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Alle info in verband met
publiceren  in dit blad:

Jan Callebert
0478 97 87 11

of zet-werk@telenet.be

Voor redactionele teksten: 

eric.van.laecke@skynet.be

Volgende editie verschijnt in de week van 7 tot 14 februari. Teksten voor volgende 
Attentie uiterlijk 29 januari 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 - JANUARI 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 februari 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

✂

Definitieve heraanleg
Langerbruggestraat - blz. 6

Aanleg turboverkeersplein
Eurosilo start binnenkort - blz. 13

Zakenkantoor De Coster
gulle middenstander - blz. 17

De Kromme Boom teelt nu ook
bio-oesterzwammen -  blz. 24

_______

Maar ook cannabisplantage op
Oostakkerdorp - blz. 29

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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

2021 keer onze 
allerbeste wensen

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, B-1000 Brussel

Fintro Oostakker
Oostakkerdorp 41, 041 Oostakker 
T +32 9 251 23 24 
pattyn-sax@�ntro.be
Facebook.com/FintroOostakker

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.

Toch veel licht
in donkere tijden…
Eventjes terug naar het decembernummer. 
Toen schreven we: “Of dit nummer van At-
tentie komt wat te vroeg of ons aanvoelen 
krijgt straks gelijk: de kerst- en eindejaars- 
periode zal dit jaar in de deelgemeente al-
licht minder feestelijk oplichten”. We kre-
gen intussen wat graag vooral…ongelijk. 
Naarmate de decemberdagen vorderden, 
noteerden we alsmaar meer ‘lichtende 
voorbeelden’ in de avondlijke duisternis 
van de onderscheiden wijken. Als hoopvolle 
stralenbundels gericht op een vooral weer 
onbezorgd en vrijgevochten nieuw jaar. 
Met bijgevoegd enkele sfeerbeelden die 
de overgang van oud naar nieuw ook via 
deze Attentie, kracht en kleur meegeven. 
In de sociale woonwijk Bernadette zette 
een bewoner een stuk parochiale kerststal 
voor het bovenvenster. Als teken van hoop 
dat de wijk alsnog wordt gerenoveerd i.p.v. 
afgebroken. In de Waterstraat trok een 
eerder klassiek aangekleed, maar kleurrijk 
pand onze eindejaarsaandacht. Op weg 
naar het dorp passeerden we de (jaarlijks) 
keurig versierde herberg De Hoeve aan de 
Krijtestraat. Daar laat uitbaatster Christel 
extra kaarsen branden om haar broer Paul 
- na diens virusbesmetting - weer helemaal 

De kroon dra ontbloot?
Neen, ik ga niet uit de biecht klappen en u 
intieme gesprekken tussen het staatshoofd 
en de vaak aanschuivende politici verklap-
pen. Daarvan moeten ook journalisten zich 
onthouden en op afstand van blijven. Net 
zoals elke burger trouwens. Doodgewoon, 
omdat we die waarheid ook niet kennen. 
Andersdenkende nationalisten - ieder zijn 
vrijheid van denken en spreken - zullen het 
allicht niet graag horen, maar in de huidi-
ge context is dat veelal nog het beste ook. 
Bij gebrek aan vandaag een volwaardig al-
ternatief. Ook al klinkt dat ‘colloque singu-
lier’ - zoals die zwijgplicht tijdens audiënties 
met de koning noemt - altijd weer best wel 
geheimzinnig en weinig transparant. In dit 
sterk communautair opgedeeld landje, is dat 
vooralsnog eerder een zegen dan een vloek. 
Of zelfs de ultieme brug of dito glijmiddel 
om hopeloze knopen te ontwarren en tot 
compromissen te komen. Ook al zijn we het 
lange wachten stilaan gewoon geraakt. Als 

liefde al een werkwoord is, is samen-werken 
dat nog veel meer. De Corona-saga en de 
recente vaccinatiediscussies doen aanvoelen 
hoe behoedzaam het op eieren lopen is. Er 
zitten gewoon teveel (kemp)hanen op een-
zelfde mesthoop…
Het brengt ons naadloos bij waar we willen 
uitkomen. Vooraf wat wetenschappelijke 
achtergrond. Corona is een kransvormige 
buitenste atmosfeer van de zon. Er blijft dus 
immer hoop op meer licht en warmte. Nu 
nog de taalkundige achtergrond. Corona 

is ook een diakritisch teken boven een fo-
neem. Lees vooral rustig verder, we houden 
u bij de hand en vooral bij de les. Het is een 
schriftteken dat boven of onder een letter-
woord wordt gezet ter aanduiding van de 
uitspraak. Uit onze lang vervlogen taallessen 
herkennen we begrippen als Umlaut, cédil-
le, tilde, trema of andere accenttekens. Fo-
neem is dan weer een verzameling klanken 
die allen dezelfde ‘betekenisonderscheiden-
de functie’ hebben. U bent weer helemaal 
mee. Het brengt ons - via een omweg - naar 
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Alle dagen vers brood
te verkrijgen

Geldig van 11/01/2021 t.e.m. 10/02/2021

Geldig van 11/01/2021 t.e.m. 10/02/2021

Geldig van 11/01/2021 t.e.m. 10/02/2021

Ondanks de vele wegenwerken en omleidingen 
blijven wij vlot bereikbaar !

Knip onderstaande bonnen uit en gebruik ze
in onze winkel !

de oude te zien worden (zie ook blz. 28). 
Als eindstation mocht de dorpskiosk niet 
ontbreken. Die is alweer keurig verlicht 
maar staat er dit jaar was eenzaam en 
troosteloos bij. Omgeven als hij is door 
allerhande aannemersalaam en duistere 
bouwputten. En ook al omdat allerhande 
ander licht in de omgeving uitzonderlijk 
blijft gedoofd. Met dank aan al diegenen 
die het ‘licht van deze uitzonderlijke tijd’ 
als hefboom gebruiken om elkaar dichter 
bij te staan. Nu we vooral veiligheidshal-
ve… afstand moeten houden.

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

onze aanspreking ‘De kroon dra ont-
bloot?”. In onze jaarlijkse - intussen digi-
tale - nieuwjaarscommunicatie herhalen 
we steevast onze traditionele wensen 
voor een ‘gezond en constructief nieuw 
jaar’. In Coronatijden en met het heil-
zame vaccin op komst, voegen we daar 
nog een zinsnede aan toe. Citaat: “In dit 
nieuwe jaar spant Corona niet langer… 
de kroon! - bent u helemaal mee? - en is 
volhouden de enige echte boodschap”…

Aan elk van u vanwege de redactie een 
deugddoend 2021 gewenst. En voor-
al ook een jaar vol hoop en weer op-
beurende knuffels. In een stuk door de 
pandemie ‘nieuwe wereld’ waar minder 
individuele en meer collectieve vrijheid 
van denken weer de boventoon zal 
(moet) halen. Alvast prosit! Vanop af-
stand… 

Eric VAN LAECKE, eindredacteur
Jan CALLEBERT, uitgever
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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

Herinrichtingswerken

Na twee verdiende weken bouwverlof tij-
dens de kerstvakantie, is de aannemer 
sinds maandag 4 januari alweer aan de 
slag. Over de nieuwe werf ‘Langerbrugge-
straat’ kan je elders lezen. Hieronder over-
lopen we in grote lijnen de huidige stand 
van zaken. 

Pijphoekstraat-Bredestraat
Het deel van de Pijphoekstraat - tussen het 
kruispunt met de Gasthuisstraat en dat met 
de Bredestraat blijft in de komende maan-

Wegen- en rioleringswerken op schema 
De wegen- en rioleringswerken zitten op schema en gaan gewoon verder. 
Sinds begin deze maand is alweer een nieuwe (cruciale) fase ingezet. 
Het gaat om de  finale herinrichting van de Langerbruggestraat. Na jaren 
‘ongemakken’ en mobiliteitsverstoringen komt die niets te vroeg…  

den grotendeels afgesloten voor gemoto-
riseerd doorgaand verkeer. De kruispunten 
zelf worden voorlopig ongemoeid gela-
ten. De werken in dit deel worden in twee 
fasen uitgevoerd. Vooreerst is er de zone 
tussen, zeg maar het ontmoetingscentrum 
en de nieuwe rijweg in wording achter de 
kerk. De contouren van de nieuwe rijweg 
en de voorziene parkeer- en plantvakken 
zijn al duidelijk merkbaar. De nieuwe riole-
ring ligt al volledig klaar. De afwerking van 
de bovenbouw wordt straks volledig afge-

werkt. Het gaat o.m. over de rijweg, de 
parkeerstroken, de voetpaden en een deel 
van de groene bermen. In de zone tussen 
de nieuwe rijweg en de Bredestraat zijn de 
voorbereidende werken uitgevoerd voor 
de aanleg van de nieuwe riolering. De op-
start van dat laatste is voorzien in de loop 
van januari. Dit gedeelte van de Pijphoek-
straat blijft afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. De afwerking van de wegenis en 
de voetpaden loopt tot einde maart 2021. 

Deel Oostakkerdorp
De aanleg van de nieuwe riolering in het 
deel Oostakkerdorp - tussen het kruis-
punt met de Groenehoekstraat tot aan 
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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)

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

het kruispunt met de Gentstraat is volop 
bezig. Ook hier worden de kruispunten 
zelf voorlopig vrij gehouden. Tijdens de 
kerstvakantie werd de betrokken engte 
als overbrugging afgewerkt met minder-
hindersteenslag. De definitieve afwer-
king van de bovenbouw loopt tot eind 
maart dit jaar. Gemotoriseerd doorgaand 
verkeer blijft mogelijk via de tijdelijke rij-
weg over het dorpsplein naast de kiosk. 
Daar kan nog altijd - maar een stuk min-
der - worden geparkeerd. Met als alter-
natief de heraangelegde en uitgebreide 
parking aan de Groenehoekstraat. Wordt 
uiteraard vervolgd…

Eric VAN LAECKE

Alle info in verband met
publiceren in Attentie:

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

Modderbad...
Voor mensen die houden van een modderbad is er goed 
nieuws. Ga eens wandelen in Wittewalle. Doordat voer-
tuigen mekaar daar heel moeilijk kunnen kruisen - door 
de smalle straat - zijn hier en daar de bermen herscha-
pen in echte modderpoelen. Ook vorig jaar was dit het 
geval. Een oudere wandelaar (met klein hondje) sprak 
mij aan tijdens het nemen van de foto: “ik verhuis eind 
dit jaar naar Lochristi, Antwerpsesteenweg, daar is het 
tenminste proper, daar zijn voetpaden. Op mijn leeftijd 
is het hier levensgevaarlijk geworden om nog te wan-
delen...”. - J.C.
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Wie vertrouwd is met de omgeving, weet 
dat de Langerbruggestraat in een recent 
verleden al heel wat kreeg te verduren. De 
belangrijkste verbindingsas tussen het dorps-
centrum en de John Fitzgerald Kennedylaan 
(R4) is en blijft - voor alle weggebruikers 
én neringdoenden - een belangrijke, zelfs 
noodzakelijke levensader. Niet in het minst 
als dagdagelijks woon-werktraject richting 
het pak bedrijven dat de industriële Ken-
nedylaan in tientallen jaren genereerde. 
Met personeelszwangere entiteiten als Vol-
vo Car Gent, Honda Motor Europe Logistics, 
ArcelorMittal (Sidmar) e.a. Om de vele be-
drijfjes aan de - intussen Tractaatweg - en de 
Skaldenstraat niet te vergeten. Net zomin als 
de industriële polen aan de overkant van het 
kanaal. De komst van een indrukwekkend 
in- en afrittencomplex ter hoogte van de 
(Chinese) autobouwer Volvo, betekende een 
fundamentele ommekeer in het plaatselijk 
mobiliteitslandschap. Met een paar rotondes 
richting het ‘veer van Langerbrugge’ en af-

