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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 

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

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

Richtprijs: 490.000 euro

ONTDEK HET UITGEBREIDE AANBOD VAN EKOPLAZA - BLZ. 29

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

• 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

NIEUW:
nu ook

MARSEPEIN
en

CHOCOLADE
(pralines en

truffels)
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Beste lezers,
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd is met vermelding ‘geen reclamedrukwerk’ 
en/of ‘geen reclamefolders’, mogen wij wettelijk geen boekje bussen. Indien je iemand kent 
die Wegwijs Noord wèl wil ontvangen, kan je steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen via mail: 
info@dewegwijs.be, of via gsm 0478-97 87 11. Wij komen dan een sticker ‘Wegwijs-OK’ op die 
bus kleven, zodat onze uitdragers weten dat ze daar wél een boekje mogen steken. Redactie.

Jan Callebert
Verantw. uitgever
Algemene coördinatie
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist
eric.van.laecke@skynet.be

Eveneens gewaardeerde medewerking van 
het DSMG, Sint-Amandsberg, met inbreng van 
culturele en/of historische bijdragen.

Werken mee aan ‘Wegwijs Noord’ :

Manu Debruyne  (D.D.)
Free-lance Journalist
manu.debruyne@telenet.be

Jeroen Callebert
Medewerker lay-out
info@dewegwijs.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Jan Callebert en alle medewerkers aan dit maandblad aanvaarden 
op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of 
goederen, die in verband gebracht kan worden met de in Wegwijs gepubliceerde 
informatie en/of advertenties.

Lees in deze editie o.a.:
5 Ontbijtactie Oude Bareel
8 Geschiedenis Gentbrugge-brug
14 Nooddorp Oekraïners: april
22 Okra Oude Bareel
24 Nieuwjaarswensen
26 Broers winnen compositiewedstrijd
28 Activiteiten Vl@s
29 Neos Gent Oostrand
32 Red de BIB: veel steun
34 MIA Quickscan voor veiligheid
36 Mother Mercury naar Goedleven
38 Nieuw kinderboek: Trolmops
40 Wegenwerken Lourdes
43 Roman van Vera Van Pottelberghe 
48 Vogelspotters in Rozebroeken
50 Tante Charlie in Scala
52 Handelaars Star in de kijker
56 Wolterslaan schenkt kassei
58 Busreizigers ontgoocheld…

62 Bernadettekoningen zingen als sterren

 en nog veel meer... Veel leesplezier !
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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

VALENTIJN !
Vier de liefde !

De winkel is uitzonderlijk open op 13 en 14 februari ! 

Bestel tijdig ons

Valentijnontbijt
( zie www.dekorf.be )

Kaasschotel 2 personen
+ 1 fles rode wijn: 

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

Instituut voor huidverbetering
Wellness Center - Privé Sauna - FloatSpa

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

0475 78 21 65

TE KOOP
Strijkmachine: Elna 
Press, zo goed als 
nieuw, ideaal voor 
het instrijken van 
stijfte voor naaisters 
en hobbyisten en 
gewoon strijkwerk. Afspraak na tel.
09/251 47 75. Prijs over een te komen

TE KOOP
Secretaire met opbouw, 
massief hout. Lengte: 
106 cm, breedte 58 cm, 
hoogte 143 cm. Prijs 200 
euro. Info: 0487-78 28 84

TE KOOP
Delfts blauw, 
bloempotten, 
diverse afmetingen, 
15 euro/stuk, Info: 
0472 75 32 48

TE KOOP
Dressoir kopie 
antiek, massief 
eikenhout. L 246 
cm, B 49 cm, H 
106 cm. Correcte 
prijs: 200 euro. 
Eventueel te ruilen 
voor iets van dezelfde waarde.
Info: 0487-47 38 20
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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 FEBRUARI  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 Luxe-ontbijt voor 2 personen (w. 100 euro)
geschonken door Beleefwinkel De Korf

We vroegen aan onze lezers:

Wat is uw mening over zone 30 in regio Gent ?

A. Moet nog meer
B. Moet minder
C. Is voldoende nu  

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. Treinen 35%
B. Bussen 43%
C. Trams 22%

Er waren 192 deelnemers!
Winnaar is Liliane De Mol 
uit Heusden (35, 44, 21).
Ze mocht haar pakket 
schoonheidsproducten 
afhalen bij Maison Pure. 
Proficiat !

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

Carine V.D. Broecke,
Sofie Minnebo,
Strobbe Julien,
Johannes Duvyvey,
Liesbeth Willems,
Hilde Schaut,
Nicole De Roy.

Proficiat.
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De brug overspant de Schelde en vormt de 
verbinding tussen de twee Gentse deelge-
meenten Sint-Amandsberg en Gentbrug-
ge. Nabij de locatie van Gentbruggebrug zou 
reeds in de Romeinse tijd een klein haventje 
aanwezig geweest zijn, waar naar het zuiden 
toe een heerweg op aansloot. Gentbrugge-
brug werd echter pas eind negentiende eeuw 
aangelegd nadat Edmond Block, een leerlooi-
er en lokaal politicus uit Gentbrugge, verko-
zen raakte in 1890 met de verkiezingsbelofte 
om de brug te bouwen die Gentbrugge met 
Sint-Amandsberg zou verbinden. De vroege-
re burgemeester van Gentbrugge, Karel De 
Guchtenaere (1834-1898) was tegen het pro-
ject omdat hij van mening was dat vooral het 
werkvolk uit de cités en de worstenfabrieken 
van de Dendermondsesteenweg daardoor de 
weg naar het ‘betere’ Gentbrugge zouden 
vinden. De brug is wel altijd één van de be-
langrijkste in onze regio geweest.
Maar wat weet u nog over deze brug? De ver-
binding van Sint-Amandsberg met Gentbrug-
ge over de huidige (stenen) brug bestaat dit 
jaar exact 75 jaar. Een vroegere brug tussen 
beide toen nog niet met Gent gefusioneerde 
gemeenten, is duidelijk  veel ouder en werd 
pas afgebroken toen de stenen brug er kwam 
door aannemersbedrijf Firma Hydroter (pvba) 
voor een bedrag van 519.842 BFr. Die oude 
brug dateerde van 1896! Dat was een draai-
brug om de scheepvaart te bedienen. Nog 
vroeger in de tijd waren er al overzetten tus-
sen beide deelgemeenten, maar dat had toen 
ook te maken met de rechttrekking van de 
Schelde tussen de sluis in Gentbrugge en de 
brug in Melle. In tijd gaan we dan terug tus-
sen 1870 en 1875, toen de rechttrekking van 
de Schelde werd uitgevoerd door aannemers 
Charles & Ritte. In Heusden was er een overzet 
met Gentbrugge, en later ook een brug met 
een bruggendraaier die aansloot op wat nu 
de Koningsdonkstraat in Gentbrugge is.
De eerste echte brug over 
de Schelde werd dus in 
1896 in gebruik genomen 
na de belofte van politieker 
Edmond Block (1842-1909), 
de latere burgemeester 
van Gentbrugge. Vooral 
de zich ontwikkelende nij-
verheid in Gentbrugge en 
deels ook in Sint-Amands-

De echte geschiedenis van Gentbruggebrug...
Er is veel te doen rond Gentbruggebrug. Maar ken je ook de geschiedenis van 
deze brug die Gentbrugge met Sint-Amandsberg verbindt? Het is een verhaal 
met een politieke achtergrond…

Een foto uit 1930 met toen nog de oude (draaibrug) 
gezien vanuit Gentbrugge. (repro D.D./F.V.)

berg had daar toen voordeel bij. Het was ook 
belangrijk voor de werklui die actief waren in 
de fabrieken aan beide kanten van de Schel-
de. Block had zelf een konijnenvellenbedrijf 
in de nabijgelegen Kerkstraat in Gentbrugge. 
Naast leerlooier was hij ook nog verver. Ook 
aan de overzijde was er op de hoek van de 
Gentbruggestraat een vellenbedrijf, groten-
deels naast de ‘Blauwselfabriek’, de  n.v. Blue 
d’Outremer. Die blauwselfabriek met twee 
grote schoorstenen werd ergens tussen 1903-
1905 gebouwd, maar was pas echt in 1906 
operationeel voor de delicate productie van 
het ultramarijn. Het bedrijf werd uiteindelijk 
gesloten halfweg de tweede periode van vori-
ge eeuw, omwille van pollutie.
De brug tussen toen nog de zelfstandige ge-
meenten waarvan sprake, was een echte 
draaibrug met de bedoeling schepen door 
te laten. De brug werd met aanpassingen en 
verbouwingen in stand gehouden tot na de 
Tweede Wereldoorlog.   

BRUG OPGEBLAZEN
Om te beletten dat de Duitsers de Schelde zou-
den oversteken werd de brug op 17 mei 1940 
opgeblazen. Dat zorgde voor heel wat schade in 
de onmiddellijke omgeving. Er was schade tot in 
de Nekkersvijverstraat en aan de overzijde in de 
Edmond Blockstraat en wat nu de Odilon Van-
derlindenstraat is. Van de brug is geweten dat 
die in de oorlogsjaren ’40-’44 een speciale be-
waking had om er te mogen oversteken. Karel 
Billiet een machinezetter van de toen tijdelijk 
door de oorlog gestopte krant Het Volk, en in-
woner van Sint-Amandsberg, hield er toen con-
trole op. ’s Nachts mocht je in de oorlogsjaren al 
zeker niet over de brug, want die werd telkens 
afgesloten. Karel Billiet kreeg daarvoor 5 frank 
per uur, met een maximum van 40 frank/dag, en 
heeft me dat zelf nog verteld. Ook in 1943-44 
zou de brug schade opgelopen hebben, waar-
na aan een nieuwe stenen brug werd gedacht.
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Gentbruggebrug in de Tweede Wereldoorlog in de sneeuw, al hersteld 
nadat die in 1940 werd opgeblazen. (repro D.D./F.V.)

Tram 3 had lange tijd een eindhalte 
aan Gentbruggebrug. (© P.D.M.)

Luchtfoto van Gentbruggebrug. (©De Zeeschelde)

De werken voor de bouw van de huidige brug 
tussen Sint-Amandsberg en Gentbrugge vin-
gen aan in 1947 en werd dus precies 75 jaar 
geleden afgewerkt. Die brug kostte toen in 
oude Belgische franken maar liefst 14.808.889 
fr. Dat was voor die tijd een serieuze investe-
ring voor een ‘kunstwerk’ dat nog lang moest 
meegaan met een doorgang voor de sche-
pen. In de brug werden toen tramsporen in-
gewerkt tussen de kasseien, maar tram 3 is 
uiteindelijk nooit over de brug gereden. De 
terminus lag naast de brug. Met dank aan 
heemkundige Frederik Vanderstraeten voor 
allerlei info.

TRAM 3 EN LATER DE BUS…
In 1906 is er voor het eerst sprake van een ‘ge-
le’ tram 3, maar die was toen nog beperkt van 
de Brugse poort (kerk Sint-Jan Baptist) tot aan 
de Dampoort. Pas in 1923 kwam er een uit-
breiding tot aan het Zandeken in Mariakerke, 
en in 1924 was er een verlenging op vraag van 
het gemeentebestuur van Sint-Amandsberg 
tot aan het Heernisplein en naar Gentbrugge-
brug. Het traject werd dan via de Klink-
kouterstraat en de Aannemersstraat 
naar de Gentbruggestraat gestuurd met 
een eindhalte naast de brug. De prijs 
voor de tram werd toen aangepast met 
een verhoging van 10 cent als men voor-
bij de Dampoort naar Gentbruggebrug 
wou. Later, vanaf  1949 was er ook nog 
een gebareerde tram 3 die een eindhal-
te had aan het Heernisplein, maar dat 
zijn al lang vervlogen tijden. Eind 1969 
werd tramlijn 3 tijdelijk afgeschaft en 
vervangen door de buslijnen 30 en 31. 
Er werd lang over nagedacht want de 
tramsporen en bovenleiding werd nog 
jaren in stand gehouden op verschillen-
de plaatsen. Onder politieke druk kwa-
men er trolleybussen, maar die werden 
vervangen door de nu gekende diesel-
bussen. Bus 6 is sinds vorig jaar de eer-
ste elektrische bus in Gent. Maar beide 
bussen, de 3 en de 6 blijven nu tot eind 
maart/begin april weg van Gentbrugge-
brug en dat is heel spijtig in functie van 

het openbaar vervoer. De reden ligt aan de 
verkeersfilter die men maakt aan Gentbrug-
gebrug. Inmiddels ervaren veel mensen het 
ontbreken van de beide bussen op hun nor-
maal traject in Sint-Amandsberg. 

