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Druk:

ONTDEK HET UITGEBREIDE AANBOD VAN EKOPLAZA - BLZ. 17

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)

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 in 
Destelbergen,
Notaxlaan

• Villa op ruim perceel
 met een prachtig uitzicht

• Rustig gelegen in 
residentiële wijk

• EPC: 214 kWh/m²
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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 Theater Balsemblomme: ‘Woesten’

7 Ivago start ophaling asbest

10 Nieuwe polyvalente zaal in Goedleven

12 Mother Mercury opnieuw in Oostakker

14 Extra verkeerslichten en bredere fietspaden

18 Politiek onzedig…

20 Minister bezoekt Klusserette

26 Nieuwe fase wegenwerken

28 Geslaagd tafeltennistornooi

30 Geschiedenis Gentbruggebrug (deel 2)

33 Wijkmobiliteitsplan uitgesteld

35 Dampoort al 200 jaar probleem

37 Bib Westveld blijft open

44 Vree Wijs Theater: Tante van Charlie

46 Bernadettekoor nog niet uitgezongen

58 Nieuwe schoolvleugel voor ‘Het Tandwiel’

 en nog veel meer...

 Veel leesplezier !
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Belevingswinkel 

The place to be voor Gentse streekproducten 
Lokaal, artisanaal, maar vooral (h)eerlijke producten 

Open : van woensdag tot vrijdag  van 13u30 tot 19u 
Op zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u 

Frans Gevaertstraat 2

Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14

www.dekorf.be

NIEUW: 
BEKIJK ZEKER ONZE

mini-
webshop !

Verzorgde kaasschotels en tapasschotels
(ook op zondag)

Verdere info:

www.dekorf.be - email: info@dekorf.be

WE VERWELKOMEN DE LENTE!

Breng deze bon mee en ontvang GRATIS                     

1 BLIKJE BOER BLOEM OF 1 BLIKJE VLIERONADE
Geldig van 1 tot 31 maart bij uw min. aankoop van 15 euro

DE KORF • FRANS GEVAERTSTRAAT 2 • SINT-AMANDSBERG • T 09 251 51 14

Depickere Stefan
Sanitair en Elektriciteit

GSM 0478 220 231

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

GRATIS
Spectrum Encyclopedie  25 delen plus 
Spectrum Wereldatlas. Meesters in de 
Schilderkunst : 30 delen. Tel. 09 228 34 85 
(liefst tussen 12.00 en 14.00  en nà 19.00)

TE KOOP
Witte kast (hoogglans), 1,40m 
hoog, 50cm diep, 1,20 meter 
breed. Prijs o.t.k.

Bankstel: 3zit + 1zit. Kleur beige. 
Ook 4 keukenstoelen (wit, 
lederlook), Prijs overeen te 
komen. Info 0486-51 14 36

TE KOOP
Korte mantel mouton retourné, m 44-46, 
unisex. Slechts 1x gedragen. Twee regen-
stoffen jassen, XXL, prijs overeen te komen. 
Info: 0488-169156 na 19 uur.

TE KOOP
Variatie aan strips te koop, w.o. Suske en 

Wiskes (nr 67 tot 267). Jommekes, Lucky 
Luke, enz. P.o.t.k. Info: 0497-89.83.74

TE KOOP
Ronde grenen tafel 120cm + 4 
armstoelen. Democratische prijs: 
150 euro. Info: 0487-47 38 20. 
Bijpassende buffetkast ook te koop.

TE KOOP
Massief kerselaar eetplaats,  
6 stoelen, tafel en grote 
dressoir in goede staat. Prijs 
overeen te komen.
Info : 0472-951631

TE KOOP
Grote ronde luster, 8 lampen. Prijs o.t.k.
Info: 09-329 83 61



Wegwijs Noord  - Maart 2023   5

LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

17, 18, 24 en 25 maart 2023 om 20u
19 maart 2023 om 15u

Zaal Nova, St-Bernadettestraat 132,
9000 Gent

Reservatie:
www.balsemblomme.be
reservatie@balsemblomme.be - 09 228 51 25

tickets 12 euro of 11 euro (leden Opendoek,
senioren en studenten)

Westhoek, eind 19e eeuw. De jonge Elisabeth 
wordt zwanger van dokter Guillaume Duponselle. 
Ze trouwen. Enkele maanden later bevalt zij van 
een tweeling. Valentijn is een prachtige baby. Zijn 
broertje is zo misvormd dat het ernaar uit ziet dat 
hij snel zal overlijden en Guillaume weigert hem 
een naam te geven. Toch blijft Nameloos in leven. 
Vanaf dan ontwikkelt zich een heuse thriller.

Theater De Balsemblomme speelt: ’WOESTEN’
Van Kris Van Steenberge - Regie Francis Ringelé
Spel Laura van Eijndhoven, Philippe Ceulemans, Glenn Delcart, Yassin Mouissat, 
Mieke De Decker en Emilie Ringelé
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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 maart  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, Food Luck

Win een ‘dinner-and-dance’ voor 2 personen (w. 158 euro) 
geschonken door De Lage Vuurse

We vroegen aan onze lezers:

Welk luxe-toestel zou je het ergste missen?

A. Smartphone
B. Laptop/computer
C. Vaatwasser  

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. meer zone 30 17%
B. minder zone 30 36%
C. voldoende nu 47%

In totaal 222 deelnemers

Winnaar werd Chantal 
Duvivier, Lijnmolenstraat, 
Sint-Amandsberg (17, 
36, 47). Ze mocht haar 
waardebon luxe-ontbijt 
afhalen bij De Korf. 
Proficiat.

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

De Cock Monique,
Katrien Demaegd,
Annelies Bornauw,
Lieve Tierens,
Chris De Meester, 
Antoine Van Hoof,
Ann Van den Sompel,
Samantha Brauwers,
Germain Vercruyssen.
Proficiat.
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BRUNAIN

SPRINGKASTELEN & TENTEN

WWW.BRUNAINVERHUUR.BE

JAKOB BRUNAIN

0474 53 96 00

Asbest is immers een smerig goedje dat 
weg moet uit onze gebouwen, en dat 
werd op een persvoorstelling toegelicht 
door voorzitter Bram Van Braeckevelt 
(Gent) en ondervoorzitter Michaël Ver-
cruyssen (Destelbergen). Wij kregen de in-
fo van woordvoerster Sandra Deneef van 
Ivago.

IVAGO is gestart met ophalen asbest aan huis
Eind januari maakte IVAGO een gloednieuwe service kenbaar: het inzamelen 
van asbest aan huis. Voorheen kon je in Destelbergen (en in Gent) al met 
asbest terecht in het recyclagepark, uiteraard binnen alle veiligheidsregels. 
Maar de nieuwe aanpak is duidelijk van een andere orde. 

Concreet komt het hier op neer dat vanaf 
februari en voor de volgende drie jaar, Iva-
go een speciale kraanwagen inzet om as-
bestafval op te halen bij particulieren en 
jeugdverenigingen, zowel in Gent als in 
Destelbergen. “Uiteraard bieden we daar-
bij de nodige ondersteuning”, legt Ivago-
woordvoerster Sandra Deneef uit. “Aan 

Het ophalen van asbest werd 
voorgesteld aan de media. (©Ivago)

Wegwijs Noord  - Maart 2023   7
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VOOR VERENIGINGEN
EN ZELFSTANDIGEN

0499 21 53 98

www.jc-web.be

WEBSITES
& WEBHOSTING

vanaf  € 199 excl. BTW

het Ivago-onthaal in de Proeftuin-
straat kan je speciale afvalzakken 
kopen waarin je het asbesthou-
dend materiaal aanbiedt. Eén zak 
kost 30 euro. Er zijn twee types 
afvalzakken voor asbest: plaat-
zakken voor asbestgolfplaten, en 
kuubzakken voor compacter as-
bestafval: asbesthoudende leien, 
bloembakken, afvoerbuizen, ge-
veltegels, enzomeer.”

“Op onze website, onder de me-
nuknop ‘Diensten’, vind je al heel 
wat informatie terug”, gaat Sandra Deneef 
verder. “Daarnaast stellen we een nieuwe, 
gratis brochure ter beschikking aan men-
sen die de speciale afvalzakken voor as-
best komen kopen aan het Ivago-onthaal. 
In die handige brochure vind je alle richt-
lijnen over hoe je asbest veilig verwijdert 
en hoe je het moet klaarzetten voor de op-
haalploegen.”
Met asbestafval kunnen inwoners van Gent 
en Destelbergen natuurlijk ook nog terecht 
op een recyclagepark van Ivago dat over 
een weegbrug beschikt. Dat zijn de parken 

in de Proeftuinstraat (Ivago), aan de Gaarde-
niersweg in Gent en aan de Stapsteenweg in 
Destelbergen-Heusden. Inwoners van Destel-
bergen of pakweg Sint-Amandsberg kunnen 
daar met hun kaart terecht. Er zijn ook contai-
nerparken in Oostakker en Drongen.

Dit project is een samenwerking van Ivago en 
OVAM. Het project loopt drie jaar, tot eind 
2025, en wordt dan geëvalueerd. De samen-
werking kadert in de Vlaamse beleidsdoel-
stelling om onze leefomgeving tegen 2040 
asbestveilig te maken. – (D.D.)

Ingepakt en veilig weghalen van asbest, dat wil Ivago de 
volgende 3 jaar doen en dan evalueren. (©Ivago)
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Eventjes terug op de weg zetten. Muziek-
centrum Goedleven is al 12 jaar aan de slag 
aan de Goedlevenstraat, op de grens met 
Sint-Amandsberg. Het is in al die tijd uitge-
groeid tot een erg levendig en dynamisch 
platform voor liefhebbers van muziek en 
dans. Vele jongeren én volwassenen vin-
den er al jaren hun weg naar de plaatselij-
ke muziekschool ‘popcollege’ en/of naar 
de aanleunende dansschool ‘danscollege’. 
Ze vinden er erg doelgerichte muzieklessen 
op eigen tempo en in een zelf gekozen mu-
ziekstijl. Net als op maat afgestemde dans- 
lessen voor jong en minder jong, van be-
ginners tot gevorderden. Met als jaarlijkse 
afsluiter een schools optreden in individueel-  
als in groepsverband dat telkens een dank-
baar en herkenbaar platform biedt, ook naar 
de ruime familiekring toe. Een artiest wil 
nog altijd gehoord en gezien worden… Vele 
(jonge) muzikanten in spe of (pseudo)profes-
sionele muzikale artiesten en bands komen 
er repeteren in één van het twintigtal kwa-
litatief uitgebouwde repetitielokalen. Inge-

Muziekcentrum Goedleven (Lourdes) zet zich na de corona-overgang weer helemaal 
op de kaart. Als kers op de taart beschikt het nu ook over een professioneel uitgeruste 
polyvalente zaal die vele mogelijkheden aanreikt. Ook aan privé- en verenigingsgebruikers. 
En hoogstaande muziekconcerten - straks komt Mother Mercury - omgevingsvriendelijk 
mogelijk maakt. Ook de thuishaven van het bloeiende dans- en popcollege krijgt erdoor 
extra belevingsruimte. Dat ‘Goedleven’ als logistieke uitvalsbasis dient voor de Europese 
muziekindustrie is veel minder geweten. Onbekend is nog altijd onbemind… 

wijden weten al langer dat het Oostakkers 
centrum ook de draaischijf en uitvalbasis is 
voor tal van Belgische en internationale ar-
tiesten. Ze komen er hun tourbusjes opha-
len, speels opwarmen in de repetitielokalen 
of zelfs even uitblazen. We besparen u de 
namen maar ook de aangekondigde Gent-
se formatie Mother Mercury was (is) er daar 
één van (zie elders in Wegwijs). 

Zaal Goedleven
Het centrum is intussen uitgebreid met 
een professioneel sterk uitgeruste polyva-
lente zaal. In die extra ingehuurde ruimte 
was vroeger Pétanqueclub Omega aan de 
slag. Goed om weten, is dat de gloednieu-
we locatie ook ter beschikking komt voor 
privé- en verenigingsactiviteiten en zelfs 
kan afgehuurd worden. Wie het wat ont-
breekt aan verbeeldingskracht sommen we 
alvast een aantal mogelijkheden op: con-
certen, dansvoorstellingen, repetities en 
optredens muziekgroepen, catwalk trai-
ning, verjaardagsfeestjes, seminaries work-
shops, streaming concerts, TV-opnames of 

doodleuk een familiefeest 
of spaghettifestijn. De ge-
dachten zijn vrij, de mo-
gelijkheden zijn veelzijdig. 
De capaciteit bedraagt 380 
personen (staand) of 250 
personen (zittend).  Behal-
ve tafels en meubilair staan 
ook een knusse bar en een 
keuken ter beschikking. Zo-
als gezegd, werd alle werk, 
energie en centen gestopt 
in eigentijdse professione-
le technieken die geluid en 
licht in de goede én juis-
te banen moesten leiden. 
Uitbater Vincent Welvaert 
woont zelf in de omge-
ving en streeft een goed 

Polyvalente zaal maakt Muziekcentrum Goedleven compleet…

Danslessen voor
alle leeftijden en smaken.
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nabuurschap na. Hij liet vooraf een gron-
dig akoestisch onderzoek uitvoeren zodat 
voldaan is aan de omgevingsnormen voor 
geluid in de buurt.  Het was een dure financi-
ele inspanning die achteraf volop de moeite 
loonde en een uitbatingsvergunning vanwe-
ge de stad Gent mee mogelijk maakte. 
Het ter beschikking krijgen van een polyva-
lente zaal maakt het groeiverhaal van Mu-
ziekcentrum Goedleven zowat compleet. 
Gezien het sterk aanwezige muzikale DNA 

en de dito contacten binnen de netwerken 
van de muziekindustrie - insider Welvaert 
laat hen wat graag langs de deelgemeente 
passeren - mag Oostakker zich geregeld op-
maken voor unieke en spraakmakende con-
certen. Elders in deze Wegwijs lees je over 
het optreden van “Mother Mercury”, top-co-
verband. Liefhebbers van Queen mogen dit 
écht niet missen ! 

