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Alle info in verband met
publiceren in Attentie:

Jan Callebert 0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Volgende editie verschijnt in de week van 9 tot 16 april. Teksten voor volgende 
Attentie uiterlijk 2 april opsturen naar Redactie Attentie, p.a. Jan Callebert,
Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker,
of via mail: info@dewegwijs.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: info@dewegwijs.be
Eindredactie: Eric Van Laecke - email: eric.van.laecke@skynet.be

55ste jaargang - MAART 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 april 2021. 
Niet cumuleerbaar met andere 
kortingen.

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

1 GRATIS
GROOT BROOD,
WIT of BRUIN*

Bij aangifte van deze bon
bij aankoop vanaf 20 euro

✂

ALLE TUIN- EN
SNOEIWERKEN

SPECIALITEIT: GEVAARLIJK WERK
Snoeien, afzagen, ontkruinen,

vormsnoei, afkorten alle bomen

BEL 0477 57 21 86

Oostakkerse handelaars zetten 
hun klanten in de bloemetjes

Zie blz. 19

Eric Van Laecke stopt er mee.
Het ‘waarom’ leest u op blz. 11

Oostakkernaar in de kijker:
Berten Van Kerckhove

Zie blz. 8

Oostakker in de vorige eeuw
Zie blz. 16-17

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

FIETS KAPOT?
BEL VOOR EEN AFSPRAAK:

0485-32 84 02

VELOVIEDESTELDONK@GMAIL.COM

KLEINE EN GROTE HERSTELLINGEN

AAN ELK TYPE FIETS, 

OOK NIET BIJ ONS AANGEKOCHT

FALL N LOVE WTH ODE DAMONDS
www.odediamonds.com

Verlovngs- en trouwrngen op maat 
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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

Intussen, hier op aarde, een bleke lentezon to-
vert een glimlach op mijn gezicht en stille ver-
wachting op beterschap.  Terug buiten komen, 
wandelen langs propere straten, dorpen, na-
tuur. Geen omzwervingen in high tech ruim-
tevoertuigen maar stevig met de 2 voeten op 
de grond. Het is hier dat het begint. Samen 
met geroutineerde zwerfvuilophalers Marc 
en Elisabeth afgesproken in Drieselstraat te 
Oostakker. Mijn ‘maidentrip’ als proper pier-
ke/mooimaker. Samen met hen en gewapend 
met eenvoudige grijpstok, fluohesje, hand-
schoenen en afvalzakken een wandelingetje 
gedaan om de tekenen (lege frisdrankblikken, 
bierblikken, peukjes, papier, plastiek, glas, 
batterijen, mondmaskers, …) van onze  aardse 
beschaving op te ruimen. Start aan de roton-
de van Volvo trucks tot aan de oprit voor de 
visvijver.  1,1 kilometer verder en dik 2 uur la-

Lut sluit aan bij
de ‘propere pierkes’
Zaterdagmorgen, 20 februari in het 
mottig coronajaar 2021. Op Mars is 
intussen de “Perseverance” geland. 
Vertaling : volharding. Een dure 
grap om eventuele aanwezigheid op 
leven te onderzoeken en te kijken 
of bemande vluchten kunnen, wie 
weet of de planeet zelfs niet kan 
gekoloniseerd worden door de 
mens. Als we weten dat er nu al 
ontzettend veel ruimteafval in een 
baan rond de aarde zweeft…..

Plannen maken, durven dromen en vooruit denken. Het kan helpen om deze lockdown een constructieve 
wending te geven. Wij maken jouw idee graag concreet met een financieel plan dat jouw budget in even-

wicht houdt. Aarzel niet ons te contacteren!

Hou vol! Samen zijn we sterk! 
Wij werken tijdelijk achter gesloten deuren maar wij blijven voor jullie klaarstaan. Je kan ons bereiken per 

telefoon, email of digitale meeting. Een dringend bezoek kan op afspraak. 
09/251.23.24 – pattyn-sax@fintro.be

Wie schrijft
die blijft (niet meer)…
In het leven kan het rap gaan. Vorige maand 
blonk nog mijn hart omdat ik 40 jaar journalis-
tieke inzet had verzilverd. Vandaag is er de reali-
teit dat u allicht mijn laatste ‘Onder ons…’ leest. 
Na al de ‘shit’ begin vorige maand op de (lokale) 
Facebook van Open Vld hou ik de spreekwoor-
delijke eer aan mezelf. Ik stop ermee. Ook al is 
de emotie van het moment al een stuk weg en 
kreeg ik nadien vooral steunbetuigingen. Waar-
voor alsnog mijn gemeende dank. Ik zit zelf im-
mers niet op de sociale media. En dat blijft nu 
zeker zo. Dat het bericht - volgens informanten 
- al snel werd teruggetrokken, is allicht ook aan 
jullie aanmoedigende reacties te danken. Ook 
daarvoor dank. Maar het kwaad is geschied. Als 
vrijwillig en onbaatzuchtig engagement syno-
niem wordt voor toenemende slapeloze nach-
ten en kopbrekens, is het hek van de dam. Het 
is goed geweest en nu ook welletjes. En vooral, 
de weg naar het ‘rijk van de vrijheid’ ligt weer 
volop open. Zelfs met of zonder corona. Ik krijg 

weer tijd om mijn archieven verder uit te mesten 
en stilaan mijn boeken- en documentenverzame-
ling over Gent van de hand te doen.Net zoals een 
pak ingekaderde pentekeningen over Oostakker, 
een verzameling Volvo-miniatuur(vracht)wagens 
en honderden cd’s en dvd’s. Dat laatste met de 
klemtoon op crimi-series en Engelse humor. Of 
een stuk postzegelaanvoer nog uit de verpakking 
te halen en mijn duizenden strips te ordenen en 
nog een stuk te herlezen. En er is de (her)ontdek-
king van mijn petekinderen en hun kroost. Met 
‘Juleke’ als enkele maanden oude wolk van een 
baby waarvoor ik - liefst pas op termijn - wat graag 

plaats maak op ons aller evolutiecurve.   
Ik had jullie nog zoveel willen schrijven. Ik worstel 
zelfs nog met een dertigtal interessante bijdragen 
- en het nieuws stopt nooit. Voor wie het ‘ruikt’ en 
opzoekt, is er aan belangwekkende kopij geen ge-
brek. Telefoonboeken overschrijven kan iedereen, 
maar geeft nauwelijks of geen meerwaarde. Je 
hart en ziel in een artikel leggen, vraagt veel inzet 
en doorzettingsvermogen. Hoe uitzichtloos dat 
ook soms is. Ik ben op dat vlak een pure selfma-
deman. Journalistiek studeren bestond toen allicht 
nog niet. Ik trek mij op aan de geregelde quotes 
onder weg die soms herhalen dat ik een goeie pen 
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Alle dagen vers brood
te verkrijgen

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

4 Hamburgers + 2 GRATIS
Geldig van 11/03/2021 t.e.m. 10/04/2021

4 BRAADWORSTEN + 2 GRATIS
Geldig van 11/03/2021 t.e.m. 10/04/2021

1kg Gehakt + 500gr GRATIS
Geldig van 11/03/2021 t.e.m. 10/04/2021

1kg chateau aan 14.95 euro
Geldig van 11/03/2021 t.e.m. 10/04/2021

4 kipfilets + 2 gratis
Geldig van 11/03/2021 t.e.m. 10/04/2021

1kg bereid stoofvlees
of vol-au-vent

+ zak frietjes gratis
Geldig van 11/03/2021 t.e.m. 10/04/2021

1kg spaghettisaus
+ 1 pak spaghetti

gratis
Geldig van 11/03/2021 t.e.m. 10/04/2021

ter (langs beide kanten van 
baan) met 3 man/vrouw  een 
flinke opbrengst verzameld: 
7 volledige zakken zwerf-
vuil, troep die schijnbaar 
onachtzaam wordt achter-
gelaten. Hallucinant. 

Veel goedmenende burgers steken waarde-
rend hun duim omhoog en dat doet deugd.   
Maar, ik wil wel een warme oproep doen naar 
iedereen die het wil horen en ook wil doen!  
Want waar zwerfvuil blijft liggen, komt er so-
wieso troep bij.  Het is dus van het grootste 
belang dat we door gezamenlijke, zichtba-
re acties mensen blijven sensibiliseren. Ik kan 
het iedereen aanbevelen, het is een sociaal ge-
beuren want je leert nieuwe mensen kennen 
en het helpt onze natuur een stukje vooruit. 
Laat een positieve frisse wind langs Oostak-
kerse straten en pleinen waaien. Spreek op 
jouw beurt een aantal mensen aan in je straat 
of wijk, met 4 mensen een uurtje zwerfvuil ra-
pen doet zo veel voor je eigen omgeving en 
de samenhorigheid. Je draagt bij aan een po-
sitieve beeldvorming en op die manier kunnen 
we onze medemensen proberen  motiveren. 
“Perseverance” dus maar dan zonder het du-
re prijskaartje. 
Ik zie het zitten, jij ook?  En ja, ik weet het, 
ben geboren in de jaren ‘60 en heb af en toe 
nog wat last van naweeën uit de flower power 
periode. De  toen bijpassende geitenwollen 
sokken heb ik geüpdatet naar de meer moder-
ne sokken.…. Een mens moet een beetje mee-
gaan met zijn tijd nietwaar?

Lut

Respect voor afvalophalers
De mannen van Ivago werden in de voorbije koudegolf ook eens – verdiend – in de watten 
gelegd met een lekkere kom soep. Het mag gezegd:  de afhaalophalers verdienen ons res-
pect. Ook al was er hier en daar wat vertraging met de zware wintertoestanden, deze men-
sen hebben een zware stiel. Immers, op vele plaatsen was er nog niet gestrooid toen Ivago 
de straat opging van ’s morgens vroeg. Niet alle inwoners deden de moeite om hun voet-

paden sneeuwvrij te maken. Een kleine 
moeite nochtans, die voor vuilnisophalers, 
postbodes en ook… uitdragers van Atten-
tie en Wegwijs een groot verschil maken.

Wanneer iedereen in de toekomst daar 
ook eens aan denkt wordt het werk voor 
veel mensen iets aangenamer en het ver-
loopt dan ook een stuk vlotter. – J.C.
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heb en vlot laat lezen. De uitspraak van een 
eminent boegbeeld uit Lourdes dat ik be-
roepsjournalist had moeten worden, klinkt 
dan weer als eigenlof. En gezien vanuit 
Oostakker als een brug(!)  te ver. Om maar 
te zeggen dat ik ook de gevoeligheden van 
de vroegere gemeente in mijn vingers heb 
(sic). Ik hanteer als veertig jaar een kritische, 
scherpe maar vooral ook eerlijke stijl. Met 
een open geest en kijk als zelfcorrigerende 
spiegel op de maatschappij. Wie mijn vroe-
ger erg gestoffeerd verenigingsleven kent, 
weet dat de term ‘negatief’ - waarvan ik 
wordt beschuldigd - inhakt op mijn zelf- en 
mensbeeld. De man achter de schermen die 
de baggermolen op Facebook opendraaide, 
heeft vooral zichzelf en nog meer de Oos-
takkerse goegemeente een slechte dienst 
bewezen. Misschien verhuis ik nu wel naar 
Geraardsbergen waar straks mijn uitdoven-
de familie in elkaars buurt gaat wonen. Of 
word ik - nu ik officieel stop - deontologisch 
nu pas lid van OKRA. Zoals altijd heb be-
loofd. Tijd brengt raad...

Eric VAN LAECKE, eindredacteur
Jan CALLEBERT, uitgever
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biercursiefje
De Zenne Brouwerij 
De Zenne Brouwerij bestaat sinds 2002 en staat  
mee aan de geboorte van een nieuw ‘craft 
beer’ verhaal in  Brussel . Zij brouwen al goed 

gehopte bieren van VOOR de pe-
riode dat dit weer ‘hip’ werd. De 
twee bezielers van de brouwerij, 
Yvan en Bernard, ontmoetten el-
kaar in 2002 tijdens de 2e editie 
van de Zinnekeparade . Bernard 
had voor dit evenement het intus-
sen befaamde ‘Zinnebier’ gecre-
eerd in zijn kleine gebricoleerde 
brouwerij in de oude gebouwen 
van brouwerij Moriau. Het duurde echter nog 
5 jaar voor ze hun eigen brouwerij in Molen-
beek konden vestigen. In tussentijd werd bij 
bevriende brouwerijen als De Ranke in Dotte-
nijs en Thiriez net over de Franse grens gebrou-
wen. Op 22 december 2010 was “Brasserie De 
La Senne”  eindelijk een feit en konden ze zich 
een 100% Brusselse brouwerij noemen . Ze wa-
ren lang met Cantillon  de enige 2  brouwerijen 

op Brussels Grondgebied , maar ondertussen 
zijn er een  10-tal bijgekomen. De bieren van 
De La Senne zijn ambachtelijk gebrouwen, on-
gefilterd, zonder toegevoegde stoffen en met 
nagisting op de fles . In hun vast gamma bieren 
vind je Zenne Pils, een ongefilterde Craft lager 
van 4.9% . Voor dit bier lieten ze zich inspireren 
door de ‘lagerbieren ‘ uit Beieren en gebrui-
ken ze nog oude variëteiten van Duitse hop. 
Zinnebir is een goudkleurige Pale Ale. De aro-
ma’s doen denken aan gedroogde abrikozen 
en sinaasappelconfituur. Taras Boulba is een 
dorstlessend blond licht troebel bier. Ondanks 
het licht alcoholgehalte (4.5%) heeft dit bier 
een kruidige, bloemige en licht citroenachtige 
toets. Het is een echte dorstlesser en een goed 
alternatief voor de klassieke pintjes. Jambe de 
Bois is hun tripelvariant; ook weer droog bit-
ter met een alcoholgehalte van  8% . De alco-
hol is niet agressief en laat zich ook gevaarlijk 
gemakkelijk drinken. Stouterik is een klassieke 
‘Dry Stout’ volgens Ierse traditie. De gebran-
de koffie-accenten zijn gebalanceerd door 
een zacht romig karakter. Bruxellensis wordt 
voor enkele maanden hergist met een wilde 
Brettanomyces-gist van Brusselse oorsprong . 
(Brettanomyces wordt overigens ook gebruikt 
voor het brouwen van de felbegeerde trappist 
uit Orval). Bruxellensis heeft een rijke moutige 
toets met een blijvend fruitig-konfijt aroma 
die haar smaak uniek maakt. Brusseleir is een 
Black IPA , zeer complex met toetsen van kara-
mel, koffie en bittere chocolade. Droge – goed 
uitgebalanceerde bitterheid is het kenmerk 
dat men bij al hun bieren terug vindt. Buiten 
deze bieren maken ze ook nog seizoensbieren 
en  éénmalige of co-brouwsels met bevriende 
brouwerijen uit binnen- en buitenland .
Hun succes bleef niet uit en ze bouwden dan 
ook (begin vorig jaar) een nieuwe brouwerij 
met taproom-degustatiezaal op de site van 
Thurn en Taxis in Brussel. Naast deze taproom is 
er ook een prachtig terras dat uitkijkt op de site 
van Thurn en Taxis en de ruïne van het rangeer-
stationnetje er vlak naast, dat herinnert aan 
een verleden als spoorwegsite.  De taproom zal 
(als de Covid ons met rust laat) open zijn van 
woensdag tot zondag telkens van 12 tot 22 uur. 
Het stoppen waard als u in Brussel bent!
Ondertussen hebben zich trouwens ook nog 
andere brouwerijtjes op deze site genesteld, 
namelijk La Source, En Stoemelings en No Sci-
ence. Om u maar te zeggen dat het ‘Brusselse’ 
brouwerijverhaal leeft! 