…EN DE SCHELDE
De Schelde wordt ook niet meer bevaren tus-
sen Gentbrugge en Sint-Amandsberg, en ver-
derop richting Destelbergen en Melle. Er is al 
sinds 1974 geen binnenvaart meer. 
Vroeger was dat natuurlijk anders: er was flink 
wat scheepvaart. De schutssluis in Gentbrugge 
werd voor het laatst gebruikt voor de scheep-
vaart in 1974. Toen werden schepen vanuit 
Gent geschut of versast naar de Zeeschelde. 
Stroomafwaarts Gent (richting Destelbergen) 
staat de Schelde in open verbinding met de 
zee, en ondergaat ze daarvan enige invloed. 
De getijden dringen namelijk door tot tegen 
Gent, waar ze tegengehouden worden door 
de stuw en schutsluis in Gentbrugge. Eens bui-
ten Gent of Gentbrugge, wordt de Schelde 
wel  de “Zeeschelde” genoemd.
Sedert het loskoppelen van het bovendebiet 
in 1969 en vervolgens in 1982 het sluiten van 
de schutssluis in Gentbrugge, werden er ook 
geen onderhoudsbaggerwerken meer uitge-
voerd tussen Gentbrugge/Sint-Amandsberg 
en Destelbergen. Dat kan je nu gemakkelijk 
vaststellen aan het dikke slib, de weelderige 
begroeiïng en de knijten.
De brug zelf valt nog onder het beheer van 
Waterwegen en Zeekanaal. Vele jaren gele-
den (2003) was de stad Gent niet echt geïnte-
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resseerd om de brug aan te passen in functie 
van de fietsers, waardoor de brug bij de laat-
ste grote herstelling vooral op autoverkeer is 
gericht. De voorbije jaren waren er sugges-
ties om naast die brug een fietsgedeelte aan 
te leggen, maar dat is er nooit van gekomen. 
Nu gaat men er echt drastisch mee om in de 
geplande verkeersfilter: een omleiding waar-
door je met de auto (wel de lijnbus of de hulp-
diensten) niet meer rechtstreeks over kan. Wel 
via een ommetje onder de brug, met uiter-
aard een beperking door de hoogte van 2,40 
m. voor vrachtwagens.
Dat er een probleem is in de hele omgeving 
met het drukke autoverkeer in smalle straten 
gaan we niet ontkennen, maar dat er nooit 

gedacht is aan verkeerslichten met telkens 
éénrichtingsverkeer is ook wel raar als men 
naar het prijskaartje kijkt. Bij de plannen nu 
wordt ook geen rekening gehouden met het 
feit dat er op termijn mogelijks een specifie-
ke fiets- en voetgangersbrug zal komen tus-
sen de Paul De Ryckstraat in Sint-Amandsberg 
en de overkant in Gentbrugge (Jules Van Bies-
broeckstraat). Dat was ook wel een oplossing 
geweest. De trend is nu dat auto’s kilometers 
zullen moeten rondrijden, of vanaf april rond-
jes draaien onder en naast de brug. En dat is 
voor oudere mensen helemaal te gek voor 
woorden, al denken de fietsers daar allicht an-
ders over.

Manu Debruyne

Wegwijs Noord  - Februari 2023   11

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
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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:

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

	

Fred Geirnaert 
	 Fred Geirnaert 

          ‘t Braemhof 

- Ontbijtbuffet - 
	

Gevolgd door  

“Café concert” 
 

	   5 februari 2023  vanaf 9u. 
	

met 

Ann Lemaitre 
Reservatie : 09/231.03.16 – reservations@Braemhof.be 

	

Café concert met onbijt
op 05 februari

Beleef een onvergetelijke ochtend in het 
Braemhof  met een rijkelijk ontbijtbuffet 
gevolgd door een muzikaal optreden van 

Fred Geirnaert.

Om 09u00 start van het ontbijt.
Om 10u30 muzikaal optreden van

Fred geirnaert met  begeleiding van
pianiste Ann Lemaitre.

Reserveren:
reservations@Braemhof.be

of rechtstreeks in het restaurant aan de bar.
Inkom bedraagt 35 euro.

Valentijn menu
Vanaf 11.02.2022 t.e.m. 14.02.2022

Aperitief Rosé prosecco met wachtbordje 
***

Sint Jacobsvrucht met een compositie van witte 
selder en citrusvruchten vergezeld van een beurre 

blanc saus. 
***

Kalfsfilet met morillesaus en honig geglaceerde 
wintergroentjes vergezeld van gekonfijte aardpeer. 

OF 
Lasagne met boschampignons en spinazie afgewerkt 

met truffelextract.
*** 

Dessert van de liefde 

Menu 65 euro p.p. 
Met aangepaste wijnen, waters en koffie +20 euro

(Menu per tafel)
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Na Antwerpen en Mechelen komt 
in Oostakker dus een derde ‘Nood-
dorp voor Oekraïne’. De Vlaam-
se ministers Bart Somers (Open Vld) 
en Mathias Diependaele (N-VA) en 
burgemeester Mathias De Clercq 
gaven daartoe recent officieel de af-
trap. Vooraf had ook een infovergade-
ring plaats. Het terrein in de Eikstraat 
ligt tussen de  voetbalinfrastructuur 
van Racing Gent/AA Gent en het oester-
zwammenbedrijf van Maatwerkbedrijf 
De Kromme Boom. De betrokken zone 
staat stedenbouwkundig ingekleurd als 
‘gemeenschapsvoorziening’. Tot nu toe 
stelde de eigenaar de gronden ter be-
schikking voor maisteelt. De stad sloot 
met de eigenaar een opstalovereen-
komst voor vier jaar. Al weet niemand 
hoelang de oorlogssituatie zal aan-
houden. Volgens de commentatoren 
vandaag, best heel lang. De opvang is 
sowieso tijdelijk en bedoeld voor Oekra-
iners met een (Europees) statuut van ‘tij-
delijk ontheemde’. Vooral 
moeders met kinderen zijn 
op komst. Die wonen van-
daag al grotendeels in de 
stad. O.m. bij privégezin-
nen bij wie het goedbe-
doeld opvangjasje door de 
tijd in eigen vlees begint te 
snijden. Als het oorzake-
lijk verband ophoudt - lees 
als de oorlog stopt - wordt 
het nooddorp weer losge-
laten. En wordt het terrein 
uiterlijk na zes maanden in 

Oostakkers ‘Nooddorp voor Oekraïne’ 
wordt gespreid in de tijd…
Het optrekken van een ‘Nooddorp voor Oekraïne’ aan de Eikstraat dit 
jaar, wordt logistiek en organisatorisch gespreid in de tijd. De eerste 
oorlogsvluchtelingen worden verwacht in april, de rest in het najaar. Het 
Vlaamse Gewest en de stad Gent hebben er alles voor veil om het dossier 
in goede banen te leiden. De infoavond gaf heldere antwoorden op veel 
onzekere vragen en ongerustheid. Maar ook het politiek engagement om 
afdoende werk te maken van een aantal realistische knelpunten…

alle oorspronkelijke staat hersteld. Dat 
is decretaal vastgelegd. De eerste voor-
bereidingen zijn al gestart.  

Bouwfases
Op het terrein worden - in twee fases - 
een 200-tal woonunits opgesteld be-
stemd voor zo’n 600 Oekraïners. In de 
eerste fase komen er een 50-tal van de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wo-
nen (VMSW). Die zullen nadien worden 
gebruikt voor herhuisvesting van socia-
le huurders. In een tweede fase - in het 
najaar – worden een 15 -tal woonunits 
aangekocht die later kunnen dienen 
voor studentenhuisvesting. Voor een 
goed begrip, uiteraard niet op het be-
trokken terrein aan de Eikstraat! Deze 
maand starten de grondwerken. Plaat-
sing van 53 losstaande (niet stapelbaar) 
containers inbegrepen. Ergens tegen 
november worden de resterende 147 
eenheden verwacht. Die worden gesta-
peld in twee bouwlagen. Het gaat om 
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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 22:00
Volg ons op en

Lunch: 29 euro
woensdag t.e.m. zaterdag van 12 uur tot 14u30

Vraag naar onze uitgebreide 
wijnbijbel.

Maandmenu 
FEBRUARI

Hapje van de chef
&

Tartaar van gegrilde skrei, avocado, 
tomatensalsa, rucola 

Of
Gevulde Parijse champignons,

pata negra bellota, ricotta, parmezaan 
***

Huisbereide kroket van
Mechelse koekoek, wintertruffel, 

boschampignons
(+ 9 euro)

***
 Gegrilde Skreihaasje, prei, 
aardappelpuree, dillesaus

of
Ierse côte à l’os, winterdelicatessen, 

gegrilde aardappel
***

Koude sabayon, conferencepeer, 
anille roomijs 

of  
 Tiramisu, speculaas,

chocolade 

39 euro p.p.

Valentijnmenu

Enkel
10-11-12 februari 

Amuse bouche d’amour 
***

Gemarineerde Noorse zalm,
rode biet,
truffeldip 

***
 Gegrilde langoustines, kruidenboter, 

risotto  
***

Gegrilde skrei, verse tuinkruiden, 
knolselderpuree,
prunella tomaat 

of
Côte á l’os West Vlaams rood, 

aardappelgratin, winterdelicatessen   
***

Moulleux, vanille roomijs 

59 euro p.p.
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kwalitatieve wooneenheden 
die aan de Vlaamse woonco-
de voldoen. Ze omvatten een 
living, keuken, slaapkamer en 
badkamer. En bieden de nodi-
ge privacy en voorzieningen. 
Naast de wooncontainers ko-
men er ook gemeenschappe-
lijke polyvalente ruimtes die 
kunnen gebruikt voor work-
shops, onderwijs of andere 
activiteiten, was- en droog-
voorzieningen en onthaal-
ruimtes voor het OCMW. Er 
wordt ook speelruimte voor 
kinderen voorzien, Zowel binnen als 
buiten.

Mobiliteit
Mobiliteit en vooral parkeren beroert er 
al langer de gemoederen. Een knelpunt 
dat best efficiënt en effectief wordt aan-
gepakt. Een beperkt aantal van die vluch-
telingen is hier met de auto. Er wordt 
rekening gehouden met maximaal veer-
tig voertuigen. In het nooddorp kunnen 
ze niet parkeren. Op 200 meter wandel-
afstand is er parkeergelegenheid aan 
de kant van en op de brug aan de Gent-
straat. In de Eikstraat is er parkeerver-
bod. De politie zal er op toezien dat dit 
wordt gerespecteerd. Het aanbod aan 
buslijnen zou volstaan, voorlopig ook in 
een voldoende frequentie. Op het ter-
rein komt er een fietsenparking en toe-
gankelijke wandelwegen. Ter hoogte 

van de bushalte in de Gentstraat komt 
er een veilige oversteek voor voetgan-
gers en fietsers. Die maatregel was voor-
zien voor de uitrol van de zone 30 dit 
jaar en wordt versneld uitgevoerd.  In 
eenzelfde context wordt ook de voor-
ziene snelheidsremmer ter hoogte van 
vzw De Kromme Boom vervroegd uitge-
voerd. Alles wordt vanaf nu zorgvuldig 
gemonitord, zoals dat heet. Hoop doet 
leven. Dat weten ook de Oekraïners als 
geen ander. Andere knelpunten op ter-
mijn als de beschikbare plaatsen in de 
onderwijsinstellingen en idem dito bij 
de plaatselijke dokters kwamen ook aan 
bod. Ook dat wordt verder gemonitord. 
Wordt dus sowieso vervolgd.

Eric VAN LAECKE    
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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

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

‘Dinner & Dance’
Een all-in (79 euro)

van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie

van lekker eten en dansen.

Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet

(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

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

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

Dinner & Dance:
Steeds 3de vrijdag v/d maand,

Volgende edities:
17 februari (Valentijneditie),

17 maart en 21 april.

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08
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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 !

Kurt Burgelman komt terug… 
Het recente optreden van de Gentse bard 
Kurt Burgelman in Eetcafé The Cave aan 
de Onze-Lieve-Vrouwstraat werd meer 
dan zomaar een meevaller. Het was cu-

ZATERDAG 25 MAART
KURT BURGELMAN ‘BACK IN THE CAVE’ 

INFO IN THE CAVE 

linair volle bak en muzikaal volop am-
biance. Geen plaatsje of hoekje bleef 
onbezet. De smakelijke schotels vooraf, 
gingen zelfs boven vele hoofden heen 
om iedereen op zijn plekje te kunnen 
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bedienen. Extra gekruid 
met opmonterende in-
leidende keyboardklan-
ken. In zijn bekende stijl 
en dito repertoire ging 
de populaire Kurt vol-
op in interactie met zijn 
publiek. Wie vooraf niet 
had gereserveerd, was 
er aan voor de moeite 
en bleef ook letterlijk op 
zijn honger.