Eric VAN LAECKE          

Professioneel uitgeruste 
muziekzaal met video-streaming

TV opnames Alain Dés, 
imitator Claude François.

Zaal voor alle
feestgelegenheden.

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

SIERPLEISTER

STEENSTRIPS

ISOLATIE  

GEVELREINIGING 

KALEIEN 

30 euro/m2

isolatiepremie
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Doet Mother Mercury  Oostakkers succes over?
Zaal Goedleven (Lourdes) afficheert op zaterdagavond 25 maart de Gentse 
formatie Mother Mercury en laat de erfenis van de bekendste rockgroep 
allertijden Queen herleven. De groep sloot met veel succes de voorbije 
Bruudruuster Rock af. Ook ‘Breek uit je repetitiekot’ wordt volgende maand 
aangekondigd…

Mother Mercury gaat door het leven als ‘Europa’s meest authentieke Queen tribute’. De 
groep brengt een eerbetoon aan de grootste band uit de rockgeschiedenis Queen! De 
vijf professionele muzikanten zetten alles op alles om de harmonieën en de energie tot 
het hoogste niveau te tillen. Zodat je  kan genieten van de songs, zoals je ze kent van de 
legendarische albums. Freddie Mercury is zonder twijfel, nog steeds de beste showman 
die er ooit is geweest. Deze Queen coverband zorgt ervoor dat je dat nooit zal vergeten 
door een overweldigende show op te voeren met die bekende Queen thunder en sound. 
Tijdens deze opwindende performance kan je schreeuwen met onvergetelijke hits als 
‘Don’t stop me now’, ‘Radio Ga Ga’, Sombebody to love’, Bohemian Rhapsody’ en vele 

anderen. Oostakker zal er 
(alweer) van smullen…  

Op zaterdag 11 
maart komt er een 
verrassingsoptreden 
‘Breek uit je 
repetitiekot’. Het is een 
showcase van acht jonge 
groepen. Onder het 
motto ‘Hoog tijd dat het 
repetitiekot onthult wat 
er in de maak is’. En dat 
is heel veel…

Eric VAN LAECKE
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De Moor Nancy
DAMESKAPSTER AAN HUIS

0495-54 78 44 - demoorelet@telenet.be

In het plan is voorzien in drie bijkomen-
de verkeerslichten, het breder maken van 
het fietspad via belijning op de Land van 
Waaslaan vanaf de Schoolstraat richting 
Dampoort, en het creëren van een midden-
eiland op de Land van Waaslaan ter hoogte 
van de Engelbert Van Arenbergstraat. 
De Antwerpsesteenweg tussen Dampoort 
en Potuit wordt meteen ook een zone 
30 zoals al eerder aangekondigd, maar 
voorlopig pakt men de snelheid nog niet 
aan op de Land van Waaslaan en daar is 
wellicht ook een reden voor. Zowel de 
Dendermondsesteenweg als de Antwerp-
sesteenweg werden al zone 30, en dat zijn 
ook invalswegen naar en van Gent.
Uiteraard is het zo dat als men via actie-
groepen actief is, dat de minister er ook 
naar luistert. Maar er blijft altijd een deel 
van de mobiliteit die niet gehoord is: de au-
togebruikers. Of alles plots volledig moet 
omgegooid van 50 naar 30 km is wel een 
open vraag. Het is niet omdat een weg om-
gezet zal worden naar een zone 30 km. dat 
er geen ongevallen gebeuren. Ongevallen 
gebeuren als men niet voorzichtig is, er ge-
beuren ook ongevallen met voetgangers, 
en tussen fietsers onderling. Veiligheid is 
een zaak van iedere weggebruiker. Als men 
bij elk ongeval, dat er duidelijk één teveel 
is, alles gaat herbekijken dan zou men stil-

Drie verkeerslichten erbij en fietspaden breder in Sint-Amandsberg
Het bezoek van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open-
VLD) op maandag 23 januari in Sint-Amandsberg blijft niet zonder gevolg. 
Na grondig onderzoek in samenwerking met het Agentschap Wegen en 
Verkeer, maar ook samen met buurtbewoners (een netwerk van ouders 
en bewoners zit in Veilig 9040) en de stad Gent werd beslist dat enkele 
ingrijpende maatregelen nog dit jaar zullen doorgevoerd worden op de 
Antwerpsesteenweg, Nieuwe Laan en de Land van Waaslaan.

aan beter ook eens wijzen op de veiligheid 
die fietsers moeten naleven. Er zijn veel 
fietsers die meer dan 30 km rijden en dat 
wel eens bewust vergeten als ze op wegen 
rijden waar 30 de limiet is. De maatregel is 
er ook voor hen. En we hebben het niet al-
leen over de speedpedelecs. Er vliegen ook 
opgedreven steprijders rond.
De wegen waarvan sprake zijn invalswe-
gen naar Gent met duidelijk veel verkeer. 
Vandaar dat wellicht een andere aanpak 
voor de Land van Waaslaan werd overwo-
gen: de fietspaden tussen Schoolstraat en 
Dampoort verbreden, er ook nog een mid-
denstrook aanleggen ter hoogte van de En-
gelbert Van Arenbergstraat. Bovenop krijgt 
de Antwerpsesteenweg dit jaar ook enkele 
nieuwe verkeerslichten. Zo zal ter hoogte 
van de Quick aan de Oude Bareel een nieu-
we oversteekplaats komen. Daar is al een 
oversteekplaats met een zebrapad, maar er 
komt een nieuwe met verkeerslichten. Hoe 
en waar die dan moet komen is nog wat on-
duidelijk maar vermoedelijk toch dicht bij 
de Kleine  Schuurstraat en de Oude Bareel-
straat. Het zebrapad zal men dus verleg-
gen, denken we. Van de Potuit tot aan de 
Dampoort zal je op de Antwerpsesteenweg 
maar 30 km/uur mogen rijden omdat er te 
veel ongevallen gebeuren op de steenweg. 
Dat is een goede beslissing, het is de buurt 
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Dendermondsesteenweg 353
9040 Sint Amandsberg

09 228 16 64

Opendeurdagen  van 7 tot en met 11 maart

10% korting op de nieuwe collectie*
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waar veel schoolkinderen 
voorbijkomen en dat moet 
daar veilig. Dat denkt ook de 
vereniging “Veilig 9040”, een 
netwerk van fietsers, ouders 
en bewoners die zich inzet 
voor meer veiligheid. Ze leg-
gen terecht de aandacht op 
de hoofdwegen. Aandacht 
moet ook gaan naar veilig op 
weg gaan. Ongevallencijfers 
bewijzen dat er nog werk aan 
de winkel is, zelfs in straten 
waar je maar 30 mag. Er zijn 
ook fietsers die auto’s voor-
bijsteken, en voetgangers die 
‘blind’ oversteken op een ze-
brapad, om van fietsers maar 
te zwijgen die het zebrapad 
gebruiken als fietsweg. Dat 
mag, maar ze hebben dan 
wel geen recht van spreken 
als ze aangereden worden. 
Als weggebruiker zie ik ge-
noeg inbreuken, ik mag kri-
tisch zijn.

OPLOSSINGEN
Specialisten van Wegen en 
Verkeer, experts zeg maar, 
zijn op vraag van de minister 
aan de slag gegaan met al de 
voorstellen en vaststellingen. 
Dat heeft nu geresulteerd in 
een pakket aanpassingen. Er 
komen drie sets verkeerslich-
ten, eentje ter hoogte van de Quick (ver-
moedelijk aan de hogergenoemde straten 
waar de steenweg heel breed is), er zou 
ook een verkeerslicht komen aan de split-
sing van de Antwerpsesteenweg en de 
Nieuwelaan, en ter hoogte van het sport-
complex Rozebroeken en de Bromeli-
astraat. Op tamelijk korte afstand zullen er 
dus een pak verkeerslichten staan, want er 
zijn nu ook al verkeerslichten aan de Holle-
naarsstraat, ter hoogte van de in- en uitrit 
van de Carrefour met de Beelbroekstraat, 
aan de Alfons Braeckmanlaan met de Nieu-
welaan, aan de Heiveldstraat met de Nieu-
welaan, een aan de Azaleastraat en aan 
de Schoolstraat. Al die verkeerslichten zul-
len allicht de snelheid van de weggebrui-
kers omlaag halen. Vermoedelijk is dat de 
reden waarom de Land van Waaslaan, het 

tweede deel van de Antwerpsesteenweg 
en de Nieuwelaan nog (voorlopig?) 50 km. 
blijven. Al zou dat op termijn ook wel eens 
kunnen aangepast worden. Er zijn mensen 
die vinden dat ook dat deel naar omlaag 
moet, vaak mensen die niet in de catego-
rie ‘weggebruikers’ zitten, maar er een ei-
gen mening op nahouden. Mobiliteit is een 
zaak van veel betrokken partijen, waar 
moet over nagedacht. Het kan nooit de be-
doeling zijn om bewust files te creëeren, 
een verkeersinfarct te ontwikkelen of alles 
in het honderd te laten lopen. Mobiliteit is 
een zaak van veiligheid, gezond verstand 
en vooral van voorzichtig zijn door ‘alle be-
trokken partijen’. 

Manu Debruyne

Op deze plaatsen komen er nieuwe verkeerslichten in Sint-Amandsberg: 
aan de Oude Bareel en aan de Rozebroeken. (©D.D.)
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Ekoplaza Sint-Amandsberg  
Antwerpsesteenweg 460  
(met privé-parking)  
sintamandsberg@ekoplaza.be

BIOLOGISCHE SUPERMARKT
Van 1 t/m 31 maart 2023 profiteer je van extra korting. 

Knip onderstaande coupons uit, kom naar Ekoplaza in Sint-Amandsberg en lever in.
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asbest-attest nodig ?
gecertificeerd - binnen de week na plaatsbezoek

CONTACTEER ONS GRATIS VOOR EEN OFFERTE:

info@ld-vastgoed.be of 0472-56 18 03

Volgend jaar is het op alle beleidsfronten 
verkiezingen geblazen. U hoeft geenszins 
onrustig op die paringsdans te wachten. Nu 
al maken alle partijen en kandidaten zich op 
om het eigen aureool op te blinken en alle 
weldaden - of toch veel - aan zichzelf toe te 
schrijven. Veelal door creatief met de waar-
heid om te springen of die - bij minder op-
beurend nieuws - zo snel mogelijk te laten 
ondersneeuwen door de waan van de dag. 
Of nog gemakkelijker en effectiever, door 
de ideeën en de verdiensten van de anderen 
te minimaliseren of zelfs te ontkennen of 
monddood te zwijgen.
De sociale media vormen meer dan ooit het 
uitverkoren terrein om die waarheid geweld 
aan te doen en een soort virtuele wereld te 
creëren waar alles kan en/of alles mag. In es-
sentie altijd weer in functie van de macht, 
de lucratieve postjes en het eigen (partij)
profijt. Al zal dat met evenveel hardnekkig-
heid blijvend worden betwist en ontkend. 
De vele financiële- en beleidsschandalen 
en het laakbaar wangedrag van sommige 
‘verkozenen’ liegen er nochtans niet om. 
Het gebrek aan een correcte bijstelling of 
een verdiende straf evenmin. En zijn niet 
van aard om het wantrouwen in te dijken, 
laat staan het vertrouwen te herstellen. De 
uitzonderingen bevestigen nog altijd de re-
gel. De jongere generaties waren nooit zo 
mondig en hebben zo’n hun eigen mening 
over het politieke vertoon. Benieuwd of ze 
het stemhokje gaan gebruiken voor nood-
zakelijke verandering. Of gewoon nog meer 
afstandelijk en nauwelijks geïnteresseerd 
aan de kant gaan staan. Hun toekomst - en 
die van de volgende generaties - verdient 
sowieso beter. Ook de oudere generaties 
beginnen te beseffen dat het zo niet verder 

Politiek onzedig...
en langer kan. En zien de welvaartstaat af-
kalven. Niet in het minst op het vlak van de 
zogenoemde normen en waarden. Goed en 
voorbeeldig politiek gedrag is dus meer dan 
ooit nodig… 

Dichter bij huis
Ook in Gent zijn de voorbereidende politie-
ke strapatsen al een tijdje aan de gang. Bur-
gemeester Mathias De Clercq opende het 
schaakbord door een heuse stadslijst naar 
voor te schuiven. Onder het motto ‘allemaal 
tegen de extreme partijen of (lokaler) ook 
allemaal tegen… groen’. Aanvankelijk was 
dat samen met Vooruit en CD&V. Die laatste 
wou daar naar verluidt niet van weten of… 
kreeg allicht een te karig deel van de koek 
aangeboden. Intussen kreeg de mogelijke 
stadslijst ook al voor een stuk een nomina-
tieve invulling. Ze bevestigt ons vermoeden, 
eigenlijk onze vrees, voor (alweer) meer ou-
de wijn in nieuwe zakken. De Gentse fami-
liedynastieën De Clercq en Van den Bossche 
blijven zich onmisbaar vinden. Er staan aan 
de kant trouwens nog andere ‘oldtimers’ 
van bedenkelijk komaf, aan te schuiven. U 
kent zelf ook wel wat namen. De Vooruit-
leden gingen zich nog ‘georkestreerd’ over 
het samengaan in een stadslijst uitspreken. 
Ze zijn allicht al hun vrijage met Groen 
vergeten, die hen meer slaag dan eten op-
bracht. Waarom niet op eigen kracht gaan, 
nu ze toch in de ‘winning mood’ en in de op-
gaande lift zitten?  Een ezel valt nog altijd 
geen twee keer over dezelfde steen. Maar 
in de politiek kan alles en is dat veeleer zelfs 
een onzedige gedachte. Oude wijn in nieu-
we zakken, weet u wel?...