D. Geers
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K A P S A L O N

MARC FIERS
Voor hem, voor haar!

OP AFSPRAAK:
09-251.20.29

Pijphoekstraat 22
Oostakker

REDKEN

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

Word ik je
administratieve partner op maat?

Je doet je administratie zelf…
Maar dat ligt je niet.  

Het eist te veel van je kostbare tijd op.  
 

Geen nood!
Jouw administratie is bij mij in goede handen. 

Waar en wanneer je mijn hulp nodig hebt.
Ook tijdelijk. 

• Vriendelijke en eerlijke freelancer 
• Open en snelle communicatie  
• Nauwkeurig, tactvol, stipt en discreet

Jij krijgt meer tijd om te doen wat je graag doet.  
Ik ben blij om je te kunnen helpen. 

Neem nu contact op met
Myriam De Reu 

Jarenlange boekhoudkundige ervaring
0475 54 89 90 (Destelbergen)

myriamdereu@gmail.com

BLIK OP DE WERF

Aannemer Aclagro deed een poging om het 
stuk beton te herstellen maar de herstelling 
haalde de normen niet. Vrijdag 26 februari 
kwam er dan opnieuw beton en werd de strook 
van aan de ingang van de Carrefour tot de hoek 
met de Gentstraat aangelegd. Het zorgde voor 
spectaculaire gezichten met een grote beton-
pomp. De nacht van 19 en 20 februari hielden 2 
betonwachters het drogende beton in de gaten 
om ervoor te zorgen dat die niet met de voeten 
werd betreden. Frituur Pleintje bezorgde die 
mannen een heerlijke maaltijd, kwestie van ze 
scherp te houden.
Ondertussen werden ook de kasseistroken aan 
de overgang tussen de Groenehoekstraat met 
het Dorp verder afgewerkt.

In de komende weken worden de koffers van 
de voetpaden gerealiseerd, daarna volgt de 
aanleg van de fundering van de voetpaden en 
de uiteindelijke afwerking van de voetpaden.

Werfzone Langerbruggestraat:
Begin februari werden de straatkolken aange-
sloten op de riolering en de riolering onder-
ging ook een druktest. Ondanks het vriesweer 
werd de oude asfaltlaag uitgebroken om het 
plaatsen van de fundering voor de afwate-
ringsranden mogelijk te maken. Later werd 
het kruispunt van de Langerbruggestraat met 
de Oude Holstraat uitgegraven zodat ook 
dit kruispunt zijn definitieve afwerking kan 
krijgen samen met de Langerbruggestraat.  

Werfzone Dorp: Shhtt!!! Hier rijpt (droogt) het beton!
Op de werfzone van het dorp werd in de week van 15 februari een 
beschadigd stuk beton weggehaald. Er was na het gieten en gladstrijken van 
het beton, ondanks de afspanning, toch iemand doorgelopen.

De Oude holstraat is dus enkel bereikbaar via 
de Eekhoutdriesstraat en de Ledergemstraat 
kan je enkel bereiken via Dorp > Gentstraat 
> Kleemstraat > Zuidakkerlaan > Ledergem-
straat. Voor fietsers en voetgangers die rich-
ting Kennedylaan of Dorp moeten via de 
Langerbruggestraat is er een strook voorzien 
waarlangs (stapvoets) fietsverkeer mogelijk is. 
In de komende weken word de fundering van 
de kantstrook alsook de kantstrook geplaatst, 

waarna ze kunnen beginnen aan de fundering 
en daarna de verharding van de rijweg. Ook de 
koffers van de voetpaden worden geplaatst. 
Bedoeling is dat tegen de paasvakantie de 
Langerbruggestraat opnieuw kan opengesteld 
worden voor verkeer in beide richtingen. Ho-
pende op goede en werkbare weersomstandig-
heden doet aannemer Aclagro er alles aan om 
die deadline te halen.
 
Werfzone Pijphoekstraat (tussen Bredestraat 
en OCO):
Na het plaatsen van de grote put die ter plaat-
se moest gegoten worden, werd de riolering 
hier verder aangelegd. Hierna lagen lagen 
de werken door het vriesweer hier even stil.  

In de komende weken wordt er verder gewerkt 
aan de riolering en de huisaansluitingen, zodat 
ze daarna kunnen overgaan tot de fundering 
van de rijweg.

Tekst: Bert Geers, Foto’s: Rudy De Troyer
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U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

Dat laatste vandaag niet dus. Veel erger is het 
als men liefst zes dagen aan een stuk verban-
nen wordt van de ‘moderne’ communicatie-
wereld. Geen internet, geen binnenkomende 
e-mails, geen betalingen kunnen uitvoeren, 
maar ook geen televisiekijken. In tijden dat 
we zoveel mogelijk worden verondersteld om 
thuis te blijven en/of te werken. En de corona- 
cijfers met argusogen willen kunnen volgen. 
Het overkwam midden februari inwoners uit 
de Langerbruggestraat. Oorzaak: een bescha-
digde kabel n.a.v. de wegenwerken. Een mon-
dige dame kon het euvel en haar frustratie 
kwijt via Radio 2. Ze wou per se die ook in ‘At-
tentie’ zien afgedrukt. Geen probleem, inle-
vend en zorgzaam als we al willen zijn. Niet 
in het minst omdat ook wij - uitgever en re-
dacteur - soms geplaagd worden door een 
onverwachte kink in de communicatiekabel. 
Veelal in een periode dat de ‘deadline’ zich 
aandient. De wet van Murphy weet u wel. We 
herinneren ons eenzelfde verhaal in een vroe-

Negatief nieuws?

Afgesloten van de (communicatie)wereld…
Dat verschaffers van telecommunicatie het regelmatig laten afweten, kan 
iedere ‘internetter’ wel over meespreken. Meestal blijft dit beperkt tot een 
korte periode van hooguit een paar uren. Als getroffen individu schakelt 
men dan noodgedwongen over op een ongeplande klus. Of men trekt op 
boodschappen of op café.

gere lockdownperiode, net na de bedrijfsva-
kantie. Een toevallige ontmoeting op straat, 
toen we gemotiveerd onze kilo’s er probeer-
den af te wandelen, leverde volgende uit-
spraak op: “Mijnheer is dat nu niet erg. Mijn 
dochter woont aan de Langerbruggestraat, 
komt net uit vakantie en moet vanaf vandaag 
verplicht thuiswerken. Tijdens de werken heeft 
men vanmorgen de Proximuskabel afgereden. 
In plaats van te kunnen werken, kon ze zich 
meteen bovenop extra vakantie nemen…” Re-
cent werden voor de elfendertigste keer aan 
Oostakkerdorp de notoire en meest openge-
legde bouwputten ter hoogte van Fintro en de 
vroegere Bakkerij Van Damme, nog maar eens 
opengelegd. Meestal is dat de voorbode tot 
meer (ellende). Gebrek aan coördinatie en sa-
menspraak tussen providers van alle slag is en 
blijft een onhebbelijk kwaad. Verdeeld als dit 
land al is in elk zijn eigen kleurtjes en elk zijn 
eigen (geld)kastjes…

Eric VAN LAECKE

De karaktervolle villa van
wijlen Dr. Bracke, gelegen in de St. 
-Laurentiuslaan 15, werd terug in al 

zijn glorie hersteld met oog voor detail 
en aangepast aan alle hedendaagse 

comfort.
Binnenkort wordt de woning, voorzien 
van praktijkruimte en aparte inkom, te 

huur aangeboden.
Ideaal voor wie werken en wonen wil 

combineren! 4 slaapkamers, 
2 badkamers, grote bureau ruimte, 

luxueus ingerichte keuken, 
grote garage…

OOSTAKKERSE
WONING

IN DE KIJKER

Alle info:
PATTYMO BVBA

Gentstraat 425, Oostakker
T. 09 377 03 92

www.pattymo.be
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   Ruilbeurs Disney stickers: kom je stickers ruilen in onze winkel 
   op zondag 26 mei om 11u en woensdag 5 juni om 16u!  
  
              Niet cummuleerbaar, zolang de voorraad strekt, per normale hoeveelheden verkocht, afgezien van drukfouten. BTW inbegrepen.  
              *1 van de 3 acties toepasbaar. Met uitzondering van tabak, sigaretten, vuilniszakken, leeggoed, telefoon-, herlaad-, geschenken, vervoerskaarten, postzegels,  
              betalingsmethoden (type: Paysafecard) en andere wettelijke  uitzonderingen. V.U.: Els Smet, Oostakkerdorp 30, 9041 Oostakker. 

 
 

 
   

   
 
 

 
 

 
  
   
    

Oostakker Dorp 
OPEN MA van 11u tot 19u 

DI – ZA van 8u tot 19u 
ZONDAG van 8u tot 13u 

 

PAASZONDAG 4 APRIL van 8u tot 13u! 
PAASMAANDAG 5 APRIL van 8u tot 19u! 

 

 
 
  

SOEPEN  
BUTTERFLY  
950ml – diverse prijzen 
-€0,75 

enkel bij afgifte bon  
geldig van 08/03 tem 14/03 

 

GRATIS 
IJSBERGSLA* 
dagprijs 
 
 
 
bij aankoop €15 & afgifte bon 

van 08/03 tem 14/03 
 
 

JUPILER  
24x25CL 
€13,89 + leeggoed 
bij afgifte bon (08/03-14/03) 

2de bak 
 
 

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 

GRATIS 4 
KEIZERBROODJES*  
voorverpakt 
t.w.v. €0,92  
4x50g 
 
bij aankoop €15 & afgifte bon 

van 15/03 tem 21/03 
 

GRATIS  
BRIE* 
t.w.v. €0,95 
200g 
 
 
bij aankoop €15 & afgifte bon 

van 22/03 tem 28/03 
 

APPELSAPJE 
GRATIS* 
t.w.v. €1,19   
200ml 
 
 
bij aankoop €15 & afgifte bon 

van 29/03 tem 04/04 
 

PINK LADY 
6 STUKS 
dagprijs 

-€0,75 
enkel bij afgifte bon  
geldig van 29/03 tem 04/04 
 

GRIJZE GEP. 
GARNALEN 
Selection 100g  - €5,85 

-€2 ! 
enkel bij afgifte bon  
geldig van 22/03 tem 28/03 
 

VARKENS- 
MIGNONETTE 
4stuks – €14,69/kg 

-25 % 
enkel bij afgifte bon  
geldig van 15/03 tem 21/03 

 
 

ROMATOMAAT 
1KG 

 

dagprijs – bij afgifte bon 
van 15/03 tem 21/03 

 

+1 komkommer 
 
 

 

FRAMBOOS 125g 
BLAUWE BES 125g 
BRAAMBES 125g 
dagprijs – bij afgifte bon 
van 22/03 tem 28/03 

2+1 

STONE CAPE 
RODE, WITTE OF ROSE WIJN 75CL  
€5,99 – enkel bij afgifte bon 
van 29/03 tem 04/04 

 
 -50% 

Aanbod/prijzen onder voorbehoud. 
Zolang de voorraad strekt. Niet 
cumuleerbaar. Enkel geldig bij afgifte 
bon. 1 bon per klant/ticket. * M.u.v. 
tabak, sigaretten, vuilniszakken, 
leeggoed, telefoon-, herlaad-, 
geschenk-, en vervoerskaarten, 
postzegels, betaalmethoden type 
Paysafecard e.a. wettelijke uitz.  
V.U.: Els De Smet, Oostakkerdorp 30, 
9041 Oostakker. 

GRATIS STUK FRUIT!      

                                                                                  

bij aankoop van een BELEGD BROODJE  
of SALADE of WRAP van Carrefour Lunch Time  
 

Geldig 08/03-04/04. Enkel keuze uit geselecteerde fruitmand.  

GRATIS GRATIS GRATIS 
2+1 

Ondanks de wegenwerken 
weet u ons toch nog te vinden 😊😊  

 

Uw trouw wordt beloond 
in het weekend van 11 en 12 maart ! 

 

Graag tot dan ! 
 

Ruime parking via de Honoré Drubbelstraat 
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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

www.likeflowers.be 
0484/99.24.94

UW BLOEMEN 
AAN HUIS 

Attentie : Wat is een
eerstelijnszone eigenlijk?
Berten VK : Eerstelijnszones zijn opgericht 
om de samenwerking tussen lokale over-
heden, zorgaanbieders en de persoon met 
zorg- en ondersteuningsnood te faciliteren 
en te ondersteunen. In Vlaanderen en Brus-
sel zijn er 60 eerstelijnszones.  Groot Gent is 
met 260.000 inwoners de grootste Eerste-
lijnszone van Vlaanderen 
Wat is on doel? Een effectieve en kwaliteits-
volle eerste lijn waar de burger centraal staat 
en die toegankelijk is voor iedereen. De eer-
stelijnszorg werd de afgelopen jaren grondig 
hervormd. De eerstelijnszones vormen de ba-
sis van deze hervorming.
De zorgraad is het bestuursorgaan van een 
eerstelijnszone met vertegenwoordigers uit 
zorg, welzijn, lokale besturen, personen met 
een zorg- en ondersteuningsnood en optio-
nele partners. Een zorgraad wordt erkend en 
gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid 
en heeft, afhankelijk van de grootte, een of 
meerdere medewerkers. Voor Groot Gent 
zijn dit 7 professionele beleidsmedewerkers.  
Tijdens de Covid-19 crisis kregen we er heel 
wat opdrachten bij. Dankzij het multidisci-
plinaire karakter van de zorgraad, slagen we 
erin snel mensen samen te brengen en af-
spraken te maken.

