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Volgende editie verschijnt in de week van 10 tot 17 september. Teksten 
voor volgende Attentie uiterlijk 3 september 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 - AUGUSTUS 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 september 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

✂

Oogstfeesten komen er aan...
Zie blz. 4-5

The Secret werd 10 jaar
Zie blz. 19Algemene bouwwerken

Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

• Zelfgemaakte ijscrème, met hoeve-melk
• Specialiteit vanille en alle ander ijs
• Op bestelling
   (liefst op voorhand bestellen)

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

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

Dé juwelier die dicht bij jou staat

Hij kiest zijn eigenweg als jouw juwelier aan huis

Christiaan Van Bignoot
Maak kennis met

Een rouwjuweel?

discreet jouw verlovingsring kiezen?

Verras je partner met een afspraak aan
huis voor jullie trouwringen

Snel bereikbaar via whatsapp 0478 641 113

Afspraak na de kantooruren of in hetweekend?

Christiaan Van Bignoot

Bijzondere verjaardag?

www.christiaanvanbignoot.com

Alle info i.v.m. Attentie:
0478 97 87 11 of  info@dewegwijs.be

Yvonne Fontaine krijgt 
straatnaam - Zie blz. 29
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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.

Eric Van Laecke
journalist
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Lekker Oostakker:
Oostakkerse vlaai!
Hèt streekproduct - en toch ook wel 
de trots van Oostakker - is zonder 
twijfel de Oostakkerse vlaai. In 
onderstaand artikel vind je meer info 
in verband met onze plaatselijke 
lekkerij. Smakelijk! En santé…

De eerste dinsdag na de laatste zondag 
van augustus is traditiegetrouw ook de 
Vlaaiendinsdag. Een jaarlijks terugkerend 
volksfeest waar ook bakkerij Hemelsoet stee-
vast van de partij is. Deze bakkerij opende 
zijn deuren in 1928 en werd van generatie op 
generatie doorgegeven. Vandaag staan Pe-
ter Hemelsoet en Sabrina Gelas aan het roer. 
Zij waren dan ook de drijvende kracht ach-
ter de in 2016 verkregen erkenning van de 
Oostakkerse vlaai als streekproduct. Een eeu-
wenoud product dat teruggaat naar de tijd 
van Bruegel waar het toen beschouwd werd 
als een luxeproduct door de prijzige suiker. 
Het familiaal recept dat Peter Hemelsoet ge-
bruikt is ondertussen bijna 100 jaar oud en 
vormt nog steeds de basis voor het product 
van vandaag. De hoofdingrediënten zijn 
maizena, suiker, eieren, kandijsiroop, peper-
koek en verse melk. Wat maakt deze vlaai zo 
speciaal? Hij is smeuïg en smelt in de mond. 
Het gebeurde vroeger wel vaker dat de huis-
vrouwen thuis hun vlaaien maakten om die 
vervolgens bij de bakker te brengen om te la-
ten bakken, traditioneel gebeurde dit in een 
stenen ‘test’, een aardewerken kom. Mieke 
vlaai herinnert aan deze vlaaientraditie en 
oogststoet. Tijdens de kermis gepaard aan de 
oogstfeesten, wordt ongeveer zo’n 100 liter 
vlaai klaargemaakt. Na de oogststoet trak-
teert bakkerij Hemelsoet de Oostakkenaars 
op twee reuzevlaaien van meer dan ander-
halve vierkante meter. Hiernaast vind je een 
recept dat ook al enige tijd meegaat, maar 
we dienen toch duidelijk te stellen dat dit 
niet het recept betreft van de enige echte die 
te vinden is bij bakkerij Hemelsoet.