Eric VAN LAECKE
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Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Wij vernieuwen onze toonzaal !!!
Carnavalsprijzen op een selectie toestellen
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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

De komst van de minister van Ecolo was 
al eens eerder uitgesteld, maar dit keer 
was de minister perfect op tijd in de 
voormalige gebouwen van Baertsoen-
Buysse aan de Dendermondsesteen-
weg, ergens in de hoek op de site van 
het Winkelcentrum Dampoort (naast de 
Hubo). 
De Klusserette is inmiddels goed ge-
kend, maar is nog steeds in volle 
evolutie en er staan nog spannende ont-
wikkelingen op het programma voor de 
komende maanden. Nu is het de buurt-
plek waar je de uitleendienst kan vin-
den voor klus- en tuinmateriaal, maar 
ook het Doorgeefdepot en het Buurta-
telier om allerlei herstellingen te doen. 
Voorzitter ir. Gustaaf Cannaerts, tevens 
voorzitter van v.z.w. Pastory, was in zijn 
nopjes met het hoge bezoek. Het was 
een steun voor de jarenlange werking, 

Minister Khattabi bezocht de Klusserette
Woensdag 25 januari kreeg de Klusserette, beheerd door v.z.w. Pastory 
een lokale circulaire hub, federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, 
Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi op bezoek. Er 
was ook een delegatie van het Gentse schepencollege aanwezig.

want de minister leek ook wel erg geïn-
teresseerd naar de werking en stelde tal 
van vragen over de werking.
De Klusserette huist al even in wat je 
een ruime kelderverdieping zou kun-
nen noemen van de voormalige fa-
briek Baertsoen-Buysse. Het complex 
is eigendom van iemand die het tijde-
lijk in bruikleen gaf aan de v.z.w. Pas-
tory, die eerder gevestigd was naast de 
H.Hartkerk in Sint-Amandsberg. De ei-
genaar heeft evenwel plannen met het 
ruime kelderverdiep, maar die worden 
voorlopig afgeblokt omdat er te weinig 
nooduitgangen zijn voor zijn objectief: 
er een feestzaal van maken. Het kwam 
dus goed uit voor de v.z.w. Pastory die 
er een tijdelijk maar hopelijk lang on-
derkomen heeft. De uitleendienst was 
voorheen ook wel aan uitbreiding toe 
en heeft nu dus een tijdelijk onderko-
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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
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Ontdek onze grote keuze 
in merken en maten
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men gevonden in een uithoek van het 
Winkelcentrum Dampoort aan de Den-
dermondsesteenweg in Sint-Amands-
berg.

Tijdens het bezoek van de minister gaf 
voorzitter Cannaerts gedetailleerd toe-
lichting over de werking van de Klus-
serette, waarbij hij de nadruk legde op 

het feit dat het hier vooral 
om vrijwilligerswerk gaat. 
De v.z.w. Pastory draait op 
giften en het lidmaatschap 
van de aangesloten leden, 
die in ruil allerlei faciliteiten 
hebben en materiaal kun-
nen ontlenen. Het basista-
rief voor de leden bedraagt 
30 euro/jaar, maar met dat 
tarief kan men de kosten 
van de werking en het on-
derhoud van het materiaal 
dekken, zelfs af en toe een 
toestel vervangen.
Belangrijk om weten is dat 
de Klusserette een ruim 
aanbod in petto heeft: 
naast tuinmateriaal, kan je 
er ook gebruik maken van 
het kleinste tot het grootste 
werkmateriaal. Denk daar-
bij aan alles wat je nodig 
hebt om bijvoorbeeld thuis 
een klus te klaren. Werkge-
reedschap zoals elektrische 
boren, of schuurmachines 
en dat soort zaken. In de 
Klusserette zelf zijn er ver-
schillende werkbanken, 
waar je met hulp van vaar-
dige stielmannen ook nog 
aan de slag kan. De ver-
eniging krijgt dan ook veel 
bouwmateriaal, vaak ook 
materiaal dat soms aan her-
stelling toe is en anders zou 
weggegooid worden en ter 
plaatse een herstelling kan 
krijgen. Wie dus thuis geen 
plaats heeft om een her-
stelling uit te voeren, kan 
dat als lid in de Klusseret-
te komen doen. Voorlopig 
mikt men vooral op houtbe-
werking, want afkort-, in-
val-, decoupeer- en diverse 

Enkele beelden van de Klusserette
en het bezoek van de minister. (D.D.)
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kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

handzagen zijn al voorradig. Ook frezen 
en een hele reeks handgereedschappen 
zijn altijd beschikbaar.

Naast het basistarief is er ook een soli-
dair tarief (10 euro/jaar) voor mensen 
met een laag inkomen, of zelfs mensen 
die niet of nauwelijks gebruik maken van 
de uitleendienst, maar het initiatief toch 
willen steunen. Er is ook een groeitarief 
(50 euro) en een groepstarief (120 euro) 
waarbij men op meervoudig gebruik van 
de uitleendienst kan terugvallen, of or-
ganisaties die lid willen 
worden en dan opteren 
voor dit laatste tarief.
De Kluserette bezit ook 
een “Doorgeefdepot”, 
waar je allerlei zaken kan 
vinden die herbruikbaar 
zijn en anders misschien 
in het recyclagepark te-
recht komen. Voorbeel-
den zijn gipsplaten, 
volledige platen OSB, 
multiplex, overschotten 
van hout en verf (onge-
opende verfpotten wel), 
die men niet meer nodig 

heeft, en die in het Doorgeefdepot nog 
een goede bestemming kunnen krijgen.
In de Klusserette huizen ook nog tal van 
andere initiatieven zoals de doka (don-
kere kamer om films te ontwikkelen), Op 
Wielekes, een uitleendienst voor allerlei 
fietsen en fietsjes, Techmobiel en af en 
toe ook een Repair Café.

Voor meer info kan je kijken bij:
www.klusserette.be of
www.pastory.be 
(D.D.)
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In vorige editie kon je al van enkele vroege recepties de sfeer opsnuiven. Op 22 
januari gaf ook Kring Westveld een nieuwjaarsreceptie met een bijhorend feest! 
Terecht, want op 18 januari vierden de uitbaters ook hun 1 jarig bestaan. Nancy en 
Stijn hebben de kring overgenomen in januari 2022.

De receptie werd goed gestart met een glaasje van de kring en hapjes van de 
chef. De Parochiale werken gaven een bedankingsspeech en een geschenk aan de 
uitbaters. Nancy en Stijn vervolledigenden de speech om de klanten en de talrijke 
feesten te bedanken. De Kring zal ook in 2023 tal van activiteiten plannen om de 
buurt terug samen te brengen. Uiteraard wordt dit zoveel mogelijk aangekondigd 
in WegwijsNoord.

Recepties: overzicht  (deel 2)

HANDELSVERENIGING STAR

Een week later, 29 januari, waren alle STAR-klanten uitgenodigd als bedanking 
voor het lokaal shoppen. Voorzitter Danny Vlerick en nadien ook Schepen Bracke 
spraken de genodigden toe en benadrukten nogmaals het belang van lokaal 
winkelen. Alle aanwezigen werden getrakteerd op een hapje en een drankje. De 
gezellige babbel kreeg je er gratis bij.
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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

Verschillende STAR-leden hadden er een kleine stand opgezet voor info. En de 
dansliefhebbers konden hun hartje ophalen met enkele dansdemonstraties. – J.C.

Beste lezers,

In de brievenbussen waarop 
een sticker gekleefd is 
met vermelding ‘geen 
reclamedrukwerk’ / ‘geen 
reclamefolders’, mogen wij 
wettelijk geen boekje bussen.

Indien je iemand kent (in het 
uitdraaggebied) met zo’n 
sticker, maar die Wegwijs Noord 
wèl wil ontvangen, kan je 
steeds een ‘Wegwijs-OK’ sticker 
aanvragen via mail:
info@dewegwijs.be, of via gsm 
0478-97 87 11. Wij komen dan 
een sticker ‘Wegwijs-OK’ op die 
brievenbus kleven, zodat onze 
uitdragers weten dat ze daar 
wél een boekje mogen steken.

Er zijn ook altijd enkele gratis 
exemplaren beschikbaar o.a. bij 
Open Huis Azalea, Ekoplaza of 
Café Argos. - Redactie.
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Zo gaat een gedeelte van de voeding 
verloren via resten op het bord, maar de 
grootste hoeveelheid is terug te vinden in 
de au-bain-marie of de warmhoudkarren. 
Het gaat dus om resten na opscheppen op 
de afdeling of via kookresten via het op-
scheppen in de keuken, samen genoemd 
als bereidingsresten. Via het initiatief van 
Vlaanderen Circulair hebben de Zorgband 
Leie en Schelde, v.z.w. Curando, AZ Zeno 
en ILVO nu het project “Au Bain-Perdu” 
opgestart. Met de opstart van dit project 
wil men inzetten op twee hoekstenen, nl. 
samen met actoren in de zorg nadenken 
hoe men deze overschotten en verliezen 
zoveel mogelijk kan beperken en hoe men 
voedseloverschotten die misschien niet te 
vermijden zijn, toch kan hergebruiken.
Het project zou achttien maanden duren 
en werd gestart in december 2022. Via een 
brede groep aan zorgkeukens wil men ie-
dereen betrekken in de analyse en flow 
van de bereidingsresten. Tevens zou men 
bekijken welke acties naar preventie en 
valorisatie reeds uitgetest en geïmplemen-
teerd zijn.
Githa Praet van welzijnsvereniging Zorg-
band Leie en Schelde: “We willen discussie-

momenten organiseren tussen organisates 
om ideeën uit te wisselen. Vervolgens zul-
len acties rond voedselverliespreventie en 
-valorisatie uitgewerkt worden, getest en 
gedemonstreerd waarbij de leerlessen ver-
spreid zullen worden ter inspiratie en im-
plementatie”.
“Op vandaag gaat er heel wat voeding 
verloren, het zou dan ook mooi zijn dat 
de voedseloverschotten terug in de voed-
selketen kunnen komen en we maatschap-
pelijke projecten zoals kruideniers kunnen 
ondersteunen”, voegt algemeen directeur 
Githa Praet er aan toe. In onze regio zou 
dat van toepassing zijn op de woonzorg-
centra die onder de bevoegdheid vallen 
van de Zorgband Leie en Schelde. Van AZ 
Zeno (een ziekenhuis in Knokke) wil men 
veel leren van hun aanpak en inzicht inza-
ke voeding en duidelijke voedselstrategie 
die overigens gebaseerd is op de korte ke-
ten. Die visie en weg wil men nader bekij-
ken voor de eigen zorgorganisatie.

Het project “Au Bain-Perdu” werd door 
Vlaanderen Circulair/OVAM weerhouden 
en kan rekenen op een subsidiebedrag van 
iets meer dan 79.000 euro. – (D.D.)

Zorgband Leie en Schelde wil voedselverspilling bestrijden
Zorgband Leie en Schelde, ILVO, AZ Zeno en v.z.w. Curando gaan de handen 
in elkaar slaan om voedselverspilling te bestrijden binnen hun diensten via 
het nieuw opgezet project “Au Bain-Perdu”. Een recent onderzoek door ILVO 
bij welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde en v.z.w. Curando rond het 
meten van voedselverliezen (in ziekenhuizen en vooral  rusthuizen), heeft 
vastgesteld dat een deel van de bereide voeding niet wordt geconsumeerd.

Sofimmo is een kleinschalig vastgoedkantoor, met eigen, gemotiveerde aanpak! 
Bij ons kan u terecht voor de verhuur en verkoop van uw woning, maar ook 
voor een vrijblijvende schatting, plaatsbeschrijving, … en dit in Groot Gent.