Oostakkernaar in de kijker : Berten Van Kerkhove
Berten Van Kerkhove, geboren en getogen in Oostakker, jarenlang actief 
geweest in Chiro Oostakker als lid en leider en nu sinds enkele jaren 
woonachtig te Sint-Kruis-Winkel, is reeds gans zijn loopbaan actief in de 
(thuis-)zorgsector. Momenteel is hij Directeur Gezinszorg voor Familiezorg 
O-Vl, een grote thuiszorgorganisatie met als hoofdzetel Gent. Vanuit deze 
functie had hij zich spontaan geëngageerd van bij de opstartfase van de 
eerstelijnszones, was stichtend lid van de vzw Eerstelijnszone Gent en zorgde 
voor de werkelijke opstart van de werking van de vzw. Bij deze opstart werd 
Berten verkozen tot voorzitter van de vzw. Wat hij toen nog niet wist dat 
er ons een grote wereldwijde COVID pandemie te wachten stond, en dat de 
Eerstelijnszones hierin een cruciale opdracht ging toebedeeld worden…

Attentie : wat is de taak van de zorgraad 
in de bestrijding van deze pandemie ?

Berten VK : Naast een aantal andere taken, 
krijgen de zorgraden bij de vaccinatiestra-
tegie eveneens een belangrijke rol en dit in 
nauw overleg met de lokale besturen. Samen 
staan ze voor de opdracht om vaccinatiecen-
tra te installeren, rekening houdend met de 
lokale mogelijkheden.
Daar waar het lokale bestuur een belang-
rijke logistieke opdracht krijgen, zorgt de 
zorgraad via ons netwerk voor de nodige 

medische en farmaceutische ondersteuning. 
Hiervoor doen we een beroep op de zorg-
aanbieders uit de eerste lijn.

Attentie : Waar kunnen de inwoners van 
Groot Gent terecht voor hun vaccinatie ?

Berten VK : Het Vaccinatie Centrum voor 
Groot Gent is opgetrokken in Flanders Expo.  
De locatie is vlot bereikbaar via auto of open-
baar vervoer en heeft een bijzonder grote ca-
paciteit.
We starten op 80 patiënten per uur, maar in 
volle bezetting kunnen we tot 320 patiën-
ten per uur vaccineren. Hierdoor zullen we 
tot 4000 bezoekers per dag kunnen bolwer-
ken. Alles afhankelijk natuurlijk van de toele-
vering vd vaccins. Hoewel het dus een groot 
vaccinatiecentrum betreft, hebben we het 
comfort en de beleving van de Gentse burger 
centraal geplaatst. Je hebt niet het gevoel je 
in een grote expo-hall te bevinden alles is be-
wust “kleinschalig” gehouden. Zo is er vol-
doende comfort en privacy. 

De start vh vaccinatiecentrum (VC) is een 
cruciale mijlpaal in het beheersen van de-
ze pandemie, in het beschermen van onze 
kwetsbare burgers en in het beschermen vd 
capaciteit van ons gezondheidssysteem. 
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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!

Attentie : Zo een groot Vaccinatie 
Centrum is toch wel een logisitek 
huzarenstuk en heeft waarschijnlijk ook 
veel medewerkers nodig.  Hoe krijg je 
die zo snel gevonden ?

Berten VK :  Dat klopt, maar gelukkig kun-
nen we vertrouwen op sterke schouders en 
expertise van partners binnen onze zorg-
raad zoals: Huisartsen vereniging Gent, KO-
VAG (apothekersvereniging),  enzovoort… 
Samen met stad gent hebben we in hoge 
snelheid dit VC mogelijk gemaakt. Stad Gent 
met focus op infrastructuur, logistiek en com-
municatie, … De eerstelijnszone Gent met 
focus op het medische luik.
Dit vraagt heel wat personele inzet, hiervoor 
hebben we dan ook enkele weken terug een 
oproep gelanceerd naar vrijwilligers. 
Hartverwarmend om te zien dat tot op van-
daag reeds meer dan 1500 vrijwilligers zich 
hebben aangemeld, waarvan 800 medische 
profielen. Randstad medical zal Eerstelijns-
zone Gent ondersteunen om deze profie-
len te screenen en in te schakelen. Ook het 
Oost-Vlaamse consortium van de thuisverple-
ging, ondersteunt ons met hun equipes van 
thuisverpleegkundigen. 

Attentie : En wanneer kunnen de 
inwoners in het Vaccinatie centrum 
terecht ?

Berten VK: Sinds januari kwamen eerst de 
medewerkers en bewoners van de woon-
zorgcentra aan de beurt. Ook in Woonzorg-
centrum Vincenthof Oostakker, zijn toen alle 
bewoners en personeelsleden gevaccineerd. 
Daarna komen momenteel, februari 2021, de 
zorgprofessionals uit de ziekenhuizen en de 
eerste lijn. Vanaf maart  zullen de kwetsbare 
doelgroepen(+65 jarigen en risico-doelgroe-
pen) gevaccineerd worden. Vanaf april-mei 
komt de brede bevolking aan bod. Deze alles 
in afwachting van beschikbaarheid en toele-
vering van de vaccins, maar dat ligt in handen 

van de centrale overheden. Ook voor minder 
mobiele burgers komt er een vervoersoplos-
sing of thuisvaccinatie, dit best met de huis-
arts te bespreken. 

Attentie : En zo staat een 
Oostakkerenaar aan het hoofd van 
operatie vrijheid ! 

Berten VK : ja, die vrijheid daar kijken we al-
lemaal terug naar uit.  Nog even op de tan-
den bijten en de maatregelen blijven volgen 
en dan hopelijk snel op volle capaciteit vac-
cineren.  Want alleen met een vaccin, én als 
voldoende mensen zich laten vaccineren krij-
gen we ons oude normaal terug. Dus aan al-
le bewoners van Oostakker: “Zet er met een 
prik, een punt achter aub!”

Tekst: R.H.
Foto’s: Stad Gent

Wat zijn eerstelijnszones?
“Eerstelijnszones zijn opgericht om de samenwerking tussen lokale 
overheden, zorgaanbieders en de persoon met zorg- en ondersteuningsnood 
te faciliteren en te ondersteunen. In Vlaanderen en Brussel zijn er 60 
eerstelijnszones.  Groot Gent is met 260.000 inwoners de grootste 
Eerstelijnszone van Vlaanderen.
Wat is on doel? Een effectieve en kwali-
teitsvolle eerste lijn waar de burger cen-
traal staat en die toegankelijk is voor 
iedereen. In de eerstelijnszorg werken de 
zorgprofessionals die dichtbij de burgers 
staan, zoals huisartsen, thuisverpleegkun-
digen, thuiszorgmedewerkers, apothekers, 
kinesisten, woonzorgcentra, …. De zieken-
huizen zijn bijvoorbeeld tweedelijnszorg.
De zorgraad is het bestuursorgaan van een 
eerstelijnszone met vertegenwoordigers 
uit zorg, welzijn, lokale besturen, perso-

nen met een zorg- en ondersteuningsnood 
en optionele partners. Een zorgraad wordt 
erkend en gesubsidieerd vanuit de Vlaam-
se overheid en heeft, afhankelijk van de 
grootte, een of meerdere medewerkers. 
Voor Groot Gent zijn dit 7 professionele 
beleidsmedewerkers. 
Tijdens de Covid-19 crisis kregen we er heel 
wat opdrachten bij. Dankzij het multidisci-
plinaire karakter van de zorgraad, slagen 
we erin snel mensen samen te brengen en 
afspraken te maken.”
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Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

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

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14

info@dekorf.be - www.dekorf.be

NIEUW !

DE ENIGE,
ECHTE, KRUIDIGE,

SINT-AMANDSBERGSE
GIN

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

Een eerste reeks is klaar! 
Wenskaarten met bloemenzaadjes 
in diverse thema’s én kalligrafisch 

geschreven!

PAASACTIE
IN DE KORF! 

Bij elke aankoopschijf van 5 euro krijgt u een 
lotje en wie weet sta ik op 4 april aan jouw 
deur met het grootste én lekkerste paasei!

Eitjes groot en klein liggen voor u klaar, 
gemaakt van de allerbeste Callebaut chocolade 
en in talloze smaken. Ook de paasfiguren staan 

jou op te wachten en...

BESTEL TIJDIG UW PAASONTBIJT !!

ONTBIJT
VOOR ELKE GELEGENHEID

Een feestelijke gebeurtenis start met een 
heerlijk ontbijt ! Versgebakken broodjes 
en koeken, vers fruitsap, artisanale en 

lokale extraatjes en uiteraard de lekkerste 
chocolades.

Info: www.dekorf.be
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

DOE MEE MET FERM !
Bak  appelroosjes
en ga op appelbabbel !                                                             

Momenteel zijn er nog geen 
activiteiten mogelijk in groep. 
Maar we kunnen wel op ap-
pelbabbel gaan en mensen 
blij maken met een gebakje 
en een babbeltje. Doe mee ! 
Bak appelroosjes (zie recept) 
en breng ze bij buren, vrien-
den,familie, maak een babbel-
tje aan de deur ,over de heg 
of ga samen op wandeling. Je 
zal zien, het doet goed !  Hou 
je wel aan de corona-maatre-
gelen aub.

Recept appelroosjes : 
- oven voorverwarmen op 175°
- schil 2 appels,verwijder klokhuis en snij in fijne 

schijfjes, zet die even onder in water. Neem een 
groot vel bladerdeeg en snij in grote repen van 
ongeveer 5 cm 

- Verdun abrikozenconfituur met water en be-
strijk royaal het bladerdeeg.

- Giet de appels af en leg pansgewijs op het bla-
derdeeg laat een onderste boordje vrij - vouw 
het  boordje om  zodat de appelschijfjes er tus-
sen liggen 

- rol het deeg op en  plaats in kleine muffinvor-
men (vormt een roosje)

- bak ongeveer een 30 min  - laten koelen 
- beetje poedersuiker erover - mooi inpakken en 

dan kun je uitdelen ... succes!!
Het bestuur

Eric Van Laecke stopt als journalist van Attentie. 
Na het krijgen van heel wat kritiek zet hij nog 
één keer zijn schouders onder ons project. Op 
de bladzijde hiernaast kan je zijn motivatie 
lezen in verband met deze pijnlijke beslissing. 
Wij zouden Eric liever nog langer aan boord 
houden, maar vrezen dat zijn besluit vast staat. 
Deze kritiek kwam héél zwaar aan bij iemand 
die dat niet verdient. Dag en nacht, 7 dagen 
op 7, wordt er door Eric, mijn zoon en mijzelf 
aan Attentie gewerkt om maandelijks tijdig in 
druk te kunnen gaan.

Bij deze dank ik Eric voor de meer dan 10 
jaren dat we samen ‘Attentie’ boven water 
gehouden hebben na de plotse dood van 
stichter Roger De Letter in 2010. De kritiek 
‘dat het altijd dezelfde is die schrijft’ kunnen 
we makkelijk verdedigen door te zeggen dat 
we er de voorbije 10 jaar ook alleen voor 

stonden. En dat we veel ‘negatief nieuws’ 
brengen? We worden héél veel opgebeld en 
gemaild over de aanhoudende problemen in 
onze deelgemeente met de vraag ‘om het in 
Attentie te zetten’.

Liefst van al zouden mijn zoon Jeroen en 
ikzelf Attentie verder in stand houden al zal 
dat niet makkelijk zijn. Het zou jammer zijn 
om na 55 jaar er een punt achter te zetten. 
We kregen voor deze editie al van ‘links en 
rechts’ wat hulp, maar zoeken zeker nog naar 
personen die Oostakker kennen, en die af en 
toe een redactionele bijdrage willen leveren. 
We kijken daarbij ook naar verenigingen, 
maar ook particulieren kunnen maandelijks 
een tekst opsturen, zoals dat reeds jaren het 
geval is. Ook vanuit drukkerij Graphius krijgen 
we wat extra redactionele ondersteuning, 
waarvoor dank.

Ben je dus inwoner van Oostakker, Desteldonk 
of Hijfte center en je hebt nieuws? Laat het ons 
dan zeker weten. Is er een buurman/buurvrouw 
in de bloemetjes gezet om één of andere 
reden? Heb je een wijkfeest georganiseerd? 
Heb je een amateur-kunstenaar in uw straat? 
Neem eventueel zelf enkele foto’s en stuur 
ze, samen met een kort tekstje, naar onze 
redactie:  info@dewegwijs.be. Hou steeds 
rekening met de deadline van aanleveren, die 
staat bovenaan op bladzijde 1.

We proberen het dan een plaatsje te geven in 
Attentie. Op die manier kan je meehelpen om 
plaatselijk nieuws in Attentie te krijgen. Je kan 
ons ook bellen op 0478-97 87 11.

Bedankt Eric, voor alles !