Definitieve heraanleg Langerbruggestraat…
De ultieme heraanleg van de Langerbruggestraat komt helemaal in zicht. 
De straat bouwde zich in de afgelopen jaren op het vlak van o.m. mobiliteit 
en geregelde verstoringen door uiteenlopende ingrepen, een weinig 
benijdenswaardige reputatie op. De definitieve heraanleg komt dus niets te 
vroeg. Met eind maart 2021 als lang verbeide (streef)datum…

takkingen naar de onderscheiden bedrijven 
inbegrepen. En een weinig gebruikte fiets-
brug ter hoogte van de Katoenstraat als intus-
sen fel betwiste ‘infrastructurele oplossing’. 
Vandaag reikt het kruispuntcomplex - als 
vervanging van de vroegere oversteken - een 
comfortabeler en vooral veiliger doorkomen 
in alle richtingen. Ook aan het kruispunt John 
Fitzgerald Kennedylaan met de Dwight Eisen-
howerlaan (Euro-Silo) is nu een grootschalig 
verkeerscomplex in wording. (Zie blz.). De 
aanleg aan de Langerbruggestraat nam een 
paar jaar in beslag, aanhoudende improvisa-
tie door alle wegzoekenden inbegrepen. De 
ingreep woog door op de omzet van som-
mige neringdoenden die het moesten heb-
ben van ‘passage’ . Het kostte minstens één 
handelaar zijn zelfstandig bestaan. Om maar 
te zeggen dat Oostakker - ook commercieel 
- al jaren zijn deel krijgt van een verstoorde 
én belastende verkeersafwikkeling. Met de 
vele (huidige) ingrepen als verdere fase in 
die overlevingsmodus. Tussendoor werd de 

Langerbruggestraat - en de ruimere 
omgeving - ook nog eens openge-
gooid om de elektriciteitsconnectie te 
maken tussen de windmolens van Vol-
vo Cars en Volvo Cars. En meer recent 
nog eens als overgangsopstap naar de 
finale heraanleg die zich aankondigt. 
Ook dat alles vroeg (alweer) veel ge-
duld van de bewoners en de wegge-
bruikers. En van de aannemer die - on-
danks de aangebrachte verbodstekens 
- dagelijks nogal wat bestuurders van-
af de Kennedylaan zag aanrijden. Ook 
al kunnen die nog altijd gebruikmaken 
van de (tijdelijke) afrit ter hoogte van 

de Ledergemstraat. Al was een al vroeger 
opgesteld bord met ‘handelaars bereikbaar’ 
ook geen voorbeeld van absolute duidelijk-
heid. Het moet gezegd, naarmate de wegen-
werken alom in het noorderlijk gebied van 
Gent vorderen, neemt ook de verkeerssig-
nalisatie accurater toe. De kruisbestuiving 
via de webstek oostakker.boost.gent werpt 
blijkbaar vruchten af…   

Finale heraanleg
In de Langerbruggestraat is de nieuwe riole-
ring intussen al aangelegd. Ook de nutswer-
ken voor de vernieuwing van elektriciteit/
gas (Fluvius), drinkwater (FARYS) en tele-
com (Proximus en Telenet) zijn uitgevoerd. 
Sinds maandag 4 januari is het kruispunt 
aan de Oude Holstraat/Pijphoekstraat - in-
clusief het kruispunt zelf - afgesloten voor 
‘gemotoriseerd doorgaand verkeer’. Hoofd-
aannemer Aclagro is er gestart met de ver-
dere afwerking van de bovenbouw. Op het 
einde van die fase wordt ook het kruispunt 
Langerbruggestraat-Oude Holstraat aange-

Herinrichtingswerken

Eerst het goede nieuws. De her- 
aangelegde Groenehoekstraat 
oogt ruimer en aantrekkelijker. 
Het wegnemen van een paar 
bomen en weelderig struikge-
was in het ‘parkje’ geeft de om-
geving een veel opener aanblik. 
De uitbreiding van het aantal 
parkeervakken is substantieel 
en brengt alvast een stuk soe-
laas. Ook al is het nu al tijdens 
de dag - eerder uitzonderlijk 
- soms zoeken naar een plaats-
je. De parking is op termijn be-
doeld om het wegnemen van 

een pak parkeerplaatsen - na 
de herinrichting van Oostak-
kerdorp - te compenseren. Het 
blijft afwachten wat dat zal 
geven, al zijn de schaarse be-
woners er nu al niet gerust op. 
Er leeft ook de vraag of tegen 
dan er tweerichtingsverkeer zal 
gelden. Frustratie is er vooral 
over het uittekenen en de aan-
leg van enkele plantvakken. 
Die situeren zich vlak aan de 
huizen. Men zal in de plant-
vakken moeten stappen om 
ruiten schoon te maken of de 

Groenehoekstraat heeft al klachten…
De recente heraanleg van de Groenehoekstraat en het 
uitbreiden van de parking geeft nu al aanleiding tot 
klachten en opmerkingen. Vooral het uittekenen van de 
plantvakken zorgt voor frustraties. Vooral bij wie zijn 
gevel en huis in goede staat wil houden…
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kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

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

pakt. Ook dat wordt dan tijdelijk afgeslo-
ten. Het einde van de werken is voorzien 
tegen einde maart. Pas dan is de Langer-
bruggestraat helemaal klaar en is verkeer 
in beide richtingen weer mogelijk zoals 
voorheen. Goed om weten is dat de nieuw 
aangelegde buurtparking vlakbij de Ken-
nedylaan, open en bereikbaar blijft. Dat 
geldt ook voor een aantal bedrijfjes daar 
in de buurt. Hopelijk schrijft de politie dit 
keer geen boetes uit als de volle lijn er wil-
lens nillens moet wordt overschreden!  Hoe 
het fietsverkeer er zich in de toekomst zal 
ontrollen, is vooralsnog koffiedik kijken. 
Het profiel van de toekomstige wegenin-
frastructuur zal dat allicht helemaal duide-
lijk maken…

Eric VAN LAECKE  

gevel op te lappen. Dat is ook het geval 
aan een nieuwbouw met bewoning/win-
kelinrichting in opbouw. Praktisch, veilig 
en efficiënt is anders. Als argument viel in 
de wandelgangen te horen dat de vakken 
de woningen beschermen tegen mogelijks 
aanrijdende automobilisten. Je kan het 
zelf niet zo gek bedenken…

Eric VAN LAECKE      
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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.

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)

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

MINDER
AUTOSALON

MEER
JOUW SALON

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

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

OPEL_BE-NL_LDVSalon_Mokkae_210x280_01.indd   1 17/12/2020   13:37

VAN ACKER 
LOCHRISTI

Kapiteinsstraat 29 • 9080 Lochristi
09/355.82.34 • www.garagevanacker.be

VAN ACKER 
LOKEREN

Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren
09/342.83.10 • www.garagevanacker.be

De voorbereidende fase voor de wegen- en ri-
oleringswerken aan de Salviastraat, Brome-
liastraat en de Oscar De Reusestraat zijn al 
enige tijd achter de rug. Dat is ook het geval 
voor een deel van de Rozenbroekstraat tussen 
de Victor Braeckmanlaan en de Oscar De Reu-
sestraat. En op dat kruispunt zelf. In een ultie-
me fase werkte de aannemer de straten aan 
de Rozebroekslag verder af en pakte ook de 
gracht aan zwembad LAGO aan. Hij constru-
eerde er de zandvang en de beschoeiing. Ook 
het dwarsen van de N70 met rioleringsleidin-
gen en bijhorende constructies werd intussen 
geklaard. Net als de ingreep in de Rozebroek-
straat tot en met inrit van de garages van de 
appartementen aan de Victor Braeckmanlaan. 
Het verkeer verloopt er intussen - na maanden 
rijden en omzien - al een tijdje weer normaal. 
Het is alvast een stuk mobiliteitsproblematiek 
in het noorderlijke Gent minder…  

Tekst: Eric VAN LAECKE  
Foto: Dirk DE BOURDERE    

Werken Victor Braeckmanlaan 
achter de rug

www.likeflowers.be 
0484/99.24.94

UW BLOEMEN 
AAN HUIS 

Protest- en verzet op 
Bernadette
De dreigende - zeg maar besliste - afbraak 
van de sociale woonwijk Bernadette aan 
dezelfde straat, blijft reacties uitlokken. 
Een kersvers collectief ‘Bernadette Blijft’ 
kraakte er recent een pand en sensibiliseert 
er sindsdien de bewoners. Vanuit hun des-
kundige overtuiging dat het best anders 
kan (Blok per Blok) en…moet.

Op oudejaarsavond verwelkomden ac-
tievoerders en belangstellende inwoners 
gezamenlijk de warmte van de buurt en 
zongen mee het lied ‘Verzet van de Berna-
dette’. Meer in volgende editie… 

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE
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ProSteam®ProSteam® AbsoluteCare™

ABSOLUTECARE™
WOL EN ZIJDE

VEILIG DROGEN

PROSTEAM®
MINDER STRIJKEN, 
FRISSERE KLEDING

Geldig van 01/01/2021 tem 31/01/2021

SUPERDEALS
VAN AEG EN ZANUSSI NU BIJ:

€ 64999 € 69999€ 649€ 649€ 649
€ 749€ 74999

€ 699€ 699
€ 849€ 84999

SUPER
DEAL

SUPER
DEAL

WASMACHINE
L7FSE84B

• Groot display
• ProSteam® stoomprogramma’s
• ProSense®-technologie
• SoftPlus
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

WARMTEPOMPDROOGKAST 
T8DSE84B

• Groot display
• AbsoluteCare™-systeem
• SensiDry®-technologie met warmtepomp
• ProSense®-technologie
• Inverter motor
• Alternerende trommelbeweging
• Uitgestelde start
• LED binnenverlichting
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ELECTRO COMFORT NV

Groenstraat 76  -  9041 Oostakker
09/251.06.84  -  www.gobeyn.be

Eigen dienst na verkoop

Ontdek onze totaal vernieuwde gezellige winkel

openingsuren:
dinsdag tot vrijdag: van 10u tot 12u en van 13u tot 18u

zaterdag: van 9u tot 17u
op zondag en maandag gesloten

GOBEYN

3DScan
PRECISIEDROGEN

ZELFS VOOR
DONZEN JASSEN

SUPER
DEALS
WEES ER SNEL BIJ!

SUPER
+ ÖKOMix-technologie

Unieke methode om vooraf wasmiddel, 
wasverzachter en water te mengen 
zodat elke vezel bereikt wordt.

WARMTEPOMP-
DROOGKAST
T7DBP8455W

• Display
•  SensiDry®-technologie
 met warmtepomp
•  ProSense®-technologie
•  ÖKOFlow filter
•  Wit paneel

€ 699999999

€ 499 99

€ 799 99€ 799 € 799 9999
€ 94999

ÖKOMix

€ 849€ 849€ 849€ 849€ 849€ 84999

€ 599 99

WARMTEPOMPDROOGKAST
T7DBG86P

• Display
• SensiDry®-technologie 

met warmtepomp
• ProSense®-technologie

PRECISIEDROGEN

€ 84999€ 84999
€ 99999

WARMTEPOMPDROOGKAST
T9DSE88B

• Groot display
• FiberPro®-systeem met 3DScan-

technologie: precisiedrogen
• AbsoluteCare™-systeem
• SensiDry®-technologie met warmtepomp
• ProSense®-technologie
• Inverter motor
• Alternerende trommelbeweging
• Uitgestelde start 
• LED binnenverlichting

AbsoluteCare™ FiberPro®

AbsoluteCare™
Slimme trommelbewegingen en temperatuurregeling 
voor de ultieme verzorging van je kleding.

MET UNIEKE
ÖKOMIX

TECHNOLOGIE

WASMACHINE L8FSE96B
• Groot display
• ÖKOMix-technologie
• ProSteam® stoomprogramma’s
• ProSense®-technologie
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

• Uitgestelde start 
• Wit paneel
• Dichte deur

LICHTE EN COMPACTE 
STOFZUIGER
VX4-1-IW-P

• Met zak 
• Extra parketzuigmond 

voor harde vloeren
• 80dB(A) 
• 2in1 accessoire: 

spletenzuigmond 
en zuigmond voor zetels 
+ meubelborstel

• Actieradius van 7,5 meter
• Gewicht: 3,7kg

€ 134€ 13495

€ 99 99
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PROSTEAM®
MINDER STRIJKEN, 
FRISSERE KLEDING

PROSENSE®
BESPAART WATER 

EN ENERGIE

PROSENSE®

EN ENERGIE
ProSense®-technologie
Past automatisch de 
wastijd en het water- en 
energieverbruik aan de 
grootte van lading aan.

