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Volgende editie verschijnt in de week van 7 tot 14 augustus. Teksten 
voor volgende Attentie uiterlijk 30 juli 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 - JUNI-JULI 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 augustus 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

✂

Dan toch een beetje
kermis - Zie blz. 2 en 19

Mozaïek al 40 jaar vaste 
waarde in de zorg - Zie blz. 10

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

• Zelfgemaakte ijscrème, met hoeve-melk
• Specialiteit vanille
• Op bestelling (liefst op voorhand bestellen)
• Dozen van 1 liter (10 euro)
• Frisco’s (2 euro/stuk)

www.ijscremehuisje.be
eddytemmerman@telenet.be
Zuidveenakkerstraat 2 - 9000 Gent
0495-43 80 30

www.zakenkantoordecoster.be
info@zakenkantoordecoster.be - T. 09-329.40.60

ChristiaanVanBignoot
Maak kennis met

Een rouwjuweel?

discreet jouw verlovingsring kiezen?
Verras je partner met een afspraak aan

huis voor jullie trouwringen

vlot bereikbaar via whatsapp 0478 641 113
Afspraak nade kantooruren of in hetweekend?

Jouw juwelier aanhuis

Persoonlijke aanpak

Bijzondere verjaardag?

www.christiaanvanbignoot.com

Nieuwe bestemming voor
oud stationsgebouw - Blz. 13

––––
Wakkos Gin in de lift

Blz. 28
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v.u.: Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Jeroen Callebert
medewerker lay-out

En enkele vrijwillige 
redactionele medewerkers 
uit Oostakker.

Wie is opgegroeid vanuit een schools 
en bijbels geloof, klinkt de uitdrukking 
“de geest is gewillig, maar het vlees is 
zwak” vertrouwd in de oren. Die woor-
den van ene Jesus tot zijn discipelen in Gethsemane klinken 
encyclopedisch zo: “Wees je bewust dat er twee krachten in 
je werken. De geest die gewillig is en het vlees (het lichaam) 
dat zwak is. Onmachtig om te doen wat de geest eigenlijk 
wil.

Het is voor mij een beklemmend, bijna verontschuldigend 
gevoel om aan te kondigen dat ik mijn journalistieke ac-
tiviteiten voor Attentie - en occasioneel ook voor Wegwijs 
Noord - alsnog voor een stuk ga verder zetten. Niet in het 
minst op niet aflatend aandringen van uitgever Jan. Maar 
evenzeer van het nieuw gevormd team. Met voor beide 
partijen de klemtoon op ‘nooit meer zoals vroeger’. Zeg 
maar met veel minder stress en op basis van redactionele 
plaats, tijd en omstandigheden. In de afgelopen maanden 
heb ik trouwens de ‘aanval’ op facebook tot de relativeren-
de ‘waan van de dag’ laten vervellen. Ook al blijft het even-
wicht zoeken tussen gevoel en ratio een moeilijk gegeven. 
Zeker als je volop ouder wordt en de leeftijd aan de weer-
baarheid gaat knagen. Ook al heelt de tijd nog altijd vele 

wonden. Ik dank iedereen voor de vele en 
uiteenlopende reacties die sindsdien in 
mijn mailbox belandden. In een amalgaam 
van dankbare, opbeurende, begrijpende, 

waarderende en - stiekem ook - hoopvolle gedachten op 
verder doen. Ik citeer er enkele. “Geniet nog van het le-
ven, ge hebt het verdiend. “Bedankt voor alles wat je voor 
Oostakker al hebt gedaan”. “Ik hou van Eric zijn vlotte en 
kritische stijl, hij komt bij de mensen en verhaalt rechtuit 
wat die hem zeggen”. Om te eindigen met de uitspraak 
“Laat je niet doen, we hebben een evenwichtige luis in de 
pels nodig, ook al ging dat soms nog niet ver genoeg”. Ook 
van dat alles heb ik wakker gelegen. Herhaald, de geest is 
gewillig…

Maar vroeger dan gedacht - ik had vooral het Attentievrije 
juli voor ogen - heb ik de gordiaanse knoop nu al doorge-
hakt. Ik krijg er hopelijk geen spijt van. Ik weet dat mijn 
beslissing heel wat lezers - en nog meer de uitgever - zal blij 
maken. Maar er is ook wel wat eigenbelang. Zo verzeker 
ik me een plaatsje in deze Oostakkerse kroniek eens mijn 
eigen bestaan tot de geschiedenis gaat behoren (sic). 

Eric VAN LAECKE, free-lance journalist
Jan CALLEBERT, uitgever

De geest is 
gewillig

Eric Van Laecke
journalist

Ook dit jaar vindt op onze 
traditionele “Vlaaiendinsdag” een 
antiek – brocante – en rommelmarkt 
plaats,  op dinsdag 31 augustus 
2021  in de Brede- en Ooistraat te  
Oostakker,  vanaf 14 u.

Plaatsen zijn er enkel per 5 m
aan 6,50 euro, 10 m = 13 euro enz..
Opstellen tussen 11 u en 14 u.

Inschrijven kan best  via mail:
rommelmarkt.oogststoet@hotmail.com
of  filip.verslycken@telenet.be

Je kan je inschrijving ook via de post opstu-
ren naar: Filip Verslycken, Broedersweg 15 – 
9041 Oostakker.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij:
Filip Verslycken     0496 94 01 60 

Het verschuldigde bedrag verwachten we 
ten laatste op 18 augustus 2021 op 
rekening BE49 1430 7412 4471.

Ook het inschrijvingsformulier moet die  da-
tum binnen zijn. De standplaatsen worden 
enkel door het bestuur aangeduid volgens 
inschrijving.

Bewoners van de Brede- en Ooistraat hebben 
een voorinschrijvingsrecht tot eind juni, zo-
dat ze uiteraard aan hun eigen woning kun-
nen staan. 

Personen die in het begin van de Bredestraat 
wonen waar er telkens de nieuwmarkt door-

43ste  Oogststoet - Vlaaiendinsdag
Nu de coronacijfers de goede richting uitgaan, en de vaccinaties op 
kruissnelheid zitten, hebben we beslist, met toelating en steun van Stad 
Gent,  om de 43ste Vlaaiendinsdag en zijn stoet te laten doorgaan.

Sowieso zal het een aangepaste versie zijn 
van Vlaaiendinsdag, dit met een ingekort 
parcours van de stoet, door de wegenwer-
ken welke in Oostakker momenteel plaats 
vinden. Met andere woorden, een “Light 
Versie”. Hoe het parcours er dit jaar zal 
uitzien, moet bekeken worden enkele da-
gen voor de aanvang. De rommelmarkt zal 
doorgaan, zoals voorheen. Ook “Speld in 

hooiberg” zal plaatsvinden (locatie wordt 
nog bekeken).
Kermiswagens zullen er ook zijn, die ge-
plaatst worden op de nieuwe parking 
rechtover her OCO en in de straat van de 
kerk. We verwelkomen iedereen op 31 au-
gustus

Het Comité Oogststoet - Vlaaiendinsdag

Antiek – Brocante 
Rommelmarkt 
Oostakker 2021
Dinsdag 31 augustus 2021

Inschrijvingsstrook rommelmarkt Bredestraat – Ooistraat  - 1 km standplaatsen
Antiek – Brocant – Rommelmarkt Oostakker  31 augustus 2021

Naam:  ....................................................................................................................................

Voornaam: .............................................................................................................................

Adres:  ................................................................................................ Huisnummer: ............

Postcode:  ................ Gemeente: ......................................................................................

Emailadres:  ........................................................... Telefoonnummer:  .................................

Gewenste meters:     5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m   (omlijnen wat van toepassing is)

Bewoners van de Brede- en Ooistraat hebben de tijd tot eind juni om in te schrijven en een plaats voor hun 
deur te bekomen. De bewoners waar de plaatsen ingenomen worden door de nieuwmarkt krijgen een 
plaats aan de overkant. Inschrijvingsstrook uiterlijk 18 augustus mailen naar: rommelmarkt.oogststoet@
hotmail.com of filip.verslycken@telenet.be (indien men niet kan mailen) sturen naar: Filip Verslycken, Broe-
dersweg 15, 9041 Oostakker.  Inschrijving is pas geldig nadat het verschuldigde bedrag gestort is op de 
rekening. Voor inlichting kan men terecht bij: Filip Verslycken 0496 94 01 60
De standplaatsnummers worden tussen 28 en 29 augustus bekendgemaakt via mail. Indien geen mailadres 
vermeld gelieve tussen 28 en 29 augustus  te bellen naar 0496 94 01 60.    
Het verschuldigde bedrag (6,50 euro/5m) ten laatste storten op 20 augustus, op Reknr. BE49 1430 7412 4471 
met vermelding: “rommelmarkt 2021” (zelfde naam als op inschrijvingsstrook gebruiken aub).
Na die datum worden de inschrijvingen afgesloten en kan men nog inschrijvingen op de dag zelf indien er 
nog plaats is.
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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 11/06/2021 t.e.m. 10/08/2021

4 BRAADWORSTEN + 2 GRATIS
Geldig van 11/06/2021 t.e.m. 10/08/2021

1kg Gehakt + 500gr GRATIS
Geldig van 11/06/2021 t.e.m. 10/08/2021

1kg chateau aan 14.95 euro
Geldig van 11/06/2021 t.e.m. 10/08/2021

4 kipfilets + 2 gratis
Geldig van 11/06/2021 t.e.m. 10/08/2021

1kg bereid stoofvlees
of vol-au-vent

+ zak frietjes gratis
Geldig van 11/06/2021 t.e.m. 10/08/2021

1kg spaghettisaus
+ 1 pak spaghetti

gratis
Geldig van 11/06/2021 t.e.m. 10/08/2021

Jo’s Repair Shop BV | Kerkwegelakker 12A | B-9080 Lochristi | +32 (0)9 355 37 80  

Covid-19 bescherming RUIME STOCK Airco en luchtkoelers   

ventilatoren   

insectenweerders 

info@josrepairshop.be              www.josrepairshop.be 

Mondmaskers / handgel /  
volgelaatschermen / zepen /  
handschoenen 

gaat, kunnen een plaats bekomen aan de 
overkant en dit zo dicht mogelijk bij hun 
huis.

Gelieve dit wel  te melden bij inschrijving 
aub. 

Gelieve bij betaling de zelfde naam te 
vermelden als de naam die op het inschrij-
vingsstrookje staat.

Tussen 28 en 29 augustus worden de stand-
plaatsnummer meegedeeld via mail. Zij 
die geen mail hebben kunnen bellen naar 
0496 94 01 60.

Graag  het uur  respecteren bij het op-
zetten van je stand (11u) , en dit voor de 
verkeersveiligheid,  en op aandringen van 
de politie. Op vraag van Ivago maken we 
jullie er ook attent op dat bij het einde van 
de markt en het verlaten van jullie stand-
plaats alles netjes wordt opgeruimd en 
meegenomen. (verpakking, karton, enz..)

De markt wordt gemaakt door jullie, de 
deelnemers,  dus zoals vorig jaar terug al-
len op post en hopelijk met hetzelfde zon-
nig weertje

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
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Executieoord Oostakker (deel 2)
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.

In een vorige uitgave kregen jullie wat alge-
mene achtergrondinformatie over de geschie-
denis van het executieoord. Nu bekijken we 
sommige delen ervan wat meer in detail.
Nadat het domein begin 1945 door de Britten 
werd overgedragen aan het Belgische leger, 
werd het gebruikt als opslagplaats voor Duits 
oorlogsmateriaal.
De hierop volgende jaren geraakte het execu-
tieoord wat in de vergetelheid tot men begin 
jaren 50 aanving met het oprichten van het 
herdenkingsoord. De eerstvolgende maanden 
werd alles in gereedheid gebracht voor de ont-
vangst van het grote publiek op de eerste na-
tionale bedevaart van 6 mei 1951. Er werden 
nieuwe executiepalen geplaatst, men richtte 
een klein altaar op en er werden  kruisjes voor 
de gefusilleerden aangebracht. 
Een jaar later stond de bedevaart in het te-
ken van de vijftien West-Vlaamse politieke ge-
vangenen die werden onthoofd in München. 

Zij werden in 1952 herbegraven in Oostakker. 
Hiervoor werd een praalgraf opgericht aan de 
voet van het altaar. De deksteen van het graf 
bevat de vijftien namen met hun geboorte-
plaatsen en de twee data van hun terechtstel-
ling. 
Het kleine altaar werd vervangen door een 
veel imposanter exemplaar, dat volledig over-
koepeld werd. Aan de voet van de vier pijlers 
van de overdekking zien we staande, ge-
kroonde leeuwen die het NCPGR-schild (Natio-
nale Confederatie van Politiek Gevangenen en 
Rechthebbenden) vasthouden.
Onder de granieten poort staat het altaar 
waar tijdens de herdenkingsplechtigheden de 
eucharistievieringen plaats vonden. Frontaal 
op de poort staat in vergulde letters de leu-
ze van het Oostakkerse executieoord, ‘In Fide 
Constans’ (‘standvastig trouw’). Centraal tus-
sen deze woorden ook ‘ANNO 1952’, het op-
richtingsjaar, en een katholiek kruis. Dezelfde 

leuze vinden we ook terug op 
het altaar. 
Voor het portaal van het altaar 
staan twee urnen met gehei-
ligde aarde. Links de urne met 
aarde van het Fort van Breen-
donk, rechts die met aarde uit 
de zogenaamde Treurgracht van 
Leopoldsburg, waar tijdens de 
Duitse terugtrekking nog 22 po-
litieke gevangenen werden te-
rechtgesteld. Beide staan op een 
kleine pilaar waarop zowel de 
plaats als ‘TERRA SACRA’ of ‘ge-
heiligde aarde’ staat, alsook de 
datum van de onthulling (nl. 18 
mei 1958).
Achteraan rechts op het execu-
tieoord vinden we een urne met 
aarde uit het vroegere executie-

oord Rieme. De aarde werd verzameld aan de 
voet van de executiepalen tijdens een korte af-
scheidsplechtigheid toen het oord moest ver-
dwijnen voor de aanleg van het Kluizendok.
Verder vinden we ook nog aan de rechterzijde 
van het domein, achter een reeks kruisjes, een 
granieten gedenksteen ter nagedachtenis van 
de Britse bevrijders van het 1/6th Bataljon-The 
Queen’s Royal Regiment. Linksboven staat hun 
bronzen wapenschild afgebeeld, met vermel-
ding van de naam van het regiment en de da-
tum waarop het eerste deel van Gent door 
hen bevrijd werd.
Deze gedenksteen werd onthuld tijdens een 
speciale Brits-Belgische plechtigheid op 31 au-
gustus 1963. 
De grillige structuur en randen van de steen 
verbeelden de harde strijd en de talrijke offers 
die moesten worden gebracht, het V-teken 
symboliseert de bevrijding. Een Britse helm, 
symbool voor de gesneuvelden, rust op het 
V-teken.

In volgende uitgaves van Attentie leest u meer 
over andere secties van het executieoord, o.a. 
de executiepalen, de herdenkingskruisen en 
de vier bronzen beelden.

Ann Van den Sompel
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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

TOTALE UITVERKOOP 
KORTINGEN TOT - 70%

VOF DE MEY MARCEL 

MEERHOUTSTRAAT 52 • OOSTAKKER • T. 09-2512827

OPEN: MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 14 TOT 18 UUR

Zomerbar Maegher Goet
Het Maegher Goet presenteert de eerste edi-
tie van Bar Trottoir! Een zomerbar op ons 
‘trottoir’ vol verrassingen en activiteiten! 
Ons ruime aanbod bestaat uit: verfrissende 
drankjes, lekkere snacks, palletbanken met 
kussens, diverse DJ-sets, EK Voetbal op groot 
scherm, promo’s, sfeer en gezelligheid. Kort-
om: laat je verrassen en kom samen met ons 
genieten van een mooie warme zomer vol 
sfeer en gezelligheid!

Bloklocatie
In afwachting van onze geplande herope-
ning voor het weekend van 11–13 juni, stel-
len we alvast ons gebouw ter beschikking als 
bloklocatie voor de periode van 1–27 juni. 
Telkens van 10 tot 18 uur. We bieden plaats 
aan maximaal 15 studenten. De toegang is 
uiteraard gratis, inclusief wifi. Het enige wat 
we vragen, is om vooraf in te schrijven op 
onze website: www.jcmg.be/activiteiten. Dit 
initiatief is een samenwerking met de Jeugd-
dienst van de Stad Gent.
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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

ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

WINDMOLENS MET VIER WIEKEN
Dat Oostakker in de eerste helft van de vorige eeuw enkele windmolens rijk was, 
zouden wij bijna vergeten, wanneer we hun moderne torenhoge opvolgers met 
drie wieken van ver zien wentelen in de wind. Twee van die voorgangers zijn 
destijds op de gevoelige plaat vastgelegd. 

Deze foto (links) van omstreeks 1935, werd 
genomen op de bloemisterij van Cyriel Van 
De Voorde en Sylvie Van Damme in de Kleem-
straat. Vooraan staat Jozef Van Damme te 
pronken tussen de begonia’s, maar onze in-
teresse gaat meer uit naar de windmolen op 
de achtergrond. Deze molen werd in 1855-
1856  gebouwd door de gebroeders Lieven 
en Eustache Vossaert. Het was een stenen 
koren- en oliemolen, een bovenkruier, “Vos-
saert molen” genoemd, In 1864 werd de mo-
len ook vermeld als cichoreimolen. Hij stond 
in de Kleemstraat,  met het molenaarshuis  
palend aan de straat. In 1918 kwam hij in 
handen van de familie Audenaert, vandaar 
de naamswijziging. De tweede wereldoor-
log zou de molen echter noodlottig worden, 
want op19 mei 1940 werd de molen opge-
blazen door het terugtrekkende Belgische 
leger. De molen werd aanzien als een te ge-
makkelijk herkenningspunt voor de vijand.

De “Wittewallemolen” of de molen van Sor-
geloose, stond op het einde van de Brede-
straat waar de Bredestraat in Wittewalle 
overgaat, rechts, in de richting van Hijfte. 
Het was een houten standaardmolen, die 
waarschijnlijk dateerde  (naar een gegra-
veerde datum in een draagbalk) van 1674.  
De eerste bekende eigenaar was Augustin 
Van Overwaele. Door ver-
deling ging de molen in 
1857 over op Victor en Ben-
jamin Van Overwaele. Deze 
laatste zou in 1867 de volle 
eigenaar worden.  In 1874 
werd de molen verkocht 
aan de familie Sorgeloose.  
Na een verdeling in 1886 
werd Karel Sorgeloose vol-
le eigenaar, om later de 
molen over te laten aan 
zijn zoon Aloïs Sorgeloose, 
die getrouwd was met Oc-

De “Molen van Audenaert”

De “ Wittewallemolen”

Huidige situatie

Huidige situatie

tavie Vander Sypt. Hun zoon André, zou la-
ter politiecommissaris worden te Oostakker.  
De windmolen bleef in bedrijf tot 1935. Na 
10 jaar stilstand werd hij uiteindelijk met 
(veel) mankracht omvergetrokken en afge-
broken in november 1945. De maalderij zelf 
bleef actief door middel van een stoomge-
maal. De foto (boven) is van april 1918, en 
toont ons de grote schouw, afkomstig van 
de stoommaalderij, die naast de windmolen 
stond. Later gebruikte men, om het gemaal 
aan te drijven, een motor die draaide op gas, 
dat men won uit verhitte antracietkolen. De 
grote schouw werd afgebroken toen men 
omstreeks 1930 overschakelde op elektrici-
teit. De maalderij bleef in bedrijf tot 1962. 
Het gebouw van de maalderij werd eind 

Nam’s Thee : dé online-shop
van Oostakker en omstreken !