Kom gerust eens langs op kantoor voor een koffie en een babbel.

Antwerpsesteenweg 253B, 9040 Sint-Amandsberg, Telefoon: 0494 48 69 70
BIV erkend makelaar: 508.846
Email: info@sofimmo.be - website: www.sofimmo.be 

ROOIGEMLAAN 472 bus 301, 9000 GENT
Uniek penthouse (BJ 2006) met terras van 35 m², welke uitkijkt 
over de daken van Gent. Gelegen op de 3e verdieping met leef-
ruimte, open keuken, berging, toilet, badkamer met ligbad, twee 
slaapkamers, waarvan één met toegang tot het zonnig terras. 
Veel lichtinval! Zonnescreens voorzien aan alle ramen. Elektrici-
teit conform, eigen CV ketel (gas), aparte meters. Gemeenschap-
pelijke delen met fietsenberging, syndicuskosten vrij beperk! Op 
wandelafstand van de Bourgoyen! EPC 175 - vrij bij akte - Vg/
Gdv/Gvkr/Gvv/Wg – Vraagprijs: 320.000 euro

KALVERHAGESTRAAT 56, 9090 MELLE
Stevig gebouwde, halfopen gezinswoning (BJ 1995) gelegen in 
een rustige straat, vlotte verbinding. De indeling is de volgende: 
inkomhal met toilet, lichtrijke woonkamer, keuken met berging, 
wasplaats, zonnige tuin (919 m² perceel) met garage en oprit. Op 
de verdieping zijn er drie slaapkamers, badkamer, en kamer met 
toegang tot de zolder. Veel mogelijkheden! Netjes onderhouden 
woning, overal rolluiken voorzien, CV met mazout. EPC 227 – vrij 
bij akte – Vg/Gdv/Gvkr/Vv/Wg – Vraagprijs: 445.000 euro

Volg ons op 
facebook en instagram 
voor de laatste  vastgoedupdates!

PANDEN IN DE KIJKER:

Wegenwerken Antwerpsesteenweg in nieuwe fase
De heraanleg van de Antwerpsesteenweg (N70) ter hoogte van de op- en afritten van 
de R4, zit in een nieuwe fase (7). De werf verhuisde naar de andere kant van de steen-
weg. Midden januari verhuisde de werfzone naar de zuidkant (even nummers) van de 
Antwerpsesteenweg en de aansluiting met de Orchideestraat. Om de handelszaken be-
reikbaar te houden, wordt Fase 7 opgedeeld in drie deelfasen. Fase 7A loopt nog tot 
komende april. Het kruispunt met de Orchideestraat wordt mee afgewerkt. Voetgangers 
en fietsers kunnen de werf passeren. Fietsers richting Lochristi gebruiken het fietspad 
aan de overkant van de weg. Ze moeten dus verplicht oversteken aan de verkeerslichten!

Buslijn 38 Blaarmeersen-Achtendries volgt het normaal traject via de Antwerpsesteen-
weg. Auto’s kunnen in beide richtingen via versmalde rijstroken. Ook zo in de Orchi-
deestraat. De aansluiting met de Herman 
Teirlinckstraat is afgesloten. Omleiding via 
Achtenkouterstraat en Pijkestraat. Vanuit 
Gent is de linksafslag naar de Groenstraat af-
gesloten. Omrijden via de Orchideestraat en 
de Pijkestraat.

De handelszaken Colmar, Q8 en Britannia blij-
ven bereikbaar via een doorsteek naast de 
werfzone. Als voorbereiding op Fase 8 werd 
de Drieselstraat, ter hoogte van Sleeplife, een 
tijdje afgesloten, maar momenteel kan je er 
terug inrijden.

Eric VAN LAECKE  
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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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Geslaagd 38ste recreantentornooi 
TC Oude Bareel 
Na twee tornooiloze coronajaren was 
Tafeltennisclub Oude Bareel blij op-
nieuw te kunnen aansluiten met hun 
lange traditie: een weekend lang een 
tornooi voor recreatiespelers organise-
ren. 
Op 4 en 5 februari was het zover. Met 
74 deelnemers in totaal mogen we ge-
rust opnieuw het etiket “succesvol” ge-
bruiken. Heel leuk om te zien was dat 
de traditionele clubs blijven bestaan 

zijn. Nog opvallender: het grote aantal 
deelnemers bij de jeugd, vooral uit ei-
gen rangen; dat belooft hopelijk voor 
de toekomst. 
Met een beetje geluk zijn we nu weer 
vertrokken met een jaarlijks tornooi. 
Volgend jaar bestaat de club 40 jaar, dat 
moet toch iets speciaals worden. Wie 

Jeugd (20 deelnemers) 
1. Leon Verfaillie (TTC Aalter) 
2. Viktor Van den Abeel (TTC Aalter) 
3. Devon Versmesse (TTCOB) 
4. Lander Beuseling (TTCOB) 

Dames (11 deelneemsters) 
1. Anne Suys (TTCOB) 
2. Jozefien Ryckbosch (TTCOB) 
3. Hilde Rogiest (TTCOB) 
4. Mady Van Hoecke (TTC Rooigem) 
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zelf zin heeft om een balletje te komen 
slaan is elke woensdagavond welkom in 
het parochiaal centrum van de Oude Ba-
reel, Beelbroekstraat 4 in Sint-Amands-
berg.

Heren senioren (26 deelnemers) 
1. Stijn Vispoel (TTCOB) 
2. Anthony Devulder (TTC Rooigem) 
3. Luc Kesbeke (TTCOB) 
4. Jetro Rommelaere (TTC Rooigem) 
5. Serge Vermeersch (TTCOB) 
6. Ali Husnain (TTC Baarle) 
7. Lesley De Smedt (TTCOB) 
8. Alain Vanderhaegen (TTC Baarle) 

Veteranen (17 deelnemers) 
1. Carlos Verspille (TTC Baarle) 
2. Luc Le Loup (TTCOB) 
3. Dominique De Bont (TTC Baarle) 
4. Benny Van den Bulcke (TTC Rooigem) 

Alle info via info@ttcob.be
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zakenkantoor@vrhverzekert.be     www.vrhverzekert.be    

UW VERZEKERINGS- en
BELEGGINGSPARTNER     0890 898 676 PRP GENT

In de jaren voordien was men in Gent-
brugge tegen de bouw van zo’n brug. 
Maar het is ook juist dat het de gemeen-
teraad van Sint-Amandsberg was die 
op 19 maart 1879 al een verzoek richt-
te tot Charles Sainctelette, de  toenma-
lige minister van Openbare Werken, om 
een brug te bouwen over de Schelde 
om Sint-Amandsberg met Gentbrugge 
te verbinden. Het haalde toen niet veel 
uit, want Gentbrugge had lang geen in-
teresse. Ruim drie jaar later kwamen 
Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Gent 
onderling overeen om toch nog een brug 
te bouwen, maar dat zal vermoedelijk 
toch niet op dezelfde plaats geweest zijn 
als Gent erbij betrokken was.
Er werden toen op 14 oktober 1882 wel 
degelijk plannen gemaakt door ere-inge-
nieur D’Hoop van de Dienst Bruggen en 
Wegen en de kosten werden geraamd op 
170.000 fr., voor die tijd een enorme som, 
want in het boek over Sint-Amandsberg 
(uit 1996) van wijlen heemkundige Roger 
Poelman, en het boek over de wijk H.Hart 
(1878-1998) van Frederik Vanderstraeten, 
sprak men zelfs van omgerekend 30 mil-
joen Bfr. Al op 29 maart 1883 vroeg Sint-
Amandsberg een provinciale toelage ten 
belope van 1/6e van de totale bouwkosten 
van de brug. Maar de eigenlijke onder-
handelingen over de bouw van de brug 
lieten op zich wachten tot eind 1883. In 
juni 1884 werden in de gemeenteraad 

De echte geschiedenis van Gentbruggebrug 

Eerste initiatief kwam toch uit Sint-Amandsberg!
In de vorige Wegwijs brachten we de geschiedenis van Gentbruggebrug. Het is 
juist dat de latere burgemeester Edmond Block, een leerlooier uit Gentbrugge 
een verkiezingsbelofte had gedaan, waarna de brug werd gebouwd.

Deel 2

van Sint-Amandsberg de eigenlijke plan-
nen bekeken. In dezelfde gemeente-
raadszitting werd toen al beslist dat er 
geen tolgeld zou gevraagd worden voor 
de gebruikers van de brug, alhoewel men 
meteen financiële problemen vreesde. 
Men dacht toen al aan de eventuele kos-
ten op termijn voor het onderhoud van 
de nog te bouwen brug, en het loon van 
een  bruggendraaier. Duidelijk is dat het 
toen al ging over een draaibrug voor 
het doorlaten van de scheepvaart op de 
Schelde.

Omdat Gentbrugge evenveel voordeel 
had aan de brug stelde men vanuit Sint-
Amandsberg voor om de helft van de kos-
ten op zich te nemen. Daarop volgde in 
mei 1885 alweer in de gemeenteraad een 
negatief antwoord van de Gentbrugse 
collega’s. Sint-Amandsberg zette even-
wel door, zo schrijft wijlen Poelman, die 
duidelijk alle gemeenteraadsverslagen 
heeft nagelezen. De gemeente bereikte 
zelfs een akkoord met de eigenaars van 
de ‘Celiestraat’, die bereid waren koste-
loos grond af te staan om hun straat een 
breedte van 12 meter te geven. Die be-
woners waren zelfs bereid de kosten van 
de kasseien en riolering op zich te ne-
men. Zonder veel moeite, zo groot was 
de interesse in een brug, werd ook een 
perceel grond geschonken waarop het 
“bruggendraaiershuis” kon worden ge-
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bouwd. Maar het Gentbrugse gemeente-
bestuur bleef ondertussen weigeren om 
in de kosten te delen, omdat ze niet om 
die brug hadden gevraagd.
Op 28 april 1886 probeerde de toenma-
lige burgemeester Alfons Braeckman van 
Sint-Amandsberg de minister voor Land-
bouw en Economie Alphonse de Mo-
reau, van de belangrijkheid van de brug 
te overtuigen, omdat bloemisten van 
Sint-Amandsberg hun planten, groen-
ten en fruit naar andere gemeenten over 
de Schelde zouden kunnen brengen, ter-
wijl die gemeenten ook voordeel hadden 
bij het bouwen van een brug. De minis-
ter, een belangrijke Waal nog wel maar 
van de Katholieke partij, aanvaardde de 
argumenten en stond een toelage toe 
van 10.000 fr., op voorwaarde dat Sint-

Amandsberg ook een degelijke verbin-
dingsweg tussen de te bouwen brug en 
de Antwerpsesteenweg zou realiseren.
Het is pas in 1889 dat de zaak enige voor-
uitgang begon te vertonen, vooral nadat 
de Provincie Oost-Vlaanderen ook met 
een flinke subsidie op de proppen kwam. 
Poelman en Verstraeten hadden het over 
13.000 fr., maar omgezet in de tijd naar 
oude Belgische frank 2,5 miljoen, voor 
een houten brug nog wel. De totale kos-
ten liepen toen wel al op tot omgerekend 
naar eind vorige eeuw 23,5 miljoen B.fr., 
nu zou dat 580.000 euro geweest zijn 
voor een houten brug. Hedendaags zou 
dat meevallen, maar toen was dat wel 
een bom geld.
Later werd de druk opgevoerd bij de mi-
nister van Openbare Werken Léon de 

Dit is de oudste foto die we nog gevonden hebben van Gentbruggebrug. (repro D.D.)
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Wenst u meer informatie? 
Geef een seintje op 0474 04 06 80 of neem een kijkje op mijn website www.it-hulpaanhuis.be  

AAN HUIS
IT-HULP

Computerhulp
Aankoop &
Installatie

Netwerk
Privélessen

Printer
Office 365

Uw computerspecialist in uw regio

Tip: scheur mij uit

Apple
Back-up systemen

Beveiliging
E-mail

Software-
programma's

 Nu ook: betaalbare websites               En zoveel meer ...

Tom Vanderosieren
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Bruyn, met de stelling dat er over de Ne-
derschelde tussen Sint-Amandsberg en 
Gentbrugge een brug moest komen zo-
als die tussen Meirelbeke (zo geschreven 
toen) en Zwijnaarde. In 1890 verklaarde 
de minister zich akkoord, op voorwaar-
de dat Sint-Amandsberg zelf zou zorgen 
voor de wegenis van de toegangsweg 
tot de brug. De toegangsweg een kassei-
baantje van 3 meter breed, kwam er door 
aannemer Adolf Rossy, waarbij de “Brug-
straat” (van de naam Gentbruggestraat is 
pas later sprake, eerst was het Celiestraat, 
naar landbouwer/grondeigenaar Celie) 
pas twee jaar later in 1896 werd goedge-
keurd. De brug was toen ook net aanwe-
zig. Dat zorgde voor een verbinding van 
de Antwerpsesteenweg naar Gentbrug-
ge, maar nu met een houten brug. In die 
periode werden de straatnamen gewij-
zigd en kwam de Prins Albertstraat (1901) 
en de Brugstraat omgevormd tot de Prin-
ses Elisabethstraat (1900). Het had te ma-
ken met het huwelijk van prins Albert 
met hertogin (later prinses en koningin) 
Elisabeth uit Beieren in oktober 1900. 
Een tweede deel van die straat werd in 
één pennentrek omgevormd tot de Gent-
bruggestraat, waar die vroeger dus nog 
Brugstraat en Celiestraat noemde. Bij 
K.B. van 31 juli 1901 werden de School-

straat, Prins Albert-, Prinses Elisabeth- en 
Gentbruggestraat overgedragen aan de 
Belgische Staat als “wegen van groot ver-
keer”. Blijkbaar waren die straten vroe-
ger toch één geheel, nu zijn dat dus de 
Adolf Baeyensstraat, Cécile Cautermans-
traat en Gentbruggestraat, maar eind ne-
gentiende eeuw was dat één lange weg, 
vaak nog een aarden weg zonder kassei-
en. Met stof in de zomer en plassen met 
modder in de winter. Eind negentiende 
eeuw kwam daar dus verbetering in.

