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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

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:

Te koop: Hoge Steenakker 3/bus 7
Destelbergen

• Rustig gelegen in groen privaat domein
• Lichtrijk appartement met luxueuze afwer-

king. 
• Heel goed gelegen nabij op- en afrit R4, ver-

keerswisselaar E17 en E40. 
• Op een boogscheut van Gent
• Garagebox
• EPC: 166 kWh/m²

Richtprijs: 490.000 euro

ONTDEK HET UITGEBREIDE AANBOD VAN EKOPLAZA - BLZ. 15
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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...

7 Chico en Kelly: afscheid van Kring Heilig Hart

10 Nieuw creatief: Les Ateliers de Marie

12 Antwerpsesteenweg: deels zone 30 !

17 Dossier Gentbruggebrug op te volgen

19 Debat speakerscorner: veel volk
 maar weinig duidelijkheid !

22 Afschaffen bushaltes: actie !

24 Steven Vromman: debuutroman

26 Afscheid Iljo Keisse in ‘t Kuipke

30 Cartoonist laat van zich horen

34 Beste wafel van Gent: Hotel de Lourdes

39 Jaarboek de Oost-Oudburg

44 Tram 5 reed ooit in Sint-Amandsberg...

48 Werken Dampoort schieten goed op

59 ‘Gentse Handjes’ weerom uitgereikt

 en nog veel meer...

 Veel leesplezier !
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De feestperiode komt er aan!
Bestel tijdig uw tapasschotel,

kaasschotel of mand met
feestelijk belegde broodjes.

Afhalingen mogelijk,
ook op 25 december en op 1 januari.

Verdere info:

www.dekorf.be - T. 09-251 51 14
Frans Gevaertstraat 2 - Sint-Amandsberg

Frans Gevaertstraat 2

Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14

www.dekorf.be



4  Wegwijs Noord - Januari 2023

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

TE KOOP
Roodkoperen 
ovenschaaltjes (8 stuks). 
Met RvS binnenkant. 
Ideaal voor warme oven- 
gerechten. Diam: 13 cm, h: 3 cm. Apart 
verpakt en per stuk verkrijgbaar.
Prijs: 10 euro/stuk. Info: 0495-679801

TE KOOP
Lederen grijze salon, 
3+2+1 te koop wegens 
overlijden. De éénzit is 
een elektrische relax en 
de tweezit heeft aan 
één kant een elektrische 
relax. Slechts 1000 euro.
0487/78 28 84

TE KOOP
Autostoel Recaro voor 
kinderen van 15 tot 36 kg. 
Goede gebruikte staat,
niet-rokers.
Vraaprijs 50 euro.
Info: christianramoudt@
hotmail.com

TE KOOP
Damesfiets, in zeer goede staat. 20 euro. 
Tel. 09/228.60.57.

GRATIS AF TE HALEN
Tiental elpees: o.a. Pavarotti, James Last, 
Rhapsodie,… Alles In eens mee te nemen. 
Tel. 09/228.60.57.

Instituut voor huidverbetering
Wellness Center - Privé Sauna - FloatSpa

Kouterstraat 55 9070 Destelbergen
info@maisonpure.gent  
www.maisonpure.gent 

0475 78 21 65
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Glasophaling onder besparingsbijl
De stad Gent boog zich bij ter perse gaan nog altijd over een dwangmatige besparingsoe-
fening op vele domeinen. Ook de stadsbedrijven passeren de revue. Met mondjesmaat 
borrelen de maatregelen of de nog geplande ingrepen op. De dienst Stadarcheologie Gent 
wordt opgedoekt en uitbesteed.

Ook de Groendienst zal het met minder mensen moeten doen. PUUR Gent moet inkrimpen 
en nutsbedrijf Ivago zou vanaf 2024 de glasophaling in de deelgemeenten afschaffen en 
vervangen door uniforme glasbollen. Het stadscentrum en een paar aanleunende wijken  
zouden daarvan gespaard blijven. Meer in volgend nummer…

Eric VAN LAECKE   

Nooddorp Oekraïne gaat van start
Na Antwerpen en Mechelen gaat nu ook in Oostakker een derde ‘Nooddorp voor Oekraï-
ne’ van start. De Vlaamse ministers Bart Somers en Mathias Diependaele en burgemeester 
Mathias De Clercq gaven daartoe bij het ter perse gaan officieel de aftrap.

Het uitgestrekte terrein aan de Eikstraat ligt vlakbij de voetbalinfrastructuur van Racing 
Gent/AAGent en het oesterzwammenbedrijf van Maatwerkbedrijf De Kromme Boom. Op 
de vroegere maïsakker komen 200 wooncontainers bestemd voor 600 Oekraïners, voor-
namelijk bedoeld voor vrouwen met kinderen. Intussen vond ook al een informatiever-
gadering plaats. Die maakte duidelijk dat alles goed wordt voorbereid, geleerd uit de 
ervaringen elders. De buurt blijft beducht voor toenemend verkeer, groeiende onveilig-
heid o.m. bij gebrek aan infrastructuur (geen voetpaden) en andere overlast.

Meer in het volgend boekje...

Eric VAN LAECKE   
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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 JANUARI  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 pakket verzorgingsproducten (Germaine de Capuccini)
t.w.v. 330 euro, geschonken door Maison Pure, Destelbergen,

We vroegen aan onze lezers:

Welk openbaar vervoer moet uitgebreider?

A. Treinen
B. Bussen
C. Trams  

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. dement worden 70%
B. blind worden 18%
C. doof worden 12%

Er waren 183 deelnemers!

Winnaar werd Yolande 
Gavel, Wolterslaan, Sint-
Amandsberg (70, 20, 10). Ze 
mocht haar broodbakmachine 
afhalen bij Aveve, 
Destelbergen. Proficiat.

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

Patrick Praet,
Luc Claeys,
Christiaan Ramoudi,
Lisette De Mol,
Ina Van Geeteruyen,
Gil Claes,
Chris Stevens,
Norbert Peelman

Proficiat.
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

Leuke anekdote van Chico: “eigenlijk noem 
ik Adhemar, maar iedereen zegt Chico. Als je 
dan weet dat één van de bezielers van ‘De 
Kring’ decennia geleden ook pater Adhemar 
was, kan je zeggen dat het begon met Ad-
hemar en nu eindigt met Adhemar”. In de 
beginjaren (vermoedelijk ergens rond 1940) 
werd de Kring uitgebaat als parochiecen-
trum, door vrijwilligers. Het was pas in de ja-
ren ‘90 dat er zelfstandige uitbaters werden 
aangesteld. Dit gebeurde toen ‘de Kring’ in 
de jaren ‘80 zijn hoogtepunt voorbij was en 
alles zo een beetje begon te ‘verloederen’. 
Verschillende uitbaters passeerden de re-
vue, o.a. Rita en Tom hielden het vijf jaar vol. 
Toen Chantal De Cock (uitbaatster 2007 tot 
2010) er mee ophield, namen Chico en Kel-
ly het roer in handen. In hun beginjaren wa-
ren er ongeveer 5 verenigingen actief, maar 
dankzij het enthousiasme van Chico en Kelly 
(en heel wat vrijwillige medewerkers) groei-

Chico en Kelly namen afscheid van Kring Heilig Hart
Op zaterdag 3 december sprongen we even binnen op de ‘Bingo-avond’ 
in Kring Heilig Hart. De zaal zat afgeladen vol. Elke tafel en stoel was 
bezet. Het werd dan ook voor velen een emotionele avond, waarbij het 
bingo-gebeuren niet de hoofdzaak was. Kelly en Chico willen dan ook 
alle medewerkers van de voorbije 12 jaar bedanken voor hun hulp bij de 
evenementen.

de de interesse en het klantenbestand liep 
op tot zowat 25 verenigingen. Allemaal op-
noemen wordt moeilijk, maar hier toch een 
rijtje: KAV (Femma), Okra, Ziekenzorg, KWB, 
Stroppentheater, Gentse Leute, Petanque-
clubs, De Draeke, Biljarters, Line-dancers, 
volksdanders, VVM, muziekgroepen, Klein 
kanon, co-housing,...

FEESTZAAL
Ook de feestzaal onderging een facelift in 
die twaalf jaar. Die werd opnieuw flink ge-
boekt door verenigingen en ook voor fami-
liefeesten, optredens, enzovoort.
In 2016 waagde men zich voor het eerst aan 
een ‘bingo-avond’. Met succes, zo bleek. De 
editie van 3 december werd - denkt Chico - 
de vijfendertigste. Dikwijls moest men in-
schrijvingen weigeren door de populariteit 
van de ‘bingo’s’. Met mooie prijzen, soms 
werd er zelfs een ‘dubbele’ editie georgani-

seerd (2x per weekend).

TAAKVERDELING
“Kelly werkt hier het 
meest” begint Chico. “De 
boekhouding, den toog, 
bestellingen, schikking ta-
fels” kort gezegd: een 
beetje van alles. “Ze wordt 
daarbij ondersteund door 
haar zus Sarra en ook enke-
le vrijwilligers”. Chico zelf 
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is meer bezig met het culturele luik: toneel, 
cabaret, presentatie, scenario-schrijver”. Dus 
ook een beetje ‘duvel-doet-al’. Ook hij kan 
rekenen op een resem medewerkers, want 
een toneelzaal en feestzaal runnen kan je 
niet alleen.

REVUES
In 2013 ontstond het idee om ook tijdens 
de Gentse Feesten maximaal in te zetten op 
plaatselijke cultuur. “Deur dik en dun” was 
één van de eerste voorstellingen, in okto-
ber 2021 werd “Explosion” de afsluiter. Met 
Gentse Leute en ook het Stroppentheater 
kon men telkens opnieuw publiek naar De 
Kring lokken voor een leuke amusements-
avond, plaatselijk.

FILMDECOR...
‘De Kring’ werd - door zijn uitzonderlijk inte-
rieur - de voorbije tien jaar ook gebruikt als 
film-locatie. Onze andere ‘Pauline en Paulet-
te’, ‘De Maagd van Gent’, ‘Trouw met mij’ 
werden deels opgenomen in deze locatie.

PESTERIJEN en... CORONA
in 2016 begonnen dan ‘de pesterijen’. Over-
dreven controles van elektriciteit, brand-
weer, branddeuren, na bijna 100 jaar werd 

‘de Kring’ precies een ‘blok aan het been’ 
voor de Gentse politiek.  Op 3 maanden tijd 
moest plots alles aangepast worden en her-
keurd. Dat was niet haalbaar, en zo kwam 
het dat men enkele maanden de theater-
zaal niet kon gebruiken, alles moest naar 
de feestzaal verhuizen. In 2020 kwam dan 
de corona-pandemie, Chico en Kelly bijten 
door de zure appel, en proberen te overle-
ven. Maar toen begin 2022 bij Kelly MS werd 
vastgesteld besliste het koppel om eind dit 
jaar te stoppen. Chico zal wel nog zijn job als 
busbegeleider van scholieren blijven uitoefe-
nen, Kelly zolang als mogelijk haar bijberoep 
als nagelstyliste. “Binnen enkele jaren zien 
we wel of we in België blijven of eventueel 
naar Spanje verhuizen, waar we nu al af en 
toe vertoeven”.

TOEKOMST?
De Kring is nog steeds van de vzw (parochie), 
maar zoekt nu nieuwe kopers (of uitbaters). 
WegwijsNoord en De Kring werkten bijna 
tien jaar goed samen, bedankt daarvoor! We 
zullen Kelly en Chico zeker missen. Net als 
die vele verenigingen en vrienden die ze  op 
deze locatie leerden kennen in de afgelopen 
12 jaar.