Nam’s thee neemt je mee in de wondere 
wereld van thee en infusies. Je vindt er 
een ruime keuze aan thee, infusies en 

benodigdheden.
Contacteer ons vrijblijvend en samen me jou 
gaan we op zoek naar het perfecte verhaal.

Contact via onze webshop: www.namsthee.be
Geniet van een korting en gebruik de 

promocode:  ‘welkom’
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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

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

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!

1979 afgebroken. Van de personen op de 
foto weet men alleen dat Karel Sorgeloose, 
zijn vrouw en zuster, erbij staan.  Vandaag 
rest van de gebouwen van 1918 enkel  de 
molenaarswoning.
Een derde windmolen, waarvan er helaas 
geen foto’s bekend zijn en die het tot 1929 
volhield, was de “Krijtemolen”. Deze hou-
ten staakmolen met open voet stond op 
de westelijke hoek van de Hollenaarstraat 
en de Oudebareelstraat. Het was ook een  
graanmolen. Hij sneuvelde tijdens een 
storm en werd verder gesloopt. 

Mocht iemand in het bezit zijn van een fo-
to of afbeelding van deze molen, neem dan 
eventjes contact op met mij op het nummer 
0474-466810.

Guido Rogiers

De gezinsbond bestaat dit jaar 100 jaar, dus 
dat moet gevierd worden!
Oktober wordt onze “feestmaand”, hopelijk 
vieren jullie met ons mee.

Op zaterdag 9 oktober organiseren we een 
speciale editie van onze tweedehandsbeurs:
We pakken uit met een “Kofferbakverkoop” 
met heel wat randanimatie.

En op 16 oktober trekken we onze stapschoe-
nen aan en maken we een mooie natuurwan-
deling.

Beste leden van de Gezinsbond Oostakker
Stilletjes aan kunnen we de draad weer opnemen en we kijken er enorm 
naar uit om activiteiten te organiseren en jullie opnieuw te ontmoeten.

Alle inlichtingen en 
praktische info zullen 
vanaf augustus beschik-
baar zijn.

Geen lid van de gezins-
bond en wens je toch 
deel te nemen? Dat 
kan, neem gerust con-
tact op met ons via gezinsbond.oostakker@
gmail.com

Het voltallige gezinsbond Oostakker team.
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

De nieuwe maatjes zijn er weer 
vanaf 16 juni !

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

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak

Kapsalon
Olivier
Pijphoekstraat 54
Oostakker

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

Zondag en dinsdag gesloten

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

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

Vanaf nu kan je ook oudere edities

van Attentie & Wegwijs digitaal bekijken  op onze

vernieuwde website onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan onze webmaster ‘Hepto’

uit Heusden.

v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.11
zet-werk@telenet.be
info@dewegwijs.be

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24

v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.11
zet-werk@telenet.be
info@dewegwijs.be

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24

www.dewegwijs.be
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Bekende beeldhouwer Arthur Vermeulen uit de 
Wolfputstraat is niet meer onder ons.  De creatie-
ve kunstenaar, afkomstig uit Beveren, overleed op 
8 mei heel onverwacht thuis. Amper een week na-
dat we met hem op onze stoep een gemoedelijk 
praatje hielden over o.m. zijn aankomende kunst-
tentoonstelling in het Kursaal van Oostende. Hij 
werd 82. We leerden Arthur Vermeulen in onze 
schoolse jeugdjaren kennen als turnleraar aan de 
humaniora van het Glorieuxinstituut. Een pak ja-
ren later als nieuwsbrenger voor ‘De Gentenaar’. 
In al die tijd groeide de Oostakkernaar uit tot een 
volleerd beeldhouwer met naam en faam die zich 
innovatief en met groeiend succes bekwaamde 
in de meest uiteenlopende materialen en tech-
nieken.  Voortdurend op zoek naar nieuwe span-
kracht en vormgeving. Met voor een leek als ik, 
groeiende affiniteit voor zijn monumentale beel-
den en zijn creaties van twee à drie figuren in 
eenzelfde beeld. Op zijn bidprentje een stuk sa-
mengevat als volgt: “Denk aan de witte marme-
ren beelden die stralen in de zon. Denk aan de 
malachiet zo groen als gras, de onyx zo bruin als 
de aarde, de barnsteen zo doorzichtig als de zon-
nestralen”. Arthur Vermeulen was voor alles een 
minzame, sociale en bescheiden man. Die - veel 
minder geweten - samen met zijn echtgenote José 
Ruttens zich ook jarenlang inzette voor de mede-
mens en verzachting en verlichting bracht in de af-
deling palliatieve zorg van een Gents ziekenhuis. 
Arthur zal nostalgiek gemist worden door vele 
(lokale) bewonderaars van zijn kunstenaarschap. 
Maar vooral door zijn echtgenote en hun kinde-
ren Johan, Ann en Stefan. Zijn ‘beeldig’ voorbeeld 
zal eeuwig op het Oostakkerse netvlies blijven…

Eric VAN LAECKE           

Beeldhouwer Arthur Vermeulen
niet meer onder ons…

Ook Urbain De Vos overleden
Coronabeperkingen houden 
soms overlijdens onder de ra-
dar. Al op 1 april overleed 
bekende en graag geziene 
dorpsgenoot Urbain De Vos (74) 
uit de Eekhoutdriesstraat. Hij 
was afkomstig van Sleidinge. 
Professioneel was hij geruime 
tijd aan de slag bij het vroege-
re Texaco aan de Kennedylaan. 
Hij maakte er de - ook politiek - rumoerige sluiting 
mee en ‘overleefde’ nog enige tijd in het filiaal van 
Zwijnaarde. Met echtgenote Marijke Van Eesbeeck 
- overleden in 2007 - en zoon Martin runde hij en-
kele jaren de zelfstandige bandencentrale Carshoe 
aan de Gentstraat. Het echtpaar was in 1996 aan 
diezelfde straat het slachtoffer van een straatrace-
ongeval waarbij twee jongeren het leven lieten. 
Marijke hield er een zwaar beenletsel aan over en 
moest stoppen met werken. Urbain was ooit zijde-
lings betrokken bij de uitbouw van voetbalclub S.K 
Pech en het echtpaar serveerde als vrijwilligers in 
café De Zilveren Voetbal, nu café De Spiegel aan 
Oostakkerdorp. Geliefd dorpsfiguur Urbain De Vos 
laat twee zonen, Martin en Kenneth, en een doch-
ter Martine na.

Eric VAN LAECKE       
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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

Historiek 
Mozaïek is al ruim 40 jaar een gevestigde waar-
de in de zorg. Maar hoe is het allemaal begon-
nen? Sabine: “In het begin van de jaren ’70 
zochten enkele ouders dagondersteuning voor 
hun zoon of dochter die uit het bijzonder on-
derwijs kwam. Vanuit die vraag zijn wij in 1975 
gestart met een dagcentrum voor 12 jongvol-
wassenen met een beperking in de Warneford-
straat te Sint Amandsberg.
In 1981 zijn we dan verhuisd naar de Wolf-
putstraat. Intussen waren we gegroeid tot een 
dagcentrum voor 60 personen. 1991 was een 
nieuwe mijlpaal in ons bestaan. Toen zijn we – 
weer op vraag van ouders van mensen met een 
beperking - gestart met woonondersteuning. 
Sindsdien hebben we onze werking stelselma-
tig uitgebreid en momenteel bedienen we maar 
liefst 222 cliënten.”

Doelgroepen 
Tot wie richt Mozaïek zich? Sabine: “Onze 
hoofddoelgroep bestaat uit mensen met een 
verstandelijke beperking.  Daarnaast kunnen zij 
kampen met andere problemen, zoals een fysie-
ke beperking, epilepsie, gedragsproblemen enz. 
Dat is dus een heel uitgebreide en diverse doel-
groep. Van mensen die zwaar zorgbehoevend 
zijn tot mensen die vrij zelfstandig kunnen func-
tioneren. Ook hebben wij een kleine doelgroep 
personen met een niet-aangeboren hersenlet-
sel (NAH). Zij hebben op latere leeftijd door een 
ziekte of een ongeval een hersentrauma opge-
lopen. Zij hebben dus een andere levensgeschie-
denis. We voelen wel dat die strikt afgebakende 
doelgroepen steeds meer vervagen. Daarom 

Mozaïek wil mensen met verstandelijke beperking 
zo hoog mogelijke kwaliteit van leven geven
De naam Mozaïek doet waarschijnlijk een belletje rinkelen bij veel Oostakkenaars, maar 
wat doen zij precies? En wie is hun doelgroep? Sabine Vispoel, coördinator Beleids-en 
Organisatie Ondersteund Team (BOOST), licht voor ons een tipje van de sluier op. 

proberen wij zoveel mogelijk op vraag van de 
cliënt te werken.”

Woonondersteuning 
Mozaïek biedt mensen met een verstandelijke 
beperking woonondersteuning aan. Wat houdt 
dat precies in? Sabine: “Wij bieden twee soorten 
woonondersteuning aan. Wij bieden woonon-
dersteuning aan met permanente begeleiding, 
dus 24u op 24. Dat is vooral voor mensen met 
een grotere zorgafhankelijkheid die niet zelf-
standig kunnen wonen en altijd ondersteuning 
nodig hebben.  Voor onze woonondersteuning 
met permanente begeleiding hebben wij 6 wo-
ningen hier op de campus in de Wolfputstraat 
en een aantal woningen in de buurt. 
Dan is er het beschermd wonen – of wonen met 
niet-permanente begeleiding - voor mensen 
die vrij zelfstandig wonen. Die krijgen ook be-
geleiding, maar die komt maar 1 of enkele ke-
ren per week, afhankelijk van de nood, langs 
om ondersteuning te bieden en te kijken hoe al-
les loopt. De cliënten die niet-permanente be-
geleiding krijgen, wonen vooral in Oostakker, in 
Sint-Amandsberg en 1 iemand woont in het cen-
trum van Gent.
Wij proberen zoveel mogelijk te werken op 
maat van de zorgvrager. Wat is de specifieke on-
dersteuningsnood van de persoon in kwestie en 
dan kijken wij in welke woning hij of zij het bes-
te past.”

Dagondersteuning  
Naast woonondersteuning biedt Mozaïek ook 
dagondersteuning aan. Sabine: “Het dagcen-
trum is gestart in 1975 en is door de jaren uitge-
breid. Wij zijn wel een beetje een buitenbeentje 
in vergelijking met andere gelijkaardige orga-
nisaties in die zin dat wij een zeer groot dag-
centrum hebben. Twee grote groepen mensen 
komen naar het dagcentrum. Enerzijds mensen 
die thuis wonen en die met het openbaar ver-
voer komen of opgehaald worden door onze 
busjes. Zij komen hier ’s morgens toe tussen 9 
en half 10 en gaan om 16u terug naar huis. De 
andere doelgroep bestaat uit onze eigen bewo-
ners. De dagondersteuning is gevestigd op twee 
campussen: een in de Wolfputstraat en eentje in 
de Leeuwerikstraat in Gent. Er zijn twee soor-
ten dagondersteuning. Afhankelijk van of men-
sen veel of weinig ondersteuning nodig hebben, 

organiseren wij een aantal daggroepen en ate-
liers. Daggroepen zijn voor mensen die meer 
ondersteuning nodig hebben en dat zijn voor-
al activiteiten als belevingstheater, (zit-)dansen, 
themagerichte uitstapjes, snoezelen, crea en se-
mi-industrieel werk.  
Daarnaast hebben we ateliers. Daar ligt de fo-
cus op arbeid en wordt er gewerkt naar een 
verkoopbaar product. Het verschil met een be-
schutte werkplaats is dat werknemers een be-
paald quotum moeten halen. Bij ons is dat niet 
zo. Het is wel arbeid, maar iedereen werkt op 
zijn of haar eigen tempo. Welke ateliers hebben 
wij zoal? Er is bijvoorbeeld een bakkerij waar on-
ze cliënten elke dag brood bakken voor al onze 
bewoners, voor onze medewerkers enz. Occasi-
oneel maken zij ook taart en snoep, afhankelijk 
van het seizoen.  Dan is er het winkelatelier. Dat 
is de interne winkel van onze organisatie. Heb ik 
bijvoorbeeld stylo’s nodig, dan bestel ik die daar 
en krijg ik die geleverd in mijn bureau. We heb-
ben ook nog een houtatelier, waar onze cliënten 
onder andere lettertreintjes en bijenhotels ma-
ken, en een papieratelier. Daar wordt het papier 
dat we ophalen bij bedrijven vernietigd, geperst 
in balen en verkocht aan papier verwerkende 
bedrijven. Tot slot is er nog het semi-industri-
eel atelier, waar wij onder andere onze bekende 
piñata’s maken. Die zijn enorm populair en kun-
nen gekocht worden op bestelling. 
Sinds maart 2018 organiseert Mozaïek ook col-
lectieve dagondersteuning voor personen met 
een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze 
werking kwam destijds tot stand vanuit onze sa-
menwerking met het CAR Oostakker (Centrum 
voor Ambulante Revalidatie) en biedt een ant-
woord op de zoektocht van personen met een 
NAH en hun netwerk naar betekenisvolle dagon-
dersteuning.  MoNah is momenteel gevestigd op 
de campus in de Wolfputstraat.
Ten slotte bieden wij ook mobiele en ambulan-
te ondersteuning of individuele begeleiding aan 
huis aan. Dat is voor cliënten die vaak bij een ge-
woon bedrijf werken en 1 of 2 keer per maand 
bezoek krijgen van een jobcoach.

Diverse beroepsprofielen
Mozaïek heeft ongeveer 190 medewerkers in 
dienst. Wie zijn dat zoal? Sabine: “De grootste 
groep zijn begeleiders: opvoeders, mensen die 
orthopedagogie gestudeerd hebben, ergothera-
peuten enz. Ook is er een klein team verpleeg-
kundigen. Daarnaast zijn er de leidinggevenden 
en de ondersteunende diensten: de keuken, de 
poetsploeg, de technische dienst enz. 
Mozaïek kan tot slot rekenen op het engage-
ment en enthousiasme van 41 vaste en heel wat 
occasionele vrijwilligers. Zij doen het vervoer 
van onze cliënten, bieden ondersteuning bij 
het middagmaal, helpen in de tuin, bemannen 
de weekendbar enz. Mozaïek verwelkomt trou-
wens nog steeds nieuwe vrijwillige handen!”

Vraaggericht 
Waar staat Mozaïek voor? Met andere woor-
den: wat is hun missie? Sabine: “Samen met de 
persoon met een beperking, zijn familie en net-
werk willen we een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven garanderen. We leggen daarbij sterk 
de nadruk op de ontplooiing van de eigen mo-
gelijkheden en krachten van de cliënt, maar we 
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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

houden ook rekening met zijn of haar beper-
kingen en grenzen. Ook proberen wij zoveel 
mogelijk op vraag van de cliënt te werken. 
Wat is zijn of haar specifieke hulpvraag en hoe 
kunnen wij die op een zo goed mogelijke ma-
nier invullen. Tot slot is de dialoog met het 
netwerk van onze cliënten belangrijk. Wij wil-
len graag partners zijn van de familie.”

Corona
De coronacrisis sloeg in als een bom in veel zor-
ginstellingen. Hoe zijn ze daar in Mozaïek mee 
omgegaan? “In maart vorig jaar hebben wij 
de dagondersteuning 11 weken moeten slui-
ten, waardoor een deel van ons personeel be-
schikbaar was om in te zetten in de woningen. 
Elke woning vormde een aparte bubbel met 
een uitgebreider team en verzorgde zijn ei-
gen dagondersteuning.  Enkele bewoners ver-
bleven tijdens de coronaperiode lange tijd bij 
hun familie, maar de meesten zijn in Mozaïek 
gebleven. Zij konden lange tijd niet naar huis. 
De cliënten van de dagondersteuning konden 
wekenlang niet naar Mozaïek komen. Voor 
sommige ouders en families was dat een zeer 
zware periode, omdat zij zelf de zorg voor hun 
familielid moesten opnemen.  
Vorig jaar in juni zijn we dan opnieuw openge-
gaan, maar we moesten wel rekening houden 
met bepaalde beperkingen. Sindsdien werken 
wij ook op een lagere capaciteit vanwege de 
afstandsregels. Mensen die bijvoorbeeld voor-
dien 5 dagen kwamen, komen nu 3 dagen per 
week. Pas vanaf juni kunnen we opnieuw ver-
soepelen.  Al bij al hebben wij nog geluk ge-
had. Er is maar 1 beperkte uitbraak geweest 
in 1 woning. Daarnaast waren er enkele ge-
isoleerde gevallen: medewerkers of cliënten 
die ziek waren of in quarantaine moesten. Ge-
lukkig zijn we ondertussen allemaal gevacci-
neerd.
Lastig voor de organisatie was en is nog steeds 
het feit dat de maatregelen voortdurend ver-
anderen. De medewerkers en cliënten moeten 
zich voortdurend aanpassen en daar kruipt 
heel veel energie in. Wij hebben dan ook on-
ze medewerkers geregeld beloond met een 
kleine attentie, omdat zij er, ondanks alles, de 
moed in hielden. Wij zijn hen daarvoor heel 
erg dankbaar.”

Groeiende vraag
Hoe zien zij ten slotte de toekomst? Sabine: 
“We hebben net twee nieuwbouwprojecten 
achter de rug. Eind 2019 hebben we drie nieu-
we woningen in de Proesmansstraat in gebruik 
genomen. Op campus Wolfput hebben we een 
deel van de gebouwen gerenoveerd en een 
deel afgebroken. Op de vrijgekomen plaats 
zijn er twee daggroepen en een woning voor 
personen met gedragsproblemen gebouwd. 
De vraag naar ondersteuning neemt nog altijd 
toe. Onze maatschappelijke opdracht is om te 
kijken hoe wij verder kunnen groeien om op 
die stijgende vraag een gepast antwoord te 
bieden.” Meer informatie op:
https://www.dc-mozaiek.be/ 

Tekst: Karolien Selhorst

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

13.673 euro
10.050 km
12/2019
Benzine
70 kW (95 PK)
Manueel

16.950 euro
40.125 km
01/2015
Benzine
63 kW (86 PK)
Manueel

10.990 euro
10 km
05/2021
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

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

19.990 euro
36.900 km
12/2018
Benzine
110 kW (150 PK)
Automatisch

8.450 euro
47.520 km
04/2018
Benzine
52 kW (71 PK)
Manueel

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

39.700 euro
10 km
05/2021
Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond editionFiat Doblo Benzine SX - Slechts 10.000 km

Suzuki Jimmy 1.3i JLX Pilot - Nieuwe staat

Mitsubishi Space Star 1.2i Intense - W85 Silky WhiteVolkswagen Golf 1.5 TSI EVO Highline DSG

Isuzu D-Max - V Cross - Full option demowagenMitsubishi Space Star 10.i ClearTec - Airco + navigatie

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

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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Bilk Binnenluchtkwaliteit

Gespecialiseerd in ventilatie, geurmarketing en 
luchtzuivering. Ontwerpen en plaatsen van ventilatie voor 
residentiële gebouwen en KMO. Creëer een veiligere werk- 
en leefomgeving voor je klanten, medewerkers en familie.

Iedereen heeft recht op een gezond binnenklimaat, 
laat je adviseren door onze specialisten en surf 
vandaag nog naar www.bilk.be 

Positief gedacht! 
 Hoe goed je ook iets doet, er is altijd wel iemand die er 

niet zal van houden (R.H. Thomas)

info@zinloosgeweld.net

Een inwoner van de Groenehoekstraat (die liever 
anoniem blijft) stuurde ons een leuke cartoon, met de 

vraag om die in Attentie te publiceren.

