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Alle info in verband met
publiceren  in dit blad:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Wij contacteren u dan
zo snel mogelijk.

Volgende editie verschijnt in de week van 7 tot 14 mei. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 30 april opsturen naar Redactie Attentie, 
p.a. Jan Callebert, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, of via mail: 
info@dewegwijs.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
55ste jaargang - APRIL 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 mei 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

Tennisclub De Krijte in Oostakker groeit en bloeit
als nooit tevoren - Zie blz. 2

Weetjes over het
Executieoord Oostakker

Blz. 33

Maurice en Magdalena:
72 jaar getrouwd !  Zie blz. 11

Beste sommelier van België
woont in Oostakker. Blz. 22

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

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !



2                   nr 04 - April 2021

nieuwe

O
N

D
E

R
 O

N
S

..
.

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

Jeroen Callebert
medewerker lay-out

Dirk De Bourderé
Free-lance fotograaf

Sinds maart 2021 
zijn er ook enkele 
vrijwillige redactionele 
medewerkers uit 
Oostakker.

Oorsprong 
Tennisclub De Krijte werd in 1984 opgericht 
door o.a. Roland Van Achte en zijn vrouw De-
nise. Jolie: “De club is ontstaan uit de vroe-
gere tennisclub Maca. Tot midden de jaren 
‘90 was De Krijte alleen een zomerclub, maar 
sinds 17 jaar spelen wij in de winter binnen 
in onze luchthal. We zijn met zeven die sinds 
dag één onafgebroken lid zijn geweest. Ik 
ben ooit begonnen als spelend lid, heb daar-
na een tijdje in het bestuur gezeten en ben 
nu sinds 5 jaar voorzitter. En ik moet eerlijk 
bekennen dat ik daar nog geen dag spijt van 
heb gehad.”

Tennisclub De Krijte in Oostakker groeit en bloeit als nooit tevoren
Al 37 jaar kan de sportieve Oostakkenaar een balletje slaan in tennisclub De 
Krijte. De hoogste tijd dus voor een gesprek met voorzitter Frank Jolie. 

Gezelligheid troef
Eind vorig jaar telde de tennisclub maar 
liefst 700 actieve leden. In 2015 waren er dat 
‘slechts’ 250. Hoe verklaart Jolie de stijging? 
“We staan bekend als een gezellige familie-
club, waar veel te beleven valt. Bovendien 
hebben we een gezellige kantine met aan-
palend terras, wat momenteel jammer ge-
noeg gesloten is door corona. We investeren 
ook veel om ervoor te zorgen dat onze leden 
100 procent van hun favoriete sport kunnen 
genieten. Daardoor vinden heel veel gezin-
nen de weg naar ons. De leeftijd van onze le-
den varieert tussen 3 en 93. Vooral de jeugd 

is goed vertegenwoordigd. Het bijzondere is 
dat het nog drukker is sinds de uitbraak van 
de coronapandemie. Dat komt, omdat ten-
nis een van de weinige sporten is die je veilig 
buiten kunt beoefenen. Het is ook de perfec-
te uitlaatklep voor veel mensen.” 

Van alle seizoenen
Bij de tennisclub kan je zowel in de zomer als 
in de winter terecht. Jolie: “We hebben een 
jaarwerking. In de winter worden drie van de 
vijf terreinen overdekt met een verwarmde 
luchthal. Het zomerseizoen start normaal op 1 
april, maar door corona zijn we een al een tijd-
je geleden herbegonnen, omdat we binnen 
niets mochten organiseren. Wie lid is, kan 7 
dagen op 7 van 9 uur ’s ochtends tot ’s avonds 
23u een terrein reserveren. Zeker tijdens de 
avonduren in de week is het heel druk.” 

We kabbelen verder…
U kon het al zien in vorige editie van At-
tentie. Noem het gerust een 2.0 versie van 
Attentie, met heel wat nieuwe medewer-
kers. Het wordt wennen voor iedereen. 
Ook voor mijn zoon en ikzelf als uitgever. 
De teksten komen nu uit verschillende ka-
nalen binnen, waarvoor dank. De puzzel 
wordt een stukje moeilijker om te leggen, 
maar we doen ons best om het geheel 
aantrekkelijk te maken voor de lezers. Het 
blijft een 7 op 7 job voor ons. Vernieuwing 
was nodig om Attentie ‘boven water’ te 
houden, het zou echt jammer zijn – na 
55 jaar – dat een plaatselijke krant zou 
ophouden te bestaan.  Er zijn nu enkele 
terugkerende rubriekjes, zoals het ‘bier-
cursiefje’, er zal ook regelmatig voor de 
wijnliefhebbers iets gepubliceerd worden. 
We blijven aandacht hebben voor de her- 
aanleg van de straten en omgevingen 
(Bert en Rudy), we danken ook de lezers 
die plaatselijk nieuws aanbrengen, posi-
tief maar soms ook minder leuk nieuws. 
Ja, ook kritiek moet (blijven) kunnen. We 
proberen alles zo neutraal mogelijk te 
benaderen. De nationale zwerfvuilactie 
werd ook regionaal heel goed opgevolgd. 
Eén van onze ‘Propere Pierkes’ brengt 
een verslag uit. Guido Rogiers haalde 

weer wat oude foto’s van onder het stof 
in de rubriek ‘Oostakker in vorige eeuw’. 
Karolien, inwoonster van Wittewalle met 
heel wat journalistieke ervaring, springt 
ook bij en zal proberen sociale media te 
volgen en kleine korte berichtjes aan-
brengen. Er is ook een interessant ver-
volgverhaal over het Executieoord (Ann 
Van den Sompel)
Ook rubriek ‘Oostakkernaar in de kijker’ 
(van Rik Hoeree) zal op regelmatige basis 
terugkomen, waarbij we een inwoner in 
het daglicht stellen die iets speciaal ver-
wezenlijkt heeft. Kent u ook zo iemand, 
met een verhaal of met een interessante 
hobby? Laat het ons weten aub.
En we komen ook terug – met enkele fo-
to’s die we toegestuurd kregen – op de 
actie van de Middenstanders die de ‘win-
kel-hier-klanten’ willen bedanken voor 
hun aankopen. En een nieuwe medewer-
ker van Graphius zal op regelmatige basis 
adverteerders interviewen. Te beginnen 
met zelfstandigen die reeds meer dan 30 
jaar, of langer, publiciteit plaatsen in At-
tentie. Zonder adverteerders zijn er geen 
inkomsten, en zonder inkomsten is er ook 
geen Attentie.
Dit is de eerste editie waarin Eric Van 
Laecke niet meer als eindredacteur actief 
is. Maar toch probeer ik Eric aan boord 

te houden. Er zaten overigens nog heel 
wat teksten ‘in de pijplijn’ zoals we dat 
zeggen. Reeds voorbereid, soms al opge-
maakt, maar wegens plaatsgebrek ‘ver-
schoven naar later’. En we kregen ook 
reacties van lezers die het doodjammer 
zouden vinden indien Eric niet meer zou 
schrijven.  Wij kopen ook bij plaatselij-
ke middenstanders en ook daar spreken 
handelaars én Attentie-lezers ons aan. 
“Volhouden Jan, en proberen om Eric nog 
te overtuigen om nog een stuk voort te 
doen”. Dat is ook hetgeen ik zal proberen 
doen. We zien wel wanneer de ‘teksten 
uit de pijplijn’ zijn opgebruikt en of Eric 
nog bijdragen zal leveren. Ik hoop het al-
vast. Maar ik ben ook blij dat er enkele 
nieuwe medewerkers op het toneel geko-
men zijn, en wanneer de verenigingen te-
rug kunnen opstarten zal er ongetwijfeld 
ook van die kant meer nieuws komen.
Ik wil eindigen met een uitspraak die 
mijn vader dikwijls doet (hij is geboren in 
West-Vlaanderen):  “Oed joen aont ges”. 
Vertaald: “hou u vast aan het gras”, of 
bedoeld als “Volhouden. Nooit opgeven”. 
En dat zullen we allemaal samen zeker 
proberen!

Jan Callebert
Uitgever Attentie
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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 11/04/2021 t.e.m. 10/05/2021

4 BRAADWORSTEN + 2 GRATIS
Geldig van 11/04/2021 t.e.m. 10/05/2021

1kg Gehakt + 500gr GRATIS
Geldig van 11/04/2021 t.e.m. 10/05/2021

1kg chateau aan 14.95 euro
Geldig van 11/04/2021 t.e.m. 10/05/2021

4 kipfilets + 2 gratis
Geldig van 11/04/2021 t.e.m. 10/05/2021

1kg bereid stoofvlees
of vol-au-vent

+ zak frietjes gratis
Geldig van 11/04/2021 t.e.m. 10/05/2021

1kg spaghettisaus
+ 1 pak spaghetti

gratis
Geldig van 11/04/2021 t.e.m. 10/05/2021

Competitie 
Midden juni staat het dubbeltornooi op de 
agenda. “Jaarlijks organiseren we een dub-
beltornooi, een enkeltornooi, een jeugd-
tornooi en in de winter een dubbel- en 
jeugdtornooi, maar die laatste zijn dit 
jaar niet kunnen doorgaan door corona. 
Ieder lid van Tennis Vlaanderen kan zich in-
schrijven voor een tornooi. We hebben ook 
maar liefst 16 jeugdploegen en 14 volwassen 
teams die deelnemen aan de interclubcom-
petitie. Zij spelen tegen gelijkwaardige ploe-
gen van een andere club. Dat vereist wel een 
behoorlijk engagement, want de deelnemers 
moeten meerdere weken na elkaar minstens 
een halve dag per weekend beschikbaar 
zijn.” 

Nieuwe leden
Verwelkomt de club ten slotte nog altijd 
nieuwe leden? Jolie: “Zeker en vast! Ook wie 
nog niet kan tennissen, is welkom. Daarvoor 
werken we samen met de professionele ten-
nisschool Attak. Zij boeken heel goeie resul-
taten. Wie lid wordt, betaalt voor een half 
jaar en kan daarvoor ongelimiteerd een ter-
rein reserveren met een andere speler. Hoe 
jonger je bent, hoe goedkoper het lidmaat-
schap. Zo betalen volwassenen 165 euro voor 
de zomer. Voor kinderen varieert de prijs tus-
sen de 25 en 120, afhankelijk van de leeftijd. 
In de prijs zit ook een verzekering.
Het leuke aan tennis is dat het op alle mo-
gelijke niveaus gespeeld kan worden. Bo-
vendien kun je tennis buiten spelen, wat een 
enorm voordeel is in coronatijden. Neen, wat 
mij betreft is tennis de mooiste sport ter we-
reld.”

Meer informatie? 

TC De Krijte
Krijtestraat 60, 9041 Oostakker. 

www.tcdekrijte.be 

TEKST: Karolien Selhorst

FOTO: Jan callebert

Balletschool zoekt dansleerkrachten
Voor het schooljaar 2021-2022 is Balletschool An Van den Broeck (Destelbergen) op zoek naar 
nieuws dansleerkrachten voor donderdag en zondag. In toegankelijke dansstijlen.
Specifiek zoekt men mensen met een hippe dansstijl. De persoonlijkheid van de docent staat bo-
vern de dansstijl. Die kunnen variëren van modern, jazz, funky jazz, disco, rock ’n roll, ballroom, 
tango, Spaanse dans… We denken op lange termijn.

Een dansleerkracht die in zichzelf wil investeren met pedagogisch inzicht moet ervoor zorgen 
dat leerlingen kunnen groeien en veel dansplezier hebben.

Doelgroepen: kinderen vanaf 8 jaar, adolescenten, volwassenen.

Lesdagen: donderdag 17-22 uur, zondag 9-12 uur

Bij interesse, contacteer An Van den Broeck,

0477-39 71 74 of stuur uw CV naar an@balletschool-anvandenbroeck.be
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biercursiefje
Brouwerij De Ryck
Brouwerij De Ryck werd opgericht in 1886 
door Gustave De Ryck tegenover de kerk 
in Herzele. Momenteel staat Ann De Ryck 
aan het ‘roerwerk’. Zij mag zich prat de 
eerste vrouwelijke brouwingenieur van 
België noemen en is de vierde generatie  
van deze familiebrouwerij. Ze volgde sta-
ges in Engeland en Beieren. Bram en Miek 
zijn de enthousiaste vijfde generatie die 
samen met Ann een nieuwe wind door de brouwerij blazen. 
De Ryck produceert 8 bieren waaronder de ‘Special De Ryck’ 
van het type Speciale Belge (vergelijkbaar met Palm en De Ko-
ninck). Arend Tripel is hun paradepaardje waarmee al 3 keer 
een gouden medaille gewonnen is. Steenuilke wordt op smaak 
gebracht met kruiden uit de Vlaamse Ardennen. Het werd in 

samenwerking met het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen gecreëerd ter ondersteu-
ning van het steenuilproject in de regio. Ter 
gelegenheid van het 125 jarig bestaan van 
de brouwerij werd Gouden Arend gebrou-
wen, een citrushoppig aperitiefbier van 9° 
enkel in 75 cl flessen. Het wordt slecht een-
maal per jaar gebrouwen en heeft een fruiti-
ge afdronk waar je blijft van genieten. Arend 
Winter wordt speciaal gemaakt om de kou-
de wintermaanden op te beuren . Het is een 
verwarmend bruin hogegistingsbier die de 
perfecte balans vindt tussen donkere mouts-
maken, aroma’s en kruidige toetsen.  Als laat-
ste in dit gamma hebben we nog de Arend 
Blond en Bruin. De naam ‘Arend’ verwijst 
naar de originele naam van de brouwerij in 
1886 ’De Gouden Arend’. De Ryck brouw-
de tot 2006 enkel vatenbier en was lang 
de enige Belgische Brouwerij die de kleine 
thuistapvatjes van 5 liter heeft. Het zijn Bram 
en Miek die hier verandering in brachten en 
startten met een eigen bottelarij. Clement –
De Ryck- 2e generatie van de brouwerij voer-
de na WO 1 niet alleen de Struggle for Live 
om de brouwerij opnieuw te laten floreren, 
maar wou vooral een doordrinker die kon 
opboksen tegen de opkomst van de ‘Pils’. Hij 
creëerde hiervoor de Special De Ryck. Ter zij-
ner ere werd Clement (bier) gelanceerd. Het 
is een lichtblonde dorstlesser (5%) met een 
hoppige toets.

4                   nr 04 - April 2021
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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

De storm teveel
Donderdag 11 maart waaide er een zware 
storm over België.  Daarbij sneuvelde niet al-
leen in Waterloo één van de drie 300 jaar oude 
kastanjebomen die in 1815 de slag bij Waterloo 
nog meemaakte. Ook in de Onze-Lieve-Vrouw-
dreef in Oostakker ging een kastanjelaar tegen 
de vlakte.
De kinderen van Edugo Slotendries hadden er 
meteen een bezienswaardigheid en attractie 
bij !