25 MAART
Maar niet getreurd. Op 
zaterdagavond 25 maart 
is Kurt ‘back in Oostak-
ker’ en in The Cave. Re-
serveren kan nu al…

Eric VAN LAECKE

Wie Valentijn wil vieren 
in The Cave vindt hier-
naast het arrangement. 
Tijdig inschrijven is de 
boodschap !
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De Nonsens Alliantie 
speelt in de buurt…
Improvisatietheater De Nonsens Alli-
antie met rechtstreekse link naar Sint-
Amandsberg speelt voor een keertje nog 
eens live in de buurt. Op uitnodiging van 
Cultuursmakers Lochristi is de interac-
tieve comedy show op zaterdagavond 4 
februari te  gast in Lodejo, Dorp-Oost 1. 
Grappenleveranciers van dienst zijn Ma-
rio De Koninck - alias cartoonist AAaRGh en zijn echtgenote Marleen Labbeke, woonachtig in de 
Gentse deelgemeente, én medestander van het eerste uur Stef Vanpoucke. 

De deelnemingsprijs bedraagt 28 euro voor niet-leden, nieuwjaarreceptie en hapjes inbegrepen. 
Vooraf reserveren is een must via lochristi@cultuursmakers.be of tel. 09/356.94.20. 

Eric VAN LAECKE

Letterlijk gaan lopen…
Cartoonist Mario De Koninck – alias AAaRGH – uit Sint-Amandsberg weet hoe hij de vele weg-
onderbrekingen in Gent voortaan kan ontlopen. Gewoon door letterlijk te gaan.. lopen. Op 4 
januari werd hij 46. Om dit nieuwe levensjaar goed te starten, liep hij de dag ervoor precies 46 
km. door een stuk Gent. Zeg maar, vanuit zijn deelgemeente via het Rozebroekenpark, rich-
ting Gentbrugse Meersen en het jaagpad, verder richting Watersportbaan opnieuw richting 
Gentbrugse Meersen en alweer Rozebroekenpark. Met extra rondjes om netjes op 46 kilome-
ter uit te komen. Hij deed er 4 uur en 41 minuten over in een tempotijd van 6.06/km (10km/u) 
en had volgens de computer 3.422 calorieën verbrand. Goed voor een equivalent van zo’n 
11 cheeseburgers. Volgend jaar wil hij gewoon… 47 km lopen. Intussen vragen alsmaar meer 
toeristen zich af hoe ze UIT Gent kunnen geraken… - Eric VAN LAECKE  
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DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98 
OPEN: DI-ZA 9U30-12U / 13U30-18U. GESLOTEN: ZO-MA.

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

1 4  F E B R U A R I  =  V A L E N T I J N

Geef haar een geschenk 
waar je zelf ook wat aan hebt

©
 F

RE
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Onze
activiteiten in

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

Fotoclub: donderdag 2 februari. Info bij paul.
deryckere1@gmail.com
of gilbert.praet@skynet.be

Praetcafé:  op donderdag 9 februari i in de
Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 uur.
Info: gilbert.praet@skynet.be

Bloemschikken: op donderdag 9 februari in 
de Parochiale kring Oude Bareel om 14 uur

Lijndansen: lijndansen is al enkele jaren een 
populaire dansvorm bij 55-plussers. Het is ech-
ter 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-Amands-
berg. 
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 

Petanquen: iedere 1ste, 2de en 3de vrijdag in 
de kring Oude Bareel om 14 uur. Info mark.per-
sijn@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 19 februari om 15 
uur in de kring van het Westveld. 
Info: moniek.degheest@hotmail.com of
tel. 09 228 92 82.
 
Crea: op donderdag 16 februari om 14.30 uur 
in de Parochiale kring van het Westveld.
Info bij Annie Mussely 09 228 84 72 

Film: donderdag 23 februari in de Kring van 
Oude Bareel te Sint-Amandsberg:  
Komedie : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?

Uitstappen:
Op woensdag 22 februari: Rondleiding (Lieven 
Bauwens) in Gent met gids.

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.

Nog tot 31 maart is er minder rittenaan-
bod op de daluren op schooldagen op 
buslijn 38-39. De bus komt nog slechts 
om de 20 minuten i.p.v om het kwar-
tier langs. Op de uitlopers van die lijnen 
is dat zelfs om de 40 minuten.  De Lijn 
zet tot dan haar ‘Winterdienstplan’ ver-
der. Reizigers klaagden over de langere 
wachttijden en baseerden zich op de 
laatste infobrochure van 1 september 

’22 én op de haltetabellen. Naar ver-
luidt, werd intussen de nieuwe vervoers-
regeling geldig vanaf 7 januari 2023, in 
principe alom geafficheerd. Het blijft 
uitkijken voor tijdelijke en/of dynami-
sche wijzigende aanrijdtijden. Wat ook 
de redenen daarvoor zijn. Deze actuele-
re info komt van actiegroep Zonder Bus-
halte Straat en de  Reizigersbond.

Eric VAN LAECKE

Verminderd rittenaanbod buslijn 38-39
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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

juwelier-vdb@skynet.bewww.juweliervandenberge.be

Magic happens...
14 februari :Valentijn !

Vanaf 1 februari tot en met 31 maart:

10% KORTING op trouw- en verlovingsringen !

❤

ROLLUIKEN - GARAGEPOORTEN - SCHRIJNWERK
Enkel gekende A-merken - Laagste prijs/kwaliteitsgarantie
100% Belgische productie - Plaatsersnetwerk in Vlaanderen

Laat je adviseren door een vakman !

GRATIS ADVIES EN OPMETING BIJ  BESTELLING
GRATIS LEVERING VAN UW BESTELLING www.creazza.be of 09-395 11 75
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Dinsdag 10 februari 2023 was het na 2 jaar 
uitstel, wegens de coronamaatregelen, dan 
“eindelijk” zover; en heeft het bestuur van 
Vl@s (Vlaamse Actieve Senioren) afdeling 
Sint-Amandsberg) zijn leden uitgenodigd om 
samen te klinken op het nieuwe jaar. Ondanks 
de regen waren we blij verrast met het groot 
aantal bezoekers.
De onlangs verkozen voorzitter mevrouw 
Christine Timmerman kwam als eerste aan 
het woord met een aangename verrassing: 
“Beste mensen, 64 leden hebben hun lidgeld 
voor 2023 reeds betaald en we zijn nog maar 
januari 2023….. dat belooft !...en wij hopen 

Nieuwjaarswensen !

Ook de Dekenij Oude Bareel nodigde uit op 8 januari. Na een receptie met hapjes en drankje 
schoven meer dan 150 mensen aan 
voor een maaltijd in De Kring. Ook 
hier deed het deugd na corona om 
nog eens allemaal samen het nieu-
we jaar goed in te zetten.
De dag ervoor (zaterdag 7 januari) 
was het verzamelen geblazen in de 
Volkstuintjes. Daar kon de voorzit-
ter goed nieuws brengen: de tuin-
huisjes mogen BLIJVEN. Schepen De 
Bruycker zette haar beste beentje 
voor om de mensen hun plezier dan 
toch NIET af te nemen...

dat ons ledenaantal nog fors zal aangroeien”.
Hoe kan het anders; want Vl@s afdeling 
Sint-Amandsberg gaat er prat op dat zij ie-
dere tweede dinsdag van de maand een inte-
ressante, leuke en leerrijke namiddag aan de 
leden en niet leden kunnen aanbieden. Secre-
taris en voorzitter van de Federatie Artevelde, 
Olav De Clippel, sprak op zijn beurt ook de 
toehoorders toe, overhandigde het favoriete 
drieluik met de activiteiten van 2023 en no-
digde dan met trots het eerste evenement 
van januari 2023 aan: “Gent vroeger en nu” 
een voordracht met beeld door “de Leading 
Lady” van de Gentse Gidsen” Lut De Paepe  …
weer een succes.
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Stay Forester Young

Geniet van de Saloncondities op de Forester bij 
Garage Auto’s Martens Lochristi
Antwerpsesteenweg 59, 9080 Lochristi | Tel: 09/355.01.39

Uw
Subaru verdeler

Open op zondag 29 januari
van 10 tot 17 uur
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De twee jongens uit Sint-Amandsberg 
maar met Nederlandse roots via hun 
papa en grootouders, mochten als prijs 
samen met de andere laureaten op 1 ja-
nuari optreden in het befaamde Nieuw-
jaarsconcert in het Concertgebouw van 
Amsterdam. Het optreden werd overi-
gens op NPO2 uitgezonden en was ook 
hier op tv te bekijken. De finale opvoe-
ring ging over het nummer ‘Polar’ dat 
door de Gentse tiener Lucas Bakker (13) 
werd gecomponeerd voor liefst zesen-
twintig blazers. Broer Kobe Bakker be-
geleidde de groep op de drum. Aan de 
compositiewedstrijd namen heel wat 
Nederlandse jongeren deel, maar de eer 
ging toch naar de twee jongens uit Sint-
Amandsberg.
“Er waren 150 inzendingen van jon-
ge componisten in de leeftijdscatego-
rie tot 18 jaar, en die werden doorheen 
drie spannende selectierondes uiteinde-
lijk herleid tot drie veelbelovende finale 
composities”, vertelt mama Liesbet Ge-
vaert. “De eerste prijs was ook niet mis, 

Broers uit Sint-Amandsberg
winnen Nederlandse compositiewedstrijd
Liesbet Gevaert uit de Adolf Baeyensstraat in Sint-Amandsberg was in 
december de gelukkigste mama van de wereld toen haar twee jonge 
zonen, Lucas en Kobe Bakker de compositiewedstrijd van het Nederlands 
Blazers Ensemble wonnen in Tivoli Vredenburg (Nederland).

een gala optreden op 1 januari met het 
Nationaal Blazers Ensemble in het Con-
certgebouw van Amsterdam naar aan-
leiding van het Nieuwjaarsconcert”, 
vervolgt ze.
De 13-jarige Gentenaar Lucas Bakker 
zond het nummer ‘Polar’ in, afgeleid van 
polair dat tegenstellingen betekent. Hij 
componeerde het nummer na de corona- 
periode waar hij zich enerzijds verveel-
de doordat school, muziekles en con-
tact met vrienden wegviel, maar tegelijk 
was deze periode een kans om elke dag 
meerdere uren saxofoon te spelen. Polar 
verwijst ook naar beide broers die ver-
schillend zijn: Lucas is een rustig en rati-
oneel type, terwijl Kobe een praatgrage 
dromer is. De Nederlandse roots - Lucas’ 
grootouders wonen in het mooie Fries-
land - én hun Gentse afkomst zorgden 
voor een bijkomende tegenstelling die 
Lucas in complementariteit vertaalde in 
zijn compositie. Trage en snelle stukken 
alsook stille en luide passages wisselen 
elkaar af in het nummer en overtuig-

Op de foto van de uitreiking staan Lucas Bakker (3e 
van rechts) en Kobe Bakker (4e van rechts).



Wegwijs Noord  - Februari 2023   27

Lucas Bakker (midden) mocht samen met zesentwintig blazers 
zijn compositie ‘Polar’ spelen voor het publiek.

En zo zien de jonge muzikanten 
Lucas (saxofoon) en Kobe 
Bakker (drum) er thuis uit. 
(repro D.D.)

den de jury voor een finaleplaats. Artis-
tiek directeur Bart Schneemann loofde 
de Vlamingen die deelnamen via regio 
‘Zuid’ in de Nederlandse wedstrijd en 
noemde ze ware “podiumbeesten” met 
Kobe als “meedogenloze, dwingende 
en fantastische drummer”.  

Doorheen de wedstrijd mocht Lucas Bak-
ker rekenen op drie coaching sessies van 
arrangeur Arno ter Burg, waar hij leerde 
zijn compositie voor niet minder dan 26 
blazers te arrangeren. Voor en na school 
schaalde hij zijn nummer in drie weken 
tijd op voor het Nederlands Blazers En-
semble (NBE). Tijdens de finale won hij 
hiervoor eveneens de Koninklijk Con-
servatorium Junior Compositieprijs (Den 
Haag) voor -14 jarigen.   
Enkele weken eerder nam Lucas, als één 
van de solisten, met de productie Faust 
afscheid van het Kinderkoor van Ope-
ra Ballet Vlaanderen waar hij sinds zijn 
negen jaar meezong in divers opera’s, 
en muziektheaterstukken in Vlaande-
ren en podiumervaring opbouwde in de 
klassieke muziek. Lucas koos bewust om 
zich meer toe te leggen op zijn instru-
ment en de jazzmuziek. Zoekend naar 
authenticiteit kocht hij afgelopen zo-
mer een tenorsaxofoon van de enige 
Belgische saxofoonbouwer. Beide broers 
kozen namelijk voor handgemaakte in-
strumenten van Belgische bodem. Je 

hoeft immers echt niet ver te gaan voor 
kwaliteit: Lucas speelt op een tenorsaxo-
foon van Adolphe Sax en Cie en Kobe 
drumt op een Lee Van Cann. Jong talent 
dus dat we via Wegwijs dus even in de 
kijker willen zetten. – (D.D.)
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VAN EENAEME
DAKWERKEN 

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

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

Dinsdag 21 februari 2023
om 14u30
Dus eenmalig niet op de twee-
de dinsdag van de maand.