CARUUR GENT RICHT IN:  Trofee Philippe De Cock
Daar is de lente, daar is de zon en daar zijn ook wij terug met een uitnodiging voor 
een sportieve bijeenkomst.

Op zondag 20 juni 2021 is er de Trofee Philippe De Cock, een van de bezielers 
van onze club van wie wij in 2020 veel te vroeg afscheid moesten nemen. Deze 
ex-speler van o.a. White Star, VDK Gent, Roeselare, Torhout werd slechts 53 jaar. 
Deze Trofee, als mooi eerbetoon, is een wisselbeker gemaakt door kunstenaar Jan Demarets.
Verschillende ligaploegen zullen beach-teams vormen. Topniveau beachvolleybal dus.
Liefhebbers kunnen komen brunchen vanaf 9u30 (30 euro p.p.) of deelnemen aan een walking 
dinner (50 euro p.p.) vanaf 17 uur.

Inschrijven is verplicht (dringend, tot 16 juni), via mail: hilde.dedecker@outlook.be
Of telefonisch: 0494-17 01 34
Dit gaat door op de beachterreinen, Bonsgrachtstraat 3 te Destelbergen.

Het bestuur

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

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

PROEF DE
SINT-AMANDSBERGSE GIN !

Voor elk wat wils:
kruidig, floraal, fruitig

én ook alcoholvrij !

Wijn brengt je
van de kaart, 

maar bier... vilt-je
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Nieuwe interieurszaak 
in Oostakker-Lourdes

Lourdesstraat 6A, 9041 Oostakker

www.astuce-interior.be

hello@astuce-interior.be

Meubels - sofas - decoratie - tapijten
tuinmeubelen - planten - verse bloemen

astuce
SOFAS & PLANTS

Twee jonge ondernemers, Charlotte 
Dengis (30) afkomstig uit Heusden en 
Maxime Koch (30) uit Sint-Denijs-West-
rem, startten reeds in 2017 met een in-
terieurzaak in Kortrijk. Deze is gevestigd 

in een oud vlasmagazijn. Ze waren al een tijd 
op zoek naar een historische locatie om ook in 
het Gentse dergelijke zaak  te openen. Toen het 
voormalige stationsgebouw aan de Lourdes-
straat te huur stond, hebben ze niet geaarzeld.
“We kregen de sleutels begin mei, en gezien 
het gebouw zeer goed onderhouden is konden 
we reeds na één week de deuren openen. We 
bieden een breed gamma van betaalbare kwali-
teitsmeubelen, zowel voor binnen als voor bui-
ten” vertelt Charlotte.  “Ook voor tapijten kan 
je bij ons terecht. En floriste Rani verzorgt een 
heuse bloemen- en plantenhoek, waar je te-
recht kan voor bloemen, planten maar ook voor 
keramiek potten en vele andere zaken”.
We konden wat foto’s nemen van het sfeervol 
interieur, zelfs de inkom en de loketten van het 
voormalig station zijn nog uitdrukkelijk aanwe-
zig. Pure nostalgie voor de wat oudere inwo-
ners van Oostakker. Ook de ‘tunnel met trappen 
naar de perrons’ zijn nog altijd in originele staat 
gebleven. Vanop de binnenplaats, waar tuin-

Oud station Oostakker is nu interieur- en bloemenzaak
Sinds begin mei heeft Oostakker er een hippe zaak bij. In het oud 
stationsgebouw van Oostakker, naast het containerpark, is nu een mooie 
interieur- en bloemenzaak gevestigd. Onder het motto ‘kwalitatief en 
betaalbaar’.

meubilair te bezichten is, heb je een prachtig 
zicht op dit prachtige stukje geschiedenis van 
begin jaren 1900.
Het ondernemen zit een beetje in de genen van 
Maxime. Ook zijn ouders hebben professionele 
banden met verschillende meubelmerken, dus 
aan kennis en nodige ondersteuning van daar-
uit zeker geen gebrek.
“We hebben al enkele medewerkers om alles 
vlot te laten verlopen. Rani houdt zich bezig 
met de plantenzaak. En we hebben een vrou-
welijke medewerkster die verantwoordelijk 
is voor de ‘social media’, vandaag de dag niet 
meer weg te denken in de promo-wereld”.
Charlotte en Maxime zijn volop bezig om de 
woonst naast de zaak in te richten, zodat ze 
binnenkort ook naast de zaak kunnen wonen.
De zaak is vrij te bezichtigen maar je kan ook 
een afspraak maken, voor een meer persoon-
lijke aanpak. Immers kan je ook op bestelling 
werken. Neem zeker eens een kijkje op www.
astuce-interior.be, om het brede gamma te be-
kijken.

INFO:
De zaak is gelegen Lourdesstraat 6A, Oostakker 
en is doorlopend open van dinsdag tot zater-
dag, telkens van 10 tot 18 uur. Je kan gratis par-
keren voor de deur, parkeerplaats genoeg.

Tekst en foto’s: Jan Callebert
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Ontdek alle StockDeals op
stock.volkswagen.be

1 week

En de Golf mag je houden

Portofino
Tot € 7.650 voordeel(1)

Recyclagepremie onder voorwaarden inbegrepen

Uw Volkswagen-concessiehouder

0,9 - 8,0 L /100 KM • 21 - 181 G /KM CO2 (WLTP)*
 *Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : volkswagen.be. (1) Het voordeel € 7.650 is berekend op de speciale 

serie Golf ACTIVE TSI 110ch 6v en is de som van de korting € 3.440, het klantenvoordeel op de speciale serie Active € 1.460 en de stockbonus € 1.250 en de voorwaardelijke recyclagepremie € 1.500. (2) Als uw oude wagen 
(ongeacht het merk) buiten gebruik is, verbinden wij ons ertoe hem te recycleren en over te nemen voor de vermelde prijs bij de aankoop van de genoemde wagen. De overgenomen wagen, bij aankoop van de genoemde wagen 
moet volledig zijn en sinds minstens 6 maanden zijn ingeschreven op naam van de particulier koper. Deze aanbieding is geldig voor particulieren van 01/06/2021 tot en met 30/06/2021, bij de deelnemende erkende Volkswagen 
concessiehouders in België. Het nieuwe voertuig moet geleverd en ingeschreven zijn vóór 31/12/2021. (3) De korting (premie en advieskorting van de dealer) is geldig voor particulieren bij de aankoop van de vermelde Volkswagen in 
stock. (4) Het klantenvoordeel op de Speciale Serie ACTIVE is het verschil tussen het supplement op de prijs die de klant betaalt voor de uitrusting van de Speciale Serie en de som van de catalogusprijzen van elke optie/elk accessoire 
(uitgezonderd het optiespack) in de uitrusting van de Speciale Serie.

Antwerpsesteenweg 86 - Lochristi
Tel. 09/355 74 52

www.autocenterstevens.be

Jaarlijks verlof van 26 juli tem 8 augustus: maak tijdig een afspraak voor uw zomernazicht!

Zelf limonade maken
Uit het boek van “Marta Majewska”. Ze zijn een 
ideale en vooral lekkere manier om af te koelen 
en gehydrateerd te blijven op een warme lente- 
of zomerdag.

Siroop maken 
Het geheim van een perfecte limonade is de si-
roop! Je kan de siroop op voorhand maken en 
tot 14 dagen in de koelkast bewaren. 

Wat heb je nodig ?
Basissiroop met rietsuiker: 250 ml water, 200 gr. 
ruwe rietsuiker. Basissiroop met honing: 200 ml 
water, 225 gr honing. Basissiroop met agave: 
200 ml water, 175 gr agavesiroop.
Doe het water en de zoetstof in een pan, breng 
aan de kook, zet het vuur laag en laat 3-4 minu-
ten koken tot de zoetstof volledig is opgelost.
Laat afkoelen en doe de siroop in een steriel 
glazen flesje en bewaar in de koelkast.

Gember siroop
250 ml water, 200 ruwe rietsuiker, 8 cm gember.
Schil de gember en snij in dunne plakjes, doe 
water en rietsuiker in een pan, breng aan de 
kook en roer tot de rietsuiker opgelost is en 
voeg de gemberplakjes toe. Zet het vuur laag 
en laat het mengsel 5 minuten zachtjes koken 
onder een deksel. Zet het vuur af en laat de si-
roop onder het deksel afkoelen. Zeef dan de 
siroop en vul in een steriel glazen flesje, en be-
waar tot 14 dagen in de koelkast.

Wat heb je nodig ?
-500 ml water
-350 ml vers geperst sinaasappelsap
-150 ml vers citroensap
-75 ml basissiroop
Meng water, siroop, vers sinaasappelsap en vers 
citroensap in een grote kan. Zet 1 uur in de 
koelkast zodat het goed koud wordt en serveer.

PLASTIC DOPJES BEWAREN !
Gooi je plastic dopjes niet 
weg. Door ze te verza-
melen steun je het milieu 
én de opleiding van een 
blindengeleidehond. De 
dopjesactie is een belang-
rijke bron van inkomsten 
voor deze organisatie. 
Ook voor organisaties als 

‘Vrienden der Blinden’. Je kan ze binnenbren-
gen bij Josiane na telefoontje 
op 09-251 54 26. Bedankt bij 
voorbaat !

Herinnering: het schortje
Ik geloof niet dat onze kin-
deren weten wat een schort-
je is. Het voornaamste gebruik 
van Oma’s schortje was, om 
haar jurk te beschermen,  
omdat ze er maar een paar 
had. Maar ook omdat het 
makkelijker was, om een 
schortje te wassen in plaats 
van een jurk.
Ze gebruikte het schort-
je ook als pannenlappen, 
om de pannen van de kachel  

of uit de oven te halen. Het diende ook om 
de tranen en vuile neus van de kinderen af te 
vegen. En als ze de eieren uit het kippenhok 
ging halen, was het schortje ook heel handig 
om de eieren te dragen. Als er visite kwam kon-
den haar verlegen kinderen onder haar schortje 
schuilen. En als het koud was kon ze haar ar-
men er indraaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweet-
druppeltjes af te vegen, als ze gebukt stond 
over de kachel met koken. Hout voor de kachel 
werd ook in het schortje binnen gebracht. Uit 
de tuin droeg ze allerhande soorten groenten 
naar binnen. En als de erwten gedopt waren 
gingen de schillen in het schortje.

In de herfst werd het schortje gebruikt om de 
appels op te rapen, die onder de bomen lagen. 
Als oma onverwachts visite aan zag komen je 
stond er van te kijken hoeveel meubeltjes dat 
ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar se-
conden.
Als het eten klaar was ging ze naar buiten en 

zwaaide met haar schortje, 
dan wist iedereen dat het tijd 
was om binnen te komen.

Het zal nog lang duren voor-
dat iemand iets uitgevonden 
heeft wat voor zoveel doe-
len gebruikt kan worden zo-
als het schortje!

Vergeet niet!! In deze tijd, 
zouden wij er gek van wor-
den te weten hoeveel bacteri-
en er in dat schortje zaten …

Toch heb ik er nooit wat aan 
overgehouden… of toch ?
Jawel, liefde !
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Restaurant open
Vanaf heden is het restaurant open, telkens van donderdag tot zondag.

WIJ BLIJVEN DE GANSE ZOMER OPEN !
Er is een vaste kaart, vele suggesties en elke maand

een ander menu.
Over de middag kan je bij ons iets komen drinken

en genieten van onze lekkere tapas.
 

Kant en klare BBQ boxen
(groentjes, sausjes, aardappel en vlees en/of vis of veggie)

Alles klaar om je gasten te ontvangen,
jij zorgt enkel voor de drank, het vuur en de gezelligheid!

Wij zorgen voor het eten!

Alle info op www.delagevuurse.be

De Lage Vuurse - Motorstraat 115 - 9000 Gent -09 251 08 08

Opening Socio-ontmoetingscafé
We schreven het al in vorige Attentie. En-
kele vrijwilligers slaan de handen in elkaar 
op elke eerste zondag van de maand de 
deuren te openen in de kleine zaal van 
OCO, Pijphoekstraat. En dit telkens van 10 

tot 14 uur. De opbrengst gaat naar Welzijns-
schakel KANS Oostakker.
Op zondag 4 juli kan je er een eerste keer 
terecht voor een babbel, een drankje, een 
kaartje leggen,…

Welkom!

Freestyle &
Panna bootcamp  
Op zaterdag 17 juli 2021 organiseren Mar-
tijn Debbaut (Belgisch kampioen panna) 
samen met Filip Meeus (voormalig top 10 
wereldwijd freestyler) het eerste officiële 
“Freestyle & Panna bootcamp”. Deze één-
daagse stage vindt plaats op het kunstgras-
terrein van KRC Gent.
Op die dag zullen Martijn en Filip sa-
men met nog enkele andere topcoaches 
de deelnemers onderdompelen in de we-
reld van freestyle tricks en panna skills, 
gecombineerd met matchskills techniek-
training en een grote dosis fun met leuke 
voetbal attracties!
Ze willen de jongeren een onvergetelijke 
dag bezorgen waarin ze nieuwe skills kun-
nen leren en zich ongelofelijk gaan amu-
seren!
Je kunt inschrijven via hun website:
https://www.skillskampen.be
Er is een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar, dus snel zijn is de boodschap!

Ratjeskamp
KRC Gent organiseert ook tijdens de zo-
mervakantie opnieuw een Ratjeskamp. Wij 
bieden je kind een gezonde én sportie-
ve opvang op ons jeugdcomplex in de Eik-
straat in Oostakker. Aarzel niet om je kind 
in te schrijven voor het Ratjeskamp van 
maandag 9 tot en met vrijdag 13 augus-
tus. Er zijn ook flink wat nieuwigheden, 
zo hebben we er bewust voor gekozen om 
niet langer alleen maar voetbal aan te bie-
den. Het fungehalte wordt nog groter en 
naast voetbal zijn er ook initiaties korfbal 
en judo en veel ludieke spelmomenten, op-
gesplitst volgens leeftijd. Op vrijdag doen 
we een penaltycup en we organiseren ook 
een uitstap naar het zwembad. 

Elke morgen is er gratis opvang vanaf 8 uur 
en ‘s avonds tot 17u30. ‘s morgens wordt 
er voor elk kind ontbijt voorzien en er is 
ook een warme maaltijd inbegrepen. In 
de voormiddag krijgen de deelnemers een 
koek en een drankje, in de namiddag yog-
hurt of een ijsje als het warm weer is. 
De deelnameprijs voor deze vijf dagen be-
draagt 150 euro. Inschrijven is mogelijk 
voor kinderen die geboren zijn tussen 2009 
en 2015. Je kunt inschrijven door een e-mail 
te sturen naar: ratjeskampen@krcgent.be

• Steeds taart en gebak
   verkrijgbaar. 

• Diverse zomercocktails. 

We bestaan 10 jaar !

Wij zijn klaar om jullie
terug te ontvangen.
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In deze rubriek duikt lokale hobbyfotograaf Frank ‘PamiPics’ 
Paemeleire in zijn archieven. Hij vist er foto’s over Oostakker op en 
maakt er maandelijks een fotoquiz van. 
 
Momenteel wordt in Oostakker druk gewerkt aan de ‘Turborotonde’. 
Die is naar verluidt vrij uniek in Vlaanderen maar … 
 
Welke Turborotonde bevindt zich al jaren in Hijfte centrum? 
 
 
Stuur jouw oplossing (A, B, C, D, E of F) voor 18 juli naar 
frank.paemeleire@telenet.be en maak kans op een pakketje originele 
postkaarten van Oostakker! 
 

 
 

 

Dit was de oplossing van vorige maand. 
De aandachtige kijker herkent de 
Moststraat in Oostakker. 
 
  

  

  

  

 

 

Ontdek meer beelden van Oostakker op de tentoonstelling in het 
OCO van 27 tot 31 augustus 2021. Frank Paemeleire (fotografie) 
exposeert er samen met Dirk Vernaeve (aquarellen) en Robert Neyt 
(beeldcomposities). Een organisatie van het Davidsfonds Oostakker. 

 

  

  

  

 

 

Ontdek meer beelden van Oostakker op de tentoonstelling in het 
OCO van 27 tot 31 augustus 2021. Frank Paemeleire (fotografie) 
exposeert er samen met Dirk Vernaeve (aquarellen) en Robert Neyt 
(beeldcomposities). Een organisatie van het Davidsfonds Oostakker. 

 

Voedselteam Oostakker start in augustus!
Bij het Voedselteam kan je wekelijks via een webplatform lokale en 
duurzaam geteelde producten aankopen recht van bij de producent. 
Bij het Voedselteam leer je de mensen uit jouw buurt kennen. Het af-
haalpunt is Groenhof St.-Jozef, Gentstraat 1 - Oostakker. Op vrijdag 
kan je jouw bestelling ophalen tussen 17u en 19u.

Wil jij ook deelnemen en de buurt verbinden?
Wil jij ook bijdragen aan een duurzaam landbouwmodel?
Dan is Voedselteam ongetwijfeld iets voor jou.

Nieuwsgierig naar de producten?
Neem een kijkje op: www.voedselteams.be/oostakker en meld je al-
vast aan door je éénmalig te registreren. Bestellen kan vanaf 28 juli. 
Eerste levering is voorzien op vrijdag 13 augustus. Je kan eerst enkele 
proefbestellingen plaatsen voor je een lidmaatschap aangaat. 