Tekst en foto’s: Jan Callebert
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Brei- en naailessen - creatieve workshops
voor kinderen en volwassenen

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

Prijs en info:

Meer dan 10 jaar geleden liet ze haar Waal-
se heuvels achter en kwam in het Gentse wo-
nen. Na haar studies in de mode en allerlei 
creatieve opleidingen besloot ze om zelf 
een creatieve ruimte dichtbij huis te openen. 

 
Creatieve
levenswijsheid
Ze vond haar gading niet 
in het huidige mode-aan-
bod én ging zelf aan de 
slag. Creativiteit in de vin-
gers en zin voor avontuur. 
Wat ze in de winkel vond, 
sloot zelden aan bij haar 
smaak en als iets haar 
aandacht trok, kwam 

GEZELLIG EN CREATIEF TEGELIJK

Les Ateliers de Marie
Marie Hermant behaalde het diploma stylisme-modelisme en heeft 15 
jaar ervaring in confectie en creatie. Voor dat zij dit project startte, was ze 
kleermaakster: kleren op maat, kleine collecties zelf ontwerpen en maken.

vaak de gedachte: “dat kan ik 
ook, en zelfs beter.”

 Door passie gedreven
Met Les ateliers de Marie, wil 
ze haar passie met anderen 
delen. Niet langer alleen op 
haar zolder creatief zijn maar 
ook met anderen uitvinden, 
ontwerpen, ideeën delen…
In een gezellig kader met 
mensen die met hun handen 
willen werken, de stress van 
de dag weg willen boetseren. 
 
Les ateliers de Marie is een 
huiselijke plek waar we sa-
men onze creativiteit kunnen 
ontwikkelen. Waar men tech-
niek kan leren en rust vinden 
voor onszelf. Het is ook een 
ruimte om te verbinden, el-
kaar te ontmoeten en ideeën 
te delen.

Is Les ateliers de Marie 

iets voor jou?
• wil je even ontsnappen aan jouw 

gestresseerde leven?
• wil je nieuwe technieken ontdekken?

10  Wegwijs Noord - Januari 2023
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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

• wil je genieten van wat me-
time of creatieve quality time 
met een vriendin?

• wil je iets met jouw handen 
leren maken?

• wil je eerst eens iets testen 
voordat je met een dure 
opleiding start?

• wil je je creatief uitleven maar 
heb je de ruimte niet of wil je 
niet langer je hele eetkamer 
inpalmen? 

Dan is Les ateliers de Marie 
vlakbij Gent jouw plekje. !
 
Wil je iets specifiek leren?
Aarzel niet om dit te vragen, 
ik doe mijn best om iemand te 
vinden die jou dit kan leren.

Les Atelier de Marie
Antwerpsesteenweg 517,
Sint-Amandsberg
Info:
0485 13 03 69 of mail naar: 
marie@lesateliersdemarie.be
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

Bedoeling is om de weg veiliger te ma-
ken voor de fietsers. Ook aan de Land van 
Waaslaan wordt gedacht. Waar nog wei-
nig aan gedacht werd is, dat vanaf april, 
door de verkeerscirculatieplannen, veel 
meer verkeer naar de Land van Waaslaan 
zal gestuurd worden. Dat heeft dan weer 
te maken met het wijkmobiliteitsplan 
Dampoort en Sint-Amandsberg. De be-
doelingen zijn misschien goed, maar we 
kunnen wel al vraagtekens plaatsen ach-
ter de impact van die plannen. Die impact 
is zeker nog een groot vraagteken, want 
we betwijfelen of het mobiel verkeer kilo-
meters gaat rondrijden via R4 en E17 zo-
als voorgesteld.
Na de ongevallen de afgelopen weken 

Antwerpsesteenweg binnenkort zone 30 voor veiliger fietsen!
Een precieze datum ligt nog niet vast, maar Vlaams minister van Mobiliteit 
en Openbare Werken Lydia Peeters (Open-VLD) heeft beslist dat de 
Antwerpsesteenweg, op het traject tussen de Dampoort en Sint-Amandsberg 
(tot aan de kruising met de Nieuwelaan), zone 30 zal worden.

op de Antwerpsesteenweg en de Land 
van Waaslaan in Gent ontving minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Ly-
dia Peeters een delegatie van bezorgde 
ouders en buurtbewoners. Er werd ge-
luisterd naar de bezorgdheden en met-
een ook actie beloofd. Minister Peeters 
zal in nauwe samenwerking met de Stad 
Gent, op korte termijn ingrepen uitvoe-
ren en een aantal maatregelen onder-
zoeken om op middellange termijn de 
situatie voor de vele fietsers in de Dam-
poortwijk veiliger te maken, zo vernemen 
we via AWV (Agentschap Wegen en Ver-
keer). Zo wordt de Antwerpsesteenweg in 
de komende maanden een zone 30, maar 
een exacte timing is er nog niet. Voor de 

Land van Waaslaan wor-
den ook al lang maat-
regelen onderzocht, al 
moet de impact van het 
wijkcirculatieplan duide-
lijk worden alvorens er 
echt  structurele ingre-
pen kunnen uitgevoerd 
worden. Verder wordt er 
nauw contact gehouden 
met de buurt om de vei-
ligheid tijdens de werken 
aan Dampoort goed op 
te volgen.
Lydia Peeters heeft ge-
hoor gegeven aan de op-

Eens voorbij de Potuitstraat 
is het fietspad op de 
Antwerpsesteenweg onderhevig 
aan een versmalling. (D.D.)
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Wenst u meer informatie? 
Geef een seintje op 0474 04 06 80 of neem een kijkje op mijn website www.it-hulpaanhuis.be
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roep van de ouders, en de vraag van de 
stad Gent tot overleg en maatregelen. 
Op het overleg van eind november met 
de stad en bezorgde buurtbewoners en 
ouders verzekerde de minister dat de si-
tuatie de volle aandacht heeft van haar-
zelf en het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV), en dat ze samen absoluut willen 
vermijden dat er zware ongevallen ge-
beuren en dat maatregelen zullen volgen. 
Minister Lydia Peeters: “Bij het ontwer-
pen van infrastructuur willen we vertrek-
ken van de zogenaamde kindnorm, en 
dat is iets wat we ook hier gaan toepas-
sen. Een kind van 8 jaar moet zich auto-
noom in het verkeer kunnen begeven en 
de infrastructuur moet daaraan aange-
past worden. Daar zullen we hier de ko-

mende weken, maanden en jaren werk 
van maken.”
De recente ongevallen situeerden zich 
op twee invalswegen naar de Dampoort 
in Gent: de Antwerpsesteenweg (N70a) 
en de Land van Waaslaan (N70). Voor de 
N70a is besloten dat er voor het traject 
tussen de Potuitstraat en de Dampoort zo 
snel mogelijk een zone 30 zal ingesteld 
worden. Dit moet zorgen voor een bete-
re zichtbaarheid en een lagere kans op 
(zware) ongevallen. Het effect van deze 
ingreep zal gemonitord worden. Indien 
nodig zullen zelfs bijkomende maatre-
gelen genomen worden. Daarnaast zal 
de Antwerpsesteenweg tussen de Nieu-
welaan en de Dampoort zo snel moge-
lijk overgedragen worden aan de stad 

Het gevaarlijkste traject op de 
Antwerpsesteenweg ligt tussen de Schoolstraat 
en de Verkortingsstraat. (D.D.)
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Gent en wordt het een lokale weg. Van-
af dat moment kan de weg ook als dusda-
nig ingericht worden. Op dit ogenblik is 
de Antwerpsesteenweg nog een gewest-
weg. Dat is ook het geval met de Land van 
Waaslaan.
Maar voor de Land van Waaslaan liggen 
de kaarten wel ingewikkelder. In het nieu-
we wijkcirculatieplan heeft de N70 een 
belangrijke ontsluitende functie voor de 
omliggende wijken en is het essentieel dat 
de capaciteit daar optimaal blijft. Ingre-
pen zoals een zone 30 instellen moet in 
het kader hiervan bekeken worden. Daar-
om is het des te belangrijker dat het over-
steken van en fietsen langs die weg goed 
beveiligd wordt. Het beveiligen van de 
oversteekplaatsen aan de Pilorijnstraat en 
de Engelbert van Arenbergstraat wordt 
samen met de stad Gent bekeken. Verder 
zal onderzocht worden om de Land van 
Waaslaan te versmallen en de fietspaden 
te verbreden tussen de Pilorijnstraat en de 
Schoolstraat.  Tot slot is bij de stad Gent 

aangedrongen versneld werk te maken 
van een grondige studie van de herinrich-
ting van de Land van Waaslaan. Verdere 
structurele ingrepen zullen bestudeerd 
worden eens de effecten van het wijkcir-
culatieplan bekend zijn. (D.D.)

Op het deel tussen de Dampoort en de 
Potuitstraat kan snel zone 30 worden 
ingevoerd. (D.D.)
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Die tijd heeft men nodig om een verkeers-
filter te plaatsen en alle bijkomende wer-
ken aan de aantakkingen uit te voeren 
die nodig zijn, in afwachting van het ver-
keerscirculatieplan dat op 3 april van  start 
gaat. De verkeersfilter voorziet men aan 
de voet van de brug en aan de kant van 
de Gentbruggestraat. Ook onder de brug 
zal men dan niet mobiel kunnen door-
rijden. Voor fietsers en voetgangers is er 
geen probleem om over Gentbruggebrug 
te geraken, al kan dat op sommige dagen 
wel eens stapvoets zijn. De vrees bestaat 
dat de ingrijpende werken voor files zul-
len zorgen voor wie met de auto van Sint-
Amandsberg naar Gentbrugge wil rijden. 
Het voorstel is om een ommetje te maken 
via ofwel de R4, Destelbergen-Heusden, 
de Dampoort of de R40. Vaak zal dat voor 
sommigen kilometers omrijden worden.
Gentbruggebrug gaat dus drie maanden 
dicht in afwachting van de invoering van 
het nieuwe circulatieplan. Plan dat al lang 
werd goedgekeurd voor deze buurt en de 
onmiddellijke omgeving. De werken die in 
afwachting van het invoeren van het circu-
latieplan moeten uitgevoerd worden zijn 
dan ook niet simpel. Zo moet de aanloop 
naar de brug grondig worden verbouwd. 
Er komt een nieuwe bushalte, de voetpa-
den moeten vernieuwd, er worden bomen 
gerooid en aangeplant, en vooral er komt 
ook een veiligere oversteekplaats aan 

Aanpassingen aan de aantakkingen vanaf 10 januari tot eind maart…

Gentbruggebrug afsluiten zal voor files zorgen
In functie van voorbereidende werken voor het Wijkmobiliteitsplan 
Dampoort-Oud Gentbrugge, zal Gentbruggebrug vanaf 10 januari tot eind 
maart afgesloten worden voor alle gemotoriseerd verkeer. Dat wil ook 
zeggen inbegrepen bussen van De Lijn, alle hulpdiensten, vuilniswagens 
en zwaar verkeer.

het begin van de brug. Er komt ook een 
nieuwe asfaltverharding. Naast de werken 
worden ook nummerplaatcamera’s geïn-
stalleerd die de knip moeten bewaken. In 
de plannen is voorzien in een voorrangs-
regeling op Gentbruggebrug, waardoor 
men het verkeer in de toekomst uit de 
Gentbruggestraat richting Nijverheidskaai 
zal afremmen. Het fietsverkeer zal voor-
rang hebben en dat wordt dan weer extra 
zichtbaar gemaakt aan de hand van een 
okerkleurige coating op de fietssuggestie-
stroken. Er komt ook duidelijke signalisa-
tie: een centrale zone van filter in beton 
om de verkeersfilter beter te laten opmer-
ken door de weggebruikers. Het gemoto-
riseerd verkeer gebruikt de zones in asfalt. 