€ 899€ 899€ 899€ 899€ 899€ 89999

€ 699 99

€629€629€629€62999

€ 47999

€779€779€779€779€77999

€59999

WASMACHINE
 L6FBI84W
• Display
• ProSense®-technologie
• Inverter motor
• Uitgestelde start
• AquaStop

WASMACHINE
L7FE86PROS

• Groot display
• ProSteam® stoom-
 programma’s
• ProSense®-technologie
• SoftPlus
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

ProSteam®

WAS/DROOGCOMBINATIE
L7WBG846W

• Groot display
• DualSense-technologie
• ÖKOInverter motor

• Opfrissen met stoom
• Uitgestelde start
• AquaControl

Wassen

Drogen

WARMTEPOMPDROOGKAST
T9DSE88B

• Groot display
• FiberPro®-systeem met 3DScan-

technologie: precisiedrogen
• AbsoluteCare™-systeem
• SensiDry®-technologie met warmtepomp
• ProSense®-technologie
• Inverter motor
• Alternerende trommelbeweging
• Uitgestelde start 
• LED binnenverlichting

€ 44999

WASMACHINE
ZX8473WF

•  Display met uitgestelde start
•  Anti-allergie programma 

voor het verwijderen van 
bacteriën uit je kleding met 
ondersteuning van stoom

• Flextime voor de perfecte 
balans tussen ecologisch 
en kort wassen

•  Dubbelwandige toevoerslang

€ 399 99

5 JAAR 
GARANTIE
Op een aantal geselecteerde 
toestellen van AEG en Zanussi 
bieden we een extra voordeel met 
maar liefst 5 jaar garantie 
(2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar 
aanvullende servicegarantie).

ProSteam®-technologie
Vermindert kreuken zodat 
strijken vaak overbodig wordt.

€ 64999

€ 549 99

WASMACHINE
L6FSG74B

• Display
•  ProSense®-technologie
•  Inverter motor
• Uitgestelde start
•  AquaControl

€ 399 € 399 
OP=
OP

SUPER
DEALS
UNIEK AANBOD!

2020ELX040_D2D_WINTER21_SELECTIVEPARTNER_NL_DEF.indd   3 07/12/2020   10:33

3DScan
PRECISIEDROGEN

ZELFS VOOR
DONZEN JASSEN

SUPER
DEALS
WEES ER SNEL BIJ!

SUPER
+ ÖKOMix-technologie

Unieke methode om vooraf wasmiddel, 
wasverzachter en water te mengen 
zodat elke vezel bereikt wordt.

WARMTEPOMP-
DROOGKAST
T7DBP8455W

• Display
•  SensiDry®-technologie
 met warmtepomp
•  ProSense®-technologie
•  ÖKOFlow filter
•  Wit paneel

€ 699999999

€ 499 99

€ 799 99€ 799 € 799 9999
€ 94999

ÖKOMix

€ 849€ 849€ 849€ 849€ 849€ 84999

€ 599 99

WARMTEPOMPDROOGKAST
T7DBG86P

• Display
• SensiDry®-technologie 

met warmtepomp
• ProSense®-technologie

PRECISIEDROGEN

€ 84999€ 84999
€ 99999

WARMTEPOMPDROOGKAST
T9DSE88B

• Groot display
• FiberPro®-systeem met 3DScan-

technologie: precisiedrogen
• AbsoluteCare™-systeem
• SensiDry®-technologie met warmtepomp
• ProSense®-technologie
• Inverter motor
• Alternerende trommelbeweging
• Uitgestelde start 
• LED binnenverlichting

AbsoluteCare™ FiberPro®

AbsoluteCare™
Slimme trommelbewegingen en temperatuurregeling 
voor de ultieme verzorging van je kleding.

MET UNIEKE
ÖKOMIX

TECHNOLOGIE

WASMACHINE L8FSE96B
• Groot display
• ÖKOMix-technologie
• ProSteam® stoomprogramma’s
• ProSense®-technologie
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

• Uitgestelde start 
• Wit paneel
• Dichte deur

LICHTE EN COMPACTE 
STOFZUIGER
VX4-1-IW-P

• Met zak 
• Extra parketzuigmond 

voor harde vloeren
• 80dB(A) 
• 2in1 accessoire: 

spletenzuigmond 
en zuigmond voor zetels 
+ meubelborstel

• Actieradius van 7,5 meter
• Gewicht: 3,7kg

€ 134€ 13495

€ 99 99
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PROSTEAM®
MINDER STRIJKEN, 
FRISSERE KLEDING

PROSENSE®
BESPAART WATER 

EN ENERGIE

PROSENSE®

EN ENERGIE
ProSense®-technologie
Past automatisch de 
wastijd en het water- en 
energieverbruik aan de 
grootte van lading aan.

€ 899€ 899€ 899€ 899€ 899€ 89999

€ 699 99

€629€629€629€62999

€ 47999

€779€779€779€779€77999

€59999

WASMACHINE
 L6FBI84W
• Display
• ProSense®-technologie
• Inverter motor
• Uitgestelde start
• AquaStop

WASMACHINE
L7FE86PROS

• Groot display
• ProSteam® stoom-
 programma’s
• ProSense®-technologie
• SoftPlus
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

ProSteam®

WAS/DROOGCOMBINATIE
L7WBG846W

• Groot display
• DualSense-technologie
• ÖKOInverter motor

• Opfrissen met stoom
• Uitgestelde start
• AquaControl

Wassen

Drogen

WARMTEPOMPDROOGKAST
T9DSE88B

• Groot display
• FiberPro®-systeem met 3DScan-

technologie: precisiedrogen
• AbsoluteCare™-systeem
• SensiDry®-technologie met warmtepomp
• ProSense®-technologie
• Inverter motor
• Alternerende trommelbeweging
• Uitgestelde start 
• LED binnenverlichting

€ 44999

WASMACHINE
ZX8473WF

•  Display met uitgestelde start
•  Anti-allergie programma 

voor het verwijderen van 
bacteriën uit je kleding met 
ondersteuning van stoom

• Flextime voor de perfecte 
balans tussen ecologisch 
en kort wassen

•  Dubbelwandige toevoerslang

€ 399 99

5 JAAR 
GARANTIE
Op een aantal geselecteerde 
toestellen van AEG en Zanussi 
bieden we een extra voordeel met 
maar liefst 5 jaar garantie 
(2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar 
aanvullende servicegarantie).

ProSteam®-technologie
Vermindert kreuken zodat 
strijken vaak overbodig wordt.

€ 64999

€ 549 99

WASMACHINE
L6FSG74B

• Display
•  ProSense®-technologie
•  Inverter motor
• Uitgestelde start
•  AquaControl

€ 399 € 399 
OP=
OP

SUPER
DEALS
UNIEK AANBOD!
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 LED 
VERLICHTING

TIMESAVER 
= 

50%
SNELLER

 LED 
VERLICHTING

SUPER
DEALS
TOPKWALITEIT!

SUPER

EENDEURSKOELKAST
ZRA25600WA

• Mechanische temperatuurregeling
• Automatische ontdooiing koelruimte
• Zeer stil: slechts 38 dB
• 1250 x 550 x 612 mm

€ 379€ 379€ 379€ 3799999

€ 29999

TAFELKOELKAST
ZXAN13FW0

• Mechanische temperatuurregeling
• Automatische ontdooiing
• Zeer stil: slechts 38 dB
• LED interieurverlichting
• 845 x 560 x 575 mm

235L

132L

151L

JAAR
GARANTIE

OP DE MOTOR*

*AANBOD ONDER 
VOORWAARDEN CONDENSATIE-

DROOGKAST
ZP8242DC

•  Rond display
•  Alternerende trommelbeweging
•  Uitgestelde start
•  Inverter Motor
•  Eenvoudig te reinigen pluizenfilter
•  Handgreep in 4 posities te plaatsen
•  Sensor- en tijdgestuurde programma’s

€ 479€ 479€ 479€ 479€ 479€ 47999

€ 38999

€ 429€ 429€ 429€ 429€ 42999

€32999

TAFELKOELKAST
RTB415E1AW

• Mechanische temperatuurregeling
• Automatische ontdooiing
• Zeer stil: slechts 37 dB
• LED interieurverlichting
• 850 x 599 x 635 mm

€ 6499999999999

€ 54999

WARMTEPOMPDROOGKAST
ZX8487DH

• Display met uitgestelde start
• Binnenverlichting
• Alternerende trommelbeweging
• Inverter Motor
• EasyClean filter voor eenvoudig onderhoud
• Kledingbeschermende trommel
• Sensor- en tijdgestuurde programma’s

JAAR
GARANTIE

OP DE MOTOR*

*AANBOD ONDER 
VOORWAARDEN

WASMACHINE
ZX9493WF

•  Display met uitgestelde start
•  Anti-allergie programma voor 

het verwijderen van bacteriën 
uit je kleding met ondersteuning 
van stoom

• Inverter motor
•  Flextime voor de perfecte balans 

tussen ecologisch en kort wassen
•  Dubbelwandige toevoerslang

€54999

€49999

uit je kleding met ondersteuning 

•  Anti-allergie programma voor 

JAAR
GARANTIE

OP DE MOTOR*

*AANBOD ONDER 
VOORWAARDEN

< 55 CM >

 XXL 
CAPACITEIT

< 55 CM >

 XXL 
CAPACITEIT

€ 349€ 349€ 349€ 349999999

€ 24999

< 56 CM >

 XXL 
CAPACITEIT
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VRIJSTAAND

VRIJSTAAND

STEAMBAKE

TIMESAVER 
= 

50%
SNELLER

TIMESAVER 
= 

50%
SNELLER

EENDEURSKOELKAST
RKE539F1DX

•  Elektronische temperatuurregeling 
met LCDdisplay

•  DynamicAir
•  Zeer stil: slechts 38 dB
•  Coolmatic-functie
•  Vakantiefunctie
•  Automatische ontdooiing
•  LED interieurverlichting
•  1860 x 595 x 635 mm
•  Vingervlekvrije inox deur

KOEL/VRIESCOMBINATIE
RDB428E1AW

• Elektronische temperatuurregeling
• Automatische ontdooiing
 van de koelruimte
• LowFrost vriesruimte
• Zeer stil: slechts 40 dB
• LED interieurverlichting
• 1610 x 550 x 547 mm

FORNUIS
CIB6642ABM

• Inductiekookplaat
• Multifunctionele oven 

met SteamBake stoomfunctie
• Intuïtieve bediening kookplaat
•  UniSight™-timer-display
• 8 ovenfuncties
• Opberglade
• Ovenvolume: 73 L
• 850 x 596 x 600 mm

€ 899€ 899€ 899€ 899€ 899€ 89999

€ 69999

VOEG STOOM 
TOE VOOR 

KROKANTERE 
RESULTATEN.

€ 499€ 499€ 499€ 499€ 49999

€39999

INOX
DEUR

€ 599 99€ 599 € 599 9999
€ 69999

41L

201L

387L

CONDENSATIE-
DROOGKAST
ZP8242DC

•  Rond display
•  Alternerende trommelbeweging
•  Uitgestelde start
•  Inverter Motor
•  Eenvoudig te reinigen pluizenfilter
•  Handgreep in 4 posities te plaatsen
•  Sensor- en tijdgestuurde programma’s

VAATWASSER
FFB62620PW

• A++ / A / A
• ExtraHygiene 70°C
• 6 programma’s, 

4 temperaturen
• 13 bestekken
• Uitgestelde start 1-24 u
• TimeSaver-functie om 

de cyclusduur met 50% 
te verminderen

• XtraDry functie
• AirDry
• Inverter motor
• 44 dB / 10,5 L
• 12 SoftGrips en 

4 SoftSpikes®
• XXL model
• AquaControl

VAATWASSER
FFB53900ZM

• A+++ / A / A
•  5 programma’s, 

4 temperaturen
•  14 bestekken
•  MaxiFlex besteklade
•  Uitgestelde start 1-24 u
•  TimeSaver-functie om 

de cyclusduur met 50% 
te verminderen

•  AirDry
•  Inverter motor
•  46 dB
•  10.5 L
•  AquaControl

€ 54999

€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 69999

XtraDryProClean™XtraDry

€ 59999

€ 54999

MET 
BESTEK-

LADE

< 55 CM >

 XXL 
CAPACITEIT

LOWFROST

MINDER
ONTDOOIEN

SUPER
DEALS
MET BESTE SERVICE!
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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)

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

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

Het waren de dames van Ferm . Ze verrasten 
hun leden met een gezellige deur-babbel.
kerstwensen  en een creatief kerstcadeau.
Ieder lid van Ferm kreeg een uniek kook-
boekje ‘Lekkers om te delen’.Het is een kook-
boekje geschreven door de Fermleden zelf. 
De Fermdames gaven hun lievelingsrecept 
door en het bestuur zorgde voor een mooi 
boekje. Zo kunnen alle leden hun Coronatijd 
gebruiken om de recepten uit te proberen 
en genieten van iets lekkers of delen met ....