Meer info: 
www.facebook.com/voedselteamoostakker
oostakker@voedselteams.be
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Het was hard werk en doorzettingsvermo-
gen dat Roger Gobeyn de middelen gaf om 
zijn voorkamer om te bouwen tot winkelruim-
te. Van één naaimachine maakte hij er twee 
en van die twee een wasmachine. Uiteinde-
lijk sprokkelde hij ge-
noeg geld bijeen om 
de verbouwing van 
zijn woning in de 
Groenstraat te finan-
cieren. “Een winkel-
ruimte van 20m² was 
het resultaat”, lacht 
zoon Geert, “plaats-
gebrek bleek dus al 
snel een knelpunt te 
zijn. Sinds die tijd zijn 
er dan ook al verschil-
lende verbouwingen 
gevolgd.” Zo veel is 
duidelijk, ondertussen 
is de voorkoopruim-
te meer dan 1300m² 
groot. Op de vraag 
of alle verbouwingen 
nu afgerond zijn, rea-

Service eerst bij Electro Gobeyn
Wat in 1958 begon met één naaimachine en een leurkaart, groeide uit tot 
een bloeiende zaak in huishoudelektro. Van een Miele inbouwoven tot een 
KitchenAid keukenrobot, bij Electro Gobeyn kan je terecht voor al jouw 
elektrotoestellen. De troef? “Onze service is ongeëvenaard” zegt zaakvoerder 
Geert Gobeyn, “Iedereen kan verkopen, maar bij wie kan je terecht wanneer 
je vaatwasser op zondag in panne valt?”

geert Geert lachend. “Ik kan eigenlijk wel nog 
wat meer magazijnruimte gebruiken.”
Waar ze al die plaats voor nodig hebben ver-
duidelijkt echtgenote Tania. “Ons gamma is 
doorheen de jaren enorm uitgebreid. We zijn 

begonnen met Miele toe-
stellen, maar al snel stonden 
ook AEG en Liebherr aan de 
deur. Van het een kwam het 
ander en uiteindelijk beslo-
ten we een assortiment aan 
kleine huishoudtoestellen en 
keukenmateriaal bij te ne-
men. Op een bepaald mo-
ment werd het echt te veel. 
Toen hebben we besloten om 
enkel de meest kwalitatieve 
toestellen en keukenaccessoi-
res aan te bieden. Dat is dan 
ook waar onze klanten naar 
op zoek zijn.”
“Absoluut,” zo bevestigt 
Geert, “voor die kwaliteit 
zijn we bij Electro Gobeyn ge-
kend. Je kan bij ons terecht 
voor goede producten én een 
goede service. Dat betekent 
overigens niet dat het al-
tijd duur moet zijn. Integen-
deel, we geven echt advies 
op maat. Klanten zijn meer 
en meer op voorhand geïn-
formeerd over de verschil-
lende mogelijkheden, maar 
voor die laatste vragen ko-
men ze bij ons terecht. Van-
uit onze ervaring kunnen wij 
concreet raad geven op maat 
van de specifieke situatie. Zo 
heeft een vrouw alleen een 
ander soort wasmachine no-
dig dan een gezin met drie 
kinderen, wij helpen die keu-
ze maken.”
Voor Geert en Tania stopt het 
traject echter niet na de se-
lectie en aankoop van de toe-
stellen. Ook voor het leveren, 
plaatsen en aansluiten staan 
ze paraat. Dankzij zijn studies 
in mechanica en elektronica 
heeft Geert de perfecte ach-
tergrond om deze service te 
leveren. “Het is hard werk”, 
zegt hij, “maar het is net die 
meerwaarde die we aan on-
ze klanten willen bieden. 
Natuurlijk kan je ook huis-
houdtoestellen online bestel-
len, maar wat wanneer dat 
toestel op je stoep staat? Of 
wanneer je een panne hebt? 
Mensen laten zich hier maar 
één keer aan vangen. Ze ont-
dekken al snel de voordelen 
van een contactpersoon die 

hen kan helpen in nood.”  Mond-aan-mond-
reclame doet dan ook zijn werk. “Onze klan-
ten komen niet enkel uit Oostakker”, vertelt 
Tania, “Mensen zijn bereid om even te rijden 
voor dat soort service. Het is altijd fijn om te 
horen dat nieuwe klanten langskomen op 
aanraden van vrienden of familie. Dat bete-
kent dat we ons werk goed gedaan hebben. 
In het verleden hebben we er wel over nage-
dacht om onze zaak verder te zetten in bij-
voorbeeld Gent centrum, maar als we er nu 
op terug kijken zijn we ontzettend blij dat we 
altijd in Oostakker gebleven zijn. De bereik-
baarheid is hier heel goed en klanten hebben 
plaats om te parkeren.”
“Daarnaast hebben we hier ook heel wat pas-
sage dankzij de school aan de overkant”, vult 
Geert aan, “Vooral rond feestdagen zoals 
Moederdag of Valentijn is dat een pluspunt. 
Mensen zien leuke cadeautjes in onze etala-
ge liggen en komen dan even binnen. Ze zijn 
vaak verbaasd van wat we allemaal in huis 
hebben.” Elektro Gobeyn is dus altijd een be-
zoekje waard? “Absoluut!”

Ann Dehoucke

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

ALLE ACTIES
VAN MIELE

TE BEKIJKEN OP
WWW.MIELE.BE

GOBEYN ELECTRO COMFORT
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Café De Spiegel
DORP 8 - OOSTAKKER
T 09 251 37 13
OPEN 7 DAGEN OP 7
VANAF 10 UUR
ZONDAG VANAF 9 UUR

TERRAS OPEN BIJ
GOED WEER

Gert en Kelly heten u welkom !

ZAAL BESCHIKBAAR
TOT 80 PERSONEN

ALLE CLUBS/VERENIGINGEN WELKOM !

We kregen van Danny Verschraegen uit de Edmond Helderweirdtstraat een foto, ver-
moedelijk van 1966 of 1967. Danny baatte met zijn echtgenote Linda tot enkele jaren 
geleden Café Fortuintje uit aan de Gentstraat. Heel veel info kon hij niet geven. Wel 
wist hij dat het bij meester Tistaert (of zo iets…) was en hij herinnert zich ook nog na-
men als Dirk Schoenmaeker en Guido Van de Capelle. Wie herkent zich hier nog ? Wie 
kan meer vertellen over deze klas? Laat het ons weten via mail:  info@dewegwijs.be

Nog een klasfoto

Graphius drukt
autobiografie Urbanus
Nu hij 72 geworden is, vindt Urbanus het 
tijd om zijn autobiografie de wereld in te 
sturen. Binnenkort gaat het boek met de 
titel ‘En van waar dit allemaal komt’ in 
druk. Drukkerij Graphius staat te popelen 
om ermee aan de slag te gaan.

Het levensverhaal van Urbanus, de oerva-
der van de Vlaamse comedy, is er uiteraard 
eentje vol onwaarschijnlijke gebeurte-
nissen. Zowel successen als moeilijke mo-
menten komen dan ook in zijn boek aan 
bod. Verwacht je dus aan talloze anekdo-
tes over zijn jeugd, leven én carrière. 

De cover van ‘En van waar dit allemaal 
komt’ is reeds klaar en goedgekeurd. De 
tekst werd neergepend en gaat op tijd in 
druk voor de boeklancering in oktober. Je 
kan de autobiografie alvast bestellen op 
www.urbanuswebshop.be 

Dit zijn de namen van de ex-klasgenoten van 
toen (van links naar rechts, van boven naar 
onder):
Droesbeke Patrick, Heeze Willy, Roegiers Marc, 
Meulemans Walter, Van Laere Luc, Wulteputte 
Ivan, Reynebeau Eddy, meester De Pauw, De 
Dobbelaere Herbert, Decadt Christiaan, Per-
soon Geert (overleden), Genetello Danny, De 
Meulenaere Guido, Ackerman Frank, Vereec-
ken Erwin, Van Loocke Luc, Van Laere Patrick, 
Van Laere Filip, Goossens Patrick, De Pauw 
Wim, Buyle Luc, Gryp Wilfried, Beirnaert Dirk, 
Goossens Christian, Ackerman Johan, Lauwe-
reys Jan, Buysse Christiaan.
Niet op de foto: Roman André en Quet Luk.
Ik herinner me heel goed meester De Pauw, bij 

Reactie op klasfoto uit vorige Attentie
Toen ik vorig weekend mijn tante bezocht die in Oostakker woont, zag ik 
in het blad ‘Attentie’ op blz. 5 een mij welbekende foto (die ik ook in mijn 
bezit heb): mijn klasfoto van het 3de leerjaar bij meester De Pauw op de 
gemeenteschool te Oostakker. Dat was schooljaar 1968-1969.

wie we zeer graag in de klas zaten. Hij was 
een zachte man, die ons veel bijleerde. Voor-
al de tafels van vermenigvuldiging, die goed 
gedrild werden met de roos op het bord.
Deze brave kinderen zijn ondertussen in 
2020 allen 60 jaar geworden en wellicht niet 
meer of moeilijk te herkennen…
Ik weet niet of een reünie een realistische 
zaak is. Ik zou met een 4-tal contact kunnen 
leggen. Geen idee waar de anderen verzeild 
geraakt zijn. Als er een reünie zou van ko-
men, dan graag met de meester erbij. Ik ben 
dan zeker van de partij! Ex-klasgenoten kun-
nen mij altijd een mailtje sturen:

Johan Ackerman
johan.ackerman@skynet.be
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De zomer staat voor de deur, de aangekondigde versoepelingen be-
ginnen stilaan uitgevoerd te worden, ons ‘perspectief’ krijgt vorm. Zo 
krijgen ook onze activiteiten steeds meer vorm.
Enkele data van de “Café Chantant” zijn opgeschoven, zo is het optre-
den van Kurt Burgelman in café Reintje verplaatst naar 19 juni omwille 
van de toen nog strengere regels, en is het optreden van Ronny Marino 
en Fred Geirnaert in The Secret verplaatst naar 10 juli omwille van de 
werkzaamheden op het dorpsplein, maar goed, uitstel is geen afstel, 
de activiteiten kunnen nog steeds doorgaan, mits goedkeuring van de 
Gentse veiligheidscel.

PIETER EN PAUWEL
Goed nieuws voor onze jongste Oostakkerse generatie! De stad Gent 
heeft in samenspraak met de kermisbonden ervoor gekozen om ‘de 
eerste kermis’ te laten doorgaan, en dit van 3 t.e.m. 6 juli. Deze zal 
neerstrijken in een deeltje van de Pijphoekstraat en op de nieuwe par-
king aan de kerk. Dit zal echter wel een beperkte versie zijn, door de 
werken, maar dit wil niet zeggen dat het minder tof zal zijn, integen-
deel. Na de lange winter kijken we allemaal uit naar alles wat de zomer 
ons te bieden heeft, groot en klein.
Als bestuur hebben we wel besloten onze eigen activiteiten rond de 
kermis dit jaar niet te organiseren. Niet omdat we niet willen organise-
ren, maar uit respect voor de omliggende horeca. Een eetfestijn organi-
seren wanneer de restaurants net weer open mogen, dat doen we niet.
Daarnaast gelden er nog steeds strenge regels voor binnenactiviteiten, 
we kunnen onze gekende sfeer tijdens de koffietafel niet garanderen. 
De spontane babbels, het rondlopen en vrolijk weerzien tijdens het 

feest van de 50-jarigen zijn ook nog niet toegelaten, dus 
dan organiseren we dit liever wanneer het terug mag. Want 
ja, de 50-jarigen van dit jaar en vorig jaar worden heus niet 
vergeten.
Dus, kort samengevat, 3-6 juli, Pieter- en Pauwelkermis, Oost- 
akkerdorp, plunder jullie spaarvarkens, steun de forains, 
steun de horeca, geniet van de terrasjes, en hopelijk laat de 
zon ons niet in de steek.

OOGSTFEESTEN
Nu de ‘eerste kermis’ doorgaat, zal (indien alles goed blijft) 
uiteraard ook de Oogstkermis doorgaan, details hierover 
kunnen we wel nog niet prijs geven, hierover moeten nog 
afspraken gemaakt worden met diverse stadsdiensten en de 
veiligheidsdiensten. Wel mag er al vermeld worden dat de 
mensen van het Oogststoetcomité die ‘Vlaaiendinsdag’ or-
ganiseren, begonnen zijn met de voorbereidingen voor de 
stoet en de rommelmarkt (zie ook blz. 2). 
Ook eind augustus zal er weer gefeest kunnen worden in 
Oostakker!
We zien jullie graag op één of meerdere van deze activitei-
ten terug!
Tot deze zomer!

Cédric

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

 
 

 
   

   
 
 

 
 

 
  
   
    

Oostakker Dorp 
OPEN MA van 11u tot 19u 

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

 

NATIONALE FEESTDAG 21 juli van 8u tot 19u! 
 

 
 
  

PANNEKOEKEN 
CARREFOUR 
600g – t.w.v. €2,19 
1+1 gratis ! 

enkel bij afgifte bon 
geldig van (14/06 tem 20/06) 

GRATIS 
POTJE HESPENSALADE* 
+-150g 
t.w.v. 12€/kg 
 
 

 
bij aankoop €15 & afgifte bon 

van (14/06 tem 20/06) 
 
 

CHARENTAIS 
MELOEN 
t.w.v. €2,99 
bij afgifte bon (14/06 tem 
20/06) 

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 

GRATIS   
2 ZAKJES TORTILLA 
CHIPS*  
t.w.v. €1,18 
200gr 

 
bij aankoop €15 & afgifte bon 

van (21/06 tem 27/06) 
 

GRATIS  
MIREE KAAS MET 
FIJNE KRUIDEN* 
t.w.v. €1,27 
150g 

 
bij aankoop €15 & afgifte bon 

van (28/06 tem 04/07) 
 

GRATIS 
CARREFOUR 
HAMBLOKJES* 
t.w.v.  €1,19   
150g 

 
 bij aankoop €15 & afgifte bon 

van (05/07 tem 11/07) 

CARREFOUR 
VEGGY GUM COLA 
150g – t.w.v. €1,29 

1+1 gratis ! 
 

enkel bij afgifte bon 
geldig van (05/07 tem 11/07) 

 

CARREFOUR 
TOMATEN SAN 
MARZANO 
400g  - t.w.v. €1,89 

1+1 gratis ! 
enkel bij afgifte bon 

geldig van (28/06 tem 04/07) 

CARREFOUR 
BLAUWE BESSEN 
125g – t.w.v. €2,29 

1+1 gratis ! 
 

enkel bij afgifte bon 
geldig van (21/06 tem 27/06) 

 

 
 

ANANAS 
 

t.w.v. €1,99 
bij afgifte bon 
van (21/06 tem 27/06) 
 
 

 

CARREFOUR 
MEZZE 
400g - t.w.v. €4   
bij afgifte bon 
van (28/06 tem 04/07) 

-€2 
 

CARREFOUR 
GOUDA SNEDEN 
BELEGEN 
300g – t.w.v. €3,19 
bij afgifte bon 
van (05/07 tem 11/07) 
 

 

 

     -€1 
 

 

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

  

-€1 
 

Onze winkel is weer vlot te bereiken!!! 
 

Kom snel profiteren van onze heerlijke 
producten en schitterende 

aanbiedingen. 
 

Ruime parking via de Honoré Drubbelstraat. 

 
 
 
 
 
 

-€1,50 
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CARREFOUR 
PANINI 
4x75g – t.w.v. €1,60 
1+1 gratis ! 

enkel bij afgifte bon 
geldig van (12/07 tem 18/07) 

GRATIS 
VLOEIBARE 
AFWASMIDDEL* 
500ml 
t.w.v. €0,85 
 
 bij aankoop €15 & afgifte bon 

van (12/07 tem 18/07) 
 
 

CARREFOUR 
REINIGINGSSPRAY 
BLOEM 
 
750ml -  t.w.v. €1,79 
bij afgifte bon (12/07 tem 
18/07) 

WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 

GRATIS   
CARREFOUR 
WASVERZACHTER*  
t.w.v. €1,09 
750ml 
 
bij aankoop €15 & afgifte bon 

van (19/07 tem 25/07) 
 

GRATIS  
GENTSE 
MOSTERD* 
t.w.v. €1,49 
200g 

 
bij aankoop €15 & afgifte bon 

van (26/07 tem 01/08) 
 

GRATIS 
CARREFOUR YO 
BIFIDUS COCO* 
t.w.v. €0,99   
500g 

 
 bij aankoop €15 & afgifte bon 

van (02/08 tem 08/08) 

CARREFOUR BIO 
HUMUS NATUUR 
175g – t.w.v. €2,50 

1+1 gratis ! 
 

enkel bij afgifte bon 
geldig van (02/08 tem 08/08) 

 

APERO MIX MINI 
KAASBURGER 
180  - t.w.v. €3,00 

1+1 gratis ! 
 

enkel bij afgifte bon 
geldig van (26/07 tem 01/08) 

RIJSTTARTELETJES 
2st – t.w.v. €2,90 

1+1 gratis ! 
 
 

enkel bij afgifte bon 
geldig van (19/07 tem 25/07) 

 

 
 

CARREFOUR ECO 
KEUKENROL 
 

2st – t.w.v. €1,89 
bij afgifte bon 
van (19/07 tem 25/07) 
 
 

 

KAASSCHOTEL 
Auvergne 350g – t.w.v. €9,30 
Savoi 260gr – t.w.v. €8,30 
   
bij afgifte bon 
van (26/07 tem 01/08) 

-€3 
 

CARREFOUR 
ONTVETTE HAM 
 
150gr – t.w.v. €2,99 
bij afgifte bon 
van (02/08 tem 08/08) 
 

 

 
     -€1 
 

 

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

 

-€1 
 

-€2 

GRATIS GEMARINEERDE KIPFILET BIJ AANKOOP VAN 20€ BBQ PRODUCTEN!!! 
TE HERKENNEN AAN DE BBQ STICKERS. 
 
Nu ook te verkrijgen verschillende soorten sangria alsook heerlijke marshmallows om de 
perfecte BBQ af te sluiten. 
 Ontvang bij aankoop van €20 aan BBQ artikelen, een lekker gemarineerde kipfilet gratis. 
 
+-200 gr – t.w.v. €12,59/Kg 
Bij afgifte bon (10/05-06/06) 

 

BESTEL NU!!! 
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Sinds kort kan je in de Zuidveenakkerstraat 2 in 
Gent terecht voor artisanaal ijs. Eddy Temmer-
man, gepensioneerd, herschoolde zich tot ijs-
bereider. Hij werkt voornamelijk op bestelling, 
“maar als de mensen passeren aan mijn huis 
mogen ze gerust aanbellen. Als ik thuis ben be-
dien ik hen met plezier”.

Het aanbod is  beperkt, maar alles is zelf ge-
maakt. “Specialiteit is natuurlijk zelfbereid va-
nille-ijs, maar op aanvraag maak ik ook andere 
soorten. Meestal per liter (10 euro). Maar ook 
zelfgemaakte frisco’s kan je hier kopen of be-
stellen (2 euro/stuk)”. De meeste producten 
worden gemaakt met hoeve-melk, wat toch al-
tijd een speciale smaak garandeert.
Eddy is ook regelmatig te vinden in de volks-

tuintjes, vlak bij zijn 
huis.
Neem gerust een kijkje 
op www.ijscremehuis-
je.be, bestellen kan 
ook via eddytemmer-
man@telenet.be of 
0495-43 80 30. Bij voor-
keur enkele dagen op 
voorhand, gezien alles 
artisanaal gebeurt, dus 
niet in supergrote hoe-
veelheden.

Tekst en foto’s:
Jan Callebert

Zin in
een artisanaal ijsje ?
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Glasgeheimen bij Van Eyck
Nog tot 27 juni kan u deze tento bezoeken. We 
hoorden van vele bezoekers dat het de moei-
te waard is. Wij mochten genieten van een 
persoonlijk bezoek aan deze expositie dank-
zij curator en bedenker van de tentoonstelling 
Aletta Rombaut. Gino Bulcke uit Sint-Amands-
berg bepaalde de opstelling van alle werken. Ze 
wist ons te vertellen dat ze het in dit Van Eyck- 
jaar belangrijk vond om via de schilderwer-
ken van Jan Van Eyck op zoek te gaan naar 
glas en glasramen. Ze maakt daarbij een con-
nectie naar glaswerken die her en der in ons 
land werden gevonden. We zien telkens een 
kopie van een schilderij op ware grote geprint 
en daarnaast vaak enkele uitvergrotingen om 
de details te tonen. Nadat ik vorig jaar de ten-
toonstelling over Van Eyck bezocht in het MSK, 
besef ik maar al te goed hoe gedetailleerd hij 
schilderde. Telkens zie je met het geëtaleerde 
glas een link naar wat op het schilderij te zien 
is. Het glaswerk dat tentoongesteld staat, komt 
voor een groot stuk (88 stukjes van de 2000) 
van een toevallige vondst uit “Het Pand” te 
Gent in 1982 (eigendom van “de regie der ge-
bouwen”), vondsten uit andere kerken of mu-
sea en het pronkstuk het glasraam “Maria en 
kind” uitgeleend door museum M in Leuven. Je 
moet ook beseffen dat glas en tapijten vroe-
ger heel duur waren, veel kostbaarder dan een 
schilderij. Voor 1kg glas had je toen o.a. 2400 
kg as van beuken- of eikenhout en zand nodig. 
Tegenwoordig wordt glas met andere en goed-
kopere materialen en procedures gemaakt na-
tuurlijk.
Vergeet zeker ook niet even te wandelen in 
ons prachtig begijnhof, een oase van rust in de 
drukte van de Randstad.

