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Alle info in verband met
publiceren in Attentie:

Jan Callebert 0478 97 87 11
zet-werk@telenet.be

Volgende editie verschijnt in de week van 7 tot 14 maart. Teksten voor volgende 
Attentie uiterlijk 26 februari opsturen naar Redactie Attentie, p.a. Jan Callebert, 
Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker,
of via mail: zet-werk@telenet.be. Redactionele teksten: eric.van.laecke@skynet.be

Zonder schriftelijke toelating van de uitgever kan tekst noch foto gebruikt worden 
voor andere uitgaven of doeleinden.

Info: Jan Callebert: 0478-97 87 11 - email: zet-werk@telenet.be
Eindredactie: Eric Van Laecke - email: eric.van.laecke@skynet.be

55ste jaargang - FEBRUARI 2021
Verantw. uitgever: zet-werk VOF, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, zet-werk@telenet.be - gedrukt bij Graphius, Oostakker

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs  - SLAGERIJ FRANK Bredestraat 145 - Oostakker
Tel. 09 391 54 15

* Enkel geldig bij aankoop vanaf 
20 euro. Max. 1 bon per aankoop. 
Geldig tot 10 maart 2021. Niet 
cumuleerbaar met andere 
kortingen.

Open: maandag t.e.m. vrijdag
7u30 tot 18u30
Zaterdag 7u30 tot 18u00
Zon- en feestdagen gesloten

1 GRATIS
GROOT BROOD,
WIT of BRUIN*

Bij aangifte van deze bon
bij aankoop vanaf 20 euro

✂

ALLE TUIN- EN
SNOEIWERKEN

SPECIALITEIT: GEVAARLIJK WERK
Snoeien, afzagen, ontkruinen,

vormsnoei, afkorten alle bomen

BEL 0477 57 21 86

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

‘De Lijn’ doet stof opwaaien
in Oostakker en rand
Zie blz. 4, 12, 13, 14

Veiligheid in de Groenstraat
kan beter
Zie blz. 25

Liesbeth Vervecken
stelt nieuw boek voor

Zie blz. 2
_____

Wittewalle of modderwalle?
Zie blz. 15

NGELO
EN ZOON

DAKWERKEN
INFO:
gsm 0475-288 344
 0478-668 774
fax 09-251 11 80
mail: 
angelo-dakwerken@telenet.be

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

• Algemene dakwerken
• Ontmossen van daken
• Herstellen schouwen
• Algemene renovatie
• Reinigen zonnepanelen
 MEEWERKEND
 PATROON VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE
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v.u.: Jan Callebert
0478 97 87 11

zet-werk@telenet.be

Jeroen Callebert
medewerker lay-out
zet-werk@telenet.be

Dirk De Bourderé
Free-lance fotograaf

Eindredactie:
Eric Van Laecke
eric.van.laecke@skynet.be

Het echtpaar Liesbeth Vervecken en Dirk 
Aelterman heeft als pleeggezin al geruime 
tijd een opgroeiende puber in huis. Dat is 
eigenlijk geen toeval want de auteur kan 
bogen op nagenoeg twintig jaar ervaring 
in gezins- en zogenaamde contextbegelei-
ding. Zeg maar in de Integrale Jeugdhulp 
waaronder pleegzorg. Ook haar man kent 
ambtshalve de veelomvattende paden van 
de Jeugdzorg. Het één vloeide a.h.w. over in 
het andere. Het duo besloot zelf pleegouder 
te worden van een prille puber vol mogelijk-
heden, maar toen al met een aangrijpend 
verhaal en rugzak. Je zou het zelfs - in een 
omgekeerde rangorde - “van uw beroep uw 

hobby maken’, kunnen noemen. Maar dat is 
teveel uit de bocht want nog altijd veel ge-
makkelijker gezegd dan gedaan. Ook al heb 
je terzake al heel wat ervaring op de teller, 
een opgroeiende puber - die destijds zijn 
ouders verloor - in huis nemen, is een stuk 
als vloeken in de kerk. Kinderen met een ei-
gen wil en gedachtegang mee in de eigen 
gezinsbubbel opnemen, is - behalve een he-
le opgave - nog altijd een gedurfd en risico-
vol experiment. Maar vooral ook een heel 
dankbaar op de moeizame weg naar een 
eigen volwassenheid en toekomst. Waarbij 
een puberende pleegzoon - op vaste en/of 
moeilijke momenten - steeds weer terug-

valt op zijn eigen roots 
en achtergrond. “Daar 
ruimte voor bieden en 
dat respecteren, is pri-

mordiaal en de logica zelf” zegt het echt-
paar in koor. Als je in deze beklemmende 
coronatijden alsmaar meer de signaalklok 
van jongeren en hun entourage hoort, gaat 

‘Belevenissen’ van een ervaringrijk pleeggezin…
Inwoonster Liesbeth Vervecken uit de wijk Driesel pleegde een beklijvend boek 
‘Een puber-pleegzoon’. Daarin beschrijft ze ongedwongen en rechttoe rechtaan, het 
dagelijks reilen en zeilen in een pleeggezin. Het herkenbaar verhaal van vallen en 
opstaan, laat indringend en onverhuld ‘achter de eigen gordijnen kijken’. Het is een 
aanrader voor al wie van mensen houdt en leergierig is naar menselijke interacties. 
Niet alleen sociologen kunnen zich dus van de uitgave ‘bedienen’…    

Ervaring met... mensen

Wie schrijft die blijft… 
Ik hou van ronde getallen en jubileumdata. Niet 
uit misplaatste ijdelheid of geldingsdrang. Veel-
al omdat het ankerpunten zijn die het levens-
proces mee vorm en ruggengraat geven. Deze 
maand is alweer zo’n momentopname. Het is 
krék veertig (40) jaar geleden dat ik op 1 januari 
1981 als journalistiek medewerker bij ‘De Gen-
tenaar-Het Nieuwsblad’  aan de slag ging. Met 
als vuurproef de - toen nog solitaire én verval-
len - hoeve Maegher Goet op de wijk Driesel. Ik 
was meteen geslaagd en kon vooral ongedul-
dig en gepassioneerd aan de slag. Het werd de 
start van een nu al veertig jaar durende crea-
tieve pennenperiode. Naast mijn professionele 
inzet bij Volvo Trucks was ik - vooral ’s avonds 
maar ook soms ‘s nachts - zeer actief in regiona-
le omgevingen als Oostakker, Sint-Amandsberg, 
Desteldonk, later ook Gentbrugge en Ledeberg. 
Om de vele bijdragen over de overkoepelende 
Gentse sportraad, het dito dekenijenverbond en 
het plaatselijk karnaval niet te vergeten. Los van 
originele opdrachten die me - o.a. aangevoerd 
door een nostalgieke Gentse tram -  naar Ander- 

lues in het Waalse Henegouwen brachten. Of 
naar prestigieuze tentoonstellingen als ‘Körper-
welten’ in Anderlecht en Gentse muzieksterren 
als Helmut Lotti en een (debuterende) Isabelle 
A. Of naar kleurrijke momenten zoals de Gent-
se Floraliën, het roemrijke Begoniafestival in 
Lochristi of het aan de Graslei georganiseerde 
‘Wereldkampioenschap van Bellemannen’. Met 
als hoogtepunt mijn opwachting op de Wereld-
tentoonstelling in het Spaanse Sevilla. Daar vond 
in die periode de Gentse en Oost-Vlaamse week 
plaats. Ook al was het een privéreis, ik ben mijn 

vroegere hoofdredacteur Rudy Tollenaere (jawel 
uit Lochristi) nog altijd dankbaar dat die me toen 
officieel door het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken liet accrediteren. De fysische afstand werd 
journalistiek overbrugd met handgeschreven be-
richten die via de hotelfax naar het thuisfront 
werden gestuurd. Om bij mijn terugkomst door 
de redactie op de rooster te worden gelegd waar-
om de berichtgeving zo sterk verschilde met die 
van grote concurrent Het Laatste Nieuws. Ik laat u 
raden wie het toen bij het correcte eind had. Mijn 
immer kritische en afstandelijke, maar ook begin-
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Alle dagen vers brood
te verkrijgen

Ondanks de vele wegenwerken en omleidingen blijven wij vlot bereikbaar !
Knip onderstaande bonnen uit en gebruik ze in onze winkel !

4 Hamburgers + 2 GRATIS
Geldig van 11/02/2021 t.e.m. 10/03/2021

4 BRAADWORSTEN + 2 GRATIS
Geldig van 11/02/2021 t.e.m. 10/03/2021

1kg Gehakt + 500gr GRATIS
Geldig van 11/02/2021 t.e.m. 10/03/2021

1kg chateau aan 14.95 euro
Geldig van 11/02/2021 t.e.m. 10/03/2021

4 kipfilets + 2 gratis
Geldig van 11/02/2021 t.e.m. 10/03/2021

1kg bereid stoofvlees
of vol-au-vent

+ zak frietjes gratis
Geldig van 11/02/2021 t.e.m. 10/03/2021

1kg spaghettisaus
+ 1 pak spaghetti

gratis
Geldig van 11/02/2021 t.e.m. 10/03/2021

zelfs een kinderloze leek - zoals ik - inle-
vend gaan beseffen dat er wel degelijk iets 
aan de hand is met de ontwikkelingscurve 
en het welbevinden van de volwassenen in 
wording.    
Het boek verhaalt de ervaringen die het 
pleeggezin met hun drietjes elke dag ‘be-
leven’. Daarbij zet het echtpaar zijn privé-
leven aan de kant, bant elk taboe en laat 
het a.h.w.  ‘achter de eigen gordijnen kij-
ken’. Zeg maar, een reflectie en neerslag uit 
de spiegel van het leven gegrepen. Daarbij 
passeren alle aspecten en gevoeligheden de 
revue die het samen-leven beïnvloeden. In 
een willekeurig amalgaam van opvoeden, 
huisregels, PlayStation-tijd, knuffels zonder 
einde, Eminem, namen noemen, stoeien of 
supporteren,  de sint of budget voor pubers, 
over rake woorden die vallen of soms ‘bom-
men’ die ontploffen. Het lijstje is in elke 
huiskamer met kinderen, best herkenbaar 
en geenszins limitatief. Jonge creativiteit 
heeft zijn eigen spelregels en kent boven-

Oproep na coronatijden
‘Een puber-pleegzoon’ leest als een trein 
en eigenlijk in één adem uit. Door tijdsge-
brek moesten we dat zelf alsnog ‘diago-
naal’ doen. Vermits menselijke gedragingen 
me al jaren boeien, heeft de auteur alvast 
al één extra lezer op haar kant. Sociologie 
is trouwens één van de drijfveren waarom 
ik - krék deze maand - al veertig jaar aan 
free-lance journalistiek doe. Ondanks mijn 
leeftijd houden contacten met ‘mensen van 
alle slag’ mij jong van hart en geest. Als er-
varingskundige weet de schrijfster dat er 
veel vraag is naar kandidaat-pleeggezinnen, 
maar zeker ook naar verhalen over pubers 
in een pleeggezin. Ze hoopt dat de solida-
riteit tussen mensen ook na de coronacri-
sis groot blijft. Dit boek én pleegzorg, kan 
daartoe bijdragen. Als uitsmijter nog een in-
leidende passage uit het werk. Citaat: “Niet 
in mijn buik wel in ons hart. Voor iedereen 
met plaats voor een kind in het hoofd, in 
het hart en in de handen”. Het leven kan 
ook mooi zijn…

Eric VAN LAECKE    

dien geen grenzen. De lezer volgt het reilen 
en zeilen in het gezin en hoort en ziet wat 
er dagelijks in het huis gebeurt. Van over-
wegingen, twijfels en ontdekkingen tot ver-
wondering en dromen. Liesbeth Vervecken 
schetst helder, vlot en ad rem het relaas van 
die alledaagse aspecten. En koppelt die aan 
zes pedagogische denkkaders die we hier-
bij op een rijtje zetten: Binnenkant Buiten-
kant Overkant, Verschillende stappen in het 
beseffen van invloed. Leven in loyaliteiten. 
Hechten. De basishouding van Nieuwe Au-
toriteit en Geweldloos Verzet. Het belang 
van een vitaal sociaal netwerk. Het zijn an-
kerpunten waar voor iedereen levenskunst 
en dito -wijsheid in zit. Het maakt het boek 

uiterst waardevol en kan als steun dienen 
bij het opvoeden van (pleeg)kinderen. Voor 
alle duidelijkheid, de uitgave is geenszins 
een handleiding of leerrede, maar wil ou-
ders - ‘in alle soorten en maten’ - een hart 
onder de riem steken…

‘Een puber-pleegzoon’ telt 183 bladzijden, 
kost 24,90 euro en is verkrijgbaar via de uit-
geverij Gompel&Svacina (info@gompel-sva-
cina.eu). Of rechtstreeks bij de auteur via 
liesbethvervecken@gmail.com.

Eric VAN LAECKE

selvaste en inlevende stijl was toen eigenlijk al 
legendarisch. Met altijd weer een groot hart 
voor de gewone man zoals u en ik. Hoe meer 
ik erover nadenk, hoe talrijker die ervaringen 
uit mijn stilaan aftakelende herinnering weer 
opduiken. Waarbij ik mijn krantengoeroes 
(wijlen) auteur Laurens De Keyzer en zijn boe-
zemvriend fotograaf Michiel Hendryckx nooit 
zal vergeten. Als was het maar om het geduld 
en om mijn beginnersfouten te vergeven. Wie 
niets doet, nog altijd niets misdoet… Mijn 
perskaart opende in al die tijd vele (gratis) 
deuren. Zoals die van het Acropolis in Athene, 
het Joodse Kerkhof in Praag, het Ford-muse-
um in Detroit en zoals gezegd de Werelten-
toonstelling in Sevilla. En dichter bij huis, het 
wassenbeeldmuseum Marie Tussauds en de 
Salvator Dali-tentoonstelling in Londen. Of de 
site van Greenwich waar onze tijdsberekening 
‘stilstaat’. Om de vele educatieve uitdagingen 
van grootstad Parijs niet te vergeten. Ook al 
was het daarna ook altijd weer ‘werken gebla-
zen’. Wordt vervolgd…

Eric VAN LAECKE, eindredacteur
Jan CALLEBERT, uitgever
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OOSTAKKERDORP 17, 9041 OOSTAKKER I T 09 251 28 38
WWW.OPTIEKALBRECHT.BE

OPEN: DI-VR 9-12:30U & 14-18U 
ZA 10-12:30U & 14-17U I ZO & MA GESLOTEN

Optiek Albrecht blijft open!
Een dringende herstelling?
Een nieuwe bril?
Contactlenzen bestellen?

Wij leveren gratis aan huis!

Bel 09 251 28 38
mail info@optiekalbrecht.be

OPTIEK
ALBRECHT

www.preventic.be
Installatie, onderhoud en reiniging van centrale 

verwarming, sanitair, pelletkachels, schouwen, etc.