“Over smokkelaars 
en douaniers”
Door dhr. Eric De Keyzer
Kring Westveld, Heilig Kruisplein 8, 9040 Sint-Amandsberg.

Als enerzijds gewezen douanier (en 
nog steeds medebeheerder van het Na-
tionaal Museum van Douane en Accijn-
zen) en anderzijds als grensbewoner, 
heeft hij een dubbel zicht op de smok-
kel vanuit beide standpunten. 

Tijdens de uiteenzetting worden bei-
de standpunten uitgelegd. In de voor-
dracht worden zowel de historische 
smokkel als de smokkel van vandaag 
behandeld. Aandacht gaat natuurlijk 
bijzonder naar de botersmokkel om-
dat die het meest tot de verbeelding 
spreekt. Van onschuldige smokkel voor 
het gezin, gaat het over naar beroeps-

smokkel waarbij Al Capone in het niets 
verdwijnt. Hier en daar sluipt ook wel 
een anekdote binnen...
Verder gezellig samenzijn voor een leu-
ke babbel. Met gratis koffie en gebak.

Inkom: leden 6 euro – niet-leden 8  Euro 

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

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

olav.declippel@gmail.com
of telefonisch: 0475-413086.
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 2Bio

ENERGYBAR
3 repen à 40 g

Morga

GROENTE-
BOUiLLON
BLOKJES   
2 pakjes à 72 g

Ekoplaza Sint-Amandsberg  
Antwerpsesteenweg 460 
(met privé-parking)  
sintamandsberg@ekoplaza.be

BIOLOGISCHE SUPERMARKT
Van 1 t/m 28 februari 2023 profiteer je van extra korting. 

Knip onderstaande coupons uit, kom naar Ekoplaza in Sint-Amandsberg en lever in.

1+1
GRATiS

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

✂

2Bio

SPAGHETTi 
volkoren of semola
3 pakken à 500 g

Flori 

APPELSAP  
3 flessen à 1 L

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

Openingstijden: 
ma t/m do  8.30 - 18.30 uur
vr  8.30 - 19.00 uur
za  9.00 - 18.00 uur
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PRESENTEERT

DEUREN 19U - VVK 20€

ZONDAG  26 FEBRUARI
ZAAL  GOEDLEVEN GENT

OOSTAKKER

TICKETS via www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be

Gent 
Centrum

Gent Dampoort

AFRIT 3
Oostakker

E17

R4

R4

N70

Carrefour/Quick
N70ZAAL

GOEDLEVEN
Goedlevenstraat

Zwembad Rozebroeken
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Zaal Goedleven_ThePerfectTool_A2Affiche.indd   1 5/01/2023   22:42

Gent en deelgemeenten tellen nu 266.926 inwoners!
De voorlopig officiële bevolkingcijfers van de stad Gent en de deelgemeenten kwamen 
op 1 januari 2023 uit op maar liefst 266.926 inwoners. Dat zijn dan 133.079 mannen en 
133.847 vrouwen. Onder de inwoners gaat het ook nog om 221.606 met de Belgische 
nationaliteit (109.700 mannen en 111.906 vrouwen) en 45.320 niet-Belgen (23.379 man-
nen en 21.941 vrouwen).
Als je het aantal inwoners met vorig jaar vergelijkt dan is er een aangroei van 2.250 nieu-
we inwoners, maar vooral overwegend niet-Belgen. De aangroei van de niet-Belgen is 
zelfs enorm gestegen op 1 jaar, liefst 3.186. Het aantal Belgen dat wegtrekt uit Gent be-
draagt nu 936.
Als we kijken naar de natuurlijke groei kunnen we vertellen dat er 2.791 geboorten wa-
ren (1.458 jongens en 1.333 meisjes). Het aantal overlijdens was 2.388 (1.115 mannen en 
1.273 vrouwen). Er is dus een natuurlijke groei van 403 (343 mannen en 60 vrouwen). Er 
is dus al enkele jaren een trend waarbij de mannen hun achterstand inhalen op de vrou-
wen en dat valt enorm op bij de geboorten. 
De populairste namen zijn bij de jongens: Arthur (15), Jules (13), Louis (12), Otis en Felix 
(11), Noah, Max en Alexander (10), Oscar en Aster (9). Bij de meisjes gaat het om: Lena 
en Ann (12), Nora, Louise, Ada (10), Renée, Marie, Elena, Alix (9) en Mona (8) als meest 
voorkomende namen. – (D.D.)
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NGELO
DAKWERKEN

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

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

St.-Arnoutstraat 18 - 9041 Oostakker

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

LENTE-PROGRAMMA
Donderdag 2 maart 2023 – HDL 14u30
Voordracht “Sociale aspecten van het 
ouder worden”
Spreker Prof. Dr. Christel GEERTS

Donderdag 13 april 2023 – HDL 14u30
Voordracht over ‘n  Ludiek Onderwerp
Spreker: Lut De Paepe

Donderdag 6 April 2023
(nationale activiteit)
Studio 100 Pop-Up Theater, Puurs
“Red Star Line”

Alle activiteiten ONDER VOORBEHOUD  van wijzigingen

Inlichtingen: www.neosvzw.be/gentoostrand
Lidgeld 33 euro/p.p./jaar  -  Rekening N°: BE89 9730 0664 9685
De voordrachten worden gehouden in Hotel de Lourdes te  Oostakker (HDL) 
met aansluitend koffie + gebak. 

Inlichtingen: www.neosvzw.be/gentoostrand
Lidgeld 33 euro/p.p./jaar 
Rekening N°: BE89 9730 0664 9685

Maandag 24 tot Vrijdag 28 april 2023
Kleine reis naar de Moezelstreek

Donderdag 4 Mei 2023
Bus uitstap Kasteel van Groot Bijgaarden 
& Schepdaal + Lunch Floralia Brussels 
2023 Tramsite
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Onder de aanwezigen waren ook gemeen-
teraadsleden van zowel oppositie als van de 
meerderheid. We herkenden tussen de aan-
wezigen ook televisiemaker Jonas Geirnaert 
en muzikante Isolde Lasoen, naast vooral jon-
ge en iets oudere mensen. Om maar aan te 
geven dat er uit vele hoeken steun kwam om 
de lokale bibliotheken van Sint-Amandsberg 
te steunen. In de daaropvolgende week kwa-
men leerlingen van het Sint-Janscollege (Ou-
de Bareel) ook protesteren, want dat ‘hun 
bib’ weg zou moeten ligt ook daar gevoelig. 
Wij waren niet verrast want beide bibliothe-
ken doen het goed, de recente uitleencijfers 

Red de Bib kon op veel steun rekenen
Zo’n tweehonderd aanwezigen telden we een goede maand geleden bij 
de actie “Red de Bib”… van het Westveld, maar bij uitbreiding ook die van 
de Halvemaanstraat in Sint-Amandsberg. Overwegend buurtbewoners die 
ondanks de vriestemperaturen kwamen betogen voor hun “wijkbibliotheek”.

bewijzen het nut van de twee bibliotheken in 
Sint-Amandsberg. Maar de stad Gent wil wel 
noodgedwongen besparen. Al hoorden we 
inmiddels dat men een oplossing zoekt, maar 
die is er voorlopig nog niet want cultuursche-
pen Sami Souguir (Open-VLD) liet al verstaan 
dat hij wil bekijken of er niet elders beter 
kan bespaard worden. Schepen van perso-
neel Hafsa El-Bazioui (Groen) is nog aan het 
zoeken naar een nieuwe locatie om de twee 
bibliotheken samen te brengen. In het stad-
huis is er dus nog geen overeenstemming… 
al is er misschien een politieke oplossing in de 
maak, want zoveel protest had men echt niet 
zien aankomen.
Schepen Souguir was zelf verrast van de flin-
ke opkomst, schepen El-Bazioui hebben we 
er niet gezien, maar het is altijd goed om 
polshoogte te houden met het publiek. De 
initiatiefnemers hadden die zaterdag ook 
geen moeite gespaard om de buurt te alar-
meren en kregen een petitie samengesteld 
die ter plaatse kon ingevuld, er was ook war-
me drank. Aan de bib van het Westveld hing 
overigens een grote en duidelijke oproep 
“Red onze bib”…
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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:

Een van de initiatiefnemers verduidelijkte het 
initiatief aan ons, nl. Nathan Vermeulen van 
het Actiecomité: “Wij, een groep bezorgde 
wijkbewoners, kunnen deze besparingsmaat-
regel van het stadsbestuur niet begrijpen. Om 
deze reden organiseerden we dus een breed 
gedragen burgerprotest aan de bibliotheek 
van het Westveld. En ondanks de vriestempe-
raturen kwam er toch heel veel volk opdagen, 
dat bewijst dat onze actie nuttig was, want die 
werd dus door veel mensen gesteund”.
Het is nu afwachten wat er nog gaat gebeu-
ren, want op het personeel voor de bibliothe-
ken wil men 2,5 voltijdse jobs weg, en daar is 

men het wel over eens. Vermoedelijk zal men 
dat oplossen met het totale bestand aan per-
soneelsleden die voor de bibliotheken wor-
den ingezet. Voorlopig vernemen we toch 
van schepen Souguir dat de beide bibliothe-
ken in Sint-Amandsberg sowieso open blijven, 
maar laat ons hopen dat het niet is omdat men 
ook nog geen nieuwe locatie gevonden heeft. 
Maar wel omdat het openblijven gedragen is 
door meer mensen dan gedacht. Schepen Sou-
guir: “Op basis van de lokale pleidooien neem 
ik het gesprek verder op binnen de schoot van 
het college”.

(D.D.)

VOOR VERENIGINGEN
EN ZELFSTANDIGEN

0499 21 53 98
JEROEN CALLEBERT

www.jc-web.be

WEBSITES
& WEBHOSTING

vanaf  € 199 excl. BTW
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Deze aanpak is compleet nieuw en ka-
dert binnen het “MIA Quickscan” waar-
bij de minister bij situaties waarin er 
sprake is van een subjectief onveilig-
heidsgevoel of na zware of dodelijke 
ongevallen, experten ter plaatse worden 
gestuurd. Sint-Amandsberg en dus Gent 
is de eerste testcase maar het opzet is 
om zo’n MIA Quickscan (Mobiliteit Inno-
vatief Aanpakken) uit te rollen over heel 
Vlaanderen. Dat team, samengesteld uit 
experten met verschillende disciplinaire 
achtergronden, maakt een snelle analyse 
van de oorzaak van zware verkeerson-
gevallen en gevaarlijke verkeerssituaties 
en formuleert ook de aanbevelingen. De 
analyse beperkt zich niet tot hoe men de 
infrastructuur kan verbeteren, maar fo-
cust ook op het gedrag van de  veroorza-
ker, het slachtoffer en andere betrokken 
verkeersdeelnemers. 

Deze legislatuur investeert Vlaams minis-
ter van Mobiliteit en Openbare Werken 
Lydia Peeters inzake verkeersveiligheid 
ongeziene middelen in infrastructuur, 
denk maar aan de aanpak van zwarte 
punten en verkeersveilige kruispunten. 
Infrastructuurwerken kennen een lange 
doorlooptijd en het duurt dan ook even 
voor je de resultaten ziet in de verkeers-
veiligheidscijfers. Bovendien tonen ook 
de meest recente ongevallencijfers dat 
de drie grootste killers in het verkeer 
nog steeds afleiding, rijden onder in-
vloed en overdreven snelheid zijn. “We 
moeten nog korter op de bal spelen, ze-
ker wat gedrag betreft”, aldus minister 

MIA Quickscan moet Antwerpsesteenweg 
en Land van Waaslaan stuk veiliger maken
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters 
zal nog deze maand een team verkeersveiligheidsexperten 
naar de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan in Sint-
Amandsberg sturen.

Peeters. “Ons verkeersveiligheidsplan is 
een dynamisch document. We bekijken 
dan ook regelmatig of we kunnen bij-
sturen. Met de MIA Quick Scan doen we 
dat.”

MIA Quickscan houdt in dat haar dienst 
na een zwaar verkeersongeval een team 
experten ter plaatse stuurt die een onaf-
hankelijk onderzoek uitvoeren. Dat team 
kan bestaan uit de wegbeheerder, een 
verkeerspsycholoog, een onafhankelijke 
verkeersveiligheidsexpert, iemand van 
politie of zelfs van het parket. Die men-
sen moeten dan op basis van hun on-
derzoek aanbevelingen formuleren die 
men dan weer zeer snel op het terrein 
wil  omzetten in actie. Dat kunnen infra-
structurele aanpassingen zijn: quick wins 
zoals belijningen, extra onderhoud van 
de weg enz. Maar dat kunnen ook sensi-
biliseringsacties zijn die - met een focus 
op de oorzaak van het ongeval of met 
een oproep tot gedragswijziging - zeer 
doelgericht in de ruime omgeving van 
het onderzochte punt worden gevoerd 
(bv. rijden onder invloed, afleiding, fiets-
verlichting…). Ook de geanonimiseerde 
data uit processen verbaal zal worden 
meegenomen in de analyse.