De recente baldadige overstromingen in de 
Waalse provincies en in de Limburgse Maas-
vlakte drukken ons alweer met de neus op de 
werkelijkheid. Die zijn alsmaar abrupter en krachtdadiger. 
Erg plaatsgebonden en veelvuldiger ook. Hoe en in welke 
mate de wijzigende klimaat- en levenspatronen daar aan 
de basis van liggen, is oeverloos discussievoer tussen zoge-
noemde specialisten van de straat en groene wijsgeren met 
het corrigerende vingertje. Of een alweer polariserende 
confrontatie tussen believers en non-believers. Dat het kli-
maat sneller dan ooit verandert, ziet zelfs het kleinste kind. 
Blijft de vraag hoe we die vaststellingen moeten analyseren 
en vooral hoe we die ten goede kunnen laten keren. Ter be-
scherming en vrijwaring van onze eigen mensensoort, ego-
istisch als we al zijn. Hoe ouder ik word, hoe meer ik alles 
afstandelijker ga benaderen en relativeren. Met mijn zware 
valies aan levenservaringen als duurzaam kompas in wanke-
le tijden. En verzekerd van de absolute wijsheid dat de na-
tuur het altijd weer haalt van de mens. En dat zware water-
overlast van alle tijden is. Nog het meest in periodes waarin 
de mens zich vrijgevochten en ongenaakbaar voelt. En geld 
en macht de boventoon haalt op duurzame besluitvorming. 
Die bovendien het denken en doen gaan bepalen en ver-
troebelen. Ooit gehoord van de tien plagen van Egypte? 
Van de Arteveldestad die helemaal dreigde onder te lopen 

wegens het wassende water van Schelde? Van de 
Nederlandse stormvloedkering of het Belgische 
Sigmaplan? Van natuurlijke overstromingsge-

bieden die volop worden volgebouwd? En veel dichter bij 
huis. Van Oostakkerse straten die na zware regenval her-
haaldelijk blank kwamen te staan?  Tot er vele jaren later, 
ingrijpende collectorwerken zich aandienden in het gebied 
en aansluitend een pak straten - ook qua riolering - wer-
den aangepakt. Die corrigerende actie is nog altijd aan de 
gang. We herinneren ons nog levendig de plaatselijk felle 
discussie in het kader van de toen vermaledijde drinkwa-
tervervuiling. En vooral het feit dat bij rioleringswerken de 
gietijzeren drinkwaterleidingen niet stelselmatig mee wer-
den vervangen. Citaat: “Behalve indien er zich een histo-
riek van tegenindicaties voordoet”. Zeg maar bij spontane 
lekken, lage druk en bruin water… Relativerende afstande-
lijkheid noemt deze, eind deze maand 70-jarige, herboren 
schrijver van dienst. Besturen is nog altijd vooruitzien. Daar 
ontbreekt het de meeste beleidsmakers vaak aan. Met de 
corona vaccinatiecampagne als maatschappelijk welervaren 
uitzondering op die regel. Als het goed is, schrijven we het 
ook…  

Eric VAN LAECKE, freelance journalist
Jan CALLEBERT, uitgever

Watergate
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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 10/08/2021 t.e.m. 10/09/2021

4 BRAADWORSTEN + 2 GRATIS
Geldig van 10/08/2021 t.e.m. 10/09/2021

1kg Gehakt + 500gr GRATIS
Geldig van 10/08/2021 t.e.m. 10/09/2021

1kg chateau aan 14.95 euro
Geldig van 10/08/2021 t.e.m. 10/09/2021

4 kipfilets + 2 gratis
Geldig van 10/08/2021 t.e.m. 10/09/2021

1kg bereid stoofvlees
of vol-au-vent

+ zak frietjes gratis
Geldig van 10/08/2021 t.e.m. 10/09/2021

1kg spaghettisaus
+ 1 pak spaghetti

gratis
Geldig van 10/08/2021 t.e.m. 10/09/2021

Bakkerij
Hemelsoet    

OPEN:

wo tot en met zo: 6u30-16uur

Bestellen kan ook

via www.bakkerijhemelsoet.be

We verwelkomen je graag,

Sabrina en Peter

(nog steeds bij mekaar).

Al gestopt aan Sint-Laurentiuslaan 32?

Bij Christel Decibel, Krijtestraat 103?,

Smalleheerweg 1?

en Hoekskensstraat 136? 

 

PS: vlaaiendinsdag:

winkel sowieso open: 8u tot ...