REGISTRATIE
Je kan de tentoonstelling bezoeken op don-
derdag en vrijdag van 14u – 18u; op zaterdag, 
zon- en feestdagen van 10u – 18u; enkel na re-
gistratie via volgende link:
www.grootbegijnhof.be/tentoonstelling

Tekst: Ulrike Buyle
Foto: Dirk De Bourderé

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

Zaterdag GESLOTEN

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

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

www.schoonheidssalon-an.be

NIEUW: daily vitamines self tanning 
fluid op basis Van kokos.

VERLOF: van 6/08 t.e.m 21/08

Abonnement Attentie
Personen die belangstelling hebben voor 
ons maandblad ‘Attentie’ en niet op Oostak-
ker woonachtig zijn, kunnen een jaarabon-
nement nemen (30 euro voor 11 nummers). 
De postzegels zijn immers de voorbije vijf 
jaar met 30% duurder geworden. Interes-
se? Neem contact op met uitgever Jan Cal-
lebert, via mail: info@dewegwijs.be of gsm 
0478 97 87 11. Opgelet: nieuw rekening-
nummer: BE76 9730 7447 3095. Vermeld uw 
naam, adres, en ‘attentie’. We sturen dan 
elke maand ‘Attentie’ op met de post.

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" +32 (0)499/33.64.92
# info@garagejv.be - www.garagejv.be
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Sassevaartstraat 46/212
9000 GENT

info@thehousefriend.be

0475/73 27 40
0487/37 69 74

MAATWERK IN VASTGOED

www.thehousefriend.be

The House Friend Real Estate

In het kadertje zie je het advies dat traditio-
neel aan jonge sommeliers gegeven wordt, 
maar uiteraard is dit niet meer dan een richt-
lijn die weinig rekening houdt met de kwa-
liteit van de wijn en verschillende variabelen 
zoals tannine, structuur, zuren enzovoort. 
Het is al bij al wel een vrij goede richtlijn om 
mee van start te gaan, maar beschouw ze ze-
ker niet als een dogma dat te allen tijde ge-
volgd moet worden. 
Onder de 10 °C wordt de wijn verdoofd: alle 
aroma’s gaan als het ware in een winterslaap 
en de wijn wordt herleid tot zuren zonder 
meer. Bij een goedkope, zoete, plakkeri-
ge wijn – type goedkope receptiebubbel of 
witte wijn – kan het misschien een voordeel 
zijn om de kwaliteit te verdoezelen maar 
bij betere wijnen heeft dit geen enkel nut. 
Pas vanaf 10 °C beginnen de meeste witte 
wijnen hun potentieel te tonen. Uit verge-
lijkende tests die ik las bij wijnschrijver Ste-
faan Soenen en die ik zelf met veel plezier 
heb overgedaan, bleek dat bijna elke kwa-
litatieve witte wijn baat had bij een tem-
peratuur tussen de 12 °C en 14 °C. De wijn 
kwam open, de balans tussen de verschil-
lende componenten versterkte en blind ge-
proefd kwam de wijn er steeds beter uit. 
Omgekeerd bleek ook dat goedkope witte 
wijnen die warmer geserveerd werden, vol-
ledig in ongenade vielen: het zoet werd ex-
tra geaccentueerd en het fijne bittertje werd 
een bitter.
Je serveert dus best heel goedkope witte 
wijn tussen de 6 °C en de 8 °C terwijl je bij 
de betere wijnen makkelijk boven de 10 °C 
mag gaan. Mooie witte bordeaux of bour-
gogne heeft er alle baat bij om tussen de 
12 en 14 °C geserveerd te worden en laat ze 

Wijncursiefje: De juiste temperatuur
De gemiddelde Belg drinkt zijn witte wijn en champagne veel te koud en 
zijn rode wijn veel te warm. De meeste mensen beseffen niet hoe belangrijk 
het is om wijn op de juiste temperatuur te drinken.

dan nog maar wat ver-
der opwarmen in het 
glas. Sherry en madei-
ra’s tonen pas hun wa-
re pracht en aromatisch 
potentieel vanaf 15 
°C en mijn hart breekt 
steeds weer wanneer ik 
ze gekoeld geserveerd 
krijg. Ik vergelijk het 
al eens met een Ferrari 
die enkel op de kasseien 
van de binnenstad mag 
rijden, in de zone 30. De 
steeds populairder wor-
dende orange wines zijn 
een klasse op zich: de 
missing link tussen witte 
en rode wijn. Door hun 
spel tussen power en fi-
nesse worden ze het 
best geserveerd tussen 
15 en 17 °C.
 
Bij schuimwijnen heb-
ben we een haast 
identiek verhaal: de 
goedkope receptiebub-
bels serveren we liefst 
zo koud mogelijk – al-
le fouten en kwaliteit 
worden gemaskeerd 
– terwijl we de betere 
fles best toch wat war-
mer serveren. Persoon-
lijk schenk ik het liefst 
een goede, degelijke 
champagne rond de 10 
à 12 °C, terwijl millési-
més en oudere cham-
pagnes complexer en 
beter gaan smaken tus-
sen de 12 en 14 °C. Door 
de iets hogere tempera-
tuur gaan de ‘belletjes’ 
wel wat sneller verdwij-
nen, maar door de hoge 
kwaliteit van de basis-
wijn die gebruikt werd, 
vormt dit geen enkel 
probleem. De cham-
pagne wordt ‘vineuzer’. 
Vineus is een leuke sommelierterm waar-
mee men bedoelt dat de champagne meer 
naar wijn gaat smaken dan enkel gist of 
bubbels. Bij deze champagnes is ook de 
keuze van het glas heel belangrijk, maar 
daar hebben we het later nog over. Ruw 
gesteld kunnen we rode wijnen onderver-
delen in frisse, elegante rode wijnen en 
rode wijnen met meer kracht en tannine 
en oudere, gerijpte wijnen.
 
Bij frisse rode wijnen met minder tanni-
nes kunnen we spelen met de tempera-
tuur: bij hogere temperaturen gaan we de 
tannines en de middenbouw (moelleux) 
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Tel. 09 229 29 47 - Burgstraat 68 • 9070 Destelbergen - mdchauffage@telenet.be
CV EN SANITAIR - ZONNEBOILERS - VLOERVERWARMING - SANITAIRE TOESTELLEN EN LEIDINGEN -  NIEUWBOUW EN RENOVATIE - ONDERHOUD MAZOUT- EN GASKETELS

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

versterken waardoor de wijn iets krachtiger 
overkomt (bij te hoge temperatuur kunnen 
ze vermoeiend worden) en bij lagere tempe-
ratuur gaan we de zuren en het frisse van de 
wijn beter in de verf zetten. Krachtiger wij-
nen gaan bij een te hoge temperatuur vlak 
en vermoeiend smaken omdat we het alco-
holgevoel gaan versterken, terwijl bij een te 
koude krachtige wijn de balans volledig te-
niet gedaan wordt en de aciditeit de (storen-
de) bovenhand gaat nemen. 
Sommigen nemen dit al te letterlijk en zetten 
de rode wijn boven het haardvuur of zelfs 
op de verwarming, zoals ik tot mijn ontstel-
tenis al meermaals heb moeten meemaken. 
Vanwaar dan de term ‘chambreren’? Vroe-
ger had men in de grote patriciërswoningen 
en kastelen geen centrale verwarming, wat 
betekende dat de keldertemperatuur tussen 
de 8 °C en 11 °C was en de temperatuur in de 
woonkamer of eetzaal vaak maar 14 °C. De 
wijn moest dus wat opwarmen om tot de ka-
mertemperatuur van die tijd te komen of te 
‘chambreren’. Tegenwoordig heeft elk huis 
centrale verwarming en verwarmen we vaak 
tot 20 °C, wat uiteraard voor de meeste wij-
nen simpelweg nefast is.

Maar hoe snel warmt een wijn in het glas op? 
Er zijn verschillende factoren die hier een rol 
spelen, maar vooral de omgevingstempera-
tuur en het gebruikte glas zijn hier van be-
lang. Een kleiner glas waar de wijn minder 
contact heeft met de temperatuur en zuur-
stof in de ruimte, gaat uiteraard minder snel 
opwarmen dan een groot glas met dezelf-
de hoeveelheid wijn. In sommeliersopleidin-
gen leer je dat de temperatuurswijziging vrij 
constant verloopt en dat wijn ongeveer 1 °C 
per minuut gaat opwarmen. Uit mijn eigen 
testen met verschillende laserthermometers 

bleek dit niet hele-
maal te kloppen.
Het glas (groot, klein, 
dik, dun…) en de om-
gevingstemperatuur 
bleken hier de be-
langrijkste variabe-
len, maar ik kon er 
ongeveer het vol-
gende uit afleiden: 
bij een temperatuur 
van meer dan 20 °C 
– denk maar aan de 
zomer, een barbecue, 
warme zalen – stijgt 
de temperatuur van 
de wijn inderdaad 
ongeveer 1 °C per 
minuut, maar in alle 
andere omstandighe-

den is het toch eerder 1 °C per anderhalve 
minuut. Laten we dit even iets concreter 
voorstellen: op een mooie Belgische zo-
merdag nodig je wat vrienden uit om in 
je tuin te komen barbecueën. Logischer-
wijs heb je de witte wijn goed gekoeld in 
je koelkast of serveer je hem uit een ijs-
emmer en de rode wijnen staan al klaar 
op het aanrecht om straks bij het vlees te 
schenken. Die rode wijn komt uit de kel-
der of uit de kast en heeft een tempera-
tuur van 17 °C. Zoals we eerder stelden, is 
dit voor veel types rode wijn een aanvaard-
bare temperatuur. Je schenkt een glas uit 
aan je gast en ondertussen babbel je wat 
over voetbal of andere koetjes en kalfjes 
waardoor de wijn algauw een vijftal minu-
ten in het glas heeft kunnen opwarmen en 
de temperatuur nu al gestegen is naar 22 
°C. De door jou zorgvuldig geselecteerde 
rode wijn is nu vermoeiend en alcoholisch 
en de balans is volledig zoek. Zonde van 
het geld en zonde van de wijn… Misschien 
moet je dan maar meteen overwegen om 
er kaneel, kruiden en sinaasappel aan toe 
te voegen en een après-ski-muziekje op te 
zetten?
 
Niet iedereen heeft een wijnthermometer, 
alhoewel je die vaak vrij goedkoop in ge-
specialiseerde zaken kunt kopen, maar er 
is wel een makkelijk alternatief. Ik serveer 
mijn rode wijn in de zomer of in warme 
zalen meestal uit een ijsemmer met koud 
water en een paar ijsblokjes. De wijn komt 
misschien net iets te koud in het glas te-
recht, maar door de snelle opwarming 
vormt dit geen enkel probleem.
Een te warme wijn koelen blijft een scho-
kervaring voor de wijn en duurt helaas 
vaak te lang. Er zijn uiteraard bepaalde 

sommeliertrucjes, zoals de fles in een emmer 
met zout, water en veel ijsblokjes geduren-
de een tweetal minuten snel ronddraaien – de 
wrijving onttrekt warmte aan de fles waar-
door je deze erg snel gekoeld krijgt – maar 
dit is wel een als-het-echt-niet-anders-kan-op-
tie die we best vermijden. De wijn warmt snel 
genoeg op in het glas waardoor je met een 
beetje geduld of het glas tussen je handen te 
houden vrij snel de juiste temperatuur kunt 
bereiken.
Een goede sommelier gaat dan ook bewust 
met de temperatuur spelen. Zo kan hij een 
elegante, frisse rode wijn op een lagere tem-
peratuur serveren om de foodpairing met bij-
voorbeeld vis te doen slagen of dezelfde wijn 
iets warmer serveren bij een stukje kip of kal-
koen. Ook met lichtzoete wijnen zijn er ver-
schillende opties: je kan ze vrij koel serveren 
bij een visvoorgerecht, iets warmer bij een 
stukje wit vlees of de moelleux (het zoete) 
sterker naar voren laten komen door deze nog 
warmer te serveren bij een dessert. 

Deze richtlijnen zijn richtlijnen, maar geen ge-
boden. Het moeilijkste blijft vaak om de klant 
te overtuigen. Je doet als sommelier je uiter-
ste best om een grote, witte bourgogne op 
de juiste temperatuur te schenken waardoor 
de wijn zijn volle potentieel bereikt, maar de 
klant vraagt je om de wijn veel koeler te ser-
veren. Ik probeer dan wel om die persoon te 
overtuigen, maar mijn ervaring heeft geleerd 
dat dit helaas zelden of nooit lukt. Net zoals 
alles wat met smaak en geur te maken heeft, 
blijft temperatuur vooral ook een persoonlijk 
gegeven.

Niet iedereen drinkt graag iets warmere witte 
wijn of een koelere rode wijn, maar ik nodig je 
uit om zelf eens de proef op de som te nemen 
en je favoriete wijn op verschillende tempera-
turen te proeven. 

Tekst en foto’s: Jasper Van Papeghem
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Dit jaar brengt Opel het autosalon naar jouw salon. Ontdek de nieuwe Mokka-e
in onze virtuele showroom op opel.be, of ga langs bij je Opel Verdeler.

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

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

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

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

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be
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 * Verlengde 5 jaar Opel Flex Care garantie is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 3 jaar, op basis van 15.000 KM per jaar. Aanbod voor particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel Mokka, geldig van 1 april t.e.m. 30 april 2021.
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OPEL MOKKA
DE NIEUWE

LESS NORMAL. MORE MOKKA
Ontdek het ultieme rijcomfort van de nieuwe Opel Mokka en geniet van 5 jaar garantie*.
Ga snel naar je Opel Verdeler of opel.be.
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GEZOCHT: MEKANIEKER VOOR ONZE VESTIGING TE LOKEREN 
Stuur uw cv naar : info@garagevanacker.be  of tel. 09 355 82 34

Dat ik Walter Boes persoonlijk goed heb ge-
kend, is na al die jaren een wel gematig-
de uitdrukking (‘understatement’). Het 
voert me terug naar de tijd dat mijn ou-
ders vanuit Gent naar de Lourdesstraat 
kwamen wonen, ruim een halve eeuw ge-
leden. We leerden mekaar kennen in de 
vroegere pleisterplaats ’t Smisken op de hoek 
van de Groenstraat. Daar was o.m. voetbalclub S.K 
Lourdes gevestigd. Geboren Evergemnaar Boes had 
veel voetbalkwaliteiten in de benen. Hij speelde bij 
Evergem Center, ook bij Het Spoor waar hij toen 
werkzaam was, en werd later speler-voorzitter van 
het plaatselijk amateurclubje. Met mezelf als spe-
ler-secretaris. Het zou tussen ons beiden een merk-
waardige en vooral inspirerende symbiose worden 
op vele vlakken. Met als opstap na elke voetbalver-
gadering indringende en beklijvende gesprekken 
die ons beider mensbeeld- als dagelijkse wereldver-
beteraars - voedden en duurzaam mee vorm gaven. 
Gedreven door een groot hart voor mensen en een 
sociologische en meelevende kijk op hun zorgen 

Stichter De Kromme Boom overleden…
Walter Boes, stichter en bezieler van het Oostakkers psycho-pedagogisch 
zorgproject vzw De Kromme Boom is overleden. Vanuit een christelijke 
overtuiging zette hij zich een heel leven lang in voor zijn medemens. Als 
levensbepalende reddingsboei voor jongeren én volwassenen in nood. Zoon 
Marnix, gezinsleden en een schare ondersteuners zetten vanuit eenzelfde 
engagement die permanente zorg ‘om dat ene kind’ voort. Walter werd 78.

en gedragingen. We voelden mekaar spor-
tief en sociaal zonder veel woorden aan. 
Al is dat laatste eigenlijk een contradictie. 
De bestuursvergaderingen duurden nooit 
lang. In het napraten werd wel overvloe-
dig ‘geïnvesteerd’. Samen met bekende 

andere figuren van de wijk aan de toog van 
wijlen Liesken en Christ. Om o.m. Roger De 

Letter niet te noemen. Professioneel had Walter in-
tussen van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Hij werd 
bloemist aan de Eikstraat en zette het Groenhof 
Saint-Joseph aan de Gentstraat op. Het zijn vandaag 
nog altijd de herkennings- en afspraakadressen van 
De Kromme Boom. Ook de toenmalige Bloemisten-
gilde Oostakker-Lochristi waarvan Walter deel uit-
maakte hield toen in ’t Smisken zijn bijeenkomsten. 
Er bloeide ook letterlijk iets. Daarover kan je seffens 
lezen. Beginselvast, erg betrokkenen en ook wel 
eigenzinnig en pedagogisch, voelden we mekaar 
naadloos aan. We lanceerden een eigen adverten-
tieblad ‘Sport om de Sport’ en voerden als beschei-
den clubje in toen nog het Katholiek Sportverbond, 

een duidelijk en streng beleid met soepele pols. Het 
zou ons beider uithangbord blijven. Als een speler 
geel of rood had gekregen, kwam daar vanuit het 
bestuur steevast extra straf- en bezinningstijd bo-
venop. Voetbaltijden en inzichten veranderen, niet 
altijd ten goede…

Floraliën
Het was in een periode - nu komt het - dat S.K. Lour-
des met veel klank en kleur de “Eerste Oostakkerse 
Floraliën” opzette. In een jaarbeurstent op het dorp 
en ten voordele van het plaatselijke Ziekenzorg. Er 
zouden nog twee edities volgen. Eentje in een ge-
legenheidstent aan de Groenstraat, een derde op 
de site van vzw De Kromme Boom aan de Eikstraat. 
Maar we gaan wat te snel. Walter had immers in 
1983, in samenspraak met o.m. broeders Jozef en 
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Onder het motto “tijd om vooruit te kijken” is 
Middenstand Oostakker met een nieuw enthou-
siast team klaar voor een heropstart van de ver-
eniging. Jean-Paul Callewaert wordt de nieuwe 
voorzitter, en de getrouwe bestuursleden blij-
ven aan boord. Er worden nieuwe plannen ge-
smeed voor najaar 2021. Op die manier wil men 
de plaatselijke handelaars opnieuw wat meer 
in het daglicht plaatsen. Zeer binnenkort volgt 
nieuwe informatie, wellicht in de augustus-edi-
tie van Attentie.