Kookgroeten van Ferm en  Ferme wensen 
voor een gezond jaar 2021 .
Onze activiteiten  voor 2021 zijn gepland ...afhankelijk hoe alles verloopt gaan we er in 
2021 weer tegen aan ...wij hebben alvast goesting !! 
hopelijk tot snel !

Bestuur Ferm

Ook gezien ??
Misschien zag jij ook
op zondag 20 december?

Kerstvrouwen op een Kerstfiets
in Oostakker en Desteldonk ?

ALLE TUIN- EN
SNOEIWERKEN

SPECIALITEIT: GEVAARLIJK WERK
Snoeien, afzagen, ontkruinen,

vormsnoei, afkorten alle bomen

BEL 0477 57 21 86

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
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Oostakker, 1 januari 2021 

Nieuws van de Dekenij… 
 
2020 
Voor de ene een verloren jaar, voor de ander een jaar om na te denken en te bezinnen. 
Een jaar waarin we anders naar de dingen en de mensen rondom ons zijn gaan kijken. 
Waar we gemist hebben, maar ook nieuwe zaken ontdekt hebben. 
 
Als Dekenij kijken we terug op een rustig jaar, een jaar waar we geprobeerd hebben, 
maar niet konden. Een jaar waarin we jullie gemist hebben op onze activiteiten, een 
jaar waar we zelf onze activiteiten gemist hebben, maar we kijken niet terug naar een 
verloren jaar. 
 
2020 gaf ons de mogelijkheid om na te denken, om te herbronnen, en om ons voor te 
bereiden op de toekomst. 
 
We kijken daarom vol goede moed naar 2021, en we willen dan ook een topjaar maken 
van 2021. Het oude “normaal” zal waarschijnlijk nog niet snel terug komen, maar toch 
zijn we optimistisch en voorbereid. 
 
Wij zijn klaar voor 2021, en we hopen om er samen met u een gezond en feestvol jaar 
van te maken.  
 
Vanaf het moment dat het toegelaten is willen we er terug zijn voor u, met activiteiten 
voor jong en oud, met steun voor zij die de afgelopen periode het het hardst hadden te 
verduren. Met nieuwe activiteiten, veilig en voor iedereen. 
 
Graag wensen we ieder van u dan ook het allerbeste, de beste gezondheid en vreugde, 
en de moed om nog even vol te houden, we zijn er bijna.  
 
Samen kunnen we dit, samen zijn wij Oostakker, samen overwinnen we dit, en samen 
zullen we vieren nadien, Oostakker Feest! 
 
 
Tot snel, 
 
Tom, Wouter, Bert, Christelle, Dominiek, Benny, Tom, Cédric 
 

Nieuws van de Dekenij
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Make-up / Geschenkpakketten / Skin Care 
Lichaamsverzorging / Style / Interieur parfums / 

Mondmaskers  / Alcoholgel 
 

Persoonlijk advies of hulp nodig? 
 

Lokale consulente te Oostakker 
Mylène beauty: Tilja 

📧📧tilja.bauwens@gmail.com 
📞📞 0497/38.63.31 
www.mylene.eu 

Kortingscode webshop: HAPPY8M3MCJBR 

Op zaterdagmiddag 12 december ging het 
zwembad dicht om wat aanvankelijk als een 
‘technisch defect’ werd omschreven. Na grondi-
ger onderzoek, bleek het kwaad veel erger. Er 
kwamen tegels los van de bodem van het bad. 
Behalve een weinig uitnodigend uitzicht, was 
er het gevaar dat het waterploeterend volk-
je zich zou kunnen kwetsen aan de randen van 
de opstekende faiencetegels. Een duurzame 
oplossing - lees grondige inspectie en betege-
lingswerken - drong zich meteen op. Met drasti-
sche gevolgen. De stop moest uit het olympisch 
50-meterbad, anders gezegd dat moest hele-
maal worden leeggepompt. Om aan de ‘herstel-
lers’ de mogelijkheid te geven om meteen heel 
de bodemoppervlakte kwalitatief te controle-
ren. Algemene veiligheid voor alles. Zo’n euvel 
komt altijd ongelegen. Zeker net nu het school-
volkje de volle vakantievrijheid had om eens 

Zwembad Rozebroeken ging dicht…
Zwemparadijs LAGO Rozebroeken aan de Victor Braeckmanlaan ging tijdens de 
kerstvakantie al zeker tot 10 januari dicht. Die tijd was nodig om losgekomen 
tegels van de bodem duurzaam te herstellen. Door het ‘defect’ zagen de 
zwemmers hun ontspanningsreces letterlijk in het water vallen. Nadat het bad 
door Corona pas recent weer was geopend...

voluit waterrijk te ontspannen. Nadat ook 
LAGO Rozebroeken nog maar recent - sinds 3 
december - weer was geopend. Mee sportief 
gegijzeld als het al is door het coronavirus. 
Het tropisch gedeelte bleef ook toen al en is 
nog altijd dicht. De herstelling werd een de-
licate en vooral ook tijdrovende klus. De in-
breng van een gespecialiseerde Nederlandse 
firma mét duikers inbegrepen. In een perio-
de dat het gros van de aannemers dan weer 
in reces was. Na de werken diende het bad 
opnieuw gevuld en nog meer opgewarmd. 
Ook dat laatste vroeg heel wat tijd. Wie voor 
de kosten zal opdraaien, is nog een ander 
paar mouwen…
LAGO Rozebroeken bleef alvast tot 10 janu-
ari - of nog langer - dicht. De ruim een paar 
duizend zwemmers die vooraf in deze peri-
ode een (Corona) tijdvenster hadden gere-

serveerd, werden elektronisch op de hoogte 
gebracht. Wie al had betaald voor een in-
komticket, krijgt dat bedrag teruggestort. 
Als uitgestelde sportieve ‘investering’ als het 
bad weer open gaat. De 11-beurtenkaarten 
worden dan weer verlengd…

Eric VAN LAECKE    

Steun onze
lokale handelaars !
Meer dan ooit, is het belangrijk om onze 

lokale handelaars te ondersteunen. 

In de horeca vind je veel mogelijkheden 

voor afhaal-maaltijden.

Nu de winkels terug open zijn, ga zeker 

in onze regio shoppen.

Op die manier kunnen we onze 

plaatselijke handelaars helpen in deze 

economisch moeilijke tijden !
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend je offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.77

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 
30 euro/m2

isolatiepremie

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 Vlaamse overheid gaf op 18 oktober van 
vorig jaar groen licht voor de ombouw van het 
kruispunt op de R4 ter hoogte van Euro-Silo 
(knooppunt 18). Het leverde daartoe een omge-
vingsvergunning af aan De Werkvennootschap. 
Het gaat om een bouwheer van grote en com-

Start aanleg turboverkeersplein aan Euro-Silo (R4)
Volgende maand februari starten de werken voor de bouw van een 
turboverkeersplein op het kruispunt John Fitzgerald Kennedylaan met de Dwight 
Eisenhowerlaan (Euro-Silo). Dat moet tegen juli 2022 klaar zijn. Het nieuwe 
complex moet de mobiliteit, de veiligheid en de leefbaarheid in de Kanaalzone 
mee verhogen en kadert in de verdere omvorming van de R4 West Oost.

plexe mobiliteitsprojecten. De voorbereidende 
werken gaan in februari al van start. Ze worden 
gefaseerd uitgevoerd, wat de doorstroming van 
het fiets- en autoverkeer op de drukke industri-
ele as moet waarborgen. De ombouw van het 
kruispunt - waar de John Fitzgerald Kennedylaan 

en de Dwight Eisenhower me-
kaar ontmoeten - zal ongeveer 
twee jaar in beslag nemen en 
moet tegen het bouwverlof in 
de zomer van 2022 afgewerkt 
zijn. De Werkvennootschap 
stelde normaliter begin voor-
bije december al de aannemer 
aan.   
Wat verduidelijking. Een turbo- 
verkeersplein is een rotonde-
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N424 N424

Aan- of vrijliggend fietspad

Gemarkeerd fietspad

Spoorweg

Voor de werken Na de werken

variant met aparte rijstroken per richting. Voor 
het oprijden van het plein moeten bestuurders 
bepalen welke richting ze uit willen en het juiste 
voorsorteervak kiezen. Dat heeft drie grote voor-
delen: het verkeer krijgt meer ruimte en de door-
stroming is vlotter. Het is bovendien ook veiliger 
doordat bestuurders niet van rijbaan kunnen wis-
selen. Het nieuw aan te leggen complex zal vijf 
rijstroken tellen. Drie daarvan in de richting van 
het plein, de twee andere zijn bedoeld voor het 
doorgaand verkeer. Fietsers kunnen nog steeds 
parallel langs de spoorweglijn en het Euro-Silo 
kruispunt fietsen. Om de verkeersveiligheid opti-
maal te houden, worden alle mogelijke conflict-
punten geregeld met verkeerslichten. Dat heeft 
zo zijn voordelen en heeft een positieve impact 
op het verkeer van het havengebied. Bestuur-
ders - die van verschillende invalswegen komen 
- moeten hun snelheid aanpassen. Dit ontmoe-
digt dan weer doorgaand verkeer dat van de R4 
Oost komt. De lichten zullen werken volgens het 
principe van een zogenaamde groene golf. Dat 
maakt een vlotte afwikkeling van het verkeer 
mogelijk. Het huidig fietspad tussen de Alphon-
se Sifferlaan en het spoor blijft zoals gezegd, 
behouden. De bestaande fietssnelweg langs de 
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R4 - die Zelzate met Gent verbindt - wordt ver-
breed en vernieuwd. Fietsers krijgen daardoor 
meer ruimte en zijn veiliger afgeschermd van het 
wegverkeer. Het turboverkeersplein krijgt ook 
geluidswanden aan de Kennedylaan, de Eisenho-
werlaan en aan de oostzijde van de R4, richting 
het op- en afrittencomplex aan de Langerbrug-
gestraat. Dat moet dan weer voor minder geluid 
en fijn stof zorgen in de omliggende woonker-
nen en het havengebied. 
De omvorming van de R4 West Oost is al geruime 
tijd aan de gang. Daartoe werden vooraf lokaal 
alom info- en raadplegingsmomenten inge-
pland. Zo o.m. in het ontmoetingscentrum Oos-
takker. Meer recent gebeurde dat - wegens de 
COVID-19 maatregelen - via inschrijving over de 
digitale weg. In de oorspronkelijkste voorstellen 
enkel jaren geleden, was er ooit sprake van om 
de sociale woonwijk de Krommeboom die grenst 
aan de R4, een stuk in te palmen. Die piste werd 
achteraf verlaten (zie foto).

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

Ambitieus Vlaams totaalproject R4 
Team R4WO - dat instaat voor de 
ombouw van de R4 West Oost - 
schrijft alvast geschiedenis door de 
geplande realisatie van het eerste 
turboverkeersplein in ons land. Op het 
volledige traject van de R4 worden in 
totaal 18 knooppunten omgebouwd. 
Dat gebeurt op korte termijn (‘quick 
wins’) en op langere termijn (tot 2028).