Er zullen ook gedurende drie 
maanden geen bussen van De Lijn 
(bus 3 naar Mariakerke) over de 
brug mogen rijden. (D.D.)
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Er komt ook extra signalisatie in functie 
van de verkeersfilter. Voorts komt er ook 
een comfortabele (en brede) bushalte ter 
hoogte van het nieuwbouwproject tussen 
Gentbruggestraat 167 en 173. De veilige 
oversteekplaats komt in de luwere zone in 
de filter op de brug ter hoogte van de trap 
naar de Waterkluiskaai. Er is gedacht aan 
oversteekplaatsen met blindengeleiding. 
De oversteekbeweging aan de voet van 
de brug zal men ontmoedigen door het 
plaatsen van Sint-Andrieskruisen.
In de toekomst zal men nog over de brug 
kunnen, maar daarvoor moet men een 
ommetje maken onder de brug of als men 
van de brug komt uit de richting Gent-
brugge draaien naar de Waterkluiskaai en 
de Jan Delvinlaan. Over de brug geraken 
naar Gentbrugge zal dus al zeker niet het 
geval zijn voor vrachtwagens, want die 
kunnen niet onder de brug door. Voor al 
die werken zijn ongeveer drie maanden 
nodig en dat zal zeker voor grote hinder 
in de buurt zorgen. Ook het parkeren 
wordt aangepakt (minder plaatsen aan 
de Nijverheidskaai en Gentbruggestraat), 
maar de fietsparkeerplaatsen zal men ver-
dubbelen van 10 naar 20 plaatsen.
De oorspronkelijke intentie was goed om 
de hele buurt autoluw te maken. Maar de 
realiteit zou er kunnen voor zorgen dat de 
verkeersstromen zich nu zullen verplaat-
sen. We hopen van niet, maar we vermoe-
den dat er in de buurt files zullen ontstaan 
op de Dendermondsesteenweg, aan de 
Dampoort en in Oud Gentbrugge. Er komt 
dagelijks veel gemotoriseerd verkeer over 
Gentbruggebrug, en dat verkeer zal nu 
genoodzaakt zijn om rond te rijden. Men 
vergeet te gemakkelijk dat in de onmid-
dellijke omgeving en aan beide kanten 
van Gentbruggebrug, heel wat bedrijven 

gevestigd zijn. Hoe die in de toekomst 
gemakkelijk bereikbaar zullen zijn is nog 
een open vraag. Vaak zal dat gebeuren via 
smalle straten, die ook nog eens eenrich-
ting worden.
Er komt ook veel verkeer naar de Kliniek-
straat in Gentbrugge waar een afdeling 
van Maria Middelares (Medical Centre) 
gelegen is, naast het Woon- en Zorgcen-
trum Ter Hovingen. Vaak is dat publiek 
dat indien niet met de auto, alvast met de 
lijnbus 3 komt. Maar ook de bussen zullen 
een tijdlang niet over de brug kunnen rij-
den. Op dit ogenblik is De Lijn nog aan het 
bekijken hoe men buslijn 3 zal omleiden 
tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg. 
Of dat tijdens de werken ook lukt voor bus 
6 (die al tijdelijk een andere route kreeg) 
is nog een open vraag. De buslijnen omlei-
den zal ook al geen simpele klus worden. 
Door de vermoedelijk grote omleiding zul-
len mensen moeten overschakelen op de 
fiets, maar misschien ook wel op de auto. 
In de Speakers Corner (zie elders) op 4 de-
cember werd daar al over gesproken met 
voor- en tegenstanders.

Manu Debruyne

Een overzicht 
op plan van de 
werken aan 
Gentbruggebrug. 
(©stad Gent)

Heeft iemand al gedacht dat ook de 
bus 6 niet via de Waterkluiskaai zal 
rijden in de komende weken? (D.D.)

Vanaf 10 januari gaat Gentbruggebrug 
dicht voor gemotoriseerd verkeer. 
(D.D.)
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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

Moderator Guy Reynebeau verwelkomde 
de deelnemers aan het debat. Schepen 
Filip Watteeuw (Gent), Bart Pannemans 
(Velodroom), Jo Van Tassel (Wolterslaan), 
Rogier De Waele (Verenigde straten Dam-
poortwijk) en Elsie Sierens, burgemeester 
van Destelbergen.

Onderwerp: vanaf 10 januari wordt Gent-
bruggebrug (tot eind maart) af-
gesloten voor alle gemotoriseerd 
verkeer. Vanaf 3 april zou dan het 
‘circulatieplan’ in werking treden, 
waarbij auto’s lager dan 2m30, via 
een lusje onder de brug, toch nog 
over de brug kunnen rijden, maar 
via veel nieuwe éénrichtingstraten, 
dit verkeer sterk ontmoedigd zal 
worden. Voor hogere camionettes 
en vrachtwagens wachten grote 
omleidingen…

STOELEN TE WEINIG VOOR DEBAT GENTBRUGGEBRUG

Weinig échte ‘voorstanders’ te vinden
voor circulatieplan Oud-Gentbrugge/Dampoort
We waren er bij op 4 december, in de foyer van het NTG in Gent. Door de enorm 
grote opkomst moesten stoelen bijgezocht worden om iedereen een plaatsje te 
geven, en zelfs de trappen van het NTG werden zitplaatsen voor de laatkomers.

Reynebeau liet eerst de Gentse Schepen 
van mobiliteit Watteeuw nog eens uit 
de doeken doen wat het plan in grote 
lijnen inhoudt. Daarbij werd vooral on-
derstreept dat het de ‘leefbaarheid’ van 
de bewoners, en ook de ‘veiligheid voor 
voetgangers en fietsers’ zou moeten be-
vorderen. Veel maanden met vooraf-
gaande discussies tussen zowel bewoners, 

handelaars, maar ook po-
litici, hebben uiteindelijk 
geleid tot het plan dat nu 
voorligt. Met de gekende 
‘halve knip’ van de Gent-
bruggebrug. “Ikzelf was 
zeker nog verder gegaan”, 
beweert schepen Wat-
teeuw, “maar we probeer-
den naar alle partijen te 
luisteren, ook collega’s po-
litici vonden het wat verre-
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gaand, dus we moesten zorgen voor 
een compromis.”
Daarna kreeg Bart Passemans (Velo-
droom) het woord. Hij benadrukte 
vooral dat het plan niet ver genoeg 
gaat. Er zou nog minder autoverkeer 
moeten komen in de straten van de 
Dampoortwijk. Vooral dan voor het 
beschermen van de vele jonge fiet-
sers en voetgangers, die nog steeds 
gevaar lopen als ze zich in de wijk 
bewegen om naar school te gaan. 
Ons inziens ook ergens terecht, maar 
er zijn ook veel mensen die ‘komen 
werken’ in deze wijk, en die van ver 
komen, en eigenlijk niet anders kunnen 
dan met de wagen naar het werk te ko-
men. En hij had het ook over de ‘algeme-
ne leefbaarheid’ in de wijk, over de rust, 
over minder lawaai’. Ook begrijpelijk.
Voor de ‘Wolterslaan-Woltersbaan’ nam 
Jo Van Tassel het woord. Aanvankelijk 
grote voorstander van het plan, tot bleek 
dat ‘hun’ straat de volle laag van verkeer 
zou moeten verwerken. Hij had het over 
een vertienvoudiging van het aantal wa-
gens en vrachtwagens, gecombineerd 
met een slechte kassei-bestrating, die de 
straat onleefbaar maken. Ook hij wil nog 
zaken aangepast zien in dit plan.
Van de Delvinlaan was er niemand aan-
wezig in het debat, maar ook deze straat 
deelt in de brokken en dreigt tot vijfmaal 
meer verkeer te krijgen, richting ‘Ring’.
Rogier De Waele had het (terecht) voor-
namelijk over het gebrek aan een ver-
betering van openbaar vervoer. In dit 
plan – en ook gezien De Lijn de komende 
maanden in de Gentse regio meer dan 
100 haltes doet verdwijnen en de buslijn 
6 een andere route wil geven – is dit zeker 
geen verbetering.

DESTELBERGEN-HEUSDEN
Wat velen vergeten is dat Destelbergen/
Heusden nu héél wat extra verkeer zal 
moeten verwerken. Wie vanuit Gentbrug-
ge naar Sint-Amandsberg wil zal dikwijls 
via de – nu al moeilijke Tramstraat – in 
Heusden, over Destelbergen, het Een-
beekeinde overbelasten. Burgemeester 
Sierens was vooral boos over ‘het gebrek 
aan communicatie’, “ondanks er af en toe 
werd samengezeten, werden we plots 
voor een voldongen feit gesteld, het plan 
was goedgekeurd, en zo kregen wij zelfs 

te horen van GENT dat één straat in De-
stelbergen ook éénrichtingsverkeer zou 
worden.”  Ook de Brusselsesteenweg 
wordt met dit plan niet gespaard, evenals 
de ‘Ring’ en de ‘Dampoort’.
Als repliek kreeg Elsie Sierens te horen 
van Filip Watteeuw:  “ook uw liberale 
collega’s in Gent, en de andere meerder-
heidspartijen hebben méé dit plan goed-
gekeurd”. (Velen weten wellicht wel be-
ter…).
Ook opmerkelijk: Watteeuw: “We hoor-
den Destelbergen niet toen jullie jaren 
door onze gemeente reden om naar Gent 
te gaan?” Wat er (mijns inziens) nog maar 
eens op wijst dat mensen uit randgemeen-
ten blijkbaar met de wagen niet meer 
welkom zijn in Gent… De kortste route 
van Destelbergen is nu éénmaal door 
Sint-Amandsberg, langs de Dampoort, en 
als je van Heusden komt via Gentbrugge. 
Deze commentaar slaat op niks!  Immers 
wat laten Watteeuw en co de automobi-
listen en vrachtvervoer nu doen? Ze laten 
iedereen kiiiilometers rondrijden, en ver-
leggen het probleem naar de buren. En 
dat komt het milieu zeker ook niet ten 
goede…

PUBLIEK
Dan gaf moderator Reynebeau ook de 
kans aan het ruim opgekomen publiek 
om vragen te stellen of opmerkingen te 
formuleren. Het werd een vuurwerk van 
vragen van (vooral ontevreden) luiste-
raars, die elk hun eigen frustraties kwijt 
wilden. Het werd duidelijk dat vooral het 
‘rijpere’ publiek (zestig-plus) zich liet ho-
ren dat zij in vele opzichten in de kou blij-
ven staan. Vooral (on)veiligheid, moeilijke 
bereikbaarheid, parkeerproblemen,… al-
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les werd aangekaart. En tussenin kreeg 
Schepen Watteeuw de kans om ‘zijn’ visie 
over deze kwesties te belichten. Het ene 
antwoord viel al beter in de aarde dan het 
andere.
Iemand stelde voor om gewoon twee 
fietsbruggen te maken (aan de Wolter-
slaan en de Lossystraat), zodat de Gent-
bruggebrug enkel voor gemotoriseerd 
verkeer zou kunnen gebruik worden.  
Watteeuw reageerde dat er ‘plannen 
voor fietsbruggen’ zijn, o.a. ook 
aan de Paul De Rijckstraat, maar 
dat dit wel de nodige tijd vraagt 
om te realiseren.