1 mei, de dag waarop die tijd van toen te-
rug de tijd van nu wordt, of toch al een 
beetje. 1 mei, de dag dat de horeca zal 
mogen openen, en er hopelijk terug iets 
georganiseerd mag worden.
Als Dekenij Oostakkerdorp willen we de-
ze heropstart van ons oude, sociale dorps-
leven dan ook ondersteunen, niet met 
aanmoedigingszinnen of door te zeggen: 
“Hou vol, nog even.”, maar door het or-
ganiseren van activiteiten, want dat doen 
we graag.
Zo kunnen we nu al meedelen dat juni een 
maand vol muziek zal worden. Zo kunnen 
we nu al bevestigen dat Kurt Burgelman, 
Poker Face, Ronny Marino en Fred Geir-
naert de kasseien uit het dorp zullen spe-
len.
Ook onze inwoners die minder mobiel 
zijn, onze rusthuisbewoners en hun ver-
zorgers willen we deze zomer eens extra 
in de bloemetjes zetten. Zo zal er ook voor 
hen, op elke campus een optreden geor-
ganiseerd worden. Want ook zij verdienen 
dit.
Daarnaast zullen we ook terug kunnen la-

chen, met Joost Van Hijfte die zijn ‘Best of’ 
komt brengen in OC Oostakker op zater-
dag 5 juni 2021, kaarten voor dit optreden 
zullen binnenkort beschikbaar zijn.
Verder kunnen we ook al meedelen dat 
de gesprekken met Stad Gent voor het 
organiseren van de kermissen opgestart 
zijn. Hoe, wat en waar weten we nog niet, 
maar we doen verder. Komende maanden 
zal je hierover de vooruitgang kunnen le-
zen in Attentie en via de sociale media ka-
nalen van Dekenij Oostakkerdorp.
Zo zie je maar, je ziet ons minder op straat, 
of op evenementen, maar we zijn er nog 
steeds. Achter de schermen werken we 
aan een zomer vol veilige activiteiten voor 
jong en oud(er), en we kijken er dan ook 
naar uit om jullie allemaal terug te zien op 
deze activiteiten.
Hopelijk moet ik dit niet te veel meer ty-
pen, maar, hou nog even vol, er komt een 
zomer aan vol muziek, entertainment en 
sociale activiteiten. Hopelijk graag, en 
snel, tot dan!

Cedric

Dekenij: een blik op de toekomst
Soms denk ik terug aan ‘de tijd van toen’, toen alles nog kon en mocht. Wanneer je 
nog regelmatig een affiche in een vitrine zag hangen voor een aankomende activiteit, 
een eetfestijn of een kermis. Wanneer je op de bots naar een restaurant belde met 
de vraag:”Heb je nog plaats vanavond, voor 2 personen ?” Of wanneer je tijdens een 
fietstochtje een bruin café passeerde en toch even op het terras van de zon en een frisse 
pint kon genieten. Vandaag is dat heel wat minder, alhoewel, er is een vooruitzicht, er is 
perspectief.

Alle info in verband met
publiceren in Attentie:

Jan Callebert 0478 97 87 11
info@dewegwijs.be
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BLOED GEVEN   IN   OOSTAKKER

Ontmoetingscentrum

Pijphoekstraat  30   9041  Oostakker

Donderdag  29 april 2021

van  16:30 tot   19:30  uur

Afspraak is verplicht

www.  donorportaal.rodekruis.be  of  0800 777 00

  Ook  in  coronacrisis  kan  je  vlot  en  veilig  bloed  geven

en  zo  help  je  andere  mensen  redden. Dankjewel.

OOSTAKKERSE
WONING

IN DE KIJKER

TE KOOP 
Oostakker, Bredestraat 81

Goed gelegen woning met 300m2 
magazijnruimte en ruimte tuin

op 1520 m2

Meer info op www.LD-vastgoed.
be of 0472/56 18 03

Herneming wekelijkse
weekendvieringen

Vanaf de tweede Paaszondag 
(weekend van 10 en 11 april)

hernemen de
wekelijkse weekendvieringen. 

Let op: de uren zijn gewijzigd:
 

Zaterdagavond: 18u00 ipv 18u30
Zondag: 7u30, 9u45 en 11u00

Priester Paul De Neve
O.L. Vrouwdreef 8, Oostakker
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Vlaanderen
is open ruimte

27 april - 20.00 u
Online infomoment 

‘Buurtbewoners als ervaringsexperts’

INFO
www.stad.gent/oostakker-noord

of scan de QR-code

REGISTRATIE
via www.stad.gent/oostakker-noord

of via mail projectsecretariaat.gent@vlm.be

vlm.be
stad.gent

Koppelingsgebied Oostakker-Noord

Ideeën en suggesties gezocht

In de Gentse haven zijn 16 koppelingsgebieden aangeduid. Deze worden ingericht 
als groenbuffers tussen de woonkernen en het havengebied met extra aandacht 
voor wandelen en fietsen.

In 2021 wordt gestart met de opmaak van het landinrichtingsplan voor het  
koppelingsgebied Oostakker-Noord. Dit gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) in samenwerking met de stad Gent en in overleg met alle betrokken  
besturen en organisaties in het project. We zullen ook persoonlijk in gesprek 
gaan met eigenaars en landbouwers in het gebied.

Meer info vind je op de website www.stad.gent/oostakker-noord

Buurtbewoners zijn ervaringsexperts. Zij wonen en leven in de buurt. We maken 
graag gebruik van hun mening en ideeën bij de uitwerking van de plannen.

Op dinsdag 27 april om 20.00 u organiseren we een online informatiemoment 
voor buurtbewoners. 
Wil je hieraan deelnemen? Registreer je dan via bovenstaande website of door 
een e-mail te sturen naar projectsecretariaat.gent@vlm.be met vermelding van je 
voornaam, familienaam en e-mailadres.

We geven dan meer uitleg over het project en hoe jij kunt bijdragen. 
Vanaf 27 april t/m 25 mei kan je op de website (www.stad.gent/oostakker-noord) 
ook jouw ideeën en suggesties delen. Neem zeker eens een kijkje!

Organisatie:

VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder - Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - april 2021

Buurtbewoners als ervaringsexperts
online infomoment op 27 april

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

Dit jaar brengt Opel het autosalon naar jouw salon. Ontdek de nieuwe Mokka-e
in onze virtuele showroom op opel.be, of ga langs bij je Opel Verdeler.

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

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

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

marina.goethals2@telenet.be

VOOR       NA

VOOR       NA

VOOR       NA

SNELLE SERVICE:
U BELT, WIJ KOMEN LANGS !

GYPROCWANDEN
SANITAIRE WERKEN

SCHRIJNWERK, VERLAGEN PLAFOND
PLAATSEN ELEKTRISCHE BOILERS

LEGGEN LAMINAAT
OPKUIS TUINEN EN TERRASSEN

LEGGEN TUINPADEN EN KLINKERS
ONTSTOPPEN RIOOLPUTTEN

enz.

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOFFERTE

marina.goethals2@telenet.be

- Vrouw/man/x,  geboren tussen grofweg geschat 1940 en ……
- Hebben van “nature” een grote betrokkenheid in mens, milieu 

en leefbaarheid
- Zetten zich in voor meer “properheid” langs dorpen, straten, 

parkjes
- Sukkelen daarbij soms al eens in een vuile gracht
- Doen dit soms in familieverband, laten de hond thuis en nemen 

de kinderen mee
- Nemen ook al eens de kleinkinderen mee
- Krijgen vaak complimentjes voor al het goede werk, waarvoor 

dank 

Zwerfvuilacties maart 2021
‘De zwerfvuilophaler’ : wie zijn ze? wat doen ze? Dit pakken 
we eens ‘Jambersgewijs’ aan, de hese stem en zwarte lederen 
jekker fantaseer je er zelf wel bij.

- Doen dit soms met oud 
Chiroleiding  en eten daarna 
een gesponsorde wafel met 
slagroom, waarvoor dank aan 
Hotel de Lourdes

- Komen in de grote gazet (ook in 
Attentie) om hun verhaal kracht 
bij te zetten

- Houden meestal van schoonheid
- Zijn soms ook vogelspotters 

en leren je het verschil tussen 
winterkoninkje en huismus

- Doen aan vrijwilligerswerk op diverse niveaus, draaien potten en 
maken keramieken bloemen

- Proberen een zichtbare “wij” tegen zwerfvuil te creëren  
- Spreken af en helpen elkaar om parking aan visput op te ruimen 

omdat er teveel ligt voor één persoon
- Geven gehoor aan de grote opruimactie van eind maart begin 

april 2021
- Rapen jammer genoeg toch nog steeds heel veel zwerfvuil op
- Melden sluikstorten aan ivago 
- Vinden nog bruikbare 

ongeschonden kookpot met 
wijnglazen in het veldje naast 
Edugo de Brug

- Zien steeds weerkerende 
patronen in verspreiding 
zwerfvuil

- Wisselen tips uit voor de tuin 
en moestuin 

- Reiken elkaar de hand als het 
plastic een beetje te ver in de 
gracht ligt

Maar bovenal proberen ze 
bewustzijn te creëren.

Doe jij ook mee? Je bent 
welkom!

HUMOR
Gezien in 
Amsterdam
aan een voordeur:

Saches belle
Savons ni belle
Sé nu pas jent
 
(vertaald: zachtjes bellen, ‘s avonds niet 
bellen, zenuwpatient)

Poëzie
Een wimpertje

ééntje op je kaak,  
ik neem hem op mijn vinger

en blaas hem weg. 
Hoopte dat ik daarmee

al je zorgen kon wegblazen.  
Ik wens je telkens meer dan het beste, 

dan het leven dat zich nu voor je schetste.  
Maar ik kan niet meer doen

dan wat ik doe.  
Al wat ik in me heb, al mijn vermogen.  

Geloof in jezelf en je dromen.  
Dan heeft elk weggeblazen wimpertje 

een betekenis.  
Ik vulde ze met hoop en zonder hoop zijn 

er geen dromen
en komt er geen morgen. 

Lieve Van Winckel
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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

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

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

geschreven!

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

F L O R A L E  S I N T - A M A N D S B E R G S E  G I N

BESTEL TIJDIG HET 
MOEDERDAG ONTBIJT

Een echt verwenontbijt met tal van 
verwennerijen om alle mama’s te 

verwennen op een bijzondere manier 
en met leuke verrassingen om er een 

onvergetelijke dag van te maken.

Alle info zie www.dekorf.be

DE ENIGE, ECHTE, FLORALE,
SINT-AMANDSBERGSE GIN

Nadat Rita De Geest de frituur overnam van de vorige ei-
genaar die het tot zijn 70ste gerund had, en er zelf 14 jaar 
eigenaar was liet ze de zaak over aan haar neef Wim De 
Geest, die het 3 jaar runde. Els Heeze nam het dan in 2006 
over en na 14 jaar, schrijft nu Jens De Kerpel het volgende 
hoofdstuk van een stukje dorpsgeschiedenis. 
Al vanaf haar 19de had Els de microbe te pakken.  Voor Els 
startte alles met een vakantiejob in de frituur van voor-
malig Drie Zwaantjes uitbaatster Rita op de dijk in Blan-
kenberge.  Na haar vakantiewerk daar ging Els in het 
weekend en tijdens de week Rita geregeld helpen in de 
Drie Zwaantjes. Telkens ze op weg was van bij haar thuis 
naar haar grootouders, keek ze even binnen in de frituur 
en als ze zag dat het druk was dan sprong Els binnen en 
hielp ze een handje mee.  De combinatie van het werk én 
de leuke babbels met haar dorpsgenoten in de frituur was 
altijd iets waar ze naar uitkeek.
Wanneer Rita besliste om de frituur over te laten aan Wim 
De Geest, die al een helper had, was de weekendjob van 
Els voorlopig afgelopen.  Maar niet voor lang… Wim zijn 
vaste compagnon stopte en hij  belde Els met de vraag  of 
zij alsnog wou komen. Els twijfelde geen seconde.
Enige tijd later, op haar 26ste , heeft Els de Frituur De Drie 
Zwaantjes overgenomen.
“Ik zeg altijd, moest dat kotje kunnen praten, er zou-
den heel wat wilde verhalen naar boven komen. Ik heb er 
veel gelachen maar ook gehuild. Hier zijn vriendschappen 
voor het leven ontstaan.” zegt Els.
“Ik wil heel graag mijn jobstudenten bedanken, zonder 
hen zou het nooit gelukt zijn. Diegenen die bleven: jullie 
zijn echte toppers waar ik altijd kon op rekenen ! Tijdens 
de coronaperiode schakelden we over op telefonische be-
stellingen en afhalen op afspraak.  Zowel mijn echtge-
noot Ignace Droesbeke en zelfs mijn mama sprongen zelfs 
in.  Dikke merci aan jullie allemaal ! Maar degene die ik 
het meest van al wil bedanken zijn  mijn klanten.  Zon-
der hen kon ik natuurlijk nooit zo lang blijven bestaan !”
Sinds 8 maart heeft Els de fakkel doorgegeven aan Jens 
De Kerpel. “Mijn gezin komt nu op de eerste plaats, meer 
thuis ’s avonds en vooral ook eens thuis in het weekend.” 
Zegt Els. “Ik vond ondertussen een nieuwe droomjob die 
ik meer op de normale werkuren kan doen: maatschappe-
lijk assistent voor het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen”.
En zien we je dan nooit meer in de frituur Els ?
“Allereerst kom ik natuurlijk ook hier mijn frietjes halen. 
En als het druk is,… misschien kriebelt het dan wel om 
Jens eens te komen helpen indien nodig.”
We wensen Jens veel succes met De Drie Zwaantjes en Els 
veel succes met haar nieuwe job !

Tekst en foto: Rik Hoeree

Frituristen komen en gaan, maar frituur
De Drie Zwaantjes blijft bestaan 
Frituur De Drie Zwaantjes, het enige frietkot 
in Oostakker dat nog  in een echt authentiek 
“kotje” haar klanten verwelkomt, heeft een 
lange geschiedenis.  Strategisch gelegen naast 
supporterscafé De Walput, combineren ze al jaren 
lekkere frietjes met een gezellige babbel.

De laatste
schakel
voor het 7e 
viergeslacht!
In een vorige editie maakten 
we melding van de komst van 
een meisje, om het zevende 
viergeslacht van overgroot-
moeder ‘Beppe’ Suzanna Braekeleirs (87) uit Destelbergen (met vertak-
kingen in Oostakker en Sint-Amandsberg) vol te maken. Je begrijpt de 
coronatijden waardoor we ze niet allemaal samen op de foto kunnen 
krijgen. Maar de jongste spruit, baby Juna Verhelst (foto) het kersverse 
dochtertje van Erika De Coninck en dus de kleindochter van Bea Sche-
pens werd op 2 maart geboren. Schattig toch deze baby, het twaalfde 
achterkleinkind van ‘Beppe’ of Suzanna zoals je wilt.