Bereiding:
Doe 875ml melk in een grote pot samen met 
de beschuiten, peperkoek, parelsuiker en 
zout. Het geheel goed omroeren en laten we-
ken. (na een tijdje licht mixen).
Voeg in een andere kom 125ml melk met het 
ei, bruine suiker en de bloem samen. Klop het 
geheel klontervrij op.
Breng vervolgens de grote pot aan de kook en 
let er op dat je constant blijft roeren. Wanneer 
het geheel kookt, voeg je het ei-melk mengsel 
al roerend  toe. Laat het mengsel vervolgens al 
roerend aandikken. Haal de pot van het vuur 
en voeg de kandijsiroop toe en meng tot vol-
ledig vermengd is. Voeg eventueel de rozijnen 
toe. Wrijf (stenen) kommen in met boter en 
vul deze met het mengsel (de pot mag maxi-
maal drie-kwart vol zijn).
Verwarm de oven op 230°C terwijl de vla nog 
even rust. Bak vervolgens de vlaai gedurende 
1 uur op 200°C.
Laat volledig afkoelen vooraleer te serveren.

Pairing
De vlaai is een zoet gebak, romig met een krui-
dige toets. Er zijn twee hoofdcomponenten in 

Recept:
1 l melk - 62,5 gr bloem - 2,5 beschuiten  
60 gr kandijsiroop - 100 gr peperkoek  
50 gr bruine suiker - 125 gr parelsuiker - 1 ei
Snuifje zout - (optioneel: 80 gr rozijnen)

verdere pairings. Enerzijds zijn er door het ge-
bruik van kandijsiroop gebrande karameltoet-
sen te ontleden. Anderzijds zorgt de peperkoek 
voor de kruidigheid met kaneel, kruidnagel, 
nootmuskaat, koriander, anijs en kardemom. 
Vlaai is absoluut te combineren met een koffie 
omwille van de gebrande en veelal fruitige aro-
ma’s. Bij wijn geeft een frisfruitige lichtzoete 
wijn de meeste kans op slagen. 

Als eerste suggestie werd de 
Floralis van het wijnhuis Torres 
geselecteerd. Het is een ‘vino 
de licor’ gemaakt van de mos-
catel oro druif. Bj vino de licor 
wordt alcohol toegevoegd aan 
ongegist druivensap. De mus-

kaatdruif geeft veelal aromatische frisse wijnen 
met een nootmuskaatachtige zoetere smaak. De-
ze wijn heeft oranjebloesem die afwisselt met 
toetsen van honing, rozijnen, sinaasappel en peer. 
Maar ook complexe tonen zoals karamel, ceder-
hout en kruidnagel kun je onderscheiden. De 
wijn benadrukt mooi de karamel-toets, de alco-
hol countert het zoete en de wijn brengt fijne zu-
ren en fruitigheid (peer) toe aan de vlaai. Deze 

wijn is te vinden bij Karo wijnen 
(drankenhandel Goossens) aan 
11,09 euro.
Een alternatief wordt gevonden 
bij Slavino. Het Kroatische wijndo-
mein Korlat produceert de Merlot 
Boutique (19,95 euro bij Slavi-
no), een niet overheersende zoe-
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Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !

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

te wijn op basis van de Merlot druif, een van 
de traditionele druivensoorten van de Franse 
Bordeaux-streek. Een vroegrijpe druif die van 
nature weinig tannines bezit. Deze wijn geurt 
naar rode vruchten, rozijnen, abrikoos en ho-
ning en is heel mooi in balans. Ook met de-
ze wijn is er boeiende interactie tussen vlaai 
en wijn; de kandijsiroop vormt de verbinding, 
waar het rode fruit een goede aanvulling is op 
de vlaai. Wil je liever wit tropisch fruit, dan is 
de Quercus Muskat-Verduc een waardig alter-
natief (8,45 euro bij Slavino). Het lactische van 
de vlaai vlakt de zuren van de wijn enigszins 
af en het aromatisch tropisch fruit vormt een 
leuke aanvulling op de vlaai.
Voor de liefhebbers die de kruidigheid van 
vlaaien willen benaderukken, kan een atypi-
sche combinatie met de colomé–Malbec (te 
vinden bij BC wijnen aan 20 euro) voorge-
steld worden. Deze Malbec uit Argentinië uit 
wijngaarden op 1700 meter hoogte genoot 
15 maanden houtlagering. Dit zorgt voor ge-
brande koffietoetsen die naast aroma’s van 
braam, kers en peper te vinden zijn.