HANDELAARS
Ook enkele handelaars lieten van 
zich horen, die vrezen zowiezo 
omzetverlies. Meest gehoorde 
klacht bleek toch de vele kilome-
ters die de mensen voortaan zul-
len moeten omrijden tussen Sint-
Amandsberg en Gentbrugge. Om 
nog niet te spreken over de ‘nieu-
we’ files die dit plan zal veroor-
zaken op verschillende plaatsen. 

Schepen Watteeuw gaf nog aan dat er na 
enkele maanden een evaluatie volgt, en – 
indien nodig – bijgestuurd waar mogelijk. 
Wij geloven niet in sprookjes…

Conclusie:
een méér dan interessante speakerscor-
ner, al denken we niet dat er nog veel 
zal ‘gesleuteld’ worden aan de plannen.– 
Wordt vervolgd. – J.C.

Sinds eind november ’22, en tot eind 
april ’23 gaat de gemeente Destelber-
gen verkeerstellingen doen op zes ver-
schillende locaties in Destelbergen en 
Heusden. “Hiermee willen we het ef-
fect in kaart brengen van het nieuwe 
wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud 
Gentbrugge. Afhankelijk van de resul-
taten kunnen we mogelijks verkeers-
maatregelen nemen of aan de stad 
Gent vragen om het wijkmobiliteits-
plan bij te sturen”, zegt burgemeester 
Sierens.
De tellingen komen er redelijk laat, 
want de wijkmobiliteitsplannen voor 
Dampoort en Oud Gentbrugge heb-
ben een impact op het verkeer vanuit 
Destelbergen richting Gentbrugge-

Destelbergen gaat
tellingen extra verkeer noteren

brug, en daar was al lang sprake van.
Nu alles in een stroomversnelling 
komt zal het nog moeilijk zijn om 
vergelijkingen te maken tussen de 
periode voor en na het invoeren 
van het wijkmobiliteitsplan. Van ja-
nuari tot en met maart 2023 is de 
Gentbruggebrug wegens werken 
afgesloten voor alle gemotoriseerde 
verkeer. Enkel voetgangers en fiet-
sers kunnen er nog over. Het wijk-
mobiliteitsplan gaat al in op 3 april 
2023 met eenrichtingsverkeer in de 
Nijverheidskaai en een verkeersfilter 
ter hoogte van Gentbruggebrug. De 
tellingen moeten een duidelijk beeld 
geven van de impact voor Destelber-
gen en Heusden.  – (D.D.)
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Het probleem is een oud zeer en kwam 
ook al in dit blad veelvuldig aan bod. Al in 
juli 2016 werden in beide deelgemeenten 
zonder overleg vier halteplaatsen afge-
schaft. Dat dreigen er volgend jaar zelfs 
tien te worden, als het openbaar ver-
voerplan onverkort zou doorgaan en niet 
wordt ingegrepen. Straks op 1 januari 
wordt dat plan ingevoerd 
en start men met de zoge-
naamde ‘quick wins’. Nu 
al is duidelijk dat (plaatse-
lijke) buslijnen als 6, 9, 17, 
18, 38 en 39 aan sommige 
haltes worden ‘getroffen’. 
De rest van de hervormin-
gen zal in latere fases ge-
beuren. Over hoe en wat 
blijft de discussie open en 
het resultaat onvoorspel-

Afschaffen bushaltes meer dan vervoersarmoede…
Vier actiegroepen voerden actie rond de dreigende mobiliteitsproblematiek 
inzake openbaar vervoer in Oostakker en Sint-Amandsberg. Die reikt verder 
dan vervoersarmoede op zich. Ze reikten aan de betrokken omgeving de 
trofee ‘Minst Mobiele Wijk 2023’ uit. Kan een bezoek aan minister van 
Mobiliteit Lydia Peeters vervoersmaatschappij De Lijn tot voortschrijdend 
inzicht en besluitvorming dwingen?

baar. Anders gezegd, potentiële klanten 
en dagelijkse gebruikers blijven qua in-
formatie en duiding nog altijd op hun 
honger. En dat welles-nietesspel tussen de 
beleidsmakers minister Lydia Peeters, mo-
biliteitsschepen Filip Watteeuw en direc-
teur-generaal Ann Schoubs van de Lijn is 
nu al zo’n twee à drie jaar aan de gang. Die 

schuiven de verantwoor-
delijkheid van de nieuwe 
plannen op elkaar af. Toch 
willen de drie partijen die 
plannen laten doorgaan. 
Dat bleek ook uit het cy-
nisch stukje theater dat lu-
diek op het centrumplein 
in Sint-Amandsberg werd 
opgevoerd. “Dat wij als 
detectives moeten uitplui-
zen wat er in onze buurt 
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Ludiek maar vooral menens…
Organisator Jana Van Rossem en haar team hebben na een 
paar jaren gedwongen ijver, alle enige ervaring in het ac-
tievoeren. Ze doen dat erg creatief, ludiek maar vooral ook 
menens. Humor en ingetogen cynisme openen vele harten 
bij medestanders en lotgenoten. Ze creëerden ook al een 
toepasselijk actielied ‘Stop de Haltesloop’. Het gaat om een 
herwerking van de originele tekst ‘Laat de zon in je hart’ 
van Willy Sommers door het duo Freddy Van Rietvelde en 
Roland Van Renterghem, muzikaal begeleid door de jonge 
Gentse muzikant Leander Vertriest. De accordeonist was 
zelf ook aanwezig op de actie aan het vroegere gemeen-
tehuis in Sint-Amandsberg. Ondanks de ijstemperatuur 
zongen de aanhangers volop mee, gesterkt door een bakje 
koffie én zondagse koeken van (sponsor) Patisserie ’t West-
veld aan de Alfons Braeckmanlaan. Gelegenheidsacteurs 
voerden met aangepaste maskers de tenoren Lydia Pee-
ters, Filip Watteeuw en Ann Schoubs ten tonele, en deden 
- speels maar menens - de problematiek uit de doeken. Ook 
Jana Van Rossem nam uitvoerig het woord, de uitreiking 
van de trofee ‘Minst Mobiele Wijk 2023’ inbegrepen. Waar 
mensen bezorgd en geëngageerd zijn, kan veel bloeien…

Eric VAN LAECKE   
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binnen enkele weken staat 
te gebeuren, vind ik ronduit 
onaanvaardbaar”, zegt ac-
tievoerder en spreekbuis van 
de groep ‘Zonder Bushalte 
Straat’ Jana Van Rossem. 
“Er werd trouwens al teveel 
belastinggeld aan de voor-
bereiding verkwist om nu 
te stoppen” vertolkte één 
van de acteurs. “De Vlaamse 
regering snoeit niet alleen 
in vele honderden bushal-
tes maar nog meer in onze 
maatschappelijke beweeg-
lijkheid. Voor ons zijn ver-
plaatsingen naar verderop 
gelegen haltes helemaal 
niet meer vanzelfsprekend” 
klonk het bij een groep wijk-
bewoners op leeftijd. Ook 
studenten zonder enig ver-
voer en/of gehandicapten 
dreigen in de kou komen 
te staan. Het afschaffen van 
bushaltes heeft dus ook een 
erg sociale en mentaal in-
grijpende kant van de me-
daille en is dus veel meer 
dan ‘vervoersarmoede’ op 
zich. De pleitbezorgers zien 
- in een ruimere context - 
goede ideeën in de nieuwe 
plannen, al zijn ze dus be-
zorgd over de uitwerking 
daarvan. Duizenden mensen 
in Vlaanderen verliezen hun 
bushalte op aanvaardbare 
wandelafstand en zullen dus 
sneller weer naar de auto 
grijpen. En dat willen ze pre-
cies vermijden. Het viertal 
doorduwers  ‘Zonder Bushal-
te Straat’, ‘Busje Komt Zo’, 
‘Greenpeace Gent’ en de 
‘Reizigersbond’ trekken met 
een petitie naar de échte 
minister Lydia Peeters. Met 
dank aan Jonas Busseniers 
van Greenpeace Gent.

Eric VAN LAECKE   
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Wat als er geen social media meer was? 
Wat als de maatschappij de traagheid 
van de politieke oplossingen en gekibbel 
niet langer pikt, wat als diezelfde bevol-
king zelf de touwtjes in handen begin-
nen nemen, wat als de aantrekking van 
het nieuwe Gent, BeterGent in het boek, 
zo groot is dat iedereen naar hier wil ko-
men... heel wat zaken die tot nadenken 
stemmen.  

Talrijke actuele thema’s zit-
ten in het boek vervat en 
zonder al te veel te verklap-
pen heb je doorheen de 
voorstelling toch vaak het 
idee van ‘hé, hoe zouden we 
dat nu oplossen?’ Het is een 
boek die heel veel scenario’s 
aanbrengt maar het eind-
oordeel bij de lezer laat, wel-
ke kant ga je op?

In het boek worden, gebaseerd op reeds 
bestaande theorieën, ideeën gesugge-
reerd om met de uitdagingen om te gaan, 
iedere ecologische of sociale ramp pas-
seert immers de revue. Dat is uiteraard 
geen toeval, het is duidelijk dat Steven 
Vromman heel wat wetenschappelijke li-
teratuur doorgenomen heeft in de tot-
standkoming van dit boek. 

Extra leuk is dat het boek zich afspeelt in 
Gent en dat heel wat Gentse (politieke) fi-
guren een of andere tol in het boek gekre-
gen hebben. Verder kan je er ook heel wat 
knipoogjes in terugvinden maar dat is aan 
de lezer om te ontdekken.
Het boek noch Steven pretendeert de ul-
tieme waarheid in pacht te hebben en het 
is en blijft een roman, maar toch daagt het 
boek uit om anders te denken, vooruit te 
denken en gaat  actief op zoek naar oplos-
singen die de dag van vandaag mogelijk 

Steven Vromman heeft futuristische debuutroman
Zondag 20 november stelde Steven Vromman zijn futuristische debuutroman 
Amor Mundi aan het publiek voor in de lokale trainingsstudio FEL  (gelegen 
boven proxy Delhaize Heirnis).  Het werd een boeiende interactie waarbij 
Steven moeiteloos de hedendaagse uitdagingen linkte aan een ieder van de 
toehoorders specifieke situatie. 