Meteen is het zevende vrouwelijke viergeslacht in de familie rond. Een 
unicum in onze regio.
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P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

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

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

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

WWW.PDSCARS.BE

OKKASIEWAGENS MET 1 JAAR WAARBORG

STEEDS AFGELEVERD

MET GROOT ONDERHOUD

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

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

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

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

Maurice en Magdalena 71 jaar getrouwd !
Van de Capelle Maurice (93) en Magdalena Verschraegen (89), bei-
den geboren en getogen in Oostakker, huwden op 23 maart 1950. 

Ze waren recent dus 71 jaar ge-
trouwd. Ze hebben altijd in 

Oostakker gewoond, eerst op de ouderlijke boerderij, die in 1966 
plaats moest ruimen voor de aanleg van de R4. Het koppel verhuisde 
toen naar de Koestraat in Lourdes (nu Slotendries). Daar startten ze 
met een handel in granen, zaden en tuinproducten. Maurice was ook 
gekend in Oostakker als ‘de melkboer’, aangezien hij vroeger ook een 
melkronde had.

Na hun pensioen verhuisden ze naar de Christiaan Vanderheyden-
laan, waar ze nu nog steeds wonen.

Hun huwelijk was zeker vruchtbaar:  er kwamen 12 kinderen, 21 
kleinkinderen en inmiddels zijn er ook al 17 achterkleinkinde-

ren (18de en 19de op komst…).
Als de familie bijeenkomst zijn ze reeds met 80, misschien 

wel de grootste familie van Oostakker en omstreken 
waarvan beide ouders nog in leven zijn.

Proficiat !  We wensen het koppel nog vele jaren in 
goede gezondheid!

Tekst en foto: Geert Van de Capelle
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De provincie subsidieert er klimaatgezond 
tuinadvies en stuurt daarvoor tuincoach Ann 
Muyldermans op pad die gepersonaliseerd 

Lokale klimaatplannen met tuinadvies in wijk Ombeekhof
De provincie en de stad Gent hebben de handen in elkaar geslagen voor hun 
strijd tegen de klimaatverandering. In Ombeekhof, op de grens van Sint-
Amandsberg met Oostakker, werden bij nieuwbouwwoningen initiatieven 
genomen die op termijn hun nut zullen bewijzen in de strijd tegen 
klimaatverandering.

voortuinadvies geeft aan geïnteresseerde 
burgers*. De stad Gent nam zelf ook een tui-
nadviseur in dienst om nuttige tips te geven. 
Want de stad wil dat voortaan bij nieuwbouw 
en aanleg van wegen vooral ook gemikt 
wordt op een vergroening met het oog op het 
verminderen van broeikasgassen. 
“De negatieve gevolgen van de klimaatveran-
dering zijn ook in Oost-Vlaanderen te voelen”, 
zo stipte gedeputeerde Riet Gilis, bevoegd 
voor Klimaat aan bij de voorstelling van het 
project rond klimaatgezonde tuinen in het 
Ombeekhof. “Om hitte, droogte, waterover-
last en het verlies aan biodiversiteit te bestrij-
den, zijn twee maatregelen nodig, namelijk 
vergroening en ontharden. Dat is niet alleen 

een taak van overheden, maar ook van de 
bewoners” zei ze op de voorstelling van een 
nieuw project in Ombeekhof, en later die dag 
ook nog in Uitbergen-Berlare. Uiteindelijk zal 
het ook gaan om liefst zestien deelnemende 
steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen die 
beroep zullen kunnen doen op de tuincoach.
In de wijk Ombeekhof in Sint-Amandsberg 
kregen we de primeur te zien. Daar werden 
negen bijna energie neutrale woningen ge-
bouwd. De stad Gent bepaalde via de steden-
bouwkundige voorschriften dat de voortuinen 
van deze woningen (op dit ogenblik nog in 
ruwbouwfase) niet mogen verhard worden. 
Schepen Heyse, verantwoordelijk voor mili-
eu en klimaat legde uit waarom ontharding 
in een stad als Gent zo belangrijk is. De tuin-
coach adviseerde een bewoner over hoe de 
aanleg van een klimaatgezonde voortuin er 
op termijn moet uitzien. Uit de uitleg van zo-
wel Gillis als Heyse leerden we dat de periode 
van een private tuin inrichten als een stenen 
woestijn niet meer van deze tijd is. Integen-
deel, door natuurlijke processen ook in je tuin 
toe te laten en de natuur soms haar gang te 
laten gaan, heb je veel minder onderhoud en 
creëer je bovendien een waardevol stukje bio-
diverse natuur. In Oost-Vlaanderen is 9% van 
de totale grondoppervlakte ingenomen door 
tuinen, slechts 5% is bos. Er is dus in zekere 
zin veel potentieel voor meer groen.
Zestien steden of gemeenten in onze provin-
cie doen mee aan het proefproject “Klimaat-
gezonde tuin” die de Provincie in 2021 uitrolt, 
en waarvan de wijk Ombeekhof dus een voor-
beeld zal zijn. De plannen zullen ook voor an-
dere nieuwbouwprojecten worden toegepast, 
al blijft er natuurlijk altijd vrijheid voor de 
bewoners. Misschien zal niet iedereen over-
tuigd zijn van een ‘verwilderde tuin in func-
tie van het milieu’, maar het is wel iets om 
over na te denken. “Hoe hard we ook inzet-
ten op het verminderen van broeikasgassen, 
we zullen ook onze steden, wijken, straten en 
huizen moeten aanpassen. Als stadsbestuur 
vergroenen we Gent waar mogelijk bij aanleg 
van straten, het voorzien van groendaken en 
-slingers en het realiseren of uitbreiden van 
parken en natuurgebieden. Maar ook steeds 
meer inwoners gaan gelukkig zelf aan de slag 
in hun eigen straat of voortuin. Dat engage-
ment versterken we via subsidies, advies en lo-

Enkele beelden van de 
voorstelling van het project, 
inbegrepen de nieuwe 
woningen in Ombeekhof 
waarvan sprake. En de 
tuinbouwcoach Ann 
Muyldermans die uitleg 
verschafte.  (©D.D.)

De Lage Vuurse opent als restaurant

op 1 mei (indien het kan/mag)

maar sowieso voorzien we volgende 

TAKE AWAY SERVICE:
 

Ontbijtmanden
op Moederdag 9 mei 2021

(met levering aan huis)
EN

Foodbox
op zondag 9 mei aan 45 euro p.p.

MET VOLGEND MENU: 
2 Hapjes van de chef

&&&
Asperges à la flamande

&&&
Romige venkelsoep | rivierkreeft | dragon

&&&
Roodbaars | risotto | saffraan | chorizo

&&&
Dessertje van het huis

 
+  OPTIE boeketje bloemen geleverd aan huis

 

Prijzen en info:
www.delagevuurse.be

of 09 251 08 08



nr 04 - April 2021                    13

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

Eieren, chocolade en gezelligheid,
geniet met elkaar van de paasdagen!

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

gistieke steun. Zo werken we samen aan een 
groenere, levendige buurt. Want bomen en 
planten maken een buurt aantrekkelijk en be-
schermen tegen hitte, droogte en waterover-
last,” aldus de bevoegde schepen.
In het project Ombeekhof verbiedt Gent ver-
hardingen zoals opritten in de voortuintjes 
van de nieuwe verkaveling, en moet gedacht 
aan inheems groen en ruimte voor regenwa-
ter om in de bodem te infiltreren. Dat laat-
ste is cruciaal om droogte tegen te gaan. Na 
huisbezoek ontvangt de burger een advies-
verslag op maat met alternatieven voor de 
ininrichting, mooi gevisualiseerd en gedocu-
menteerd. Met dat advies zal de aanzet wor-
den gegeven voor onmiddellijke actie. Bij de 
voorstelling van het project kreeg een nieuwe 
bewoonster alvast degelijke uitleg van de Pro-
vinciale tuincoach Ann Muyldermans. 

*zie ook www.oost-vlaanderen.be/klimaatge-
zonde-tuin

(D.D.)

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

De straat en zijn inwoners: 
kandidaten gezocht!

Voor een nieuwe rubriek ‘Mijn straat’ 
zijn we nog op zoek naar Oostakke-
naars die graag hun straat en haar in-
woners willen voorstellen.

Interesse?
Stuur dan een mailtje naar Karolien 
Selhorst op karoselhorst@gmail.com Zij 
neemt spoedig contact met u op voor 
een telefonisch interview. Dit komt dan 
een van de volgende Attentie-uitgaves.

Een blik achter de schermen in
woonzorgcentrum Vincenthof in Oostakker
Heeft u ook altijd willen weten wat er zoal 
reilt en zeilt in een woonzorgcentrum? Hou 
dan alvast het volgende nummer van Atten-
tie in de gaten. Daarin nemen we u graag 
mee voor een bezoek achter de schermen van 
woonzorgcentrum Vincenthof in de Gasthuis-
straat in Oostakker. We hadden er niet alleen 
een gesprek met de directie, maar ook enke-
le bewoners kwamen aan het woord. Niet te 
missen dus!   

Karolien Selhorst 

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
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OKRA vergadert 
Niets doen is geen optie bij OKRA. Dus nogmaals 
de koppen bij elkaar gestoken om te beslissen…… 
dat we veel kunnen plannen, maar die plannen 
jammer genoeg niet kunnen omzetten in concre-
te realisaties, alhoewel….. Kijk maar in volgende 
ATTENTIE!

ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

De Katholieke Kring en hoek Pijphoekstraat/Gasthuisstraat
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 oude foto’s, ons bezorgd door Guido Rogiers die reeds enkele 
tento’s organiseerde.

Op de hoek van de Pijphoekstraat en de 
Godshuisstraat stonden er twee eenvoudi-
ge woningen met een voortuintje. Aan de 
linkerkant woonde Martha Vergaert met 
haar man Michel Buysse. Martha hield er een 
winkeltje waar zij “sletsen “ verkocht, waar-
door iedereen haar Martha slets noemde. 
Daarnaast zien we in de deuropening  Maria 
Van Bastelaere staan (foto 1 en 2). Zij woon-
de er met haar man, Remy Van Damme, alias 
“Godzalmijzegenen”. Die bijnaam was het 
gevolg van zijn steeds weerkerende gezegde, 
telkens hij moest schieten op de liggende wip. 
Deze huisjes werden in 1964 onbewoonbaar 
verklaard en gesloopt. Martha verhuisde met 
haar winkel verderop in de Pijphoekstraat.

Naast die twee huisjes stond nog een wo-
ning waar de fam. De Coninck woonde. Door 
het slopen van die twee kleine huisjes kreeg 
men vrij zicht op de zijmuur van de feest-
zaal van de Katholieke Kring (links onder). 
Die feestzaal was oorspronkelijk de noodkerk, 
die in 1919 werd opgetrokken om tijdelijk 
dienst te doen als parochiekerk, tijdens de we-
deropbouw van de Sint-Amanduskerk, die op 
10 december 1917 per vergissing werd gebom-
bardeerd en zwaar werd beschadigd.  Toen de 
herstelde kerk in 1925 terug in gebruik was ge-
nomen, werd door de “Parochiale Werken” de 
noodkerk omgevormd tot de feestzaal van de 
Katholieke Kring.  Aan de feestzaal werd la-
ter door de “Parochiale Werken” een café met 
vergaderzalen gebouwd (foto rechts boven). 
De eerste uitbaters van het café van de kring 
waren Fons Persoon en zijn vrouw Germaine 
De Maeyer. Fons was een periode werkzaam 
als landbouwer op de boerderij van het kloos-
ter van de Zusters Sint Vincentius à Paulo. 

Na hem zouden zijn dochter Irma en haar man, 
Roger De Decker (foto rechts boven), de popu-
laire uitbaters worden van het café. Irma en 
Roger zwaaiden er 26 jaar lang, tot 1990, de 
scepter. Irma overleed in 1989, precies één jaar 
nadat het koppel was gehuldigd op een “kas-
teleinsfeest” georganiseerd door het “feestco-
mité Oostakkerdorp”. Roger overleed in 2019.

De Kring was destijds een zeer populaire ont-
moetingsplaats voor jong en oud, en alle strek-
kingen waren er welkom en de pastoor kende 



nr 04 - April 2021                    15

Uw Volkswagen-concessiehouder

6,3 - 7.2 L /100 KM • 143 - 163 G /KM CO2 (WLTP)*
*Situatie op 05/02/2020, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties. 

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): volkswagen.be

U zit al lang genoeg binnen
Haal een frisse neus in de T-Roc Cabrio SUV
De T-Roc Cabrio combineert het comfort van een SUV met het pure rijplezier van een cabrio. De vier volwaardige zitplaatsen 
zorgen ervoor dat je probleemloos vrienden of familie kan meenemen tijdens een rit waarbij de wind door jullie haren waait.

Kom de T-Roc Cabrio 
ontdekken 
bij uw Volkswagen-
concessiehouder

Antwerpsesteenweg 86 - Lochristi
Tel. 09/355 74 52

www.autocenterstevens.be

Wij blijven open tijdens “de Paaspauze”!
Maak telefonisch een afspraak

of stuur een mail naar verkoop@stevens.vw.be

Heb jij nog herinneringen 
aan deze dorpszichten?
Heb ook jij herinneringen aan deze 
gebouwen, of mensen, of straten ? 

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!

er ook de weg.  Allerlei verenigingen hielden 
er hun vergaderingen, feesten, kaartingen en 
schietingen. Toneelstukken werden er opge-
voerd en menig eetfestijn had er plaats. Op de 
foto bladzijde 14 zien we ook nog de bolbaan, 
die werd aangelegd op de  vrijgekomen ruimte 
na de afbraak van de huisjes, en feestelijk in 
gebruik genomen werd in 1981. Op het stuk-
je grond voor de bolbaan stond ook jarenlang 
het frietkot “Simonne”, waar menig inwoner 
van Oostakker een frietje kwam steken. 

Het geheel kwam later in handen van de stad 
Gent, en de uitgeleefde gebouwen werden uit-
eindelijk in 2004 gesloopt, om plaats te maken 
voor een moderne nieuwbouw, het cultureel 
centrum, OCO (foto rechts). De jeugdclub “het 
Maegher Goet”  zou voortaan ook zijn basis 
hebben in het nieuwe gebouw.

Tekst en foto’s:
Guido Rogiers
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DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !

Positief gedacht! 
‘Beter gekwetst door de waarheid,

dan getroost door een leugen’ (Khaled Hosseini)

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 Extra uitwijkstroken moeten redding brengen
Onder druk van de plaatselijke bevolking (Wittewalle) heeft sche-
pen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) een oplossing gevon-
den voor de modderpoelen in de straat Wittewalle in Oostakker. 
Door de werken in Oostakkerdorp moeten bussen in twee richtin-
gen rijden en krijgt de straat heel wat extra verkeer te verwerken. 
Daardoor worden de bermen keer op keer stuk gereden. De straat 
werd eerder heraangelegd, maar is nu veel te smal voor tweerich-
tingsverkeer.  
Om het probleem te verhelpen, wil Watteeuw de bermen aan beide 
zijden van de straat laten verstevigen door uitwijkstroken in gras-
dallen. De bewoners zullen echter nog wat geduld moeten oefenen, 
want de werken zullen pas uitgevoerd worden na de herinrichting 
van Oostakkerdorp, die nog tot eind dit jaar duurt. In tussentijd 
zal er wel strenger worden toegezien op de snelheidsbeperking en 
indien nodig zullen de bermen verder aangevuld worden.
Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA), die het pro-
bleem al meermaals aankaartte in de gemeenteraad, geeft com-
mentaar. “Ik denk dat de situatie al een stuk zal verbeteren, maar ik 
weet niet of het een ideale oplossing is. Zeker omdat alleen het ge-
deelte waar de bus rijdt, zal aangepakt worden. Ook het probleem 
dat er geen voetpaden of fietspaden zijn, is daarmee niet van de 
baan. De fietsers en wandelaars, die zich vaak onveilig voelen door 
het voorbijrazende verkeer, blijven dus voorlopig in de kou staan.” 

Karolien Selhorst 
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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

KRC Gent start met Multimove (U6)
“Multimove voor kinderen’’ biedt kinderen een breed bewegingspro-
gramma aan, waarin de focus ligt op de algemene ontwikkeling van 
de twaalf bewegingsvaardigheden bij kinderen (werpen en vangen, 
rollen, springen en landen, zwaaien, dribbelen,...). Deze bewegings-
vaardigheden zijn van belang voor de algemene motorische ontwik-
keling van kinderen, en het is nog beter dat de twaalf bewegingsvaar-
digheden al op jonge leeftijd worden geprikkeld. 
Coördinator onderbouw Marc Careel: “Studies tonen aan dat een bre-
de sportieve opleiding, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van multi-
move, cruciaal is om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden, 
zoals voetbal, nog beter te kunnen aanleren en trainen. Vandaar onze 
keuze om een gevarieerd sportaanbod voor te schotelen.”
Vanaf het seizoen 2021-2022 zal de categorie U6 gedurende de eer-
ste maanden wekelijks één multimove-sessie krijgen en één voetbal-
training. Na een aantal maanden zal worden overgeschakeld op twee 
voetbaltrainingen per week. De multimove-sessies worden gegeven 
door Robin Van Den Bosch (Lesgever aan de opleiding Multimove), 
de voetbaltrainingen zullen telkens worden geleid door Timothy 
Rootsaert, die al een aantal jaar aan de slag is bij de onderbouw van 
KRC Gent. 
Daarenboven zal de U6 op regelmatige basis 2 vs 2-vriendenwedstrijd 
spelen tegen ploegen uit de buurt. 
De trainingen bij de U6 gaan van start begin augustus. Het lidgeld 
voor het volledige seizoen bedraagt 275 euro. 
Wie zijn zoon of dochter wil inschrijven in de categorie U6 (= geboor-
tejaar 2016) kan een mail sturen naar communicatie@krcgent.be
Meer info op 0486-798865
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KRC GENT
tAKE AWAY 22 & 23 april 

HTTPS://KRCGENT.CLUBWERELD.NL

€
€
€
€

€
€

€
€

Het moest er eens van komen. Op 
vrijdag 2 april werd in Wittewalle 
een blinde man door een auto om-
vergereden. De 62-jarige inwoner 
uit de Gasthuisstraat was op dage-
lijkse wandeling met zijn hondje. 
Hij werd zwaargewond afgevoerd 
naar het UZ. Daar herstelt hij van 
verschillende breuken en een her-
senbloeding. We wensen hem een 
spoedig herstel. Nadat begin maart 
ook al een vrouwelijke voetganger 
lichtgewond geraakte na een aan-
rijding in de Wittewalle, zijn de be-
woners het stilaan beu. Men deed 
een oproep op sociale media om 
vlaggen en fluohesjes aan bomen 
en gevels op te hangen om er het 
stadsbestuur (nogmaals) op te wij-
zen dat de situatie hier levensge-
vaarlijk geworden is. “Hier is plaats 
genoeg voor voetpaden en fietspa-
den of fietssuggestiestroken, maar 
tot hiertoe wil de schepen van mo-
biliteit niet ingrijpen”. Zijn reactie: 
“We willen geen permanente op-
lossing voor een tijdelijk probleem” 
zo liet hij weten.

Bewonersactie voor veiligheid
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Alle inlijstingen op maat. Ophangsystemen van Arti-Teq
Lamineren van foto’s en kleven op verschillende panelen

 Ledergemstraat 65, unit 12 • 9041 Oostakker • Gsm : 0496/530.350 • Mail : hugomartens@telenet.be 

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR.              VOLG ONS OP FACEBOOK.

Inlijstingen/fotomontage Martens

Wij werken op afspraak

0496/530.350

HUMOR

Boer Kamiel
en zijn 
spruiten
1960. Op een herfstdag wil Boer Kamiel 
met paard en kar de grens over van 
België naar Nederland. Zijn kar is 
geladen met 1000 kilo spruiten. De 
Nederlandse douanier wil Kamiel een 
loer draaien.
“Dag Kamiel, als je vandaag over de 
grens wil, moet je een extraatje doen. 
Je zou één spruit in uw achterwerk 
moeten steken, pas dan mag je de grens 
over”.
Kamiel, braaf als hij is, laat zijn broek 
zakken en duwt een spruit in zijn 
achterste. Daarna schiet hij in een ferme 
lachbui.
De douanier: “Awel, nog plezant ook”?
Kamiel: “Neen, dat niet, maar ik denk 
op mijn buurman, die komt straks met 
een kar suikerbieten”…

Vanaf 1 januari 2022 wil Vervoerregio Gent en 
uitvoerder vervoersmaatschappij De Lijn ook 
de (huidige) lijnen 38/39 heroriënteren. Het 
afschaffen van een viertal plaatselijke haltes in 
Sint-Amandsberg - en op de grens met Oostak-
ker - roept al enige tijd reacties en afwijzingen 
op. Het gaat om de Frans Gevaert-/Albrecht 
Rodenbachstraat, de Zingemkouter, de Goed-
levenstraat (vlakbij basisschool Vogelzang) en 
de gelijknamige halte Vogelzang ter hoogte 
van de Edgard Tinelstraat en van o.m. de huis-
artsenpraktijk Oude Bareel en de provinciale 
school CVO/VSPW. Daardoor verdwijnt in de 
omgeving een rechtstreekse verbinding met 
het stadscentrum. In essentie worden de ge-
bruikers richting Antwerpsesteenweg en voor-
al het Ferdinand Snellaertplein  verwezen, zeg 
maar ‘verdreven’. De argumenten waarom de 

Buurtactie voor behoud bushaltes houdt aan…
De buurtactie voor het behoud van een viertal bedreigde bushaltes in Sint-
Amandsberg houdt aan. Het dossier ligt op tafel van Vervoerregio Gent. Schepen 
van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) liet verstaan dat er geen geld meer 
beschikbaar is voor aanpassingen. Lokaal blijft men ageren voor een gunstig 
resultaat. Op woensdag 7 april ging ook de PVDA actie voeren voor het behoud…

buurt ontevreden is over het vooruitzicht en 
de gang van zaken, kon u al vroeger lezen. 
Vele honderden medestanders onderteken-
den intussen mee de petitie ‘Zonder bushalte 
straat’. Intussen kreeg een extra ondersteu-
nend en creatief initiatief een passend gevolg. 
Ondersteuners en sympathisanten werden al 
vroeger uitgenodigd om een ludiek aange-
klede bus in pocketformaat te maken. Voor 
de origineelste werd een prijs aangekondigd. 
Jonge inwoner Flynn kreeg zopas een geldprijs 
van Belevingswinkel De Korf toegestopt. Dat 
was meteen ook goed voor een extra bijeen-
komst om de actie verder visueel in de media 
te ondersteunen (zie foto’s). Intussen kondig-
de ook de PVDA aan om aan een betrokken 
halte een gerichte actie op te zetten. Voor de 
actiegroep is het een extra krachtig signaal 

naar de overheid toe. Ook al is er geen enkele 
politieke voorkeur in de rangen.
Meer info bij Janna Van Rossem via janavan-
rossem87@gmail.com of freddy.van.rietvel-
de@gmail.com. Ook op Facebook ‘Zonder 
bushalte straat’.
P.S. De Lijn werkt intussen verder aan een fysi-
sche sanering op het traject richting Oostakker 
centrum. Recent werd het al langer niet meer 
in dienst zijnde bushokje (halfweg) de Krijte- 
kerkweg uitgebroken en weggehaald. Dat 
gold verderop ook aan de Sint-Laurentiuslaan 
ter hoogte van de Petrus Hostestraat. 

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s Dirk De BOURDERE                 
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Dorp-Oost 107 - Lochristi - T. 09-356 90 51

Openingsuren: dinsdag-vrijdag  09-12u en 14-18u30 
 zaterdag  09-18u doorlopend 
 zondag  10-12u www.lorenti.be

Ruime keuze in KWALITATIEVE KINDERSCHOENEN 
Ontdek de NIEUWE LENTE-ZOMERCOLLECTIES

en geniet van onze LENTE-ACTIE !
10% KORTING op de volledige schoenencollectie

Volg ons op

KINDERSANDAALTJES

AL   VANAF   50 EURO

BUBBELKORTING : 
Vanaf 3 paar: 20% korting 

Niet combineerbaar met andere kortingen of promoties. Niet geldig op pantoffels, handtassen,
textiel en kleine lederwaren. Kortingen geldig tot 30/04/2021 

GROENE ZESDAAGSE
Maar toch laten we ons publiek in 2021 niet in 
de kou staan. De Groene Zesdaagse moet dit 
jaar een volledig nieuw en coronaproof concept 
worden met een mix van online en offline bloe-
men- en plantenpracht.
Het is geen geheim dat dé Floraliën een ab-
soluut hoogtepunt zijn voor al wie houdt van 
florale creaties en de impressionante innovaties 
die ermee gepaard gaan. Het zou zonde zijn 
om de groeiende groep liefhebbers van groen, 
bloemen en planten nog een jaar langer op hun 
honger te laten zitten. Daarom komt de orga-
nisatie met een elegante invulling van een onli-
ne event, al even innoverend als het evenement 
zelf. De Groene Zesdaagse wordt het verhaal 
achter de schermen voor iedereen die gebeten 
is door een sector die kleur brengt in ons leven.
Tussen 4 en 9 mei 2021 kan je genieten van een 
uiteenlopend aanbod aan online workshops, 
interessante tips & tricks, lezingen van experts 
en een hybride event in open lucht voor zij die 
graag de natuur intrekken. Het online gedeel-
te zal gestuurd worden via sociale media en een 
online platform waar je zelf kan aangeven waar 
je graag meer over te weten komt. Op de web-

Floraliën Gent verrast dit jaar
met De Groene Zesdaagse
2020 was het jaar van COVID-19 en dus werd de organisatie genoodzaakt 
het 4-jaarlijkse floraal topevenement uit te stellen. Nu mogelijke 
versoepelingen op zich laten wachten, dringt de tijd en besliste de 
organisatie onlangs om het event naar 2022 te verplaatsen…

site, www.floralien2021.be, kan je terecht voor 
video’s met informatie en downloadbare pak-
ketten. Met dit onlineconcept ben je niet meer 
gebonden aan openingsuren en krijg je de mo-
gelijkheid om elke dag nieuwe dingen te ont-
dekken over jouw favoriete planten.

“In deze uitdagende coronatijden worden de 
gezondheids- en welzijnsvoordelen van tuinie-
ren steeds belangrijker. Daarom leggen we dit 
jaar de nadruk op biodiversiteit, klimaat, inno-
vatie en gezondheid.”, zegt Pieter Toebaert, al-
gemeen directeur van KMLP, organisator van 
Floraliën. De organisatie kiest er dan ook voor 
om de mensen aan te zetten de natuur in te 
gaan aan de hand van wandel- en fietstochten 
die je eveneens via de website kan ontdekken. 
Daarnaast starten ze een bloemenzoektocht zo-
als de populaire berenzoektocht die de 1e lock-
down onze kinderen het huis uit lokte. Voor de 
kinderen zal er verder ook nog een program-
ma beschikbaar zijn om hen meer bij te brengen 
over biodiversiteit, bloemen en planten. 
Op de site van Floraliën, het ICC gebouw te Gent, 
zal een tentoonstelling komen over de ont-
staansgeschiedenis van Floraliën en de impact 

in het Gentse societyleven. De tentoonstelling 
zal volgens de geldende Coronamaatregelen 
te bezichtigen zijn. “We lanceren De Groene 
Zesdaagse vandaag op International Women’s 
Day en sluiten af op Moederdag, en dat is voor 
ons ideaal”, zegt Alexander Vercamer, Voor-
zitter Raad van Bestuur, er zal dus beslist veel 
aandacht worden besteed aan de mama’s on-
der ons onder de vorm van acties en persoon-
lijke boodschappen. De Groene Zesdaagse is de 
“Echte Zesdaagse Gent” erkentelijk voor de sa-
menwerking en de steun.

Benieuwd wat Floraliën dit jaar voor jou 
kan betekenen?
In maart en april wordt telkens een tipje van de 
sluier opgelicht op www.floralien2021.be. Ben 
je geïnteresseerd in exclusieve content? Dan 
kan je lid worden van de Gentse Floraliën Com-
munity en ontvang je nog meer interessante 
info. Volg de Floraliën ook via Facebook en In-
stagram @floraliengent en laat weten waar jij 
meer info wilt over ontvangen! 
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“Die beginjaren waren uitdagend. Het was in die tijd niet evident om als 
jonge kerel zomaar in het verzekeringswezen te stappen. De meerderjarig-
heidsgrens lag toen nog op 21 en dat was ik nog niet. Ik weet nog goed dat 
ik samen met mijn vader toestemming moest gaan vragen bij de Handels-
rechtbank vooraleer ik mijn zaak kon opstarten.
Ik zou van thuis werken en hing dus gewoon een uithangbord aan de ge-

vel, in de hoop zo mensen over de vloer te 
krijgen. De drempel voor nieuwe klanten 
was natuurlijk groot. Ik had geen mooi, 
ruim kantoor waar je zomaar kon binnen-
wandelen; er moest aangebeld worden.  
Een bord met daarop het logo van de Na-
tionale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid, beter gekend als ‘het Blauwe 
Fabriekje’ was het enige zichtbare kente-
ken. Toch lukte het mij om op vrij korte 
tijd een mooie verzekeringsportefeuille 
uit te bouwen. Eerst vrienden en familie, 
en niet veel later ook tal van mensen met 
wie ik nog geen persoonlijke band had.” 