ANTWERPSESTEENWEG 
EN LAND VAN WAASLAAN…
Op en vlakbij de Antwerpsesteenweg 
vonden eind november twee ongevallen 
plaats. De MIA Quickscan zal daar voor 
de eerste keer toegepast worden. “Ik liet 
al een snelheidsverlaging naar 30 km. 
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doorvoeren maar ik wil nog 
verder bekijken wat we kun-
nen doen. Nog in de loop van 
januari zullen de experten 
ter plaatse langsgaan”, aldus 
minister Peeters. “Ook het 
actiecomité zal betrokken 
worden. Zij kennen immers 
als geen ander de situatie 
ter plaatse en kunnen ons 
veel bijbrengen inzake het 
subjectieve onveiligheids-
gevoel. Gezien het hier om 
een omgeving gaat die vaak 
door de schoolgaande jeugd 
wordt gebruikt, is het nog 
belangrijker om in te grijpen alvo-
rens er een dodelijk ongeval gebeurt.” 
Voor de Land van Waaslaan worden ver-
schillende ingrepen verder onderzocht. 
Daar is nog geen sprake van snelheids-
verlaging, maar wel van het versmal-
len van de rijbaan en verbreden van 
het fietspad tussen de Arenbergstraat 
en Schoolstraat is daar een voorbeeld 

Twee ambtenaren van het 
Agentschap Wegen en Verkeer 
kwamen recent kijken op de 
Victor Braeckmanlaan of de 
oversteekplaatsen veilig zijn. 
(© Velo-Droom, FB) 

van. Ook is het de bedoeling om ver-
schillende kruispunten met de Land van 
Waaslaan aan te pakken, zoals dat met 
de Pilorijnstraat. Op andere kruispunten 
zijn de ontwerpplannen voor de plaat-
sing van verkeerslichten klaar, zoals voor 
de Jef Crickstraat. Deze worden dra ver-
der besproken met de stad Gent. – (D.D.)

Gewijzigde plannen heraanleg Goedlevenstraat
In het kader van de heraanleg begin ’23 van het (tweede) stuk Goedlevenstraat tot 
aan de Maalderijstraat worden o.m. de openbaar vervoerplannen een stuk aange-
past. Zo komt er een haltecluster in de Goedlevenstraat tussen de Edgard Tinelstraat 
en de Zangvogellaan. De haltes in de Albrecht Rodenbachstraat, Zingemkouter-
straat en de Edgard Tinelstraat verdwijnen. Net als een aantal extra parkeerplaatsen  
Meer in volgend nummer als het ontwerp ook officieel is ‘afgeklopt’…

Eric VAN LAECKE
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MOTHER
MERCURY
EUROPE’S MOST AUTHENTIC QUEEN TRIBUTE BAND

25 Maart
Goedleven Gent

19u - vvk 25€

ZATERDAG

ZAAL

OOSTAKKER
DEUREN

Gent 
Centrum

Gent Dampoort

AFRIT 3
Oostakker

E17

R4

R4

N70

Carrefour/Quick
N70ZAAL

GOEDLEVEN
Goedlevenstraat

Zwembad Rozebroeken
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Tickets: www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be Tickets: www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be 

A2_Goedleven_Mother Murcury_Affiche.indd   1 10/01/2023   10:15
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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

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 trolmops leidt je om de tuin’ is een 
kinderboek dat aanzet tot ontdek-
ken in meerdere betekenissen. Met 
de natuur voorop. Daartoe creëerde 
de schrijver een figuurtje (trolmops) 
dat de liefde voor fantasie en de na-
tuur perfect combineert. Of het nu de 
achtertuin is, het bos of de graskant 
op weg naar huis, de trolmops neemt 
je overal handmatig mee. Zeg maar, 
door de wondere wereld van alles 
wat kruipt, sluipt, glijdt of 
vliegt.
Die zoek- en ontdekkings-
tocht is fel interactief en 
op kindermaat gesneden, 
tussen 5 en 11 jaar. Aan de 
hand van leuke doe-op-
drachtjes leer je van alles 
bij over de natuur vlak on-
der je neus. De kleurrijke 
tekeningen met grappige 
tekst, de insectyclopedie 
(leerzaam voor iedereen) 
en het bijgeleverde mini-
vergrootglas dragen daar 
versterkend toe bij. 

Als extra uitnodiging voor 
woudlopers, boswande-
laars, padvinders of ande-
re kikkerzoekers die  meer 
willen weten over vuur-
wants, spinnen, de schaat-
senrijder, het vuurvliegje 
en zoveel meer.   
Pieter De Donder studeer-
de af als illustrator aan 
de Sint-Lucas Hogeschool 
in Gent. Na enkele jaren 

Kinderboek leert op speelse manier natuur ontdekken…
Het kersvers kinderboek ‘De trolmops leidt je om de tuin’ 
van Pieter De Donder uit de Zingemkouterstraat is zowel 
conceptueel als inhoudelijk een fel doordacht meesterstukje. 
De auteur heeft er maar één betrachting mee: kinderen op 
een speelse manier motiveren om de natuur te ontdekken. Die 
operatie is nu al geslaagd… 

als vormgever rolde hij 
in het beroep van de-
corbouwer. Hij bouw-
de al podia, creatieve 
installaties en speelse 
ontwerpen zoals een 
luchtdrukkanon, een 
houten speelraket en 
boomhutten voor kin-
deren. Daarnaast ont-
wierp hij ook logo’s 
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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

Het kinderboek ‘De trolmops leidt je om 
de tuin!’ ademt ecologie en de ‘korte ke-
ten’ uit. Het is uitgegeven in een origi-
nele boomstamvorm op hardcover en 
telt 36 pagina’s. Het is volledig lokaal 
gedrukt op gerecycleerd papier met in-
breng van diverse lokale producenten. 
“Geen Chinese druk maar de lokale korte 
keten, ook bij  kinderboeken”, poneert 
auteur Pieter De Donder wat graag. Uit-
gegeven in eigen regie bij De Bieblio-
theek (hello@de bieblieotheek.be - tel. 
0486/45.07.97). Het boekje kost 17,50 
euro. Te koop in de betere boekhandel 
en in Sint-Amandsberg bij Belevingswe-
reld De Korf aan de Frans Gevaertstraat. 
Je vindt er wel meer originele en maat-
schappelijk-gerelateerde (kinder)boek-
jes. Per verkocht exemplaar gaat er ook 
één euro naar Natuurpunt. In casu de 
Rosdambeekvallei in het Natuurpark Le-
vende Leie (Sint-Martens-Latem). Een 
toekomstig project dat behalve bos en 

Trolmops ademt ‘korte keten’ uit…

en affiches. De liefde voor tekenen 
zat altijd al in zijn bloed. Zijn vrije tijd 
vulde hij in met tekenen. Van muurte-
kenen tot een strip, zijn oorspronkelij-
ke droom. “Die droom om de jongste 
striptekenaar te worden, is al een tijd-
je opgeborgen. Met de trolmops heb ik 
eindelijk iets waarmee ik naar buiten 
durf te komen. De trolmops staat heel 
dicht bij mij en kwam voort uit mijn lief-
de voor mythische wezentjes en voor de 
natuur. Liefst dan nog die vlak onder 

onze neus. Hoewel er veel opzoekings-
werk aan te pas is gekomen en ik de 
juiste info probeer mee te geven, is dit 
geen voor-, tijdens of naslagwerk van 
een gerenommeerd bioloog. Noch een 
encyclopedie, dik van de wetenschappe-
lijke benamingen” reflecteert de auteur 
zichzelf. Herhaald, het is een doordacht 
meesterstukje waaraan kinderen - maar 
eigenlijk ook volwassenen - veel zullen 
hebben… 

Eric VAN LAECKE    

kruidenrijke natte graslanden, ook een 
bijzonder bloemrijk deel omvat. Het is 
een ideale plek voor vlinders, bijen en 
andere insecten. En een extra opsteker 
voor … ‘Ik, de trolmops, groen en bruin, 
ben je gids door bos en tuin!...

Eric VAN LAECKE
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In het nummer van december (Attentie, 
Oostakker) schreven we dat vanaf maan-
dag 5 december de tweede fase inging 
van het wegendossier Sint-Jozefstraat. En 
vooral dat de Krijtekerkweg via de brug 
weer bereikbaar werd. Het bericht cap-
teerden we uit de laatste officiële om-
zendbrief van opdrachtgever Farys. Na 
zowat twee maanden vertraging - de eer-
ste fase zou aanvankelijk duren tot mid-
den oktober - kwam die hoopvolle tijding 
trouwens niets te vroeg. De aannemer be-
sliste er anders over en stak ongegeneerd 
bij de aangelanden - naar verluidt aanvan-
kelijk zelfs niet bij de scholengemeenschap 
- een papier in de bus om alweer vertra-
ging te melden. Zelfs tot tweemaal toe. 

Krijtekerkweg bereikbaar, Sint-Jozefstraat (deels) niet meer…
De Krijtekerkweg (aan Edugo, Oostakker) is eindelijk weer bereikbaar via de brug 
over de R4. De officiële infobrief van Farys spoorde niet met de vaststelling op het 
terrein. In ons recent nummer van Attentie Oostakker kreeg die aanpak de volle laag. 
Officiële (én correcte) informatie blijft ons handelsmerk. Ook al wordt het alsmaar 
moeilijker om daar nog aan te geraken…    

Intussen kwam er ook een weekje winter 
tussen. Bij het toen ter perse gaan - 2 janu-
ari - was aan die toestand nog niets veran-
derd. Tot ongenoegen van al diegenen die 
er al maanden zitten op te wachten en het 
rondrijden beu worden. En van de school-
directies die bij elke ingrijpende wijziging 
ter elfder ure leerlingen en leerkrachten 
informatief bij de les moeten houden. 
Met als titel ‘Een informatieve brug te ver’ 
kaarten we in de jongste uitgave de dis-
cussie aan. Nu dus ook in WegWijs. Wat 
ook de reden is (was), dergelijke aanpak 
verdient een regelrechte blaam voor al-
le verantwoordelijken achter de werken. 
Het verhaal is trouwens niet nieuw. Met 
de inwoners en de weggebruikers telkens 

weer als onmondi-
ge speelballen die 
alles moeten onder-
gaan. Er bestaat een 
remedie voor: korter 
en samenwerkend 
op de bal spelen. En 
elk op zijn domein 
zijn verantwoorde-
lijkheid nemen. Zeg 
maar door o.m. extra 
en dagelijkse contro-
le op de voortgang 
van de werken. Zoals 
dat in het verleden 
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Kapsalon
Jessica

Admiraalstraat 20  - 9070 Destelbergen 

Ook via fb
of mail jessicavervust@hotmail.be 

DAMES - HEREN - KINDEREN 
ENKEL OP AFSPRAAK

open: di, do, vr, zaterdag
VEEL JAREN ERVARING !

NU OOK SERVICE AAN HUIS
GSM 0497-309871

al werd aangetoond aan Oostakkerdorp 
en in de Lourdesstraat. Waar in het laat-
ste geval vervoersmaatschappij De Lijn als 
ultieme aanjager gold. Dat men na acht 
of meer jaar wegenwerken in Oostakker 
en omgeving dat nog altijd niet heeft be-
grepen en/of er nog altijd geen inlevings-
vermogen voor heeft, is ook een politieke 
afgang. Intussen is de Krijtekerkweg weer 
bereikbaar, de Sint-Jozefstraat (in princi-
pe) niet meer…

Tweede fase
Sinds de tweede week van januari is de 
tweede fase van de werken nu effectief 
aan de gang. Er zal worden gewerkt in 
de Sint-Jozefstraat, tussen de gracht en 
het voetbalterrein van SKV Oostakker én 
op het pleintje. De nieuwe uitrit van de 
EDUGO parking (“op de kop”) wordt zo 

snel mogelijk afge-
werkt. Er is tijdelijk 
geen doorgaand ver-
keer mogelijk in de 
Sint-Jozefstraat. Enkel 
(plaatselijke) diensten 
van o.m. logistieke en 
geneeskundige aard 
mogen de straat nog 
aandoen.  Dit geldt 
ook voor een deel van 
de Eksaardserijweg 
tussen de Groenstraat 
en Campus De Brug. 