De auteur Steven Vromman en zijn boek, dat te 
koop is in Fel, Heernisplein Sint-Amandsberg. 
(©FEL)
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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

nog ‘uitzonderlijk en uniek’ zijn, maar 
in de toekomst misschien (noodge-
dwongen) het nieuwe normaal. Waar 
de ene vooruitblik al wat logischer en 
haalbaarder klinkt dan de andere. Geen 
idee wordt uit de weg gegaan: van do-
gage (als alternatief of degage voor 
huishonden) tot verbouwen van ieder 
stukje ‘vrij’ land voor de gemeenschap-
pelijke voedselvoorziening. Vanaf de 
conceptie van het hoofdpersonage bij 
aanvang van het boek , heeft iedere 
gebeurtenis een impact op het verdere 
verloop. Want… wat zal het effect van 
onze handelingen over pakweg dertig 
jaar geven ? 
Tot slot: Amor Mundi als titel slaat de 
nagel op de kop want wie weet ligt in 
de ingesteldheid om alles wat leeft op 
deze wereld graag te zien, in al zijn fa-
cetten:  de oplossing.
Weet je dus nog niet wat gekocht voor 
onder de kerstboom of voor nieuwjaar 
2023, kom dan jouw exemplaar oppik-
ken (20) en lees mee vooruit naar 2052! 
Mailen om het boek te reserveren kan 
ook naar an@fel.gent  – (D.D./Fel)
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Onder meer entertainer Jan Matthys praatte 
samen met een andere speaker het hele ver-
haal aan elkaar. De piste stak barstensvol en 
dat had duidelijk een impact op Iljo, die sa-
men met zijn echtgenote, familie en zijn twee 
zoontjes René en Jules een ereplaats kreeg in 
de piste. Het werd een internationale meeting 
waaraan veertien profrenners deelnamen, en 
duidelijk niet van de minste. Marc Cavendish, 
Michaël Morkov, wereldkampioen afvalkoers 
Elia Viviani, Nicky Terpstra, wereldkampioen 
puntenkoers Yoeri Havik en de Belgische pis-
terenners Jasper De Buyst, De Vylder, Vanden 
Bossche, Ghys, Hesters enz. Kortom de topren-
ners van de piste waarmee Iljo altijd heeft sa-
mengereden tekenden allemaal present voor 
zijn afscheid.
Waren ook aanwezig de ex-wereldkampioe-
nen Tom Boonen, Philippe Gilbert, huidig we-
reldkampioen Remco 
Evenepoel en de ploeg-
makkers Yves Lampaert 
en Pieter Serry, en uiter-
aard Ceo Patrick Lefeve-
re. Dat zo’n schoon volk 
naar het afscheid van 
wielrenner Keisse komt 
wil duidelijk wat zeg-
gen. Iljo Keisse is duide-
lijk een renner die in het 
wielerpeleton graag ge-
zien was, dat zal straks 
als sportdirecteur in de 
ploeg van Soudal-Quick 
Step niet anders zijn. 
OM zijn carrière te be-
nadrukken werden en-
kele van zijn mooiste 

overwinningen in beeld gebracht o.m. een rit 
in de Ronde van Turkije en de slotrit in Milaan 
van de Giro in 2015.
Merci Iljooo stak als organisatie goed in elkaar 
en daarvoor had Golazzo gezorgd. Muzikaal 
werd de avond opgeluisterd door de verras-
sende “Iljo Keisse Showband” onder leiding 
van Frederik Sioen en Pieter-Jan De Smet. Ook 
Die Verdammte Spielerei in hun “marcelleke” 
en Koen Crucke zorgden voor de nodige sfeer 
tussen de wielermomenten door. Op het ein-
de werd het helemaal emotioneel toen Remco 
Evenepoel een mooie gezamenlijke wielerfoto 
overhandigde aan Keisse, zijn opleider in het 
wielerteam van Quick Step. Na zijn laatste ge-
wonnen wedstrijd, achter derny’s mocht Iljo 
ook een ereronde rijden samen met zijn zoon-
tjes René en Jules. 
Pas mooi werd het toen de wielerfiets van Il-

jo Keisse omhoog werd ge-
trokken, alsof die aan de haak 
werd gehangen, en er onder-
aan een heuse kroon van de 
Keizer van ’t Kuipje verscheen. 
Tja Iljo Keisse was de laatste 
jaren de “keizer van het Gent-
se Kuipke”, hij zal een leemte 
nalaten. En hij kwam bij zijn 
afscheid ook nog eens op het 
podium als winnaar van de 
wedstrijd achter derny’s. Enke-
le dagen voordien had hij ook 
al afscheid genomen in de Zes-
daagse van Gent waar hij sa-
men met ploegmaat Jasper De 
Buyst op het podium mocht 
en enorm werd toegejuicht bij 
zijn laatste Six. – (D.D.)

Merci Iljooooo met zesduizend aanwezigen

Keizer van ‘t Kuipke kreeg pakkend afscheid
24 November zal voor Iljo Keisse uit Destelbergen duidelijk een 
van de mooiste momenten uit zijn wielerleven geweest zijn. Die 
avond kreeg hij in het Gentse Kuipke een uniek afscheid van zijn 
wielervrienden, in aanwezigheid van liefst zesduizend supporters.

Merci Iljooo werd een pakkend moment voor Destelbergenaar Iljo Keisse die als wielrenner afscheid nam, maar actief 
blijft als sportdirecteur. Enkele beelden van het afscheid in Merci Iljooo (©Quick Step) (repro D.D.)

Een mooi moment Remco Evenepoel 
overhandigde een gezamenlijke foto als 
souvenier aan Iljo Keisse. (AVS)
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Antwerpse Steenweg 86
9080  Lochristi 

Tel. 09/355.74.52
www.autocenterstevens.be

Autosalon in Lochristi:

meer dan 30 wagens

onmiddellijk leverbaar  

Alle dagen open

tijdens de salonperiode

inclusief zondag 15 & 22 januari

van 10-12 u & 14-17 u
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CartoonbrochureCultuursmakers

In het voorjaar vierde vtbKultuur zijn 
eeuwfeest met een nieuwe naam: Cul-
tuursmakers. Er werden toen diverse ac-
tiviteiten opgezet zoals een academische 
zitting, een stadsfestival, gepimpte feestca-
ravannetjes doorheen Vlaanderen, een ju-
bileumbiertje, een theatertournee én een 
cartoontentoonstelling. Daar kwam ook 
een brochure van met tal van (buitenland-
se) cartoonisten. Waaronder AAaRGh uit 
Sint-Amandsberg die laureaat werd met de 
beste Vlaamse inzending. Zijn cartoons zijn 
soms in onze uitgaven Attentie en WegWijs 
te zien. Het boekje werd gratis verdeeld op 
de stand van de culturele vereniging tij-
dens de verwelkoming van de nieuwe Oos-
takkerse inwoners…

Eric VAN LAECKE   
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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 zit-
ten. ‘De Vlieger’ spendeert 
de som aan armlastige ge-
zinnen met kinderen. ‘Keer-
punt’ spaart al een tijdje voor 

een nieuw schoolgebouw. 
Met zijn ‘hart voor dieren’ 
en specifiek voor de vogel-
tjes, beschilderde AAaRGh 
creatief dan weer een vogel-
huisje. Afwachten welke vo-
gel 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.

WE

SALES

Aphrodite
www.lingerieaphrodite.be

Solden vanaf 
dinsdag 3 januari

Dendermondsesteenweg 353 
9040 St-Amandsberg

Lingerie
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WE

SALES

Aphrodite
www.lingerieaphrodite.be

Solden vanaf 
dinsdag 3 januari

Dendermondsesteenweg 353 
9040 St-Amandsberg

Lingerie



32  Wegwijs Noord - Januari 2023



Wegwijs Noord  - Januari 2023   33



34  Wegwijs Noord - Januari 2023

In het kader van de ‘Week van het Gents’ 
ging de jury langs bij vier bekende wa-
felbakkers in Gent. Dat de erkenning en 
oorkonde uiteindelijk in Oostakker be-
landde, is voor de vele klanten gesneden 
koek, of beter wafel. En niet eens een 
verrassing. De naam en faam van het ‘ho-
tel’ aan de bedevaartgrot is op dat vlak 
al vele decennia vertrouwd en erkend. 
Dat vond niet alleen de jury zelf maar 
ook een overduidelijk aantal uitgebrach-
te stemmen online. Anders gezegd, de 
traditie dwingt nog altijd respect en ver-
trouwen af. In zijn verslag gaf jurylid Luk 
De Bruycker wat extra duiding. De wafels 
worden er zowel op gas als elektrisch ge-
bakken, zonder enig verschil in smaak. 
Speciaal voor de zaak werd destijds een 
wafelijzer gemaakt dat afwijkt van het 
rechthoekig standaardformaat. Met 

een nog smakelijker vierkantig exem-
plaar als resultaat. Ook een aanlokkelijk 
mini-versie kan bekoren. Rudi Baetslé 
leerde het recept van zijn bekende 
schoonvader Willy De Mey. Samen met 
diens vrouw Tineke De Neve noemen 
we hen nog altijd de peter en meter 
van onze Oostakkerse uitgave Attentie. 
Zaakvoerder Baetslé spreekt zelf van 
een totaalconcept. Er is het gemoedelijk 
onthaal, de klantvriendelijke aanpak, de 
permanente zorg voor goede service en 
de groene omgeving. En de ‘kunst’ om 
de knapperige en dampende wafel snel 
van het ijzer aan de klant te brengen. 
Altijd al een prioriteit en een erezaak. 
Marc Sleen en zijn stripfiguur Nero had-
den zich geen betere laureaat kunnen 
bedenken…

Eric VAN LAECKE    

Hotel de Lourdes serveert
beste wafel van Gent
De jury van ‘De Geiwene Foersjet 2022’ reikte dit jaar die ‘gouden vork’ 
uit aan het Oostakkerse Hotel de Lourdes. Uitbaters Rudi Baetslé (59) en 
Katleen De Mey (55) serveren er de beste ‘Nero-woafel’ van Gent. Met 
een dankbaar knipoog naar stripauteur Marc Sleen.
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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!

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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Crea Ten Hove vzw wenst iedereen 
een creatief 2023 !   Ben je misschien 
nog op zoek naar een leuke bezig-
heid?   Wij hebben alvast nog plaats in 
onze ateliers acryl- en olieverf, pastel, 
aquarel jeugd, portretteren en vrije 
technieken.  Het werkjaar mag dan al 

in september zijn begonnen, instap-
pen kan je op elk moment zonder 
problemen.

Op onze website createnhove.be vind 
je meer informatie en kan je ook in-
schrijven.

Crea Ten Hove vzw
Groot Begijnhof 47
9040  Sint-Amandsberg

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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De jaarlijkse presentatie van het jaarboek 
is telkens weer een sacraal moment voor 
de vele vorsers in het heemkundig ont-
ginningsgebied van De Oost-Oudburg. 
Om u eventjes mee op de weg te zetten. 
Dat omvat een amalgaam aan (vroegere) 
gemeenten die de regio veel interessan-
te stof tot literair graafwerk en uiteenlo-
pende geschiedeniskronkels bieden. Het 
gaat om Destelbergen-Heusden, Lochristi 
en aangesloten vroegere gemeenten, de 
Gentse deelgemeenten Sint-Amandsberg, 
Oostakker, Desteldonk, Mendonk én de 
oorspronkelijke Gentse wijken Meuleste-
de en het Sint-Baafsdorp. Elk jaar - afwis-
selend op een andere locatie -  is het een 
verdiende ode aan alle plaatselijke heem-
kundigen die met hun gepassioneerd, ge-
duldig en intensief opzoekingswerk, de 
herinnering aan het vroegere (dorps)leven 
toekomstgericht behoeden voor de ver-
gankelijke nevels van de tijd. Door coro-
natoestanden kon het jaarlijks opzet tot 