Het bestuur

Heropstart
Middenstandsbond

(overleden) Hector van Glorieux de basis gelegd van 
zijn ultieme droom en levensdoel. Het oprichten 
van vzw De Kromme Boom was onrechtstreeks een 
verwijzing naar de wijk in de omgeving. Maar nog 
veel meer een symbolische herkenning naar het op-
zet en de doeleinden van het project.  Zeg maar, om 
dat spreekwoordelijk ‘ene kind’ een reddingsboei 
aan te reiken aan - al enkele decennia lang - ve-
le (jonge) personen in nood en/of verwarring. Veel-
al veroorzaakt door levensomstandigheden buiten 
hun eigen wil in een alsmaar hectischere en min-
der houvaste maatschappij. Een heel leven lang zet-
te Walter Boes zich in om zwakkeren te helpen. Het 
blijft tot op vandaag het mantra van opvolger zoon 
Marnix, de familie en van een pak ondersteuners en 
vrijwilligers. De bloemisterij heeft intussen zijn jasje 
geruild voor een oesterzwamcultuur. Dat is een in-
trigerend verhaal op zich.
In Walter Boes herken ik dankbaar - en na veel fi-

losofische discussies - een belangrijk stuk spiegel 
van mezelf. Zeg maar, ethisch en beginselvast, 
wat eigenzinnig, onvoorwaardelijk gedreven, 
een groot hart voor mensen met een - soms erg 
nadrukkelijk - betoog en stem. Niet bang om het 
hoofd boven het maaiveld uit te steken. Altijd 
weer met datzelfde goede doel: mensen graag 
zien. Dat ik vanaf het begin mee in het verhaal 
van de Kromme Boom ben gestapt, zal u dus niet 
verbazen. De voetbalgeschiedenis is al lang ver-
leden tijd, de zorg om mensen actueler dan ooit. 
Corona was niet eens nodig om ons blijvend bij 
de les te houden. Walter sliep vredig thuis in 
op 28 mei, omringd door zijn geliefden. In casu 
zijn echtgenote Mireille Durieux en de kinderen 
Marnix, Marco, Mario en Milenka. De uitvaart-
plechtigheid had plaats op woensdag 2 juni in be-
perkte kring…

Eric VAN LAECKE 

Cafés gooien de deuren open… 
Op woensdag 9 juni heropenden de 
herbergen ook binnen de deuren. Dat is 
ook het geval voor Den Boer (lang gesloten 
wegens ziekte) en De Kneut (stond over te 
nemen). Op café De Retro (Lourdes) is het 
nog wachten. De herberg is overgenomen 
en heropent normaliter in augustus. De 
vroegere frituur inbegrepen… (EVL) 

Deze zoektocht is een ideale opwarmer om 
de draad weer op te nemen.   En deze editie 
2021 beleef je zelfs dicht bij huis. Gent, Zulte 
en de schilderachtige Leiestreek tussen beide 
vormen het decor van de 35ste DF-Zomerzoek-
tocht.    Tussen 21 juni en 21 september kan 
iedereen deelnemen aan dit grote culturele 
zomerevent van Vlaanderen.
De troeven van Gent kennen we alle-
maal, maar via een leuke zoektocht als de-
ze zal onze stad ongetwijfeld voor elk 
van ons nog extra geheimen prijsgeven.   
En Zulte? Wat heeft die gemeente, met twin-
tigmaal minder inwoners dan Gent te bieden? 
Eerst en vooral een schilderachtige schoon-
heid, maar 2021 is ook het herdenkingsjaar 
van kunstschilder en Zultenaar Roger Raveel. 
Hij zou op 15 juli 100 jaar geworden zijn.
Deelnemen kan op het moment dat jou het 
beste past, enkel met jouw gezin, of in kleine 
groep. Ideaal in deze Corona-tijden.
Je kan kiezen uit 2 formules: de klassieke 
zoektocht “met pit” of de familiezoektocht, 
waarbij de vragen iets toegankelijker zijn, 
ook voor de kleinste speurneuzen.
Je kan de zoektocht zowel starten in Gent of 
in Zulte, en deze over meerdere dagen sprei-
den. Alle informatie (wed-
strijdprijzen, catering, extra 
voordelen, openbare toi-
letten, onthaalpunten, par-
king, fietsverhuur, …) kan 
je vinden op www.dezomer-
zoektocht.be

Na de eindeloze, verplichte Corona-winterslaap terug actie !

De grote Davidsfonds Zomerzoektocht
Het deelnamepakket (inclusief een mooie 
streekgids t.w.v. 22 euro)  kost 27 euro (Da-
vidsfonds-cultuurkaarthouders betalen slechts 
20 euro voor het pakket).
Zoals alle jaren zijn er prachtige prijzen te 
winnen, en onze Davidsfonds-afdeling voegt 
hier een lokale extra prijs aan toe, voor één 
van de lokale deelnemers.
Schaf jouw deelnamepakket aan via Davids-
fonds Oostakker en het wordt aan huis geleverd 
(met uitleg en tips). Vraag het aan bij  luc.lange-
rock@gmail.com of via telefoon 0477-520149  

Noteer ook alvast in jouw agenda:
TENTOONSTELLING
“OOSTAKKERSE VERBEELDING
Deze tento, met 3 Oostakkerse kunste-
naars, gaat door tijdens het kermisweek-
end van 28 tot 31 augustus in het OCO. We 
doen er alles aan om onze jaarlijkse ten-
toonstelling dit jaar te laten doorgaan en zo 
het kermisgebeuren mee te ondersteunen.   
Wat ook de formule van de kermis wordt, on-
danks alle Corona- en wegenwerk-perikelen, 
Davidsfonds Oostakker houdt zijn Tentoon-
stellingstraditie in stand. 

Meer nieuws hierover in de 
volgende editie van Attentie. 
En voor het najaar zijn een 
reeks leuke activiteiten in 
voorbereiding.

Het bestuur

Onze paas- lentewandeling
was een succes dank zij jullie !
In de week voor  Pasen 
kregen onze leden  paas-
koekjes en een wande-
ling in Destelbergen als 
cadeautje met daaraan 
een fotozoektocht ge-
koppeld.

We kregen heel wat mooie foto’s binnen 
en ook de meeste antwoorden waren cor-
rect! En Iedereen die meedeed aan onze 
tocht heeft gewonnen !!

De grootste prijs die wij  wilden geven met 
de  deelname aan de paaswandeling  was 
een paar uurtjes genieten van een zorge-
loze wandeling, genietend van het wan-
delgezelschap, genieten van mooie plekjes 
zo dicht bij huis, dromen van te wonen als 
kasteelheer of dame... Toch beseffen dat 
die heel veel moeten kuisen en onderhou-
den... We hopen dat dit voor de deelne-
mers hun “ferme” prijs mocht zijn.

Hartelijk dank om deel te nemen dit doet 
ons als bestuur dan weer super deugd! 
En wie nog niet de wandeling gedaan 
heeft het kan nog altijd ! Een aanrader!
(de ezels lusten nog wortels en nu zijn de 
terrasjes terug open).

Bestuursploeg Ferm Oostakker-Desteldonk
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Al sinds de eerste lockdown in maart/april van vorig jaar broedt Frédéric 
Deplus op het creëren van een sterk en duurzaam merk (‘branding’) die 
de aanhangers van geestrijke - maar ook niet-alcoholische - gin in ho-
gere sferen wil brengen. Hij krijgt daarbij de steun van een viertal even 
gedreven gelijkgezinden. Als uithangbord nemen de initiatiefnemers 
de Gentse geuzennaam ‘wakko’ aan. Een echte taalkundige verklaring 
vonden we niet maar gemeenzaam wordt daar een schalks Gents indi-
vidu met een spreekwoordelijke hoekje af, mee bedoeld. Veel over het 
authentiek recept wil men op de administratieve thuishaven aan Oos-
takkerdorp niet kwijt. Het procesverloop laat zich samenvatten in een 
(geduldig) amalgaam van testen, binden en zorgvuldig afwegen.  Net 
zoals bij het distilleren van andere drankjes, komt het erop aan om een 

evenwichtige mengeling (‘blending’) te vinden tussen diverse kruiden 
en andere ingrediënten. Gericht op een eigen gevoelsmatigheid en een 
dito herkenbare smaak. Met de klemtoon op originaliteit, duurzame am-
bachtelijke kwaliteit en een verhoopt aanlokkelijk genieten. De creatie-
ve bedenkers bedienen zich daarbij o.m. van kruidige ingrediënten als 
tijm en kardemon en fruitige smaakmakers als mango, kokos en kers. 
Het vast assortiment bestaat vandaag uit de standaard Gin, de Fruit Fla-
voured Gin, een Limoncello en een Alcoholvrije Spirit (Gin Zero).  Over 
samenstellingen, volumes en prijzen kan je grasduinen op de webstek 
www.wakkos.be. Het ‘Oostakkerse’ product is ook te proeven bij de bu-
ren van Praatcafé The Secret, restaurant Alfonsius in Sint-Amandsberg, 
Bistro Céline in Heusden(Destelbergen) en een aantal pleisterplaatsen in 
Sint-Martens-Latem. Nu corona weer vrijer laat ademen wil de gin ook 
een plaatsje veroveren in andere etablissementen, bij drankverdelers en 
in gespecialiseerde winkels… in de streek. 

Met een knipoog naar de bij ons populaire Britse herkenbaarheid zet de 
plaatselijke gin zich in de markt als: “Wakkos I’ll Drink To That” en ook 
nog “I don’t need an inspirational quote. I need Wakkos”.  Het Wakkos 
team roemt zijn creatie o.m. omwille van de betere kwaliteit, de zuivere 
aroma’s en de uitgesproken kruidige smaak. Hij maakt zich sterk dat hij 
blind uit honderd gins er probleemloos zijn eigenste product kan uit-
halen. Nieuwsgierig en kritisch als we journalistiek al zijn, toetsten we 
meteen zijn handelsmerk bij de “mannekes’ van Praatcafé The Secret. 
Met uitspraken als “Het is best een goede gin die erg in de smaak valt. 
In tegenstelling met soortgenoten die soms wel een soort chemische 
nasmaak inhouden. Vooral de alcoholvrije editie ligt bij ons goed in de 
markt. Eén van onze ferventste ginverbruikers grijpt wat graag naar dit 
alternatief als zijn geliefkoosd merk plots niet meer voorradig is. Dat 
zegt voor ons veel…”. Kortom, ‘Wakkos Gin’ is in volle opmars. Het is 
een ‘brand’ met een verhaal. Gestart in barre tijden voor de horeca, ont-
worpen door mensen met passie voor voeding en drank. In de toekomst 
wil men het assortiment nog uitbreiden met ‘special editions’ en/of vaste 
waarden…

Eric VAN LAECKE

Gin heeft al bewogen geschiedenis…
Het begrip ‘gin’ kent al een bewogen geschiedenis. Op Wikipedia 
kan je daar uitvoerig over lezen en verrassende invalshoeken 
ontdekken. Met voor ons een nieuwe wijsheid dat de term evenzeer 
verwijst naar een etnisch volk in China. 
Gin wordt omschreven als een sterke geestrijke of alcoholische drank 
die wordt gemaakt door de destillatie van een vergist graanbeslag. 
Door toevoeging van jeneverbessen krijgt hij zijn specifieke smaak. De 
smaak van gewone gin is erg droog waardoor hij zelden puur wordt 
gedronken. Qua oorsprong stamt gin rechtstreeks van jenever af. Al 
in de eerste eeuw na Christus waren het de Arabische alchemisten die 
druk bezig waren met de techniek en het distilleren van uiteenlopen-
de elixers. Al werden die hoofdzakelijk gebruikt voor medische en we-
tenschappelijke doeleinden. Toen de kennis Europa bereikte, waren 
het de benedictijner monniken die het distillatieproces verder in Eu-
ropa verspreiden.
Een sprong naar de Dertigjarige Oorlog. Het duurde niet lang voordat 
men in Londen jenever (‘ginnever’) begon na te bootsen. Tijdens de 
Nederlands-Spaanse oorlog werden ook Engelse soldaten uitgezon-
den om mee te strijden aan de zijde van de Nederlanders. Die gaven 
het begrip jenever het predicaat ‘Dutch Courage’ mee en namen de 
drank en de bekendheid mee naar hun moederland. De drank maakte 
er een eigen ontwikkeling door en groeide uit tot een typisch Brits 
product met als bekendste merk ‘Gordon’s Gin. De oudste Belgische 
gin is Cockney’s Gin. Uit Amerika waaide de cocktailtrend over. Al 
kwam later ook de geestrijke drank wodka volop in beeld. Met meer 
recent bekende ginproducenten Tanqueray en Bombay Sapphire als 
aanleunende gangmakers. Vandaag wordt gin gemixt met tonic tot 
Gin en Tonic. Met (droge) vermout is gin een ingrediënt van de klas-
sieke Martini. Vandaag is er een oeverloze keuze aan combinaties en 
smaken. Met populaire merken en creatieve ambachtelijke creaties. 
Waar vandaag nu ook het plaatselijke‘Wakkos Gin’ een eigen beschei-
den plaatsje wil veroveren…

Eric VAN LAECKE      www.mathise.be          Brasserie & Feestzaal Mathise

WOE - DO - VRIJ:  DAGLUNCH aan 16 euro

woensdag: 11u30 - 14u30
donderdag: 11u30 - 14u30 en 18u-22u

vrijdag: 11u30 - 14u30 en 18u - 22u
zaterdag: 18u - 22u

zondag: 11u30 - 14u30 en 17u30 - 21u30

Oostakkerdorp 46 - 9041 Oostakker - Tel. 09/329.78.38

Bekijk onze kaart en maandmenu op www.mathise.be

AANGENAAM TERRAS !

‘Wakkos Gin’ in
volle opmars…

Liefhebbers van gin, hebben er al een tijdje een kwalitatief en smaakvol 
broertje bij. Frédéric Deplus van Brasserie Mathise aan Oostakkerdorp 
promoot alvast een gamma van vier inventieve drankjes en wil ‘Wakkos 
Gin’ duurzaam in de markt zetten. Op het huisadres kan je het product 
proeven en vooral ook kopen, maar daar houdt de vergelijking met 
de culinaire activiteiten op. Noem het gerust een extra zelfstandig 
initiatief dat volop een eigen weg zoekt…

BONWakkos Gin kan gekocht worden bij Brasserie Mathise.

Attentie-lezers krijgen bij afgifte van deze bon : 

2,5 euro korting bij aankoop van een fles WAKKOS
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EINDELIJK, EINDELIJK: we kunnen (in beperkte mate) starten
En we hebben het goed ingezet: do 27 mei was er de bedevaart naar “onze” grot – een groot succes:  we hebben de 
groep moeten opsplitsen, want anders kwam de politie met het waterkanon. Daarna met z’n allen naar het terras, 
per tafels van 4 (ah ja!) van Hotel de Lourdes.

De petanquers hebben hun ballen al opgeblonken, op 7 en 21 juni gaan we fietsen en op 14 juni wandelen. Ziezo, 
zoals gezegd: eindelijk, eindelijk…..

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)

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

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

APOTHEEK VAN WACHT
Mensen die de apotheek van wacht willen 

bereiken moeten bellen naar
0900-10500 (45ct/minuut)

of kijken op www.apotheek.be

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
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De haarwerkspecialiste maakt al jaren voor kan-
kerpatiënten of mensen die hun haar verliezen 
door alopecia, stress of andere aandoeningen.  
Haar klanten bedanken haar dikwijls met bloe-
men of chocolaatjes. “Maar eigenlijk doe ik ge-
woon mijn werk”. Annick is al jaren passioneel 
met haar bezig. “Er zijn echter ook kinderen die 
om een of andere reden weinig of geen haar 
hebben, of aan haarverlies lijden, en ook daar 
wou ik iets aan doen”. Na wat opzoekingswerk 
kwam ze terecht bij het AMC-ziekenhuis in Am-
sterdam. Ze leerde er Ivonne De Boer kennen, 
die de vzw Haarwerken Nederland opstartte. 
“Ik haalde daar de inspiratie om ook in België 
iets dergelijks te doen, maar zag het groter dan 
alleen de kinderen uit mijn straat of uit mijn 
buurt. Samen met collega’s Cathy uit Erembo-
degem en David uit Duffel hebben we de Bel-
gische tak van vzw Haarwensen opgestart. We 
geven kinderen tot 18 jaar, met medische pro-
blemen, een gratis pruik van écht haar. En we 
zorgen ervoor dat het geen euro kost aan de 
ouders”.
Alvorens aan de slag te gaan overlegden ze 

Haarwensen vzw kijkt verder dan
kindjes uit de straat alleen
Annick De Jaeger, zaakvoerster van Het Haarhuis in Oostakker, stichtte vier 
jaar geleden de vzw Haarwensen op. Ze steekt haar handen letterlijk en 
figuurlijk in het haar...

goed en plaatsten een aandoenlijk filmpje op 
internet. “We kregen ook reactie van collega’s 
uit West-Vlaanderen (Nathalie), en Els uit Lim-
burg. Op die manier hebben we kunnen de 
mensen dus in elke Vlaamse provincie iemand 
van ons bereiken, zodat verre verplaatsingen 
kunnen vermeden worden”.

PRAKTISCH
Om één kinderpruik te maken is al gauw 650 
gram haar nodig. “Het haar moet aan bepaalde 
criteria voldoen: minstens 30 centimeter lang, 
niet gekleurd, niet grijs. Kortom ‘maagdelijk 
haar’ is wat we zoeken. “Onze jongeren krijgen 
ook een ‘isomo-hoofd’ mee naar huis alsook 
verzorgingsproducten en een borstel. En om de 
twee maanden krijgen ze een gratis onderhoud. 
De voorbije vier jaar mochten we al 185 kinde-
ren een nieuwe start geven” aldus nog Annick.

WAAROM  vzw HAARWERKEN?
De moeder van Annick stierf jammer genoeg op 
zestigjarige leeftijd aan kanker. “Ik had lang het 
gevoel dat ik te weinig voor haar heb kunnen 

doen en het was mijn zus die mij de suggestie 
deed om iets met pruiken te gaan doen. Toen ik 
op een beurs de kans kreeg om een pruik ‘bij te 
knippen’ was ik overtuigd, ik had de smaak te 
pakken. En de trein was vertrokken”.

DONATIES
Zo’n pruik kost natuurlijk handenvol geld. Maar 
de organisatie kan rekenen op enkele gulle 
schenkers, o.a. serviceclubs, tevreden ouders 
die al eens een eetfestijn organiseren, zelfs een 
schooldirecteur nam al eens het heft in handen 
om iets te organiseren ten voordele van Haar-
werken. “Dat doet echt deugd. We steken heel 
veel tijd en moeite in onze vzw en als we zien 
hoe het anderen gelukkig maakt, en hoe het 
mensen aanzet om ons te sponsoren, dan maakt 
mij dat gelukkig”.
Kappers die zich geroepen voelen om haardo-
naties te doen kunnen steeds contact opnemen 
op onderstaande email of gsm-nummer.
Ben je als lezer ook geraakt door dit mooie ver-
haal?  Particulieren kunnen ook doneren op 
BE43 0018 0100 8801. Bij voorbaat bedankt !

Meer info:
info@haarwensen.be of 0499-427 355
www.hethaarhuis.be
www.haarwensen.be

Tekst en foto’s: Jan Callebert
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Muriel, kun je ons vertellen van waar de 
Oostakkernaren je van kunnen kennen?
Ik ben geboren in Sint -Amandsberg, mijn thuis 
was in de Zingemkouterstraat. Mijn grootou-
ders woonden naast ons. Ik heb mijn man leren 
kennen op een feestje in café “De Spiegel”. En 
zo ben ik hier in Oostakker beland. Daarna heb 
ik me aangesloten bij de plaatselijke KWB, en 
toen mijn kinderen in de Chiro van Oostakker 
zaten, hielp ik graag mee.  Ik ben ook vrijwil-
liger bij WZC heiveld. En uiteraard zullen veel 
mensen me kennen vanop de kleuterschool.

Hoe kun je je band met Oostakker 
omschrijven? 
Ik heb het geluk gehad om me twee keer thuis 
te kunnen voelen in een gemeente. Mijn eerste 

Een terugblik op 29 jaar kleuterschool Edugo Meerhout
Muriel Boudry, geboren in Sint -Amandsberg op 19 december 1955 neemt 
afscheid van kleuterschool Edugo Meerhout. Muriel werkte al 29 jaar op onze 
kleuterschool en heeft dus meer dan 600 kleuters van heel nabij gekend. Ze 
verdient het dus om eens in de kijker te staan!

thuis was Sint -Amandsberg, waar ik met veel 
plezier mijn basisonderwijs heb kunnen doen, 
in Sint- Bernadette. Daar hou ik een heel warm 
gevoel aan over. Als meisje van twaalf jaar 
hielp ik daar graag al mee met het middag-
maal van de kleuters. Mijn tweede thuis werd 
dan in Oostakker. Hier heb ik mijn man leren 
kennen en zijn mijn kinderen geboren. En heb 
ik veel jaren gewerkt. 