Afslaan vanuit de Krijtekerkweg richting 
diezelfde campus is niet meer mogelijk. De 
EDUGO parking zal tijdens deze fase be-
reikbaar zijn via de nieuwe uitrit. Tot zo-
lang de nieuwe uitrit niet klaar is, moet 
via de vroegere inrit in de Eksaardserijweg 
uitgereden worden richting de Groen-
straat. We baseren ons tot nader orde 
op de recentste omzendbrief. Volgens de 
aangebrachte verkeersborden mag men 
de Onze-Lieve-Vrouwstraat richting Sint-
Jozefstraat niet meer in. Op het plaatselijk 
nuts- en logistiek verkeer na. Volgens de 
huidige planning draagt die tweede fase 
tot eind maart 2023 ver. Hoop én omzend-
brieven (?) doen nog altijd leven…

Eric VAN LAECKE

De Sint-Jozefstraat is nu maar deels 
bereikbaar via de Onze-Lieve-Vrouwestraat. 
(Enkel voor plaatselijk verkeer)
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Haar jongste roman, met als titel “P.S. – De 
ingehouden schreeuw van een gehurkt 
tienermeisje”, kan je onderbrengen in 
de categorie ervaringsverhalen. Maar 
is dat wel zo, want Vera heeft al eerder 
wat kortverhalen geschreven waarbij 
haar schrijftalent kwam bovendrijven 
en die eerder fictie zijn. Zelf is ze 
gehuwd, moeder van twee kinderen en 
al oma van haar eerste kleinkind. In het 
verleden haalde Vera al enkele prijzen 
als amateurschrijfster, maar haar talent is 
meer waard nu ze ook een heuse roman 
schreef waarin ze detailrijk een verhaal 
opdist van een tienermeisje,  dat rauw 
geconfronteerd wordt met een ruwe 
wereld. En dat heeft op haar een enorme 
indruk nagelaten, iets dat ze nog lang zal 
meedragen.  

Het verhaal draait rond het tienermeisje 
Lucinda en speelt zich af ergens in de 

Vera schreef roman die beklijvend echt is…

P.S. – De ingehouden schreeuw van een gehurkt tienermeisje
Van beroep is ze administratief bediende bij de stad Gent, maar je zou 
van Vera Van Pottelberghe uit Sint-Amandsberg, eerder denken dat het 
een auteur is van een reeks romans die eerder uit het leven gegrepen zijn.

buurt van de zonnige Spaanse stranden 
in het warme 1976. Lucinda zal als een 
compleet andere persoon terugkeren 
van de wekenlange vakantie die ze met 
haar ouders, broer en zus meemaakt. 
In het verhaal komt een man voor die 
Lucinda, die graag danst, vanop zijn 
balkon gadeslaat en haar de aandacht 
schenkt die ze denkt te verdienen. 
Maar het verhaal krijgt een heel andere 
wending en zorgt voor een jarenlang 
trauma, waaruit het moeilijk opstaan is. 
Het is een beetje een verwijzing naar de 
titel van het boek en dat gehurkt meisje 
dat schreeuwt om aandacht maar dat 
moeilijk onder woorden kan brengen. 

We gaan het verhaal niet verklappen, 
maar het is beklijvend geschreven met 
mooie woorden en de roman leent zich 
goed om in één ruk uit te lezen. Er zijn 
ook net geen honderd bladzijden, maar 
het is wel een verhaal met inhoud. Ergens 
verdenken we Vera Van Pottelberghe 
dat ze misschien niet zelf, maar wel van 
dichtbij zo’n verhaal heeft meegemaakt. 
De manier waarop ze zo detailrijk kan 
schrijven, laat ons wel vermoeden dat 
ze geen probleem heeft om non-fictie 
met fictie te verweven door haar knap 
taalgebruik. Uitgeverij Boekscout uit 
Nederland heeft de roman ondergebracht 
bij de ‘Ervaringsverhalen’, omdat het 
verhaal zo levensecht is weergegeven. 
Vera heeft dan ook al even een goede 
pen, waarin ze knap weet te vertellen 
hoe dader en slachtoffer elkaar hebben 
ontmoet en hoe het verhaal zich ontspint. 
In Vera Van Pottelberghe schuilt dan ook 
een cultuurbeestje, met deze roman gooit 
ze het over een andere boeg. Ze kan haar 
gevoelens goed onder woorden brengen 
en dat kan mogelijks de weg plaveien 
naar nog meer goed leesbare romans. 

“P.S. – De ingehouden schreeuw van een 
gehurkt tienermeisje”, is een roman die 
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je moet gelezen hebben om het verhaal 
te begrijpen. De inhoud is niet meteen 
wat je zou denken want het wijkt wat af 
van een voor de hand liggend stramien. 
De roman is een paperback die te koop 
is in de betere boekhandel en net voor 
kerstdag werd uitgebracht.

Wij hebben het boek in één ruk uitgelezen 
en kunnen zeggen dat het een aanrader 
is. Het boek kost 18,50 euro. – (D.D.)

GEZOCHT:

ERVAREN ARBEIDSKRACHTEN
OM ONS TEAM TE VERSTERKEN

Wij doen zowel aanleg als onderhoud, terrassen, opritten, (zwem)vijvers, 
omheiningen, alles wat je in een tuin kan vinden. 

We positioneren ons als “one-stop-shop”, d.w.z. dat je voor alles in verband met tuinen bij ons 
terechtkan. Voor de werknemers betekent dit dus ontzettend veel variatie. 

Rijbewijs B is vereist, zelfstandigheid en goed kunnen samenwerken is zeer belangrijk.

Neem eens een kijkje op onze website: www.yvesblondeel.be

Mussenstraat 37 - 9070 Heusden - T. 09 232 35 01

zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT
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Volvo-délégué 
uitgewuifd…
ACV Oostakker/Lourdes wuifde een 
trouwe vaandeldrager uit. Christ En-
gels uit de Oudebareelstraat blijft ver-
knocht aan de arbeidersbeweging. Hij 
liep o.m. school aan de Oude Bareel, 
werkte als boekhouder in de Gentse 
CIAC-garage en later bij Jules Troch 
aan de Antwerpsesteenweg. Toen 
dat bedrijfje - intussen herdoopt in 
TROPACK - nog geen connectie had met de 
plaatselijke Volvo’s. Het kan verkeren. De 
kersverse gepensioneerde was er o.m. een 
vertrouwd gezicht op de wijk Oude Bareel. 
Niet in het minst achter de vroegere kook-
potten van zijn goede vriend Eric Bracke.
Christ Engels ging in 1983 aan de slag bij 
Volvo Parts dat toen nog auto- én vrachtwa-
genonderdelen in stock nam. Die laatste ac-
tiviteit werd wereldwijd voortgezet. Behalve 
de onderdelen, kwamen er extra afdelin-
gen als Distribution Center Gent en Service 

Market Logistics. Gerelateerd aan service en 
pech verhelping. In 2002 werd hij er ACV-
hoofddélégué en in 2019 overkoepelend 
vertegenwoordiger voor de hele site Parts en 
Trucks aan de Smalleheerweg. Hij is gehuwd 
met Veronique Debbaut en vader van Sarah 
en Stefanie. Pittig détail, ook ik oefende 
een kwarteeuw er eenzelfde functie uit als 
spreekbuis voor de bedienden en de kaders. 
Mijn immer gewaardeerde collega is nu ook 
met pensioen…

Eric VAN LAECKE 
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Bij Dranken Geers proberen we dan ook 
(naast een ruim assortiment van een 
kleine 2000 speciaalbieren) onze klan-
ten met raad en daad bij te staan. Een 
heel leuke trend, die meer en meer zijn 
opgang vindt binnen de bierwereld, is 
de beerfoodpairing. Daar spelen we dan 
ook gretig op in en ondersteunen we een 
aantal restaurants met advies en bijpas-
sende biertjes. Let wel, beerfoodpairing 
is niet er zomaar lukraak een biertje bij 
serveren. Alle smaakcomponenten van 
zowel het gerecht als het bier worden 
ontleed en moeten bij elkaar passen of 
zorgen voor een contrast. Dit maakt het 
allemaal heel boeiend om zo een meer-
waarde te creëeren.

Beste smaakliefhebbers, de komende 
tijd zal ik jullie als professioneel biersom-
melier/zytholoog op regelmatige basis 
warm maken voor deze trend met een 
aantal creaties en het hoe en waarom 

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

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

Surf & Turf, langoustine, kalfszwezerik 
en asperges

Je hebt enerzijds de langoustine en an-
derzijds de kalfszwezerik. Daarbij heb je 
een aantal gegrilde groenten en groene 
asperges en een schuimpje van jus met 
Gouden Carolus Tripel. Dit is een gerecht 
met veel body en veel complexiteit.

Speciaalbieren:
een passie… absoluut
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La Casa Chico Appartement in Spanje
tussen Benidorm & Alicante

3 slaapkamers - 150m van het strand

www.lacasachico.be

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…..

Het biertje dat je bij dit gerecht voorstelt, 
moet er ook een zijn met veel body, zoniet 
kan het het gerecht niet dragen. Ik heb 
gekozen voor Dulle Teve van Brouwerij 
Dolle Brouwers, een tripel van 10% alc. 
Het biertje heeft veel body, wat hout, 
wat fruitigheid, alcoholische zoetigheid, 
maar met toch een lichthoppige afdronk. 
De fruitigheid, complexiteit en body 
van het biertje vormen een perfecte 
match met de “vettigheid” van de zwe-
zerik, de verfijning van de langous-
tine, het gegrilde van de groenten, het 
aardse en zwavel van de asperges. De 
mooie afwerking met het schuimpje 
van de Gouden Carolus Tripel is al een 

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

Dranken Geers, Ledergemstraat 7
9041 Oostakker, 09/251.05.83

 
Smakelijk en santé en tot gauw

Kris Zythos, biersommelier/zytholoog
Dranken Geers
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Dat zit zo: vogelspotters beginnen dan tel-
kens aan een nieuwe reeks waarbij men vo-
gels gaat spotten, en men opnieuw vanaf nul 
vertrekt op te bij te houden lijst van gespot-
te vogels. Waarom dat in Park Rozebroeken 
plaatsvindt heeft ook een reden. Vaak kan 
men daar uitzonderlijke uitheemse vogels 
spotten die al eens een foute afslag nemen, 
en dan uitzonderlijk in een ander wereld-
deel terechtkomen.  Zoals recent de Humes 
bladkoning en de Pallas boszanger. Dat zijn 
de Vlaamse namen want vogelspotters ken-
nen de Humes bladkoning beter als de Phyl-
loscopus humei of de Pallas boszanger als de 
Phylloscopus proregulus. Ze zijn dus een beet-
je aan elkaar verwant en te vinden in Azië. 
Als leek zeggen die namen je wellicht wei-
nig, maar als we daar ook nog bij vertellen 
dat dit vogels zijn die je slechts heel uitzon-
derlijk in onze contreien aantreft, dan begrijp 
je wel waarom vogelspotters wild worden van 
zo’n ontdekking. Die vogeltjes kan je dus nor-
maal vinden in Azië, en meer bepaald in Chi-
na waar het de Pallas boszanger betreft. Het 
is een kleine zangvogel uit de familie Phyllo-
copidae die in 1811 ontdekt en beschreven 
werd door de Pruisische natuuronderzoeker 
Peter Simon Pallas. Ook de Humes bladkoning 
is ook zo’n uitzonderlijk zangvogeltje dat heel 
uitzonderlijk hier aangetroffen kan worden, 
maar thuishoort in pakweg Kirgizië, het Sibe-
rische Sajangebergte en zelf in de bergen van 
Himalaya. Als ze vandaar komen zijn we erg 
ver weg gevlogen. Maar spotters denken dat 
ze hier misschien geboren zijn, want het zijn 
jonge vogels. Natuurkundigen denken dat dit 
misschien wel te maken heeft met het opwar-
mende klimaat, maar de meeste denken dat 
het vogels zijn die gewoon hun weg kwijt zijn 
en hier uitzonderlijk kunnen gevonden wor-
den.

Wij zijn ook eens na een tip gaan kijken en 
hebben die vogels niet aangetroffen. We heb-
ben ook niet dat geoefend oog van de vogel-
spotter, die ook nog op het geluid afgaat en 
dat ontgaat ons al helemaal. Maar we verden-
ken de vuurwerkmakers van oudejaarsavond 
die in de buurt van de Rozebroeken enorm ac-
tief waren van afschrikking. In het Park Roze-

Vogelspotters vinden hun gading in park Rozenbroeken
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen, op de eerste dag van elk 
nieuwe jaar kan je vogelspotters aantreffen in het park Rozebroeken. Ook 
op zondag 1 januari 2023 was dat het geval. 

De twee zangvogels, de Humes 
bladkoning en de Pallas boszanger 
zoals ze door vogelspotters werden 
vastgelegd.  

broeken huizen veel vogels, meer dan elders. 
Vaak vliegen ze in groep op bij fel lawaai of 
ontploffende bommetjes.