Michaël Van Parys
Info@preventic.be

0487 178 424  -  09 334 62 17
BTW BE0827.452.362

De Lijn brengt een stukje ‘Absurdistan’ dichterbij…
De wegenwerken aan Oostakkerdorp roepen kleine en grote frustraties 
op. Vooral op het vlak van mobiliteit en het (verminderd) parkeren. Ook 
vervoersmaatschappij De Lijn ontsnapt niet aan die discussie. Met de huidige 
tijdelijke haltes aan de Sint-Laurentiuslaan als basis voor ‘Absurdistan’…

Als een immer bedaarde zakenman uit de 
buurt ons een artikel bezorgt onder de ti-
tel ‘Absurdistan’ en dat bovendien stof-
feert met enkele momentfoto’s, weet je 
het als journalist wel. De frustratie moet 
hoog zitten als je zoveel tijd neemt en 
moeite doet om een banaal conflict tus-
sen mensen op de pc zet. De aanhef van 
zijn betoog ademt nochtans heel wat in-
levingsvermogen uit. Citaat: “ik kan in 
de huidige coronatijden zéér begrijpend 
aanvoelen dat buschauffeurs zich weinig 
respectvol voelen behandeld en dat daar-
door hier en daar enige frustratie groeit 
ten aanzien van de goedgemutste en zich 

van geen kwaad bewuste medemens. Ik kan 
ook begrijpen dat de wegenwerken voor 
menigeen een zoektocht zijn geworden 
naar een ‘veilige’ parkeerplek. Maar als er 
absurde onwil in het spel is…”.

De feiten
De (tijdelijk) verplaatste haltes van Oostak-
kerdorp naar de Sint-Laurentiuslaan zijn - 
ook al vroeger - geen toonbeeld van een 
verkeerstechnisch duidelijke aanpak. Een 
paal met een infobord duidt in principe de 
zone aan waar de halte is gelokaliseerd. 
Hoeveel en welke plaats de bus precies no-
dig heeft om - in scheepstermen - aan te 
meren  en weer uit te varen, is nog min-
der duidelijk. Voor autobestuurders die een 
(schaarse) verkeersplaats zoeken, is het uit-
kijken en zelfs een berekend stukje gokken. 
Ook al nemen ze veiligheidshalve geen ver-
boden plaats in. Een aankomende bus die 
onvoldoende ruimte vindt of die moedwil-
lig negeert, houdt er dan maar halt op de 
rijweg. Dat zorgt voor extra gevaar voor an-
dere gebruikers. Zeker in donkere tijden. En 
nog meer als er nog een bus achteropkomt, 
die hetzelfde doet. Als dat maar een mo-
mentopname is, brengt iedereen nog altijd 
voldoende geduld op. Maar er is meer, het 
vormt evenzeer een obstakel voor autobe-
stuurders die willen wegrijden en door de 
bus worden afgeblokt. Als de chauffeurs op 
de rijweg bovenop hun - overigens verdien-
de - pauze houden, is dat helemaal van het 
goede teveel. Alsof ze eigengereid een ‘sta-
tement’ willen maken naar onvoorbeeldige 
chauffeurs en moeilijke werkomstandighe-
den. Maar het kan nog erger. Citaat: “op de 
bewuste avond was er een zee van ruimte 
voor de bus, zelfs voor meerdere exempla-
ren. Toch wou de chauffeur op geen enkele 
wijze - al was het maar eventjes - zijn voer-
tuig naar voor plaatsen om parkeerders vrij 
spel te geven. Meneer zat rustig zijn pauze 

Heb je nieuws (speciale 
verjaardag, jubileum, 
viergeslacht, feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de
redactie van Attentie: 
zet-werk@telenet.be of bel 0478-97 87 11.

Wij proberen dit dan op te volgen.
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Bestellen kan tot 10 februari via de site www.delagevuurse.be
of telefonisch 09 251 08 08

Zaterdag 13 en zondag 14 februari

Valentijnweekend !
Take-away

Valentijnontbijt

ONTBIJTMAND VOOR 2 PERSONEN:
69 EURO

of + boeket bloemen:  99 EURO

Je kan deze mand afhalen
of laten leveren, zowel op

zaterdag 13 februari
als op zondag 14 februari

Take-away
Valentijn-menu

3 hapjes van de chef 
&&& 

Carpaccio van Angus beef | truffelmayonaise 
| zongedroogd tomaatje | pijnboompitjes | 

rucola | parmezaan 
&&& 

Witloofsoepje met heilbotsnippers 
&&&

Tongfilet gevuld met farce van scampi | 
broccoli, champignon en tomaat | puree van 

frisse kruiden
&&& 

Exotische sabayon | vlierbloesem | mango
 

Prijs per persoon: 45 euro
Prijs per persoon met fles Cava rosé:

52 euro (1 fles per 2 personen)

te nemen en zou zich het volgende kwar-
tier niet verplaatsen tegen wil en dank. 
Ik was nog het meest bekommerd om de 
verkeerssituatie die er in donker regen-
weer en met fietsers op de rijbaan, niet 
veiliger op werd. Het afsluiten van een 
volledige rijstrook inbegrepen. Misschien 
moet men gewoon eens duidelijk aflijnen 
waar de bushalte start en stopt… ” schrijft 
de verongelijkte…                
Dat Oostakkerdorp in se een ‘eindhalte’ is, 
zorgde al vroeger voor onduidelijke toe-
standen én frustratie. In bijna alle gevallen 
kwam dat laatste van de reizigers zelf. Die 
wisten soms niet waar ze de klaarstaande 
lege bus eigenlijk moesten nemen. Ze kre-
gen geen gehoor wegens (‘buiten dienst’ 
en/of pauze) pauze en spurtten dan maar 
van de ene kant van het plein naar de an-
dere om hun bus alsnog niet te missen. En 
omgekeerd. We maakten zelf al mee dat 
twee buschauffeurs ruzie maakten omdat 
een potentiële achteropkomer vroegtij-
dig de voorbestemde plaats van de eerste 
had ‘ingepikt’. En elke keer de dorpshal-
tes door kermis- of andere toestanden 
- tot soms heel ver - in de Sint-Laurentius- 
laan verhuisden, was het voor de klant he-
lemaal (afstandelijk!) zoeken. Veelal gaat 

het om onvoldoende en tijdige - effectieve - 
communicatie door De Lijn of zelfs om situa-
tionele willekeur. We houden nu al ons hart 
vast - eens de wegenwerken achter de rug 
zijn -  welke toestanden zich aan de nieu-
we ‘moderne’ buslocatie op de Sint-Lau-
rentiuslaan zich zullen voordoen. Zeker als 

je bedenkt dat er - naast twee op- en af-
stapplaatsen richting Gent - slechts één 
wachtplaats is voorzien… Of wordt het een 
plaatselijk ‘Boterhammen in het (Laurenti-
us)park’?

Eric VAN LAECKE



6                   nr 02 - Februari 2021

www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

JOHAN
DECKMYN

Fractieleider
Vlaams Belang

Gemeenteraad Gent
Vlaams Parlementslid

Voor meer info:

0476-26.97.38
Orchideestraat 88
9041 Oostakker
www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

Dr. Ingels Johan

      DIERENARTS

Algemene diergeneeskunde
Gezelschapsdieren op afspraak

Rostijnestraat 40 - 9042 Desteldonk
Tel. 09 356 72 82 - Fax 09 356 83 37
info@dierenarts-ingels.be
www.dierenarts-ingels.be

VANDER SCHAEVEN
BVBA

Erkenning nr. 18571 - klasse 1 D8 D16 - D22

Vossenbergstraat 10 - Oostakker (Gent)

Tel. 09/251.16.18 - Fax 09/251.67.18

E-mail: info@sanitair-vanderschaeven.be

www.sanitair-vanderschaeven.be

LOOD - ZINK - SANITAIR
GAS - ROOFING

Verlengd tot 28 februari,
wegens succes:

KWB WINTERSE GRIEZELTOCHT
GRATIS EN VOOR IEDEREEN !
KWB Oostakker verlengt de winterse griezeltocht. Op deze tocht 
vind je 7 griezelpanelen met een QR-code voor een griezelver-
haal voor -10 jarigen en een voor +10 jarigen. Verteller van dienst 
is Bent Van Looy. Deze uitgestippelde griezeltocht is ca. 4,7 km 
en duurt zo’n 2 uur. Het is volledig coronaproof en mag enkel in 
gezinsverband (bubbel) gewandeld worden volgens de wettelijke 
regels. De tocht start op de EDUGO-parking te Oostakker, Sint-Jo-
zefstraat 5.
Je kan de tocht vinden op http://www.kwboostakker.be/jaarpro-
gramma/winterse-griezeltocht-oosta.pdf
Je hebt nodig: een smartphone met mobiel internet en QR-scan-
ner. Goede stapschoenen en bij het vallen van de avond (is altijd 
leuk om dan de griezeltocht te doen) een fluo-vestje en een zak-
lamp zijn aanbevolen.
Veel plezier en van zodra het kan bieden wij u tijdens de corona 
(volgens de wetgeving) en na de corona tal van leuke activiteiten 
aan.
KWB Oostakker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ge-
beurlijke ongevallen tijdens deze wandeling (leden zijn wel ver-
zekerd).

Over kwb Oostakker
Stel je voor: een buurt waar er niets te beleven valt, waar iedereen 
na het werk de zetel opzoekt, en waar er geen contact is tussen 
buren. Stel je een buurt voor waar niemand elkaar kent, niemand 
voor elkaar iets betekent, en niemand initiatief neemt om samen 
eens iets te doen. Hoe zou jij je voelen? Met kwb lokken we je met 
knappe activiteiten (socio-culturele activiteiten, wandelingen, de-
batavonden, quiz, lezingen, sport, spel,…- zie foto’s op onze web-
site)  uit je kot (kom weer buiten), brengen we mensen samen, 
zorgen we voor warme, bruisende buurten. kwb is de vereniging 
van het ontmoeten (kom weer bijeen). Een buurt kan pas bruisen 
als iedereen er aan meewerkt, en iedereen de kans krijgt om erbij 
te horen. Jong, oud, man, vrouw, in onze gezinsbeweging is er 
plaats voor iedereen. kwb is er dus ook voor jou, je bent van hart 
welkom!

Meer info of lid worden voor 30 euro per jaar voor gans het gezin 
(o.a. voor verzekering en tal van ledenvoordelen!):

www.kwboostakker.be of 0474203945 Dirk Van Nieuwenhuyze

Positief gedacht! 
‘Onmogelijkheid is geen feit maar een mening’ 

(Mohammed Ali)

info@zinloosgeweld.net

ONTDEK DE NIEUWE D-MAX 
IN JOUW BUURT !
ROADSHOW BIJ AUTO'S MARTENS 
VAN 7 TOT EN MET 10 MEI! 
OF OP ISUZU.BE

Isuzu Benelux NV, Satenrozen 8, Kontich, info@isuzu.be 
BE0866701037 - BE25 5523 3153 0082trekkracht laadvermogen garantie 

& assistentie garantie

5JAAR 100.000km

1 T3,5 T

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

20741 ISUZU Adv. RoadShow D-Max 126x181.indd   1 24/12/20   11:06

AUTO'S MARTENS
Antwerpsesteenweg 59 

9080 Lochristi 
09/355 01 39www.isuzu.be

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

Koop bij de Middenstand
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DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !

ACV-Kanaalzone organiseert een fietszoektocht
met als thema
sociale zekerheid.
Eind december 2019 vier-
de de sociale zekerheid 
zijn 75ste verjaardag. Dat 
ging vrij onopgemerkt 
voorbij. Niets kon toen 
doen vermoeden dat het 
coronavirus er enkele 
maanden later voor zou 
zorgen dat meer mensen 
dan ooit plots geconfron-
teerd zouden worden met 
het enorme belang van de 
sociale zekerheid.
Vrijetijdsbesteding tijdens 
deze coronaperiode be-
perkte en beperkt zich sinds de uitbraak veelal tot wandelen en fietsen. On-
getwijfeld worstel je ondertussen ook met inspiratie naar nieuwe trajecten.
Vandaar dat we beslisten om voor jullie een unieke fietszoektocht te orga-
niseren die je nog eens ergens anders brengt en dit rond het thema sociale 
zekerheid.   
Een app die je op de smartphone of tablet kan downloaden, toont je de 
weg en stelt je op bepaalde plaatsen een vraag. Je kan aan de zoektochten 
deelnemen tot 16/05/2021.
Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals een gratis springkasteel op je feest of 
een weekend voor vier aan zee of in de Ardennen.
Je vindt alle info op www.acvwerkt.be: de afstand,  de app met het parcours 
en de vragen, het wedstrijdreglement en de prijzenpot. 
Voor wie geen smartphone heeft:  je kan het parcours vinden en afdrukken 
via de website: www.acv-groot-lochristi.be.  
Je kan ons altijd ook een seintje geven per mail n.teirlynck@acv-csc.be  of 
per telefoon 09/326.86.880 en we sturen je een uitgedrukt exemplaar per 
post op.

De dreigende - zeg maar besliste - afbraak van de sociale 
woonwijk Bernadette aan dezelfde straat, blijft reacties 
uitlokken. Een kersvers collectief ‘Bernadette Blijft’ kraak-
te er eind vorig jaar een pand en sensibiliseert sindsdien 
de bewoners. Vanuit hun deskundige overtuiging dat 
het best helemaal anders kan. Met de klemtoon op een 
planmatige sloop ‘Blok per Blok’. Op oudejaarsavond ver-
welkomden actievoerders en belangstellende inwoners 
gezamenlijk de warmte van de buurt en zongen mee het 
lied ‘Verzet van de Bernadette’. Het inlevingsvermogen 
met de bewoners is groot. Het statement van de actie-
voerders is duidelijk: “Een wooninstitutie heeft niet het 
recht vanuit die - hogere - positie de levende dynamiek 
van een hechte gemeenschap te doorbreken. Wij, Gentse 
burgers moeten onze instituties verantwoordelijk stellen 
voor het recht op woonst. Met onze actie stellen we het 
lot van de Bernadette opnieuw ter discussie. De strijd is 
nog niet verloren” staat het in de persmededeling. De 
groep hoopt dat die inspanning erkenning krijgt van de 
buurt en kan leiden tot samenspraak over de te volgen 
aanpak en strategie.