Muriel, vertel eens…. Wat kunnen de 
kleuters ons aanleren? 
Kleuters zijn zo heerlijk onbezorgd, verwon-
derd over zaken waarvan wij zelf niet meer be-
seffen hoe wonderbaarlijk ze zijn. Het plezier 
dat ze hebben wanneer ze een slak vinden in 
de tuin…. Het zou mooi zijn moesten wij terug 

dat stukje onbezorgdheid, die nieuwsgierig-
heid kunnen voelen. Kleuters zien alles als een 
cadeautje.

Kun je ons vertellen wat je favoriete 
moment op school is?
Het moment dat ik ’s morgens vroeg toekom 
op school, als eerste de hekkens en poort kan 
opendoen. Je hoort dan nog geen kleuter-
stemmetjes maar wel de vogeltjes in onze tuin. 
Ik ben dan altijd benieuwd naar wat de nieuwe 
dag ons brengt. Die ene keer dat ik een dief 
betrapt heb, vond ik wel minder fijn. Hij is met 
onze frietketel gaan lopen. Ik moet indruk ge-
maakt hebben, want de videorecorder heeft 
de dief laten staan.

Als je een boek zou mogen schrijven van 
je loopbaan op onze school, wat zou je er 
dan zeker in zetten?
Er is hier, op “de Meerhout”, iets onnoembaar. 
Het is een kleine, warme, gezellige school. 
Alle kinderen kennen elkaar. Ik voel me hier 
ook echt thuis. De kleuters geven je ook altijd 
moed, ze zijn onvoorwaardelijk. Het is voor mij 
een stukje hemel op aarde. Toen er moeilijke 
momenten in mijn leven waren, pepten de kin-
deren en juffen me altijd terug op. Ik was er 
echt graag. Je vergeet je eigen miserie snel als 
er een kleuterhandje je hand vastpakt.

Is er iets wat je die kleutertjes van toen 
en nu toewenst?
29 jaar Meerhout, meer dan zeshonderd kleu-
ters. Moest ik kunnen, ik zou ze allemaal graag 
eens terug zien. Ik zou ze allemaal graag heel 
veel geluk toewensen, dat ze nooit tegensla-
gen kennen en een schitterend leven mogen 
hebben. 

En hun ouders?
Die wens ik vooral meer tijd toe, minder file, 
minder stress, en een goede gezondheid, meer 
tijd om bewust van hun kleuter te genieten. 
Het gaat zo snel….

Als een schoolpoort sluit, gaat een 
andere deur open…. Welke dromen, 
toekomstplannen heb je?
Ik was eigenlijk zeer graag schrijnwerker ge-
worden. Dus misschien neem ik die draad te-
rug op. Daarnaast verlang ik om mijn tuin aan 
te pakken, te koken en terug te knutselen.
En wandelen, van de ene brug in Oostakker 
naar de andere brug. Edugo Meerhout ligt tus-
sen die twee bruggen en dan kom ik met veel 
plezier zwaaien! We gaan met veel plezier te-
rug zwaaien Muriel! Bedankt voor alles.

Juffen Meerhout
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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

Fintro Oostakker

Oostakkerdorp 41, 9041 Oostakker 
T +32 (0)9 251 23 24 
pattyn-sax@�ntro.be

 facebook.com/FintroOostakker

Oh, u kent het 
Fintro Blue Sky pack 
nog niet?
Vraag ernaar en geef uw 
dagelijkse bankzaken een boost.

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.
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Op en top Gentse
Ann De Troch is 58 en woont sinds 3 jaar met haar man in Oostakker. 
Ann: “Ik ben afkomstig uit Vlaams-Brabant (Wolvertem) en leerde mijn 
man kennen via een datingsite. Hij is een rasechte Gentenaar en daar-
om besloten we om hier te komen wonen. Bovendien ben ik zelf in 
Gent geboren en ik had mezelf altijd voorgenomen om terug te keren 
naar mijn roots, zodra ik pensioengerechtigd zou zijn.”

Franstalig 
Ann werkt als bediende en als freelance vertaler Frans, Engels en Deens. 
Ze is van origine Franstalig. Toch spreekt ze perfect Nederlands. Ann: 
“Op negenjarige leeftijd heeft mijn vader besloten om van mij een Vla-
ming te maken en heeft hij mij van een Franstalige naar een Neder-
landstalige school gestuurd. Een lerares uit het vierde leerjaar heeft mij 
toen onder haar hoede genomen en heeft mij Nederlands geleerd.” 

Bezige bij
Ann is ook in haar vrije tijd een bezige bij. Ann: “Voor corona speelde 
ik geregeld darts en gingen we vaak op reis. Daarnaast lees ik graag en 
ik hou van muziek. Mijn man is trouwens dj in zijn vrije tijd. Ik heb drie 
kinderen. Mijn oudste zoon woont in Engeland en mijn tweede zoon 
in Bonheiden. Mijn dochter van 22 studeerde eerst in Gent, maar nu in 
Brussel.” 

Liefde op het eerste gezicht 
De keuze om naar Gent te komen, lag voor de hand. Maar waarom 
Oostakker? Ann: “Ik ben vooral gezwicht voor het huis en mijn man 

De naam ‘Wolfput’ verwijst naar een wolfput of wolvenkuil, dus een kuil 
om wolven te vangen. De naam dateert uit de 13de eeuw. De straatnaam 
werd toegekend begin de tachtiger jaren van de vorige eeuw na de fusie 
van Gent met alle randgemeenten. - Bron: Archief Gent.

Mijn straat:   Ann De Troch

stelt de Wolfputstraat voor
In de nieuwe rubriek ‘Mijn straat’ stelt een bewoner zijn 
of haar straat voor. In de eerste aflevering komt Ann De 
Troch uit de Wolfputstraat aan bod. Wie is zij? En wat 
maakt haar straat zo bijzonder? Ze vertelt het ons graag.

voor de mooie tuin. We hebben dan ook geen moment getwijfeld om het 
te kopen. Vroeger had ik een groot huis, maar toen de kinderen besloten 
hun vleugels uit te slaan, wilden we kleiner gaan wonen. Het is weliswaar 
een oud huis, maar het is degelijk.” 

Gezelligheid troef 
Ann en haar man wonen 
in een van de rijtjeshui-
zen vlak bij de sporthal. 
Waarom woont zij daar 
zo graag? Ann: “De om-
geving bevalt mij en het 
is hier echt gezellig. Er is 
wat groen en je vindt er 
een grote diversiteit aan 
huizen. Er staan zowel 
rijwoningen als villa’s. 
Bovendien vind ik de mensen leuk en we hebben een zeer goed contact 
met de buren. Iedereen is heel open en behulpzaam. De straat werd ook 
vernieuwd voor we hier kwamen wonen, dus dat is mooi meegenomen.”

Veilige buurt 
Een ander pluspunt van de straat is de veiligheid. Ann: “Er is hier amper 
criminaliteit. Zo vergeet ik weleens de deur van mijn auto op slot te doen, 
maar ik werd nog nooit bestolen. Het is hier ook zone 30, maar jammer 
genoeg houden veel mensen zich niet aan de snelheidsbeperking. Maar dat 
ligt natuurlijk aan het gedrag van de mensen zelf.”

Uitsmijter 
Waarom zou iemand tot slot in de Wolfputstraat willen wonen? Ann: “Het 
is hier aangenaam en veilig wonen. De buren zijn open en behulpzaam. 
Bovendien is het hier nog betaalbaar wonen. De huizen gaan dan ook vlug 
van de hand.” 

Tekst en foto: Karolien Selhorst

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

KNIPOOGDAG:
ZONDAG 29 AUGUSTUS
Daguitstap Poperinge en Ieper
‘s Morgens vertrek met de bus vanuit Oostak-
ker (Carrefour aan de Antwerpsesteenweg) 
richting Poperinge waar we om 10u00 deel-
nemen aan het geleid bezoek in het HOP-
MUSEUM. In dit complex, waar hop vroeger 
werd gewogen, gekeurd en gestapeld, kom 
je alles te weten over de geschiedenis van de 
hopplant, de veldwerken, de hopoogst en de 
toepassingsvormen. Bewonder er de Belgi-
sche biercollectie met meer dan 2000 bieren, 
verzameld in één lange muurkast en gedigita-
liseerd in de ‘biertafel’.
Vanaf 12u15 staat het middagmaal klaar in 
de regio Ieper met op het menu: soep, kipfilet 
met sla en frietjes en ten slotte een ijsje als 
dessert. Een vegetarisch menu is ook mogelijk 
maar moet vermeld worden bij inschrijving.
In de namiddag, van 14 tot 17 uur nemen we 
deel aan het cultureel stadsfestival in het cen-
trum van Ieper georganiseerd door vtbKul-
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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

tuur.  Daar kunnen we individueel of in kleine groepjes en aan de hand 
van een programmablad Ieper verkennen. Met je vtbKultuur-button op-
gespeld, ben je welkom op verschillende bezoekpunten die getuigen van 
een rijk en divers verleden van deze stad. 

Hier zijn enkele activiteiten uit het aanbod:
• Duik in het rijke verleden van Ieper en Westhoek in het Yper Museum. 

Het decor van de Lakenhallen krijg je er bovenop cadeau.
• Beleef de interactieve verhalen van de kleine man uit de Grote Oorlog 

in het In Flanders Fields Museum en verneem er meer over de Weder-
opbouw na de Eerste Wereldoorlog.

• Gooi mee een balletje in het nieuwe buitenspel ‘De Leeuwentoren’, 
een mix tussen Kubb en petanque, aan de gelijknamige toren van de 
vesting.

• Laat je ogen fonkelen door de 23 prachtige glasramen in de Proosdij-
zaal van de Sint-Maartenskathedraal.

• Verneem meer over het Ieperse vestinglandschap in de Kazematten
• Geniet van de vele concertjes op de historische locaties.

Gidsen laten je kennismaken met de vele gekende en minder gekende 
pareltjes van Ieper.

De KnipoogDag sluiten we af met een drankje om 17u45 aan het evene-
mentenplein ter hoogte van Cultuurcentrum Het Perron. Het einde van 
ons cultureel stadsfestival is voorzien om 18 uur waarna we met de bus 
terugkeren naar Oostakker.

De prijzen voor deze dagreis (met bezoeken, busvervoer, fooi en middag-
maal dranken niet inbegrepen) bedragen 52 euro voor leden en 55 euro 
voor niet-leden.
Voor inschrijving contacteer Pol Storme, tel. 09-259.02.75,
e-mail: oostakker@vtbkultuur.be. 

Gelieve te betalen door storting op rekening BE10 7360 6084 2104 van 
vtbKultuur Oostakker met vermelding van KnipoogDag. Gelieve eventu-
eel aan te geven of je een vegetarisch menu wenst.
Concrete afspraken zoals juiste uur van vertrek worden later medege-
deeld. 

Meer info vind je op www.vtbkultuur.be/oostakker/activiteiten.

Pol Storme, T. 09-259 02 75
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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. 

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Oostakkenaar in de kijker: 
Henk Willems

Olympische Spelen stralen ook af op Oostakker…
De Olympische Spelen in Tokio stralen (vestimentair) ook 
een deel af op Oostakker. Het ontwerpersduo - ex-olympisch 
schaatster - Jelena Peeters en plaatselijk grafisch ontwerper 
Henk Willems uit de Leonard De Laviestraat tekenden een 
gloednieuwe sportieve kledinglijn uit voor de Belgische 
atleten. Die houdt o.m. rekening met onze nationale trots én 
de hoge en vochtige klimaatomstandigheden in Japan.

Al in 2019 kreeg Studio PeetersWillems van het Belgisch Olympisch 
en Interfederaal Comité (BOIC) de vraag om naar de Olympische 
Spelen in Tokio toe, een nieuwe ‘sportswearoutfit’ te creëren. Voor 
het ontwerpersduo klonk dat toen als gesneden koek. Het stak im-
mers ook al de snelschaatsers op de vorige Olympische Winterspe-
len in 2018 in PyeonChang (Korea) in een keurig en aantrekkelijk 
jasje. De geslaagde realisatie van toen bleef tot op vandaag niet on-
opgemerkt, blijkt nu. Willems creëerde ook al vroeger sportpakken 
voor de Gentse snelschaatsclub van Kristallijn (LBSG). Hij kwam er in 
kontakt met ijsschaatster Jelena Peeters. De weg naar een duurza-
me creatieve samenwerking lag helemaal open. Die naar het BOIC 
evenzeer. Aanvankelijk zat alles helemaal snor. Tot ons aller coro-
na en covid-19 onderwijl vertragend roet in het eten gooiden. De 

Olympische Spelen werden een jaar uitgesteld en in Japan gaan zelfs 
nog tot op het ultieme moment, luide stemmen op om het evenement 
alsnog af te gelasten. Ook het vrijgeven van de nieuwe outfits werd 
willens nillens uitgesteld. Dat laatste is intussen voor alle betrokkenen 
gelukkig (corona)geschiedenis. 

De schoenen terzijde gelaten, steken de atleten - van kop tot teen zo-
als dat voor dergelijke evenementen hoort - in een modern Belgisch 
jasje. Zeg maar, alles van kousen en korte en lange kledij tot zelfs re-
genpakjes. In een combinatie van trainings- en podiumkledij. Ook de 
reiskoffers kregen een aangepaste stijl mee. Het duo ontwikkelde een 
gamma dat het uithangbord ‘trots om Belg te zijn’ visualiseert en extra 
zichtbaarheid geeft aan onze atleten. Bij aanpak en vormgeving werd 

rekening gehouden met zomerse temperaturen in 
Tokio tot ruim 40 graden. De kledij moest dus voor-
al ook licht zijn. De lijnpatronen die werden gecre-
eerd ademen een ‘seventies vibe’ met streepjes uit 
en resulteerden in een modieuze look die verfijnder 
en gedistingeerder oogt dan de meeste bestaan-
de sportkledinglijnen. Rekening houdend met een 
pak essentiële criteria werden alle items zorgvuldig 
uitgetekend. Zo moest de Belgische driekleur erin 
worden verwerkt. Zonder dat het zwart in de vlag 
en de kleding ging overheersen. Wegens de grote 
hitte, weet u wel… Studio Peeters/Willems richt-
te zich ook op een multi-inzetbaar karakter van 
zijn ideeëngoed. Zeg maar op een tijdloze mode 
(fashion) dat toelaat ook op andere dan sportieve 
momenten, de kledij te dragen. Voor een goed be-
grip, in het ontwerp zit dus een stuk Gents design, 
de productie berust bij het Chinees bedrijf Peaks. 
Nog een uitsmijter. Door het uitstel van de spelen 
en de wankele toekomst ervan was er geen tijd en 
zekerheid meer om het volledige sportieve uithang-
bord aan te passen. Het predicaat ‘Tokyo 2020’ ipv 
2021 wordt dus nu al een collectors item. Met dank 
aan… corona en covid-19. 
Meer info en fotomateriaal (Hanna De Beir) op web-
stek willems/peeters.com/projects/olympics2020. 

Eric VAN LAECKE
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Travelbase
Het bedrijf achter Vreiland is het Gentse 
Travelbase. Wie zijn zij en wat doen zij? 
Thomas: “Wij organiseren actieve reizen 
binnen en buiten Europa met focus op na-
tuur en avontuur. Daarnaast zijn we in ei-
gen land gestart met Nomadsland, dat is 
een ‘glamping’ concept met yurts in de 
vrije natuur. Tot slot organiseren we over-
al in België en in Nederland stadswande-
lingen en nu dus ook een zomerbar in het 
Gentse.”

Samenwerking 
De Gentse zomerbar wil samenwerken met 
alle mogelijke Gentse organisaties om voor 
iedereen wat wils te bieden. “We hebben 
al heel wat positieve reacties gekregen. 
Zo gaan we in zee met onder meer Klaas 
Pattyn. Hij organiseert de E-tours in Gent, 
een urban offroad experience met elektri-
sche bikes. Er zal ook een petanqueterrein 
zijn, een dartshoek, een plaats om kubb te 
spelen enz. Daarnaast willen we een kun-
stenaarsroute organiseren om het publiek 
kennis te laten maken met lokale kunste-
naars en een podium bieden aan lokale ar-
tiesten. Voor beide initiatieven zoeken we 
nog kandidaten. Wie zin heeft in een hap-
je of drankje, kan onder meer terecht bij 
de Gentse cateraars Emmy’s en Gulzig.”

Corona
De Gentse zomerbar zal volledig coronap-
roof verlopen. Thomas: “We hebben de ge-
gevens van alle mensen die binnenkomen 
en die zich moeten registreren. We voor-
zien ook voldoende ontsmettingsmidde-
len en eten en drinken worden besteld via 
een app. Ook de betaling gebeurt digitaal. 
Hoeveel deelnemers op het terrein mogen, 
is nog niet zeker. We hebben ook een re-
servatiesysteem opgezet om in te schatten 
hoe groot de opkomst zal zijn, maar men-
sen kunnen ook spontaan komen. Is de 
maximale capaciteit bereikt, dan zullen we 
dat communiceren via de website en de so-
ciale mediakanalen.”

Vreiland wordt hotspot in Oostakker deze zomer
Coronamoe? Of heeft u gewoon zin in een ontspannend namiddagje uit met de 
familie? Breng dan vanaf 10 juni tot eind september een bezoek aan Vreiland, 
een 50.000 vierkante meter grote zomerbar op het domein van het kasteel 
Slotendries in Oostakker. Organisator Thomas Lambrechts geeft tekst en uitleg. 

Artiesten die op Vreiland willen spelen of 
tentoonstellen, kunnen mailen naar pro-
grammatie@vreiland.be. Wie de zomerbar 
wil bezoeken, reserveert best vooraf via de 
website. Meer info: www.vreiland.be

Karolien Selhorst
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Henk Willems
is creatieve veelpleger
Dat grafisch ontwerper Henk Willems uit de 
Leonard De Laviestraat een creatieve veel-
pleger is, kon je al vroeger in Attentie lezen.  
Vooral in de editie van afgelopen december 
waarin zijn allereerste kinderboek ‘Terugkeer 
van de reuzen’ - ook voor volwassenen! - werd 
voorgesteld. Ex-collega bij het reclamebureau 
Duval Guillaume in Antwerpen Liene Donckers 
schreef destijds het verhaal. Oostakkernaar 
Joachim Claeys zorgde toen voor een extra 
muzikale aanvulling en beleving.
Henk - zoon van Andrea De Vreese en André 
Willems - is een zoveelste ‘product’ van het 
befaamde Sint-Lucas Gent waar hij in 1997 
afgestudeerde. Vandaag is hij deeltijds zelf-
standige aan huis en dito docent grafische 
vormgeving aan de Gentse Arteveldehoge-
school. Daar geeft hij de creatieve geesten in 
zijn klas de volle ruimte tot luidop dromen en 
ongebreidelde verbeelding. Het vele design-
werk in functie van de Olympische Spelen, is 
een extra uitdaging. “Ik wil aan mijn studen-
ten tonen dat je als grafisch ontwerper geen 
grenzen mag hebben in het type jobs wat je 
gaat doen. Je moet je creativiteit vooral ook 
durven benutten in jobs waar je absoluut niet 
mee vertrouwd bent. We hadden geen erva-
ring in het ontwerpen van kledij - bescheiden-
heid siert - maar kregen al snel vertrouwen 
van het BOIC. Je leert door dit soort projecten 
ontzettend veel bij en het doet je vooral veel 
goesting krijgen in meer van dit soort ‘out-of-
the-box’ projecten” zegt Willems. We kennen 
dat (journalistieke) gevoel en die ervaring...