Tekst: Jeroen, Jasper, Björg
Foto’s: Hemelsoet, Jeroen

 

• Word je in 2022  
12 jaar? 

• Wil je gevormd of 
gezegend worden?  

 

 
Meld je aan op de website van de 
parochie vóór 8 september: 
www.bavoparochie.be 
 

Meer info: 

• Vormselsecretariaat.kanaalkerken 
@telenet.be 

• 09/3300253 
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De eerste kermis was een succes, ondanks het 
minder goede weer. Een kort overzicht in dit 
verslag.
Als Dekenij willen we er zijn voor iedereen, 
activiteiten voor jong en oud, cultuur en mu-
ziek voor jong en oud. Daarom willen we 
graag dat ook onze ouders en grootouders 
kunnen genieten van wat muzikaal enter-
tainment, zelfs zij die zich niet meer kunnen 
verplaatsen tot op één van onze activiteiten.
In het kader daarvan kwam Wim Claeys op 7 
juli optreden in WZC Vincenthof op de cam-
pus Sint Elisabeth. Wim zijn eigen mama ver-
blijft er en de sfeer was uitbundig. 
Op 19 augustus staat er voor de bewoners 
van de andere campus nog een optreden 
met Salim Seghers gepland, we hopen dat de 
sfeer even uitbundig zal zijn en de zon uiter-
aard ook terug van de partij is. 
Afgelopen maand kon je in Oostakker ook 
genieten van optredens van oa. Kurt Burgel-
man, Swift en Ronny Marino met Fred Gei-
rnaert die allemaal het beste van zichzelf 
gaven en de mooiste meezingers brachten in 
onze reeks “Café Chantant”. Het deed ons, 

DEKENIJ-NIEUWS

En toen was er… Muziek!

en de artiesten deugd om zoveel gelukki-
ge gezichten te zien wanneer de muziek be-
gon te spelen, het was overduidelijk, muziek 
maakt ons echt gelukkig.
We danken de dienst Cultuur dan ook enorm 
voor de mogelijkheden die we dankzij hen 
hebben gekregen. 

En, omdat wij van geluk houden, doen we 
graag verder. Onze reeks “Café Chantant” 
optredens gaat in september verder met 
nieuwe artiesten en nieuwe zaken. 

Er mag gelachen worden!
Ja, u leest het goed, ook in corona tijden 
mag er gelachen worden. Daarom organise-
ren we met Dekenij Oostakkerdorp een co-
medy avond op zaterdag 14 augustus 2021. 
Joost Van Hyfte, De man die zijn volk leer-
de koken, voor vele nog bekend van ‘tKloos-
ter in Zelzate, komt in zaal OC Oostakker zijn 
‘Best Of’ brengen.  

Let wel, voor deze activiteit loopt er een on-
line ticketverkoop, reservatie en inschrijving 
vooraf is verplicht.
Voor diegenen die er deze keer niet bij kun-
nen zijn, we plannen in het najaar nog en-
kele activiteiten die zeker de moeite waard 
zullen zijn.

De planning verliep niet altijd even vlot, ook 
de opzet verliep niet altijd even makkelijk 
gezien de beperkte ruimte door de werken. 
En, er werd een weekend slecht weer voor-
speld, de week voor de kermis zonk bij vele 
de moed in de schoenen.
Maar, na positief overleg tussen de ver-
schillende diensten en wat samenwerkin-
gen tussen de verschillende partijen, kreeg 
uiteindelijk elke forein een plaatsje op het 
dorp, en wanneer er slecht weer voorspeld 
werd, kwam uiteindelijk toch de zon tussen 
de wolken door. Plaats hierbij nog enkele ge-
zellige terrassen en je hebt de perfecte com-
binatie voor een geslaagde kermis. 
De Oostakkerse jeugd was talrijk aanwezig, 
de terrassen zaten vol, en vele ouders za-
gen hun kinderen lachen en genieten van 
een rondje op de molentjes, op dat moment 
merk je dat Oostakker leeft, en herleeft.