Bernadettewijk tussen hoop en ongeloof…
Een collectief ‘Bernadette Blijft’ - aangestuurd 
door een zestiental jonge en gedreven Gentenaars 
- doet sinds eind vorig jaar een poging om 
de beleidsvisie rond de ‘veroordeelde’ sociale 
woonwijk bij te sturen. Onder het motto ‘Blok per 
Blok’ gaat het daarover in overleg met de buurt en 
liefst ook met de beleidsvoerders. Voor de volkse 
omgeving is het een sprankel hoop midden een 
woelige zee van vooral nog altijd ongeloof…   
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www.likeflowers.be 
0484/99.24.94

UW BLOEMEN 
AAN HUIS 

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

De actievoerders weten waarvoor ze ij-
veren. De wachtlijst voor een sociale wo-
ning in Gent loopt op tot liefst 11.000 
burgers. De doelgroep groeit en het bud-
get slinkt. Hoe sociaal wordt op termijn 
de wachtrij voor een dergelijke woning? 
De Vlaamse overheid halveerde in 2019 
het aantal nieuw beschikbare sociale wo-
ningen tegenover het jaar ervoor. Dat 
betekende concreet 900 woningen waar-
van 145 in Gent. De stad haalt zijn budget 
uit de verkoop van publieke landbouw-
gronden. Zo verliest ze een waardevol 
patrimonium dat al sinds de middeleeu-
wen publiek bezit is van de stad en zijn 
bewoners. Het houdt een verlies in aan 
democratische controle over de gronden 
én de mogelijkheid om die te verpachten 
aan (vragende) boeren die met schaar-
ste kampen. Die pacht is een duurzame 
investering om sociale woningen mee te 
bouwen en te onderhouden. Het verhaal 
op de Sint-Bernadettewijk is een kwes-
tie van beleidskeuzes op Vlaams niveau. 
Door de wetgeving is een sociale huisves-
tingsmaatschappij verplicht offertes te 
vragen aan zes ondernemingen en moet 

ze onder hen de goedkoopste selecteren. 
Dat is onderliggend een kwalijke zaak voor 
de kwaliteit én op termijn, ook voor de 
veiligheid van sociale woningen. Het mot-
to luidt: “Sint-Bernadettewijk, renoveer 
blok per blok”. Door huisnummer 416 te 
bezetten, wil het collectief aankaarten dat 
steeds meer panden leegstaan en er van 
een ‘sociaal woonbeleid’ geen sprake is. 
Na de ophef over de slechte staat van de 
woningen, besloot sociale huisvestings-
maatschappij WoninGent CVBA-SO om de 
woonwijk integraal te slopen. “Daardoor 
berooft die 123 gezinnen niet van een huis, 
wel van een thuis. Naar hun stem wordt 
nauwelijks geluisterd. Het kan en het moet 

op termijn helemaal 
anders” schrijft het 
collectief.
WoninGent ver-
zocht de ‘bezetters’ 
intussen om het 
pand te verlaten. 
Die gaven daaraan 
geen gehoor. Na 
aangifte bij de po-
litie wacht normali-
ter een gerechtelij-
ke procedure…

Tekst:
Eric VAN LAECKE

Foto:
Dirk DE BOURDERE 
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BLOCK VASTGOED zorgt, als erkend vastgoedmakelaar, voor de be-
middeling bij verkoop en verhuur van uw woning of appartement.

Wij garanderen een correcte opvolging en feedback bij elke gebeurte-
nis. Aan de verkoop van uw eigendom wordt gewerkt en dat zal u ook 
op de voet kunnen volgen.

Wij zorgen ervoor dat u elke stap kunt volgen in duidelijke, verstaan-
bare taal, maar vooral, dat u met zo min mogelijk zorgen dit proces 
kunt doormaken.

Bij verhuur van uw woning zoekt Block Vastgoed naar een solvabele 
huurder die uw woning of appartement goed onderhoudt. Zo haalt u 
het maximum uit uw investering.

Voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat, zowel geldig en 
verplicht bij verkoop als verhuur, bent u bij BLOCK VASTGOED aan het 
juiste adres. Charlotte Block is niet enkel erkend vastgoedmakelaar 
maar heeft ook haar erkenningsnummer als energiedeskundige. 

Voor inlichtingen of een vrijblijvende afspraak,
contacteer ons nu.  GSM 0477-76 26 19

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak

bvba

Sanitair
Chauffage

  Bedrijvenlaan 6     -   9080 Lochristi 
Tel. : 09/ 259.27.70 -  Fax : 09/ 259.27.71
www.boesman.be - info@boesman.be

Btwn° BE 0478.239.692

Onderhoud
Badkamerrenovatie

De winter neemt stilaan zijn intrede

U heeft nog een oude verwarmingsketel die aan vervanging toe is ?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerteOkra is klaar om te starten…
Bij sommigen leeft het idee dat OKRA bestaat uit een groep oude 
mensen die af en toe eens een koffietafel organiseren. Niets tegen 
koffietafels maar we doen echt wel veel meer! Om dit idee een 
beetje bij te sturen: dit hebben we georganiseerd in het rampjaar 
2020:
Bowling: 2 x - Fietsen: 3 x - Wandelen: 4 x - Kaarten: 8 x
Dansles per koppel: 9 x - Line-dance: 10 x - Petanque: 12 x

Verder was er ons nieuwjaarsfeest: lachen met Paul Goossen, Va-
lentijn: dansen op de live muziek van Ronny Marino, we maak-
ten de opnames van BLOKKEN mee, we bezochten AUTOWORLD, 
we gingen de heilige BAVO een bezoekje brengen in Mendonk, 
er was de infonamiddag omtrent (nieuwe) verkeersregels, we gin-
gen mosselen eten in Philippine en bootje varen in Gent en op 11 
maart genoten we van een wijndegustatie. Niet slecht hé en wees 
gerust: van zodra we kunnen, mogen, zullen we er weer staan.

Interesse?
Kijk eens op okra-oostakker.weebly.com of stuur een mailtje naar 
okra.oostakker@yahoo.com

Dat wij blijven kiezen voor ‘samen’!
Dat wij elkaar blijven zoeken.

Dat wij ons leren openen voor elkaars rijkdom.
Dat wij, doorheen verschillen, elkaar vinden

en onze krachten samenbundelen.
Dat wij blijven kiezen voor ‘samen’.

Dat wij elkaar niet loslaten
bij moeilijkheden en tegenwind.
Dat wij onze gelijkgestemdheid

bewaken en versterken
omdat we lotgenoten zijn,

omdat we bondgenoten kunnen worden.
Dat wij blijven kiezen voor ‘samen’!

Jean-Paul Vermassen uit het boek ‘Levenslang’

EEN GEZELLIG KNUTSELMOMENT
Valentijn lichtje knutselen Een leuk 
sfeerlichtje voor je Valentijn. Of voor 
jezelf natuurlijk! Gewoon een hartje 

op een glazen pot-
je tekenen en daar 
omheen stukjes 
roze en rood zijde 
of vloeipapier plak-
ken. Zo straalt het 
licht door het ‘hartje’!
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 
30 euro/m2

Isolatiepremie

ING Oude Bareel
verhuist…
Het ING- kantoor Gent-Oude Bareel (Sint- 
Amandsberg) is sinds 1 februari verhuisd naar 
de gemeente Destelbergen. Het krijgt er on-
derdak aan de Dendermondsesteenweg 551.

Het gaat in essentie om de bvba MEDEBO 
met als zelfstandige ING-bankiers de zaak-
voerders Bruno Mestdagh, Michel Dechamps 
en Kurt Minnebo. Die zetten met hun mede-
werkers hun jarenlange ervaring op de loca-
tie verder.

Een paar jaar geleden verdween ook al 
het vdk-filiaal aan het Westveld uit het 
Sint-Amandsbergs bankenlandschap… (EVL)

Ken je de Appelbabbel ?  Het is een 
nieuwe campagne van Ferm. 
De druk,, drukke maatschappij ,corona 
drijft ons uit elkaar, ieder op zijn eilandje. 
Iedereen tussen zijn eigen muren en toch 
zijn we maar een appeltje van elkaar .
Dus Krak de tanden erin, en effe bijbabbe-
len. In de keuken, aan de koffiemachine, 
aan de haag , aan de schoolpoort …..
Een appelbabbel zet de tijd een paar mi-
nuten stil. Stress uit, verbinding aan. Even 
rust in je hoofd.en een sociale shot energie 
….even beseffen wat er echt telt ! ...jij en ik 
De leden van Ferm Oostakker-Desteldonk 
kregen van hun bestuur alvast hun appel-
babbel . Doe mee  en ga op appelbabbel …. 
geniet ervan ! (hou het wel coronaveilig )
Je mag ook ons altijd laten meegenieten 
van je appelbabbel  , stuur jouw foto naar 
kvlvoostdest@gmail.com 
Smakelijk en veel plezier !

Bestuur Ferm Oostakker-Desteldonk

APOTHEEK VAN WACHT

Jammer genoeg kunnen wij
de lijst van apothekers niet meer

publiceren in Attentie, omdat die niet 
meer beschikbaar is.

Mensen die de apotheek van wacht 
willen bereiken moeten bellen naar 

0900-10500 (45ct/minuut)
of kijken op www.apotheek.be
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Even op de weg zetten. In 2019 deelde de 
Vlaamse overheid de driehonderd gemeenten 
op in vijftien vervoerregio’s. Daarin zitten ook 
de lokale besturen mee aan het roer om de mo-
biliteitsuitdagingen in hun omgeving aan te 
pakken en te stroomlijnen. Voorzitter van Ver-
voerregio Gent is momenteel de Gentse schepen 
voor Mobiliteit, Openbare Ruimte en Steden-
bouw Filip Watteeuw (Groen). Die regio Gent 
omvat 23 gemeenten - inclusief drie fusiege-
meenten - en telt ongeveer 677.000 inwoners. 

Nieuw stedelijk vervoersplan De Lijn krijgt fiat…
Vervoerregio Gent legde het korte termijnplan voor het toekomstig openbaar 
vervoer in de stad officieel vast. Er komen een paar nieuwe buslijnen, 
een pak herschikkingen en er verdwijnen ook een aantal haltes. Het in de 
gemeenteraad goedgekeurde plan, treedt in werking op 1 januari 2022. Voor 
nog concrete info moeten u en ik nog wachten tot in dit najaar…

Het gaat om een groot gebied. Niet alleen 
in aantal gemeenten, maar ook in opper-
vlakte (circa 1.200 km2). De genoemde regio 
bevindt zich in de Vlaamse ruit op het knoop-
punt van een aantal belangrijke verkeersnet-
ten over het spoor, het water en de weg. De 
assen verbinden de regio o.m. met de kust 
en steden als Brussel en Antwerpen. Met fu-
siebedrijf North Sea Port als belangrijkste te-
werkstellingspool. Op 11 december van vorig 
jaar stelde Vervoerregio Gent het korte ter-

mijnplan voor alle reguliere buslijnen van het 
openbaar vervoer vast. Net als een doordacht 
concept voor een toekomstig zogenaamd 
‘Vervoer op Maat’ (VoM). Het plan kreeg in-
tussen ook het stedelijk fiat. Het gaat om een 
lijvige en doordachte nota die het openbaar 
vervoer mee op de weg willen zetten naar 
een duurzame ontwikkeling. Die bovendien 
nog optimaler wil tegemoet komen aan de 
verzuchtingen en de eisen van de reizigers, 
zeg maar de klanten. De bussen gaan dage-
lijks meer - en efficiëntere - kilometers afma-
len, vooral ook in de ochtendspits. En na 21 
uur en ’s nachts. De beleidsnota van Vervoer-
regio Gent boog zich ook al over een moge-
lijk netwerk Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV). Daar is een hoog potentieel voor zoals 
bv. op de as Gent-Oostakker en - veel ruimer 
- tussen bv. Oostakker-Sint-Pieters, Sint-De-
nijs-Westrem en Sint-Martens-Latem. Het 
uitgedokterde stedelijke vervoersplan kon-
digt een paar nieuwe buslijnen, een pak her-
schikkingen, maar ook het schrappen van een 
aantal haltes aan. Dat geldt ook voor som-
mige trajecten die specifiek Oostakker en 
Sint-Amandsberg aandoen. 

Inleidende insteek
Lijn 3 (Mariakerke-Gentbrugge) wordt Lijn 11 
en rijdt vanaf Mariakerke, via de Brugsepoort 
naar de Dampoort. De helft van de ritten zal 
de bus doorrijden via de Antwerpsesteen-
weg naar het Ferdinand Snellaertplein in 
Sint-Amandsberg. Het plan voorzag dat heel 
de zuidelijke sector van de lange Lijn 6 (Mari-
akerke Post-Watersportbaan) zou worden op-
gedoekt. Zeg maar o.m. Dampoort, Vlaamse 
Kaai, Ferdinand Lousbergskaai, Wolterslaan 
en het Minneplein. En in Sint-Amandsberg de 
Adolf Baeyensstraat, de Oscar Colbrandtstraat 
en het Henri Van Cleemputteplein. De haltes 
Gentbruggestraat, Gentbruggebrug, School-
straat en de Engelbert van Arenbergstraat 
zouden wel nog langer bediend worden. Na 
(vroeg) protest van o.m. de gebruikers van 
het Scheldeoord en de gebruikers van Dien-
stencentrum Horizon is daarvoor een aange-
paste oplossing in de maak (zie kaderstuk). 
Lijn 17/18 (Drongen Station-Oostakker) wordt 
lijn 12/13. Op de nieuwe Lijn 12 wordt de hal-
te P&R Oostakker als eindpunt verlaten - wel 
nog bediend- en er wordt verder gereden op 
de Antwerpsesteenweg tot op het kruispunt 
Hollenaarstraat/Achtenkouterstraat. Daar 
splitst de route via de Hollenaarstraat en de 
Groenstraat naar de Krijtekerkweg richting 
Oostakkerdorp en neemt dus een gedeel-
te van de vroegere Lijn 39 over. Het andere 
deel (Lijn 13) verloopt via de Achtenkouter-
straat en de Pijkestraat naar het bestaan-
de eindpunt van de huidige Lijn 38 aan de 
Orchideestraat en neemt dus de bestaan-
de reisweg van die laatste lijn over. De ver-
trouwde lijnenbundel 7  blijft alom zo goed 
als intact. Lijn 38/39 (Blaarmeersen-Oostakker 
Dorp) wordt Lijn 10. Die verbindt de Water-
sportbaan met het centrum van Oostakker en 
Achtendries. In de oostelijke richting wordt 
de doorkoppeling naar Sint-Amandsberg en 
Oostakker opgeheven en gedeeltelijk over-
genomen door de nieuwe Lijn 12/13 en ook 
Lijn 11 (zie hiervoor) . Anders gezegd, een 
deel van het huidige traject verdwijnt. De in-
gezamelde informatie overlapt ook soms de 
andere deelgemeenten. Lees dus best ook de 
andere bijdragen!

Eric VAN LAECKE
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OOSTAKKER
Oostakker behoudt de bediening van de lij-
nenbundel 7 die om het kwartier de verbin-
ding maakt met Gent-Dampoort, Zuid en Gents 
Sint-Pieters. Ook de rechtstreekse lijn naar de 
Korenmarkt blijft behouden, zij het in principe 
via een andere reisweg. Met name via de Holle-
naarstraat, Antwerpsesteenweg en Heiveld i.p.v. 
via Sint-Amandsberg centrum (Campo Santo). 
De spitsritten op lijn 73-74 - via EDUGO - blijven 
behouden. In Oostakker Zuid krijgt de huidige 
lijn 38 naar de Achtendries een andere reisweg, 
namelijk via de Pijkestraat. De haltes Louise De- 
rachestraat en Wildebrake in de Groenstraat 
worden niet meer bediend. Ook Volvo Trucks 
aan de Smalleheerweg Oostakker wordt - sinds 
midden vorig jaar trouwens - niet meer bediend. 
Reden: “te weinig gebruik van de bestaande rit-
ten”. De extra ritten - in relatie tot de ploegen 
- naar Volvo Cars Gent aan de John Fitzgerald 
Kennedylaan blijven wel nog behouden.