Fintro Pattyn-Sax, een succesverhaal
1974. Vanuit een kamer van vier op vier, achter gesloten deuren, start 
Eric Pattyn, toen net geen 21 jaar, zijn eigen zaak. Als nieuweling in 
de bank- en verzekeringswereld moet hij opboksen tegen heel wat 
bloeiende bankkantoren die op dat moment in Oostakker te vinden 
zijn. Met succes. Nu, meer dan vijfenveertig jaar later, floreert Fintro 
Pattyn-Sax. “En daar ben ik fier op”, vertelt Eric ons.

Erics connectie met Oostakker was een extra voordeel. Met een 
vader als gemeentesecretaris en een grootvader als politiecom-
missaris is ook Eric een bekend gezicht in de gemeente. “Ik ken 
veel mensen en dat helpt natuurlijk. Kennissen worden makke-
lijker klanten, want er is een basis van vertrouwen. Daarnaast is 
het sociaal contact net datgene wat de job leuk maakt. Ik was 
jarenlang veel op de baan, meestal ’s avonds en vaak tot mid-
dernacht. Het is die connectie met mensen die ervoor zorgt dat 
je dat kan blijven doen.”
Afspraken tot laat in de avond waren toen een belangrijk on-
derdeel van de job. Mensen verwachtten dat hun bankier bij 
hen thuis langskwam om belangrijke financiële zaken te be-
spreken. “In een kantoor is het altijd mogelijk dat de buurman 
achter je staat en dus zou horen dat jij net een kasbon gekocht 
hebt”, lacht Eric, “Dat was in die tijd ondenkbaar.” Eric ging 
dus dagelijks de baan op, en keerde vaak terug met erg veel 
cashgeld op zak. “Dat ging soms om één tot twee miljoen, hé. 
Belgische Frank uiteraard, maar toch, dat was erg veel geld in 
die tijd. Ook in het bankkantoor was toen vaak veel geld aan-
wezig; het stak gewoon in de lades van mijn bureau, en eni-
ge vorm van bescherming zoals kogelvrij glas was er helemaal 
niet. Het opgehaald geld moest ik persoonlijk gaan storten bij 
de Nationale Bank in Gent. Er is doorheen de jaren natuur-
lijk enorm veel veranderd. Professionele geldtransporten, ko-
gelvrij glas, uitgebreide beveiligingssystemen… Nu is er in een 
bank amper nog cashgeld te vinden.”
Met de verdere professionalisering van het bankwezen veran-
derde er voor Eric Pattyn persoonlijk ook veel. Zijn zaak ver-
huisde van de ouderlijke woning in 1979 naar de Gentstraat 
en na nog verdere uitbreiding wist hij tijdens de jaren ’90 het 
huidige pand te Oostakkerdorp op de kop te tikken. In 2010 
ontstond de duo-vennootschap Pattyn-Sax en nog geen tien 
jaar later onderging ook het pand een transformatie, opnieuw 
om plaats te maken voor de verdere groei van een succesvol-
le zaak. Twaalf personeelsleden werken nu voor Fintro Pat-
tyn-Sax, een mooie prestatie op zich. “Het is een zeer mooi 
parcours geweest waar wij met ons hele team best trots op 
zijn. Ook het feit dat dit alles in mijn bakermat Oostakker kon 
worden gerealiseerd, stemt me gelukkig.” 
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Pattyn-Sax bvba - uw bankagent en verzekeringsmakelaar - RPR 0885.868.435
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. V.U.: Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - BTW BE 0403.199.702 - RPR Brussel

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.PrixFintroPrĳs: Supporting Young Artists

Fintro geloo�  in de creatieve kracht van jonge mensen. Daarom beloont 
Fintro jaarlĳks jonge artiesten met onmiskenbaar talent die blijk geven 
van durf, visie en maatschappelijk engagement.
Meer info en uw kandidaat voordragen? Surf naar Fintro.be/� ntroprijs!

Fintro Oostakker Oostakkerdorp 41, 9041 Oostakker
T +32 (0)9 251 23 24

pattyn-sax@�ntro.be
Facebook.com/FintroOostakker

54
22

7

BNP-12045-26-648423489-Fintro_Adv_Oostakker_143x194.indd   1 03/03/2021   16:43

We hebben enkele nieuwe medewerkers voor Attentie. Ann Dehoucke, die 
bij Graphius werkt, zal nu elke maand een adverteerder in de kijker zetten 
die reeds meer dan dertig jaar publiciteit plaatst in Attentie. We starten 
met Fintro-kantoor op Oostakkerdorp, waarvan de roots bij de stichting 
van ‘Attentie’ betrokken waren. 
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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)

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

Zoveel is duidelijk, de gemeente ligt Eric 
nauw aan het hart. Als voormalig bestuurs-
lid van de Oostakkerse Middenstand spreekt 
hij met veel liefde over de mensen, hun han-
delszaken en de vele initiatieven die ze op 
poten zetten. Zijn favoriet? Vlaaiendinsdag. 
Zijn hoop voor de toekomst? “Het is een 
moeilijk jaar geweest voor iedereen. Niet al-
leen de pandemie, maar ook de sterke groei 
van de e-commerce maken het voor veel lo-
kale handelszaken moeilijk. Dat doet na-
tuurlijk pijn om te zien. Ik hoop dat we dit 
met z’n allen snel te boven komen en op-
nieuw kunnen gaan voor volle groei. Zodat 
Oostakker verder kan floreren.”

Tekst: An Dehoucke
Foto’s:  Fintro

Hieronder een ‘publiciteit’ van meer dan 40 jaar 
oud, toen verschenen in ‘Attentie’.

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

20.300 euro
10 km
01/2021
Benzine
110 kW (150 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

15.950 euro
37.755 km
08/2018
Diesel
85 kW (116 PK)
Automatisch

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

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond editionOpel 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)Fiat 500X - 1.6 Multijet Lounge DCT - Navigatie

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

6.490 euro
69.718 km
05/2013
Benzine 
51 kW (69 PK)

Fiat 500 - 1.2i Pop - Met airco
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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

Kortom, een palmares om U tegen te zeg-
gen. En dat palmares is sinds 2016, samen 
met zijn vrouw Lise en kinderen Muse en 
Aphrodite, woonachtig te Oostakker. Aan de 
andere kant van de tafel zit Jeroen De Wael, 
geboren en getogen te Oostakker en al ve-
le jaren gebeten door de wijnmicrobe. Het is 
dan ook de passie voor wijn (en snooker) die 
beiden bij elkaar bracht.

Jasper, je bent geboren en getogen in Brug-
ge, wat heeft jou gedreven u te vestigen in 
Oostakker?
Ik woonde al jaren in Gent (zoals zoveel West- 
vlamingen zeker?) dus de regio zelf was mij 
zeker niet vreemd. Wij hebben een aantal 
jaar het restaurent RAJ uitgebaat in Gent 

centrum en erna heb ik nog een kleine 4 jaar 
bij Lesco in Wetteren gewerkt. Ik heb altijd 
heel graag in Gent centrum gewoond maar 
het bleef toch altijd in mijn achterhoofd spo-
ken om ooit een tuin te hebben en wat meer 
bewegingsruimte voor de kinderen. Door 
het mobiliteitsplan en bijhorende problemen 
om de kinderen nog op tijd op school te krij-
gen is dit allemaal in een stroomversnelling 
geraakt. We waren vooral op zoek naar een 
goede ligging, wat groen en uiteraard het al-
lerbelangrijkste: een goede school en plaats 
waar de kinderen zich thuis konden voelen. 
We zijn in verschillende randgemeentes gaan 
kijken maar Oostakker stond toch vrij snel 
nummer één: makkelijk te bereiken, overal 
dichtbij, goede scholen en voor mij heel be-
langrijk: dichtbij de beste bierwinkel van Bel-
gie.

Hoe wordt iemand Beste sommelier
van België?
Goede vraag... Ik denk dat alle winnaars wel 
één ding gemeen hebben: passie. Alles be-
gint met een grote passie voor wijn en ui-
teraard ook eten. Daarnaast moet je uiterst 
leergierig zijn en bereid zijn om veel te stu-
deren. De wijnwereld is de laatste 25 jaar ui-
termate groot geworden met meer aandacht 
voor ‘nieuwe’ gebieden, technieken en wijn-
makers. Een vaak gemaakte fout is dat men 
denkt dat sommelier zijn enkel over wijn gaat 
maar in een open minded land zoals België 
(die de internationale testmarkt is voor dran-
ken wereldwijd) moet je uiteraard ook goed 
jouw weg vinden in bier, saké, cocktails en 
tegenwoordig ook de alcoholvrije dranken. 
Een keer je hier jouw weg in vindt dan is het 
trainen, trainen en trainen. Ik heb indertijd 
samen met wat sommeliervrienden een som-
melierclub de Zzundayz opgericht om samen 

te kunnen trainen en zo na twee keer derdes 
geworden te zijn te kunnen winnen. Onder-
tussen hebben we reeds verschillende ‘beste 
sommelier van België’, enkele keren ‘beste 
Maître d’ Hôtel’ en zelfs de ‘eerste kok van 
Belgie’ voortgebracht. Mensen zien altijd de 
grote hoeveelheden wijn die geproefd wor-
den maar niet de uren tussen de boeken, het 
perfectioneren van de ‘service’, wijn en menu 
en uiteraard de wedstrijdtraining zelf.

William Wouters (Voorzitter van de Belgi-
sche sommeliersgilde en ASI Europa nvdr) 
noemt u de Jan Mulders van de sommeliers, 
een vergelijking die opgaat?
We kunnen het beiden goed uitleggen en 
komen vlot over dus ik veronderstel dat het 
daarover gaat.
Zelf ben ik een grote fan van Mulder vooral 
voor zijn taalgebruik en dat is iets wat er in-
dertijd door mijn vader (leerkracht lager on-
derwijs) goed is ingeprent en iets wat ik zelf 
ook wel belangrijk vind. We zijn momenteel 
bezig met een kleine serie over Bordeaux wij-
nen waar ik momenteel nog niet teveel mag 
over zeggen en ook daar heb ik die kans ge-
kregen door mijn vlotte manier van spreken. 
Ik heb zelf geen horeca opleiding gekregen 
(ik ben er eerder per ongeluk ingerold) maar 
heb woordkunst drama gestudeerd waar-
door ik al wat podiumervaring had en een 
paar jaar dictie heeft mij ook geholpen om 
de westvlaamse tongval wat te verbergen.

Door de corona-maatregelen kunnen tas-
tings niet meer doorgaan, hoe hou je uw 
kennis op peil?
Ik probeer wel om mijn algemene theoreti-
sche kennis wat op pijl te houden en Corona 
heeft mij ook de kans gegeven om eindelijk 
nog wat wijnboeken te kopen en de tijd te 
hebben deze dan ook te lezen en herlezen.

Oostakkenaar in de kijker:    Jasper Van Paepeghem
De naam Jasper Van Paepeghem is ondertussen een begrip geworden in de 
(Belgische) wijnwereld. Bekroond met onder meer de titel ‘best sommelier 
of Belgium 2017’, winnaar van de ‘Ruinart champagne challenge’ in 2017, 
auteur van het boek ‘Bio logisch! Dynamisch! Natuurlijk?’ en toen hij 
werkzaam was bij De Jonkman verantwoordelijk voor het verkrijgen van de 
Best beer list of Belgium Gaultmillau 2019.
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‘Flestjetrek’ is een actie die is ontstaan te Oostak-
ker als alternatief op het wegvallen van wijnproe-
verijen en de gezellige wijnavonden ten gevolge 
van de gekende maatregelen met betrekking tot 
de covid-19-pandemie. Deze wijnavonden zijn de 

manier bij uitstek – een goed glas 
smaakt immers nog beter in goed 
gezelschap – om de wijn-passie 
met elkaar te delen en om zo de 
kennis uit te breiden door wijnen 
(blind) te vergelijken met elkaar. 
Geblindeerd proeven omdat je 

#Flesjetrek
Het idee is eenvoudig waarbij je een fles wijn blindeert 
(ingewikkeld in bvb krantenpapier) en deze bij een kennis 
of wijnliefhebber aan de deur zet , aanbelt en wegloopt 
(zoals het belletjetrek van vroeger). Door jouw naam en 
adres te vermelden, weet niet alleen de ontvanger aan 
wie hij/zij de proefbevinding/bedanking kan sturen en 
last but not least, heeft de ontvanger ook het adres om 
een flesje in return te geven volgens hetzelfde principe.

dan alle vooroordelen of voorken-
nis uitschakelt en zo meer tot de 
essentie van proeven kan komen. 
Een wijn van 60 euro zal onbe-
wust en ongewild al sneller als 
‘lekker’ bestempeld worden – los 
van de eigen meug - dan een wijn 
van 10 euro en dan zeker indien 
ze bekende namen hebben als 
‘chateauneuf-du-pape’ of ‘cham-
pagne’. Maar prijs en zeker ‘grote 
namen’ zeggen niet steeds alles 
en het is uiteindelijk het product 
an sich die zich moet bewijzen 
(om de discussie over goedkope 
champagnes nog niet te moeten 
aangaan).

Het is een actie die ondertussen nationaal loopt 
en terug te vinden is op de sociale media met de 
hashtag #flesjetrek #wineandrun. Verras jouw 
vrienden, geniet van de lekkere dingen en vooral 
hou het veilig.

Tekst en foto’s: Rik Hoeree
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Het proeven zelf en foodpairing is uiteraard 
een uitdaging in deze tijden.  In de eerste 
lockdown hebben we het idee om ‘flesje- 
trek’ te beginnen. Ondertussen is deze actie 
toch redelijk nationaal gegaan maar voor-
al in Oostakker hebben wij hier een trouwe 
club mee opgebouwd die het, zelfs na één 
jaar, nog steeds wekelijks doet. We proberen 
elke week een ander thema uit en proeven 
alles steeds blind. Het thema kan druif, regio, 
klimaat zijn maar evengoed ‘de ideale haard-
vuur wijn’ of ‘goed genoeg voor uw schoon-
moeder’-wijn. 