En toen kwam de Oogst…
We kijken dan ook al volop uit naar de 
Oogstkermis van 27 augustus tem 31 augus-
tus. Alhoewel we, op het moment dat ik dit 
schrijf, nog geen zekerheid hebben over het 
wat, waar en hoe, toch kijken we er naar uit, 
en hopen we dat we op dezelfde manier als 
de Pieter en Pauwelkermis, een volwaardi-
ge Oogstkermis te kunnen organiseren met 
kermis, live optredens, een kindernamiddag, 
schlagermuziek en een vlaaiendinsdag met 
stoet en rommelmarkt. 
We weten wel al, dat het plein nog niet af zal 
zijn, de stoet een omleiding zal moeten ma-
ken, en de wagens en het podium niet zul-
len kunnen staan waar ze normaal zouden 
staan. 
Toch hopen we dat ook deze kermis een even 
positief verhaal mag worden zoals de afge-
lopen kermis. We zien jullie dan ook enorm 
graag allemaal terug tijdens de Oogstkermis 
op en rond het bijna nieuwe dorpsplein van 
Oostakker. Tot dan!

Cedric
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Let op, geld lenen kost ook geld.
* Kredietvorm: Lening Op Afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van 
aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 
B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. V.U. Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3, 1000 Brussel. PNF0605

U bruist van energie. 
Uw budget ook?
Maak een afspraak en hou uw � nanciën in vorm.

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

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.
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27

Fintro Oostakker Oostakkerdorp 38, 9041 Oostakker
T +32 (0)9 251 23 24
pattyn-sax@�ntro.be

facebook.com/FintroOostakker

BNP-12094-20-728747924-Fintro_Adv_Oostakker_143x194.indd   1 27/07/21   15:36

Wat opfrissing voor wie in coronatijden een 
stuk het spoor kwijtraakte. Vzw SOS Macaresti 
zet zich al een pak jaren in voor het gelijknamig 
armoedig Roemeense dorpje vlakbij de grens 
met Moldavië. Met de regelmaat van een Zwit-
serse klok trekt jaarlijks in de aanloop naar de 
zomer een volgeladen truck met hulpgoederen 
vol levenshoop - 2.500 km. ver - die 
richting uit. De geëngageerde wer-
king wordt al vele jaren aangestuurd 
door plaatselijk initiatiefneemster 
en doorduwster Rita Tillie uit de Do-
mien Geerstraat en haar collega-me-
destander Roger Cockhuyt die vooral 
in de streek van Maldegem hetzelfde 
doel uitdraagt (zie foto achterkant 
truck). Om de vele tientallen schen-
kers van kleinschalige goederen en 
dagelijkse waren, van huisgerief, van medische 
hulpstukken en van zoveel allerhande meer, 
niet te vergeten. Die zorgen er voor dat de Oos-
takkerse opslagplaats stelselmatig volloopt. Dit 
keer zelfs overvol. En dan is er nog het vijftien-
tal harde werkers, die gedurende een dagje het 
fysiek laden van de truck op hun even geënga-
geerde schouders nemen. Door de gastvrouw 
aangemoedigd en recht gehouden met deugd-
doende pintjes en erg smakelijke broodjes. 
Meer moet dat niet zijn om spontane vrijwilli-
gers een gezamenlijke uitlaatklep en een soci-
aal goed gevoel aan te reiken. Ook al kruipen 
28 paletten en in totaal zo’n 135 kubieke meter 
laden, in een zweterig weertje, nog altijd in de 
kleren. Om het transport te kunnen financieren, 
is er het jaarlijks etentje en de tombola waar 
traditioneel veel ‘geloofsgenoten’ op af komen. 
“Het kan verkeren” zei de Nederlandse dich-
ter en toneelschrijver Bredero al in zijn tijd. Met 
de start van de coronacrisis vorig jaar als ‘ga-
mechanger’ die volop onze agenda ging (mee) 
bepalen.  Het is een modieuze Engelse term 