Het totaalproject wil de R4 ombouwen tot 
prioritaire wegen in Gent, Zelzate en Ever-
gem. Het gaat om de omgeving tussen Won-
delgem (N9) en Zelzate (R4 West) en tussen 
het kruispunt aan Euro-Silo en Zelzate (R4 
Oost). Het project gaat uit van drie concre-
te doelstellingen. Een vlotte en veilige auto- 
en fietsinfrastructuur door het verminderen 
van het aantal knooppunten. Een verhoog-
de leefbaarheid in de Kanaalzone door een 
aantal op- en afritten te schrappen waardoor 
het zware verkeer de woonkernen links laat 
liggen. En het wil een veilige verbinding 
creëren tussen de woonkernen door het uit-
voeren van bruggen, tunnels en onderdoor-
gangen. Op korte termijn - lees ‘quick wins’ 
- worden drie fietsbruggen over de R4 West 
(Evergem-Zelzate) gebouwd en dus ook het 
kruispunt aan Euro-Silo omgebouwd. Het 
eerste is gericht op een verhoopte toekomsti-
ge ‘modal shift’. Zeg maar, door de Vlaming 
te overtuigen om meer de fiets te nemen om 
zich te verplaatsen. Het andere beoogt in-
zonder om de lange files ter hoogte van de 
John Kennedylaan en de Dwight Eisenhower-
laan aan te pakken. De andere knooppunten 
worden in de verdere jaren aangepakt. Het 
ambieus Vlaams totaalproject reikt nu al tot 
2028…

Eric VAN LAECKE      
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Destelbergenstraat 83 - Sint-Amandsberg

0488-28 27 12
www.afrikaanse-afhaalgerechten.be
info@afrikaanse-afhaalgerechten.be

Ook
thuislevering
mogelijk

Abonnement Attentie
Personen 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% duur-
der geworden. Interesse? 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.

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

De Nationale Strijdersbond van België (NSB) 
kon gelukkig op 11 november  - Wapenstil-
stand - de voorvechters en verdedigers van 
onze democratie en vrijheid nog altijd in de 
verdiende bloemen zetten. Gerenoveerde 
kerkhofkruisen, gemaakt door vrijwilligers, 
inbegrepen. Gezien de opgelegde maatre-
gelen gebeurde dat in een sterk afgemeten 
en coronaproof gezelschap. Voor de organi-
satoren Kerstcomité Desteldonk en Dekenij 
Desteldonk viel sinds de heuse virusuitbraak 
in maart, helemaal geen levensvreugde van 
het moment te beleven. Vooral de dekenij 
zag haar verbindende (feest)activiteiten de 
grond in geboord. Geen zomerse kermis-
kramen, geen eetfestijn, geen muziekop-
tredens, geen kinderdorp, geen…, geen… 
Wie had ooit vermoedt dat zelfs de jaarlijkse 

Ook in Desteldonk is het (corona) rustig…
De COVID-19 maatregelen houden ook de Desteldonkse verenigingen en 
organisatoren in een onzekere greep.  Weg de jaarlijkse tractorparade, weg 
de immer smaakvolle receptie van de dekenij. Een beklant corona- alias 
verjaardagsfeestje - in open veld haalde onbedoeld in de beginperiode wel 
het (nationale) nieuws… 

- letterlijk en figuurlijk - smaakvolle nieuw-
jaarsreceptie van eind deze maand op zijn 
honger (en dorst) zou blijven? Ook Kerstco-
mité Desteldonk was er aan voor de moei-
te. De befaamde Tractorparade op tweede 
kerstdag zette er dit keer de (vrachtwagen)
rem op. Geen ettelijke honderden robuus-
te mastodonten in het landschap, geen uit-
gesproken moment waarop iedereen - van 
heinde en ver - volop de deelgemeente ont-
dekte, geen muziek en kraampjesvertier in 
de tent, geen…, geen… “Het werd een heel 
rustig maar teleurstellend jaar. Ook de ko-
mende maanden vrezen we weinig activitei-
ten te kunnen of mogen organiseren” maakt 
woordvoerder Benny Van Doorsselaere de 
huidige balans op. Hoop doet nog altijd le-
ven. In dit nieuwe jaar spant het Corona- 

virus niet langer de…kroon. De laatste lood-
jes wegen het zwaarst. Volhouden is alsnog 
de boodschap en vooral zo snel mogelijk het 
remediërend vaccin verwelkomen... Dat ook 
de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van Dekenij 
Oostakkerdorp en vzw Middenstand Oostak-
ker in de fles bleef steken  werd door de om-
standigheden - lees de wegenwerken - een 
stuk minder nadrukkelijk als ‘gemist’ erva-
ren…

Eric VAN LAECKE

DE	BESTE	WENSEN	VOOR	EEN	
BETER	2021	

EN	LET	MAAR	OP:	

WIJ	HALEN	U	UIT	UW	
KOT!	
(maar	nu	nog	niet)	

DE BESTE WENSEN
VOOR EEN BETER 2021

EN LET MAAR OP:
WIJ HALEN U 
UIT UW KOT!

(maar nu nog niet)
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Oostakker 2021 

 

 

 

Lieve Femma vriendinnen, 

Wat is het dat mensen zo gelukkig maakt? 

Wat is het dat mensen diep vanbinnen raakt? 

Het zijn vaak de allerkleinste dingen! 

Het zijn mensen bij elkaar, 

Dat hebben wij gemist het afgelopen jaar. 

Maar wij kijken uit naar 2021 met veel hoop en licht, 

Hiervoor alvast een kaarsje met een boodschap onderin! 

Creatief bezig zijn met onze handen, culinaire proeverijen, 

Ook zumba en fietsen zijn onze troeven! 

Het komt allemaal wel weer goed. 

Wij wensen jullie een jaar vol warmte en veel lieve wensen, 

Maar vooral veel licht van hartelijke mensen! 

 

Veel liefs van jullie Femma team 

Jeannine, Nelly, Josiane, Cecile, Roos, Rita, Lieve 
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Femma Oostakker

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

‘The Stingray’ refereert aan… automodel
Een stukje ‘mysterie’ rond de afgebroken pleisterplaats The 
Stingray, Bredestraat is allicht opgelost. Onze speurtocht naar de 
oorsprong van de naam richting Engelse muziekbands, is  ach-
terhaald. En valt niet eens zover te zoeken, volgens inwoner Luc 
Crispyn uit dezelfde straat. Toen het café opende reed Danny - de 
toenmalige partner van uitbaatster Erna Ramon - met een heuse 
‘Corvette Stingray’ rond. Het was een spraakmakend model van 
Chevrolet, een belangrijke pijler van één van de grootste auto-
producenten ter wereld, het Amerikaanse General Motor Corpo-
ration (GM). Met hoofdzetel in Detroit in de staat Michigan waar 
ook de Ford Motor Company is gevestigd.

Dat roept bij ons herinneringen op uit onze Volvo-periode toen 
we beide entiteiten bezochten in het kader van een (auto)wereld- 
congres…

Eric VAN LAECKE
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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

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

Zaakvoerder Pascal en zijn meewerkende 
echtgenote Sabine en zoon Brian van Za-
kenkantoor De Coster aan de Gentstraat - 
met filiaal op het thuisadres Alfons Van Den 
Broeckstraat (Lourdes) - heeft al langer een 
groot hart voor zijn klanten. En voor de lo-
kale vzw Middenstand Oostakker waar-

Zakenkantoor De Coster
is een gulle middenstander… 
Zakenkantoor De Coster aan de Gentstraat bedacht tijdens 
de eindejaarsperiode een pak zelfstandige klanten met 
een deugddoend en feestelijk extraatje. Het gaf daarmee 
onrechtstreeks ook de Oostakkerse handelszaken een 
Coronaduwtje in de rug. Het is bekend, een aantal plaatselijke 
middenstanders springen wel vaker voor mekaar in de bres….

van hij nog altijd 
bestuurslid is. Tus-
sen haakjes, vanuit 
die handelsvereni-
ging is er intussen 
opbeurend nieuws. 
De door omstandig-

heden wat moeizamere werking wil zich-
zelf nieuw bloed toedienen. Liefst ook met 
wat jongere én vernieuwende krachten. Op-
richter (wijlen) Roger De Letter - die straks 
zijn eigen wegel krijgt aan Oostakkerdorp - 
ziet zijn geesteskind en levenswerk (alweer) 
overleven. U leest er later nog over.

Terug naar Pascal en co. Die broedde voor-
af op een feestelijk ei om in de sfeerperio-
de van kerstmis en nieuwjaar iets speciaal 
te doen voor zo’n vijftig verzekerde zelf-
standigen. Als commerciële dankbaarheid 
én als een steun aan de lokale neringdoen-
den die dit in Coronatijden best kunnen ge-
bruiken. Hij ging shoppen bij de plaatselijke 
collega’s op zoek naar geschenkmanden, 
waardebons, verzorgingsuitdagingen en an-
dere feestelijke verrassingen. Inspelend op 
de hem vertrouwde verzuchtingen en ge-
dragingen van zijn professionele klanten in 
de portefeuille. Geen grabbeltontoestan-
den dus, wel sterk persoongericht. Hij kreeg 
daarbij ook wat logistieke steun en raad van 
een aantal zelfstandige lotgenoten. Alles 
werd bovendien keurig en individueel aan 
huis afgeleverd. Rekening houdend met de 
huidige afstandsregels en de - tijdelijk ver-
bannen - gebruikelijke informele gedragin-
gen die tot het verleden dreigen te behoren.
Het gul en inlevend initiatief werd dankbaar 
verwelkomd en alom geprezen. Het bracht 
bovenop wat extra gloed in de kille en don-
kere tijden waarin het virusbeestje voor-
alsnog onze denk- en leefwereld meer dan 
zomaar beïnvloedt…

Eric VAN LAECKE
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Gevaar voor intoxicatie door
gasuitwasemingen
Bij frissere weersomstandigheden wordt de aandacht van de 
bevolking er op gevestigd dat het aanmaken van kachels de kans op 
CO-uitwasemingen doet ontstaan. Koolmonoxyde (CO) is een kleur- 
en reukloos gas dat lichter is dan lucht en zich dus bij vrijkomen vanaf 
de zoldering van de betrokken ruimte(n) opstapelt. Bij inademing 
leidt het sluikend tot intoxicatie die zelfs tot de dood kan leiden 
daar CO gemakkelijker dan zuurstof gebonden wordt - nl. 210 
keer meer - aan hemoglobine die op de rode bloedlichaampjes 
zuurstoftransport verzekert in gans het lichaam.
Intoxicaties doen zich voor in gesloten ruimten waar CO-
uitwasemingen vrijkomen. Dit risico is niet gebonden aan de 
woninginplanting (stad of ruraal) en kan in alle woningen optreden, 
vnl. ‘s nachts en bij mistig weer. De eerste symptomen van CO-
intoxicatie zijn misselijkheid (vnl. nausea of braakneigingen), 
hoofdpijn, hartkloppingen en kortademigheid.
Om het risico voor intoxicatie te verminderen is het stellig 
aangewezen in ruimten waar kachels (met hout of steenkool) of 
waar gasgeisers branden (o.m. in badkamers), vooral als de uitlaat 
niet aan een schouw verbonden is:
1) voor een degelijke verluchting te zorgen; dus
- niet alle vensters en deuren sluiten;
- de luchtroosters voor toevoer en/of afvoer niet afdekken
2) voor een degelijke afvoer van verbrande gassen te zorgen; dus
- de schouwsleutel zo ver mogelijk openen, vnl. onmiddellijk na het 
vullen van de kachel;
- over een nette schoorsteen beschikken;
- vooral bij aansteken van het vuur ervoor te zorgen dat het vuur 
hevig brandt opdat de vochtigheidsprop in de schouw totaal uit de 
schouw zou gedreven worden.

The Secret wenst iedereen  een voorspoedig 
en vooral gezond 2021

Ook The Secret telt af…
Ook praatcafé The Secret aan Oostakkerdorp telt af naar betere 
tijden. De - vooral ook - mentale uitdaging om het COVID-19 te 
keren, kruipt dus niet alleen in de kleren maar ook in de hoofden. 
En begint bij de uitbaters en klanten alsmaar zwaarder te wegen. 
Ook al houden ‘de mannekens’ er al lange maanden de moed in. 
En stimuleren ze hun - uitgestelde - gasten om vol te houden nu 
weer betere (vaccin)tijden in zicht komen. Dat doen ze geregeld 
via korte opmonterende boodschappen op hun webstek. Uit het 
oog is dus niet altijd uit het hart, leert ook onderstaand stukje 
proza van november ’20… (EVL) 

We missen jullie   (November ‘20)

Lieve klanten,  
 

Het is nu weer al aan maand dat we gesloten zijn.  
Het zijn donkere dagen, frisse en triestige dagen.  