Jan Callebert
Uitgever Attentie

Werk als inwoner mee om ‘Attentie’ in stand te houden
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Deze stap is bovendien weloverwogen en 
doordacht. Ook wel wat emotioneel en niet 
honderd procent rationeel. Het één kan nooit 
zonder het ander. Ik ben er wel een paar 
weken mee gaan slapen en ook mee opge-
staan. Bij het besef dat het één van de laatste 
bladzijden was die ik in mijn leven nog kon 
(mocht) omslaan. Mentale zorgen hakken er 
dieper in. Kiezen is en blijft altijd een stuk 
verliezen. Vooral als je van mensen houdt 
en die niet wil kwetsen. Het zal mijn eeuwi-
ge achillespees blijven. Uit ervaring weet ik 
dat wakker liggen van iets, vaak moeilijke 
en duidelijke knopen ontwart. Veelal dank-
bare ook. Onder het motto ‘je kan nooit een 
beetje zwanger zijn’ en ‘zachte heelmeesters 
maken nog altijd stinkende wonden’. Ook 
in coronatijden. Mijn beslissing maakt het 
moeilijk voor uitgever Jan en zoon Jeroen. 
Ze moeten er hun dagelijkse boterham mee 
verdienen. En daar wordt niet alleen door co-
rona - maar ook door te groene stadstaksen - 
stelselmatig onrechtvaardig aan geknabbeld. 
Bedankt alvast aan de familie voor de jaren-
lange goede verstandhouding en het we-
derzijds respect! Voor mij is het immer een 
spontaan engagement en een geestelijke uit-
laatklep geweest. Met als ultiem zwaard van 
Damocles, de wil en de inzet om ‘Attentie’ 
niet of nooit te laten verdwijnen. Als nood-
zakelijke ondersteuning van de middenstand 
ook. Het was de basisgedachte bij de oprich-
ting zo’n 55 jaar geleden. Oostakker mag er 
nog altijd trots op zijn. Dat hoeft morgen niet 
anders te zijn. Met of zonder mij, heeft geen 
belang. Dat kostte in de ruim tien voorbije 
jaren veel stress, kopbrekens, slaaptekort en 
vooral vele, vele uren werk. Al was er altijd 
weer de voldoening als de klus was geklaard 
en de ‘deadline’ werd gehaald. Dat was meer 
dan eens in de vroege uurtjes vlak voor het 
in druk gaan. En ook de leeshonger van de 

De vernedering teveel…
Ik ga mezelf niet bedelven onder zelfbeklag of calimerogedrag. De beslissing 
om binnenkort ‘Attentie’ en ‘Wegwijs Sint-Amandsberg’ achter mij te laten, 
is strikt persoonlijk en mijn goed recht. En destijds - bij het overlijden van de 
stichter - mij (ons) even abrupt overvallen als ze straks ook wel zal verdwijnen.

lezers/bewoners kon worden gestild. Over 
de vele centen die ik er gulhartig aan spen-
deerde, lag ik nooit wakker. Het is (was) mijn 
manier van leven vanuit de (naïeve) gedach-
te: ‘The joy of living is in the giving’. Vrij ver-
taald, ‘levensvreugde zit in het geven zonder 
er iets voor terug te willen’. Vanuit een groot 
hart voor eerlijke, eenvoudige en goedme-
nende medemensen. Al ben ik niet dom en is 
nog altijd ‘ondank ’s werelds loon’…    
‘De  vernedering teveel…’? Ik hou het be-
leefd en positief. Ik weet dat ik een scherpe - 
maar ook eerlijke -  pen heb en geen onrecht 
kan verdragen. Het is al veertig jaar mijn jour-
nalistiek mantra. Wars van alle (plaatselijke) 
politiek die meer dan ooit onze leefomge-
ving teistert. Dat ik ooit echt werd bedreigd 
vanuit de middenstandshoek - bedankt emi-
nent bestuurslid om mij daarover in te lichten 
- en werd gebrandmerkt als de oorzaak van 
alle kwaad door de bekendste groene sche-
pen, viel zwaar. Al klinkt dat laatste vandaag 
veeleer als een referentie. Dat ik het destijds 
moest gaan uitleggen aan de uitgever ad in-
terim omdat ik een bekende schepen - net 
zoals consequent ook de andere ‘kleuren’ 
- in de aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen hard had aangepakt, was dat ook. 
De waarheid kwetst altijd en in het jargon 
noemt men dat nog altijd een ‘Verhofstadtje 
doen”. Dat ik de ‘andersdenkende’ midden-
standers op het dorp – op weg naar de huidi-
ge wegenwerken – ook als direct betrokken 
inwoner, heb gesteund, werd mij partijpoli-
tiek niet in dank afgenomen. Ik heb er nog 
altijd geen spijt van, want het was ingege-
ven door mijn groot hart voor ALLE midden-
standers en voor deze deelgemeente. Ik doe 
trouwens al maanden aan zelfcensuur over 
de problematiek. De toekomst zal uitwijzen 
of positief en negatief tegen mekaar zullen 
wegvallen. Ook het stadsaanbod om subsi-

dies te kunnen krijgen in ruil voor politieke 
‘reclameteksten’ en het opkleven van het lo-
go ‘Wijk aan Zet’, was ons een brug te ver. 
Onafhankelijkheid voor alles. Het was me in 
essentie steeds om de persvrijheid te doen. 
Die wordt door de politiek genaast ten nade-
le van (het recht op) de waarheid voor iedere 
inwoner. Lees verderop hoe zelfs ‘De Gente-
naar’ dat in een stedelijke context ervaart. De 
krant was - niet voor niets - een paar decen-
nia lang mijn leerschool…

Tekst: Eric VAN LAECKE  
Foto: Johan LAUREYS
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Heb je nieuws (speciale 
verjaardag, jubileum, 
viergeslacht,
feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de
redactie van Attentie: 
info@dewegwijs.be
of bel 0478-97 87 11.

Wij proberen dit op te volgen.
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

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

20.449 euro
49.016 km
05/2018
Benzine
96 kW (131 PK)
Manueel

15.900 euro
34.950 km
03/2017
Benzine
96 kW (131 PK)
Manueel

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

42.990 euro
2.850 km
02/2021
Diesel
120 kW (163 PK)
Automatisch

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

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

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

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

Fiat 124 Spider 1.4 - Multi Air LussoOpel Movano L2-H2 - Met dakdrager en ladder

Honda HR-V 1.5i - VTEC Elegance - Als nieuw !

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

Isuzu D-Max - V Cross - Full option demowagenFiat Ducato met opbouwkast en Navi en Camera

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

www.garagemartens.be

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

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

En eindelijk, na maanden wikken 
en wegen, na maanden een even-
wicht zoeken tussen welzijn en 
veiligheid, is het zover. 
In totaal kregen 609 bewoners 
van het woonzorgcentrum en de 
assistentiewoningen, vrijwilligers, 
medewerkers hun langverwachte 
vaccin. De laatste vaccins werden 
toegediend op 16 februari.
Als voorziening is Vincenthof er 
ook in geslaagd om tevens 18 vac-
cins aan te bieden aan Oostakker-

se artsen, thuiszorgverpleegkun-
digen, kinesisten  en apothekers.  
Door een optimaal gebruik van de 
vaccins, zijn er nog flacons van Pfi-
zer in het UZGent gebleven, goed 
om 105 personen te vaccineren.  
Op die manier draagt Vincenthof 
zijn steentje bij om anderen ook 
de kans te geven zich zo vlug mo-
gelijk te laten vaccineren. 
Hoopvol nieuws dus en nu verder 
kijken hoe we terug kunnen nor-
maliseren. 

Goed nieuws uit Vincenthof! 
Vincenthof heeft de coronacrisis tot op heden zo goed mogelijk 
doorstaan. Samen met een gedreven team medewerkers en 
vrijwilligers zijn we erin geslaagd , in deze moeilijke periode, om 
het verblijf  voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.  

In essentie luidt de reactie: “De zijbermen 
van Wittewalle liggen er momenteel modde-
rig bij en dat is niet aangenaam. Ze worden 
stukgereden door kruisend verkeer ook al is 
dat niet bedoeld om op te rijden. Dat ver-
oorzaakt bij neerslag bovendien putten met 
plassen en modder. Mede door het kruisen 
zonder de snelheid aan te passen. De rijbaan 
van Wittewalle is aangelegd volgens de richt-
lijnen en de gewenste snelheid van 30 kilome-
ter per uur. Door de rijbaan smaller te maken 
willen we de mensen hun rijsnelheid laten 
aanpassen aan de aangewezen snelheid van 
een woonstraat. Dit is vandaag een deel van 
het probleem. Gezien de huidige wegenwer-
ken rijdt er meer verkeer door dan normaal. 
Vooral de kruising met bussen blijft moeilijk. 
Na de werken zal het verkeer normaliseren. 
Pas dan komt er een evaluatie en eventueel 
aanpassingswerken. De stadsdienst blijft de 
toestand verder monitoren. Bij droger weer 
kan de grond nog extra worden aangevuld. 
Een tijdelijke oplossing door aanvulling met 
grond gemengd met grind, lijkt in de huidige 
situatie zeker geen oplossing’…
In de marge wil Sandra Van Renterghem en-
kele aanvullende reacties kwijt. “Het is daar 
geen zone 30, maar zone 50. Spreken van een 
‘woonstraat’ is een foute voorstelling. Het 
gaat om een druk bereden ‘doorgangstraat’ 
tussen Hijfte-Lochristi en Oostakker. Extra 
grond aanvullen heeft geen zin, bij regen-
weer wordt die direct weer kapotgereden”. 
Zie ook vorig nummer…

Eric VAN LAECKE

Wittewalle blijft voorlopig(?) 
aanmodderen…
Sinds november vorig jaar kaart 
plaatselijk gemeenteraadslid 
Sandra Van Renterghem (N-VA) in 
de gemeenteraad de problemen 
aan Wittewalle- en aanleunend de 
Eekhoutdriesstraat - aan. Er kwam nu 
ook van de bevoegde schepen Filip 
Watteeuw (Groen) een reactie. Het 
blijft voorlopig(?) aanmodderen…

Negatief nieuws ?
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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

Op weg naar de Verapazbrug…

DOKTERS-WACHTDIENST
OOSTAKKER, GENT, DESTELDONK .................... (09) 236.50.00

Dit centrale telefoonnummer voor de wachtdienst geldt voor 
de weekends (van vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 
8 uur) en op feestdagen (van de avond vóór de feestdag om 
20 uur tot de ochtend na de feestdag om 8 uur). 

Politie  ...........................................................................101
Politie Oostakker (kwartierpost) ..........................09/266.63.20
Gevonden en verloren voorwerpen Gent ............09/266.69.14

MILIEUKLACHTEN-MELDPUNT KANAALZONE 

.................................................................................0800.92.999

HULPDIENSTEN
Medische spoeddienst en Brandweer .................................100
Wit-Gele Kruis .......................................................09/356.60.60
Zelfst. verpleegster: Chr. Van den Bossche ..........09/228.63.06
Ongeval, agressie? Eén oproepnummer in Europa ............112
Tele-onthaal - Levensmoeilijkheden, praten is eerste stap 106
Child Focus (Europees Centrum voor
  Vermiste en Seksuel uitgebuite kinderen)........................110
Brandwondencentrum ..........................................02/268 62 00
Zelfmoordpreventie: anoniem dag en nacht ........0800/32123
................................................................................02/649 95 55
Kankerfoon: Belg. Feder. tegen kanker vzw ........0800/15.800

STORINGSDIENST ELECTRABEL
• Inlichtingen (tijdens kantooruren):  ...........Tel. 078/35.35.00
- elektriciteit en openbare verlichting .................078/35.35.00
- Straatlampentelefoon (dag/nacht) gratis nr.......0800/63.535
  voor defekte lamp of beschadiging, vermeld:
  deelgemeente, straat, dichtste huis- of paalnummer
- aardgas - gasreuk .................................................0800/65.065
- water ....................................................................078/35.35.00
- kabeltelevisie (tot 23 uur) ..................................015/66.66.66

TOURING WEGENHULP ................09/362.65.65

Volgens de oorspronkelijke planning zou 
het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) eind maart starten met de ingrijpende 
wegen- en rioleringswerken voor een nieuw 
kruispunt aan de Dampoort én de heraanleg 
van een stuk Antwerpsesteenweg. Het is de 
voorbereidende opstap naar de gloednieuwe 
Verapazbrug. Die planning is intussen bijge-
steld, staat het in een omzendbrief. Wellicht 
kunnen de werken pas in mei of juni starten. 
Een concrete datum is nog niet bekend. Als 
reden voor het uitstel wordt aangegeven dat 
de verplaatsing van bepaalde nutsleidingen 
complexer is dan verwacht. Daardoor kan die 
niet gelijktijdig met de wegenwerken wor-
den uitgevoerd. Ook voor de vernieuwingen 

aan de weg en de riolering, zijn complexe 
boringen nodig. Daardoor zouden die ten 
broegste in juni, mogelijk zelfs pas vanaf au-
gustus van start kunnen gaan. Hoe dan ook, 
eens de werken ingang schieten, zal de in-
greep heel wat verkeershinder veroorzaken. 
Het verkeer op de Dampoort blijft tijdens 
de duur van de werken immer mogelijk. Het 
einde van de ingreep is voorzien voor de len-
te van 2023. Ook dat wordt allicht op zijn 
beurt bijgesteld. Dat geldt allicht ook voor 
de voorbereidende nutswerken voor gas, 
water, elektriciteit en telecommunicatie ter 
hoogte van de toekomstige brugpijlers aan 
de Muidelaan en de Afrikalaan. Daar wordt 
nauwelijks hinder verwacht. De Vlaamse Wa-

 In een tijd dat we allemaal kreunen onder 
een dagelijkse lawine aan informatie probe-
ren we degelijke lokale journalistiek te ser-
veren. Dat is helaas niet vanzelfsprekend en 
is vandaag keihard werken. Dat doen we on-
der steeds grotere druk. Van sociale media, 
van de persberichtencultuur, van copy-pas-
tejournalistiek, van professionele communi-
catiebureaus en natuurlijk van de waan van 
de dag op Facebook en Twitter. We maken 
fouten, maar we doen ons stinkende best 
om er zo weinig mogelijk te maken. Het 
Gentse politieke apparaat lijkt te denken 
dat deze redactie een doel nastreeft dat ge-
meenschappelijk is met het stadhuis. Weke-
lijks worden wij opgebeld om ons werk ‘fake 
news’, sensatiebelust of negatief te horen 
noemen. Ja ja, ook in Gent. Titels zijn fout, 
zinnen moeten aangepast tot in het absurde 
toe. We willen natuurlijk ook dat Gent het 
goed doet. Maar verwar onze liefde voor 
Gent niet met liefde voor wie Gent bestuurt. 

Lokale journalistiek, dixit ‘De Gentenaar’…
Om het belang van - eerlijke en correcte - verslaggeving én persvrijheid te 
benadrukken, spelen we eventjes leentjebuur bij columnist Bert Staes van ‘De 
Gentenaar’. Nog altijd de tweede oudste krant van het land. Die schreef op 23 
januari 2021 een beklijvende bijdrage over ‘Lokale journalistiek’. We hadden 
het zelf niet beter kunnen verwoorden. Een bloemlezing daaruit… “

De stad kan rekenen op een uitgebreide com-
municatiedienst van vijftig voltijdse krachten. 
Hun boodschap verspreiden zal dus wel luk-
ken. Wij hebben een andere verantwoorde-
lijkheid: u onze stad tonen zoals die écht is. 
Geen Gent vol hoeraverhalen of doemscena-
rio’s. Elke stad heeft een onafhankelijke blik 
zoals die van ‘De Gentenaar’ nodig. Dat is ge-
woon gezond”. Met als uitsmijter: “Koop lo-
kaal, leef lokaal en… lees lokaal! Krék veertig 
jaar nadat ik er zelf ben gestart, is de redactie 
nog altijd fris en levenskrachtig. Oprukkende 
Trumpiaanse toestanden ten spijt. Vervang in 
de tekst Gent door Oostakker en Sint-Amands-
berg en u zit meteen op de golflengte die ook 
‘Attentie’ en Wegwijs Noord’ in de afgelo-
pen jaren aankleefde. Voor wie er mocht aan 
twijfelen, ik ben nog lang niet uitgeschreven. 
Maar ik wordt het strijden tegen windmolens 
moe. Tijd om ermee op te houden dus…

Eric VAN LAECKE 

terweg kijkt nu al uit naar een feestelijke 
opening van het bouwwerk in 2024. Of later?   