En nog enkele weetjes: in de Tweede We-
reldoorlog heeft de Duitse bezetter som-
mige straten in Sint-Amandsberg een 
andere naam gegeven. Zo werd de Prins 
Albertstraat de Kroonprinsstraat, de Prin-
ses Elisabethstraat de Prins van Luikstraat 
en de Destelbergenstraat de Klopperak-
kerstraat. De Schoolstraat was voor 1872 
gekend als “Den Dubbelen Arend”, een 
oude herberg in de buurt, maar in 1869 
werd daar een gemeenteschool gebouwd, 
waarna het de Schoolstraat werd.  Je kan 
alles vinden in de boeken ‘Terugblik op 
Sint-Amandsberg’, en ‘De Heilig Hart-
parochie Sint-Amandsberg 1878-1998’, 
waaruit we onze info geput hebben.

Manu Debruyne

Deze foto van Gentbruggebrug moet 
van ergens begin 1900 zijn. (repro D.D.)
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Heb je nieuws (een speciale 
verjaardag, jubileum, 
viergeslacht, feestactiviteit...) in 
uw vereniging of familie, stuur 
het gerust naar de redactie van 
Wegwijs:  info@dewegwijs.be of 
bel ons op 0478 97 87 11

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

Alle nieuws 
welkom...

Eerder besliste de rechtbank van eerste 
aanleg om in te gaan op een eenzijdig 
verzoekschrift om de werken aan Gent-
bruggebrug tijdelijk stil te leggen. De Stad 
Gent heeft beslist geen verzet aan te teke-
nen, de uitspraak ten gronde af te wach-
ten en kiest voor een periode van rust. De 
voorbereidingen voor de invoering van 
het wijkmobiliteitsplan worden pas opge-
start na de uitspraak (ergens eind maart) 
van de rechter.
De Stad Gent zal de hinder van de voor-
bereidende werken bovendien zoveel mo-
gelijk beperken en enkel de noodzakelijke 
ingrepen in functie van verkeersafwikke-
ling en verkeersveiligheid uitvoeren. Alle 
verkeer op de brug, inclusief de bussen 
van De Lijn, zal tijdens deze voorberei-
dende werken in beide richtingen moge-
lijk blijven. Er komt dus geen afsluiting 
gedurende een kleine drie maanden zoals 
begin januari wel werd beslist.
Het stadsbestuur blijft achter het wijk-
mobiliteitsplan staan. Afhankelijk van de 

uitspraak van de rechter mikt men nu op 
de verkeersluwe zomer voor de invoering. 
De werken worden bovendien vereenvou-
digd en zullen dus minder hinder met zich 
meebrengen, terwijl de veiligheid en ver-
keersafwikkeling gegarandeerd blijven, 
vernemen we van de bevoegde schepen.
Ook na de invoering van het wijkmobi-
liteitsplan zal tweerichtingsverkeer op 
Gentbruggebrug mogelijk blijven, zoals 
altijd al voorzien in het plan. Het wijkmo-
biliteitsplan voorziet geen volledige knip 
van Gentbruggebrug. Een scenario met 
het afsluiten van Gentbruggebrug voor 
gemotoriseerd verkeer werd niet weer-
houden door het stadsbestuur.

Andere circulatiemaatregelen zullen er 
bovendien voor zorgen dat sluipverkeer 
doorheen de wijk wordt ontmoedigd. 
Wanneer de werken aan de Dampoort 
afgerond zijn, wordt de voorlopige inrich-
ting aan Gentbruggebrug definitief en 
kwaliteitsvoller aangelegd. – (D.D.)

Wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud Gentbrugge
verschuiven naar zomerperiode van dit jaar
De Stad Gent verschuift de invoering van het wijkmobiliteitsplan voor 
Dampoort en Oud Gentbrugge noodgedwongen naar komende zomer. 
De hinder tijdens de voorbereidende werken wordt bovendien zoveel 
mogelijk beperkt: alle verkeer op de brug, inclusief de bussen van De Lijn, 
blijft tijdens de werken dan mogelijk in beide richtingen.
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Dinsdag 14 maart 2023, 14u30 stipt
Kring Westveld, Heilig Kruisplein 8, 9040 Sint-Amandsberg

Voordracht: “Erfenisrecht” door notaris Sabbe

Welke zijn de misverstanden over erven en schenken?

Inkom: Leden betalen 6 euro, niet-leden 8 euro.

Verder gezellig samenzijn voor een leuke babbel
Met gratis koffie en gebak.

LET OP: Reserveren is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld via:
christ.timmerman@gmail.com of telefonisch: 0497-713230.
email: olav.declippel@gmail.com of telefonisch: 0475-413086

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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Op dat ogenblik was er nog lang 
geen sprake van mobiliteitsproble-
men zoals we die de laatste jaren 
kennen, al was er wel al een ge-
lijkgrondse spoorweg tussen Gent 
en Eeklo (1862), en was er voor-
dien ook al een spoorverbinding in 
1849 tussen Gent en Antwerpen. 
Het via-duct kwam er pas in 1911. 
Weggebruikers van toen vroegen 
aan het nieuwe gemeentebestuur 
van Sint-Amandsberg in 1873 om 
een betere verbinding te maken 
tussen de Antwerpsesteenweg en 
de Dendermondsesteenweg die 
toen nog liep via wat we nu ken-
nen als de Schoolstraat. Die straat-
naam kwam er toen er een eerste school werd 
gebouwd, in wat toen nog bekend stond als 
Den Dubbelen Arend. Dat was in die periode 
een nauwelijks onderhouden aardeweg. Al 
die info hebben we gevonden in boeken van 
wijlen Roger Poelman en heemkundige Fre-
derik Vanderstraeten.
De verbinding tussen beide steenwegen volg-
de toen trouwens min of meer het tracé van 
de huidige Wittemolenstraat en de Engels-
traat. In die tijd was dat de verbinding tussen 
de ‘afspanningen’ Den Dubbelen Arend aan 
de Antwerpsesteenweg en ‘Den Engel’ aan 
de Dendermondsesteenweg, een landweg 
die door de voerlieden druk gebruikt werd 
om de tijdrovende omweg via de Dampoort 
te vermijden en Gentbrugge te bereiken toen 
er nog geen brug was. Niks kasseien dus, ge-
woon aarde waarbij je stof had in de zomer- 
en modder in de wintermaanden.
Het heeft dus wel wat gelijkenis met de situ-
atie nu, waarbij weggebruikers opteren voor 
de ‘kortste verbinding’ tussen pakweg Sint-
Amandsberg of Destelbergen (dorp en Een-
beekeinde) en Gentbrugge en dat is via de 
Gentbruggestraat en Gentbruggebrug, maar 

DE AANLEG VAN STRATEN IN SINT-AMANDSBERG

Honderdvijftig jaar geleden wou men al de Dampoort vermijden!
Historisch gezien maakte de wijk Dampoort deel uit van de bezittingen 
van de Sint-Baafsabdij en behoorde het gebied vermoedelijk al sinds de 
11de eeuw tot het Sint-Baafsdorp. Wist je dat honderdvijftig jaar geleden 
mensen die van Oostakker, Lochristi en al zeker van Sint-Amandsberg naar 
Gentbrugge wilden rijden met de koets of met het paard, toen ook al de 
Dampoort wilden mijden?

niet via de Dampoort. Honderdvijftig jaar ge-
leden was dat ook al zo, al was er toen nog 
geen sprake van een brug, want die moest 
nog gebouwd worden in 1896. Maar al in 1873 
stemde de gemeenteraad van Sint-Amands-
berg in met het rechttrekken en verbreden 
tot op 10 meter breedte van de ‘Dubbelen 
Arendslag’, en werd het schepencollege ge-
machtigd daartoe de nodige onteigeningen 
te doen. Het jaar daarop liet het college voor 
meer dan 4.000 frank kasseien uit Lessen aan-
rukken om deze steeds drukker wordende 
weg te verharden.
Kooplieden die vanuit Lochristi, Oostakker 
of Sint-Amandsberg naar Gentbrugge, Lede-
berg of richting Brussel wilden, bleven echter 
noodgedwongen langs Gent om rijden met 
paard en kar. Toen door de oprichting van de 
H. Hartparochie in 1877-1879 die arbeiders-
wijk steeds meer inwoners en kleine wonin-
gen kreeg, deed zich de noodzaak aan een 
gemakkelijke verbindingsweg met Gentbrug-
ge nog sterker voelen. In die periode werden 
toen tal van (soms smalle) straten ontworpen 
en de inwoners van vooral die straten, dron-
gen aan op het bekomen van een brug over 

Een beeld van de 
Gentbruggestraat die nog 
op postkaart verscheen. 
(repro D.D.)
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de Schelde. De juiste geschiedenis is 
natuurlijk dat een politieker uit Gent-
brugge, Edmond Block, jaren later een 
verkiezingsbelofte deed om een brug 
te laten bouwen tussen Gentbrugge en 
Sint-Amandsberg. Maar voorafgaand 
werd wel de druk voor een brug op-
gevoerd vanuit Sint-Amandsberg. Het 
was wijlen de Gentbrugse burgemees-
ter Karel De Guchtenaere (1834-1898) 
die dat niet zag zitten en dwarslag.
Elders schrijven we over de inspannin-
gen die vanuit Sint-Amandsberg wer-
den gedaan om in de toekomst een 
brug te bouwen over de Schelde, maar 
in eerste instantie was er ook nood aan 
betere wegen. En die werden in snel 
tempo jaar na jaar gerealiseerd. Veel 
heeft ook te maken met het onteige-
nen van grond in wat we nu kennen 
als de Heirniswijk, en het rechttrekken 
van de Rietgracht. Rijke Gentenaars, 
grootgrondbezitters in feite, hadden 
begrepen dat door de industrialisatie 
van Gent er mogelijkheden waren om 
straten aan te leggen en gronden te 
verkopen. In die periode werd ook een 
straat aangelegd die de naam Avenue 
de l’Avenir kreeg, de latere Forelstraat. 
In Sint-Amandsberg werden ook straten aan-
gelegd. In 1873 werd de Molenstraat (nu Wit-
temolenstraat) als één van de voornaamste 
wegen in kasseien aangelegd voor 27.900 
frank, toen een bom geld. Samen met Gent 
werd toen ook de Oostakkerstraat (nu Van 
Arenbergstraat) in 1875 aangelegd, waar-
bij de kosten werden gedeeld omdat het op 
de grens lag van Gent en Sint-Amandsberg, 
maar het definitieve akkoord pas volgde 
in 1879. In 1882 kwam er een gelijkgrondse 
overgang over de ringspoorweg ter hoogte 
van de Toekomststraat. Later zou grondeige-
naar Gustaaf Wolters (later Wolterslaan)  het 
trekken van de straat en het aanleggen van 
de riolering voor zijn rekening nemen. Hij liet 
ook de Toekomststraat aanleggen. Heel wat 
straten in de wijk Heilig Hart werden aan-
gelegd tussen 1888 en 1889. Vaak nog aar-
den wegen zonder riolering. Voordien, en in 
de periode 1886, plande men om de Engels-
traat te kasseien, maar door vertraging werd 
dat 1887. In die periode werden ook de Kre-
kelberg en Verbindingsstraat verhard. De ge-
broeders Brunau stonden toen de door hen 
gefinanciërde  straat kosteloos af aan de 
gemeente, de Brunaustraat dus. Voordien 

werd druk uitgeoefend om de Klinkkouter-
straat niet op de geplande 8 maar op 10 me-
ter breedte te brengen. In dezelfde periode 
werden ook de Kunst- en Beeldhouwersstraat 
aangelegd. Vermoedelijk ook de Bouwmees-
terstraat. Al liep dat niet zonder problemen 
want de noodzakelijke afwerking liet soms op 
zich wachten. Op de gronden van Livinus De 
Meyer uit Sint-Amandsberg werden in 1893 
de Schilders-, Nijverheids- en een deel van de 
Beeldhouwersstraat aangelegd.