Uitgestelde steun voor Roemenië…
Op donderdag 15 juli vertrok vanuit de Wolfputstraat een volgeladen truck 
met hulpgoederen richting Roemenië. Daaronder ook een nostalgieke 
landbouwtractor. Na een jaar onderbreking - u weet waarom - kon vzw SOS 
Macaresti zijn engagement weer met alle daadkracht verderzetten. Als nu 
ook nog het jaarlijks etentje mogelijk wordt…

voor een verrassende gebeurtenis of ontwik-
keling die bestaande verhoudingen plots en 
drastisch verandert. Vaak met grote gevolgen. 
Corona dus. Vorig jaar gingen het transport 
en het etentje niet door. Vandaag duimt men 
mee met de huidige evolutie van de cijfers op-
dat ook dat laatste in het najaar - normaliter in 

oktober - wel zal kunnen doorgaan. 
Herhaald, om het vrijwillig initiatief 
te kunnen laten overleven. De be-
volking van Macaresti verwelkomde 
intussen het arsenaal aan goederen 
alweer met dankbare open armen 
als een vroegtijdig… kerstgeschenk. 
Dat laatste is niet eens zover ge-
zocht. Tussen de lading stak uitzon-
derlijk ook een nostalgieke tractor 
Fiat 640. Met dank aan trouwe sup-

porter Robert van BVBA Verschueren uit Hijf-
te-Center, leverancier van landbouwtractoren. 
Initiatiefneemster Rita Tillie wil al haar woor-
den van dank kwijt aan alle ondersteuners en 
sympathisanten en kijkt hoopvol de toekomst 
tegemoet. Nood lenigen is vooral nog altijd een 
kwestie van doen. Veel minder van (teveel) den-
ken, overleggen en vooruitschuiven in de tijd. In 
de (Waalse) overstroomde gebieden kunnen ze 
er over meespreken. Meer zelfs, laat corona op 
het vlak van effectieve structuren en beleidsef-
ficiënte, maar best een duurzame ‘gamechan-
ger worden….

Eric VAN LAECKE    
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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

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.

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.

Bedankt, meester Tistaert!
Vorige editie verscheen deze foto van een klas van de Oefenschool 
Oostakker-Lourdes. De oud-leerlingen Geert Mertens en Thierry 
Goethals stuurden een mailtje waarbij verschillende leerlingen her-
kend werden met naam. Maar niet allemaal. Dank voor de mailtjes.
Echter, de grootste verrassing kwam met een brief van ‘meester’ Ro-
bert Tistaert (rechts op de foto), nog altijd woonachtig in Oostakker. 
Hij had in zijn archief nog de volledige samenstelling van de klas ‘eer-
ste leerjaar 1966-1967’.
Bovenste rij: De Rouck Peter, D’Hondt Marc, Deolet Reginald, Calle-
waert Jean-Pierre, Bouquet Patrick.
Tweede rij: Goethals Thierry, De Backer Ludo, De Clercq Daniël, Van 
Driessche Michel, Herrebaut Rudy, Hemelsoet Johan, Van Laethem 
Koenraad, Pots Jan. Derde rij: De Coninck Paul, De Muynck Dirk, Kala-
kura Harnold, Synaeve Dirk, De Staercke Ronny, Van Wambeeke Luc, 
Van Malcot Dirk, Vertriest Carlo, Rollé Luc.
Onderste rij: Joos Patrick, Van de Capelle Guido, Devriese Marc, 
Dhoore Dirk, Dirk De Schoenmacker, Marnix Devreese, Geert Mertens, 
Verschraegen Danny, Vermeulen Filip.
Dank voor alle reacties! – J.C.