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE
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Vanaf 1 januari 2021 wil vervoersmaat-
schappij De Lijn, de lijn 38/39 heroriënte-
ren - via o.m. de Hollenaarstraat én met 
een overstap aan de Dampoort. Inclusief 
het afschaffen van al duidelijk minstens 
een viertal plaatselijke haltes. Het gaat 
om de Frans Gevaert-/Albrecht Roden-

Smeekbede voor behoud bushaltes neemt toe…
De recente artikels over het vernieuwd Gents openbaar vervoersplan 
van morgen - in onze bladen ‘Attentie’ en ‘Wegwijs Noord’ - heeft een 
stuk Sint-Amandsberg en Oostakker nu helemaal wakker geschud. 
Zo’n driehonderd bewoners die de huidige lijn 38/39 gebruiken, gaan 
alvast creatief en met veel daadkracht in het verzet. “Wat voor lijn 6 
kan, moet ook voor ons kunnen”, zeggen de actievoerders…

bachstraat, de Zingemkouter, de Goedle-
venstraat (vlakbij basisschool Vogelzang) 
en de gelijknamige halte Vogelzang ter 
hoogte van de Edgard Tinelstraat en van 
o.m. de huisartsenpraktijk Oude Bareel 
en de provinciale school CVO/VSPW. In es-
sentie worden de gebruikers richting Ant-

werpsesteenweg en vooral het Ferdinand 
Snellaertplein  verwezen, zeg maar ‘ver-
dreven’. We schreven het al, voor ouders 
met schoolgaande kinderen of ouderen 
die alsmaar minder mobiel worden, is dat 
geen prettig vooruitzicht. De enen wor-
den weer richting auto geduwd, de an-
deren (nog) wat meer in de eenzaamheid 
gedrongen. In eenzelfde context schreven 
we ook over de soms waterzwangere, don-
kere en onveilige alternatieve Karnemelk-
wegel. Als we intussen goed zijn ingelicht, 
rust op de engte een erfdienstbaarheid en 
is een mogelijke openbare verlichting dus 
heel ver weg.
Terug naar de hete actualiteit. In de be-
trokken of aanleunende straten werden 
een pak info- en petitiefolders in de bus 
gestopt. Met het Oostakkerse Ombeekhof 
als ultieme inspanning. Een voldragen - én 
enthousiaste - actiegroep is in de maak. 
Met initiatiefneemster Janna Van Rossem 
als verknocht gebruiker van het openbaar 
vervoer.  We spreken van zo’n driehonderd 
betrokkenen. De eisen en verzuchtingen 
klinken vertrouwd in de oren. Onder de 
noemer ‘Zonder bushalte straat’ spreekt 
de actiegroep in wording over ‘een aanslag 

Annick Claeys bedacht 
en realiseerde de eerste 
‘Kattentrimbus’ in België
Annick Claeys vond een gat in de markt. 
Nadat ze voor haar 15 jaar oude kat 
een ‘kattentrimster-aan-huis’ zocht, en 
er geen vond besloot ze dan maar, na 
diverse opleidingen, om zelf een mobiele 
kattentrimbus in te richten…
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 
30 euro/m2

Isolatiepremie

op de vlotte mobiliteit van ons allemaal” 
en over “in onze buurt zal geen open-
baar vervoer meer beschikbaar zijn”… 
De betrokkenen voelen zich straks ‘ont-
heemd’ in hun eigen omgeving en eisen 
inspraak. Wie niet trouwens in de Arte-
veldestad ? Het blijft een merkwaardi-
ge vaststelling dat in een stad als Gent, 
dat het openbaar vervoer zo hoog in 
het vaandel draagt, de dienstverlening 
op het vlak van gebruiksvriendelijkheid 
alsmaar meer wordt afgebouwd. Met 
veelal de deelgemeenten en randwijken 
als grootste slachtoffer. Dat laatste kan 
trouwens - in eigentijds denken en doen 
- alsmaar minder de discriminatietoets 
tussen alle Gentenaars doorstaan. De ac-
tievoerders posteerden zich te elfder ure 
op zondagmiddag aan de halte van de Zingemkouterstraat 
en wachtten er geduldig op onze komst en nog meer op 
aankomende lijnbussen. In een mengeling van veel engage-
ment, spontaan handgemaakte protestbordjes en bovenop 
wat ludieke (vestimentaire) attributen gaven ze volop ui-
ting aan hun frustratie. Met een zelfbewust oog op het vol-
doende afstand houden. Alles werd door onze fotograaf 
geduldig op beeld vastgelegd. De foto verscheen een paar 
dagen nadien zelfs in De Gentenaar. Het is de krant ge-
gund, schrijft deze oud-medewerker. Aan de betrokken hal-
tes zijn intussen petitiefolders beschikbaar. Iedereen wordt 
nu al uitgenodigd om een ludiek aangeklede bus in pocket-
formaat te maken. De origineelste wacht een prijs! De prak-
tische afspraken zijn nog in de maak. Meer info bij Janna 
Van Rossem via janavanrossem87@gmail.com of freddy.van.
rietvelde@gmail.com. Straks ook op Facebook ‘zonder bus-
halte straat’.

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s Dirk De BOURDERE                

Een mailtje van Annick naar onze redactie was 
voldoende om eens bij haar langs te gaan voor 
een gesprek. Het levensverhaal van Annick is 
best boeiend. Na een carrière als projectmana-
ger, en twee burn-outs, gaf ze haar leven een 
nieuwe wending. Ze volgde een opleiding in 
Veurne, en specialiseerde zich in het buiten-
land om ‘vachtbesparend’ katten te trimmen 
op niet-invasieve wijze. De katten worden niet 
vastgebonden, krijgen speciaal daarvoor afge-

stemde kattentrimmuziek op de 
achtergrond, en Annick verdiepte 
zich ook in ‘aromatherapie’ voor 
katten.
Tot enkele maanden geleden 
werkte ze vooral aan huis en voor 
enkele dierenartspraktijken in het 
Gentse.
Door corona-maatregelen  en 
het verbod op trimmen aan huis 
besloot ze om haar plan van een 
heuse ‘kattentrimbus’ versneld 
door te voeren. “De dieren heb-
ben echt pijn als ze klitten hebben 
en ik kan ze héél goed helpen, in ideale om-
standigheden. In 99% van de gevallen kan ik 
de katten tot rust brengen, en zonder al te veel 
problemen of stress trimmen”.
De bus is een echt succes. Tijdig reserveren is de 
boodschap. “Ik kan maximum 4 à 5 katten per 
dag behandelen, het vraagt ook van mij veel 
energetische inspanning, meer behandelingen 
doe ik niet op een dag. Katten voelen immers 

ook als ikzelf gespannen ben, en dat wil ik ver-
mijden”.

Je kan Annick bereiken op 0478-129 209
of via mail: info@kattendons.be
Meer info op www.kattendons.be of volg 
Annick op facebook of instagram:
www.facebook.com/kattentrimsteraanhuis/
www.instagram.com/kattendons/

nr 03 - Maart 2021                    15



16                   nr 03 - Maart 2021

MARELUC
KLUSDIENST

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

marina.goethals2@telenet.be

VOOR       NA

VOOR       NA

VOOR       NA

SNELLE SERVICE:
U BELT, WIJ KOMEN LANGS !

GYPROCWANDEN
SANITAIRE WERKEN

SCHRIJNWERK, VERLAGEN PLAFOND
PLAATSEN ELEKTRISCHE BOILERS

LEGGEN LAMINAAT
OPKUIS TUINEN EN TERRASSEN

LEGGEN TUINPADEN EN KLINKERS
ONTSTOPPEN RIOOLPUTTEN

enz.

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOFFERTE

marina.goethals2@telenet.be
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

Als start een foto van café ’t Lammeken 
gefotografeerd aan het begin van de jaren 
tachtig van vorige eeuw, met daarbij een 
foto van de huidige situatie genomen op 
dezelfde plaats. 
Op de oude foto (links) zien we links nog 

een stukje van de huizenrij in de Peper-
straat, de huidige Groenehoekstraat. Dit 
eindje straat werd van 1945 tot 1970, na de 
Tweede Wereldoorlog de Second Scottish 
Cameronians Regimentstraat genoemd, als 
eerbetoon en herinnering aan de 949 Came-

ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Café ‘t Lammeken en de Peperstraat
Het uitzicht van Oostakker centrum wijzigt vandaag aan een snel 
tempo. Hoe het vroeger was is voor velen onder ons soms nog een 
vage herinnering. Vooral nieuwkomers willen wij vanaf nu een handje 
helpen door middel van een reeks vergelijkende foto’s, ons bezorgd 
door Guido Rogiers die reeds enkele tento’s organiseerde.
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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. 

 4,5 - 6,4 L/100KM 118 - 143 G/KM CO2

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

ALTIJD
STIJLVOL
DE NIEUWE OPEL CROSSLAND

Ontdek hem nu bij
Garage Van Acker Lochristi - Lokeren .

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

Heb jij nog herinneringen 
aan deze dorpszichten?
Heb je herinneringen aan deze beelden? 
Heb je weetjes over deze ‘groene hoek’?

Stuur ons een mailtje: info@dewegwijs.
be of een briefje naar:
 Redactie Attentie
 Ivonna Nevejanstraat 30
 9041 Oostakker
Zo kan je als lezer ook wat participeren 
aan Attentie. Dank bij voorbaat!

ronians die in 1945 in Oostakker waren in-
gekwartierd. Aangezien deze naam bij het 
uitspreken en schrijven voor velen een pro-
bleem opleverde werd er in 1970 besloten 
om terug te keren naar de oude benaming: 
Peperstraat.
Na de fusie met Gent in 1977 werd de naam 
in 1981 gewijzigd in Groenehoekstraat, 
omdat er reeds een Peperstraat bestond in 

Gent Centrum.  In café ’t Lammeken was Al-
oïs Goethals er rond 1947 naast herbergier 
tevens uitbater van een huurhouderij die 
voorheen gevestigd was in café ’t Smisken 
in de Groenstraat te Oostakker Lourdes.
Café ’t Lammeken werd later overgenomen 
door dochter Anna en Réné Bracke.  Het was 
een volkscafé waar menige koffietafel werd 
georganiseerd na een begrafenis. Ook de 

harmonie van Oostakker hield er haar repeti-
ties. Aan de zijkant van het café kon men lange 
tijd  aan het raam een  frietje kopen. In 1982 
werden alle woningen binnen de driehoek 
Groenehoekstraat, Pijphoekstraat en Oostak-
ker-Dorp, waaronder ook café ’t Lammeken, 
gesloopt, om plaats te maken voor parkeer-
plaatsen en groenvoorziening. Het zandste-
nen beeldje van een lammetje, dat boven de 

ingang van het café was 
aangebracht, werd van de 
sloop gered en verhuisde 
naar de overkant van het 
dorpsplein in het vroegere 
gemeentehuis. Tegenover 
de gesloopte woningen 
in de Groenehoekstraat 
was nog een befaamd café 
gevestigd, gekend onder 
de naam ‘Het land van de 
glimlach’.

Guido Rogiers
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

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

Begin November ontving 
de Chiroleiding een brief 
van de Sint waar hij de lei-
ding aanstelde als zijn zwar-
te/witte/roet (schrappen wat 
niet past) Pieten om de Sin-
terklaas lekkernijen op veili-
ge afstand te gaan afgeven 
aan de deur (ja, er waren ook 
dit jaar geen stoute kinderen 
bij).  Echter op voorwaarde 
dat een hele reeks opdrach-
ten vooraf vervuld werden.

Chirojongens Oostakker opnieuw opgestart
Nadat ook enkele leden van de Chiroleiding in quarantaine moesten 
(gelukkig niemand effectief besmet) en na de verdere verstrengingen van de 
coronamaatregelen, werd veiligheidshalve eind Oktober beslist om de activiteiten 
tijdelijk op te schorten.

Na het overlegcomité van 5 februari, kwam er 
dan eindelijk goed nieuws voor de leden: de 
activiteiten Chiro Oostakker kunnen voorzich-
tig opnieuw opgestart worden!

Om alles corona-veilig te kunnen laten verlo-
pen werd door de leidingsgroep beslist om de 
activiteiten van de verschillende groepen te 
spreiden over het weekend.  Voor de jongsten 
worden 2u activiteit voorzien terwijl voor de 
oudsten 2,5u wordt aangeboden.  Alles in klei-
ne groepjes (10 kinderen) én buiten.

Gezien het met de 1 hobby regel wat af-
wachten is hoeveel kinderen er voor de Chiro 
zouden kiezen, wordt er met een online regis-
tratie gewerkt.
“Na een hele tijd zonder Chiro en de intensie-
ve examenperiode, zijn wel als leiding heel ge-
lukkig om opnieuw te kunnen opstarten” zegt 
Jonas Algoet. “De online inschrijvingen liepen 
snel binnen en het enthousiasme van de leden 
op de eerste activiteit geeft ons al heel veel 
goesting om deze zomer een coronavrij kamp 
te organiseren.”

De sneeuw (en vooral het ijs) was nog net van 
de partij, een betere heropstart konden de ve-
le enthousiaste leden zich niet inbeelden!
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Brasserie mathise
Oostakkerdorp 4A - Oostakker - info@mathise.be - 09/329 78 38

Onze afhaal-paasideetjes
op bestelling:

Antwerpsesteenweg 86 - Lochristi
Tel. 09/355 74 52

www.autocenterstevens.be

Kom als eerste de ID.4 ontdekken in onze showroom!
De volledig elektrische SUV en nog zoveel meer!
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Inschrijven Talentendagen
zondag 21 & 28 maart
KRC Gent heeft in de loop der jaren 
veel goede voetballers opgeleid. Amine 
Benchaib staat in de basis bij SC Charle-
roi en Glen Diedhiou is belofte bij KAA 
Gent. Bjorn Caryn is een vaste waarde in 
onze A-kern en met Matties Volckaert, 
Emile De Keulenaere, Sebastiaan Haers, 
Mathias Wyngaert en Jelle Walraeve krij-
gen nog meer jongeren uit de eigen jeugd 
de kans om zich verder te ontwikkelen in 
het eerste elftal.
Omdat we willen blijven inzetten op ta-
lent organiseren we opnieuw ‘’Open Ta-
lentendagen’’ op zondag 21 en 28 maart. 
Jongens of meisjes uit de regio die vinden 
of van wie de ouders denken dat ze over 
de nodige portie voetbaltalent beschik-
ken om in aanmerking te komen voor 
onze jeugdopleiding kunnen zich inschrij-
ven via: communicatie@krcgent.be 

Op zondag 21 maart vindt de Open Talen-
tendag plaats voor de categorieën U8 tot 
en met U13. (°2014 tot en met °2009)
Op zondag 28 maart vindt de Open Ta-
lentendag plaats voor U6 en U7 (°2016, 
°2015)
Je kunt je kind inschrijven door een mail 
te sturen naar communicatie@krcgent.be, 
graag ook de volgende gegevens vermel-
den: 
- voornaam & naam kind
- geboortedatum
- adres
- telefoonnummer
- huidige club
Ook doelmannen zijn welkom. 