KANAALGEMEENTEN
De kanaalgemeenten behouden een aantal spits-
diensten met lijn 73. In de avondspits komt er 
een verbetering van de bediening. Daarnaast ligt 
er een Vervoer op Maat-voorstel (VoM) op tafel 
voor een shuttledienst. Die zou dan rijden tussen 
Zelzate, de kanaalgemeenten en Oostakkerdorp, 
met  verdere aantakking op de lijnenbundel 7. 
Die vaste dienstregeling zou in de plaats komen 
van de huidige belbus…

Zo gaan de bussen straks rijden…
Het goedgekeurde stedelijk vervoersnetwerk dat op 1 januari 2022 ingaat, 
maakt nu al duidelijk hoe de bussen van De Lijn in de toekomst zullen 
rijden. Hierbij een overzichtje voor Oostakker, de Kanaalgemeenten en 
Sint-Amandsberg, die - o.m. ook  het vlak van het openbaar vervoer - 
elkaar al langer bestuiven. De vooropgestelde tijdsfrequenties houden we 
voorlopig achter de hand. Het is wachten op meer concrete - en allicht nog 
bijgestuurde - informatie in het najaar…

SINT-AMANDSBERG Centrum
De omgeving van het oud-gemeentehuis en het 
Campo Santo blijft op dezelfde manier bediend 
door de twee takken van lijnenbundel 7. In casu 
een verbinding naar Lochristi via Potuit en de zo-
genaamde ‘oude’ Antwerpsesteenweg. Evenals 
naar Oostakker via Potuit, Grondwetlaan en de 
Sint-Bernadettestraat. De huidige ‘ombuiging’ 
via de Hogeweg wordt geschrapt. Anders ge-
zegd, de haltes Motorstraat, Scheeplosserstraat 
en Hogeweg (Post!) worden niet meer bediend. 
De loopafstand tot andere haltes bedraagt voor 
de verste punten 500 meter. De Sint-Bernadet-
testraat is voortaan helemaal de aangewezen 
weg. Er is ook nog een bus vanaf de Potuit via 
oud-gemeentehuis naar de Dampoort, Zuid, 
Sint-Pieters en Sterre. De nieuwe lijn 11 zorgt 
voor een rechtstreekse verbinding tussen het 
Ferdinand Snellaertplein, Potuit, oud-gemeente-
huis, Dampoort en Korenmarkt. Die rijdt via de 
Antwerpsesteenweg. De huidige lijn 38/39 krijgt 
een andere invulling en rijdt via het Westveld en 
de Goedlevenstraat. Die laatste wordt niet lan-
ger bediend en verliest dus de verbinding met 
de Korenmarkt. Gebruikers van de haltes Frans 
Gevaertstraat/Albrecht Rodenbachstraat  en de 
Zingemkouterstraat hebben op wandelafstand 
(650 meter) een alternatief door lijn 11 aan het 
Ferdinand Snellaertplein. Wie naar de Koren-
markt wil, moet dus overstappen aan de Dam-
poort. Reizigers kunnen ook gebruikmaken van 
de lijnenbundels 7 langs de Antwerpsesteenweg 
en de Visitatiestraat-Sint-Bernadettestraat. Rei-
zigers uit de omgeving Goedlevenstraat kunnen 
daartoe (lees Korenmarkt) gebruikmaken van 
lijn 13 ter hoogte van de Groenstraat. 

Westveld
Die omgeving  behoudt in principe vier bussen 
per uur richting Dampoort en Korenmarkt. 

Heernisplein/ Heilig Hartplein
De bus tussen Korenmarkt en Gentbrugge - via 
Heernisplein en de Gentbruggestraat - ver-
laagt in frequentie. Daar staat tegenover dat 
de streekbus uit Destelbergen - die de volledige 
Dendermondsesteenweg op Gents grondgebied 
afrijdt - in de basisdienst verhoogt in frequentie. 
Twee van die ritten gaan van de Dampoort via 
Kasteellaan naar het Zuid en verder naar Melle. 
De twee andere rijden, zoals vandaag, van de 
Dampoort naar Gent Sint-Pieters via de R40. 

Toch oplossing voor Lijn 6…
Na (vroeg) protest van de bewoners en op 
aandringen van het Gentse stadsbestuur 
vond De Lijn alsnog een oplossing voor 
de huidige lijn 6. Die wordt sowieso 
afgeschaft. Bij de actievoerders uit 
o.m. het Scheldeoord en de Ferdinand 
Lousbergskaai (Dienstencentrum Horion) 
komt volgend jaar een nieuwe buslijn 
17/18 langs.
Het verhaal is intussen bekend. Het afschaf-
fen van lijn 6 bracht o.m. - de vooral oudere, 
minder mobiele en vaak ook minder bemid-
delde inwoners - van het Scheldeoord in (lo-
gistieke) ademnood. Net als trouwens ook de 
bezoekers en gebruikers van het lokaal Dien-
stencentrum De Horizon aan de Ferdinand 
Lousbergskaai. Op het verdere traject o.m. 
in de Sint-Amandsberg en Gentbruggebrug, 
werden de gebruikers doorverwezen naar 
aanleunende buslijnen verderop van hun 
buurt. De Lijn vond midden vorige maand 
technisch een hopelijk afdoende oplossing. 
Een ‘nieuwe’ - oorspronkelijk afgeschafte 
- buslijn 17/18 zal elk kwartier langsrijden 
langs een vijftiental (bedreigde) haltes. Zeg 
maar, tussen Sint-Jacobs, de Ferdinand Lous-
bergskaai, het Scheldeoord, Gentbruggebrug 
en eind- en keerpunt Oscar Colbrandtstraat. 
Gent zal daartoe aan De Lijn 455.000 euro 
per jaar betalen. Het is alvast plaatselijk een 
‘geruststellende’ aanpassing van het open-
baar vervoersplan…

Eric VAN LAECKE   

Halte aan Wildebrake.

Louise Derachestraat.

Scheldeoord (lijn 6)
Het verdwijnen van lijn 6 voorzag ook drastische 
gevolgen voor Sint-Amandsberg. In wat gemeen-
zaam ‘het gebied ten noorden van de Schelde en 
ten oosten van de spoorweg’ wordt genoemd. 
Dit was o.m. het geval voor de omgeving van 
het Scheldeoord. Via ‘Vervoer op Maat’ willen de 
Stad en De Lijn daar een (financiële) mouw aan 
aanpassen (zie ook hier kaderstuk)…

Eric VAN LAECKE

M

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

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS
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MARELUC
KLUSDIENST

Luc: 0495-28 48 94
Marina: 0486-36 68 29

marina.goethals2@telenet.be

VOOR       NA

VOOR       NA

VOOR       NA

SNELLE SERVICE:
U BELT, WIJ KOMEN LANGS !

GYPROCWANDEN
SANITAIRE WERKEN

SCHRIJNWERK, VERLAGEN PLAFOND
PLAATSEN ELEKTRISCHE BOILERS

LEGGEN LAMINAAT
OPKUIS TUINEN EN TERRASSEN

LEGGEN TUINPADEN EN KLINKERS
ONTSTOPPEN RIOOLPUTTEN

enz.

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOFFERTE

marina.goethals2@telenet.be

Vervoersmaatschappij De Lijn wil de hui-
dige lijn 38/39 op het traject Sint-Amands-
berg-Oostakker, een andere ‘lijnvoering’ 
geven. Die verloopt straks via het Westveld 
en de Goedlevenstraat, die niet langer wor-
den bediend. Men meldt ons dat daarbij dat 
o.m. ook de haltes aan de Krijtestraat, vlak-
bij Basisschool De Vogelzang en aan de Ed-
gard Tinelstraat, vlakbij de (provinciale) 
school CVO Groeipunt VSPW + Het Perspec-

Geschrapte bushaltes doen in de pen klimmen..
Het schrappen van een aantal haltes op de lijn 38/39 doet lezers in Sint-
Amandsberg (Wegwijs Noord) en Oostakker (Attentie) in de pen klimmen. 
De gevoerde mobiliteitsontwikkeling baart zorgen. En dat in coronatijden 
waarin de overheid een ‘groene’ omvorming - ook van het openbaar vervoer 
- als één van de pijlers ziet van de ‘relancepolitiek’…

tief “gewoon worden geschrapt”. Net als 
die van de Zingemkouter en de Albrecht Ro-
denbachstraat/Frans Gevaertstraat. Ouders 
die hun kinderen met het openbaar vervoer 
naar school laten rijden, worden straks nood-
gedwongen weer de auto in gedreven. Het 
doorverwijzen naar andere lijnen en haltes 
‘op wandelafstand’ - zoals naar het Ferdi-
nand Snellaertplein - neemt men trouwens 
met een flinke korrel zout. Voor bejaarde 
en minder mobiele lotgenoten is dat alle-
maal niet vanzelfsprekend. Zeker als je be-
denkt dat die nu al vaak een inspannend 
traject moeten afleggen voor ze aan hun 
vertrouwde halte aankomen. “De inplanting 
van de bushaltes wordt stilaan een voorrecht 
voor enkel de sportievelingen” klinkt het als-
maar realistischer. Doorverwijzen is dan weer 
één zaak, in welke omstandigheden dat kan 
(of moet) gebeuren, een heel andere. Men 
verwijst o.m. naar de halte aan de Edgard 
Tinelstraat, rechtover de school. Met als al-
ternatief de opstapplaats aan de Antwerpse-
steenweg rechtover Carelshof. Dat daartoe 
de Karnemelkwegel moet gebruikt, is een 
(zomerse) zegen en een (herfst-winterse) 
vloek. Vooral dat laatste voelt onveilig aan. 
Vrouwen en kinderen durven ook ’s avonds 

niet via deze wegel naar huis gaan. En op 
‘natte dagen’ moet men er op een belangrijk 
verbindingsstuk (zie foto) door vele plassen 
waden. Een lezer merkt op dat een paar jaar 
terug al haltes aan de Romain Clausstraat 
(Goedlevenstraat) en aan de Esperantostraat 
(Sint-Amandsberg) sneuvelden. Dat was toen 
ook het geval in o.m. de wijk Schansakker 
en aan de Sint-Laurentiuslaan. Dat de halte 
aan Volvo Trucks in de toekomst verdwijnt, 
is eigenlijk opgewarmde kost. In de praktijk 
wordt die al sinds midden vorig jaar niet lan-
ger bediend. Met de P+R aan de Antwerpse-
steenweg vandaag als eindpunt. Maar vanaf 
volgend jaar ook niet meer (zie hiernaast). 
Herhaald, voor nog meer concrete informa-
tie is het wachten tot in dit najaar… 

Eric VAN LAECKE

Karnemelkwegel...

Hoek Krijtestraat-Goedlevenstraat

Zwembad Rozebroeken
(nog) langer dicht…
Zwemparadijs LAGO Rozebroeken aan de 
Victor Braeckmanlaan zit in het sukkel-
straatje en blijft nog een hele tijd langer 
dicht. In de voorbije kerstvakantie sloot het 
zwembad plots de deuren wegens o.m. los-
gekomen tegels op de bodem. Met het oog 
op de algemene veiligheid kwam er een 
grondige controle van de zwembadinfra-
structuur. Daartoe diende het bad helemaal 
leeggemaakt.

Een gerechtsexpert kwam langs om de 
schade op te meten. Pas daarna konden 
de eigenlijke reparatiewerken opstarten. 
De herstellingskosten zijn ten laste van het 
bedrijf. Oorspronkelijk gold de sluiting tot 
10 januari, later verlengd tot 31 januari. Die 
termijn werd recent nogmaals verlengd tot 
midden maart. Het einde is dus nog niet 
in zicht. Door de hygiënische maatregelen 
was en is het tropisch gedeelte al veel lan-
ger niet toegankelijk…

Eric VAN LAECKE
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

T 0476 56 68 44   -  E kris.van.deun@davinci-cf.be 

Familiale opvolging 
 Begeleiding van de verkoper 
  Begeleiding van de aankoper of opvolger
   Verkoop van ondernemingen (zie website)

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

  mail:  jo.maris@davinci-cf.be
  gsm :  0497/51.54.71
  Website:  www.davinci-cf.be 
  Kantoor:  Groenstraat 32   - 9070 Destelbergen

Onafhankelijke organisatie die ondernemers 
begeleidt en adviseert bij de opvolging en 
overdracht van het familiebedrijf naar de 
volgende generatie. 

Hoek Wittewalle-Bredestraat

Zo ook bij de familie Helinckx, die vlakbij de 
bushalte Wittewalle woont. Dat er modder aan 
de straat ligt, is niet leuk, maar als je ziet hoe 
hun deurtje en afsluiting er tegenwoordig uit 
ziet? Afkuisen heeft geen zin, want het bleke 
hout is binnen de 24 uur terug een modderschil-
derij. Je kan het de wagens en vrachtwagens 
niet kwalijk nemen dat ze in de berm rijden, 
het kan gewoon niet anders wanneer de bus 

Modderfestijn en onveiligheid troef…
We zien op sociale media dagelijks meer en meer (nog meer) berichten verschijnen over 
ontevreden bewoners van Wittewalle en Eekhoutdriesstraat. De voorbije weken, met 
veel sneeuw en regen, werden vele bermen herschapen in echte modderpoelen…

vertrekt. Je kan er gewoon niet kruisen zonder 
in de berm te rijden. De toestand werd al ver-
schillende keren – met foto’s – aangeklaagd bij 
het stadsbestuur. “We zullen het bekijken. Maar 
eerst moeten de werken in het dorp achter de 
rug zijn”, dat is zowat het trieste antwoord dat 
men krijgt. Ons inziens zal het dus voor 2023 
“niet bekeken kunnen worden”. En zeggen dat 
Wittewalle reeds ‘vernieuwd(?)’ werd...
Als tussenoplossing vult men af en toe de 
geulen op met… aarde.  Die wordt binnen de 
kortste keren terug modder..  Men zou toch ver-
wachten dat een vernieuwde straat – werken 
die twee jaar hebben geduurd – een verbete-
ring zou brengen, maar dat is in Wittewalle en 
Eekhoutdriesstraat zeker niet niet het geval. Er 
wordt ‘geduld’ gevraagd...

ONVEILIG
Vooral het ontbreken van fietspaden en voetpa-
den ligt de mensen hoog. Op sommige plaatsen 
is de benutbare breedte meer dan 15 meter. En 
men slaagt erin om een straat te leggen van 5 

meter breed, zonder voetpaden en fietspaden. 
Ga daar maar eens wandelen als je wat ouder 
bent, of als je met kinderen of kleinkinderen 
een wandelingetje wil doen. Op gevaar van 
eigen leven. Enkele bewoners hebben zelfs al 
gedreigd om het stadsbestuur een proces aan 
te doen mocht er hier iets gebeuren met voet-
gangers of fietsers.
Er zijn wel grasstroken tot soms 7 of 8 meter 
breed, die de mensen dan nog zelf moeten on-
derhouden op de koop toe. En nu heeft men 
ook nog boompjes geplant. Ook daarover zijn 
de meningen erg verdeeld. De ene vindt het 
mooi, de andere klaagt dan weer over het extra 
werk dat het met zich zal meebrengen om bla-
deren te ruimen (zeker wanneer die zullen ge-
combineerd worden met een modderstrook…).
En zo blijft de soap letterlijk aanmodderen.

Jan Callebert
(op vraag van enkele bewoners...)