Een echt grote weg die werd aangelegd en 
zou aansluiten op de Schoolstraat werd de 
Prins Albertstraat in 1901, nu de Adolf Bae-
yensstraat. Maar van dat alles moet je u toch 
niet zoveel voorstellen in vergelijking met nu. 
De verlichting in de straten bestond uit petro-
leumlampen, later kwam er openbare verlich-
ting met gaslantaarns. In de wijk Heilig Hart 
rustte men daar in 1895 o.m. de H.Hartstraat, 
Nijverheidsstraat, Schildersstraat, Beeldhou-
wersstraat, Kunststraat en Engelstraat mee 
uit. De kostprijs: 70 à 80 frank, maar omge-
zet naar nu zou dat wel een pak geld ge-
weest zijn. Voor het gas was men verplicht tot 
een contract met de “Gazcompagnie der stad 
Gent”. – (D.D.)

De Dendermondsesteenweg zoals die er 
vandaag uitziet aan het Heirnisplein. (D.D.)

De Dendermondsesteenweg 
ter hoogte van het 
Heirnisplein, maar dan heel 
lang geleden! (repro D.D.)
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Positief gedacht! 
Tijdverlies bestaat niet als je ervaring ervan op een

wijze manier gebruikt (August Rodin)

info@zinloosgeweld.net

Eind vorig jaar overleed Jean, Serap-
hin Dujardin (82). Voor mij en mijn vroe-
gere klasgenoten blijft hij een markante 
herinnering. Omwille van o.m. zijn oever-
loze kennis, zijn optreden in de luwte en 
zijn geëngageerd inlevingsvermogen. De 
man gaf aanvankelijk o.m. les aan het Ste-
delijk Instituut voor Handel en Secretari-
aat (SIHS) aan de Sint-Pietersnieuwstraat. 
Sinds lang afgebroken voor het Rectoraat 
UG. Mijn vroegere stageleider gaf er ‘recht’  
aan de afdeling Economie en Talen. Ik heb 
er allicht mijn immer verontwaardigd ge-
voel voor onrecht aan over gehouden. En 
schreef daar toen al over als secretaris van 
het schooltijdschrift ‘DRANG’. School- en la-
tere werkgenoot Georges Van der Straeten 
uit Destelbergen herinnert zich nog zijn bij-
naam ‘duuze’. Allicht een lapnaam voor Du-
jardin. Dat we met de man nooit ‘lollekes’ 
uithaalden, zegt genoeg over hoe we naar 
hem opkeken.
De erudiete Gentenaar was ooit de mach-
tigste ambtenaar van de stad Gent. Als (ere)

stadssecretaris ‘diende’ hij onder drie bur-
gemeesters: Jacques Monsaert, Gilbert Tem-
merman en Frank Beke. Hij werd geroemd 
en gerespecteerd om zijn kennis van het be-
stuurs- en grondwettelijk recht. En om de 
correcte  houding hoe hij daar mee om-
ging. Dujardin gaf later les aan de VUB en 
schreef over zijn passie standaardwerken 
als ‘Lokale Besturen’. Herinneringen verva-
gen, dankbare ervaringen niet…

Eric VAN LAECKE   

Schoolse ere-stadssecretaris overleden…

Schepen Sami Souguir heeft de oplossing uit 
zijn hoed getoverd, waardoor de bibliothe-
ken die dreigden te verdwijnen (Westveld, 
Sint-Amandsberg, Mariakerke en Wondel-
gem) alsnog open blijven. Hij heeft een 
overeenkomst gevonden voor de bespa-
ringsronde van het stadsbestuur door de 
bibliotheken aangepaste openingsuren te 
geven. Het blijft een besparing op perso-
neel, want al de wijkbibliotheken zullen nu 
ongeveer dezelfde openingsuren en dagen 
krijgen. Het is een oplossing die er gekomen 
is na het protest aan de bibliotheek in het 
Westveld. In de praktijk gaat het om 126 uur 

Bib Westveld blijft met andere openingsuren
open zijn voor de wijkbib’s, waar dat nu nog 
148 uur was.

Op maandag zullen alle wijkbibliotheken 
gesloten zijn, op woensdag open van 14 tot 
18 uur en op zaterdag van 10 tot 12u30. El-
ke bib zal ook nog ofwel open zijn op dins-
dag of donderdag van 15u30 tot 18 uur. De 
aangepaste uren en dagen zouden ingaan 
op 1 juli, maar zullen ook nog tijdig aange-
kondigd worden per bibliotheek. Gent telt 
veertien wijkbibliotheken. Er komt ook een 
betere samenwerking met de scholen. 

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

Zaterdag GESLOTEN

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

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

Bij aankoop van
reinigingsmelk

+ lotion:
9,50 euro voor lotion

i.p.v 18,95 euro 

Bij aankoop van
2 make- up producten:

GRATIS
OOGDEMAQUILLANT

 Meer info en inschrijven kan op www.gentscheretrowielen.be

Piet De Koning, Secretaris - 0473/54 85 97

 3/03/2023 Ledenvergadering met info over de technische
  controle voor oldtimers (Kring Westveld)

 19/03/2023  Openingsrit GRW by Sandra en Bert 

 7/04/2023  Ledenvergadering - Folder-Miniatuuravond 
  (Kring Westveld)

 22/04/2023  Taxatiedag - kofferbakverkoop @ Garage De Wilde Gentbrugge

 29/04/2023  Bernarkesrit Nazareth

Gentse Retrowielen
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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



Wegwijs Noord  - Maart 2023   41



42  Wegwijs Noord - Maart 2023

OPEN HUIS AZALEA
Waar 55+ thuis zijn !

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

NOTEER NU REEDS IN UW AGENDA:

Vrijdag 7 april 2013
Paasfeest met muziek en dans & verrassing !!!

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

Suggestiemenu Braemhof
vanaf 20 Februari

Cèviche van zeebaars
OF

Vitello Tonnato op Italiaanse wijze

***
Lamskroon met kruidenjasje, gratin dauphinois en seizoensgroenten.

OF
Bouillabaisse van het huis met toast en huisgemaakte rouille

OF
Truffel risotto met boschampignons

***
Gepocheerde peer met amandelcrunch, speculoosijs

OF
Huisgemaakte mille feuille met zwitserse crème en frambozen

Menu: 72 euro p.p.

Met aangepaste wijn +15 euro p.p.  
Met upgrade wijn +20 euro p.p.
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Vree Wijs! Theater presenteert

van Brandon Thomas in een bewerking van Jon van Eerd (Kantje Boord)

De Tante van Charlie
Regie: Nadine De Rycke

Reservatie:
Uitbureau - www.uitbureau.be - 09 233 77 88

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent

donderdag 02/03 om 20u15 VIP-avond
vrijdag 03/03, 17/03 om 20u

zaterdag 04/03, 11/03, 18/03 om 20u
zondag 05/3, 12/03 om 15u

VREE WIJS THEATER SPEELT

DE TANTE VAN CHARLIE
Graag stellen wij met ons nieuwe huisgezelschap 
“Vree Wijs! Theater” onze 7de productie voor, de 
moeder der komedies genoemd, “De tante van 
Charlie” van Brandon Thomas in een bewerking 
van Jon van Eerd en in regie van Nadine De Rycke. 

KORTE INHOUD 
In deze gloednieuwe bewerking wordt de butler 
des huizes overhaald om zich als tante uit te ge-
ven. Of de butler nu wil of niet, hij moet als vrouw 
door het leven. Dit is aanleiding tot een reeks fan-
tastische en hilarische gebeurtenissen. Een toneel-
avond waarbij één ding vaststaat: De lach zal niet 
van de lucht zijn !

DE AUTEUR: Brandon Thomas
Walter Brandon Thomas (geboren Liverpool 
1848) was een Engelse acteur, toneelschrijver en 
songwriter, vooral bekend als de auteur van de 
klucht Charley’s Aunt.
Geboren in een familie zonder theatrale connec-
ties, werkte Thomas in de handel en als gelegen-
heidsjournalist, voordat hij zijn ambitie bereikte 
om acteur te worden. Na een opeenvolging van 
kleine rollen werd hij steeds meer gewild als ka-
rakteracteur. Hij schreef ook meer dan een dozijn 
toneelstukken, waarvan de meest gevierde, Char-
ley’s Aunt (1892), alle historische records brak voor 
toneelstukken van welke aard dan ook, met een 
originele Londense run van 1.466 uitvoeringen 
en tal van daaropvolgende producties over de 
hele wereld, film- en muziektheaterbewerkingen. 
Hoewel Thomas nooit het wonderbaarlijke succes 
van Charley’s Tante herhaalde, behield hij tot aan 
zijn dood een carrière als acteur en toneelschrij-
ver, waarbij hij voornamelijk in komedie acteerde, 
maar met af en toe serieuze rollen in de toneel-
stukken van Shakespeare en anderen.

BEWERKING door Jon van Eerd
Van Eerd studeerde enkele jaren Engels aan 
de Rijksuniversiteit Leiden, en ging na het behalen 
van zijn kandidaats over naar de Universiteit van 
Amsterdam waar hij Theaterwetenschap studeer-
de en in 1989 cum laude zijn titel behaalde. Hij 
speelde toneel in de Verenigde Staten en Enge-
land. In 1982 won hij de internationale FEATS-prijs 
voor beste mannelijke acteur voor zijn rol in Equus.
Van Eerd speelde bij verschillende theatergezel-
schappen zoals Toneelgroep de Appel, maar ook in 
het lichtere genre met cabareteske programma’s 
als Vreemde Trekjes en Bloedlink. In het Neder-

landse theater werd hij bekend door de rol van Oli-
vier B. Bommel in de musical De Trullenhoedster en 
de concertreeks Jon van Eerd zingt Stephen Sond-
heim. Hij speelde in musical- en theaterproducties 
als Mamma Mia!, Titanic en There’s No Business 
Like Show Business.
Ook ontwikkelde Van Eerd zich zowel als acteur 
in, en schrijver van komedies. Voor het theater be-
werkte hij “Tel uit je winst” (Funny Money) en” Ou-
de Nieuwe Vrienden”, hij herschreef” De tante van 
Charlie”” en schreef De Vlooienmars”, “Een Rits te 
Ver” en “Dubbel Op”. Hij leverde bijdragen aan 
het theaterprogramma “Revue?!” met onder an-
dere Nelly Frijda en Frans Mulder en schreef het 
script en de nieuwe liedteksten van de musical “Fa-
beltjeskrant”. Toen Jos Brink ziek werd, vroeg deze 
hem zijn rol over te nemen bij Theatergroep Pur-
per. In het seizoen 2010/2011 speelde Van Eerd de 
rol van Albin/ZaZa in de openingsvoorstelling “La 
Cage aux Folles” van het DeLaMar Theater in Am-
sterdam. De voorstelling werd bijgewoond door 
koningin Beatrix. Voor deze rol ontving hij een 
Musical Award voor beste mannelijke hoofdrol en 
een Musical Award voor beste vertaling/bewer-
king.
Hij speelde ook in televisieproducties en is regel-
matig te horen als voice-over en stemacteur. Voor 
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televisie en film speelde Van Eerd onder meer 
in” Flodder in Amerika!”, de tv-serie “Flod-
der”, “Baantjer”, “André van Duins Comedy 
Club” en “Meiden van De Wit”.

REGIE: Nadine De Rycke
Zij regisseerde in het verleden o.a. “‘t Lolle-
kestribunaal”, “Folterkolder”, “Meer Volk dan 
Gisteren”, “De rolherverdeling”, “Getict”, “De 
Bonobo’s”, “Toetjes”, “Verkeerde Hulp op de 
eerste Hulp” en “Oscar” met Loes van den Heu-
vel, dat op de vooravond van de première door 
de eerste lockdown werd geannuleerd. Vorig 
seizoen in maart regisseerde zij met bravoure de 
hilarische komedie “Kantje Boord” van Jon van 
Eerd.

DECOR - TECHNIEK
Decorontwerp en scenografie van deze produc-
tie zal gebeuren door Peter De Vos onder leiding 
van Nadine de Rycke. Decorbouwers zijn: Peter 
De Vos, Dirk Vander Meulen en Dirk Demedts. 
Techniek: Pascal Desloover, o.l.v. Nadine de Rycke

ACHTER DE SCHERMEN
Kledij: Sara Willems en Nadine De Rycke
Toneelmeesters: Peter De Vos, Magda Coolsaet, 
An Fleur
De pruiken worden geleverd door Diane Vander 
Cruysse. 
De grime en pruiken zijn in handen van Lotte 
Roels. Dit wordt haar 2de productie bij Vree Wijs! 
Theater.

DE CAST
Patrick Pevenage speelt kolonel Jules Van Aerden.
Dirk Vanmeirhaeghe speelt Meneer Poirot .
Marleen Bassez speelt Donna Lucia d’ Alvadorez.
Shari Bruggeman speelt Ella, de gezelschapsda-
me van Donna Lucia.
Danaë Devlamynck speelt Celine Poirot . 
Marieke Renard, speelt Eline Poirot.
Jarno Lasseel speelt Olivier Van Aerden, de zoon 
van Jules.
Sebastian Van Weerst speelt Charlie, de beste 
vriend van Olivier.
Johan Van Hoorde speelt de butler en ???