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 14u00 tot ...
Woensdag: 14u00 tot ...
Donderdag: 11u00 tot ...
Vrijdag: 14u00 tot ...
Zaterdag: 14u00 tot ...
Zondag: 08u30 tot ...
Vanaf 8 juni zullen we gesloten zijn op 
maandag én dinsdag

MOGELIJKHEID TOT HUUR ZAAL
VOOR VERENIGINGEN EN PRIVEFEESTEN
PETANQUEPLEINEN BESCHIKBAAR

Kring Westveld

Voor alle info:
Jessica Coddens, Kring Westveld
Heilig Kruisplein 10
Sint-Amandsberg
T. 09-330 88 31 0499/267385.

coddens.jessica@outlook.com
www.parochiekringwestveld.be

Verschil...
Het verschil tussen een 
nietjesmachine en een 
naaimachine?
Een nietjesmachine niet en een 
naaimachine niet... Snap je ?
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www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

JOHAN
DECKMYN

Fractieleider
Vlaams Belang

Gemeenteraad Gent
Vlaams Parlementslid

Voor meer info:

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

M

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

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Die ‘universiteiten van het leven’ zijn nog al-
tijd een uitgelezen ontmoetingsplek om het 
maatschappelijk welbevinden evenwich-
tig op te vijzelen. Maar dat is lang niet zo 
vanzelfsprekend, blijkt vandaag. De maan-
denlange hygiënische crisis heeft er sterk op 
in gehakt, zoals dat zo vernietigend klinkt. 
En doet dat - onzeker en voorzichtig - ei-
genlijk nog altijd. Het wordt voor iedereen 
een moeilijke terugweg. Nog het meest in 
de hoofden. Voor de neringdoenden op en 
rond het dorp zijn de wegenwerken een 
bijkomend obstakel in dat heroplevings-
proces. Het ontbreekt de omgeving mo-
menteel aan noodzakelijke ‘passage’ van 
(potentiële) klanten. Al reikt de nabije toe-
komst - nog een half jaartje écht geduld 
- wat meer infrastructurele en omgevings-

OMGAAN MET CORONA

Ook lokale pleisterplaatsen snakken naar vroeger leven…
Nu de intense vaccinatiecampagne de algemene immuniteitsgraad alsmaar 
dichterbij brengt, leven de buurtkontakten en sociale ontmoetingen stilaan 
weer op. Ook de plaatselijke horecazaken snakken naar een vroeger leven.

vriendelijke ruimte aan. Ook de komst van 
een paar nieuwe horecazaken in de Gent-
straat draagt op termijn ertoe bij dat er wat 
meer activiteit komt in het Oostakkers cen-
trum. Hoop doet nog altijd leven. Dat geldt 
evenzeer voor alle andere toevluchtsoorden 
in het gebied. ‘Attentie’ ondersteunt alvast 
mee de vernieuwde honger (én dorst) naar 
een vroeger leven. Onder het motto ‘mijn 
dorp zoals het - vlak voor coronatijden! - 
nog was’.
Eerst naar Lourdes. Bij Christel en Paul van 
café de Hoeve aan de Krijtestraat wenkt 
nog altijd een uitnodigende tuin waar je 
ook in de hoogte (sic) voldoende bubbel-af-
stand kan houden. Paul ondervond aan 
de lijve wat corona kan veroorzaken. Ge-
lukkig kwam bijna alles weer goed. In het 

vroegere café De Retro in de 
Groenstraat wisselde de uit-
bating intussen van eigenaars 
en uithangbord. Over de ope-
ning van ‘The Cave’ kan je el-
ders meer lezen. In café De 
Walput aan de Gentstraat, 
komt het voetbal-, kaart- 
en biljartleven coronaproof 
weer terug op gang. Verder-
op in de Gentstraat maken 
we gedwongen halt voor de 
wegenwerken op het dorp. 
Niet zonder een blik te gun-
nen naar onze eigen woonst 
en de, vlakbij gelegen, twee 
nieuwe horecazaken in wor-
ding. In september opent ‘Un-
cle Sam’s’ - een verademing! 
- de deuren van het vroegere 