Dominique Verbelen wetenschappelijk atta-
ché bij Natuurpunt weet dat Park Rozebroe-
ken een hotspot is voor vogelliefhebbers. 
Maar is toch van mening dat de vogels hier 
per toeval zitten. “Het is sinds 1830 de acht-
tiende keer dat de Humes bladkoning hier in 
ons land aangetroffen is. De Pallas is duidelijk 
minder zeldzaam, maar dat de twee vogels 
hier samen zitten maakt het natuurlijk pas 
heel uniek”, zegt hij. Dat is ook de reden dat 
er vogelspotters aanwezig zijn die van heel 
ver gekomen zijn: uit Limburg en Wallonië 
om er maar enkele te benoemen. Allen zijn 
gewapend met verrekijkers en telelenzen op 
hun fototoestel. Ze zijn zelf heel stil omdat ze 
ook letten op het geluid van de zangvogels. 
Dit is echt iets voor mensen die daarin geoe-
fend zijn, het is meer dan een hobby want ze 
laten op 1 januari ook de feesttafel links lig-
gen… - (D.D.)
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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. 

BREDESTRAAT 72  -  9041 OOSTAKKER

waar u in alle discretie uw dierbare kunt begroeten

voorzien van parkeergelegenheid weg van de drukke straat

winkel open na telefonische afspraak

www.begrafenissenbracke.be

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

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

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

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

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

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium
dag en nacht

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

Alles verzorgd naar uw wensen
om waardig afscheid te nemen van uw dierbare
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Korte inhoud:
In deze gloednieuwe bewerking wordt de butler des huizes overgehaald om 
zich als tante uit te geven. 
Of de butler nu wil of niet, 
hij moet als vrouw door het 
leven. Dit is aanleiding tot 
een reeks fantastische en 
hilarische gebeurtenissen. 
Een toneelavond waarbij één 
ding vaststaat: De lach zal 
niet van de lucht zijn !

Regie: Nadine De Rycke (Ge-
Tic-T, Bonobo’s, Kantje Boord)

Acteurs: Patrick Pevenage, 
Dirk Vanmeirhaeghe, 
Marleen Bassez, Shari 
Bruggeman, Danaë 
Devlamynck, Marieke 
Renard, Thomas Scheerlinck, 
Christopher Desmet en Johan 
Van Hoorde.

Speeldata: 
Donderdag 02 maart om 
20u15: VIP Night (met hapjes 
en drankdegustaties)
Vrijdag 3/03 (Première) en op 17/03 om 20u
zaterdag 04/03, 11/03 en 18/03 om 20u, 
zondag 05/03 en 12/03 om 15u

Theater Scala,
Dendermondsesteenweg 163/165 te Gent 9000
Tickets te bestellen via www.uitbureau.be of via het nummer 09/233.77.88 

“De Tante van Charlie”
Klucht van Brandon Thomas in een bewerking van
Jon van Eerd (Kantje Boord)
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 DINSDAG 31/01
 WOENSDAG 01/02
 DONDERDAG 02/02

telkens 10u tot 18u

OUTLETVERKOOP
NIEUW EN TWEEDEHANDS
DAMES- EN KINDERKLEDIJ
ALLES AAN 2,50 EURO/STUK
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TWEE HANDELAARS IN DE KIJKER
Handelaarsvereniging STAR zet opnieuw elke maand 2 “handelaars in 
de kijker”! Alle andere STAR leden steunen deze lokale handelaar via 
promotie naar hun klanten en de ondernemer zelf verwent op zijn beurt 
z’n cliënteel! 

Van 29/01 t.e.m. 12/02/2023  is dit “Planeet Mars”.

Graag even weg van de wereld? Welkom op de Planeet Mars. Er zijn danslessen voor elke leeftijd 
of je kan er een zaal huren voor een eigen activiteit. Planeet M beschikt over 3 prachtige zalen: 
“Zon”, “Maan” en “Venus”. Alle zalen beschikken over de nodige accommodatie (spiegels, ver-
warming, ventilatie, dansvloer,...) voor het organiseren van danslessen, repetities en workshops. 
De hoofdzaal Zon is daarenboven ook uitgerust met de nodige voorzieningen voor het organi-
seren van feesten, vergaderingen, vernissages, voorstellingen, concerten,...
Bezieler van dit alles is Koen D’Hous. Als kind droomde hij reeds van een eigen dansschool en 
het geven van danslessen. Toch duurde het nog tot zijn 18e voor hij stijldansen en jazz ging 
volgen. Zijn eerste tangolessen volgde hij tijdens zijn opleiding orthopedagogie in 1989. In 1993 
startte Koen in Kortrijk met zijn eerste lessen Argentijnse tango. Later volgden Brugge, Leuven, 
Antwerpen, Geel, Gent, ’s Hertogenbosch en gaf hij verschillende stages in Frankrijk en Senegal. 
Samen met zijn ouders begon hij in 2002 het pand aan de Land van Waaslaan te renoveren en nu 
vind je daar “Planeet M”. Op dit moment geeft Koen zelf vooral lessen K-robics (voor de 50+) en 
Tango. Maar je kan er ook terecht voor Yoga, burlesque, Ukelele, thheater, hedendaagse dans, 
hiphop, ballet, Jazz, …

Planeet Mars - Land van Waaslaan 78 - 9040 Sint-Amandsberg
Op de website vind je alle info over de mogelijke lessen die je er kan volgen.
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OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn !

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

openhuis azalea@gmail.com
voorzitter Claudine MARTOU
gsm 0477 79 37 30
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TWEE HANDELAARS IN DE KIJKER
Handelaarsvereniging STAR zet opnieuw elke maand 2 “handelaars 
in de kijker”! Alle andere STAR leden steunen deze lokale handelaar 
via promotie naar hun klanten en de ondernemer zelf verwent op zijn 
beurt z’n cliënteel! 

Aphrodite Lingerie 

www.lingerieaphrodite.be 

Dendermondsesteenweg 353 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 16 64 

 
Valentijn 

14 Februari 

Van 13/02 - 26/02/2023 zetten we “Lingerie Aphrodite” in the spotlight

Een lingerie winkel met jaren ervaring!

Kom langs bij Lingerie Aphrodite en laat je helpen bij het kiezen van de juiste lingerie, nacht-
mode, badmode of ondergoed die perfect bij jou past. Uitbaatster Els Cannie weet je bij te 
staan met raad en daad.
Je vindt er diverse gekende merken zoals: Prima Donna, Marie Jo, Empreinte, Ringella, Lordsxi-
lies en Woody Herenmode 

Deze winkel is gelegen op de Dendermondsesteenweg 353,  9040 Sint-Amandsberg (Gent)
09 228 16 64  info@lingerieaphrodite.be - website: www.lingerieaphrodite.be

Openingsuren: Dinsdag: 9.30 - 18.00
  Woensdag: 9.30 - 13.30
  Donderdag: 9.30 - 18.00
  Vrijdag: 9.30 - 18.00
  Zaterdag 10.00 - 17.30
  Zondag en Maandag: gesloten

De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be
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Aphrodite Lingerie 

www.lingerieaphrodite.be 

Dendermondsesteenweg 353 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 16 64 

 
Valentijn 

14 Februari 
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De winterwijkwandeling van Vooruit 
had plaats net voor de kerstvakantie met 
start aan de Roos, waarbij de Gentse ge-
meenteraadsleden van Vooruit, nl. Joris 
Vandenbroucke en Sven Taeldeman zelf 
toelichting kwamen geven bij het wijk-
mobiliteitsplan en de stadsvernieuwings-
projecten. Dat zoiets gevoelig ligt in de 
Wolterslaan staat buiten kijf. Als ‘zwaar 
getroffen straat’ laat men zoiets niet zo-
maar passeren zonder het nodige protest. 
In het recente verleden werd de straat al 
omgedoopt tot “Woltersbaan”, de na-
kende verkeersdrukte in de straat zorgt 
dat de bewoners heel alert zijn en dat 

Wolterslaan verwelkomt Vooruit met een kasseisteen
Ook al vroor het die dag stenen uit de grond, de bewoners van de 
Wolterslaan in Sint-Amandsberg waren talrijk aanwezig op de aangekondigde 
“Winterwijkwandeling van Vooruit” in hun straat. “Kon ook moeilijk anders, met 
het voor ons dramatische wijkmobiliteitsplan als insteek”, zegt Jo Van Tassel van 
het plaatselijke Buurtcomité.

doen ze door regelmatig ludieke acties te 
ondernemen, waarbij de aandacht voor 
de Wolterslaan onder de aandacht kan 
gebracht.
Bij de start van de winterwandeling was 
de buurt aanwezig met enkele tientallen 
bewoners. Ze overhandigden Sven en Jo-
ris de bewoners-nieuwjaarsbrief en een 
echte Wolterse kasseisteen. Kasseiteen 
die men ’s anderendaags al netjes terug-
plaatste. De beide leden van Vooruit aan-
hoorden de grieven en bekommernissen 
van de buurt, waardoor hun goednieuws-
show naar de achtergrond verdween en 
de bekommernissen nog eens duidelijk 

Jo Van Tassel van de Wolterslaan overhandigde een kassei aan de 
gemeenteraadsleden Taeldeman en Vandenbroucke van Vooruit. 
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naar voor werden gebracht. Joris Vanden-
broucke en Taeldeman zitten overigens 
mee aan de knoppen om het verkeer in 
(of net uit) de Wolterslaan te leiden… en 
dat werd hen wel degelijk duidelijk ge-
maakt.
Jo Van Tassel pende het ook neer: de 
grootste vaststelling is dat de op de ge-
meenteraad beloofde monitoring een 
maat voor niets bleek, want er kan geen 
nulmeting georganiseerd worden om-
dat de kerstvakantie voor de deur stond 
en de werken aan de Gentbruggebrug al 
aan de gang zijn. Ook concrete boven-
grenzen van verkeersoverlast, - onveilig-
heid of verkeersintensiteit worden niet 
gecommuniceerd.
In de nieuwjaarsbrief van de Wolterslaan 
aan Vooruit stak dus een straatproduct, 
nl. een authentieke Wolterse kassei. Een 
zware kassei, omdat de inmiddels beken-
de argumenten ook gewichtig genoeg 
zijn om rekening mee te houden. De kas-
sei is keihard, omdat de buurt zal volhar-
den in hun acties en de aanhoudende 
bezorgdheden kenbaar zal blijven ma-
ken. De kassei kan men ook niet kneden, 
want het ‘verzet’ van de buurt zal geen 
verloren moeite zijn. Overigens rekent 

men er op dat de ‘keikoppige’ beleidsma-
kers durven terugkomen op gemaakte 
beslissingen. Intussen rijden de buurtbe-
woners verder tot aan de finish zoals in 
de meeste heroïsche koersen, liefst veilig 
met de fiets.

Jo Van Tassel eindigt in zijn mededeling 
met de vraag te stellen of de te verwach-
ten verkeersstroom in de Wolterslaan 
niet gewoonweg buiten elke proportie 
is? Hij stelt ook de vraag of de vaststel-
ling klopt dat men naast lokaal bestem-
mingsverkeer ook een ontsluitingsweg 
zal worden voor de hele wijk, en zelfs een 
doorgangsweg voor alle ‘zwaar verkeer‘ 
dat vanaf de Dendermondsesteenweg 
richting R40 en Gentbrugge moet, want 
hoger dan 2,40 meter kan niet onder de 
brug rijden. Blijft de vraag vanaf welke 
verkeersdrukte ook effectief zal worden 
ingegrepen… 

De Wolterslaan denkt terecht dat het 
wijkcirculatieplan niet het beoogde ef-
fect zal hebben om het verkeer uit de 
straat te weren, maar dat het precies an-
dersom zal zijn in hun straat: verkeer in 
de straat doen toenemen… - (D.D.)
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De buurt toonde de flyers die voldoende 
duidelijk zijn… nl. Weg sluipweg… 
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Busreizigers ontgoocheld over nieuw traject bussen 3 en 6
In de vorige Wegwijs hadden we het al aangekondigd, dat de bussen van de 
lijnen 3 en 6 een tijdje een ander traject zouden krijgen door de werken in de 
buurt van en op Gentbruggebrug. Lees ook kaderstuk hieronder!