Eric VAN LAECKE    
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SCHELLYNCK
ROLAND

ALGEMENE DAKWERKEN

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

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

GRATIS OFFERTE
VLUGGE SERVICE

Roland Schellynck
H.B. de Tracylaan 13
9041 Oostakker

Voorgeschiedenis
In de Gentse Kanaalzone zijn industrie en 
wonen zeer sterk met elkaar verweven. De 
Gentse haven ontwikkelde in de jaren 90 van 
vorige eeuw aan een snel tempo. De onzekere 
status van een aantal dorpskernen was aanlei-
ding voor minimale investeringen wat leidde 
tot ontvolking en leegstand. Met de gewes-
telijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) 
van 2005 en 2012 kwam hieraan een einde. 
Het zeehavengebied Gent werd afgebakend, 
de omvorming van de R4 aangekondigd én de 
overheid maakte fundamentele keuzes over 
het behoud van een aantal woonkernen. Zo 
ligt de kern ‘Het Zandeken’ intussen begra-
ven onder het Kluizendok. De overgebleven 
kernen werden in de ruimtelijke uitvoerings-
plannen geflankeerd door koppelingsgebie-
den met bufferende en verbindende waarde. 
De overheid plande investeringen om de leef-
baarheid te verhogen. Vanaf dat moment 
maakten de koppelingsgebieden deel uit van 

Hoe koppelingsgebieden bufferen en verbinden 
in de Gentse Kanaalzone 
Koppelingsgebieden zijn intussen goed bekend en niet meer weg te 
denken bij de bewoners van Desteldonk, Doornzele, Rieme, Kerkbrugge-
Langerbrugge of Sint-Kruis-Winkel. Wat die koppelingsgebieden nu precies 
zijn en  waarom werden ze in het leven geroepen lees je in dit artikel.

het zeehavengebied en kregen ze hun buffe-
rende bestemming die in de komende jaren 
concreet zou worden ingevuld.  De Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) kreeg de opdracht 
om de koppelingsgebieden in te richten.

Het prille begin in Desteldonk
Samen met de landbouwers en bewoners 
werden voorzichtige stappen gezet om sa-
men te werken aan een plan: een betere 
ontsluiting voor de resterende landbouwper-
celen, veilige paden voor wandelaars en fiet-
sers naast de nodige natuurcompensatie.  
In 2012 werden de eerste koppelingsgebie-
den in Desteldonk ingehuldigd. Tien jaar 
later worden ze intensief gebruikt door be-
woners, werknemers van omliggende bedrij-
ven, passanten en natuurliefhebbers. De Stad 
Gent zorgde later, onder impuls van de bewo-
ners, nog voor extra speelelementen; North 
Sea Port voor een petanqueveldje en publieke 
pingpongtafel.

Van natuurwandelingen in Doornzele tot 
artistieke projecten in Langerbrugge
Dankzij lokale natuurliefhebbers en hun ge-
organiseerde wandelingen raken steeds meer 
bewoners in Doornzele enthousiast over het 
koppelingsgebied. Ook de school maakt vol-
op gebruik van de extra mogelijkheden.

In Langerbrugge-Zuid experimenteerde de 
VLM met ronde tafelgesprekken, post-it ron-
des, fotowaardering enz. De gemengde groe-
pen van experten en lokale omgevingskenners 
versterkten elkaar tijdens die sessies. Al tij-
dens de werken waren er extra bezoekers en 
tot vandaag volgen initiatieven elkaar op. Na 
de openluchttentoonstelling van Simen Lam-
brecht en het sociaal artistiek collectief ‘Dienst 
der Gedroomde Gewesten’ met ‘Pylon wal-
king’, is er nu tot 30 juni een groepstentoon-
stelling ‘Site/side-seeing in Langerbrugge’ van 
kunstenaar Reinout Dewulf in samenwerking 
met fotografen uit het dagcentrum OBRA|Ba-
ken. Daarnaast loopt nog een audiowande-
ling ‘Grondtoestand’ die steun krijgt van het 
Buurtpunt Den Hannekesnest. De gemeente 
Evergem prees het gebied aan in het kader 
van het lichtfestival Gent. Kortom, een park 
met veel sociaal engagement, ontmoeting en 
vooral niet meer weg te denken voor de om-
wonenden.

Het sociaal artistiek collectief ‘Dienst der Gedroomde Gewesten’ geeft met ‘Pylon 
walking’ een tijdelijke, kunstzinnige invulling aan de natuurlijke speelzone in het 
koppelingsgebied Doornzele-Noord en Langerbrugge-Zuid.

Ruimte voor water, natuur, rust en ontspanning in het 
koppelingsgebied waar de industrie mee deel uitmaakt 
van het landschap.

© Vlaamse Landmaatschappij, Kyra Boelens

© Vlaamse Landmaatschappij
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Een landschapsfonds voor extra 
aanplantingen
Verschillende havenbedrijven hebben geld 
gestort in een landschapsfonds. Dankzij dit 
fonds krijgen particulieren een marktconfor-
me vergoeding om bomen- en struikenrijen 
aan te planten op gronden met landbouw-
bestemming in de koppelingsgebieden. Deze 
vormen een  bijkomende buffer tussen de wo-
ningen en de industrie. Dit zorgde de voor-
bije jaren al voor 8,5 km bijkomend groen in 
de verschillende koppelingsgebieden boven-
op de realisatie door de overheid in het open-
baar domein.

Participatie en co-creatie in Zelzate en 
Oostakker
Het participatief proces leidt ook in Zelzate 
tot een gedragen inrichtingsplan waarvan het 
moment van uitvoering op terrein nu dichter-
bij komt. Hiervoor werd de methodiek ‘om-
gevingskwaliteit’ gebruikt, die ook voor het 
inrichtingsplan Oostakker-Noord zal worden 
toegepast en waarbij rond vijf thema’s wordt 
gewerkt. 
Participatie in Coronatijden leidde tot nieu-
we uitdagingen. Het project Oostakker-Noord 
maakt gebruik van het inspraakplatform 
van de Stad Gent (www.stad.gent/oostak-
ker-noord). Dit platform geeft een overzicht 
van de fase waarin een project zich bevindt 
en wat er nog volgt. Bovendien kunnen be-
woners snel zien waar, wanneer en hoe ze 
kunnen participeren. Mensen kunnen er ook 
commentaar geven op elkaars ideeën en on-
derling in dialoog gaan zonder dat ze zich 
moeten verplaatsen naar of deelnemen aan 
live workshops.
Het hele traject is opgedeeld in een viertal fa-
ses. Ideeën en suggesties werden van 27 april 
tot 25 mei verzameld. De komende weken 
worden ze gescreend op haalbaarheid en in-
pasbaarheid. Daarna kunnen ze worden ver-
werkt in een inrichtingsontwerp. Over dit 
ontwerp is er terugkoppeling met een klank-
bordgroep van buurtbewoners die een eerste 
keer zal samenkomen eind juni of begin ju-
li. Daarnaast zijn er nog persoonlijke gesprek-
ken met eigenaars en landbouwers. Dit alles 
moet dan uitmonden in een ontwerp-landin-
richtingsplan dat begin 2022 in openbaar on-
derzoek zal liggen. 
Na goedkeuring van een definitief voorstel 
door de bevoegde minister volgt het opma-
ken van technische plannen en aanvragen van 
de nodige vergunningen. De timing voor de 
uitvoering op het terrein is nog niet gekend.
Ook particulieren kunnen meewerken aan de 
realisatie van een stukje koppelingsgebied
Het is de ambitie van de overheid om het kop-
pelingsgebied zo volledig mogelijk in te rich-
ten als groene buffer, maar ook als gebied 
waar men kan wandelen, spelen en genieten. 
Het landinrichtingsplan zal vastleggen waar 
welke inrichtingsmaatregelen komen. Bij het 
uittekenen van nieuwe paden en de publieke 
invulling van het gebied houden we rekening 
met de privacy van woningen en tuinen.
De gronden die de VLM kan verwerven bin-
nen het koppelingsgebied krijgen een pu-
bliek karakter. Vandaag is het nog niet 
duidelijk of verwerving (minnelijk of via ont-
eigening) aan de orde is. In overleg met de 
eigenaars zullen ook andere pistes worden 
onderzocht en besproken. Een private eige-
naar kan immers ook mee de doelstellingen 
van het plan uitvoeren en bv. zelf een bos 

planten. Dit betekent niet dat die private bosaan-
plant ook automatisch publiek toegankelijk wordt. 
Alle voorstellen moeten wel passen binnen de doel-
stellingen voor het gebied, die werden vastgelegd in 
het RUP.  
De persoonlijke vragen over concrete situaties van 
bewoners, worden individueel behandeld. Op dit mo-
ment is het nog niet mogelijk om al definitief uitsluit-
sel te geven over de toekomst van private gronden 
omdat er nog geen concrete ontwerpplannen zijn 
(we zitten nog in de fase van verzamelen van ideeën 
en onderzoeken van mogelijkheden) en er nog geen 
concrete inhoudelijke gesprekken gevoerd werden 
met eigenaars van gronden. Deze gesprekken zijn 
voorzien later dit jaar omdat er dan al meer duidelijk-
heid zal zijn over concrete maatregelen en er meer 
concrete voorstellen met de eigenaars besproken 
kunnen worden. Vooraf kunnen eigenaars uiteraard 
wel al bij de VLM terecht om hun vragen en bezorgd-
heden door te geven.

MEER INFO:
www.VLM.be (zoekterm koppelingsgebieden)

Wandel- en fietspaden 
verbinden de woonkernen 
en de industrie in het 
gebied op een aangename 
manier met elkaar.

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 winke
l

€100*

© Vlaamse Landmaatschappij, Kyra Boelens
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D A G K L A P P E R
Wegens corona gaan er nog altijd heel weinig activiteiten door. Daardoor 
houden we deze dagklapper nog altijd achter de hand tot de hemel terug 
volledig opklaart. Van zodra de activiteiten volop heropstarten zullen we 
terug een dagklapper opstellen. Redactie.

ATTENTIE 2021 - 55e jaargang

Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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

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

Pasar nodigt uit om mee te wandelen
‘Hoop doet leven’ zong Will Tura 
enige tijd terug.  Ook Pasar Oostak-
ker kijkt vol vertrouwen naar een 
terugkeer naar een normaler leven!  
Stilaan worden de coronamaatrege-
len iets versoepeld, zeker voor de 
buitenactiviteiten.  De vaccinatiegraad gaat ook met rasse schreden 
de hoogte in… het wordt dus de hoogste tijd om voorzichtig ‘terug 
uit ons kot te breken’!
Op zondag 27 juni trekken we naar Lembeke.  We starten om 14.30 uur 
op de hoek van de Warande-Ledestraat-Tragelstraat te 9971 Kaprijke. 
Die trip leidt je dwars door de Lembeekse Bossen, een natuurgebied 
van 305 hectare groot, dat versplinterd ligt over het grondgebied van 
Kaprijke en Oosteeklo. Een imposante bunker herinnert ons aan de 
verdedigingslinie door de Duitse bezetter aangelegd tijdens WOI. Op 
het kruispunt van de wegen van Sleidinge en Lembeke passeren we 
de Bevende Hazelaar.  Op deze magische plek nodigt een kapelletje 
uit tot een moment van rust en stilte. Iets voorbij de bevende Hazelaar 
duik je in Waarschoot het Kwadenbos in. Dat is zelfs nog mooier en 
groener dan de Lembeekse Bossen.  Hier bleef de rust nog écht be-
waard. Aangepast schoeisel i.f.v. de weersomstandigheden
Aan het eind van de 8,5 km lange wandeling nodigen de vele terrassen 
van de horecazaken van De Heihoek uit om nog wat na te genieten.
Inschrijven kan je bij Carine BYL (0472-649016 of 09-2513475) of bij 
Erik VERLEYEN (0472-882840 of 09-2513470) door opgave individuele 
naam, adres. Covid-verantwoordelijke is Erik VERLEYEN (0472-882840 
of 09-2513470).  Iedere deelnemer wordt geacht zich te houden aan 
de op het moment van de activiteit geldende coronaverplichtingen en 
de instructies van de Covid-verantwoordelijke en/of de Pasar Oostak-
ker begeleiders strikt op te volgen.
We vragen uitdrukkelijk dat wie zich inschrijft en zich op het moment 
van de activiteiten ziek voelt of in quarantaine zit, iemand van ons een 
seintje geeft en thuis blijft!

TE RESPECTEREN MAATREGELEN
Respecteer de hygiëneregels (voorzie je zekerheidshalve van handgel).
Denk aan de kwetsbare mensen. Hou afstand (1,5 meter) en/of respec-
teer je bubbel. Beperk te nauwe contacten. Volg de regels over bijeen-
komsten. Het dragen van een mondmasker is, voor groepsactiviteiten 
buiten, nog steeds VERPLICHT
Indien achteraf nog iets wordt gedronken of gegeten gelden de co-
ronaverplichtingen van de horeca.  Dit verloopt buiten de verantwoor-
delijkheid van Pasar Oostakker.
Test je binnen de 10 dagen na onze activiteit Covid-positief, verwittig 
dan Pasar Oostakker en volg de raadgevingen zoals aangegeven op 
https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/

Zaterdag 24 juli 2021: OMG Seven Senses Tour
Na onze wandelingen in juni zijn we nu echt toe aan een culturele acti-
viteit. Omdat, door de corona crisis, Jan van Eyck niet de aandacht kreeg 
die hij verdiende hebben we besloten de “OMG! Seven Senses Tour” op 
te nemen in ons programma.
De ‘OMG! Seven Senses Tour’ is een waar feest voor de zintuigen. Bezoe-
kers ontdekken Gent door de ogen van Jan van Eyck en worden meege-
voerd langs historische parels zoals het Groot Vleeshuis en het Geeraard 
de Duivelsteen. De Tour gaat verder op de Gentse binnenwateren en een 
spektakel van digitale projecties in de tunnel onder het François Laurent-
plein vormt de kers op de taart. Zintuiglijke ervaringen en monumentale 
Gentse gebouwen worden afgewisseld met verbluffende  streetartkunst-
werken. Grote namen als Monkey Bird Crew, Bosoletti, Strook en Isaac 
Cordal lieten hun creativiteit los op de stad en trakteren ons op indruk-
wekkende muurschilderingen en straatkunst.
Heel wat Gentse makers vervaardigden een product voor het van Eyck-jaar. 
Tijdens de ‘OMG! Seven Senses Tour’ is het mogelijk om de winkel, werk-
plaats of het atelier van een van de ambachtelijke hedendaagse meesters 
te betreden en een unieke blik achter de schermen te krijgen bij een van 
de vele vakmensen die de stad rijk is. Pasar Oostakker heeft voor deze 
tour voor twee groepen (van 20 pers) een reservatie geplaatst. Ervaren 
gidsen begeleiden de groepen tijdens de twee uur durende wandeling.

Afspraak:
Aan het belfort om 15.50 u voor de eerste groep, de tweede groep wordt 
verwacht om 16.10 u. Na de inschrijving worden jullie verwittigd tot wel-
ke groep jullie behoren. 

Deelname:
Hoewel we zelf 14 euro per persoon betalen vragen we voor de leden  
een deelnamebedrag van 10 euro per persoon. Voor de niet-leden vra-
gen we 14 euro per persoon. De wandeling met de tweede groep wordt 
maar ingelegd indien voldoende belangstelling. 
Inschrijven  voor deze activiteit kan je bij Eric De Mey (tel 0468-489938) of 
via pasar.oostakker@gmail.com door opgave van individuele naam, adres 
en telefoonnummer en is pas definitief na storting van het deelnamebe-
drag op rekening BE13 8905 3402 4639 Van Pasar Oostakker met vermel-
ding ”Seven Senses”  en dit tot 6 juli 2021.
Uw Covid-verantwoordelijke is Eric De Mey (0468-489938 of 09-3296033).  
Iedere deelnemer wordt geacht zich te houden aan de op het moment 
van de activiteit geldende coronaverplichtingen en de instructies van de 
Covid-verantwoordelijke en/of de Pasar Oostakker begeleiders strikt op 
te volgen.

OOSTAKKER

We vragen uitdrukkelijk dat wie zich inschrijft 
en zich op het moment van de activiteiten ziek 
voelt of in quarantaine zit, iemand van ons een 
seintje geeft en thuis blijft!

www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             0472456428 
Aromatische, droge, witte wijn uit Argentinië 

Caoba Viognier €7.97/fles (wegens revalidatie nog geen degustatie) 
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

WelloPet Lochristi
Bosdreef 1D • 9080 Lochristi
hello@wellopet.be • ✆ 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

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).

GEZOCHT
Deftige man (57jr) zoekt een 
vriendelijke dame om samen 
koffie te gaan drinken op week-
dagen. Contact: 0487-47 38 20 
of heer1964@outlook.com

TE KOOP
COCA COLA collector items 
aan de weggeefprijs van 5 
euro. Dienblad (3) Magneet-
bord en drinkfleshouder met 
klip. Info: 0477-253634

De handelaars roeien met de riemen die ze 
hebben. Bakkerij Mertens installeerde een 
‘pop-up’ container-winkel op de hoek met 
de Groenstraat. “Dat is zeker nog tot het 
najaar” zo wist men ons te vertellen. “We 
proberen onze klanten zo goed mogelijk 
te bedienen, het is wat weg-en-weer ge-
loop voor ons, maar we kunnen niet an-
ders”.
Met een kleine moeite kunnen de klanten 
zeker de handelszaken bereiken, men kan 
parkeren in Slotendries of de August Mo-
reelsstraat, dat is één of twee minuutjes 
stappen. Ook in de Groenstraat zijn steeds 

Handelaars Lourdesstraat bereikbaar
De verwachte grote verkeershinder blijkt op zich mee te vallen. De 
omleggingen zorgen voor meer drukte in de omliggende straten, maar veel 
automobilisten vermijden nu deze werfzone. Het is echter wel opletten 
voor voetgangers die de Lourdesstraat wel mogen gebruiken. Immers, 
regelmatig rijden fietsers en zelfs bromfietsers ook over het voetpad, wat 
nochtans verboden is. De politie heeft al controles gedaan en verschillende 
overtredingen vastgesteld.

enkele parkeerplaatsen beschikbaar. Kap-
per Jean-Pierre en het aanpalende Itali-
aans restaurant voelen het goed dat de 
straat onderbroken is. Volgens de kapper 
zou het eerst deel van de werken in het 
najaar achter de rug moeten zijn, dan zal 
fase twee starten tussen Katoenstraat en 
rondpunt.
“We rekenen een beetje op de goodwill 
van onze klanten dat ze de moeite doen 
om enkele minuten te voet te stappen, 
het is tenslotte zomer. Deze werken waren 
noodzakelijk, maar het zijn zware tijden 
voor de handelszaken”.  En niet te verge-

ten ook voor de bewoners 
van de Lourdesstraat en aan-
palende straten. Die moeten 
nu enkele maanden ‘tanden 
bijten’. 
Hierbij doen de bewoners 
nogmaals een oproep aan 
alle automobilisten, fietsers, 
bromfietsers om super goed 
op te letten, want hier wan-
delen vaak oudere mensen in 
smalle straten. “Als iedereen 
zich aan de snelheidsbeper-
kingen houdt en het een-
richtingsverkeer respecteert 
blijft het voor iedereen aan-
genaam” zo wist een inwo-
ner uit de Slotendries ons te 
vertellen. – J.C.



40                   nr 06-07 Juni - Juli 2021

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

matrassen  %  boxsprings  %  lattenbodems  %  hoofdkussens  %  dekbedden  %  textiel

12 T.E.M. 30 JUNI 2021

Nu al kortingen om van te dromen

wegwijs24x32-summerdeals.indd   1 26/05/2021   13:58