Het jeugdcomplex is tijdens deze Open 
Talentendagen alleen toegankelijk voor 
de geregistreerde personen en jeugdop-
leiders van KRC Gent. Spelers die niet zijn 
ingeschreven kunnen niet deelnemen. Al-
les zal worden georganiseerd in kleine 
groepen, rekening houdend met de co-
vid-maatregelen. 
We starten telkens om 10 uur. Wie zich al 
eerder heeft ingeschreven krijgt binnen-
kort bevestiging en alle praktische info.

TALENTENDAG
U6 (°2016) & U7 (°2015)

KRC GENT
zondag 28 maart 10u

Inschrijven
verplicht 

 
communicatie
@krcgent.be 

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

www.schoonheidssalon-an.be

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

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

Nu ook leuke kledij
te verkrijgen !

OPENINGSUREN:
maandag t.e.m. vrijdag

van 09u00 tot 12u00 
en van 13u30 tot 18u30

Zaterdag GESLOTEN

Bij aankoop
van DRIE
verzorgingsproducten
van sans soucis:
10% korting
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KWALITATIEVE
THUISZORG IN EEN
OPEN EN WARME SFEER
Hallo, ik ben Fleur, zelfstandig thuisverpleeg-
kundige in Gent. Al vanaf mijn 12 jaar wilde 
ik graag mensen helpen genezen. Daarom heb 
ik verpleging gestudeerd. Thuisverpleging is 
een ware roeping waar ik altijd van gedroomd 
heb.
Ik ben 7 jaar werkzaam geweest als vroed-
vrouw in een ziekenhuis in mijn thuisland 
Togo. In die periode groeide steeds meer het 
gevoel dat ik als verpleegkundige de mensen 
meer kon bijstaan en steunen. Nadat ik met 
mijn gezin naar België ben gekomen, heb ik 
hier opnieuw de opleiding verpleegkundige 
gevolgd en mijn diploma behaald. Ik heb een 
tijd lang in een ziekenhuis gewerkt en heb na 

2 jaar besloten om zelfstandig verpleegster te 
worden. En dat reeds sinds 2018. Dat geeft me 
nog meer de mogelijkheid een nauwe band 
met elke patiënt te creëren. Ook open en hel-
dere communicatie vind ik heel belangrijk. Zo 
is er steeds een vlotte samenwerking, met een 
luisterend oor voor de patiënten en familie.

Wenst u medische zorgen toegediend 
te krijgen in uw eigen vertrouwde 
omgeving? Stel je prijs op een persoonlijke 
en kwalitatieve verzorging?
Fleurs beste thuisverpleging houdt steeds 
rekening met je levenssituatie en regelt de 
bezoeken zo goed mogelijk volgens jouw 
wensen en dagplanning. Alles steeds in nauw 
overleg met je behandelende arts en gezinsle-
den. Jarenlange ervaring en continue bijscho-
ling staan garant voor de beste verzorging.

Alle betalingen worden geregeld via de mu-
tualiteit. U betaalt dus niks aan de verpleeg-
ster, alweer een zorg minder, want we gaan 
voor de beste thuiszorg die je kunt wensen. 
Ik kom graag bij u langs of u kan ook steeds, 
na afspraak, naar mijn praktijk thuis komen.
De diensten op voorschrift bekijken we in-
dien nodig in detail samen met uw huisarts. 
Dankzij de derdebetalersregeling worden de 
zorgkosten rechtstreeks met het ziekenfonds 
geregeld. De patiënt betaalt dus niks aan de 
verpleegster.

Voor dringende zorgen kunt u steeds op 
mij rekenen: ik ben 24/24 en 7/7 telefonisch 
bereikbaar op 0483 43 22 46 
Destelbergenstraat 83 - Sint-Amandsberg
Email:Info@fleursbeste-thuisverpleging.be
www.fleursbeste-thuisverpleging.be

beste
thuisverpleging

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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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Antwerpsesteenweg 992, 
9040 St- Amandsberg (oude bareel)
Tel: 09/229 17 20
Ma – Za: 10.00 - 18.00 uur 

Stationstraat 230, 9880 Aalter
Tel: 09/325 05 5
Ma: 10.00-12.00 / 14.00- 18.30
Di- Vrij: 09.30-12.00 / 14.00 - 18.30 uur 
Za: tot 18.00 uur 

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

Lentecollectie
Charmante armband bij je aankoop!

(Februari & Maart)

Senso
La féé maraboutée
Comme ça
Four roses
Vila clothes
Terre bleue
Esqualo
Smashed lemon
Geisha
Batida
Rino & pelle
Mac 
Brax
Para mi
Les cordes

NIEUW: 
Esqualo en Smashed lemon

De morgenstond heeft goud in de mond. Bij Mar-
cel was dat in zijn glorietijd wel heel vroeg. Om 
3 uur in de nacht trok hij met de precisie van een 
klok, op pad doorheen Oostakker, Sint-Amands-
berg tot zelfs in Destelbergen toe. Met dagelijks 
een gebedje voor Maria aan de grot in Lourdes. 
Hij baatte toen ook al de - nog altijd bestaande 
- winkel aan de Eikstraat uit. Kranten bedelen en 
‘bij de mensen komen’ was zijn lang leven. Met na 
de dagtaak ook ruimte voor een babbel en een 
pintje op café. Zeker als hij op zaterdag aan huis 
het krantengeld ging ophalen, werd hij alom ver-
welkomd op ‘nen dreupel’. Tot op hoge leeftijd 
oefende hij altijd even veerkrachtig en plichtsbe-
wust zijn beroep uit. In december 2011 kwamen 
we samen in beeld op het VTM-nieuwsscherm. Hij 
omwille van zijn kranige prestatie als krantenbe-
zorger. Ik omdat ik hem daarvoor bij zijn afscheid, 
midden in de nacht aan de Antwerpsesteenweg 
in Sint-Amandsberg (Oude Bareel), bedankte 
met een passende fles. Marcel maakte destijds 
ook deel uit van het vroegere Feestcomité Meer-
houtstraat. Hij sponsorde jarenlang de plaatselij-
ke wielerkoers onder zijn eigen vlag ‘Grote Prijs 
Marcel De Mey’. Hij was de broer van o.m. Willy 
- samen met echtgenote Albertine De Neve - de 
vroegere uitbater van het Hotel de Lourdes. Die 
waren destijds peter en meter van ‘Attentie’ en 
zijn intussen allebei overleden.   
Samengevat, Marcel was voor alles een volksmens 
uit het goede hout gesneden en die je nog maar 
zelden tegenkomt. Over zijn levenslange passie 
en over het familiebedrijfje schreven we al uitvoe-
rig in het nummer van februari 2019. Marcel was 
toen al 92 en vulde zijn dagen vooral met kran-
ten en tijdschriften lezen. En de laatste jaren met 
nog meer naar de koers en het voetbal kijken op 
televisie. Dat hij door coronatijden extra contac-
ten moest afhouden, woog op zijn gemoed. De 
natuur deed intussen zijn slopend werk. De kran-
tenboer - die onbewust zelf soms nieuws maakte - 
ging stelselmatig achteruit en sloeg alsmaar meer 
de goedbedoelde doktersadviezen en medicatie 
in de wind. Tot zijn laatste levensmomenten toe. 
Het was voor hem duidelijk genoeg geweest en 
hij zag de dood als een welgekomen ‘verlossing’. 
In al zijn eenvoud was hij een groot man. Het siert 
hem dat hij tot aan zijn laatste adem de regie van 
zijn leven zo veel mogelijk zelf in handen hield. 
De zorgen van zijn nazaten waren er niet minder 
om. Zijn echtgenote Anna Van Hoecke overleed al 
zo’n twaalftal jaar geleden.  Zijn kinderen Robert, 
Olivia en Walter zetten nog altijd de krantenzaak 
verder. De broers Eric en Wilfried gingen destijds 
andere wegen op. Omwille van COVID-19 had de 
uitvaart in strikt beperkte kring plaats…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Archieffoto Dirk DE BOURDERE          

Krantenbedeler Marcel De Mey
maakte zelf ook nieuws…
Met het overlijden van de trouwe 
en plichtsbewuste krantenbedeler 
Marcel De Mey (94) uit de Eikstraat 
verliest Oostakker alweer een 
‘monument’. Gedurende ruim zestig 
jaar trotseerde hij weer en wind om 
zijn klanten dienstbaar te zijn. Zelf 
zijn we gelukkig dat we hem destijds 
o.m. in het VTM-journaal kregen én 
dat zijn telgen nog dagelijks twee 
kranten aan (mijn) huis brengen…
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De definitieve ontwerplannen voor de integrale heraanleg van de Scheepslosserstraat zijn 
klaar. Er komt een aanpassing aan de riolering en aan de weginfrastuctuur. De nutsmaat-
schappijen die de elektriciteits-, water- en andere leidingen zullen vervangen, zijn intussen 
al aan de slag. Pas dan 
start de infrastructurele 
heraanleg. Meer in vol-
gende uitgave…

Eric VAN LAECKE

Heraanleg Scheeplosserstraat

Éénmalig of

periodiek poetsen van uw

kantoor, winkelruimte of

residentie?

Wassen van ramen?
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M

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

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

LICHTRIJKE GEZINSWONINGEN IN CENTRUM GENT

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES

>  Centrumligging in het bruisende Gent, 
gegeerde wijk nabij UZ Gent en uitvals-
wegen

>  Halfopen gezinswoning met 3 slaapkamers

>  Gezinswoning met drie slaapkamers en 
praktijkruimte met wachtzaal 

>  Moderne, open architectuur en grote 
raam partijen

> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en 
zonnepanelen op elke woning

> Groen zicht over de stadstuinen 

>  VERWACHTE OPLEVERING: 
VOORJAAR 2021

LICHTRIJKE GEZINSWONINGEN IN CENTRUM GENT

LAATSTE 2 
WONINGEN

Lichtrijke appartementen 
met ruime terrassen en uniek uitzicht

Het Stapelplein maakt deel uit van het 
grootste stadsvernieuwingsproject van Gent, 

met maximale meerwaarde en optimale huur-
garantie tot gevolg. 

Laat deze opportuniteit niet liggen! 

Verwachte oplevering in het voorjaar van 2021. 

Bezoek ons modelappartement.

APPARTEMENTEN MET 3 SLAAPKAMERS OP TOPLOCATIE

Wonen in Gent, tussen water en groen.

TE KOOP: LAATSTE APPARTEMENTEN
MET UNIEK UITZICHT OVER DE SCHEEPSDOKKEN EN 

GENTSE SKYLINE

TE KOOP: HANDELSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE

TOREN 95% VERKOCHT

PALAZZO I UITVERKOCHT

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

www.acasa.be09 321 03 00

Zoals bekend wil het Vlaams mobiliteitsa-
gentschap (en de Stad) de betrokken om-
geving herinrichten en vooral (fiets)veiliger 
maken. Het plan omvat o.m. bredere fietspa-
den, overzichtelijkere kruispunten, veiligere 
fietsoversteekplaatsen en een conflictvrije 
verkeersregeling voor alle weggebruikers. 
De omgeving staat al bijna een paar decen-
nia bekend als een gitzwart punt op de lijst 
van het Vlaamse wegenaanbod. Een bijna 
sacrale fiets en een dito bloemenperkje op 
het kruispunt herinneren er de gebruikers 
dagelijks aan dat scholier Nikita Everaert uit 
Destelbergen bij een ongeval op 19 februa-
ri 2018 er het leven liet. In het doorschuiven 
van de spreekwoordelijke Zwarte Piet toon-
den de Vlaamse en stedelijke verantwoorde-

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Gent hebben de geplande 
herinrichting van de kruispunten aan de Antwerpsesteenweg (N70) - ter hoogte 
van de Orchideestraat - nog maar eens bijgesteld. De start van de ingreep 
verschuift met zo’n half jaar naar… augustus 21. 

Kruispunten Antwerpsesteenweg moeten wachten…

lijken zich toen behendige meesters. Onder 
druk van de omstandigheden bogen de stu-
diediensten zich sindsdien over een veiligere 
oplossing. Als overgangsfase werden er, niet 
zo lang geleden al, o.m. de belijning voor de 
fietsers een stuk geoptimaliseerd en de licht-

signalisatie aangepast. Intussen kwam er een 
vergunning en zouden de werken door de 
nutsfirma’s deze maand aanvangen, in casu 
het vernieuwen van allerhande leidingen. 
Die tijdsfase is intussen alweer bijgesteld. 
Volgens de plannenmakers zorgt vooral de 
COVID-19-pandemie op de onderscheiden 
werven van de nutsbedrijven voor vertra-
ging. Of heeft het ook iets te maken met 
het feit dat het noorderlijke Gent zich stil-
aan overal vastrijdt? De start van de ingreep 
is alvast verschoven naar augustus van dit 
jaar. Omdat de wegen- en rioleringswerken 
pas na de nutsingrepen kunnen beginnen, 
wijzigt ook die timing. Die zullen niet eerder 
dan in maart 2022 kunnen van start gaan. En 
twee jaar in beslag nemen. Met als hoopvol 
vooruitzicht de vernieuwing van het knoop-
punt in het voorjaar van 2024. In Oostakker 
schrikt men al langer niet meer op van een 
werf en/of een mobiliteitsommetje meer of 
minder. De sociale media hebben er een lu-
cratieve kluif aan… 

Eric VAN LAECKE   
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Op Valentijnsdag mochten we onze 
1000ste online bestelling noteren.
De familie Dirk Ghys was zich van niets 
bewust toen hij zijn Valentijnmenu kwam 
afhalen.
Met plezier mochten we hen bedanken als 
‘1000ste’ online bestelling.
Het flesje Cava werd met plezier in 
ontvangst genomen.