De ‘mooie’ afsluiting van familie Helinckx...

Hoek Wittewalle-Gasthuisstraat

De afwerking van de Eekhoutdriesstraat en 
de Wittewallestraat krijgt alsmaar (groene-
re?) vorm en kleur. Al zijn niet alle problemen 
al duurzaam opgelost (zie elders). Sinds kort 
maken een pak jonge en levenslustige boom-
pjes hun opwachting in het heraangelegde 
landschap. Dat doet nu al van een vroege 
en opbeurende lente dromen. Op dezelfde 
verkeersas worden ook de aangelegde ‘wa-
di’s aangepakt. Zeg maar de bufferings- en 
filtratievoorziening van het (tijdelijk) hemel-
water. Het woord komt uit het Arabisch en 
staat voor ‘vaak droogstaand rivierdal’. Het is 
ook een letterwoord voor Water Afvoer Drai-
nage Infiltratie. De intussen al aangevoerde 
bodembedekking is een ‘schrale grond ge-
mengd met compost en daarna ingezaaid 
met een bloemenmengsel’. Laat het nu maar 
regenen...
In de Eekhoutdriesstraat blijven de proble-
men om ‘elkaar te kruisen’ zich opstapelen. 
Telkens de lijnbus of een vrachtwagen – al 
dan niet ‘verloren’ gereden en achterwaarts 
terugkerend – in de straat komt kunnen wa-

Een nieuwe (eerste) lente…

gens en zeker bestelwagens er NIET langs, vanwe-
ge te smalle straat.  De gevaarlijke ‘gele blokken’ 
worden volgens bewoners daarbij meermaals 
aangereden. En dan spreken we nog niet over de 
voetgangers en fietsers die OOK in deze ‘straat’ 
moeten wandelen of fietsen. De mensen hebben 
dit al meermaals aangeklaagd bij het stadsbe-
stuur maar krijgen (voorlopig?) geen gehoor...

Eric VAN LAECKE   

Probeer hier maar als voetganger 
of als fietser nog tussen te 
geraken...  Dagelijks kost hier !

Nieuw aangeplante boompjes in 
de ‘groene’ zones.
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alle dagen doorlopend open van 9u30 tot 18u15 - Zaterdag tot 18u00 (gesloten op zondag en maandag)

Confirmation of love ... make her dream come true

Promise of love... 14 februari :Valentijn !❤ ❤

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

Aandacht
Wie, door omstandigheden, geen 
‘Attentie’ in de bus kreeg kan er altijd 
gratis een bekomen bij volgende zaken:

- Kantoor Fintro, Oostakkerdorp 41.
- Slagerij Filip, Groenstraat 106
- Slagerij Frank, Bredestraat 145
- Total station, Groenstraat
- Oostakkerse café’s

BIBLIOTHEEK
OOSTAKKER

Sint-Laurentiuslaan 1, Oostakker, T. 09/251 87 94
09/210 10 10

(Gentinfo, verlengen en reserveren)

maandag 15u30 - 19u00 - woensdag 14u00-17u00
donderdag 15u30-18u00 - zaterdag 10u00-12u30

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Abonnement Attentie
Mensen die belangstelling hebben voor 
ons maandblad ‘Attentie’ en niet op 
Oostakker woonachtig zijn, kunnen een 
jaarabonnement nemen (30 euro voor 11 
nummers).

De postzegels zijn immers de voorbije vijf 
jaar met 30% duurder geworden. Inte-
resse? Neem contact op met uitgever Jan 
Callebert, via mail: info@dewegwijs.be of 
gsm 0478 97 87 11. Opgelet: nieuw reke-
ningnummer: BE76 9730 7447 3095.

Vermeld uw naam, adres, en ‘attentie’. 
We sturen dan elke maand ‘Attentie’ op 
met de post.

Start heraanleg 
Antwerpsesteenweg
In maart starten het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) en de Stad de heraanleg 
van de Antwerpsesteenweg, ter hoogte 
van de op- en afritten (R4). Zeg maar aan 
het ‘Nikita-kruispunt’ waar de scholier uit 
Destelbergen bij een ongeval het leven liet. 
In een eerste fase gaan de nutsbedrijven er 
aan de slag. De wegen- en rioleringswerken 
zijn gepland vanaf augustus en zullen twee 
jaar duren.
Meer in volgend nummer. (EVL) 

Alle info in verband met
publiceren in Attentie:

Jan Callebert   0478 97 87 11
zet-werk@telenet.be
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Valentijn ontbijt 
aan huis geleverd 

Op zondag 14 februari	

Flesje Cava 
Assortiment aan broodjes 

Assortiment aan koffiekoeken 
Boter, Choco & confituur 

Beenham, polderham, jonge kaas, brie 
Krabsalade en Gerookte zalm 

Yoghurt met vers fruit 
Vers fruitsap 

Granola 
Hard gekookt eitje 
Valentijnskaarsje  

Roosje 
Chocolade in hartvorm  

 
Prijs per box € 65 voor 2 personen 
Prijs per box € 89 voor 3 personen   

 
Kinderontbijt aan € 17.00 

Mini sandwiche, mini broodje, 1 mini koekje, donut, kaas, hespenworst, nutella, 
chocomelk, cornflakes, yoghurt met vers fruit, chocolade, speculaas 

	

Wanneer	bestellen		 	 Hoe	bestellen		 	 									Levering	
Bestellen	kan	tot	12/2	om	18	uur		 Via	mail:	info@mathise.be																				Op	zondag		14/2	

		 	 of	via	09/329	78	38	 	 						tussen	7u30	en	11u00	

	

Je	kan	laten	weten	rond	welk	uur	je	de	levering	wenst	en	wij	zullen	
dit	zo	goed	mogelijk	benaderen	

  

Afhaal Valentijnmenu 2021
 

Voorgerecht
Tartaar van in rodebietensap gemarineerde zalm -

appel - komkommer - bulgur - granaatappel
***

Soep: consommé van duif
***

Tussengerecht
Franse langoustine - aardappelmousseline - dille

***
Hoofdgerecht

Melklam met kruidenkorst - bruine jus -
gepofte krielaardappelen - doperwt - boerenkool 

Of
Zeebaars - verveine - venkel - spinazie - aardappel 

***
Dessert

Chocolade brownie - caramel - gezouten pinda
 

€ 50.00 zonder tussengerecht
€ 65,00 met tussengerecht

Menu is verkrijgbaar op vrijdag 12  februari,
zaterdag 13 februari en zondag 14 februari 
Bestellen kan tot woensdagavond 10 februari

Valentijn ontbijt (aan huis geleverd)
op zondag 14 februari

Ook TAKE AWAY blijft mogelijk op
vrijdag 16u30-18u00, zaterdag 16u00-17u30, zondag 11u00-12u00

 Voertuig getoond met betaalde opties. *Situatie op 01/12/2020, op basis van de op die datum goedgekeurde 
motorisaties. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): volkswagen.be

Trouw aan zijn DNA van polyvalente wagen opent de nieuwe Caddy de deuren voor tal van mogelijkheden. Aan de buitenkant maakt 
hij indruk met een nieuw aantrekkelijk design en een extra groot panoramisch dak in optie. Binnenin verwelkomt hij opmerkelijke 
technologische nieuwigheden, zoals de uiterst geavanceerde Digital Cockpit. Bent u er klaar voor? De nieuwe Caddy is alvast klaar 
voor het onverwachte. Wat u ook met hem van plan bent.

Kom de nieuwe Caddy ontdekken in onze concessie.

De nieuwe Caddy. 
Klaar voor het onverwachte.

4,8 - 7,2 L/100 KM • 126 - 162 G CO2 / KM (WLTP*)

Uw Volkswagen-concessiehouder

Lancerings- 
condities

Antwerpsesteenweg 86 - Lochristi
Tel. 09/355 74 52

www.autocenterstevens.be

KOM DE NIEUWE CADDY ONTDEKKEN IN ONZE SHOWROOM, ZOWEL DE CARGO ALS DE PERSONENWAGEN !
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Wij danken de talrijke Vl@s-leden die hun bijdrage voor 
Vl@s-lidmaatschap 2021 reeds gestort hebben waardoor onze 
vereniging kan blijven overleven.

Graag een warme oproep aan diegenen die hun lidgeld voor 
2021 nog dienen te vereffenen. Wij zijn reeds te laat om het 
grootste gedeelte ervan door te storten aan Vl@s-nationaal 
die daarmee de publicaties, de ledenverzekering en de overi-
ge vaste kosten dient te betalen.
Het lidgeld voor Vl@s-2021 bedraagt voor een enkele persoon 
20 euro. Voor 35 euro wordt aan alle gezinsleden, welke on-
der hetzelfde dak wonen, het lidmaatschap aangeboden en 
zijn zij allen verzekerd bij deelname aan een Vl@s-activiteit.

Om u en onszelf te beschermen durven wij geen huisbezoeken 
afleggen. Daarom vragen wij het bedrag over te maken op de 
rekening van Vl@s-Oostakker
(IBAN) BE90 8905 3405 3032

Wij weten dat door het naleven van de coronamaatregelen 
en de vaccinatie het normale levenspatroon zal terugkeren en 
dat wij de opgespaarde nieuwjaarskussen zullen kunnen uit-
wisselen.
Aanvaardt ondertussen de beste groeten van het afdelingsbe-
stuur Vl@s-Oostakker.

Langerbruggestraat
nu écht afgesloten… (?)
We vernamen, vlak voor het ter perse gaan, dat de Langer-
bruggestraat sinds 2 februari volledig is afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. Sinds enkele weken was het eigenlijk al 
verboden maar bij telling bleek dat de voorbije week maar 
liefst 1372 wagens of moto’s door de straat reden, een beet-
je van het goede teveel. Vandaar de drastische beslissing om 
ECHT af te sluiten… Ook al wordt Oostakker stilaan een ‘on-
bereikbaar eiland’, toch moet iedereen zich aan de regels hou-
den. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog doorrijden op 
het voorziene pad. – J.C.
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GARAGE VERMEERSCH J. BV
✔ Sinds 1992 zijn wij een familiebedrijf. Bij ons kan u terecht voor herstellingen
aan alle merken, tweedehandswagens & aanhangwagens.
🔘🔘 Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
📞📞 +32 (0)475/73.68.13
💻💻 www.garagejv.be – info@garagejv.be 

TWEEDEHANDSWAGENS

Op zoek naar een kwalitatieve
tweedehandswagen? 
Dan bent u bij ons aan het juiste 
adres. 

GARAGE

§ Onderhoud & herstellingen 
aan alle merken

§ Aircoservice
§ Technische controle
§ Herstelling glasbreuk
§ Banden & velgen
§ Depannage

BEZOEK ONZE TOONZAAL MET AANHANGWAGENS & TWEEDEHANDSWAGENS.

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

AANHANGWAGENS

100% Belgisch #kooplokaal

§ Enkel as aanhangwagen
§ Dubbel as aanhangwagen
§ Kipper handmatig / elektrisch
§ Gesloten aanhangwagen
§ Verkoop & verhuur

Maritsa van Iterson is al een tijdje op weg 
naar haar grootste betrachting: ‘Miss Bel-
gië 2021’ worden.  Omwille van haar hoge 
stemmenaantal werd ze al eerder tijdens 
de voorkiezing in Oost-Vlaanderen verko-
zen tot ‘Miss Publiek’. Dat zette het hoog-
ste aantal uitgebrachte stemmen op haar 
naam. Dat ze de publiekslieveling werd in 
de provincie, deed haar duidelijk deugd. 
Het was meteen goed voor deelname aan 
de verdere nationale preselectie. Recent 
kreeg ze het blijde nieuws dat ze intussen 
is doorgestoten naar de finale. Na maan-
denlang campagne voeren en een aan-
moedigingsflyer, ook in onze Oostakkerse 
brievenbus.

Het verhaal is intussen bekend. Maritsa van 
Iterson droomt alsmaar meer luidop van 
het felbegeerde kroontje. We schreven het 
al “ze neemt geenszins deel uit ijdelheid 
of geldingsdrang. Vanuit een persoonlijke 
ervaring komt ze wel op voor jongeren die 
het moeilijk hebben en in een burn-out 
(dreigen) te belanden. Ze laat zich daarbij 
onbewust leiden door een sterk sociaal ge-
voel en een dito werkijver. Maritsa draagt 
de missverkiezing trouwens aan hen op” 
einde citaat. Nog even opfrissen dat de 
kandidate werkt in theater- en evenemen-
tenzaal Capitole Gent en op Urgent.fm 
een radioprogramma presenteert. Ze volgt 
de opleiding journalistiek en hoopt op een 
latere carrière in de media. Maar voor alles 
wenkt nu vooral de Miss België-verkiezing. 
Als enige Gentse in het gezelschap trot-

Maritsa van Iterson naar finale Miss België
Maritsa van Iterson (26) uit Sint-Amandsberg - met sterke roots 
in Oostakker en Destelbergen - mag nu ook naar de finale 
van de verkiezing voor Miss België. Ze blijft aandacht vragen 
en zich inzetten voor ‘mentale gezondheid’ bij jongeren. 
Dat laatste is intussen door coronatijden gemeenzaam 
gespreksonderwerp geworden. 

seert ze in de finale een dertigtal mededin-
gers. Die gaat - altijd onder voorbehoud 
- door in Plopsaland De Panne, ergens in 
april of mei.

Stemmen kan via sms ‘MB9 naar nummer 
6665 te sturen. Of via app.missbelgium.
be/list/MB. Een euro per stem…

Eric VAN LAECKE
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Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

Frans Gevaertstraat 2  |  9040 St.- Amandsberg  |  Tel. 09 251 51 14
info@dekorf.be  |  www.dekorf.beBEWAAREXEMPLAAR

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14

info@dekorf.be - www.dekorf.be

NIEUW !

DE ENIGE,
ECHTE, KRUIDIGE,

SINT-AMANDSBERGSE
GIN

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

Een eerste reeks is klaar! 

Wenskaarten met 
bloemenzaadjes

in diverse thema’s
én kalligrafisch geschreven!

VALENTIJNONTBIJT! 
Zoals gewoontegetrouw gevuld met

tal van lekkernijen, de lekkerste chocolades,
en heerlijke Belgische bubbels.