Filmprojecties schragen jaarboek De Oost-Oudburg… 
Het 59ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is uit. De 
voorstelling in de parochiekring van Desteldonk knoopte heraan met 
het stramien van voor de coronacrisis. Anders gezegd, met een fysisch 
ontmoetingsmoment van geloofsgenoten, met diverse filmprojecties, de 
afhaling van het ‘zwaarwichtig’ gevarieerd leesvoer - 470 bladzijden - en 
een opbeurend drankje als opstap naar het nieuwe jaar…

tweemaal toe niet publiekelijk doorgaan. 
Er werd dan maar verholpen met nieuwer-
wetse digitale mogelijkheden die aan het 
scherm deden kluisteren. In de gebruike-
lijke context van ontmoeting en uitwisse-
ling was dit niet erg bindend en dus echt 
een gedwongen ‘corona-insteek’.  Vorig 
jaar was het zelfs een heuse anticlimax 
want reden tot vieren was er toen ge-
noeg. Het was krék de 25ste jaarboekvoor-
stelling, toen ook al de tiende in kleur en 
de heemkundige kring De Oost-Oudburg 
maakte zich op om zestig jaar activiteiten 
in de diamanten etalage te zetten. In het 
spoor trouwens van het aanleunend Docu-
mentatiecentrum voor Streekgeschiedenis 
Maurits Gysseling (DSMG)  dat deze kalen-
der een halve eeuw rondmaakte en uit-
pakte met diverse activiteiten.
De (herboren) ontmoetingslocatie anno 
2022 werd de parochiekring O.L.Vrouw 
Geboorte in de Gentse kanaalgemeente 
Desteldonk. Behalve de gebruikelijke ‘af-
wisseling’ was die keuze meteen ook een 
dankbare (h)erkenning van lokaal heem-
kundige Dirk Uyttendaele. Die is als inwo-
ner al vele jaren aan de slag in het gebied 
en cultureel betrokken bij zowat alle acti-
viteiten die het nog altijd landelijke dorp 
kleur en uitstraling bezorgen. Dat hij voor 
het 59ste jaarboek twee bijdragen pleeg-
de over ‘plaatselijke onderwijzers’, ver-
klaart voor een stuk mee die keuze (zie 
kaderstuk). De gastheer vergastte boven-
op met een ‘film uit de oude doos’. Zeg 
maar, uit de jaren ’60 van vorige eeuw toen 
de kanaalgemeenten (én ook Oostakker) 
protesteerden tegen een annexatie met 
Gent. De zogenoemde kanaalgemeenten 
Sint-Kruis-Winkel, Mendonk, Desteldonk 
en het gehucht Terdonk werden op 1 ja-
nuari 1965 ingelijfd. “Om verdere indus-
trialisering in de Kanaalzone mogelijk te 
maken”, luidde de argumentatie. Van-
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uit een volkse en erg menselijke bezorgd-
heid, klonk het protest nog altijd oprecht, 
bleek uit de beelden. Al was het ook toen 
al een gevecht van David tegen Goliath. 
Daaraan kon ook een tijdelijke ‘volksver-
huizing’ naar en een betoging aan het 
Gentse stadhuis, niets verhelpen. De gro-
te fusie met de stad met zijn huidige ve-
le deelgemeenten dateert al van januari 
1977. Voortschrijdend (?) politiek inzicht 
én confrontatie is van alle tijden. En dus 
in se ook nog niet veel veranderd. Het ein-
de is nog niet in zicht. De (gedwongen?)  
fusies die worden aangekondigd - om-
wille van logistieke en financiële, rede-
nen, voorspellen maatschappelijk weinig 
goeds. Goed dat we dit tijdsdocument nog 
eens konden beleven. Om beter de strijd 
van de gewone mens tegen soms mega-
lomane ingrepen en tegen 
‘het grote kapitaal’ te kun-
nen begrijpen. Ook daar 
zijn heemkundigen en ge-
schiedenisvorsers, inzichte-
lijk en duidend, goed voor. 
De toekomst behoort nog 
altijd het verleden toe. De 
recente budgettaire af-
schaffing van de stedelijke 
dienst Stadsarcheologie is 
dus meer dan zomaar een 
aderlating. Met wat cre-
atieve fantasie zou je dat 
zelfs ‘censuur op termijn’ 
kunnen noemen…

Filmprojecties
De boekvoorstelling werd 
uitzonderlijk geschraagd 
door nog enkele filmpro-
jecties. Er was het halve 
eeuwfeest van het DSMG, 
een terugblik op 150 jaar 
Sint-Amandsberg en sfeer-
beelden over het geslaagd 
opzet ‘Scheldekronkels van 
het GeMuDes-team Destel-
bergen. (De laatste twee 
komen ook uitgebreid in 
het nieuwste jaarboek aan 
bod). Met dank aan lid Luk 
Van Vreckem en zijn echt-
genote die op dat vlak al 
langer een meerwaarde be-
tekenen voor de heemkun-

dige kring. De vroegere Oostakkernaar 
- nu Destelbergen - brengt al een heel le-
ven het plaatselijk nieuws in woord en 
beeld. Vandaag nog altijd ook online als 
cineast voor de webstek cultuurinbeeld.
be. Met een bedankje voor het beschik-
baar gestelde fotomateriaal. Voorzitter 
Louis Gevaert overliep in vogelvlucht het 
voorbije werkingsjaar. Hij herhaalde dat 
het uitgewerkte ‘molenplan’ in het ge-
bied uitvoerig digitaal kan worden gecon-
sulteerd en is alsmaar dringender op zoek 
naar nieuwe krachten in uiteenlopende 
domeinen. Die zorgen werden (tijdelijk) 
verdronken door een paar gratis consump-
ties als opstap naar 2023 en een ‘diaman-
ten’ jaarboek. We kijken er nu al naar uit...

Tekst Eric VAN LAECKE
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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

Jaarboek is alweer
lijvig en gevarieerd 
Jaarboek 59 van heemkundige kring 
De Oost-Oudburg is alweer lijvig en 
aanlokkelijk leesvoer. De uitgave zoemt dit 
keer in op Desteldonk en Sint-Amandsberg. 
Ook  Heusden (Destelbergen) en een 
‘beeldige’ 110-jarige Gentse vereniging 
komen aan bod…

André Coene brengt het relaas over de 
laatste burgemeester van het autonome 
Sint-Amandsberg Jacques Monsaert. De 
bijdrage focust op enkele facetten van het 
toenmalige gemeentebeleid die achteraf 
zelfs grensverleggend bleken. De auteur is 
goed geplaatst want waakt over het archief 
van de vroegere politicus dat in het beheer 
kwam van het DSMG. Ook de jaarlijkse Cam-
po Santoherdenking bracht recent postuum 
hulde aan ‘baanbreker’ Monsaert. Met als 
titel “In 2022 zou Sint-Amandsberg 150 jaar 
geworden zijn’ schrijft trouwe klant Frede-
rik Vanderstraeten met veel passie, veelzij-
digheid én met oog voor detail alweer over 
zijn geliefde (deel)gemeente. Recent zette 
hij in de kerk van het Sint-Elisabethbegijn-
hof ook een beklijvende en druk bezochte 
retro-tentoonstelling op rond het onder-
werp. Onder de vleugels van het DSMG en 
De Oost-Oudburg. Over de deelgemeente 
valt nog altijd veel te vertellen en te schrij-
ven. Gelukkig is en blijft Vanderstraeten een 

drukke ‘leverancier’. De-
zelfde auteur heeft ook 
zijn hart verpand aan de 
Koninklijke Fotokring Lux 
Nova. Tien jaar na het 
eeuwfeest schrijft hij een 
nieuwe bijdrage over het 
wel en wee van die kras-
se 110-jarige ‘beeldige’ 
vereniging. Fotokringen 
neigen naar vergrijzing, 
hebben last met de op-
volging en verdwijnen. Lux Nova is intussen 
een decennium verder en overleeft nog al-
tijd. Voor de heemkundige was het de aan-
zet om ook die periode nu al vast te leggen 
voor het nageslacht. Leo Fiems grasduinde 
alweer in de Heilige Kruiskerk van Heusden 
en haar onroerend religieus erfgoed, zeg 
maar goud, zilver en zijde. Al vroeger kwam 
er een bijdrage over de geschiedenis van de 
Heusdense kerk en de objecten die er deel 
uitmaken van het interieur zoals meubilair, 
beelden, schilderijen en glas-in-loodramen. 
Hij gaat op die insteek verder en gaat dieper 
in op voorwerpen die te maken hebben met 
de liturgische vieringen, de religieuze prak-
tijken en de volksdevotie. Het GeMuDes-
team reflecteert dan weer met veel foto’s en 
tekst op de voorbije tentoonstelling ‘Schel-
dekronkels’ in het GOC en doet het boeien-
de verhaal van Destelbergen, Heusden en de 
Schelde een stuk over. Over de ‘onderwijzers 
van Desteldonk’ van Dirk Uyttendaele kan je 
volgende bladzijde lezen.

Eric VAN LAECKE  

Wegwijs Noord  - Januari 2023   41



42  Wegwijs Noord - Januari 2023

Toen onderwijzer en heemkundige Henri 
Uyttendaele in mei 1975 met pensioen 
ging, verschenen regionaal en bij Toeris-
me Oost-Vlaanderen diverse artikels. Die 
vormden de basis voor ‘Henri Uyttenda-
ele (1910-1985), onderwijzer en heemkun-
dige’. Ook voor auteur Dirk was dit om 
uiteenlopende redenen een ijkpunt waar 
hij niet aan voorbij kon. Onderwerps-
item Henri was de broer van zijn vader, 
tevens zijn dooppeter én zijn onderwijzer 
in het derde en het zesde studiejaar in 
Desteldonk. Het werd de aanzet tot een 
leeswaardige combinatie van historische 
feiten, herinneringsvolle anekdotes en 
een nabij aanvoelende familiekroniek. 
Wekelijks kwam zijn vroegere ‘meester’ 

Ook Desteldonk stoffeert jaarboek
Met twee bijdragen over ‘Desteldonkse onderwijzers’ stoffeert 
Dirk Uyttendaele het 59ste jaarboek. Het bewijst dat ook kleinere 
deelgemeenten er een eigen boeiende geschiedenis op nahouden. In een 
tijd dat het onderwijsgebeuren nooit zo centraal stond…

op bezoek en vertelde over zijn hobby’s: 
stamboomonderzoek en heemkunde. U 
raadt het al: de microbe werd doorgege-
ven. De man werd geboren, groeide op en 
huwde in Zaffelare en studeerde, woonde 
en werkte in Oostakker. Die laatste twee 
later ook in Desteldonk. Hij overleed en 
werd begraven in zijn heimat Zaffelare. 
Allemaal plekken die te relateren zijn aan 
het ‘ontginningsgebied’ van De Oost-Oud-
burg. N.a.v. van de eerste bijdrage kwam 
ook veel informatie tevoorschijn over zijn 
voorgangers, onderwijzers van de ge-
meenteschool van Desteldonk. Het was 
voor Dirk Uyttendaele het sein en de extra 
motivatie om ook die wetenswaardighe-
den samen te brengen en te… delen. On-
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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…..

dersteund door de zogenoemde 
Status Scholarum waarmee de 
scholen en de onderwijzers des-
tijds via een voorgedrukte vra-
genlijst werd geëvalueerd. De 
voorloper en -bode van een vele 
grotere ‘papierslag’ in het onder-
wijs van vandaag. Het werd de 
ruggengraat van een tweede arti-
kel in het jaarboek: ‘Onderwijzers 
in het deelgemeentelijke onder-
wijs te Desteldonk (1844-1965)’. 
Met dank voor de Desteldonkse 
gastvrijheid…

Eric VAN LAECKE  
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Die buslijn heeft nu een compleet an-
der traject en verbindt Zwijnaarde 
met het UZ en het Van Beverenplein 
en loopt door een voornaam deel van 
de stad Gent. Maar de tram 5 was een 
eeuw geleden in Sint-Amandsberg wel 
de voorganger van tram 7 die veel ou-
dere lezers zich nog wel zullen herinne-

ren. Ooit liep tram 7 tot aan de Darsen 
(eerst tot aan de kruising van de Ant-
werpsesteenweg met de Verkortings-
straat), vanwaar men te voet naar 
Oostakker-Lourdes trok. In een oud 
boekje over het tramnet in Gent kon-
den we achterhalen hoe een en ander 
in elkaar stak.

Honderd jaar geleden bolde tram 5 nog in Sint-Amandsberg!
In 1922, dat is precies honderd jaar geleden, bolde er nog voor 
het laatst een (gele) stadstram met het nummer 5 door Sint-
Amandsberg. In mijn fotocollectie stak nog zo’n oude postkaart, die 
ook opdook op een Wikipediapagina met info rond de buslijn 5.