Het is geen sfeer, zoals we gewoon zijn.  
Laat staan dat we het woord “Kerstsfeer”

in de mond kunnen nemen. 
 

Vele collega’s doen afhaal,
maar in onze branche gaat dit natuurlijk niet.  

Als we de nieuwsberichten kunnen en mogen geloven,
brandt er toch heel ver weg, een klein lichtje aan het einde 

van deze lange tunnel.   
We houden dit lichtje vast! 

 
Wees sterk allemaal, draag zorg voor mekaar en vooral:

BLIJF POSITIEF INGESTELD. 
 

We kijken uit, naar de dag dat alles voorbij zal zijn. De dag 
dat we mekaar weer mogen begroeten. De dag dat we weer 

mogen knuffelen, lachen en zeveren aan de toog.......  
Dit gevoel moet ons de moed geven om door te gaan.  

 
Lieve klanten: hou vol en blijf gezond  

We missen jullie  
 

Lieve groetjes 
“Jullie mannekes”
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vrolijk, lekker en geschenkvol

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27 
Open:  woensdag 13.30-18 u 
 donderdag en vrijdag 9-12 u en 13.30-18 u 
 zaterdag 9-12 en 13.30-17 u

Dranken De Wispelaere

            U hoeft 
niet ver 
te lopen

 om al
  uw dranken
aan te kopen!

We zijn OPEN
en leveren 

ook aan huis!

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Stuk oplossing voor 
bedreigde buslijnen
Vervoersmaatschappij  De Lijn wil tegen 2022 
af van een paar buslijnen in Sint-Amandsberg 
en in eenzelfde beweging ook in Oostakker 
haltes schrappen. Vanuit diverse betrokken 
buurten kwam daartegen al vroeger protest. 
De stad Gent wil nu zelf met geld over de 
brug komen om minstens een busroute (fi-
nancieel) operationeel te houden. Dat zou 
o.m. de bewoners van het Scheldeoord ten 
goede. Meer in volgend nummer… (EVL) 

Extra benoeming rector 
bedevaartsoord
De Gentse bisschop Lode Van Hecke gaf re-
cent een extra benoeming aan Paul De Neve. 
Die is al langer rector van de basiliek van 
Oostakker en liturgisch en pastoraal verant-
woordelijke van de diocesane bedevaarten. 
Hij is sinds kort nu ook aangesteld tot hoofd-
aalmoezenier van de ‘stichting ziekenwerk 
bedevaarten bisdom Gent’…  (EVL)

Alle info in verband met
publiceren in Attentie:

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



20                   nr 01 - Januari 2021

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.be

Laten we zorgen voor elkaar!
Rekening houdend met de strenge
corona-maatregelen hebben we besloten
om enkel open te zijn op zaterdag
van 10 tot 12 uur en 13u30 tot 18 uur.
Wij bezorgen geschenkmanden en 
ontbijtmanden aan huis zodat onze geliefden 
zich toch verwend en omarmd voelen.

Meer info op www.dekorf.be

BEWAAREXEMPLAAR

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg

info@dekorf.be - www.dekorf.be

H I E R 
A F H A A L P U N T

V O O R 
T R A I N D E V I E

 GLUTEN/LACTOSEVRIJE PRODUCTEN
Bestellen kan via www.traindevie.be

W
W

W
.T R A I N D E

V I

E
. B
ENIEUW !

DE ENIGE,
ECHTE, KRUIDIGE,

SINT-AMANDSBERGSE
GIN

We starten het nieuwe jaar

met nieuwe ‘GROEIKAARTEN’

zie www.dekorf.be

Het dossier is in handen van het Vlaams Agentschap We-
gen en Verkeer (AWV). De nieuwe brug moet het verkeer 
van Dok-Noord en Dok-Zuid nagenoeg weghalen en de 
stadsring verleggen naar de Koopvaardijlaan. Daartoe 
is een grondige aanpassing van het Dampoort kruispunt 
nodig. De plannen voor een nieuwe verkeersafwikkeling 
aan de rotonde en aan het Oktrooiplein starten in maart 
2021. Er komt een volwaardig kruispunt op de aansluiting 

Voorbereidende werken kruispunt Dampoort
Sinds eind november waren op de Koopvaardijlaan 
en aan de Dendermondsesteenweg nutswerken 
aan de gang ter voorbereiding van de weg- en 
rioleringswerken voor een ‘nieuw’ kruispunt 
aan de Dampoort en de heraanleg van het 
Antwerpenplein. De omgeving wordt klaargemaakt 
voor de komst van de Verapazbrug. De werken 
zullen twee jaar duren… 

Koopvaardijlaan-Dampoort. Om hiervoor 
voldoende ruimte te creëren wordt ook de 
noordkant van het Antwerpenplein aange-
past. Tergelijkertijd zullen rioleringswerken 
plaatsvinden op het Oktrooi- en het Antwer-
penplein. De werken zullen twee jaar in be-
slag nemen. De voorbereidende nutswerken 
aan de Koopvaardijlaan zijn in se al achter 
de rug. Na de winterstop wordt begin janua-
ri op een tweetal dagen een doorsteek in de 
weg gemaakt. Fietsers moeten door de hui-
dige en aankomende werken langs de kant 
van de weg de omleiding via de Kleindok-
kaai blijven volgen. Wordt vervolgd…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE

BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN

Oostakker/Hijfte/Desteldonk:
Attentie biedt elke maand de 
kans om gratis uw activiteiten 

en/of nabeschouwingen te 
publiceren. Indien grotere bij-
dragen kan er een (kleine) ver-
goeding afgesproken worden.

Info: zet-werk@telenet.be
of 0478-97 87 11
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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

Zoals u al vroeger kon lezen, organiseerde 
een pak inwoners uit de Jozef Paelinckstraat - 
zijstraat van Wittewalle/Molzelestraat - in de 
nazomer van vorig jaar een petitie om o.m. 
het “veelvuldig en storend groen afval van 
de vele bomen” in hun straat aan te kaarten. 
Er kwam overleg met de Groendienst om de 
grieven en verzuchtingen te kanaliseren en 
een en ander in een juist - eigentijds - pers- 
pectief te plaatsen. Van het vervangen van 
de boomsoort door kleinere soorten is al-
vast geen sprake. Van een betere opkuis en 
pro-actief snoeiwerk dan weer wel. In een 

Bomen Jozef Paelinckstraat nu al gesnoeid…
Op specifieke vraag van een aantal bewoners liet de Gentse Groendienst al 
eind vorig jaar een snoeibeurt uitvoeren aan de imposante bomenrij in de 
Jozef Paelinckstraat. Die was oorspronkelijk ingepland voor dit nieuwe jaar. 
De Stad verduidelijkte ook het beleid inzake ‘fotovoltaïsche cellen - lees pv-
cellen of zonnepanelen - versus publieke groenzones’.     

bewonersbrief konden de betrokkenen de 
aanpak van de Groendienst terzake lezen. 
Citaat: “Het snoeien van de bomen wordt 
ingepland in 2021. Daarbij worden de on-
derste takken opgesnoeid en worden dood 
hout en gevaarlijke takken verwijderd. We 
doen dit met respect voor hun boomvorm, 
zonder drastisch in de kroon in te grijpen. 
Op vraag van een aantal bewoners hebben 
we de snoeibeurt nu al, eind 2020, laten 
uitvoeren”. Einde citaat. Als reactie op een 
bijkomende vraag zette de Groendienst zijn 
standpunt over hoe wordt omgegaan met 

straatbomen versus zonnepanelen, nog eens 
op een rijtje. De visie werd al jaren geleden 
bepaald. In essentie komt het erop neer dat 
bestaande bomen niet worden verwijderd 
of drastisch worden gesnoeid in functie van 
zonnepanelen.
De groeiende bekommernis om het milieu 
doet de bevolking uitkijken naar alternatie-
ven voor energieproductie. Fotovoltaïsche 
cellen, zeg maar zonnepanelen, zijn al langer 
populair. Het is nochtans oppassen geblazen. 
Omgevingsfactoren als schouwen, naburige 
gebouwen, bomen… kunnen hun invloed 
hebben op hun rendement. Vanuit die in-
valshoek zijn er legio vragen om bomen te 
verwijderen of te snoeien. De Stad gaat daar 
niet op in. Ook al omdat nog andere factoren 
spelen bij het rendement van zonnepanelen. 
Zoals de oriëntatie, de (open) geschiktheid 
van het dak, obstakels op het eigen of aan-
grenzende percelen enz. De panelen vragen 
uiteraard zoveel mogelijk zonlicht. Een ori-
entatie naar het zuiden is ideaal, maar ook 
tussen zuidoost en zuidwest is er een goede 
opbrengst. Met een hellingshoek tussen 20 
en 60 graden. Kortom, het is gespecialiseerd 
voer voor technici die thuis zijn in de mate-
rie. Bij nieuwe boomaanplantingen zal de 
Stad wel rekening houden met bestaande, 
gunstig georiënteerde zonnepanelen. Dat 
betekent dat de inplantingsplaats van ‘bo-
men van eerste orde’ - zeg maar, die in vol-
wassen vorm een hoogte van meer dan 12 
meter bereiken - zo wordt vastgelegd dat er 
geen zonnepanelen worden overschaduwd. 
Bestaande bomen op het openbaar domein 
blijven behouden. Daar zijn goede redenen 
voor. Bomen verbeteren het microklimaat, 
hebben een gunstige invloed op de gezond-
heid, hebben een belangrijke natuurwaarde 
en zijn structuurbepalend in het landschap. 
Bomen leveren dus een belangrijke meer-
waarde op voor de woonomgeving. Niemand 
die daaraan twijfelt. “Als ze maar niet teveel 
‘overlast’ met zich meebrengen”, klinkt het 
aan de Jozef Paelinckstraat…       

Eric VAN LAECKE
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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

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) startte in oktober de aanleg van 
een nieuwe oversteekplaats aan de August 
Van Geertstraat (Potuit).

Die moet vooral het fietsend (school)volk-
je veiliger laten verlopen. De werken zijn 
al ver gevorderd. De ingreep kant Potuit 
richting vroegere Hospicewijk is achter 
de rug. De werken aan de overkant, zeg 
maar aan het kruispunt aan de August Van 
Geerstraat, zitten in de ultieme fase.

Het oversteekeiland midden op de Ant-
werpsesteenweg (N70a) maakt de toekom-
stige inrichting nu al duidelijk. Het einde 
van de werken was voorzien op het einde 
van het jaar. In de praktijk wordt dat tegen 
het einde van januari. Tot zolang maakt 
het verkeer richting Lochristi nog altijd een 
ommetje via de Victor Braeckmanlaan…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE 

Nieuwe oversteekplaats krijgt vorm…

Alle info
in verband met

publiceren in Attentie:

Jan Callebert
0478 97 87 11

of zet-werk@telenet.be

Voor redactionele teksten: 

Eric Van Laecke

eric.van.laecke@skynet.be
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De nieuwe Tiguan
 Innoveer met de herlaadbare 
Tiguan hybride. 

Uw Volkswagen-concessiehouder

(1) Het klantenvoordeel (€8.075) is berekend op de nieuwe Tiguan Life eHybrid 245pk DSG6 en is de som van de Salonkorting (€6.575)(3) en de voorwaardelijke recyclagepremie (€1.500)(2). (2) Als uw oude wagen (ongeacht het merk) 
buiten gebruik is, verbinden wij ons ertoe hem te recycleren en over te nemen voor de vermelde prijs bij de aankoop van de genoemde wagen. De overgenomen wagen, bij aankoop van de genoemde wagen moet volledig zijn en 
sinds minstens 6 maanden zijn ingeschreven op naam van de koper. Deze aanbieding is geldig voor particulieren van 04/01/2021 tot en met 31/01/2021, bij de deelnemende erkende Volkswagen-concessiehouders in België. Het 
nieuwe voertuig moet geleverd en ingeschreven zijn vóór 30/06/2021. (3) De Salonkorting: de handelskorting (premie en advieskorting van de dealer) geldig voor particulieren bij de aankoop van de vermelde nieuwe Volkswagen.