85 euro - één rode roos inbegrepen

VALENTIJNONTBIJT
à la Tournée Minérale

Een goedgevuld ontbijtpakket met een
Mocktail,bijhorende garnituren en 2 glazen

85 euro - één rode roos inbegrepen

TOURNEE MINERALE
Op zoek naar een origineel én 

alcoholvrij geschenk? 
Wij hebben een paar verwenboxen 

voor u samengesteld,
zie www.dekorf.be

De jaarlijkse Gentse Halfvastenfoor, op en rond het Sint-Pieters-
plen, geldt traditioneel als de lente-opstap naar een druk en ge-
varieerd kermisgebeuren in het (Vlaamse) land. Het startschot was 
in de Arteveldestad gepland op 6 maart. De huidige coronamaat-
regelen staan evenwel kermissen en foren momenteel niet toe. En 
dat zal in de zeer nabije toekomst niet snel veranderen, leren de 
coronacijfers en het ministerieel besluit. Openluchtattracties en 

Gentse Halfvastenfoor
gaat niet door!
Het Gentse stadsbestuur heeft - in samenspraak 
met de ‘forains’ - nu al beslist om de jaarlijkse 
Halfvastenfoor niet te laten doorgaan. Ook niet in 
een of ander coronaproof scenario dat vandaag door 
de federale regering alsnog wordt afgeblokt. De 
volksgezondheid gaat voor…

speelse kramen maken (figuurlijk) alom plaats 
voor nieuwgebouwde vaccinatiecentra en ande-
re ‘prikoorden’. De gezondheid gaat meer dan 
ooit voor, op de weg naar een al lang verbei-
de en hoopvolle ‘bevrijding’ voor iedereen. Voor 
de vertierzoekende kermisbezoekers is dat een 
extra uitdaging en nog meer een dito opgave. 
Maar dat is nog altijd beter, dan een slingeren-
de en weinig behapbare wortel voor de neus te 
hangen. Ook duidelijkheid en beslistheid heb-
ben hun voordelen. Geleerd door de ervaringen 
van een jaar geleden waarbij bestuur en foor-
reizigers - niet zonder discussies en onbegrip 
- letterlijk en figuurlijk naar een evenwichtig be-
staansrecht zochten. Het COVID-19 virus en zijn 
opdoemende varianten laat nog altijd niet met 
zich sollen. De natuur was, is en blijft de baas... 
Een alternatieve datum naar voor schuiven voor 
de Halfvastenfoor, is niet evident. Ook al omdat 
de ‘forains’ in principe een drukke agenda heb-
ben en van kermis naar kermis trekken. “Als de 
mogelijkheid zich aandient, zal de Stad snel in-
spelen op een veranderde situatie. Het stads-
bestuur zal, samen met de foorreizigers, alles 
in het werk stellen om foren en kermissen op-
nieuw veilig te organiseren, zodra het wette-
lijk weer mag” laat schepen van Economie Sofie 
Bracke weten. Voorzitter van de Foorreizigers-
vereniging Guido Herman in een reactie: “De 
Halfvastenfoor kent een rijke traditie. Het is een 
moeilijke maar logische beslissing om de foor 
niet te laten doorgaan. We kijken er wel naar 
uit om opnieuw naar Gent te komen zodra dat 
is toegelaten”. De aanslepende coronacrisis zet 
alvast ook aan tot geduld oefenen, begrip tonen 
én relativeren…

Eric VAN LAECKE 

Koppelingsgebied Oostakker-Noord
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) start 
de opmaak van het landinrichtingsplan voor 
het koppelingsgebied Oostakker-Noord. Het 
gebied is gelegen ten noorden van Wittewal-
le en de Rostijnestraat. Wie interesse heeft 
om mee na te denken over de toekomstige 
inrichting, kan zijn gegevens doorgeven via 
e-mail projectsecretariaat.gent@vlm.be. De 
VLM ijvert voor een diverse groep burgers, 
over alle leeftijden heen, die hun kennis en 
hun beleving over de buurt willen delen. En 
de invulling van het koppelingsgebied mee 
gestalte willen geven. Met een aanmoedi-
gend knipoog naar vrouwen en jongeren. 
Meer info op de webstek van de Vlaamse 
Landmaatschappij…

Eric VAN LAECKE  
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P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

U KAN BIJ ONS TERECHT VOOR:
ALLE ONDERHOUD, BANDEN, REMMEN,
BATTERIJ, UITLAAT, SCHOKDEMPERS,

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

van 08u00 tot 12u00 en 13u00 tot 18u30

WWW.PDSCARS.BE

OKKASIEWAGENS MET 1 JAAR WAARBORG

STEEDS AFGELEVERD

MET GROOT ONDERHOUD

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

BETAALBAAR EN KWALITATIEF WERK  -  STERK IN SERVICE  -  UW VERTROUWEN WAARD

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Vergeet Valentijn niet !
Actie op zaterdag 13 februari:

Op alle rode toestellen

10 % korting ! 

Elk jaar organiseert Oxfam wereldwinkel Oostak-
ker-Sint-Amandsberg een “krok mesjeu”-avond 
in zaal Nova. Vorig jaar op 7 maart, een week 
vóór de lockdown, hadden we nog absoluut 
geen besef van wat er ons zou overkomen de 
volgende maanden. Aangezien ook onze we-
reldwinkel te lijden heeft onder de coronamaat-
regelen en onze vaste kosten wel blijven komen 
– gelukkig werken onze winkeliers vrijwillig 
– hebben we een alternatief uitgedacht: een 
maaltijdpakket. Een vrije interpretatie van ‘Als 
de berg niet naar Mozes komt, dan gaat Mozes 

Geen krok mesjeu dit jaar? Haal zelf de wereld in huis!
naar de berg’. Dank bij voorbaat als je de we-
reldwinkel wil steunen.

Doe het zelf-maaltijdpakket
We bieden onze sympathisanten een maaltijd-
formule aan met een aperitiefhapje, een hoofd-
gerecht en een dessertje. In het pakket zitten 
alle ingrediënten en de bereidingswijze, zodat 
je meteen aan de slag kan, om een originele 
maaltijd op tafel te toveren. Er is keuze tussen 
twee aperitiefhapjes, twee hoofdgerechten 
en twee desserts, die naar hartenlust kunnen 

gecombineerd worden. Zes lekkere gerechten 
met ingrediënten die zoveel mogelijk uit eer-
lijke handel en lokale handel komen en ecolo-
gisch zijn. Zo werken we samen met De Kromme 
Boom en Voedselteams. Als aperitiefhapje kan 
je kiezen tussen palmhartendip of tom khasoep; 
als hoofdgerecht kies je tussen maffiavrije pasta 
met bio-oesterzwammen van De Kromme Boom 
of pittige dahl met rijst en als dessert banaanijsje 
of panna cotta. De recepten en ingrediënten vind 
je ook op de webpagina van onze winkel mocht 
je vooraf iets moeten checken ivm allergieën. 

Prijs
Er wordt een pakket voor vier en een pakket 
voor twee personen aangeboden en je betaalt 
daarvoor respectievelijk 40 en 25 euro. Als je dat 
wil, kan je nog een bijpassende wijn bij bestellen. 
 
Levering of afhalen
De maaltijdpakketten worden aan huis 
gebracht op zaterdag 27 maart tussen 
14 en 16 uur in de buurt van de Lour-
desstraat en in de omgeving met post-
nummer 9040 en 9041. Wie verder woont en 
toch wil steunen, kan het pakket komen afhalen 
tijdens de openingsuren in de winkel in de Lour-
desstraat, zaterdag 27 maart van 9.30 tot 12 uur.
Maak er een leuk familiemomentje van om sa-
men te kokerellen en te eten terwijl je luistert 
naar de spotifylist met wereldmuziek die de vrij-
willigers voor jou samenstelden.
 
Hoe bestellen?
Bestellen kan via een bestelfomulier op onze web-
pagina www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/
gent-oost/ en dit vanaf 5 februari tot 7 maart. In 
de agenda staat een link naar het bestelformulier. 
Heb je moeite met online bestellen, dan kan 
het ook in de winkel tijdens de openingsuren. 
We vragen om je bestelling vooraf te betalen. 
Onze wereldwinkel is open op zaterdag en zon-
dag van 9.30 tot 12 uur, op dinsdag van 10 tot 
12 uur en op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur.
 
Oxfam Gent-Oost
Lourdesstraat 55, 9041 Oostakker
Contact: gent-oost@oww.be
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Antwerpsesteenweg 992, 
9040 St- Amandsberg
Tel: 09/229 17 20
Ma – Za: 10.00 - 18.00 uur 
Zo: gesloten

Stationstraat 230, 9880 Aalter
Tel: 09/325 05 50
Zo - Ma: gesloten
Di- Vrij: 09.30-12.00 / 14.00 - 18.30 uur
Za: tot 18.00 uur 

www.boetiek.mady.be
Boetiekmady@skynet.be

Kim verwelkomt 
jullie vanaf 5 Februari

Welkomstgeschenk 
bij aankoop in Februari!

De winkel werd een weekje gesloten, voor 
verbouwingswerken. Dochter Kim wil haar ei-
gen idee in de winkel steken, “het wordt een 
beetje moderner, jonger, verfrissend”, zoals 
Mady het graag beschrijft.
Mady startte haar boetiek in 1985, aan het 
Heernisplein in Sint-Amandsberg. Negen jaar 
later verhuisde ze enkele honderden meters, 
schuinover theater Scala. In 2005 volgde een 
nieuwe uitdaging aan de Antwerpsesteen-
weg, in het centrum van Sint-Amandsberg. 
Toen was die steenweg nog florerend wat 
handelszaken betreft. Ze was ook een drijven-
de kracht in de handelaarsvereniging STAR, 
die regelmatig met mooie initiatieven uit de 
hoek komt om de plaatselijke handelaars te 

Mady is ervan overtuigd dat 
dochter Kim de overname vlot 
zal laten verlopen.Boetiek Mady blijft in goede handen

We schreven het al een tijdje geleden, Mady Buysse, oprichter van Boetiek 
Mady gaat op pensioen. Tot voor enkele maanden was het afwachten of de 
zaak zou verder gaan, maar nu is het zeker dat haar dochter Kim Strobbe 
vanaf 5 februari de zaak overneemt.

promoten. De vele problemen, met 
de heraanleg van de steenweg, het 
verdwijnen van veel parkeerplaat-
sen, zorgden voor nog maar eens 
een verhuis in 2015, dit keer naar 
de Antwerpsesteenweg, ter hoogte 
van de kerk Oude Bareel, waar de 
zaak nu veel beter gelegen is, en 
waar ruimere parkeermogelijkheden zijn.

SCHILDER-MICROBE
Mady zelf is in coronatijden terug beginnen 
schilderen. Specialiteit olieverf op doek. En 
we hebben op haar smartphone enkele werk-
jes kunnen bewonderen. Het moet gezegd:  
het is knap werk!  Misschien in de toekomst 

nog een expo op één van volgende STAR-acti-
viteiten?  Het is maar een ideetje…  We gun-
nen Mady een mooi pensioen, en aan dochter 
Kim een vlotte doorstart van de boetiek. 

HEROPENING: ‘LEEF MET LEF’
Onder dit motto “Leef met Lef” heropent Kim 
op 5 februari de winkel. Met uiteraard ook de 
nieuwe lentecollectie. Vele klanten zijn reeds 
op de hoogte van de overname door dochter 
Kim en zullen de weg naar Boetiek Mady blij-
ven vinden. Immers, service en kwaliteit blij-
ven hoog in het vaandel. Ook in coronatijden 
wil de winkel de klanten blijven verwennen 
en waar nodig advies meegeven met de klan-
ten.
Kim is interieurvormgever van opleiding en 
heeft ook de huidige winkel vanaf casco uit-
getekend en ingericht. De creativiteit van ma-
dy is duidelijk doorgegeven aan haar oudste 
dochter. Wat in deze branche zeker een must 
is.
De winkel biedt maar liefst 200m2 aan shop-
plezier met diverse merken in verschillende 
prijsklassen. Het inrichten en gezellig maken 
van de winkel is echt een manier om ons uit 
te leven. We willen gewoon heel graag dat ie-
dereen zich op zijn gemak voelt bij ons door 
het een huiselijke sfeer te geven. 
Iedereen kan bij Boetiek Mady terecht, vanaf 
maatje 34 tot 46. Welkom !

SCHELLYNCK
ROLAND

ALGEMENE DAKWERKEN

0474-816.457
cathy.van.hoorde@telenet.be

Nieuwe daken
Platforms
Voegwerken
Nieuwe dakgoten
Schoorstenen
Isoleren van daken
Kleine reparaties

GRATIS OFFERTE
VLUGGE SERVICE

Roland Schellynck
H.B. de Tracylaan 13
9041 Oostakker
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Dit jaar brengt Opel het autosalon naar jouw salon. Ontdek de nieuwe Mokka-e
in onze virtuele showroom op opel.be, of ga langs bij je Opel Verdeler.

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

BELEEF JOUW SALON ONLINE OF BIJ JE OPEL VERDELER, EN KIES JE SALONCONDITIES ZELF.

Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.
Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, 
routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.

MOKKA-      17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2 AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Elke donderdagnamiddag stappen Ria en 
Martien 10.000 stappen, of soms meer, om 
achtergelaten zwerfvuil en andere troep (veel 
mondmaskers) op te ruimen in hun buurt. Ze 
wonen zelf in de Hollenaarstraat en zien het 
als een erezaak om de buurt toch een beetje 
proper te houden.
“In samenspraak met IVAGO zijn we dus 
“Propere Pierkes”, met aangename onder-
steuning. Het zwerfvuil wordt, na een mailken 
naar IVAGO, opgehaald aan huis. De blauwe 

Respect voor ‘Propere Pierkes’
Terwijl ikzelf als uitgever, eind 
januari, boekjes aan het ‘bussen’ 
was in de Beelbroekstraat kwam ik 
Martien Vincent en Ria Raman tegen. 
Dit bracht mij op het idee om efkes 
die vrijwilligers aan te spreken. Uit 
respect voor mensen die ‘vechten 
tegen de bierkaai’ van de groeiende 
berg zwerfvuil.

PMD-zak mogen we bij onze zak plaatsen bij 
de gewone ophaling.”
Op één van de twee foto’s zie je het resultaat 
van 4 uurtjes arbeid. “En dan zie je nog niet 
de hoeveelheid glas die we ‘en passant’ ook 
nog meenemen. Dat onze inzet wordt geap-
precieerd merken we aan de “likes” die we 
krijgen van de mensen en het feit dat we hier-
over regelmatig worden aangesproken door 
passanten.
Dit is dus een leuke vorm van vrijwilligers-
werk. Je ziet steeds het resultaat en je bent 
terwijl ook nog in beweging. Het is gezond. 
Een aanrader voor iedereen!”
De ‘Propere Pierkes’, zoals ze genoemd wor-
den, krijgen de steun van IVAGO:
“Er wordt gezorgd voor persoonlijke bege-
leiding en verzekering van IVAGO. Materiaal 

zoals grijpers, hesjes, 
handschoenen, zwerf-
vuilzakken en of een 
gele zwerfcontainer. En 
gratis ophaling van de 
veegvuilzakken of con-
tainer, nadat je hen via 
mail of telefonisch con-
tacteerde.” 
Onze conclusie: als al-
le mensen nu zelf eens zouden beseffen dat 
zwerfvuil eigenlijk niet kan, dan zou het leven 
voor vele bewoners al een stuk aangenamer 
zijn. Neem gewoon je afval mee naar huis, het 
is maar een kleine moeite.