Twee trams 5, vermoedelijk uit een periode van voor 1922, 
op de Antwerpsesteenweg. (repro D.D.)

Positief gedacht! 
Het is een maatschappelijk misverstand om te accepteren dat 

stress bij het leven hoort (Richard Carlson)

info@zinloosgeweld.net
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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

Tramlijn 5 had ongeveer een identiek 
traject als de latere buslijn. Aanvankelijk 
reed deze lijn 5, die ingehuldigd werd 
op 23 januari 1899, van Sint-Amands-
berg (Gemeentehuis) via de Dampoort, 
de Kasteellaan en het Sint-Anna-
plein tot het Zuid (waar nog een station 
was) en ook later naar Sint-Pieterssta-
tion. Het lijnnummer 5 werd overigens 
pas in 1906 aan de lijn gegeven. Later 
reed tram 5 (dezelfde weg als tram 4) 
via de Lammerstraat en de Sint-Pieters-
nieuwstraat naar de Heuvelpoort.
Vanaf maart 1913 reed lijn 5 vanaf de 
Heuvelpoort door tot aan de achter-
ingang van de Wereldtentoonstelling 
van 1913 ter hoogte van de Sint-Pie-
ters-Aalststraat (nu Elf Julistraat). Het 
traject verliep via de Normaalschool-
straat en de Zwijnaardsesteenweg. 
Nog in 1922 werden de noordelijke 
takken van de lijnen 5 en 7 wel ver-
wisseld: lijn 5 reed dan naar de Sta-
pelplaats aan het Handelsdok en lijn 
7 naar Sint-Amandsberg. Het volledige 
traject verliep als volgt: Stapelhuizen - 
Ham - Kongostraat - Minnemeersbrug 
- Bibliotheekstraat - Sint-Jacobs - Kei-

zer Karelstraat - Zuidstationstraat - 
Lammerstraat - Sint-Pietersnieuwstraat 
- Heuvelpoort - Normaalschoolstraat - 
Zwijnaardsesteenweg.
Op 26 juli 1931 reed tram 5 verder 
tot iets voorbij het Rerum Novarum-
plein (August Kekulestraat) op de 
Zwijnaardsesteenweg. Vandaag is daar 
nog steeds café Terminus, die  ons her-
innert aan de vroegere eindhalte daar. 

BUSSEN
In de jaren 60 werd besloten de 
trams te vervangen door bussen. Eind 
mei 1965 werd tram 5 definitief op-
gedoekt, dat was ook het geval met 
tram 7 die vooral gekend was in Sint-
Amandsberg. De tramlijn is nu volle-
dig vervangen door reguliere bussen. 
Oorspronkelijk voerde de MIVG (Maat-
schappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Gent) de exploitatie uit. 
Sinds 1991 gebeurt dit nu door De Lijn. 
En elders kan je ook lezen dat de bus-
lijnen in Sint-Amandsberg een aantal 
op- en afstapplaatsen zullen kwijtra-
ken. Dat maakt van Sint-Amandsberg 
nu een “minst mobiele wijk”… - (D.D.)
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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 cre-
aties en het hoe en waarom van deze pai-
rings. Al deze creaties werden trouwens de 

                  
 
Speciaalbieren een passie…absoluut.  
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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. 
 
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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voorbije tijd geserveerd in de restaurants 
waarvoor ik de pairings verzorg.

 

Briochetoast met
gerookte paling en kaviaar
Dit gerecht bestaat uit maar 3 onderde-
len, maar is een smaakexplosie. De zachte 
toast van brioche, koude gerookte paling 
en kaviaar, meer houdt het (dure) gerecht 
niet in. Het resulteert wel in een prachtige 
mix: de vettigheid en het gerookte van de 

Speciaalbieren:
een passie… absoluut
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paling en het knapperige en zilte van de 
kaviaar.

Dit gerecht moet sowieso gepaird worden 
met iets heel verfrissend. Ik heb gekozen 
voor Venus Effect van Brouwerij Surréalis-
te uit Brussel, een Gose (bierstijl) van 4,5%. 
De tonen van het biertje zijn wat citrus, 
een lichte hoppigheid, een mooi verfris-
send zuurtje en wat zout.

Het vettige, gerookte van de paling en 
het zilte van de kaviaar worden perfect 
opgevangen door het verfrissend citrus-
zuurtje van het biertje. Een heel mooi 
voorbeeld van spelen met contrast maar 

toch een brug leggen met het zilte van de 
kaviaar en het lichtzoutige van het biertje. 
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@dranken-
geers.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

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

Zaterdag GESLOTEN

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

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

24/12 én 31/12:
doorlopend open

van 10 uur tot 16 uur !

Aan allen fijne feestdagen gewenst !
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Die werken zullen duren tot ongeveer 
midden 2023. Maar het einde is nog 
niet in zicht, al schieten de werken goed 
op, zelfs een goed deel van de circula-
tiemaatregelen in Sint-
Amandsberg vervallen. De 
werken verschuiven nu 
naar het centrale gedeel-
te van het Antwerpenplein 
en de aansluiting met de 
Land van Waaslaan. De 
Antwerpsesteenweg zou 
heel binnenkort zone 30 
worden (zie ook elders).
Door de vertragingen die 
inmiddels zijn opgelopen 
en bijkomende werken 

Werken Dampoort schieten goed op
Sinds begin december werd een asfaltlaag in gebruik genomen die de 
verbinding maakt tussen de Koopvaardijlaan en het Antwerpenplein. Dat 
is op zich al een felle verbetering, want begin december is meteen ook 
de volgende fase van start gegaan: werken aan het centrale deel van het 
Antwerpenplein en het kruispunt met de Land van Waaslaan.

(aanleg busstations) is de einddatum 
van de totale werken wel nog eens ver-
schoven. De onduidelijke situatie in de 
ondergrond maakt het bovendien moei-
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

Uw vertrouwde garage voor
• ONDERHOUD & HERSTELLING •

• AIRCOSERVICE •
• BANDEN •

• NAZICHT VOOR KEURING •
aan alle merken

GARAGE VERMEERSCH J. BV
🔘🔘 Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
📞📞 09/251.56.68
💻💻 info@garagejv.be  - www.garagejv.be

NIEUW: sinds kort kunnen wij ook
de nieuwste dieseltest uitvoeren voor Euro 5 & 6. 
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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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lijk een concrete einddatum voorop te 
stellen. Voorlopig stelt het Agentschap 
Wegen en Verkeer de planning voor het 
einde van de werken bij naar voorjaar of 
zelfs de zomer van 2024.

NOG WIJZIGINGEN
Bijna alle tijdelijke verkeersmaatrege-
len verdwijnen tijdens 
de volgende fase van de 
werken. Om de veilig-
heid en mobiliteit in de 
buurt te verbeteren, blij-
ven de maatregelen in 
de Schoolstraat, Heiveld-
straat en Zavelput behou-
den. Dit is een initiatief 
van de stad Gent en staat 
los van de werken aan de 
Dampoort.
De Schoolstraat blijft een-
richtingsverkeer richting 
Land van Waaslaan om-
dat De Lijn tijdens de 
werken via deze weg 

naar de Dampoort zal rijden. De School-
straat mag enkel gebruikt worden door 
De Lijn, hulpdiensten, de afvalophaling, 
taxi’s en verkeer dat ter plekke moet 
zijn.
De Heiveldstraat is afgesloten voor door-
gaand verkeer richting centrum van-
af de Jef Crickstraat. Fietsers mogen in 
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VAN EENAEME
DAKWERKEN 

-Specialiteit:
• platte daken
• dakgoten
• ook voor kleine
   herstellingen

INFO:  +32 0486 255 929
vaneenaeme-fonteyn@telenet.be



52  Wegwijs Noord - Januari 2023

DROOG BRANDHOUT 33 cm
EIK, (HAAG)BEUK, ES, KERS

LEVEREN EN AFHALEN 

INFO@TUINENDAAN.BE ■ WWW.TUINENDAAN.BE ■ 0473313458 ■ HEUSDEN

twee richtingen blijven rijden, maar het 
autoverkeer rijdt in één richting tussen 
de kruispunten met de Bromeliastraat 
en de Jef Crickstraat. 

Men knipt de Zavelput aan de kruising 
met de Palmendreef en er worden paal-
tjes definitief verankerd zodat het niet 
mogelijk is om door te rijden. Dat be-
tekent een aangepaste verkeerssitua-
tie voor auto’s. Fietsers en voetgangers 
mogen in beide richtingen rijden en 
wandelen. Voortaan is het dus verbo-
den rechts afslaan van de Antwerpse-
steenweg (N70a) in de Zavelput om de 
Nieuwelaan (N70) te bereiken. De Pal-
mendreef blijft wel bereikbaar vanuit 
de Antwerpsesteenweg (N70a).
Rechts afslaan van de Quinten Mets-
ijsstraat naar de Antwerpsesteenweg 
(N70a) en Palmendreef is ook niet lan-
ger mogelijk. Paaltjes in Zavelput aan de 
kruising met de Palmendreef verhinde-
ren dat nu definitief (zie ook plannetje 
hiernaast).

NIEUWE FASE
Vanaf begin december startte ook een 
nieuwe fase, dat betekent ook een ge-
wijzigde verkeerssituatie aan de werf-
zone. De grootste wijziging is dat al het 
verkeer van de Dendermondsesteen-
weg en de Land van Waaslaan rich-
ting Dampoort rijdt via de Pilorijnstraat 
en de Antwerpsesteenweg (N70a).Op-
gelet: het verkeer uit de Antwerpse-
steenweg moet voorrang verlenen aan 
verkeer uit de Pilorijnstraat. Verkeer van 
Sint-Amandsberg en Oostakker rijdt via 
het vernieuwde Antwerpenplein.
Vrijdag 23 december is de laatste werk-
dag van de aannemer dit jaar. Op die 
dag ruimt de aannemer de werfzone 
op zodat die proper en veilig is tijdens 
het kerstverlof. Hij neemt verlof van 24 
december tot en met 8 januari. Vanaf 
maandag 9 januari gaat hij terug aan de 
slag. De verkeersmaatregelen van fase 4 
voor auto’s, fietsers en voetgangers blij-
ven dus  gelden tijdens de kerstvakan-
tie. – (D.D.)
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Wekelijks wandelen: 
7,5 km of 4,5 km iedere dinsdag om 14 uur en 
donderdagvoormiddag om 9.30 uur. We ko-
men samen aan de hoek Lijsterbesdreef/Nach-
tegaaldreef.
Info: moniek.degheest@hotmail.com of tel.
09 228 92 82 of annie_mussely@hotmail.com

Fotoclub: donderdag 5 januari.
Info bij paul.deryckere1@gmail.com
of gilbert.praet@skynet.be

Lijndansen is al enkele jaren een populaire 
dansvorm bij 55-plussers. Het is echter géén 
countrydansen maar moderne en klassieke 
dansen op één rij, zonder partner. Wij dansen 
cha-cha, tango, wals, mambo  maar ook op  
Jerusalema e.a., elke dinsdagnamiddag danst 
groep 1 om 13.30uur; groep 2 om 15uur in de 
Kring van Oude Bareel te Sint-Amandsberg. 

Wij rekenen per les van anderhalf uur géén  3 
euro (in abonnement) en zijn de goedkoopste 
in de streek maar kwaliteit is verzekerd. Een 
proefles is gratis; kom zien en overtuig u van 
zeer aangename lessen. Meer info bij Annie 
Mussely tel. 09/228 84 72 of 0479/29 22 56 of 
annie_mussely@hotmail.com 

Onze
activiteiten in

januari :
Petanquen: iedere 1ste, 2de en 3de vrijdag 
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

Zondagsgevoel: Op zondag 15 januari om 
15 uur in de kring van het Westveld. 
Info: moniek.degheest@hotmail.com of
tel. 09 228 92 82.
 