Hou onze site in de gaten voor de 
volgende menu’s en ontbijtmanden die 
zullen volgen.

www.delagevuurse.be

Wij danken alle klanten voor de steun
met de vele take away bestellingen

OKRA Oostakker op zoek
naar hun 500ste lid
Radio 2 is, naar eigen zeggen “de grootste 
familie”, maar wij mogen ook niet klagen. 
Met enige fierheid kunnen wij u melden 
dat we afklopten op 494 leden. Hoera, 
hoera, maar toch gaan we proberen om dit 
ledenaantal nog een beetje op te drijven.

Wandelen, fietsen, zwemmen, petan-
que, line-dance en dansen voor koppels, 
een omnisportdag, maar ook:  kaarten, 
een quiz, een wijndegustatie, minstens 3 
busuitstappen, meerdere treinreisjes, een 
museum bezoeken, TV-opnames bijwonen, 
een bedevaart gevolgd door een klassieke 
koffietafel en feesten: talrijke feesten. Het 
staat allemaal gepland!

Meer info?
Kijk eens op onze website (gewoon OKRA 
Oostakker googelen) of stuur een mailtje 
naar okra.oostakker@yahoo.com. Maar 
daarvoor moeten we eerst kunnen, mogen 
samenkomen en dit hoe sneller, hoe beter! 
Daarom een warme oproep !

Paasmenu
45 euro p.p.

Sushi van buffelmozzarella |
gedroogde Pomodori | Pata negra

&&&
Romige aspergesoep | zalm |

bieslook
&&&

Kabeljauw in ’t groen |
tarwerisotto | gerookte paling |

groene asperges
&&&

Paasdessertje
 

Het menu kan afgehaald worden 
op zaterdag 3 april van 16u tot 18u, 
Paaszondag 4 april van 10u tot 12u

en van 16u tot 18u
 op Paasmaandag van 10u tot 12u

Leveren kan eveneens. 

Paasweekend:
3 - 4 - 5 april 2021

TAKE-AWAY

Ontbijtmanden
in Paasthema

69 euro (2 personen)

(meerdere mogelijkheden,
zie website)

De manden zijn te bestellen 
voor Paaszondag (7u - 12u) en 

Paasmaandag (7u - 12u)

Zowel afhaal als leveren mogelijk.
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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)

Volg de sporen
van Meneer Haas
in Desteldonk                                                             

Ga jij mee op pad met Meneer Haas ? 
Een tochtje van ongeveer 2,5 km dat start 
aan de kerk van Desteldonk aan het pleintje 
met de paashazen. Daar vind je een box met 
een opdrachtenboekje. Je volgt de haasjes, 
die  tonen jou de weg . Onderweg zoek je let-
ters voor de rebus . En er zijn ook opdracht-
jes voor de kindjes. Je eindigt de tocht op het 
speelpleintje in de Lichterveldestraat. Daar 
kunnen de kinderen nog spelen en hun laat-
ste opdracht volbrengen. Ondertussen kan je 
daar op je gemak de rebus aanvullen en het 
letterwoord noteren op je deelnemingsfor-
mulier. Dit document kan je deponeren in de 
Lichterveldestraat nr 13 in de brievenbus van 
Meneer Haas.
De tocht staat open voor iedereen , de activi-
teit is volledig op eigen verantwoordelijkheid 
en je respecteert de geldige coronamaatre-
gelen.
De leuke paastocht kan je wandelen vanaf 03 
april  tot 18 april. 
We wensen jullie dan ook een gezellige  
Paaswandeling !

Het bestuur gezinsbond Desteldonk
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Positief gedacht! 
‘Niets kalmeert zozeer als een genomen 

besluit’ (Charles-Maurice de Talleyrand)

info@zinloosgeweld.net

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

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

& assistentie garantie

5JAAR 100.000km

1 T3,5 T

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

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

AUTO'S MARTENS
Antwerpsesteenweg 59 

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

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

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

Kapsalon
Olivier
Pijphoekstraat 54
Oostakker

DAMES - HEREN - KINDEREN
ENKEL OP AFSPRAAK - Tel. 09-430 55 30

Zondag en dinsdag gesloten

Open: ma, vr:  8-12 en 13-18 uur

Woe, do: 8-12 en 13-20 uur - Zaterdag 8-16 uur

Start to Run:
Onder voorbehoud van de maatregelen  starten we 
met Start to Run op  woensdag 21 april 2021
0 tot 5 km (STR1)  5 tot 10 km (STR2)  10 tot 15 km (STR3)
Begeleide looptrainingen op woensdagavond en zaterdagvoormid-
dag gedurende 10 opeenvolgende weken.
Voor man, vrouw, jong en oud !

Uurregeling
STR1: woensdag 19.00 uur + zaterdag 9.30 uur
STR2 + STR3 : woensdag 19.30 uur + zaterdag 8.45 uur     
Slotendries - Wandelbos te Oostakker (via de Gentstraat)
Leden betalen 30 euro, niet-leden: 50 euro.
Info via mia.geboers@telenet.be -  0486 067549
Maja Baele -  0474 320417 

Inschrijven via www.gezinsbondoostakker.be
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Vlaamse actieve senioren 
Aan onze trouwe leden van de afdeling Oostakker
Op de eerste plaats danken we onze Vl@s-leden die hun 
bijdrage voor hun lidmaatschap reeds gestort hebben De 
lidkaarten 2021 zullen bezorgd worden na de krokusva-
kantie. Ons nieuw “Jaarprogramma”zal er tot onze gro-
te spijt wel wat ander uitzien. We kijken er naar uit om 
opnieuw te kunnen starten met onze activiteiten in 2021, 
maar onze ledennamiddagen van maandag 15 maart 2021 en 19 april 2021 zullen nog 
niet kunnen doorgaan.
We hadden gehoopt elkaar snel terug te zien in 2021 en te genieten van een gezellig sa-
menzijn. Toch moeten we onze maandelijkse bijeenkomsten, nog even uitstellen . Het is 
onze bekommernis,om het corona- virus ver van ons te houden. De lente komt eraan, we 
kijken hoopvol uit naar het vaccin.Nog even vol houden en duimen dat covid 19, weer 
snel onder controle is. Indien er terug een versoepeling komt, kijken we uit naar onze vol-
gende geplande activiteienten in 2021.We houden jullie op de hoogte.
Meer info bij bestuur:
Voorzitter Dirk Van Kerckhove: vankerckhovedirk@hotmail.com, 0476 61 29 11
of Noëlla Bracke: noella.bracke@skynet.be, 0497 87 70 14
Lokaal : OCO, Pijphoekstraat 30 9041 Oostakker (achter de kerk van Oostakkerdorp) Bus  
39, 70, 71 tot op het dorp. Rek. nr. BE90 890 3405 3032 (BIC VDSPBE91)

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

zonnebril 
volgens uw 

brilsterkte vanaf

 

montuur en 
glazen 

*Info en voorwaarden in de winkel

€100*

Absurdistan (vervolg)

Ons artikel in vorig nummer ‘De Lijn 
brengt een stukje ‘Absurdistan’ dichter-
bij…’ kreeg intussen een onverwacht ver-
lengstuk. De inwoners van appartements-
blok 5 aan de Sint-Laurentiuslaan zien op 
geregelde tijdstippen hun in- en uitrit naar 
de (36) garages door parkerende lijnbus-
sen versperd. Bewoner en voorzitter van 
de Oostakkerse Mannenkookclub Walter 
Coolsaet neemt al een tijdje het probleem 
op zijn schouders en contacteert daarover 
af en toe vervoersmaatschappij De Lijn. 
Met telkens (tijdelijk) wat verbeterd soe-
laas. De Lijn beklemtoont dat hun chauf-
feurs sowieso de wegcode moeten naleven 
en - in het slechtste geval - het gros van de 
bestuurders hun voertuig op aanvraag wel 
zullen verplaatsen. Noem het maar een pa-
raplu-parasol-reactie. Een lezer reageerde 
dat “voor de busreizigers onduidelijkheid 
er troef is”. Maar aan elke medaille zitten 
twee kanten. Het positieve van dit ‘nega-
tief bericht’, is dat mensen blijven opko-
men voor hun buren en hun eigen leefom-
geving. Er is dus nog altijd hoop...

Eric VAN LAECKE      

Negatief nieuws ?!
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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.

Strijd om Bernadettewijk gaat voort…
Het collectief ‘Bernadette Blijft’ zet de strijd voor renovatie ‘Blok per Blok’ voort. 
Twee ‘krakers’ werden door eigenaar sociale huisvestingmaatschappij Woningent 
voor de rechtbank gedaagd. Daarrond werd recent actie gevoerd. De bewoners 
kregen nu ook inzage van de haalbaarheidsstudie en de bestuursnota. Dat maakt 
voor hen en het collectief de ‘strijd’ om het behoud nog legitiemer…

Het verhaal is intussen bekend. Eind 
vorig jaar streek in de ‘veroordeelde’ 
wijk een jongerencollectief neer. In 
een poging om de afbraakvisie met 
inzichten en steun van de bewoners 
bij te sturen. Voor de volkse omge-
ving was (is) het een sprankel hoop 
midden een woelige zee van vooral 
nog altijd ongeloof. Het uiteindelijk 
vrijgeven van de haalbaarheidsstu-
die en de bestuursnota - na enkele 
weken aandringen op ‘openbaar-
heid van bestuur’ - ondersteunt de 
actievoerders in hun eis om ‘Blok per 
blok’ te renoveren. Ze beoordelen 
de studie als onvoldoende om een 
gedegen beslissing te nemen. Die 
geeft o.m. geen voorkeur aan tus-
sen sloop en renovatie. Slechts nage-
noeg de helft van de huizen werden 
op kwaliteit gecontroleerd. Of die 
leegstaan of zijn bewoond, scheelt 
in een mogelijke remedie een ferme 
slok op een borrel. Het gaat voor-
al om vochtproblemen die de toets 
van vernieuwing of renovatie nog 
altijd best kunnen doorstaan. Enke-
le tientallen (63) van het paar hon-
derd woningen, vertoonden ‘één 
of meerdere problemen’. Ook het 
onderzoek zelf - niemand herinnert 
zich dat - wordt in vraag gesteld.

Wat er na de sloop van de wijk zal komen 
is al helemaal niet duidelijk. Ook al stelt 
men 250 wooneenheden voorop. Niets over 
de typologie van de nieuwe wijk. Blijft het 
een open en kleinschalige wijk? Was de ste-
denbouwkundige visie van de stad in deze 
regio? Wat is de visie van WoninGent op de 
mix van woningen en appartementen? Dat 
laatste is een relevante vraag in functie van 
o.m. een creatieve en flexibele inplanting 
van nieuwe blokken. Met determinerende 
invloed op de totale kostprijs, op de totale 
realisatietermijn, op de mogelijkheid van ge-
faseerd slopen en heropbouwen en - last but 
not least - op de niet-financiële kosten-ba-
tenanalyse van het project. Er is sprake van 
een ‘tuinwijk’ waarvan het karakter en de 
omvang nog helemaal onzeker is. Terwijl nu 
al nodeloos de buurt wordt ontruimd. Over 
de specifieke erfgoedwaarde van de site 
wordt nauwelijks gerept. De Dienst monu-
mentenzorg gaf over een mogelijke sloping 
vooraf negatief advies! Het belang van ar-
chitect Oscar Van De Voorde en het concept 
van de tuinwijk voor de geschiedenis en de 
‘spirit’ - vooruitgangsgedacht en sociaal voe-
lend - van Sint-Bernadette, kan niet worden 
onderschat. Om de impact op de (straks) ge-
knakte jarenlange sociale cohesie tussen de 
bewoners niet te vergeten. En zeggen dat 
zo’n halve eeuw geleden we zelf - op enke-
le zaterdagen - op vulgariserende bustocht 
trokken met ‘Monumentenzorg’ langsheen 
het (beschermd) Gentse sociaal woonpatri-
monium. De brochures steken nog altijd in 
mijn archief. Met de klemtoon op de vele 
beluiken, de schaarse tuinwijken, de opko-
mende appartementsblokken o.m. aan de 
Groene Vallei en de veel latere Rabottorens. 
Die ademden grotendeels in het Interbellum, 
de ontvoogdingsstrijd van de arbeidersklasse 
in de fiere Arteveldestad uit. In een tijd dat 
“Rood of geen brood” zelfs de partijcenakels 
beheerste. Tijden veranderen. Vandaag is de 
tweespalt tussen slopen en renovatie ‘Blok 
per Blok’ volgens het collectief ‘Bernadet-
te blijft’ in zijn geheel niet onderzocht. Dat 
geldt evenzeer voor andere mogelijke pistes. 
De (overlevings)strijd gaar verder…
Om de twee gedagvaarde ‘krakers’ solidair 
te steunen, vond op vrijdag 12 februari een 
actie plaats aan het Gentse Vredegerecht. 
Het dertigtal ondersteuners van ‘Piket Ber-
nadette’ verhuisde daarna richting huisadres 
WoninGent. Daar hadden een paar woord-
voerders een gesprek met voorzitter Marc 
Heughebaert. Een beeld van Vrouwe Justi-
tia - al een tijdje opgesteld in de wijk -, een 

Alle electro,
groot en klein !

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84

Kleine Attentie voor elke klant
in de week van 13 tot 20 maart

GOBEYN ELECTRO COMFORT
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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

VOF

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

SNOEIZAGEN EN BLADENRAKERS AAN -30%

KOOLKANNEN: IDEAAL VOOR HET 
VULLEN VAN PELLETSKACHELS 

NU OOK PMD-ZAKKEN TE KOOP !

BIB 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

pak spandoeken én protestliederen kleu-
ren de ether en de omgeving. Zoiets heet 
basisdemocratie, ook in Gent stilaan een 
achterhaald begrip. Maar niet volgens de 
beleidsmakers… De dagvaarding werd al-
vast uitgesteld… 

Eric VAN LAECKE            

P.S. Er liep zopas een nieuw persbe-
richt binnen. “Woningent vraagt uit-
stel om de punten van de actiegroep 
in beraad te kunnen nemen. Die heb-
ben blijkbaar een gevoelige snaar ge-
raakt. Hopelijk opent dit een debat 
tussen de Bernadette gemeenschap 
en Woningent. Op 1 maart tijdens de 
gemeenteraad zullen we onze ‘open 
brief’ aan het stadsbestuur overhandi-
gen” staat het in het bericht…  Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders uit !

Daarom krijg je als jonge ouder gratis “Brieven aan Jonge Ouders”, een 
tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen en boeien-
de weetjes. Het allerleukste?  Onze boekjes volgen jouw kind maand per 
maand: van een wolk van een baby tot een koddige kleuter.