Tekst en foto:
Jan Callebert (en de Propere Pierkes)
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U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

www.pattymo.be • 09/377.03.92 • info@pattymo.be

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

Je kon het al vorige maand lezen. Aan 
de Motorstraat richting Sint-Amandsberg 
werd de bestaande afslagstrook (‘bypass’) 
naar de tunnel aan de John Fitzgerald 
Kennedylaan (R4)  intussen heraangelegd 
én ruimer bemeten. De aanpassing maakt 
tweerichtingsverkeer voor het gemotori-
seerd verkeer mogelijk. Anders gezegd, 

Ook omrijden aan kruispunt
Hogeweg-Farmanstraat… 
De eerste fase van de aanpassingswerken ter hoogte van de 
Motorstraat, Farmanstraat en de Singel door spoorwegbeheerder 
Infrabel is achter de rug. De ingrepen zijn alvast duidelijker en ruimer 
bemeten en komen het weg-  én het treinverkeer ten goede. Voor 
sommigen betekent het wel, voortaan een stuk omrijden…    

het verkeer verloopt er voortaan op twee 
rijvakken richting de tunnel en de Vlieg-
tuiglaan en omgekeerd richting de Hoge-
weg of de Motorstraat. Het fietsverkeer 
kreeg een aparte fietsoverweg en kan zijn 
weg richting de haven en het westen ver-
derzetten via een eigen bedding. Eens de 
‘bypass’ was aangelegd verschenen ook 

betonblokken in het landschap. Die sluiten 
sindsdien de beide spoorwegoverwegen 
aan de Farmanstraat respectievelijk aan 
de Singel-Farmanstraat af. In een tweede 
- nog niet vastgelegde fase - wordt ook de 
Hogeweg, ter hoogte van de spoorweg-
brug, een stuk heringericht en komt er een 
veilig fietspad tussen die Hogeweg en de 
Singel. Herhaald, die timing en fase zijn 
voor later. De ingrepen voor een veiliger 
weg- en spoorverkeer ‘knipt’ ook in de 
vertrouwde gedragspatronen. De vroege-
re doorsteek aan de Farmanstraat richting 
Vliegtuiglaan is nu mee afgesloten. Voor-
al voor de daar gevestigde bedrijfjes is die 
mobiliteitsaanpassing veel minder comfor-
tabel. Die moeten (of kunnen) voortaan 
een paar kilometer omrijden via de Singel 
en de Daniël Kinetstraat…   

Tekst: Eric VAN LAECKE 
Foto’s: Dirk DE BOURDERE

Riolering
blijft zorgenkind…
Het onderhoud en het regelmatig herstel-
len van de straatriolering, blijft voor het 
nutsbedrijf FARYS een permanent zorgen-
kind en een dagelijkse bezigheid. Veelal 
heeft dit te maken met verouderde lei-
dingen, verzakkingen of breuken. Recent 
werd ter hoogte van de Wolfputstraat - op 
het gedeelte tussen de Meerhoutstraat en 
de Jozef Cardijnlaan - het wegdek in beide 
richtingen opengegooid. Een onderaan-
nemer was er aan de slag om er - volgens 
een werknemer - een breuk/verstopping in 
de verbinding aan te pakken. Het was een 
plotse ‘knip’ die plaatselijk mobiliteitsroet 
in het eten gooide. Het euvel nam een 
paar weken in beslag en is intussen achter 
de rug. Niet zover uit de buurt - aan het 
kruispunt Zalegemstraat-Muizelstraat was 
al vroeger een zeer ‘ingrijpende’ herstel-
ling nodig… 

Eric VAN LAECKE 
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De Groenstraat - tussen vooral de Krijte- 
straat en de Antwerpsesteenweg - heeft al 
langer een bedenkelijke reputatie op het 
vlak van zwaar vervoer, druk verkeer, on-
aangepaste snelheden en onaangepaste 
infrastructuur. Door de aanleg van het ver-
keerscomplex Schansakker én de afsluiting 
van de brug over de R4, is het verkeer van en 
naar Volvo Trucks er intussen helemaal om-
geleid. Anderzijds is op de vroegere site van 
takelbedrijf Lybaert een loodsencomplex 
uitgebouwd waar tot zo’n twintig bedrijfjes 
hun - vooral logistieke - noden mee invul-
len. Door coronatijden draaien de activitei-
ten er een stuk op een lager pitje. Eens de 
economie volop herneemt, is allicht ook het 
transportverkeer helemaal terug. Tegen het 
kmo-bedrijventerrein rees destijds (schaars) 
protest door een aantal buurtbewoners.
Een recent ongeval zette de omgeving - ter 
hoogte van de Emillie Schatteman-, de Lou-
ise Derachestraat en de brug - abrupt in de 
kijker. Een 10-jarige scholier, die van de bus 
stapte, werd er bij het oversteken gegrepen 
door een bestelwagen en een stuk mee-
gesleurd. Achteraf gezien, gelukkig meer 
schrik dan onoverkomelijk erg. Het kwaad 
was evenwel geschied en de omwonenden 
lieten van zich horen. Niet in het minst om-
dat die locatie - ondanks vroegere verzuch-
tingen - nog altijd verstoken bleef van enig 
zebrapad. De tamtam op de sociale media 
deed zijn werk. In sneltempo kwamen er 
inderdaad  beschermlijnen die de oversteek-
plaats aangeeft en visualiseert. Ook al zijn 
die vandaag al even snel weer wat afge-
sleten en al minder duidelijk en opvallend, 
leert ons recent plaatsbezoek. Ook aan het 
kruispunt Hollenaarstraat-Krijtestraat is er al 
jaren vraag naar een extra zebrapad. Vooral 
bedoeld voor kuierende wandelaars, school-
gaand volk van EDUGO én klanten van café 
De Hoeve. Al is dat door de hygiënische 
maatregelen nog altijd gesloten.
Nog een opmerking in de marge. In het ka-
der van het Gents vervoersplan wil De Lijn 
vanaf 1 januari 2022, de lijn 38 herzien en 
de betrokken halte ‘Louise Derachestraat’ - 
en ook die van ‘Wildebrake’ - afschaffen. U 
leest er elders in dit blad uitgebreid over…

Eric VAN LAECKE

Groenstraat
kan al langer veiliger…
Op het vlak van (oversteek)infrastructuur kan de 
Groenstraat - ook aan de bushalte en de woonwijk 
ter hoogte van de afgesloten brug naar Volvo Trucks 
- best wat veiliger. Een recent ongeval waarbij een 
scholier betrokken was, zette de problematiek abrupt 
en nadrukkelijker in de kijker. Ook aan het kruispunt 
Krijtestraat-Hollenaarstraat leeft al jaren de vraag naar 
een beschermend zebrapad…

Let op, geld lenen kost ook geld.
* Kredietvorm: Lening Op Afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van 
aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 
3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. V.U. Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3, 1000 Brussel. PNF0607

Die auto � nancieren?
Kijk ook bij ons binnen.
Wij navigeren u naar de beste oplossing.

Pattyn-Sax bvba – uw bankagent en verzekeringsmakelaar – RPR 0885.868.435
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. V.U.: Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - BTW BE 0403.199.702 - RPR Brussel.
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GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.

Fintro Oostakker Oostakkerdorp 41, 9041 Oostakker
T +32 (0)9 251 23 24
pattyn-sax@�ntro.be
Facebook.com/FintroOostakker
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Verzekeringsmakelaars
die het verschil maken bij schade
door hun jarenlange ervaring !

Gratis offerte overdag op ons kantoor
of in de avond bij u thuis.

-
WWW.ZAKENKANTOORDECOSTER.BE

__________

Terug (blijvend) actief op beide locaties:

ALFONS VAN DEN BROECKSTRAAT 40

én GENTSTRAAT 234 - 9041 OOSTAKKER

T. 09-329 46 77 - T. 09-329.40.60

F 09-329 50 02 - GSM 0475-29 65 43

info@zakenkantoordecoster.be

Oostakkerse cannabisplantage had vele vertakkingen… 
De begin deze maand leeggehaalde cannabisplantage aan 
Oostakkerdorp had vele vertakkingen. In de deelgemeente werden 
zo’n 800 planten ter plaatse vernietigd. In een plantage in Opzullik 
(Henegouwen) werden liefst 3.500 exemplaren ontdekt. Het gaat om 
wat gemeenzaam “een Aziatische bende” wordt genoemd…

De politie en de opgeroepen ci-
viele bescherming en brandweer 
haalden op dinsdagmorgen 5 ja-
nuari een wietplantage leeg aan 
Oostakkerdorp. In het betrokken 
handelspand was tot voor een 
aantal jaren de bekende Brasserie 
Canar Bizar gevestigd. Tot de uit-
baters Guy en Lieve naar Portugal 
uitweken. De zaak werd nadien 
ingepalmd door (Belgische) Azia-
ten die er een ‘Asian Kitchen’ ser-
veerden of lieten afhalen. Dat de 
eerste uitbater, naar hij ons toen 
vertelde, zijn dagelijkse woon-
plaats in Oostende had, was niet 
uitzonderlijk. Maar evenmin voor 

de handliggend. Nog later kwam het restau-
rant in handen van even Aziatische uitbaters 
die er eenzelfde uithangbord en aanbod 
hanteerden. Veel begankenis en verkoop was 
er in al die tijd eigenlijk nooit. De schatten 
tierden blijkbaar op de bovenverdieping. Al 
vanaf het begin was er in de wandelgangen 
sprake van “een mogelijke dekmantel voor 
drugstoestanden”. Naast een indringende 
geur viel het de buren op dat er de laatste 
tijd nauwelijks zelfs nog iemand langskwam. 
Al was dat in coronatijden nog te begrijpen 
ook. Tot er een heuse wietplantage werd 
ontdekt met een ‘aanzienlijke oogst’. De 
federale politie trof er begin deze maand 
welgeteld 790 cannabisplanten aan. Die 
werden door de opgeroepen civiele bescher-
ming ter plaatse onmiddellijk verhakseld. De 
politionele actie kaderde in een grootscha-
ligere aanpak tegen “een Aziatische bende 
cannabiskwekers”. Daarbij werden onder-
zoeksdaden verricht in o.m. Antwerpen en 
Erpe-Mere en werden twaalf verdachten 
opgepakt. Het ging om negen mannen en 
drie vrouwen. Tien onder hen werden door 
de onderzoeksrechter ook aangehouden. De 
grootse vangst leverde een inval in het He-
negouwse Silly - zeg maar Opzullik - op. Dat 
werd een plantage van liefst 3.500 planten 
ontdekt. Vijf plukkers die letterlijk nog aan 
het oogsten waren, inbegrepen. 
In dezelfde periode werd ook een voertuig 
tegengehouden met 13,5 kg cannabis in de 
laadruimte. De onderscheiden huiszoekin-
gen leverden ook vuurwapens, stroomstoot-
wapens (tasers) en honderden XTC-pillen 
op. Voorts werd enkele auto’s (BMW), een 
Rolex-uurwerk en een pak cash geld in be-
slaggenomen. De federale politie was al 
sinds begin vorig jaar op onderzoek naar 
de bende. Nadat in 2019 al een plantage 
in Edingen was opgerold en begin 2020 
ook één in Aalst. De bende werd intussen 
volledig in kaart gebracht en opgedoekt. 
Kortom, de actie aan het rustige Oostakker-
dorp had vele vertakkingen die de gewone 
burger niet voor mogelijk houdt. Alertheid, 
sociale controle én - in dit geval zelfs - een 
goede neus, kunnen soms wonderen doen. 
Een deskundig politioneel onderzoek al he-
lemaal…       

Eric VAN LAECKE   
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

Tel. (09) 355 01 39GARAGE MARTENS 
BTW BE 0463 521 923

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

19.890 euro
22.280 km
09/2016
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

22.999 euro
59.850 km
07/2018
Benzine
96 kW (131 PK)
Automatisch

13.700 euro
1.520 km
01/2021
Benzine
103 kW (140 PK)
Automatisch

10.490 euro
5.950 km
09/2019
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

20.300 euro
10 km
09/2009
Benzine
110 kW (150 PK)
Manueel

9.990 euro
43.687 km
03/2018
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

21.659 euro
78.311 km
10/2017
Diesel
96 kW (131 PK)
Manueel

29.250 euro
94.602 km
06/2016
Diesel
147 kW (200 PK)
Automatisch

32.800 euro
11.480 km
02/2020
Elektrisch/Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

Fiat 124 Spider 1.4 - Multi Air LussoPeugeot 5008 1.2 PureTech Active (EU6.2)

Mitsubishi Space Star 1.2i S Line CVT

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Invite (EU6d-TZMP)Mitsubishi Space Star 1.2i - ClearTec Instyle

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond EditionFiat Ducato met opbouwkast en Navi en Camera

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV business SDA

www.garagemartens.be

17.450 euro
59.396 km
04/2016
Benzine 
100 kW (136 PK)
Automatisch

BMW 118 - 1 HATCH - 5 Deuren - Airco - Parkassist

Sassevaartstraat 46/212
9000 GENT

info@thehousefriend.be

0475/73 27 40
0487/37 69 74

MAATWERK IN VASTGOED

www.thehousefriend.be

The House Friend Real Estate

Buurtvertegenwoordiging
volgt wegenwerken
Onbekend is nog altijd onbemind. Dat 
gevoel bekroop ons na een ingestuurde 
reactie op de vorige maand gepubliceer-
de bijdragen over de Oostakkerse wegen-
werken en de nieuwe fase aan de Langer-
bruggestraat.

Een aantal betrokkenen vroeg zich af 
waarom er niets te lezen was over de - in-
tussen erg actieve - ‘buurtvertegenwoor-
diging’ die de werken in Oostakker cen-
trum volgt. Helemaal terecht, maar het 
was ons onbekend en we blijven nog al-
tijd weg van Facebook. Intussen staan we 
nu wel mee op de ‘mailing list’.

De buurtvertegenwoordiging werkt 
nauwgezet en klantgericht. En speelt snel 
op de bal om mee oplossingen aan te rei-
ken. Spil in de aanpak is inwoner Rudy 
De Troyer uit de Langerbruggestraat. Die 
woont - samen met Bert Geers van de 
Drankencentrale en Steven Albrecht van 
de Optiekzaak - zoveel mogelijk de we-
kelijkse overlegvergadering bij. En heeft 
informeel contact met de officiële verte-
genwoordigers van de stad, de project-
leider van FARYS, studiebureau Sweco 
en aannemer Aclagro. Dat leidt ook voor 
ons intussen tot bruikbare info en beter 
inzicht in het verloop van het proces. De 
geëngageerde bewoners blijven het liefst 
uit het zonlicht, maar ere aan wie ere toe-
komt.