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
           
LOCATIE
Deze productie zal doorgaan in het theaterhuis 
van Vree Wijs! Theater vzw, Theater Scala, aan de 
Dendermondsesteenweg 163-165 in Gent.

Inkom: normaal tarief 19euro
Uitpastarief: 3,80 euro
Reserveren kan via www.uitbureau.be of via 
het nummer 09/233.77.88 tijdens de openings-
uren van het reserveringkantoor.
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Het plaatselijk kerkelijk zingen dateert ei-
genlijk al van bij het ontstaan van de pa-
rochie in 1935. Dichtbij de stoof(!) van het 
toenmalige noodkerkje werden de hoog-
missen op zon- en feestdagen opgeluis-
terd door enkele mannen. Het was in een 
(herkenbare) tijd van enkel gregoriaanse 
gezangen. Of toch niet helemaal. In 1966 
mochten enkele meisjes n.a.v. de kerstvie-
ring meezingen met Stille nacht, Susa Nina 
en andere Kling klokjes klingeling…  In 
1969 was er de verhuis naar de nieuwe en 

Bernadettekoor is nog lang niet uitgezongen…
Na krék een halve eeuw stemvolle inzet, is het Bernadettekoor nog lang 
niet uitgezongen. Op het jubileumconcert is het door de ‘coronapauze’ nog 
wachten. Op ons sfeerartikel niet. Met onze fonkelende sterrenogen gericht 
op de voorbije kerstconcerten voor het goede doel en de feestviering rond 
het recente naamfeest van patrones Bernadette Soubirous…

huidige parochiekerk aan de Sint-Berna-
dettestraat. Het was een omwenteling op 
vele vlakken. Met de aanstelling van onder-
pastoor Wilfried Van Wilder in 1972 kwam 
ook de geboorte van een - tot op vandaag 
altijd bescheiden gebleven maar hardwer-
kend - ‘Parochiekoor Sint-Bernadette’ in 
zicht. Vanuit zijn vroegere thuishaven als 
onderpastoor in Sint-Martens-Latem bracht 
de man in zijn reiskoffer een enthousiaste 
zangstem en veel muzikaal gevoel mee. 
Hij smeedde alras een hechte band met 
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de zingende mannen, de meisjes van het 
kerstkoor en vele vrienden en vriendinnen 
die de parochie genegen waren. Doordu-
wer van het eerste uur Wilfried Van Wilder 
werd later achtereenvolgens onderpastoor 
in Zelzate, pastoor-deken in Zomergem en 
nadien van Eeklo. Waar hij later ook het 
nieuwe en grotere dekenaat Eeklo onder 
zijn hoede kreeg. In 2020 ging hij met pen-
sioen. Of beter, werd hij ingeschakeld in 
de pastorale werking van WZC Leiehome 
in Baarle-Drongen.  Een intussen heus Ber-
nadettelied blijft op het drielandenpunt 
van Oostakker, Sint-Amandsberg en Gent 
de ether vullen.

Belangrijke inbreng   
In de  lokale parochiegemeenschap neemt 
Parochiekoor Bernadette (en de sterzin-
gers!) nog altijd een belangrijke plaats 
in de liturgie. Zeg maar, als stimulans en 
steun voor de volkszang en als uitvoerder 
van aangepaste meerstemmige religieuze 
werken. In 2016 werd voor het eerst een 
concert met profane muziek gebracht. Het 
gezelschap beschikt over een eigen lied-
boek en een prima meezingreputatie. En 
over een omvangrijk repertorium en een 
rijke schat aan partituren. Voor 80% wordt 
religieuze muziek met piano- en orgelbe-

geleiding aangereikt. Van bij het begin is 
Jo Demeester er de vaste begeleider op re-
petities en uitvoeringen. Eerst op het elek-
tronisch Hammondorgel. Sinds 1979 op het 
nieuwgebouwd Patrick Collon orgel. Eén 
van de beste orgelbouwers van het land. 
In datzelfde jaar wordt broer Jan Demees-
ter koorleider. Er volgden vele optredens 
en kooruitstappen. Nog jaarlijks probeert 
men er een activiteit op te zetten rond het 
feest van de Heilige Cecilia. Evenals een 
daguitstap gekoppeld aan een uitvoering 
‘op verplaatsing’. En tweejaarlijks ook een 
kerstconcert. Dankzij zij o.m. de enthousi-
aste muzikale sfeer en omkadering van de 
liturgische bijeenkomsten én de samen-
zang, bouwde de parochiegemeenschap 
zich een sterke en uitnodigende reputatie 
op. Met wijlen pastoor Dries Morel als im-
mer aanwezige, inspirerende en draaiende 
motor van de ganse parochie. En even en-
thousiast supporter van het parochiekoor. 
Heel wat kerkgangers van elders gaven er 
de voorkeur aan om op zondagmorgen de 
mis bij te wonen buiten de eigen parochie. 
Ook nog vandaag. Mensen gastvrij verwel-
komen en begeesteren blijft een ‘godde-
lijke’ én muzikale uitdaging…

Eric VAN LAECKE 
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BREDESTRAAT 72  -  9041 OOSTAKKER

waar u in alle discretie uw dierbare kunt begroeten

voorzien van parkeergelegenheid weg van de drukke straat

winkel open na telefonische afspraak

www.begrafenissenbracke.be

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

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

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

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

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

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium
dag en nacht

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

Alles verzorgd naar uw wensen
om waardig afscheid te nemen van uw dierbare

Kerstconcerten steunen goede doelen…
Parochiekoor Bernadette slaagde er na de 
gedwongen ‘coronapauze’ opnieuw met veel 
succes in om een paar lucratieve kerstconcer-
ten voor het goede doel op te zetten.
Eind november werd in de Bernadettekerk 
een indrukwekkend concert opgezet i.s.m 
het Gents Madrigaalkoor. Het was na corona 
meteen een voltreffer ofte ‘alles was uitver-
kocht’. De opbrengst was voorbestemd voor 
de zogenoemde actie ‘Brooddoosnodig’ van 
vzw Enchanté, een non-profitorganisatie die 
mensen met elkaar verbindt. De symbolische 
cheque geeft 4.421 euro aan. Niemand moest 
betaald worden. Met dank ook aan de spon-
sors. Sinds meer dan twintig jaar zingt het 
parochiekoor jaarlijks tijdens de kerstperiode 
ook op de Kalandeberg voor de organisatie 
‘Noot voor Nood’. Telkens voor een ander 
doel. Midden haastige voorbijgangers trotse-
ren de koorleden er wind, regen en soms wat 
sneeuw. In 2019 organiseerde het Bernadet-
tekoor voor het eerst ‘Gent zingt Kerst’ in de 
Sint-Niklaaskerk. Het succes in die kerk was te 
groot en dus te klein voor een tweede editie 
Die ging afgelopen december door in de Sint-
Baafskathedraal. Ruim zevenhonderd men-

sen zongen er mee. De vrije bijdrage voor 
het uitgebreid programmaliedboek - liede-
ren + partituren - bracht 865 euro op voor de 
vzw De Tinten. Een organisatie die zich inzet 
voor de vluchtelingen, asielzoekers en men-
sen zonder wettig verblijf. Samen kerstliede-
ren zingen, brengt de harten en de geesten 
bijeen. Kortom, het werd in Sint-Baafs een 
‘zalige kerst’. In de hoofden is al een derde 
uitgave in de maak. Nog even herhalen dat 
ook het sterzingen op Bernadette (voorlopig) 
afsloot met ruim 5.368 euro op de teller. Be-
stemd voor Jongerenhulp Tejo…

Eric VAN LAECKE 
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 DINSDAG 28/02
 WOENSDAG 01/03
 DONDERDAG 02/03

telkens 10u tot 18u

OUTLETVERKOOP
NIEUW EN TWEEDEHANDS
DAMES- EN KINDERKLEDIJ
ALLES AAN 2,50 EURO/STUK

Crea Ten Hove vzw heeft nog enkele 
plaatsen vrij in volgende ateliers : 
acryl- en olieverf, pastel, portretteren, 
aquarel beginners-jeugd en vrije tech-
nieken.
Dit werkjaar loopt natuurlijk wel al 
een poosje, instappen in deze cursus-

sen vormt daarentegen geen enkel 
probleem.

Op onze website createnhove.be vind 
je meer info en kan je je ook meteen 
inschrijven.

Crea Ten Hove vzw
Groot Begijnhof 47
9040  Sint-Amandsberg

Bedanking Coiffure Renoma
Beste Lieve klanten van Coiffure Renoma,
Via deze weg willen we jullie nog eens extra bedanken voor al die jaren van 
vertrouwen en de vele geschenkjes die we gekregen hebben van jullie. 
Dit heeft enorm veel plezier gedaan. Bedankt hiervoor! 

Veel liefs , Marleen & Martine 
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VAN EENAEME
DAKWERKEN 

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

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

WACHTDIENSTEN

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

Dokter van wacht:  1733

MAANDWANDELING DAMVALLEI

Roofvogels
Roofvogels zijn cool. Hun onver-
stoorbare houding, hun priemende 
blik, de vervaarlijk ogende haaksna-
vel en hun grijpgrage klauwen spre-
ken tot de verbeelding. Ze impone-
ren met hun forse schouders en kun-
nen blijkbaar moeiteloos urenlang 
in de lucht zweven. 

Deze wandeling voert ons langs bos-
sen, grasland en vijvers. Onderweg 
vertellen we over de roofvogels die 
je daar wel eens kan ontmoeten, 
hoe je ze kan herkennen, wat er 
bijzonder aan is… En wie weet, mis-
schien spotten we er wel eentje.

Afspraak op zondag 12 maart om 10 
uur aan de parking van Asanti, Dam-
valleistraat 31, Destelbergen. Opge-
let : de parking van Asanti kan je niet 
gebruiken, parkeren kan in de buurt. 
Laarzen zijn aanbevolen, we wande-
len ook door natte stroken. Wie een 
verrekijker heeft brengt deze best-
mee.

Meewandelen is gratis, inschrijven is 
verplicht via www.damvallei.be

Instituut voor huidverbetering
Wellness Center - Privé Sauna - FloatSpa

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

0475 78 21 65
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

Maandmenu MAART PAASMENU

Hapje van de chef
&

Carpaccio van prunella tomaat,
gerookte mozzarella,
sorbet van basilicum 

Of
Thai beef salad 

*** 
kreeftensoep (+ 9 euro)

*** 
 Gegrilde Schotse zalmfilet,

blanke botersaus, venkelsalade 
of

Mixed grill van 3 soorten vlees,
aardappel schil 

*** 
Chocolade moelleux 

of  
 Crêpe suzette 

39 euro p.p.

Amuse bouche  
*** 

Carpaccio van kort gegrild kalfshaas, 
truffeldip  

*** 
 Tartaar van gemarineerde tonijn 

*** 
Kroket van gegrilde kreeft 

(+ 9 euro)
*** 

Gegrilde rode poon, gewokte asperges, 
mousselinesaus 

of
Kalfsblanquette lentedelicatessen, 

gelakte gehaktballetjes,
kroketjes 

*** 
 Petit grand Paasdessert

59 euro p.p.

Heb je familienieuwsnieuws (speciale verjaardag,
jubileum, viergeslacht, feestactiviteit...) in uw
vereniging of familie, stuur het gerust naar de 
redactie van Wegwijs:  info@dewegwijs.be. We 
bekijken wat we ermee kunnen doen of we 
sturen een reporter ter plaatse.



54  Wegwijs Noord - Maart 2023

Kom dansen bij Polariteit !

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

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 !

25 MAART IN THE CAVE

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 culi-
nair volle bak en muzikaal volop ambian-
ce. Geen plaatsje of hoekje bleef onbezet. 
De smakelijke schotels vooraf, gingen zelfs 
boven vele hoofden heen om iedereen op 
zijn plekje te kunnen bedienen. Extra ge-
kruid met opmonterende inleidende key-
boardklanken. In zijn bekende stijl en dito 
repertoire ging de populaire Kurt volop 
in interactie met zijn publiek. Wie vooraf 

niet had gereserveerd, was er aan voor de 
moeite en bleef ook letterlijk op zijn hon-
ger.
Maar niet getreurd. Op zaterdagavond 25 
maart is Kurt ‘back in Oostakker’ en in The 
Cave. Reserveren kan nu al…

Eric VAN LAECKE

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
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(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
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Bij Dranken Geers proberen we dan ook 
(naast een ruim assortiment van een klei-
ne 2000 speciaalbieren) onze klanten met 
raad en daad bij te staan. Een heel leuke 
trend, die meer en meer zijn opgang vindt 
binnen de bierwereld, is de beerfoodpai-
ring. Daar spelen we dan ook gretig op 
in en ondersteunen we een aantal restau-
rants met advies en bijpassende biertjes. 
Let wel, beerfoodpairing is niet er zo-
maar lukraak een biertje bij serveren. Alle 
smaakcomponenten van zowel het ge-
recht als het bier worden ontleed en moe-
ten bij elkaar passen of zorgen voor een 
contrast. Dit maakt het allemaal heel boei-
end om zo een meerwaarde te creëeren. 
 