Je gelooft sterk in de herwaardering van na-
tuurlijke / biodynamische wijnen!
Inderdaad. Er wordt vaak beweerd dat dit 
‘nieuwe wijnen’ en ‘nieuwe wijnstijlen’ zijn 
terwijl men eigenlijk duizenden jaren op 
deze manier heeft gewerkt. Bijna alle che-
mische middelen in de wijngaard en hulp-
middelen in de wijnkelder zijn pas laat in de 
20e eeuw op de markt gekomen en hebben 
het wijnmaken natuurlijk wel consistenter 
en makkelijker gemaakt maar tezelfdertijd is 
er toch een deel van het karakter verloren 
gegaan. De echt grote wijnen (wereldwijd 
zelfs) zijn meestal minimum biologisch maar 
vaak toch ook met biodynamische principes. 
De polycultuur (waarbij naast wijn ook ande-

Op wekelijkse basis wordt aan Oostakkers flesjetrek 
gedaan tussen dit gezelschap: vlnr Jasper Van 
Paepeghem, Jo Semeese, Ignaas Goethals, Jeroen 
Sobrie en Jeroen De Wael

Het grote probleem met veel natuurlijke wij-
nen is dat deze al jaren een hype zijn waar-
door er veel boeren zijn overgestapt op deze 
manier van wijnmaken  zonder de nodige 
kennis, hygiëne en passie waardoor er vaak 
foutieve wijnen op de markt komen die ge-
woonweg niet lekker zijn en ervoor zorgen 
dat dit segment helaas nog wat niche blijft. 
Maar... een goed gemaakte natuurlijke wijn 
gemaakt door een passionele wijnboer heeft 
een bepaalde sappigheid en gastronomische 
kwaliteit die onevenaarbaar blijft.

Wat zijn voor jou de wijnregio’s die in de ga-
ten moeten worden gehouden?
Jura en Loire vind ik persoonlijk twee fantas-
tische regio’s in Frankrijk die nog wat meer 
reclame zouden kunnen gebruiken. Libanon 
en Duitsland maken schitterende wijnen die 
nog te vaak onder de radar blijven en we 
mogen uiteraard België niet vergeten!

Ten slotte: een wijnbar in Oostakker, werk 
van maken?
Graag! Ik kom alvast werken op vrije dagen...

Tekst: Rik Hoeree
Foto’s: Jeroen Dewael

re gewassen verbouwd worden en men ook 
dieren heeft) was duizenden jaren de norm 
en ik vind het maar al te jammer dat deze 
grotendeels vervangen werd door saaie mo-
noculturen van enkel één gewas. Dat je bio 
kunt proeven is trouwens een fabeltje want 
dat gaat enkel over de landbouw zelf, wat 
er daarna gebeurt telt niet meer mee. Dat er 
natuurlijke wijnen zijn waar je echt een an-
dere wijn proeft die misschien niet voor ie-
dereen toegankelijk is klopt dan weer wel. 
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VOF

DE MEY MARCEL
Meerhoutstraat 52 - Oostakker - 09-251 28 27

Dennenschors, Verdeler Campinggaz

SNOEIZAGEN EN BLADENRAKERS AAN -30%

KOOLKANNEN: IDEAAL VOOR HET 
VULLEN VAN PELLETSKACHELS 

NU OOK PMD-ZAKKEN TE KOOP !

 

1 
Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta      –     27/02/2018 
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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. 

Comfortabel dubbelrichtingsfietspad aan Motorstraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 19 april de 
aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de Motorstraat. Zeg maar, tussen 
de Hogeweg en de oprit naar de Vliegtuiglaan (N424) richting Zelzate. De 
afrit vanuit Gent wordt tijdelijk afgesloten. Lokaal is het omrijden via de 
Sint-Bernadettestraat en de Hogeweg. De werken duren tot eind mei.

De aangekondigde ingreep is in se 
een logisch gevolg op de recente 
verbreding van de op- en afrit aan 
de Vliegtuiglaan ter hoogte van de 
Motorstraat. En onrechtstreeks van 
het afsluiten van een paar spoor-
wegovergangen aan de Henri Far-
manstraat. Het betrokken gedeelte 
van de Motorstraat is vandaag voor 
fietsers een nog toegenomen onvei-
lige schakel in het Gentse fietsnet-
werk. Nu zijn er twee smalle fietspa-
den aan beide zijden van de straat 
die erg dicht bij de rijweg aanleunen 
en weinig comfortabel zijn. Fietsers 
die vanuit Oostakker richting Ho-
geweg uitrijden, dienen zonder be-

veiliging de drukke en intussen verbrede 
afslag te dwarsen. Ook voor het auto- en 
vrachtwagenverkeer is het nog meer dan 
vroeger, uitkijken. Het Vlaams Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) wil er nu in één 
beweging de veiligheid en het comfort van 
de zogenoemde ‘zwakke weggebruikers’, 
verhogen. Daartoe komt er een nieuw 
vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 3 
meter breed tussen de oprit naar de Vlieg-
tuiglaan richting Zelzate en de Hogeweg. 
Aan het begin en het einde van het fiets-
pad komen er bovenop nieuwe oversteek-
plaatsen. Fietsers krijgen zo meer ruimte in 
beide richtingen en tussen henzelf en het 
gemotoriseerd verkeer. Ze hoeven ook niet 
langer de vernieuwde aansluiting naar de 
drukke verkeersas tussen Gent en Zelzate 
te kruisen. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden 
en/of andere factoren, start de aannemer 
de klus op maandag 19 april. De werken 
zullen zo’n anderhalve maand duren. In 
principe tot eind mei. De ingreep brengt 
wat extra mobiliteitsongemakken met zich 
mee. Tijdens de werken wordt een deel 
van de Motorstraat naast de tunnel inge-
nomen. Het gemotoriseerd verkeer wordt 
langs de werfzone enkel toegelaten van 
west naar oost. Lees van de Hogeweg en 
de Singel naar de Motorstraat en de oprit 
Vliegtuiglaan. Het verkeer vanuit Oostak-
ker en het aangrenzend noordelijk deel 
van de Motorstraat kan tijdelijk niet langer 
naar de Hogeweg. Lokaal kan men omrij-
den via de Sint-Bernadettestraat. Voor de 
veiligheid wordt het fietsverkeer, in beide 
richtingen, omgeleid via de Scheeplosser-
straat. Vrachtverkeer vanuit Oostakker 
moet verplicht richting Zelzate uitrijden en 
terugkeren op een volgend kruispunt. Dat 
betekent in praktijk mogelijks de knoop-
punten Schansakker en/of Oostakker. Dat 
geldt evenzeer voor alle verkeer op de 
Vliegtuiglaan vanuit Gent. Dat dient reke-
ning te houden met het feit dat de afrit ter 
hoogte van de Motorstraat tijdelijk wordt 
afgesloten. Voor een goed begrip, de op- 
en afrit van de Vliegtuiglaan richting Gent 
(kant Singel en haven) blijven wel open 
voor alle verkeer. In het spoor van de ge-
plande ingreep zal Infrabel de aansluiting 
tussen de Hogeweg en de Motorstraat 
heraanleggen en meteen ook de de al be-
staande fietsverbindingen verder afwer-
ken. Zoals al vroeger aangekondigd…

Eric VAN LAECKE
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Brasserie mathise

Oostakkerdorp 4A - Oostakker
info@mathise.be - 09/329 78 38

Moederdag Ontbijt 
ONTBIJTBOX aan huis geleverd 

Op Moederdag 9 mei   

Zalig ontbijt  
Flesje Cava 

Assortiment aan broodjes 
Assortiment aan koffiekoeken 

Boter, Choco & confituur 
Beenham, polerham, jonge kaas, brie 

Pancakes 
Gerookte zalm 

Yoghurt met vers fruit 
Fruitsap 
Granola 

Hard gekookt eitje 
Een roos 

 
Prijs per box € 69 voor 2 pers.  
Prijs per box € 94 voor 3 pers.  

Wenst u hierbij een boeket bloemen dit kan voor € 30 
 

Kinderontbijt aan € 18.00 
Mini sandwiche, mini broodje, 1 mini koekje, donut, kaas, hespenworst, nutella, 

chocomelk, cornflakes, yoghurt met vers fruit, chocolade, speculaas,  
 

    Wanneer bestellen                    Hoe bestellen          Levering  

            Bestellen kan tot 7/05                                Online : www.mathise.be        wij leveren tussen 

                         of via 09/329 78 38                7 uur en 11 uur  

 

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

Werfzone Pijphoekstraat
Voor de paasvakantie werden 
de kantstrook en de boordste-
nen geplaatst. Ook een deel 
van de voetpaden werden al af-
gewerkt. Tijdens de paasvakan-
tie (na het bouwverlof) wordt 
de onderlaag aangebracht.

Werfzone Langerbruggestraat
De koffer en fundering van 
de voetpaden werd geplaatst, 
nadien werden de voetpaden 
aangelegd en de boordstenen 
geplaatst. Er werden ook par-
keerplaatsen en opritten aan-
gelegd. Een heel deel is al klaar 
en zal nog verder afgewerkt 
worden tijdens het bouwverlof. 

Na het bouwverlof wordt de 
straat verder afgewerkt: De 
voetpaden worden verder afge-
werkt, op 12 april staat er asfalt 
gieten gepland voor de aanslui-
ting met het fietspad richting 
Volvo te maken. Later volgt de  
toplaag van de rijweg. Daarna 

wordt de belijning en definitieve signali-
satie aangebracht zodat de Langerbrug-
gestraat opnieuw opengesteld kan wor-
den tegen midden april. 
Fietsers en voetgangers kunnen onder-
tussen ten allen tijde gebruik maken van 
de Langerbruggestraat en ook de Leder-
gemstraat blijft behouden als afrit vanaf 
de Kennedylaan tot de Langerbrugge-
straat volledig af is.

Blik op de werf

Werfzone Dorp
Op het reeds heraangelegde deel van het dorp werd het beton ge-
zaagd en worden de voegen opgevuld van zodra de weersomstandig-
heden het toelaten.

Tekst: B.G. – Foto’s: R.D.T. en J.C.
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Elk jaar organiseert Oxfam wereldwinkel Oostakker-Sint-Amandsberg een “krok mes-
jeu”-avond in zaal Nova. Elk jaar is het daar een gezellige boel en bakske vol en de kroks wor-

den steeds gesmaakt. Vorig jaar op 7 maart, een week vóór de 
lockdown, hadden we nog absoluut geen besef van wat er ons 
zou overkomen de volgende maanden. 
Aangezien ook onze wereldwinkel te lijden heeft onder de coro-
namaatregelen en onze vaste kosten wel blijven komen – geluk-
kig werken onze winkeliers vrijwillig – hebben we een alternatief 
uitgedacht: een maaltijdpakket. Een vrije interpretatie van ‘Als 
de berg niet naar Mozes komt, dan gaat Mozes naar de berg’.

Doe het zelf-maaltijdpakket
We boden onze sympathisanten een maaltijdformule aan met 
een aperitiefhapje, een hoofdgerecht en een dessertje. In het 
pakket zaten alle ingrediënten en de bereidingswijze, zodat je 
meteen aan de slag kon, om een originele maaltijd op tafel te 
toveren. De ingrediënten van de zes lekkere gerechten kwamen 
zoveel mogelijk uit eerlijke handel en lokale handel (ook Oos-
takker) en waren kraakvers. Onze partners voor deze actie wa-
ren De Kromme Boom voor de oesterzwammen, Het Hinkelspel 

Fair trade en lokale producten, samen in één maaltijdbox

voor de ricotta, de Gentse Zuivelhoeve voor 
yoghurt en room en de Voedselteams voor 
de verse groenten.
Als aperitiefhapje kon je kiezen tussen palm-
hartendip of tom khasoep; als hoofdgerecht 
koos je tussen maffiavrije pasta met bio-oes-
terzwammen van De Kromme Boom of pitti-
ge dahl met rijst en als dessert banaanijsje of 
panna cotta. De recepten werden vooraf op-
gestuurd en ook nog eens bij afhaal of leve-
ring meegegeven.
 
Levering of afhalen
De maaltijdpakketten werden op vrij-
dag 26 maart samengesteld in het Groen-
hof, met bijzondere dank voor het gebruik 
van de cafetaria, koelkasten en kelder 
daarvoor. Alles verliep coronaproof met 
slechts vier “zakkenvullers” ver van elkaar. 
Op zaterdagmorgen 27 maart konden klan-
ten hun bestelling afhalen en op zaterdag-
namiddag werden de overige zakken aan 
huis gebracht in de buurt van de Lourdes-
straat en in de omgeving met postnummer 
9040 en 9041.
Om van het kokerellen en eten een leuk fa-
miliemomentje te maken, kon men luiste-
ren naar de  spotifylist met wereldmuziek 
die de vrijwilligers samenstelden. Deze is 
nog te vinden op Spotify met naam ‘haal 
de wereld in huis  Oxfam WW Gent-Oost’. 
De vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel 
Gent-Oost danken alle sympathisanten die 
de wereldwinkel en lokale handel steun-
den door de aankoop van een maaltijdbox. 
Ons doel was enerzijds de krok mesjeu ver-
vangen maar anderzijds ook eerlijke handel 
en lokale handel aanmoedigen. Daar zijn we 
zeker in geslaagd met de verkoop van 116 
maaltijdboxen.
Dat het een succesformule was,  blijkt ook uit 
de vele positieve mailtjes en Facebook berich-
ten die we nadien kregen. Dat doet deugd! 
Wie te laat was om te bestellen en toch 
graag de recepten wil ontvangen om zelf 
aan de slag te gaan, kan een mailtje sturen 
naar gent-oost@oww.be

Onze wereldwinkel is open op zaterdag en 
zondag van 9.30 tot 12 uur, op dinsdag van 
10 tot 12 uur en op woensdag van 14.30 tot 
17.30 uur. 
Je kan ook bestellen via de webshop; surf 
naar https://shop.oxfamwereldwinkels.be/
 
Adres: Lourdesstraat 55, 9041 Oostakker
Contact: gent-oost@oww.be

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*



nr 04 - April 2021                    27

Het was aangekondigd in vorige Attentie. Niet minder dan 22 handelaars sloegen de 
handen in elkaar om hun klanten te bedanken voor hun trouw gedurende de werken 
in Oostakker. In de week van 13 tot 20 maart kregen de klanten een bloemetje of een 
andere attentie aangeboden in verschillende handelszaken.

Velen waren blij verrast en 
we kunnen van een suc-
ces spreken. Deze actie, ge-
steund door Puur Gent en 
Unizo Gent is zeker voor her-
haling vatbaar op de een of 
andere manier. Deze keer 22, 
maar wie weet hoeveel Oos-
takkerse handelaars bij een 
volgende actie willen deelne-
men, want Oostakker bruist 
niettegenstaande de vele 
werken.

Omdat beelden meer zeggen 
dan woorden voegen we hier 
enkele sfeerfoto’s toe.

Geslaagde actie “Zet je klanten eens in de bloemetjes”

BLIJF OOK, NA DEZE ACTIE,
KOPEN BIJ DE LOKALE MIDDENSTAND !