 Getoond model met betalende opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : volkswagen.be *Situatie op 07/12/2020, op basis van de goedgekeurde 
motorisaties op deze datum. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

1,7 - 10,1 L/100 KM • 37 - 229 G CO2 / KM (WLTP*)

Ontdek nu onze Saloncondities bij alle Volkswagen-concessiehouders en op volkswagen.be

Tot € 8.075(1)  
Salonvoordeel
Voorwaardelijke recyclagepremie  
van € 1.500 inbegrepen.(2)

Antwerpsesteenweg 86 - Lochristi
Tel. 09/355 74 52

www.autocenterstevens.be

Wij brengen het autosalon naar je toe: geniet van de saloncondities bij ons in de showroom te Lochristi.
Wij zijn non-stop open in januari: ook open op zondag 17 – 24 – 31 januari!

De site van sociale onderneming De Krom-
me Boom aan de Eikstraat onderging in de 
afgelopen maanden een heuse transfor-
matie. De vroegere 1.500 m2 grote bloe-
menserres - al 38 jaar de oorspronkelijke 
voedingsbodem van het project - werden 
omgebouwd tot imposante kweekcellen 
voor bio-oesterzwammen. De omvorming 
gebeurde voornamelijk met eigen perso-
neel op basis van de meest geavanceer-

De Kromme Boom teelt nu bio-oesterzwammen
Maatwerkbedrijf De Kromme Boom legt zich al een tijdje toe op de teelt van 
bio-oesterzwammen. Daartoe werden de vroegere bloemenserres aan de 
Eikstraat helemaal omgebouwd. Straks wacht ook de zelfstandige aanmaak 
van het bio-substraat zelf. Duurzame productietechnieken, erkende 
kwaliteitsborging én tewerkstelling inbegrepen... 

de en innovatieve technieken die de toets 
met de eigentijdse klimatologische en pro-
ductie-uitdagingen kunnen doorstaan. 
Doelgericht en efficiënt gedreven door de 
ambitie en het enthousiasme van een jon-
gere generatie die - naar eigen godsvrucht 
en vermogen - de sociale werking van De 
Kromme Boom verderzet. En vooral ook al-
tijd weer vernieuwend gestalte geeft. Het 
klinkt - zeker in Coronatijden waar ook de 

plaatselijke sociale onderneming onder 
lijdt - zonder meer hoopvol en bemoedi-
gend. Als wissel (en vaccin) op een geluk-
zalige toekomst. Het maatwerkbedrijf 
- een modern en soms te economisch label 
voor de vroegere sociale werkplaats - moet 
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DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !

bovendien mee met zijn tijd. Vlaamse en 
andere overheidsnormen dwingen die en-
titeiten tot (nog) meer zelfredzaamheid 
en rendement. Met de opstap naar een re-
guliere tewerkstelling als latente drijfveer 
en maatschappelijke verantwoording. Het 
plaatselijk opvangproject was op dat vlak 
altijd - creatief en eigenzinnig - op zijn tijd 
vooruit. Het groeide intussen uit tot een 
heuse ‘sociale onderneming’ met legio acti-
viteiten en mogelijkheden en dito tewerk-
stelling. Die zetten gezamenlijk mee hun 
schouders onder het gedurfd oesterzwam-
menproject. Met het houtbewerkings- 
atelier en het - intussen nieuw en gemo-
derniseerd - metaalatelier als gewaar-
deerde en betrouwbare partners, ook bij 
overheidsopdrachten. Met bovenop extra 

activiteiten als kleinschalige bouw- en re-
novatie, een groendienst, een boerderij 

aan Slotendries en 
een bloemen-
winkel met cafe-
taria Groenhof 
St-Joseph aan de 
Genstraat. In de au-
tomaat op de par-
king wachten daar 
nu ook dagverse 
oesterzwammen, 
appelsappen, con-
fituur, honing…
Dat alles om ook in 
uitdagende tijden 
te (kunnen) over-
leven. De werking 

boort immer nieuwe zuurstof aan. Soms 
met vallen en opstaan. Maar altijd door-
drongen en gestuurd door de wil en het in-
levingsvermogen om dat spreekwoordelijk 
‘ene kind’ te redden en te geven wat het 
verdient. Het blijft de rode draad in het da-
gelijks denken en doen. Ondersteund door 
de wijsheid en de ervaring van vrijwillige 
bestuurders zonder rang of stand. En door 
vele honderden ‘supporters’ die mee het 
nagenoeg vier decennia ‘jong’ maatschap-
pelijk engagement laten overleven. Ook 
al bleven ze dit jaar door de COVI-19 uit-
braak uitzonderlijk letterlijk op hun inter-
actieve én culinaire honger. Het telkens 
druk beklante eetfestijn viel weg. De tra-
ditionele Kromme Boombubbel voor zove-
le honderden ondersteuners ook. “Maar 
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

BUY BUY
MITSUBISHI

DEALER
ADRES 1, 1234 GEMEENTE  TEL. 000/00 00 00 - BTW-NUMMER (VERPLICHT) - BANKREK.NR. (VERPLICHT)

MITSUBISHI

(a) Korting van toepassing op ASX 2.0 Invite: Aanbevolen catalogusprijs (1) (zonder opties): € 22.240 + Metaalkeur € 550 + Starterspack €140 – 30% BUY BUY korting (2) zijnde 
€ 6.879 = Nettoprijs (3) € 16.051. Afbeelding ter illustratie.
(1) AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS: De door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties. (2) BUY BUY KORTING: korting geldig bij aankoop 
van de vermelde Mitsubishi uit stock in de deelnemende Belgische verkooppunten van 01/12/2020 t.e.m. 28/02/2021 en zolang de voorraad strekt. De wagen moet ingeschreven zijn ten 
laatste op 31/12/2021. (3) Nettoprijs (TOTAALPRIJS): De som van de door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties en na aftrek van de 
korting. Afbeelding ter illustratie. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

2,0-8,7 L/100 KM   46-196 G/KM (WLTP)
milieu-informatie (KB 19/03/2004): mitsubishi-motors.be

ONTDEK ONZE AFSCHEIDSCONDITIES
OP BUYBUYMITSUBISHI.BE
• TOT 30% KORTING (a)

• 5 JAAR GARANTIE OF TOT 100.000 KM
• U KUNT REKENEN OP MINSTENS 10 JAAR SERVICE

er komen andere -tijden” zong de Ne-
derlandse ‘protestzanger’ Boudewijn de 
Groot al in onze jeugdjaren. De ervaring 
heeft hem nog altijd gelijk.

Met de teelt van bio-oesterzwammen en 
het aanmaken - in plaats van het kopen 
- van het dure bio-substraat als noodza-
kelijke voedingsbodem, vindt De Krom-
me Boom a.h.w. zichzelf weer duurzaam 
uit. De afzetmarkt wordt verzekerd via 
de REO-veiling in Roeselare onder het 
Tomatel-label (BIO). Vandaar gaat het 
richting retailers zoals supermarktketen 
Delhaize. Je kan ook terecht aan huis in 
de Gentstraat. En er blijft voor alles ook 
het maatschappelijke luik. Voor veel-
al jonge mensen die ‘ergens verdwaald’ 
zijn geraakt, is alle hoop op een regulie-
re tewerkstelling welkom. Net zoals een 
(familiale) opvang en een immer luiste-
rend oor. ‘Opvolger’ Marnix Boes en zijn 
team zijn nog altijd goed bezig… 

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: 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 offerte

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker

Tel. 09/251.04.38

Vishandel

Bonne-Roels



28                   nr 01 - Januari 2021

U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

Het is met enige schroom dat we dit artikel 
schrijven. Niet omdat we schrik hebben van 
een dergelijk ‘delicaat’ dossier, verre van. 
Wel omdat we in alle omstandigheden res-
pect en mededogen over hebben voor el-
ke mens zonder rang en stand. En beducht 
zijn om de dunne scheidingslijn - die priva-
cy heet - te overschrijden. Ook al omdat we 
mede-uitbater Paul al langer kennen en op 
onze beurt een stuk solidair meeleven. Als 
beiden soms ruwe bolsters met een blanke 
pit. En nog het meest ook omdat zus Chris-
tel in deze barre en verwarrende tijden als 
innerlijke heling dit nare verhaal zo vlug als 

Coronabekeuring als domper op 
menswaardigheid…
Christel De Naeyer van café De Hoeve, Krijtestraat 
dreigt straks - nog het meest psychologisch - een 
zware coronatol te moeten betalen omwille van haar 
zorgzaamheid voor broer Paul (55), waarmee ze al 
een halve eeuw onder éénzelfde dak leeft. Die lag 
wekenlang door COVID-19 in coma op intensieve 
en was er zelfs heel beroerd aan toe. Toen een paar 
vrienden kwamen informeren naar zijn toestand, 
klopte toevallig (?) ook de politie aan. Met het 
bekeuringsboekje in de hand….

mogelijk van zich af wil schrijven. Noem de 
situatie trouwens maar gerust de ‘wet van 
Murphy’. Als plots iets tegenvalt, komt daar 
vaak in één beweging een aantal tegensla-
gen bovenop. U kent zeker dat gevoel. Voor 
alle duidelijkheid, geen slecht woord over de 
wetsdienaars ‘die ook maar hun werk doen’. 
Ze hebben geen gemakkelijke taak en lave-
ren intuïtief tussen recht en onrecht. Waar-
bij, zoals steeds, alle zegen (en onheil)  ‘van 
boven komt’. En neen, ondanks de branden-
de buitenverlichting was het café niet open 
en neen, kwam het bevriend koppel dor-
stig aan de toog hangen. En ja, voor de uit-

baatster fungeert de gelagruimte sinds de 
gedwongen lockdown sluiting tijdelijk als 
huiskamer, waar ze in eigen bubbel haar le-
ven probeert af te stemmen. Met grote zor-
gen om broer Paul die al jaren de financiële 
en logistieke omkadering van de uitbating 
op zich neemt.

Het (on)menselijk gemis en de onzekerheid 
wegen op een mens en uiten zich ook in de 
erg praktische dingen. Zo blijft zijn laptop 
permanent aangelogd omdat ze zijn bevei-
ligingscode niet kent. Of is er bv. de twijfel 
of een factuur al dan niet is betaald en/of 
de bestellingen keurig zijn afgewerkt. Ook 
dat praktische gevoel kent u allicht. Coro-
natijden hakken er genadeloos op in. Ze-
ker bij wie het economisch al moeilijk heeft 
en indringend met de virustwijfel tussen le-
ven en overleven - ook letterlijk - wordt ge-
confronteerd. Omdat de verlichting buiten 
brandde, dacht de politie allicht dat het café 
stiekem open was. De dame steekt trouwens 
dagelijks een kaarsje aan op goed geluk 
en laat zoveel mogelijk hoopvol licht schij-
nen om rechtop te blijven. Zoals trouwens 
maatschappelijk wordt aangemoedigd. Dat 
sommige gedragspatronen niet helemaal 
wiskundig de toets met de opgelegde regels 
kunnen doorstaan, is haar geen ontkennen 
waard. ‘Mijn broer ligt (Nvdr. intussen lag) in 
coma en vocht voor zijn leven. Op een bab-
bel met vrienden als tegengif tegen de een-
zaamheid en een duistere toekomst waarin 
ik leef, staat vooralsnog geen prijs. En op 
gastvrijheid voor mensen die mee bezorgt 
zijn evenmin. Maar wat medeleven is wel-
kom, zeker als je ziet hoe elders botweg en 
ongestraft de (pseudo) lockdown wordt in-
geschat en gerespecteerd” zegt Christel De 
Naeyer.

Intussen kwam er beter nieuws. Broer Paul 
is intussen uit de coma gehaald. Hij kan nog 
niet spreken, zelfstandig eten of veel be-
wegen. Er wacht hem nog een lange reva-
lidatie. Uit dankbaarheid voor de goede en 
voorbeeldige zorgen in AZ Sint-Lucas, ging 
de zus tegen kerstmis, welgeteld zestig 
kerstrozen afleveren. De politie schreef zelf 
geen boete uit en maakte het dossier voor 
beoordeling over aan het parket…

Tekst: Eric VAN LAECKE 
Foto Dirk DE BOURDERE (archief)        
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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. 