Beste smaakliefhebbers, de komende tijd 
zal ik jullie als professioneel biersomme-
lier/zytholoog op regelmatige basis warm 
maken voor deze trend met een aantal 
creaties en het hoe en waarom van deze 
pairings. Al deze creaties werden trou-

                  
 
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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Smakelijk en santé en tot gauw 
Kris Zythos, biersommelier/zytholoog Dranken Geers 
 

wens de voorbije tijd geserveerd in de res-
taurants waarvoor ik de pairings verzorg.

Buffelmozzarella in olie van  citroenverbena 
met courgette, rucola en broodkruim 

De mozzarella wordt gemarineerd in olie 
van citroenverbena, look, vanille, zeste 
en sap van citroen. De courgette wordt 
gemarineerd met appelazijn, honing, olie 
en zout. Het gerecht wordt dan nog afge-
werkt met rucola en broodkruim. De krui-
ding verandert natuurlijk de smaak van 

Speciaalbieren:
een passie… absoluut
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het gerecht volledig: de citroenverbena 
zorgt voor een frisse toets, de look en va-
nille voor de kruidige en bloemige toets, 
de zeste voor de bittere en het sap van 
de citroen voor de zurige toets, de ma-
rinade van de courgette eveneens voor 
een verfrissende, zurige maar ook vettige 
toets, de rucola zorgt voor een notige 
toets en het broodkruim voor een crunch. 
 
Dus hierbij hoort dan ook een verfris-
send en dorstlessend biertje. Bij dit hap-
je stel ik Pony’s voor, een session wheat 
ale van 4% alcohol. Dit biertje is heel 
verfrissend met een zurig citrustoetsje 
en wat verfrissende zurigheid van de 

tarwe en een mooie hoppige toets: een 
perfecte starter en een schitterende 
match met dit gerecht, zowel het bier-
tje als het gerecht liften elkaar op. 
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

La Casa Chico Appartement in Spanje
tussen Benidorm & Alicante

3 slaapkamers - 150m van het strand

www.lacasachico.be
VANAF

250 EURO/WEEK
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Eventjes terug in de tijd. In 2016 nam 
de Bernadettebuurt officieel het gere-
noveerd schoolgebouw Het Tandwiel 
in gebruik. De locatie was gekend als 
het vroegere Gustaaf Carliergebouw. 
Het was de aanzet tot de eerste ‘brede 
school’ in de stad waarbij de dagelijk-
se schooldag zijn jasje ruilt voor buurt-
vriendelijke activiteiten in de ruime zin.  
De stad Gent plande toen op termijn op 
de wijk in totaal 240 plaatsen voor kleu-
ter- en basisonderwijs. Dat kwam tege-
moet aan o.m. de noden van de nieuwe 
woonwijk in wording ‘Zeemanstuin’ tus-
sen de Sint-Bernadettestraat en de Ho-
geweg. Eind 2014 startte de renovatie 
in de zogenoemde ‘tuinwijk’. Die laat-
ste is intussen verleden tijd. Vandaag 
kijkt men vanuit de school zelfs volop te-
gen de afbraakwerken aan. Als les in so-
ciale (woningbouw)geschiedenis kan die 
eigentijdse confrontatie nog altijd tel-
len. De schoolse gebouwen dateerden 
uit 1935 en waren helemaal verloederd. 
Het nieuwe brede schoolgebouw werd 
er uitgerold in twee fasen. In een eer-

Nieuwe schoolvleugel voor Het Tandwiel
Freinet-basisschool Het Tandwiel, Sint-Bernadettestraat nam feestelijk een 
gloednieuwe schoolvleugel in gebruik.  De uitbreiding is vier maanden 
voorop op de planning en biedt plaats aan zo’n 100 extra kinderen. Ook 
buurtbewoners en kinderen kunnen er in hun vrije tijd aan de slag…

ste luik werd een bestaand deel van het 
Gustaaf Carlier gebouw gerenoveerd en 
gerestaureerd tot lagere klassen, sani-
tair en administratie. De werken namen 
een jaar in beslag en werden uitgevoerd 
binnen het vooropgestelde bouwbudget 
(2,3 miljoen euro). In afwachting van de 
volledige renovatie van de brede school 
kwam er toen in het gerenoveerd ge-
deelte - beginnend voor kleuters - een 
Freinetschool met buitenschoolse op-
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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

vang. Ook Buurtwerk Dam-
poort-Bernadette, de Dienst 
‘Ontmoeten en Verbinden’ en 
vzw Jong vonden er toen een 
onderkomen. In een tweede fa-
se zou het resterend deel ge-
sloopt en vervangen worden 
door een passief gebouw. Dat 
o.m. een sporthal, een polyva-
lente zaal, kleuterklassen, een 
jeugdlokaal en een refter ging 
omvatten. Intussen werd stel-
selmatig de weidse omgeving 
‘opengetrokken’ en nog groe-
ner. En veiliger en aantrekkelij-
ker bereikbaar o.m. vanuit de 
Sint-Bernadettestraat én vooral 
ook de Waterstraat en Ombeek-
hof. De aanleg en de uitbouw 
van een ruime, klantvriendelij-
ke en groene speelplaats intus-
sen inbegrepen.

Nieuwe vleugel
Recent werd nu ook de gloednieuwe 
schoolvleugel feestelijk ingehuldigd. 
Goed voor flink wat gezelligheid, een 
spelletje ‘Tandwiel van Fortuin’, een 
springkasteel, sportnamiddag begeleid 

door de vereniging Sportaround, het 
inhuldigen van een gedenkplaat, een 
rondgang en een receptie. Op het ter-
rein vonden al wat infrastructurele ver-
schuivingen plaats in functie van o.m. de 
honderd extra mogelijkheden in school 
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De aangekondigde ontwikkeling van de 
nieuwe wijk Zeemanshuis en de nood-
zakelijke renovatie van de plaatselijke 
Gustaaf Callierschool, zette stad Gent 
extra aan het denken. Het plaatselijk 
opzet kaderde in de inspanningen van 
het stadsbestuur om het basisonderwijs 
uit te breiden. Het stedelijk onderwijs-
landschap streefde naar een divers aan-
bod aan pedagogische projecten – Het 
Tandwiel koos voor de Freinetaanpak - 
én naar diversiteit in de groepsstructuur. 
Van bij het begin opteerden de beleids-
makers voor het principe van een ‘bre-
de school’. Dat stelde een brede leer- en 
leefomgeving voorop en wou tegemoet 
komen aan de verzuchtingen van de 

buurt. Met naast ruimte voor onderwijs 
en welzijn, ook voor kinderopvang, cul-
tuur, sport, bibliotheek… Gericht op een 
globaal aanbod. Het principe ontstond 
in (Nederlandse) stedelijke afstandswij-
ken met superdiversiteit, sociale onge-
lijkheid en armoede. En uit nood aan 
verschillende en uiteenlopende vaar-
digheden. Vanuit een integrale en ge-
coördineerde aanpak. Over het Gentse 
grondgebied zijn sindsdien een tien-
tal wijken hiermee aan de slag. Als bin-
nen enkele jaren de vroegere  ‘tuinwijk’ 
wordt heropgebouwd, reikt Het Tand-
wiel allicht een helpende hand. Mogelij-
ke uitbreiding inbegrepen…

Eric VAN LAECKE 

Buurtvriendelijke ‘brede school’
Kleuter- en basisschool met buitenschoolse opvang Het Tandwiel aan de Sint-
Bernadettestraat werd destijds naar voor geschoven als de eerste ‘brede school’ in 
de stad Gent. Zeg maar, als een experimentele cocktail van opvang, leren, spelen 
en ontspannen samen met de buurt en het plaatselijk verenigingsleven…

en opvang. En van het stilaan ontruimen 
van de containerklassen ingenomen door 
leerlingen van de basisschool. De polyva-
lente zaal staat, mits reservering, ter be-
schikking van buurt- en jeugdwerkingen, 
plaatselijke verenigingen e.a.. Ook de 
Academie voor Beeldende Kunst maakt 
er al gebruik van. De ‘brede school’ biedt 
straks plaats aan 240 kinderen die dus, 
samen met de buurt, hun hobby kun-
nen beoefenen. “Het wordt het klop-
pend hart van de wijk” zegt schepen van 

Onderwijs Evita Willaert. “Het gaat om 
een duurzame passiefbouw - kostprijs 
6,5 miljoen euro - met o.m. een warmte-
pomp en zonnepanelen. Het gebouw is 
ook natuur-inclusief met zwaluwnesten 
in de gevels en groendaken” zegt Haf-
sa El-Bazioui schepen van Facilitair Ma-
nagement.  Met directrice Liesbet Van 
Maldergem als enthousiaste en aan-
spreekbare getuige, ook op het feeste-
lijk inhuldigingsmoment…

Eric VAN LAECKE
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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:
eerstvolgende edities: 

17 maart, 21 april,
19 mei (bijna volzet),
16 juni, 15 september,

20 oktober, 17 november

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

Sportaround op Bernadettewijk
Het lenigheidsinitiatief Sportaround bestaat 
tien jaar. Het kwam er op aangeven van de 
Gentse lange afstandsloper Bashir en zijn 
compagnon Bert na een trainingsstage in Ethi-
opië. De organisatie kan vandaag rekenen op 
een grote groep vrijwilligers en sponsors. Ook 
op de Bernadettewijk is Sportaround in twee 
scholen actief. Elke woensdag tussen 6 en 18 
uur kunnen + 6-jarigen vrij sporten en gezel-

schapsspellen beoefenen in basisschool Het 
Tandwiel. Elke vrijdag tussen 16 en 18 uur is 
er sporttraining - elke week een andere sport  
-voor 6- tot 14-jarigen in basisschool EDUGO  
Bernadette. Beide sportieve namiddagen zijn 
gratis.
Info: annelies.devydt@sportaround.be  (tel. 
0493/85.48.88) of via: www.sportaround.be.

Eric VAN LAECKE
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DBM Media
Wij verdelen uw reclame in elke brievenbus.

dbmmedia.be  - 0468-278843

Ook in  de weekends.

Bij ons ben je geen nummer maar een klant.   

Onze
activiteiten in

maart

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.

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 maart.
Info bij paul.deryckere1@gmail.com
of gilbert.praet@skynet.be

Op woensdag 8 maart is er QUIZ voor alle 
Okra-leden.

Praetcafé:  op donderdag 9 maart i in de Paro-
chiale kring Oude Bareel om 14.30 uur.
Info: gilbert.praet@skynet.be

Genealogie: op donderdag 9 maart in de
Parochiale kring Oude Bareel om 14.30 uur.
Info andre.de.bock@skynet.be  

Lijndansen: Dit is al enkele jaren een populai-
re dansvorm bij 55-plussers. Het is een training 
voor het evenwicht en het coördinatievermo-
gen, zo belangrijk voor senioren. Het is echter 
géén country-dansen maar moderne en klassie-
ke dansen op één rij, zonder partner. Kom een 
kijkje nemen of een pasje wagen op dinsdag: 
groep 1 om 13.30 uur, groep 2 om 15 uur. Proef-
les is gratis. Meer info annie_mussely@hotmail.
com, of 09/228 84 72 GSM 0479/29 22 56

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 maart om 15 
uur in de kring van het Westveld. 
Info: moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82.
 
Crea: Op donderdag 23 maart om 14.30 uur in 
de Parochiale kring van het Westveld.
Info bij Annie Mussely 09 228 84 72 

Film: Op woensdag 22 maart in de Kring van 
Oude Bareel te Sint-Amandsberg:  

Zondagswandeling: op 26 maart is er de 
maandelijkse stadswandeling+aperitief.
Afspraak onder de stadshal.
Info: bart.vandendriessche3@telenet.be

Uitstappen:
Op maandag 13 maart: Bezoek VRT gebouw 
met gids (volzet)
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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. 

FASCINEREND BATIK met TOBASIGN
een ideale initiatie door Rita Trefois uit Sint-Amandsberg

Zaterdag 25 maart 2023
De Gouden Pluim, Ter Mote 5, 9850 Nevele

Batik is een fascinerend procedé met vele toepassingsmogelijkheden. Maar in de 
eerste plaats is het van belang de juiste materialen op de juiste manier te gebrui-
ken.  Dat is nu net het doel van deze initiatieworkshop Batik, toegankelijk voor ie-
dereen. De absolute beginner krijgt de nodige info om de mogelijkheden van Batik 
te ontdekken. De meer ervaren batikker kan hier de kennis opfrissen om weer een 
stapje verder te staan bij het gebruik van batik.

Er wordt aandacht besteed aan:      
- de geschikte materialen: textielvezels, kwasten, tjantings, penselen, wasmeng-

sels  en kleurstof (Tobasign).
- de techniek: opbouw, aanbrengen en fixeren van Tobasign, verwijderen van de 

was.
- praktijk: gebruik van de tjanting en penselen.

Het boek ‘FASCINEREND BATIK, TECHNIEK EN PRAKTIJK’ geschreven door Rita Tre-
fois, is een degelijk handboek, maar persoonlijke notities en ervaring zijn onont-
beerlijk!

Meer info: info@degoudenpluim.be  
Rita Trefois, 9040 Sint-Amandsberg - Gent

www.ritatrefois.be - email: rita@ritatrefois.be
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be
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