Volgende maand maken we (samen) een 
nieuwe inventaris op van de stand van za-
ken. Dat de werken een strak tempo vol-
gen, is - ook visueel - duidelijk…

Eric VAN LAECKE 
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

‘Vuile Klap’ is een humoristische webserie van 
het Gentse productiebureau Leitmotiv en het 
duo Jan Matthijs en Stefaan De Winter. Met in 
de hoofdrollen op het terrein ‘Glenn en zijne 
maat’. Die keuvelen midden op het dorp over 
de wegenwerken die er zich volop ontrollen. 
En over de plaatselijke middenstanders én de 
controverse rond de toekomstige ‘Roger De 

Oostakkerse ‘Vuile Klap’ ook… domme klap
Nog steeds kan je op het uitzendkanaal van You Tube - een 
dochteronderneming van Google - een filmpje bekijken over de Oostakkerse 
wegenwerken in de populaire (Gentse) reeks ‘Vuile Klap’. Daarin maken 
‘Glenn en zijne maat’ onrechtstreeks reclame voor de plaatselijke 
middenstand. Met burgemeester De Clercq als commentator van dienst…

Letterstraat’. Dat laatste getuigde alvast niet 
van veel subtiele doordachtheid en ethische 
alertheid. Laat staan van enig inlevingsver-
mogen voor een overleden iemand die niet 
eens - al was het maar voor de vorm - zich-
zelf nog kan verdedigen. Alleen al maar de 
suggestieve gedachtegang over een “notoi-
re collaborateur’, “kinderbetaster” en “terro-

ristische brandstichter” is het 
- en zeker ons - fatsoen voor-
bij.  Ook al was het de insteek 
om de ‘grote man achter de 
oogststoet’ daarna in het 
licht te zetten. De gedach-
ten zijn vrij en we hebben 
oor en relativeringsvermo-
gen voor alle vormen van hu-
mor en creativiteit. Ook als 
die flinterdunne grenzen af-
tast en zelfs fel aangebrand 
is. Maar in een democratie(?) 
heeft elk spel zijn regels. Die 
we best respecteren als we 
vreedzaam met elkaar willen 
verder doen. Integriteit van 
een persoon is er daar een 
belangrijke (liberale!) van. 
Ook al zijn die regels van-

daag op de sociale media al helemaal geen 
kwestie meer. Snel voorbijgaand, vluchtig en 
gratuit als die ‘communicatie’ alsmaar meer 
is.
De Oostakkerse ‘Vuile klap’ kwam er op vraag 
van het stedelijk handelsinitiatief PUUR Gent 
en kreeg ook wat gastcommentaar door bur-
gemeester Mathias De Clercq mee. Al hele-
maal met veel ‘goesting’ en in de hoerastijl 
die ook zijn bestuurspartij Open Vld ken-
merkt. Zijn geforceerd Gents nemen we er als 
echte ‘Genteneire’ noodgedwongen bij. Ook 
al blijft dat pijn doen aan de oren. Zijn uit-
spraak dat de Roger De Letterstraat “nevens 
de kirke” komt, is intussen zelfs achterhaald. 
Het wordt officieel het Roger De Letterpad 
ter hoogte van de kiosk. De promotors van 
de Oostakkerse ‘Vuile klap’ leven intussen 
verder op de (vernieuwde) promotieborden 
van de Oostakkerse Middenstand. Die ma-
ken zelfs ter hoogte van o.m. de Antwerpse-
steenweg-Drieselstraat en in Wittewalle hun 
opwachting. Met dank aan het vele (gemeen-
schaps)geld van Puur Gent. Of het promofilm-
pje veel commerciële vreugde bracht, laten 
we in het midden. De (afgelaste) eindejaars-
verlichting vooraan in de Gentstraat en in de 
Lourdesstraat was allicht effectiever geweest. 
Dat Oostakker er na de werken “schoner en 
sterker’ uitkomt, is een (te) vroege afname. 
Het eerste wordt, voor iedereen trouwens, 
een feit. Het tweede wordt vooral afwach-
ten. Zeker op het vlak van verbeterde(?) mo-
biliteit en functionele toegankelijkheid. “We 
moeten het hebben van de passage” orakel-
de middenstandsvoorzitter Roger De Letter 
aldoor…     

Eric VAN LAECKE        

Dorpsmonument tegen de vlakte…
De hoek van het dorpsplein, tussen Gentstraat en Sint-Laurentiuslaan, 
oogt sinds kort helemaal anders. Door de sloop van de legendarische 
(vroegere) banketbakkerij Van Damme kwam er een kale, maar ook 
meer panoramische open plek. Met voor de overburen een - tijde-
lijk - ruimer zicht op de drukke laan en het verderaf gelegen park. 
In afwachting dat de bouwheer er start met het optrekken van een 
nieuwbouw met winkelruimte (Bakkerijketen Aernoudt) en apparte-
mentsbewoning. Als bevoorrechte kijker op de dagelijkse sloop werd 
ik soms lyrisch over de professionele en zorgzame manier waarop 
Afbraakwerken D’Haene uit Kluisbergen de klus klaarde. Zonder al 
teveel hinder, laat staan overlast voor de omgeving. We wachten in-
tussen op meer informatie over hoe en wanneer het (bouw)proces 
zich verder zal ontrollen…

Eric VAN LAECKE



nr 02 - Februari 2021                    29

VOF

DE MEY MARCEL
Meerhoutstraat 52 - Oostakker - 09-251 28 27
 Potgrond , Dennenschors, Verdeler Campinggaz

SNOEIZAGEN EN BLADENRAKERS AAN -30%

KOOLKANNEN: IDEAAL VOOR HET 
VULLEN VAN PELLETSKACHELS 

NU OOK PMD-ZAKKEN TE KOOP !

©:  gameWise vzw

De noodkreet van jongeren die lijden onder 
de coronacrisis klinkt steeds luider. Om daar 
een antwoord op te bieden ontwikkelde ga-
meWise vzw, Gents ontwikkelaar van edu-
catieve stadsspelen, de online serious game 
Lockdown Minds™. Het spel ondersteunt jon-
geren in het vinden van mentale stabiliteit en 
leidt hen naar de juiste hulpverlening. 
 
Motiverende games
Tijdens het spel worden jongeren geconfron-
teerd met verschillende psychologische the-
ma’s zoals agressie, isolatie, angst, donkere 
gedachten en sexting. Al spelend leren ze hoe 
ze veerkrachtig kunnen omgaan met moeilij-
ke momenten en vinden ze de weg naar on-

line hulpverlening.  Voor jongeren die zelf 
weinig problemen ervaren, is de game even 
nuttig, zij krijgen immers handvaten aange-
reikt om andere jongeren te steunen. Met 
dit spel levert de vzw een bijdrage aan het 
online aanbod voor jeugdwerk en onder-
wijs op een manier die jongeren echt aan-
spreekt.
“Door moeilijke onderwerpen aan te bren-
gen via een game verlagen we de drempel 
om te praten over dingen waar vaak nog 
een groot taboe op rust”, vertelt Bram Alle-
gaert, directeur van de vzw.

Het spel
Spelers kruipen in de rol van de nieuwe-
ling in een huis waar al 6 andere jongeren 
wonen, net op het moment dat er een na-
tionale lockdown ingaat. Aan de hand van 
gesprekken en minigames leren ze hun huis-
genoten beter kennen en ondersteunen ze 
hen bij kleine en minder kleine problemen.
Lockdown Minds™ werd ontwikkeld in co-
creatie met jongeren, experten, jeugdwer-
kers en leerkrachten.

Wie wil spelen kan surfen naar
gamewise.io/online.
Vanaf februari zal Lockdown Minds™ 
ook te downloaden zijn in de Google 
Play Store.

Online game helpt jongeren omgaan met moeilijke momenten

Lockdown MindsTM: dit spel helpt om beter 
advies te geven aan vrienden met problemen
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D A G K L A P P E R
ATTENTIE 2021 - 55e jaargang

Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

maart 3 26 februari 5 tot 12 maart
april 4 2 april 9 tot 16 april
mei 5 30 april 7 tot 14 mei
juni-juli 6-7 5 juni 11 tot 18 juni
augustus 8 30 juli 7 tot 14 augustus
september 9 3 september 10 tot 17 september
oktober 10 2 oktober 8 tot 15 oktober
november 11 29 oktober 5 tot 12 november
december 12 3 december 10 tot 17 december

Wegens corona gaan er nog altijd heel weinig activiteiten door. Daar-
door houden we deze dagklapper nog altijd achter de hand tot de 
hemel terug volledig opklaart. Van zodra de activiteiten volop herop-
starten zullen we terug een dagklapper opstellen. Redactie.

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

Een gezonde viervoeter 
is een zorgeloos baasje

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

En daarom verdient jouw huisdier een Life Plan! 

Een voordelig abonnement 
met alle medische, 
preventieve zorgen voor 
je huisdier voor één jaar.

Wat is het Life Plan?

Op maat van elk huisdier
Handige reminders
Tot €200 voordeel

Een voordelig abonnement 

Adv. WelloPet Attentie 240x320mm..indd   1 28/01/2021   09:38

	

	

Lente = meestal tijd voor de jaarlijkse grondige poetsbeurt van ons (t)huis.	
Blijf je normaal gedurende het jaar maar opruimen?  
Kom je niet tot rust in je eigen huis?  
Wil je afscheid nemen van overvolle kasten en meer tijd om te doen wat je zelf 
wilt?		
Wat als we die klus dit jaar eens op een andere manier  aanpakten?	

 	
Nele Colle, ondertussen een nationaal bekende opruimcoach, vertelt ons tijdens 
een online workshop een boeiend verhaal over ontspullen, opruimen en 
organiseren en hoe dat leidt tot een eenvoudiger en duurzaam leven.	

	
	

Praktische info:	
Dit is een online activiteit, na inschrijven krijg je de link om de sessie te volgen.	
Inschrijven via mail gezinsbond.oostakker@gmail.com en je ontvangt alle nodige 
info. 
Prijs: € 10,00  gezinsbondleden,  € 15,00 niet leden. 

 

	

Lente = meestal tijd voor de jaarlijkse grondige poetsbeurt van ons (t)huis.
Blijf je normaal gedurende het jaar maar opruimen? 
Kom je niet tot rust in je eigen huis? 
Wil je afscheid nemen van overvolle kasten en meer tijd om te doen wat je zelf 
wilt? 
Wat als we die klus dit jaar eens op een andere manier  aanpakten?

Nele Colle, ondertussen een nationaal bekende opruimcoach, vertelt ons 
tijdens een online workshop een boeiend verhaal over ontspullen, opruimen 
en organiseren en hoe dat leidt tot een eenvoudiger en duurzaam leven.

Dit is een online activiteit, na inschrijven krijg je de link om de sessie te 
volgen. Inschrijven via mail gezinsbond.oostakker@gmail.com en je ontvangt 
alle nodige info. Prijs: gezinsbondleden 10 euro, niet-leden 15 euro.

	

Met	een	baby	in	huis	ziet	je	leven	er	een	pak	anders	uit.		Daarom	krijg	je	als	
jonge	ouder	gratis	“Brieven	aan	Jonge	Ouders”,	een	tijdschrift	van	de	
Gezinsbond	boordevol	herkenbare	verhalen	en	boeiende	weetjes.	
Het	allerleukste?		Onze	boekjes	volgen	jouw	kind	maand	per	maand:	van	een	
wolk	van	een	baby	tot	een	koddige	kleuter.	

Of	het	nu	je	eerste	kindje	is	of	je	tweede,	derde,…of	je	hebt	er	eentje	
geadopteerd:	iedereen	kan	ons	tijdschrift	aanvragen.	

Start	je	gratis	abonnement	via	
www.gezinsbond.be/geboortemelden				of	bel	02/507	88	88	

na	de	geboorte	van	je	kindje.	
Als	je	nog	nooit	eerder	lid	wad	van	de	Gezinsbond,	kan	je	nu	een	gratis	

lidmaatschap	ontvangen.	
	

gezinsbond.oostakker@gmail.com		
	

	

Met een baby in huis 
ziet je leven er een 
pak anders uit. 
Daarom krijg je 
als jonge ouder 
gratis “Brieven aan 
Jonge Ouders”, een 
tijdschrift van de 
Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen en boeiende weetjes.

Het allerleukste?  Onze boekjes volgen jouw kind maand per maand: van een 
wolk van een baby tot een koddige kleuter.
Of het nu je eerste kindje is of je tweede, derde,…of je hebt er eentje 
geadopteerd: iedereen kan ons tijdschrift aanvragen.
Start je gratis abonnement via
www.gezinsbond.be/geboortemelden    of bel 02/507 88 88
na de geboorte van je kindje.
Als je nog nooit eerder lid was van de Gezinsbond, kan je nu een gratis 
lidmaatschap ontvangen.

Alle info: gezinsbond.oostakker@gmail.com 

	

	

Lente = meestal tijd voor de jaarlijkse grondige poetsbeurt van ons (t)huis.	
Blijf je normaal gedurende het jaar maar opruimen?  
Kom je niet tot rust in je eigen huis?  
Wil je afscheid nemen van overvolle kasten en meer tijd om te doen wat je zelf 
wilt?		
Wat als we die klus dit jaar eens op een andere manier  aanpakten?	

 	
Nele Colle, ondertussen een nationaal bekende opruimcoach, vertelt ons tijdens 
een online workshop een boeiend verhaal over ontspullen, opruimen en 
organiseren en hoe dat leidt tot een eenvoudiger en duurzaam leven.	

	
	

Praktische info:	
Dit is een online activiteit, na inschrijven krijg je de link om de sessie te volgen.	
Inschrijven via mail gezinsbond.oostakker@gmail.com en je ontvangt alle nodige 
info. 
Prijs: € 10,00  gezinsbondleden,  € 15,00 niet leden. 

 

	

Nieuw jaarboek Oost-Oudburg
Het 57ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is uit. Wegens coronatij-
den gebeurde de voorstelling online. Het is een uitzonderlijke kanjer geworden van ruim 
zeshonderd bladzijden. Met vooral een lijvige bijdrage over een halve eeuw Documen-
tatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling (DSMG) door Frederik Vander-
straeten en een indringend portret over het eeuwfeest van de Land van Waaslaan door 
Patrick Viaene.

U leest er meer over in volgend nummer. (EVL)    

GRATIS ZOEKERTJES
Particulieren kunnen gratis zoekertjes opsturen. 
Maximum 30 woorden per zoekertje. Mail uw 
zoekertje naar: zet-werk@telenet.be of met de 
post opsturen naar: Redactie Attentie, Ivonna 
Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker. 
Opgelet: de zoekertjes moeten TIJDIG in ons bezit zijn 
(zie blz. 1 bovenaan, uiterste datum van aanleveren).

TE KOOP
1 vijverpomp, 1 zuurstofpomp, Prijs o.t.k.  
Tel. 09-355 02 91

TE KOOP
Langlaufski’s Merk FISCHER 
– Type Europa Crown S – met 
Salomonsnelsluitingen – 
Schoenen Merk LOOK maat 
42 voor dito. Paar langlauf-
stokken.  Dit alles in mooie 
beschermtas en zo goed als 
nieuw voor 100 euro.
Info: jo.vdhende@telenet.be 
of GSM: 0472 75 32 45

TE KOOP
Fisher Price: kleuter- en 
kleuterspeelgoed en zitjes. 
In goede staat. 3 euro per 
stuk.
Info 0477-253634

GEZOCHT
Garagebox te huur in Oostakker.
Tel. 0478-460738
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

Een gezonde viervoeter 
is een zorgeloos baasje

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

En daarom verdient jouw huisdier een Life Plan! 

Een voordelig abonnement 
met alle medische, 
preventieve zorgen voor 
je huisdier voor één jaar.

Wat is het Life Plan?

Op maat van elk huisdier
Handige reminders
Tot €200 voordeel

Een voordelig abonnement 

Adv. WelloPet Attentie 240x320mm..indd   1 28/01/2021   09:38
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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: 09u30 - 18u • za: 10u-18u

 zo en ma gesloten

matrassen  %  boxsprings  %  lattenbodems  %  hoofdkussens  %  dekbedden  %  textiel

SHOP 
BELGISCH

 

Verlengde

t.e.m. 13 februari 2021

nu tot

50%
korting
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