BLIJF HEN STEUNEN IN
DEZE MOELIJKE TIJDEN
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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

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Vlaamse actieve senioren
Afdeling Oostakker

Nog steeds geen activiteiten
Op 24 maart 2021 begon de lente, de zon 
deed haar best om ons te verwennen met 
haar warme stralen. De paasvakantie werd 
een week langer, maar onze bubbel bleef: 4 
personen. De versoepelingen waren te voor-
barig.
Dan maar genieten van de tuin met de eer-
ste lentebloeiers, Camelia’s, Narcissen en 
Tulpen, met prachtige kleuren, onze leden 
namiddag van Maandag 19 april 2021 kan 
nog niet doorgaan.
Eindelijk ook een beetje goed nieuws voor 
de inwoners van Oostakker, de lang ver-
wachte vaccins zijn er. We hopen op die ma-
nier elkaar terug te kunnen ontmoeten in 
2021 en te genieten van een gezellig sa-
menzijn. Toch moeten we onze maandelijk-
se bijeenkomsten, nog even uitstellen . Het 
corona- virus is nog niet weg. Nog even vol-
houden en duimen dat covid 19, weer snel 
onder controle is. We kijken uit naar onze 
volgende geplande activiteiten in 2021 en 
houden jullie op de hoogte. wanneer we de 
activiteiten kunnen heropstarten

Voorzitter: Dirk Van Kerckhove
vankerckhovedirk@hotmail.com
0476 61 29 11
Secretaris: Noëlla Bracke
noella.bracke@skynet.be - 0497 87 70 14

10de Memorial Hanne De Smet
Nadat vorig jaar deze editie werd uitgesteld 
door corona hopen de organisatoren om in 
2021 deze memorial Hanne De Smet toch te 
kunnen laten doorgaan.
Noteer alvast volgende data in uw agenda:

· Zaterdag 21 augustus 2021 – starten we om 
9u00 in EDUGO met 8 TEAMS uit 1ste en 2de 
NATIONALE dames, met deelname van ons 
VDK-B team ! (finales voorzien rond 17u00);

· Zondag 22 augustus 2021 – starten we 
eveneens op 9u00 in EDUGO met 8 TEAMS 
uit 1ste en 2de PROMO dames, hier nemen 
onze VDK-C & D dames aan deel; ook de jaar-
lijkse deelname van het HDS-team of HANNE 
DE SMET TEAM is verzekerd – en dit voor de 
laatste maal ….   (ook hier voorzien we de 
finales rond 17u00)
Meer details volgen nog in de komende 
maanden. Laat ons vooral duimen dat het dit 
jaar zeker kan doorgaan.

G.V.D.S.

Lo Radio-voorzitter Johan Dhondt:  “We hebben 
de voorbije maanden niet stilgezeten en met 
ons kernteam - ikzelf, Luc Pauwels, Thierry Van 
Hecke, Yentl Verschraegen en Geert Herman - 
alle  mogelijke pistes onderzocht om naast de 
uitbouw van de technische know how ook een 
passende vaste locatie te vinden.  We bestaan 
nog maar een half jaar als internetradio en kun-
nen alleen maar blij zijn dat we dit op zulke kor-
te tijd gerealiseerd hebben.  De studio biedt alle 
mogelijke comfort, niet alleen voor live-uitzen-
dingen maar ook om los van de 24/24 en 7/7-uit-
zendingen programma’s samen te stellen en op 
te nemen.  Onze praatgasten kunnen we vooraf 
ontvangen in een comfortabele lounge, we be-
schikken over meerdere vaste telefoonlijnen en 
er is ook een webcam waarmee luisteraars in de 
studio kunnen binnenkijken.” 
Peter Van der Henst, zaakvoerder van het Idola 

Lo Radio neemt intrek in nieuwe studio
Lo Radio, de nieuwe lokale zender voor Lochristi, heeft zijn intrek 
genomen  op de tweede verdieping van het Idola Business Center langs 
de Antwerpse Steenweg  19 in Lochristi. Idola-zaakvoerder Peter Van der 
Henst mocht recent de officiële start geven. 

business center, is erg verheugd  over de samen-
werking:  “Het is uniek voor een bedrijvencen-
trum om een radiozender als bewoner te mogen 
hebben.  Op deze manier biedt Idola aan Lo Ra-
dio de ideale oplossing qua huisvesting en kan 
Idola via Lo Radio de inwoners van Lochristi ken-
nis laten maken met alle mogelijkheden die ons 
bedrijvencentrum heeft.”
Op termijn plant de nieuwe radiozender voor 
Lochristi  ook evenementen en muzikale optre-
dens in het Idola business center. “Het is een 
prachtige uitvalsbasis voor een mooie toekomst 
voor onze radio. Een project waar wij terecht 
fier op zijn.  Ondertussen hebben we ook al 
een resem oude en nieuwe radiostemmen klaar 
waarmee we binnenkort de vaste weekendpro-
grammering  voorstellen”, besluit de stationma-
nager.
Volg, en beluister ons op www.loradio.be
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GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" +32 (0)499/33.64.92

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

NIEUW: 
THULE FIETSENDRAGERS

WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

Thule Velocompact 925
2 fietsen

399,00 € incl. BTW

Thule Velocompact 927
3 fietsen

470,00 € incl. BTW

Thule Easyfold XT 933
2 fietsen

599,00 € incl. BTW

Thule Easyfold XT 934
3 fietsen

699,00 € incl. BTW

Thule oprijgoot 933-4 voor 
Thule EasyFold XT

62,00 € incl. BTW

Prijzen geldig op 1/04/2021 onder voorbehoud van wijzigingen.

Nog het meest in verwarrende periodes. Wat 
extra levensgeluk zit dan vaak in kleine dingen 
en spontane impulsen. Al jaren onderhoudt het 
diamanten echtpaar een erg vriendschappelijke 
(voetbal)relatie met de familie Theunynck. Nico 
was ooit voorzitter van “hun” aller SKVO Oos-
takker. Haar oproep, via de krant, om het kop-
pel te ‘bedelven’ onder een pak aanmoedigende 
wenskaartjes, viel niet in dovemansoren. Aan de 
Edmond Ronsestraat is men nog altijd zoet met 
het (her)lezen van tientallen deugddoende har-
tewensen. Ook dus van wildvreemden die soli-
dair wilden ‘meevieren’. Op de dag zelf kwamen 
een paar ‘bubbels’ langs voor een glaasje. Net als 
een even corona-voorzichtige stadsambtenaar 
met bloemen, een foto en een oorkonde.
Gaston en Simonne ontmoetten elkaar op ca-
fé in Sint-Amandsberg. Hij woonde op de wijk 
Sint-Bernadette, later met broers en vader aan de 
Eekhoutdriesstraat. Eens gehuwd, namen ze hun 
intrek op een boerderij aan de Moststraat waar 
ze 53 jaar bleven wonen. Waarna ze een huisje 
konden betrekken aan de Edmond Ronsestraat 
in de sociale woonwijk ‘Volkshaard’. Al vroeg 
werd zoon Eric geboren. Hij overleed 34 jaar later 
bij een duikongeval. Simonne bleef thuis om het 
huishouden te doen en voor de kroost te zorgen. 
Gaston trok als ‘oud ijzer- en voddenmarchand’ 
met de camionette de baan op tot ver in Lochris-
ti en Destelbergen. Tot hygiënische maatregelen 
(‘luchtbezoedeling’) van de overheid het beroep 
een halt toeriep. Herhaald, moeilijk gaat ook. 
Hij vond snel ander werk in de haven bij het be-
drijf CBM en reed er met de stoomtrein. Zij ging 
halftijds aan de slag bij PRIBA 2000, de voorlo-
per van de huidige Hypermarkt Carrefour aan de 
Antwerpsesteenweg. Onder hun beiden lagen ze 
er mee aan de basis van de toenmalige gelijkna-
mige voetbalclub. Gaston was altijd al een ech-
te voetbalbelofte, bekend om zijn snelheid en 
zijn doorzettingsvermogen. Hij speelde vooral 
bij provincialer White Star Sint-Amandsberg en 
werd veel later terreinverzorger bij SKV Oostak-
ker. Gedurende zowat veertien jaar was ‘Stonne-
ke’ aan de Most erg populair en geliefd. Simonne 
stond daarbij altijd even voetbalenthousiast aan 
zijn zijde. Gelukkig zaten we in openlucht in de 
tuin om mee zijn vele voetbalexploten en -herin-
neringen te herbeleven. Het koppel gaf - na de 
dood van hun zoon - een stuk andere wending 
aan hun leven. Het maakte vele reizen naar verre 
bestemmingen zoals, Zuid-Afrika, Peru, Argenti-
nië, Thailand, Japan en noem maar op. Vandaag 
genieten ze van de zon, de rust en de vrede in 
hun knusse omgeving. En van het, in schuifjes, 
gezelschap van hun vrienden. In afwachting dat 
ze weer allemaal samen op restaurant of café 
kunnen. Nog eventjes (vaccinatie)geduld. Moei-
lijk gaat ook…

Eric VAN LAECKE 

Een diamanten huwelijksverjaardag vieren, is 
aan alsmaar minder koppels gegeven. Tijden en 
relaties veranderen. In deze corona-overheer-
sende omstandigheden, is ‘vieren’ bovendien 
een rekbaar begrip. Of juister, een veel minder 
rekbaar gebeuren. Uitbundige feestjes zijn uit 
den boze, knuffelen gebeurt vanachter mond-
maskers en bijeenkomsten worden - zelfs letter-
lijk - gedecimeerd. Tenminste voor al wie zich 

Gaston en Simonne al 60 jaar onafscheidelijk
Gaston De Dobbelaere (85) en Simonne Elewaut (79) uit de Edmond 
Ronsestraat klopten op 18 maart hun diamanten huwelijksverjaardag af. Al 
zestig jaar is het  innemend duo een vertrouwd beeld in de dorpsomgeving 
en deelt het wel en wee met een immer optimistische glimlach. In het zelfde 
jaar  werd hun zoon Eric geboren, maar die overleed jammer genoeg op 
34-jarige leeftijd na een sportongeval.

rigoureus aan de regels houdt en mee bekom-
mert is om ons aller gezondheid. En voor wie in 
het toenemend egocentrisch tijdsgewricht, nog 
voldoende inlevingsvermogen én dankbaarheid 
kan opbrengen voor de - soms bovenmenselijke 
- inzet van het verzorgingskorps. Ook al mag dit 
ons niet weerhouden om af en toe wat nood-
zakelijke levenszuurstof bij te tanken. Moeilijk 
gaat ook en de mens blijft een erg creatief beest. 

Bedanking

Het diamanten echtpaar Gaston De Dobbe-
laere en Simonne Elewaut wil via deze Atten-
tie iedereen bedanken die - in één of andere 
mate - heeft bijgedragen tot een deugddoen-
de 60ste huwelijksverjaardag. Ook dus de ve-
le onbekenden die vanop (verre) afstand een 
coronaveilige aanmoediging stuurden…    
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Éénmalig of

periodiek poetsen van uw

kantoor, winkelruimte of

residentie?

Wassen van ramen?
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Alle electro,
groot en klein !

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84

Maak een afspraak
om onze winkel te bezoeken.

GOBEYN ELECTRO COMFORT

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

LENTE wandel- en fietszoektochten 
in Oost-Vlaanderen
Kom uit je kot, maar niet te zot. Trek je wandel-
schoenen aan of maak je fiets rijklaar voor een 
leuke dag in Oost-Vlaanderen. Cultuur in groep 
is nog even niet mogelijk, maar met je eigen 
“bubbel” (hou altijd rekening met de geldende 
maatregelen van op dat ogenblik) kan je alvast 
op ontdekking in Oost-Vlaanderen. Deze zoek-
tochten worden georganiseerd door vtbKultuur 
Oost-Vlaanderen in samenwerking met de lokale 
afdelingen van vtbKultuur. Er zijn drie fietszoektochten, één wandelzoek-
tocht en één stadszoektocht gemaakt zodat je op een veilige manier stukjes 
van Oost-Vlaanderen kan ontdekken. Elke tocht heeft een andere insteek. 
Voor de wedstrijd kan je deelnemen aan één of meerdere tochten. Elke 
tocht heeft minimum 3 winnaars. Alle tochten kan je gratis downloaden op 
www.vtbkultuur.be/oost-vlaanderen.

Wandel(zoek)tochten:
Wandelzoektocht Vlaamse Ardennen (ongeveer 8 km) - vertrek Sint-Apollo-
niakerk te Elst, Brakel.
Stadszoektocht Ballonstad Sint-Niklaas (ongeveer 
5,5 km) - vertrek station van Sint-Niklaas.

Fiets(zoek)tochten:
Bloemenstreek Lochristi-Destelbergen-Laarne (on-
geveer 38 km) - vertrek aan het voetbalterrein SK 
Lochristi, Bosdreef 57 te Lochristi. 
Fietszoektocht “Meetjesland verkennen per fiets” - 
(ongeveer 40 km) - vertrek parking van het Provin-
ciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1 te Eeklo.  
Fietszoektocht “Langs de oude spoorweglijn van 
Sint-Niklaas naar Hulst” (ongeveer 43 km). Ver-
trekpunt aan het station van Sint-Niklaas.

Praktisch 
De tochten (nog tot 21 juni)  zelf zijn gratis en in-
schrijven is niet nodig. Download de tochten op 
www.vtbkultuur.be/oost-vlaanderen of op een af-
delingswebsite zoals www.vtbKultuur.be/oostak-
ker/activiteiten. 
Wil je deelnemen aan de wedstrijd? 
Gelieve dan per antwoordformulier 5 euro (vtbKul-
tuur-lid) / 7 euro (niet-lid) te storten op rekening-
nummer BE61-7512-0036-0917 met de vermelding 
van “naam zoektocht – je naam – eventueel vtb-
Kultuur lidnr.”. Pas dan is je deelname aan de wed-
strijd geldig. 
Stuur het antwoordformulier(en) tegen uiterlijk 
maandag 21 juni 2021 via e-mail naar oost-vlaan-
deren@vtbKultuur.be. Je kan deze ook per post op-
sturen naar vtbKultuur Oost-Vlaanderen p/a Paul 
Denis, Kasteeldreef 18, 9080 Lochristi. 