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

Start je gratis abonnement via
www.gezinsbond.be/geboorte-
melden    of bel 02/507 88 88
na de geboorte van je kindje.
Als je nog nooit eerder lid wad 
van de Gezinsbond, kan je nu 
een gratis lidmaatschap ontvan-
gen.

Meer info: gezinsbond.oostak-
ker@gmail.com

Bedanking
Familie Marcel De Mey wil jullie danken voor 
de vele blijken van steun en medeleven bij het 
overlijden van hun vader Marcel De Mey. 
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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. 

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

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

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) zette vorig maand een punt achter 
de aanleg van een nieuwe oversteekplaats 
aan de August Van Geerstraat (Potuit). Dat 
verliep volledig in lijn met de vooropgestel-
de - verlate - planning. Het verkeer loopt er 
voortaan weer in beide richtingen volgens 
het vroegere ‘normaal’. Omrijden richting 
Lochristi via de Victor Braeckmanlaan hoeft 

dus niet meer. De verkeersafwikkeling ver-
loopt er weer vlot en zonder veel opont-
houd. Alleen bij schoolse spitsuren is het wat 
extra uitkijken. Voor het fietsend (school)
volkje is het aangelegde oversteekeiland 
midden op de Antwerpsesteenweg (N70a) 
dan weer een veiligere omkadering om ‘de 
brug’ te maken….

Eric VAN LAECKE       

Afgewerkt volgens (bijgestuurde) planning….

Vaccinatie tegen corona 
t’ Is aan u, Gentenaar!
De vaccinaties tegen corona zijn gestart. Alle 
Gentenaars gaan naar één vaccinatiecentrum in 
Flanders Expo. Als inwoner van Sint-Kruis-Win-
kel, Desteldonk, Mendonk of Oostakker kan je 
helaas niet naar het vaccinatiecentrum van Puy-
enbroeck. De vaccinatieregels van de Vlaamse 
overheid laten dat niet toe. 

Ga je me de auto of het openbaar vervoer? Op de 
website van de Stad Gent vind je tips. Parkeren 
met de auto is gratis. Minder mobiele mensen 
kunnen meerijden met mensen van het vrijwilli-
gersvervoer. Als je een afspraak hebt in Flanders 
Expo, betaal je helemaal niets voor tram of bus.
Ook de vaccinatie zelf is gratis. Wanneer het 
jouw beurt is, ontvang je een uitnodiging: een 
brief, sms of e-mail van de Vlaamse overheid. 
Daarin lees je hoe je een afspraak maakt voor je 
eerste en tweede vaccinatie. Wie zich echt niet 
kan of mag verplaatsen, krijgt een aparte uitno-
diging voor vaccinatie thuis. 

Meer info?
www.stad.gent/vaccinatie
09 210 10 44 (Vaccinatielijn Stad Gent)
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DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !

Wie de wegenwerken wat volgt, weet dat 
er op termijn nog een paar ingrijpende in-
frastructurele wijzigingen op stapel staan. 
Zo komt er een rotonde voor alle verkeer ter 
hoogte van het ‘oorlogsmonument’ en een 
gloednieuw busstation met enkele (wacht)
halteplaatsen met o.m. ook sanitaire voorzie-
ningen. Gelocaliseerd tussen het standbeeld 
van Mieke Vlaai en de parkvijver. Om dat 
laatste te kunnen realiseren, stonden in het 

Nieuw busstation doet landschapsbomen uitwijken…
In opdracht van de Stad verplaatste een aannemer begin vorige maand drie 
majestueuze bomen in het Sint-Laurentiuspark. In het kader van de heraanleg 
van Oostakkerdorp komt daar op termijn een gloednieuw busstation. 
De groene ingreep was zowel innovatief als gedurfd. Of de bomen de 
gedwongen verhuis goed zullen doorkomen, zal de toekomst uitwijzen…

Sint-Laurentiuspark enkele majestueuze bo-
men in de weg. Die wou de Stad voor alles be-
houden en veiligstellen. Een noodgedwongen 
verhuis inbegrepen. Het ging om een moeras- 
eik, een zomereik en een linde. Een vierde ex-
emplaar kon de overlevingstoets niet door-
staan en werd gekapt. Om de ruim tien meter 
hoge mastodonten - getuigen van het vroe-
gere Engelse landschapspark - te verhuizen, 
kwam er grof geschut aan te pas. Bosbouw-

bedrijf Group Mouton uit Lochristi liet daar-
toe de grootste beschikbare kluitenrooier 
aanrukken. Kort gezegd, die zaagde telkens 
rondom de volledige kluit de wortels af, pak-
te de boom behoedzaam op aan de stam en 
plaatste die op de nieuwe stek. De stedelijke 
Groendienst bereidde vooraf de verhuis voor. 
In de kroon werden de takken weggesnoeid 
waardoor de verhouding tussen ondergrond-
se wortelmassa en bovengrondse blad- en tak-
kenmassa in evenwicht werd gebracht. Op die 
manier was er minder waterverdamping door 
de bladeren van de boom. Er kwam bovenop 
goede grond, een stevige boomverankering 
en een laagje gerijpte schors om verdamping 
te voorkomen. Een afgesloten hekwerk be-
schermt de bomen intussen tegen mogelijke 
calamiteiten tijdens de verdere wegen- en ri-
oleringswerken. Ook de Sint-Laurentiuslaan 
komt dus nog een stuk(?) aan de beurt…

Eric VAN LAECKE 

Van winter
naar... zomer
De tweede week van 
februari kon ik nog 
met ons kleinkind 
Milan met de slee gaan 
spelen in het park aan 
de Laurentiuslaan. Eind 
februari konden we deze 
prachtige foto nemen, op 
dezelfde plaats.
Van winter naar zomer op 
twee weken tijd! Alsof de 
lente werd overgeslagen.

Jan Callebert
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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...

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.

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

VVYNN, verzorgde vorige zomer een van de vijf streaming con-
certen als alternatief voor de geannuleerde editie van BRR 
2020, geniet op dit moment nog geen grote bekendheid, 
maar daar zou wel eens snel verandering in kunnen komen... 
Met Bruudruuster Rock hebben we steeds oog voor jong en lokaal 
muzikaal talent. Zo bieden we hen tal van speelkansen aan door 
middel van onze vrijdagavond editie van het festival en onze jaar-
lijkse rockrally.

Dat het dan ook leuk is ,om nadien te constateren dat heel wat 
bands die na hun passage bij ons ook door het grote publiek er-
kend worden, willen we die tijdens de Week van de Belgische Mu-
ziek extra in de kijker plaatsen!

Wat we ook nog graag met jullie delen, is de opvallende deelname 
van Annelies Fraeye (zie link) aan het populaire televisieprogram-
ma ‹The Voice van Vlaanderen› dat momenteel op VTM loopt.
Annelies Fraeye — die we kennen als zangeres van de coverband 
Cincloon en haar optreden op de vorige editie van ons festival doet 

volledig haar eigen ding met ‘Hotline Bling’ 
van Drake. Het duurde dan ook niet lang 
voor de vier stoelen draaiden...
Wederom een leuke bevestiging. Zo zie je 
maar: met Bruudruuster Rock sta je vaak op 
de eerste rij!

Pieter Van Damme

Om 2021 goed van start te laten gaan zette Bruudruuster Rock zijn 
schouders onder de ‘Week van de Belgische muziek’. Tijdens de Week 
van de Belgische muziek – van 8 t.e.m. 14 februari – sloegen VI.BE en 
VRT de handen in elkaar met verschillende spelers uit de brede mu-
zieksector en diverse media om muziek van eigen bodem en haar 
zwaar getroffen sector volledig in de spotlights te zetten. De he-
le week wordt één grote liefdesverklaring aan de Belgische muziek.
Via ikorganiseer.be en Formaat vzw riepen tal van organisaties op 
om, samen met hun publiek, op zoek te gaan naar de top 5 lokale 
Belgische artiesten.
Deze top 5 bestaat uit allemaal bands die de voorbije jaren op de 
planken hebben gestaan van ons festival en niet veel later in de prij-
zen hebben gedeeld. 

Een overzicht:

Crooked Steps
winnaar De Nieuwe Lichting 2020, deelname BRR 2019/18

Ramkot
winnaar De Nieuwe Lichting 2021, deelname BRR 2018

Yokan
winnaar publieksprijs Humo’s Rockrally 2020, deelname BRR 2019

The Lighthouse
winnaar De Nieuwe Lichting 2017, deelname BRR 2017

Week van de Belgische muziek
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

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

WelloPet Lochristi

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

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 116x150mm..indd   1 8/01/2021   15:56

Eetfestijn Caruur Volley Gent
Door de coronacrisis kunnen wij helaas nog steeds niet gezellig sa-
men aan tafel genieten tijdens ons traditioneel eetfestijn. Maar wij 
willen jullie toch verwennen door heerlijke maaltijden tot bij u te 
brengen, zodat u met uw gezin en misschien binnenkort met een 
paar gasten, één of meerdere keren kunt genieten van een heer-
lijke maaltijd. De aangeboden gerechten kunnen ook ingevroren 
worden.

We hoeven jullie niet uit te leggen dat vele sportclubs het financi-
eel moeilijk hebben door de coronacrisis. Onze jeugdploegen tot 
U13 en onze ligaploeg zijn gelukkig kunnen blijven sporten, maar 
voor onze seniorenploegen en de oudere jeugdspelers was dit sei-
zoen sportief een ramp. 

Wij begrijpen dat kinderen laten sporten voor ouders financieel 
niet altijd evident is en daarom werken we momenteel aan een 
regeling voor een mogelijke compensatie. Daarover gaan we heel 
binnenkort apart en duidelijk communiceren.

Maar wij proberen ons budget mede door deze actie op peil te 
houden zodat we hopelijk het seizoen 2021-2022 opnieuw op vol-
le toeren kunnen draaien ! 

Bestelformulier
Wij hebben volgende gerechten in de aanbieding:
- balletjes in tomatensaus met puree
- Gentse waterzooi met kip en aardappelen
- vispannetje met puree
- stoofpotje van gemarineerde seitan, groentjes en aardappelen 
(vegetarisch)

Alle gerechten kosten 15 euro (volwassenenportie). Bestellen kan 
tot 15 maart 2021.

De bestellingen worden aan huis geleverd op zaterdag 27 maart 
2021.

Graag online bestellen: https://tinyurl.com/Caruur-Eetfestijn-2021

Vragen? Contacteer ons gerust via info@caruurvolleygent.be !
Wij rekenen op jullie steun. Smakelijk ! - Het bestuur

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

TE KOOP
Jacuzzi/spa, met alle opties. Gekocht 
juli 2019, weinig gebruikt. Prijs o.t.k. 
Info: 0496-79 46 14

TE KOOP
Lederen vesten, 
2dehands, 
3 stuks 
(Dermabelle)
-2 heren (bruin – 
donkerrood – taille: 52 en 58
-1 dames (zwart) – taille: 46 – Prijs: 50 
euro/stuk. Info: 09-229.22.24

TE KOOP
Grasmaaier electr. “Wolf 
Garten“, mesbreedte 40 
cm. Met verlengkabel 
op rol +/- 30 meter lang. 
100% in orde = volledig 
nagezien, mes geslepen. 
Vaste prijs => 30 euro. Info 0494-
72.81.69

TE KOOP
Staande klok met gewichten en 
aangename klank; merk  ‘Tempus 
Fuoile’; twee lusters, rond, retro, 
zowel TL lampen als spaarlampen.
Af te halen in Oostakker.
Info: 0497-87 70 14 

TE HUUR
Lochristi. Berging met elektriciteit, 
18,6 m2; zolderbergplaats 30 m2. 
Direct vrij. Tel. 09-355 70 57 

GEZOCHT
Ik koop al uw muntstukken en 
biljetten van ganse wereld, ook 
ganse verzamelingen. Ik kom 
vrijblijvend aan huis zonder 
verplichtingen. Gsm: 0486-33.89.20

TE KOOP
TK Hondenren zwaar galvanise. 
Breedte  220 x 220 hoogte 175. Sint-
Bernadettestraat – Gent. Vraagprijs 
100 euro. Tel. 09/251.56.01 of GSM 
0496/49.88.05

TE KOOP
Seat Ibiza, 20 jaar oud. Goede staat. 
Info: 0496-79 46 14

TE KOOP GEVRAAGD
Benzinewagen, 5deurs, zonder 
teveel opties, max. 5 à 6 jaar oud. In 
zeer goede staat. Info: 0496-79 46 14

TE KOOP
10 hekkens, versch. afmetingen.
Info: 09-355 70 57

TE KOOP
Oude originele leger koffer + US 
Helm uit Normandië.
Het geheel aan 50 euro. 
Vitrinekastjes. Info: 0492-860658 

Ook in corona- en vaccinatietijden is de 
discussie rond essentiële beroepen nooit 
weg. De politie staat op de bres om de 
hygiënische maatregelen met veel inle-
vingsvermogen te doen naleven. De am-
bulancediensten en de brandweer zijn 
dan weer de aangewezen hulplijn om bij 
storm en ontij het verschil te maken. Een 
woordje van dank aan hun adres is van-
daag essentiëler dan ooit. Dat doorkruis-
te spontaan onze geest bij de felle brand 
bij staalreus ArcelorMittal begin vorige 
maand. Al is het geluid van alarmsirenes 
in de kanaalregio vertrouwde en dagelijk-
se kost. In de cokesfabriek stond een vul-

machine in brand. De bedrijfsbrandweer 
kreeg het incident moeilijk onder contro-
le en de korpsen van Zelzate, Assenede en 
Lochristi sprongen bij. De vuurzee was on-
gemeen hevig. De hulpdiensten bewezen 
nog maar eens hun nut. De leidingen wer-
den met veel bluswater afgekoeld en het 
affakkelingssysteem deed zijn werk. Het 
is een veiligheidsmechanisme waarbij vrij-
gekomen gassen via schoorstenen worden 
verbrand. Met grote steekvlammen tot 
gevolg. Spektakel verzekerd, maar eind 
goed, alweer al goed…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE

Ook brandweerman is een essentieel beroep
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

matrassen  -  boxsprings  -  lattenbodems  -  hoofdkussens  -  dekbedden  -  beschermers  -  slaapmode

Profiteer nu van onze collectiewissel
Hou je van koopjes? Dan zijn de Sleeplife® Outlet Days hét moment om toe te slaan! 

Wij vernieuwen onze collectie, jij profiteert nog t.e.m. 27/03 van kortingen tot 30% op toonzaalmodellen 
en tot 50% op slaapartikelen in uitverkoop. Tot binnenkort?

wegwijs24x32-outlet.indd   1 26/02/2021   15:57