Crea: Op donderdag 26 januari om 14.30 uur 
in de Parochiale kring van het Westveld.
Info bij Annie Mussely 09 228 84 72 

Uitstappen:
Op woensdag 18 januari bezoek aan het justi-
tiepaleis van Gent met gids.
Op maandag 23 januari: Rondleiding in Gent 
met gids.
Op woensdag 25 januari: bezoek aan “De 
school van toen”  in Gent.

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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‘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)

Reserveer tijdig: reservations@braemhof.be

Scheeplosserstraat werkt vanuit andere kant…
De wegenwerken in de Scheeplosserstraat 
zijn de eerste fase voorbij. De engte is al her-
aangelegd tussen de Sint-Bernadettestraat 
en de Bronstijdweg. Fase 2 en 3 zijn opge-
start.De heraanleg verloopt er nu vanuit de 
andere kant tussen de Hogeweg en de Brons-
tijdweg. Inrijden via de Hogeweg is niet meer 

mogelijk. Het in- en uitrijden gebeurt tijdelijk 
via de Sint-Bernadettestraat. De Bronstijd-
weg is terug open. De Romeinse weg wordt 
tijdelijk afgesloten. De vermoedelijke eind-
datum is juli volgend jaar…

Eric VAN LAECKE  
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Brico Oostakker aan de Herman Teirlinck-
straat maakt zich klaar om de winkel van 
de toekomst te worden. Op de bestaande 
locatie verrijst tegen het najaar van 2023 
een moderne volledig overdekte winkel van 
zo’n 6.000 m2. Zelfs de parking wordt her-
aangelegd. Er komen o.a. zelfscankassa’s en 

een hersteldienst voor grasmaaiers. Ook het 
aanbod wordt bijgesteld met een grotere 
focus op interieur en decoratie. Om deze re-
novaties te kunnen verwezenlijken, is de uit-
bating sinds kort ‘tijdelijk’ verhuisd naar het 
witte winkelpand ernaast.

Eric VAN LAECKE

Brico Oostakker tijdelijk verhuisd
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Kom dansen bij Polariteit !

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

Lunch:
29 euro

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

Vraag naar onze
uitgebreide wijnbijbel.

OFYR-MENU :
minstens één dag op voorhand

reserveren.

Minimum 4 personen.

Vraag naar onze brochures.

Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

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

Maandmenu JANUARI

Hapje van de chef
&

In rode biet gemarineerde noordse zalm,
wasabi structuur 

of
Tartaar van edelhert, bos paddestoelen, parmezaan dip 

***
Witloof room soep, gerookte tonijn,

schuim van brie  (+ 14 euro)
***

 Gegrilde koolvis, ratatouille van vergeten groenten, 
mousseline saus 

of
Stoofpotje van fazant, gegrild witloof, aardappel chips,

zalf spruitjes 
***.

Koude sabayon, gemarineerd rood fruit, vanille ijs 
of  

 Tiramisu, speculaas, chocolade 

39 euro
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn !

zo 1 / 1 Gesloten  
ma 2 / 1 14u - 18u Bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 3 / 1 14u - 18u Biljarten, bar Francine & Willy 
wo  4 / 1 14u - 18u Kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 5 / 1 14u - 18u Petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 6 / 1 14u - 18u Gezellig met Rosemie & Tony 
za  gesloten 
zo 8 / 1 11u - 17u Lijndansen & genieten met de OH Azalea dansers 
ma 9 / 1 14u - 18u Kwis Tony & Dirk, bar Christine & Linda 
di 10 / 1 14u - 18u Biljarten, bar Francine & Willy 
wo  11 / 1 14u - 18u Kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 12 / 1 14u - 18u Petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 13 / 1 14u - 21u30 Rosemie & Tony, Spaans met Dirk/ NOCTURNE SAX 
za  gesloten 
zo 15 / 1 11u - 17u Lijndansen & genieten met de OH Azalea dansers 
ma 16 / 1 14u - 18u Super bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 17 / 1 14u - 18u Biljarten, bar Francine & Willy 
wo  18 / 1 14u - 18u Kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 19 / 1 14u - 18u Petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 20 / 1 14u - 18u Gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za  gesloten 
zo 22 / 1 11u - 17u Lijndansen & genieten met de OH Azalea dansers 
ma 23 / 1 14u - 18u Tjoelen & teerlingen Tony & Dirk, bar Christine & Linda 
di 24 / 1 14u - 18u Biljarten, bar Francine & Willy 
wo  25 / 1 14u - 18u Kaarten & spellen, bediening Francine & Oscar 
do 26 / 1 14u - 18u Petanque, tekenen & schilderen, bar Linda & Patrick 
vr 27 / 1 14u - 18u Gezellig met Rosemie & Tony, Spaans met Dirk 
za 28 / 1 12u – 21u NIEUWJAARSRECEPTIE, eetfestijn muziek en dans 
zo 29 / 1 11u - 17u Lijndansen & genieten met de OH Azalea dansers 
ma 30 / 1 14u - 18u Bingo Tony & Francine, bar Christine & Linda 
di 31 / 1 14u - 18u Biljarten, bar Francine & Willy

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



Wegwijs Noord  - Januari 2023   59

De Gentsche Sosseteit, dat is een vereni-
ging die zich inzet voor de promotie en 
instandhouding van het Gents dialect. 
Naast o.a. wandelingen in het Gents is 
de jaarlijkse plechtige avond, waarop de 
Sosseteit de handjes uitreikt, een hoog-
tepunt. Ter gelegenheid van hun 40-ja-
rig bestaan werden er niet minder dan 4 
handjes uitgereikt. 
Vóór aanvang van de plechtigheid wor-
den die handjes ter plaatse “gemaakt”. 
Van de rechterhand van elke laureaat 
wordt in eerste instantie een mal gemaakt 
in alginaat. Alginaat wordt gemaakt van 
zeewier en na het mengen van het poe-
der met water wordt het een soort pas-
ta dat na enkele minuten uithardt maar 
toch flexibel blijft. Hierin wordt dan door 
“handjesgieter” Benjamin Depuydt met 
gips een echt handje gegoten. 
De avond werd geopend door de Belle-

39ste Uitreiking van de Gentsche Handjes in de Minard
Op dinsdag 29 november ll. was het zover: tijdens de week van het Gents 
vond de jaarlijkse Uitreikinge van de Gentsche Handjes plaats. Elk jaar 
verkiest de Gentsche Sosseteit enkele personen die iets betekenen of 
betekend hebben voor Gent. 
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man waarna Eddy Levis, de voorzitter van 
de Gentsche Sosseteit, iedereen hartelijk 
welkom heette in de mooie Gentse Mi-
nardschouwburg. Pierke Pierlala zorgde 
voor de nodige hilariteit en een kritische 
noot bij zijn introductie van de sprekers, 
Koen Crucke nam de muzikale intermez-
zi voor zijn rekening en naar goede jaar-
lijkse gewoonte sloot Freddy Desmidt het 
showgedeelte af met een “goeie Gent-
sche klappenanse”.

Dit jaar viel de eer te beurt aan 4 geluk-
kigen die een Gentsch Handje kregen : 
Daniël Termont, Katrien Laporte, Bashir 
Abdi en Kurt Burgelman.

Daniël Termont (ex-burgemeester en ooit 
verkozen tot 2de beste burgemeester ter 
wereld) werd voorgesteld door zijn voor-
ganger Frank Beke. Daniël zelf, vond het 
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M

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

Gratis
prijsofferte

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Specialist

een enorme eer om als geboren en ge-
togen Gentenaar een Gentsch Handje te 
krijgen.
Katrien Laporte (directeur van het Design 
Museum) kreeg een laudatio van Natha-
lie De Neve, die op haar beurt aan het 
roer staat van de Minardschouwburg. Ka-

trien was in haar nopjes met haar Handje 
en zal zich blijven inzetten om Gent nog 
meer op de kaart te zetten.
Voor Bashir Abdi (lange afstandsloper; 
op de marathon is hij Europees record-
houder en hij behaalde een bronzen me-
daille op de Olympische Spelen van 2021) 

kwam Bert Mispelon een 
woordje placeren. Bashir, die 
op 12-jarige leeftijd in Gent 
kwam wonen, is dankbaar 
om één van de laureaten te 
mogen zijn. Door middel van 
sport wil hij niet enkel Gent 
vertegenwoordigen, maar 
ook kinderen en jongeren de 
kans geven om zich positief 
te ontwikkelen.
Tenslotte werd Kurt Bur-
gelman (frontman van 
Biezebaaze) onder de loep 
genomen door één van de 
bandleden van Biezebaaze, 
nl. Wim Bartholomeus. Kurt 
liet weten dat hij altijd een 
beetje een Gentse rebel zal 
blijven en dat zijn Handje 
een ereplaats heeft in zijn 
hart.

De avond werd op gepaste 
Gentse wijze afgerond met 
boterhammen met “gekapt” 
of “uufflakke” en kroake-
mandels.
Op naar volgend jaar voor 
de 40ste Uitreikinge van de 
Gentsche Handjes.

Tekst en foto’s:
Ann Van den Sompel
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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
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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 !

De sint blijft een welkome gast…
Tradities zijn er om in ere te worden ge-
houden. Nog meer als die deel uitmaken 
van de droomwereld van kinderen. Ge-
lukkig zijn er nog veel volwassenen die 
hun geloof in sinterklaas en zijn zwarte 
pieten - liefst de oorspronkelijke – be-

lijden en cultiveren. Met als innerlijke 
dankbaarheid de glimlach en de verwon-
dering van hun kroost of kleinkinderen. 
Ook Eetcafé The Cave aan de Onze-Lieve-
Vrouwstraat in Oostakker deed alweer 
een sinterklaasduit in het zakje. Er wer-

den vooraf ijverig tekeningen 
gekleurd om de sint goed te 
stemmen. Waarna ettelijke 
jongeren aanschoven voor 
een vriendelijke aai of raad 
van de heilige man en voor 
pakken snoep. Terwijl zijn 
helpers ballonnen plooiden 
in alle maten en vormen en 
de (groot)ouders zich tegoed 
deden aan o.m. drankjes, ijsje 
en/of pannenkoeken. Meer 
moet dat niet zijn om kinde-
ren gelukkig te maken. Maar 
iemand moet het wel blijven 
doen. Bedankt Sylvie, Koen 
en hun team…

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

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

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 140x105mm..indd   1 8/01/2021   15:59
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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

Elke zondag van januari open van 14u tot 18u,
behalve 1 januari
Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

sleeplife.be

SOLDEN T.
E.

M
. 3

1
/0

1

Stel je eigen 
Comfort boxspring 
samen

Complete set vanaf

€2.785 €2.295

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

Kussen HiTec Soft
Heerlijk zacht en veerkrachtig kussen 
gevuld met polyester vezelbolletjes. 
Vormt zich perfect naar je hoofd.

Vierseizoensdekbed Bamboe
Antiallergisch dekbed gevuld met 
bamboe voor optimale temperatuur-
regulering. Heeft volume en voelt licht.

Matras Functional Pocket
Matras met thermisch geharde 
pocketveren (275/m2) en Cellflex-
afdeklaag voor vochtregulering.

vanaf €180 €155 €35 €30vanaf €490 €395

60°

wegwijsNoord-16x24wintersolden22.indd   1 10/12/2022   13:47