Prijzen: ben je één van de winnaars, dan zal je 
kunnen genieten van de overheerlijke of leuke 
streekproducten van Oost-Vlaanderen. 
Info: oost-vlaanderen@vtbKultuur.be of bij Paul 
Denis 0475 37 93 24 of Hilde Mertens 0471 39 44 
66.
Je kan ook altijd terecht bij Pol Storme via:
oostakker@vtbKultuur.be
of telefonisch via 0493 42 25 75.
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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

Je kan ze bekijken, of je kan ze uittesten
PEUGEOT ELECTRIC DAYS

PROFITEER VAN EEN ONTDEKKINGSPREMIE

VAN € 1.000* OP ONS GAMMA FULL 

DE UITZONDERLIJKE CONDITIES

TIJDELIJK ENKEL OP AFSPRAAK         IMACAR.BE/PRIVE-AFSPRAAK

*Ontdekkingspremie van 1.000€ BTW incl. voor particulieren en professionals (uitgezonderd kadercontract), op de Peugeot 508 PSE geldt een premie 
van 500€ BTW incl., geldig van 1 tot 30 april 2021 in het deelnemende net, voor elke Full Electric of Plug-In Hybride-wagen besteld in april. 
V.U.: Hervé De Braekeleer - IMACAR Heusden De Keukeleire - IMACAR NV - KBO nr. 0425 096 956 - Hooistraat 128 te B-9070 Heusden - Tel.: 09 230 91 31

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.
L /100 KM G /KM L /100 KM G /KM 3008 HYBRID : 1,2 - 1,8 • 29 - 41 | E-208 : 0 - 0  | E-2008 : 0 - 0

De asperge is een exclusieve groente, waarvan 
de bewerking zeer arbeidsintensief is. De 
witte asperges groeien in bedden van zand 
die door de professionele telers elk jaar 
machinaal worden aangelegd. Als de asperge 
uit het zandbed dreigt te groeien, worden ze 
gestoken met een speciaal steekmes. Op een 
warme dag kan een asperge wel 10 cm groeien! 
Traditiegetrouw start het aspergeseizoen 
trouwens op de derde donderdag van april.

Asperges: de koningin der groenten
De zomer is op komst en dan zijn ze weer volop te koop: de witte asperges uit volle 
grond, met stevige stengels boordevol smaak. Het seizoen van de asperges uit volle 
grond loopt van eind april/begin mei tot 24 juni. Dan lopen de telers dagelijks over hun 
veld om de ‘koningin van de groenten’ zoals deze lekkernij wel eens wordt genoemd, 
uit de grond te steken.

Er zijn trouwens ook groene asperges. Witte 
asperges groeien in een opgehoogd grondbed 
en dus in het donker waardoor ze wit blijven. 
Groene asperges zijn afkomstig van dezelfde 
aspergeplant, maar worden boven de grond 
geteeld. Biologisch gezien is er geen verschil 
tussen de witte en de groene asperge. Qua 
smaak verschillen ze wel: de witte zijn zachter 
dan de groene.
Aan mogelijke bereidingen van de asperges 

is er absoluut geen gebrek in onze contreien. 
Wat dacht u van asperges op Vlaamse wijze 
met een botersausje, geprakt rauw eitje en 
peterselie? Of met een stukje zalm en een 
mousselinesaus? Of probeer tijdens een warm 
voorjaar eens om je witte of groene lekkernij 
op de barbecue te grillen: erg gezond, origineel 
én lekker bij je zomerse vleesmaaltijd.
Een andere klassieker blijft natuurlijk de 
asperges in zacht gebakken spekrolletjes. 
Asperges koken doe je in ruim water met 
wat zout gedurende een 10-tal minuten. De 
groente is gaar als de onderkant gaar, maar 
nog krokant, ‘al dente’ is. Verwerk je asperges 
ook altijd zo snel mogelijk na aankoop. 
Bewaren kan in een vochtige doek in de 
koelkast voor hooguit enkele dagen.
De asperge is trouwens een caloriearme, 
gezonde groente: 100 gram levert slechts 16 kcal 
en zit boordezol vezels, vitamine B, vitamine 
C, kalium, calcium en ijzer. Maar liefst 90% 
van de asperge bestaat uit water. In asperges 
zit ook de stof asparagine. Deze stof heeft 
een gunstige uitwerking op leverstoornissen, 
onvoldoende nierfunctie, jicht, chronisch 
reuma, vermoeidheid, hartkloppingen en lage 
bloeddruk. En... asperges staan ook bekend 
om zijn potentieverhogende werking. Ook 
wordt beweerd dat asperges goed zijn om 
af te slanken. “Wil je in de aanloop naar de 
zomer afslanken, eet dan drie keer per week 
asperges”, aldus de voorstanders.
Het aspergeseizoen loopt officieel nog tot 
24 juni, het feest van Sint-Jan. Dan moet 
de aspergeteler de teelt stopzetten om de 
plant tijdens de zomermaanden te laten 
doorgroeien. De wortel moet krachten 
opdoen om het volgende jaar opnieuw 
kwaliteitsasperges te kunnen leveren. Maar 
gelukkig is er nog de diepvriezer om ons ook 
later deze zomer nog van deze lekkernij te 
voorzien...
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www.likeflowers.be 
0484/99.24.94

UW BLOEMEN 
AAN HUIS 

In de aanloop naar WOII werden er door het 
Belgisch leger op allerlei plaatsen militaire 
installaties opgericht zoals kazernes, vlieg-
velden, bunkers …. 
België wou beter voorbereid zijn op een 
buitenlandse invasie dan in 1914 en met het 
dreigende oorlogsgevaar werden er ook in 
Oostakker verscheidene gronden onteigend. 
Op een 9 ha groot domein werd in 1938-1939 
in Oostakker een munitiedepot van het Bel-
gische leger opgericht.
Het depot zou de verschillende Gentse ka-
zernes bevoorraden van munitie: de kleinere 
kazernes aan de Sterre en in Sint-Denijs-West-
rem, de kazernes Hollain en Demanet in de 
Brusselsepoortstraat, de Leopoldskazerne op 
de Kattenberg en de Sint-Pieterskazerne op 
het Sint-Pietersplein.
Het depot werd echter in januari 1942 op-
geëist door de Duitse bezetter en vanaf be-
gin 1943 werd het domein ook gebruikt om 
executies uit te voeren. In het document dat 
de overdracht administratief regelde, ston-
den een administratiegebouw, het conciër-

Executieoord Oostakker (deel 1)
De meeste inwoners van Oostakker en omstreken kennen het executieoord 
Oostakker – Rieme in de Gefusilleerdenstraat. Wat startte als een 
munitiedepot werd tijdens WOII een belangrijke locatie.

gebouw, vijf munitiebunkers en een mobiele 
brandblusinstallatie vermeld. De gebouwen 
zijn nog altijd intact; het munitiedepot is 
echter militair domein en dus niet voor het 
publiek toegankelijk.
Tijdens de bevrijding, in september 1944, 
ontdekte men het executieoord in Oostak-
ker met een massagraf en een maand later 
kwam het in handen van het Britse leger. 
Diezelfde maand nog werd er voor het eerst 
een herdenkingsplechtigheid gehouden. Er 
werd tevens een team van experten aan-
geduid dat de lichamen van de gefusilleer-
den moest opgraven en identificeren. Hierna 
werden de lichamen herbegraven in hun res-
pectievelijke thuisgemeenten.
Eind januari 1945 werd het domein terug af-
gestaan aan het Belgische leger, dat de op-
slagplaats gebruikte om er buitgemaakt 
Duits oorlogsmateriaal in op te slaan.
Het executieterrein raakte na de oorlog en-
kele jaren in de vergetelheid en het was pas 
in 1950 dat er een herdenkingsoord opge-
richt werd. Een eerste nationale bedevaart 
had plaats op 6 mei 1951.
Op het terrein in Oostakker werden er in 
1952 ook 15 West-Vlaamse politieke gevan-
genen, die werden onthoofd in München, 
herbegraven.
Het executieoord werd officieel ingehuldigd 
door Koning Boudewijn op 13 mei 1956, 
waarbij een koninklijk monument werd ge-
plaatst. Dat koninklijk bekroningsmonument 
uit zwart marmer representeert het mono-
gram van koning Boudewijn en werd door 
hem zelf onthuld.

In totaal werden in Oostakker en in Rieme 
samen 89 verzetsstrijders, gijzelaars en/of po-
litieke gevangenen gefusilleerd.
Het executieoord van Rieme verdween voor 
de aanleg van het Kluizendok; de daar aan-
wezige monumenten werden overgebracht 
naar Oostakker.
De 2 arduinen leeuwen die de toegang tot 
het executieoord flankeren, stonden oor-
spronkelijk aan het station Brussel-Noord. De 
directie van de Belgische Spoorwegen schonk 
de beelden begin jaren vijftig aan het her-
denkingscomité van Rieme ter gelegenheid 
van de restauratiewerken aan de tunnel naar 
het voormalig executieoord. De spreuk Sem-
per Fidelis (Altijd Trouw), het motto van het 
Riemse executieoord, werd deels aan beide 
leeuwen gekoppeld. De 2 beelden, elk onge-
veer 12 ton, werden na het sluiten van het 
domein in Rieme overgebracht naar Oostak-
ker, waar ze in een nieuwe toegangspoort 
werden verwerkt.

In volgende uitgaves van Attentie leest u 
meer over bepaalde secties van het executie-
oord, o.a. de executiepalen, het altaar, de ur-
nen met aarde uit Rieme en Breendonk, de 
herdenkingskruisen en de vier bronzen beel-
den.

 
Tekst en foto’s: Ann Van den Sompel
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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...

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.

GA MEE OP STAP MET
FERM OOSTAKKER-DESTELDONK
Terug geen Paasfeest dit jaar maar we hebben te-
rug een waardig alternatief !!. We doen een PAAS-
WANDELING met allure, we wandelen ongeveer 5 
km in Destelbergen en komen 7 mooie kastelen tegen. Je kan mee-
doen tot eind april. Doe de wandeling in je eigen bubbel of met 
4 (ferm)vriendinnen. Neem mee: een appel, een wortel voor ???
Fermleden ontvingen paaskoekjes voor onderweg en nog een tip 
neem een thermosfles koffie of chocolademelk mee.
Fermleden ontvingen de route en er is een fotozoektocht aan ver-
bonden, wie wil kan ook de route bekomen - stuur een mailtje 
naar fermoostdest@gmail.com.
De wandeling start aan de kerk van Destelbergen en gaat richting 
Kerkstraat voorbij Bergenkruis. We ontdekken mooie kastelen en 
eindigen in de Kerkham waar een mooie speeltuin ligt met bankjes 
waar de koffie en koekjes zeker zullen smaken…
Zo maak je er een gezellige, leuke appelbabbelwandeling van !

Het bestuur Ferm Oostakker -Desteldonk 

Velen zeggen dat wijn lekker moet zijn en daarmee uit. Een beet-
je zoals een auto gewoon vlot moet rijden. Maar ook bij auto’s heb 
je verschillende merken en past de ene auto beter bij een bepaalde 
situatie dan bij een andere. Het voordeel bij wijn is dat het niet zo 
duur hoeft te zijn om te wisselen. 
Er zijn zoveel soorten wijn dat er geen beginnen aan is om ze alle-
maal te proeven. Of doen we toch een poging? Wij kennen vooral de 
beknopte indeling volgens kleur. Wit, rosé en rood. Waarom vraagt 
niemand om een “geel” wijntje? Terwijl je qua kleur veel meer ver-
schillen hebt. De witte wijnen zijn al ontelbaar. 
Ik wil het dit keer hebben over een witte druif met een groene schil, 
de soort ‘Sauvignon Blanc’. 
Deze druif is bekend geworden door de witte wijnen uit de Loire 
en wordt ook soms Blanc Fumé genoemd. Deze kleine druiven vin-
den we zowel terug in koude, als warme klimaatzones, landen zoals 
Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Australië, Chili, VS, Zuid-Afrika. Zij zorgen 

voor wijnen met een duidelijke aci-
diteit, met vele, frisse zuren dus. 
Een Sauvignon Blancwijn is quasi al-
tijd getypeerd door een fris, zuiver 
karakter. Deze fijne wijnen mag je 
met groene aroma’s verwachten, 
meestal gevinifieerd in inox vaten. 
Vaak worden ze jong gedronken en 
zijn het geen bewaarwijnen. 
De aroma’s van een monocépage (= 
gemaakt van dezelfde druif) Sauvig-
non Blanc kunnen vaak citrus, kruis-
bessen, grassig, buxus, asperges zijn. 
Men spreekt soms van de geur van 
‘pipi de chat’. Indien je dus ‘katten-

Positief Uustakkers nieuws

Het is pas crisis als de wijn op is! 
Omdat wij, inwoners van Oostakker en Lourdes, graag 
eten & drinken, wil ik hier een poging doen om af 
en toe iets neer te pennen over deze geneugten des 
levens. Vooral het drinken, specifiek wijn, zullen hier 
door een paar woorden en zinnen vorm krijgen. 

pis’ ruikt in een witte wijn, mag je er vanuit gaan dat het over een 
Sauvignon Blanc zal gaan. 
Deze wijnen lenen er zich echt toe tot het begin van de maaltijd of 
activiteit. Sauvignon Blanc kan ik aanraden als aperitief, bij tal van 
voorgerechten, ideaal bij geitenkaas, salades en andere frisse, zach-
te gerechten zoals sushi of een lekker gerechtje met een magere vis 
zoals tong, kabeljauw of forel. 
Voorbeelden vanuit mijn assortiment zijn de San Esteban Classic Sau-
vignon Blanc (6.39 euro) of Casa Marin Cipreses Sauvignon Blanc 
(20.21 euro). Hiermee wil ik aantonen dat je wereldwijd verschillen-
de Sauvignon Blancs in verschillende prijsklassen kan vinden. 
Vinieuze groeten 

Björg Claeys
BCwijnen 
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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).

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 • ✆ 09 282 36 78 
www.wellopet.be

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

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 140x105mm..indd   1 8/01/2021   15:59

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

TE KOOP
Zitje voor kleuter met 
speeltjes die geluiden 
maken (inclusief batterijen) 
werkt perfect !!
Zo goed als nieuw ! 
Vraagprijs: 20 euro (nieuw= 
70 euro). Info: 0477-253634 

TE HUUR
Huis, Groenstraat 56, Oostakker-Lourdes. Bel-etage, living, 
kkn, badkamer, WC, + overdekt terras. Garage. 2 slpkm + 
berging. Centrale verwarming. Huurprijs 725 euro. Vrij vanaf 
1 mei. Info: 0497-48 24 59

TE KOOP
Terra cotta bloembakken, 9 stuks. 60 cm. Prijs: 5 euro/stuk. 
Info 0475-70 32 22

TE KOOP
Zonnestore met muurbevestiging (2,20m x 2m) electrisch,
met afstandsbediening.
Info: gsm  0493-051104

GRATIS
Gratis af te halen. Kast, in goede staat. 
Oude tafel. Info 0498/01.85.66

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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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

S l a a p  z o a l s  j e  b e n t
I n  l i j n  m e t  j o u w  S L A A P - D N A ®

Kom langs tijdens de
SLAAP-DNA® Actiedagen

t.e.m. 8 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

Sleeplife® is exclusieve verdeler van

wegwijs24x32-DNAapril21.indd   1 25/03/2021   18:29