Dat de bussen maar liefst een dozijn opstapplaatsen 
links laten liggen tussen Gentbrugge en de Dampoort 
zorgt toch voor een enorme ontgoocheling. “Er is 
geen andere oplossing en we doen wat we kunnen 
bij De Lijn”, zegt persverantwoordelijke Karen Van 
der Sype van De Lijn. Uiteraard zijn er alternatieven, 
maar het is wel duidelijk dat het buiten gebruik 
stellen van Gentbruggebrug gedurende ongeveer 
drie maanden, een grote impact heeft op de 
bussen 3 en 6. “Het is de stad Gent die er die 
werken uitvoert, niet De Lijn” horen we nog van 
een buschauffeur.
Al vanaf 9 januari volgen de bussen 3 en 6 dus een 
ander traject. Dat heeft dus voor gevolg dat een 
groot deel van deelgemeente Sint-Amandsberg  
in beide richtingen tussen Gentbrugge en de 
Dampoort geen bediening krijgt. Uiteraard zijn 
er alternatieven met de lijnen 34/35/36 op de 
Dendermondsesteenweg, en de lijnen 17/18 op de 

Het is moeilijk om actueel te blijven inzake de 
werken aan en rond Gentbruggebrug. Met de 
uitspraak van de Rechter (de voorzitter van 
eerste aanleg van de Gentse Rechtbank) werden 
de werken aan Gentbruggebrug stilgelegd. 
Hoelang? En tot wanneer, is bij het ter perse 
gaan nog onduidelijk. Inmiddels kan er sedert 
vrijdagnamiddag 13 januari opnieuw over de 
brug tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg 
gereden worden. Ook de lijnbussen kunnen 
sinds zaterdag 14 januari opnieuw over 
Gentbruggebrug en hebben dus hun normale 
reisweg hernomen. Tot wanneer is voorlopig 
koffiedik kijken, maar vermoedelijk toch tot eind 
maart. We gaan er van uit dat de uitspraak van 
kracht blijft, omdat er op papier stond dat er voor 
april geen werken met impact op de mobiliteit 
zouden starten. Als de werken in april zouden 
herstarten, dan zal De Lijn opnieuw de omleiding 
invoeren die al voorzien was bij het plaatsen 
van de verkeersfilter. De lezer zal begrijpen dat 
nu veel kan wijzigen: afstel of uitstel, want de 
stad Gent gaat alles eerst eens laten bezinken 

alvorens de nodige stappen te zetten. Als het van 
mobiliteitsschepen Watteeuw zou afhangen dan 
zal dat alleen om uitstel gaan, want de plannen 
moeten uitgevoerd worden. Maar er is ook nog 
een bezwaar van de bedrijven tegen de invoering 
van het mobiliteitsplan op zich. En dat moet ook 
nog voorkomen. Bus 3 rijdt dus opnieuw over 
Gentbruggebrug en zal de haltes Nieuwhof, 
Banierstraat, Heernisplein, Gentbruggestraat, 
Gentbruggebrug, Tweekapellenstraat, Emanuel 
Hielstraat, Meersemdries en Braemkasteel 
opnieuw bedienen.
Bus 6 richting Dampoort zal zijn normale reisweg 
hernemen. De haltes Minneplein, Wolterslaan, 
Gentbruggebrug, Gentbruggestraat, Oscar Col-
brandtstraat, Van Cleemputteplein, Schoolstraat 
en Van Aerenbergstraat worden opnieuw be-
diend. Richting Zuid zal bus 6 nog steeds de ver-
korte reisweg via de Kasteellaan en Heernislaan 
volgen. – (D.D.)
n.v.d.r.: Nu nog hopen dat de toestand binnen-
kort niet NOG EENS verandert, de mensen zijn 
stilaan de Gentse fratsen beu ! - J.C.

Buslijnen 3 en 6 hernemen (voorlopig) normale reisweg!
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Land van Waaslaan. Maar dat is al even 
afgelegen van het normale traject.
Zo zal Lijn 6 de wijk Sint-Amandsberg niet 
meer kunnen bedienen in beide richtingen 
(sinds 10 oktober  2022 zorgde Lijn 6 
voor een bediening van de wijk in enkele 
richting. De bussen zullen 
nu in beide richtingen via de 
Kasteellaan rijden. Lijn 3 zal 
een nog grotere omleiding 
volgen, met impact van de 
dienstregeling tot gevolg, én 
zal ook Sint-Amandsberg niet 
meer kunnen bedienen. Vanaf 
de Dampoort rijdt lijn 3 via 
de R40 naar de Keizerpoort, 
de Brusselsesteenweg en de 
Land van Rodelaan naar de 
stelplaats aan de E17. In de 
richting van het stadscentrum 
volgt lijn 3 een licht aange-
paste omleidingreisweg via 
de Frederik Burvenichstraat. 
Hierdoor kan nog bediening 
gegeven worden aan de 
vaste haltes “Gentbrugge 
Braemkasteel” en “Gent-
brugge Meersemdries” (aan 
tijdelijke halte). Ter hoogte 
van het kruispunt met de Jef 
Vandermeulenstraat wordt in 
de Burvenichstraat voorzien 
in een extra tijdelijke halte.
In de praktijk wil dit 
zeggen dat mensen die nor- 
maal via bus 3 naar het 
Medisch Centrum van Maria 
Middelares in de Kliniekstraat 
in Gentbrugge konden rijden, 
nu op hun honger blijven. Een 
alternatief is niet voorhanden 
want je moet al een eindje te 
voet stappen om in de kliniek 

te geraken, tenzij je natuurlijk met de 
auto of de fiets komt. Maar vaak is dat wel 
een ouder publiek dat rekende op bus 3. 
Idem dito voor het Woon- en Zorgcentrum 
Ter Hovingen. – (D.D.)

De plannetjes van 
De Lijn met in het 
rood de wegvallende 
opstapplaatsen tussen 
Gentbrugge en de 
Dampoort en de 
alternatieve route van 
respectievelijk de lijnen 
3 en 6. (repro D.D.)

Positief gedacht! 
Wanneer we kwetsbaarheid ervaren als kracht, en niet als 
zwakte, dan zijn we voorbij de schaamte (Brené Brown)

info@zinloosgeweld.net
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De schepen riposteerde “Ik ben altijd 
bereid tot gesprek maar dan op een be-
schaafde manier”. Ieder zijn waarheid. 
De confrontatie leidde alvast tot toe-
nadering en een mondelinge afspraak 
tot verder contact. De reputatie van de 
beleidsmaker is nu eenmaal bekend en 
berucht. Zijn visie en beginselvastheid 
op dat vlak, evenzeer. Hij is in se dus 
een goede schepen want doet wat hij 
zegt en aankondigt. Alleen zijn veel van 
zijn recepten voor vele Gentenaars - en 
zelfs daarbuiten - eerder dogmatisch en 
grijpen die versmachtend naar de keel 

en ook naar de portemonnee. Maar we 
hebben mededogen. Vanuit een poli-
tiek helikopterzicht, hebben zijn coali-
tiepartners evenveel - of eigenlijk zelfs 
nog meer - boter op het hoofd. Omdat 
ze al jaren stilzwijgend en nauwelijks 
weerbaar alle ingrepen mee ondergaan 
en goedkeuren. Insiders weten al langer 
waarom. Het is een oud maar nog altijd 
wijs gezegde: omwille van de smeer likt 
de kat de kandeleer. Daar zal zelfs een 
stadslijst niets aan veranderen. Het wordt 
volgend jaar moeilijk… kiezen.  

Eric VAN LAECKE

De verkiezingskoorts stijgt…
Op de infovergadering rond ‘Nooddorp Oekraïne’ kreeg bevoegd mobiliteitsschepen 
Filip Watteeuw van een actievoerder in het plaatselijke dossier de volle  laag. “De 
schepen luistert nooit naar wat er leeft bij de bevolking en houdt er trouwens ook 
geen rekening mee. Overleggen staat niet in zijn woordenboek”. 

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

AEG wasautomaat LR 63XR 844

599.99 euro !
(laatste stuks)

Valentijn:
*alle rode artikelen

in onze toonzaal aan
20% korting*
* zie voorwaarden in de winkel)
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Antwerpse Steenweg 86
9080  Lochristi 

Tel. 09/355.74.52

Autocenter Stevens, het familiebedrijf
met een hart voor mobiliteit!

Uw aanspreekpunt voor zowel verkoop als na-verkoop.

Bekijk onze website:

www.autocenterstevens.be

Meer dan 30 wagens onmiddellijk leverbaar!
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Ook al blijft het nog altijd opletten, onze 
leefwereld herpakt zich langzaam maar 
zeker van alle voorbije corona-ellende. 
Alles of toch veel, komt terug. Gelukkig 
ook die initiatieven die onze omgeving 
- vrijblijvend en inlevend -  kleur en 
maatschappelijke relevantie geven. Zeker 
in het huidig tijdsgewricht waarin samen 
zijn en samen (be)leven de harten en de 
geesten weer dichter bij elkaar lijken 
te brengen. In dit concreet geval zelfs 
gebeiteld in een lange traditie die ‘gewijde’ 
geschiedenis en eigentijds geloof en 
beleving als (muzikale) balsem voor de ziel 
aanreiken. De kerst- en nieuwjaarperiode 
blijft daarin een herkenbare sterkhouder. 
Het jaarlijks ‘sterzingen’ op de Sint-
Bernadetteparochie voor telkens een ander 
goed doel, evenzeer. Gevoed door een al 
vele decennia lang plaatselijke cultuur van 
(liturgische) muziekbeleving en volkszang. 

43 jaar
Het lokale ‘sterzingen’ trekt al zo’n 43 jaar 
op ‘koningenronde’. Vroeger gebeurde 
dat vooral huis-aan-huis. Vandaag veelal 
op afspraak om het initiatief ruimer 
behapbaar en lucratief te houden. Veelal 
als extra omkadering van een of ander 

Bernadettekoningen als zingende sterren…
De tien zingende koningen (én koninginnen) van de Sint-Bernadettparochie 
zijn na corona weer helemaal terug. Aan de jarenlange succesformule 
is wat bijgeschaafd, aan de vocale inzet voor het goede doel geenszins. 
Jongerenhulp TEJO kan ervan meespreken…  

(driekoningen)feestje dat meteen ook wil 
bijdragen tot het goede doel. Met o.m 
een uitstap naar de kerk van Rozebeke, 
een concertje in Drongen, een optreden 
voor SAMANA in het Novacentrum of 
een bezoek aan de Oostakkerse buren 
van WZC Vincenthof. Raar maar waar, 
sinds het prille begin maken nog altijd 
dezelfde vijf zingende koppels vandaag 
de dienst uit. Het gaat om Rita Debruyne 
en Jo Demeester, tevens begeleider aan 
piano en orgel, Mia Debruyne en Eddy 
Woussen, Katrien Knockaert en Steven Van 
Cauwenberghe, Nadine Van Beneden en 
Filip Demeester en Greta Debruyne en Jan 
Demeester. Ingewijden kunnen u ook de  
familiebanden uitleggen. Voorheen zong 
ook Wilfried Van Wilder, oprichter van het 
parochiekoor, en enkele vriendinnen mee. 
En gebeurde dat ook met de kinderen. 
Goed voor in totaal 31 deelnemers, 
een gecharterde bus van De Lijn en een 
parochiaan buschauffeur. Herhaald, 
telkens voor een ander - niet altijd bij huis 
liggend - goed doel. Dat veelal is ingebed 
in de algemene zorgcultuur voor oudere, 
zwakkere en/of kansarmere en kwetsbare 
groepen. Of letterlijk grensverleggende 
inspanningen ondersteunt zoals Dokters van 

de Wereld, Kinderdorpen 
Syrië, huizenbouw in 
Bangla Desh... Teveel om 
op te noemen. Tot zowat 
13 januari was al 5.368 
euro opgehaald. De groep 
zorgt op eigen kosten voor 
partituren, vervoer en 
koninklijke kledij. Soms zelf 
gemaakt of weggekocht 
uit de garderobe van de 
Gentse opera. In 2021 
bleef het noodgedwongen 
muisstil.
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Kerst, Nieuwjaar en het Driekoningen-
feest kreeg in Belevingswereld De Korf 
aan de Frans Gevaertstraat meer dan zo-
maar wat aandacht. Tussen het opmaken 
van geschenkmanden en andere cadeau-
tjes voor de klanten, vond gastvrouw Mar-
leen De Baets nog wat ruimte en tijd voor 
een korte nieuwjaarbijeenkomst. 

Op zaterdagnamiddag genoten enkele 
buren en/of trouwe klanten van drieko-
ningenbrood, koffie en allerhande zoet-
hartige hapjes en drankjes die het leven 
kleur en smaak geven. En allicht ook wat 
extra calorieën. De dames Nadine Van Hey-
degem en Christiane Dejaeger vonden een 
geluksboon tussen het kruim met aman-

dels en zetten voor de rest 
van de namiddag het pa-
pieren kroontje op. Tussen-
door kwamen ook de tien 
koninklijke ‘sterzingers’ 
van Sint-Bernadette langs. 
Kortom, gelukzaligheid 
troef. Ook voor de toe-
vallige bezoekers. De uit-
baatster droomt er al 
luidop van om volgend jaar 
het kerst- en nieuwjaarge-
beuren wat ruimere weer-
klank te geven… 

Eric VAN LAECKE

In 2022 werd een filmpje 
opgenomen en verspreid 
naar de 10-koningenfans.
Het leverde toen 4.000 euro 
op voor de werelddokters.
Gelukkig kon men recent 
bij de jaarwisseling de klas-
sieke draad weer opnemen 
als ode aan de (herboren) 
kerststal. Met dit keer 
dank vanwege Jongeren-
hulp TEJO Gent. 
 
Ook het parochiekoor Sint-
Bernadette ging - o.m. 
samen met het Gentse 
Madrigaalkoor - volmondig 
of beter volstemmig, voor 
het goede doel op de 
kersttoer. Meer daarover 
in een volgend nummer…

Eric VAN LAECKE

Driekoningenbezoek als nieuwjaarverrassing…
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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
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