GARAGE VERDONCK
Rivierstraat 62, 9270 Laarne
09 369 34 37
citroen@verdoncklaarne.be
citroenverdonck.be

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 

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

Wietplantage ontdekt 
aan Oostakkerdorp
De politie en de opgeroepen civiele be-
scherming haalde op dinsdagmorgen 5 
januari een wietplantage leeg aan Oostak-
kerdorp. In het betrokken handelspand was 
tot voor een aantal jaren de bekende Bras-
serie Canar Bizar gevestigd. De zaak werd 
nadien ingepalmd door (Belgische) Azia-
ten die er een ‘Asian Kitchen’ serveerde of 
lieten afhalen. Toen al was in de wandel-
gangen sprake van “een dekmantel voor 
drugwinsten”. Nog later kwam het restau-
rant in handen van soortgenoten.

Veel verkoop was er eigenlijk nooit. Het 
viel de buren op dat er de laatste tijd zelfs 
nauwelijks nog iemand langskwam. Als was 
dat in deze Coronatijden nog te begrijpen 
ook. Tot er recent een heuse wietplantage 
werd ontdekt met bovendien een ‘aanzien-
lijke oogst’. Met dank aan gelegenheidsfo-
tograaf Ronny. Een bericht op de valreep...

Eric VAN LAECKE   
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Kwb Oostakker 
 

    
      

 
 

 

 
 

Gelieve volgende richtlijnen na te leven… 
• Wandel in je bubbel! Hou je aan de huidige regels van de overheid! 

• Hou voldoende afstand van andere bubbels op de tocht. 
• Zorg dat je zichtbaar bent in het donker: fluojasje, zaklamp of fakkel 

• Je wandelt op eigen verantwoordelijkheid.  
Kwb is op geen enkel moment verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

• Start bij het eerste bord aan Startpunt aan de Edugo Arena parking. Scan daar de QR code. Je kan van 
daaruit de route downloaden. Heb je je email adres ingegeven, dan maak je kans op één van de 10 

familieboxen van “share-a-box” die kwb nationaal verloot. 
• Je hebt een QR scanner op de smartphone nodig en ook je 4G. 

 

 

 
MEER INFO of bij problemen: KWB Oostakker 

Koen Van Nuffel; 0484/96.79.09, koen@kwboostakker.be  

Deelnemen kan van 20/12/2020 tot 31/01/2021 

Een toffe wandeling in Oostakker! Met de smartphone op pad voor een tocht 
van 4,7 km (2uur). Onderweg vind je 7 griezelborden met QR-codes met telkens 

een deeltje van een spannend griezelverhaal ingelezen door BENT VAN LOOY.
De verhalen zijn opgesplitst in een verhaal voor –10 jarigen en

een iets griezeliger verhaal voor +10 jarigen.

 
 

Routebeschrijving 
Startpunt aan de Edugo Arena parking met verhaal nr 1 

Eksaardserijweg oversteken links naar Krijtekerkweg. Deze weg links oversteken naar Bertha Boonantstraat. Tot einde straat 
het aardepad rechts volgen met autostrade R4 aan linkerzijde. Einde wandelpad naar rechts in de Vossenbergstraat. Blijf aan 

linkerzijde wandelen. In deze straat aan huisnummer 18 verhaal nr 2 

Verder in de Vossenbergstraat tot het einde naar rechts in de Smalle Heirweg. Einde Smalle Heirweg de Groenstraat ( OPGELET 
GEVAARLIJKE OVERSTEEK ) oversteken naar de Emilie Schattemanstraat. Aan rechterzijde hoekhuis verhaal nr 3 

- verder in de E. Schattemanstraat links meelopen tot aan de Leonie Rammeloosstraat. Hier rechtsaf tussen de huizen (voor 
huisnr 23) over de grasstrook naar de bomen toe. Rechts tussen de bomen het wandelpad volgen (donker stukje bos ongeveer 
250 m) OPGELET de bomen hangen soms laag over het pad en hier en daar wat minder vlak terrein! Op het einde van bospad 

naar rechts over grasstrook. Aan het einde deze strook aan Muldersveld 18 verhaal nr 4 

Nadien links verder in Muldersveld tot 1ste afslag links aan huisnummer 26b richting Bruisteke. Einde Bruisteke naar rechts 
Hollenaarstraat tot op het einde (café De Hoeve) oversteken in de Krijtestraat naar links.  

Aan huisnummer 89: verhaal nr 5. 

Verder wandelen tot aan kruispunt en dan naar rechts in de Goedlevenstraat. Aan huisnummer 35 verhaal nr 6. 

Op het einde van dit steegje naar links Schoenmakerstraat en dan rechts oversteken, terug naar de Goedlevenstraat tot op het 
einde en de Groenstraat oversteken naar links. Na 150 m naar rechts in het dreefje. Op het einde naar rechts (Gentstraat) via 
de parking van restaurant ‘t Boerenhof naar rechts in Onze Lieve Vrouwdreef. Aan het ‘hotel De Lourdes’ 100 m naar rechts in 

de Onze Lieve Vrouwstraat. En links oversteken naar St Jozefstraat. Op de hoek: verhaal nr 7.  

Verder de St Jozefstraat volgen tot het start- en eindpunt parking Edugo Arena. 

 
VEEL LUISTER- & WANDELPLEZIER 

Bedankt voor uw deelname en hopelijk tot een volgende activiteit.  

In afwachting dat het Coronaslot weer wordt 
opengedraaid, laat Brouwerij Haeseveld aan 
de Alfons Braeckmanlaan ook thuis verder ge-
nieten van het plaatselijk gerstenat. Als extra-
tje heeft men het populaire Haeseveld Strong 
Blond - letterlijk - nu ook op flessen getrok-
ken. Zeg maar laten nagisten op fles. Dat geeft 
het drankje niet alleen zijn natuurlijk koolzuur 
mee maar vooral ook een extra volmondige 
en verrukkelijke smaak. Ook in het - momen-
teel gesloten Bierhuis - op de site werd al dui-
delijk dat het product goed scoorde. In het 
spoor van de andere plaatselijke gebrouwen 
smaakmakers Premium Pilsner, Ultra Strong 
Blond en Strong Dark. Het uitverkoren biertje 

Brouwerij Haeseveld haalt de flessen boven….
is sinds kort ook ‘vanop afstand’ te koop. De 
catering-formule zoemt in op een geschenk-
pakket (4 x 33 cl + uniek Haeseveld glas), de 
Strong Blond 6-Pack en op de een krataanbie-
ding (Strong Blond krat-24 flesjes- 33cl.). Alvast 
een voorproefje: het lichtjes troebel alcoho-
lisch drankje met fijne schuimkraag, proeft 
fruitig maar ook moutig en hoppig.  Het is ook 
te koop in een pak handelszaken gelegen in 
Sint-Amandsberg, Destelbergen, Lochristi, Kal-
ken… En bij bekende bierleveranciers als Dran-
ken Geers en De Hopduvel.

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE  

Ervaringrijk pleeggezin…
Inwoonster Liesbeth Vervecken uit de wijk Drie-
sel schreef een beklijvend boek met als titel 
‘Een puber-pleegzoon’. Samen met haar man 
heeft ze als pleeggezin een opgroeiende pu-
ber in huis. In het boek verhaalt ze de - soms 
turbulente - ervaringen die ze met hun driet-
jes dagelijks ‘beleven’. Daarbij zet het echtpaar 
hun privéleven aan de kant en laat het letterlijk 
‘achter de gordijnen kijken’. Het boek is geens-
zins een handleiding of leerrede, maar wil 
ouders - ‘in alle soorten en maten’ - een hart 
onder de riem steken… Meer in het volgende 
nummer. - Eric VAN LAECKE   
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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...

februari 2 29 januari 7 tot 14 februari
maart 3 26 februari 7 tot 14 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.

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). Positief

gedacht! 
‘De wereld is veranderd

door voorbeelden,

niet door meningen’

(Paulo Coelho)

info@zinloosgeweld.net

De flits-vuilbak
Hij is er. De flits-vuilbak. Naast camera’s allerhande, en naast de gro-
te flitser ‘Sammeke’ is er nu ook de ‘flits-vuilbak’. Hij stond recent 
nog in de Bernadettestraat. Een aandachtige inwoner stuurde ons 
de foto door. Qua veiligheid zou men beter wat meer controleren 
op mensen die verkeersborden negeren (zoals momenteel in Oos-
takker, waar in de werkenzone in de éénrichtingsstraten soms 5 à 
10 overtreders per uur de verkeerde richting gebruiken, om sneller 
op het werk of sneller thuis te zijn. Zowel automobilisten als motor-
fietsen. Dit creëert véél gevaarlijker toestanden, maar door gebrek 
aan handhaving krijgen deze cowboys vrij spel... En het brengt niks 
op voor de stadskas. Men treft liever voorzichtige chauffeurs die 
aan 35 km/u door een straat rijden, en daarbij weinig of geen ge-
vaar zijn. Dat brengt beter op... - J.C.

TE HUUR
Gezellig appartement (bouwjaar 2019) 
Oosteinde 32 Zaffelare, 1 slaapkamer,1 bureau, 
groot terras, eigen autostaanplaats. Vrij 1 
maart 2021. Prijs 695 euro + 65 euro kosten. 
Info/foto’s via mail: fleurig@skynet.be

TE HUUR
Autobox, nieuw, Domien Geersstraat (23 
m2), elektr, verlichting, water aanwezig. 
100 euro/maand + 
verbruik elektr. Info 
na 18u: 0477-406226

TE KOOP
Handtas in 
slangenvel. Wegens 
overlijden. Groot 
oosters tapijt. Alles 
in perfecte staat. Prijs o.t.k. Info: 
Lootens.els@gmail.com

TE KOOP
Koelkast Zanussi (265 liter), TV-
ontvanger 81cm (LG), kabel en afst. 
bed. Tel. na 17u: 09-355 12 03

TE KOOP
Racefiets Thompson, M54, voorvork 
carbon, groep Shimano Tiagra, 
Cassette: 11/30
Crancks: 52-42-
32; Triple: 27 V; 
zeer goede staat. 
Vraagprijs: 600 
Euro. Tel. 0485-
325436

Mieke Vlaai
stuk ‘ontgroend’…
Het standbeeld van ‘Mieke Vlaai’ 
aan de Sint-Laurentiuslaan staat er 
sinds enkele weken wat ‘ontgroend’ 
bij. De mannen van Groendienst (?) 
kwamen langs om het groene are-
aal in de omgeving vakkundig te 
snoeien en klaar te zetten voor de 
komende lente. Althans dat dachten 
we. Dat dit gepaard ging met veel 
lawaai en noest hakwerk voorspel-
de weinig goeds. Al zijn we leken in 
het vak. Bleek dat het struikgewas 
op de hoek met de Gentstraat volle-
dig werd ontworteld, verwijderd en 
afgevoerd. De plek oogt sindsdien 
wel opener maar ook killer. Blijft 
de vraag waarom dit nodig was. 
We houden het op een pro-actieve 
ingreep in het kader van de opruk-
kende wegenwerken. Of was het 
om het groepje hangjongeren dat 
er regelmatig rondhangt, visueler 
te maken in de duisternis? En vooral 
het paar patserige motorrijders dat 
- tussen de hoek en de nachtwinkel in de Gentstraat - bijna 
dagelijks lawaaierig huishouden. En die met hun open ga-
shendels luidruchtig hun lotgenoten oproepen om samen te 
komen. Je zal er maar wonen…

Eric VAN LAECKE



32                   nr 01 - Januari 2021

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

Tijdens de wintersolden open op zondag van 14u tot 18u

 
t.e.m. 31 januari 2021

Winter

matrassen  %  boxsprings  %  lattenbodems  %  hoofdkussens  %  dekbedden  %  textiel

nu tot

50%
korting

SHOP 
BELGISCH

wegwijs24x32-solden.indd   1 21/12/2020   11:55