café ’t Fortuintje. In het voorjaar van 2022 
opent ook het naastliggende Truby’s in de 
vroegere afspanning ’t Vrij gevoel’. U leest 
er elders - en vooral in het nummer van sep-
tember - veel meer over. Op het dorpsplein 
‘viert’ praatcafé The Secret sinds begin juli 
tien jaar duurzaam afgedwongen bestaans-
recht (zie ook elders in deze Attentie). Nu 
het bouwverlof achter de rug is, komt de fi-
nale afwerking van de voetpaden - met een 
wat ruimer terras - helemaal in zicht. Het-
zelfde geldt voor het naburige café De Spie-
gel. Ook daar wenkt op termijn wat meer 
terrasruimte en (onaangepast?) groen. En 
hoort de ‘bouwput’ straks helemaal tot het 
verleden. Het gelegenheidsterras aan de 
nieuwe straat in wording, bood (biedt) dan 
weer voldoende ademruimte om de moei-
lijke coronaperiode én de wegenwerken, te 
overbruggen. Niet in het minst tijdens de, 
overigens geslaagde, minikermis van de de-
kenij. Nog zeggen dat je ook een koffietje 
kan slurpen in de aangrenzende restaurants 
Rekkatsoo en Mathise.
Vandaar richting Pijphoekstraat. Jeugd-
huis Maegher Goet pronkt er al geruime 
tijd met een creatief in hout uitgewerkt zo-
merterras. Een extra middel om het jonge 
volkje perspectief te bieden. Ontmoetings-
centrum Oostakker (OCO) opende dan weer 
een ‘socio-café’ in het zaaltje dat uitgeeft 
op de straatkant.  Elke eerste zondag van 

Maandelijks ontmoetingsmoment OCO.

Uncle Sam’s opent in september.

Meer info in volgende Attentie.

Terras

Maegher Goet
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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

JOIN US

  

GRATIS PROEFLES 

bij Lize Accoe & team

GRATIS PROEFLES 

PROEFLESSEN altijd mogelijk

woe 1/09 & zat 4/09

ma 6/09

! NIEUW !   KIDSKOOR (8-11j / 12-14j)

STRICTLY VOICES KOOR (vanaf 15j)

lizaku.com/akunamatata

OOSTAKKER

GENT

INSCHRIJVINGEN ZIJN GEOPEND 

individuele zangles & koor 

INDIVIDUELE ZANGLES

de maand tussen 10 en 14 uur. Je kan er 
een kaartje leggen, schaken, een babbel-
tje slaan of gezelligheid ervaren. Of het 
(sport)nieuws volgen op scherm. Vrijwil-
ligers runnen de uitbating. De opbrengst 
gaat integraal naar Welzijnsschakel KANS 
dat zich inzet voor armoedebestrijding. In 
horecakringen wordt het initiatief met ge-
mengde gevoelens onthaald. “Oneerlijke 
concurrentie in economisch harde tijden” 
klinkt het in de wandelgangen. Verderop 
in de straat is uitbater Jan De Vuyst (81) 
van café Den Boer al een tijdje terug van 
weggeweest. En vooral weer in zijn ver-
trouwde en rustige doen. Na een perio-
de van ziekte. De volksherberg uit 1829 is 
en blijft een verrassende bruine kroeg om 
te ontdekken. Op het ritme en de (flexibe-
le) openingstijden van filosoof Jan himself. 
Op zijn eigen manier is ook café ’t Reintje 
in de Bredestraat een nostalgieke kroeg. 
Met stoep- en buitenterras. Ook daar voelt 
men een stuk de druk van de wegenwer-
ken. Trouwe klanten vinden er nog altijd 
probleemloos hun weg. Het is wachten 
op nog meer passage eens de omleidings-
borden vanaf het dorp zijn verdwenen. In 
Hijfte Center blijven de cafés Center en 
De Kneut hun klanten verwelkomen. Die 
laatste was eventjes dicht en op zoek naar 
een ‘geschikte’ overnemer. Daar is intus-
sen helemaal geen haast meer bij. De zaak 
ging al snel weer open en de verenigingen 
voelen er zich nog altijd thuis. Niet in het 
minst de biljarters…
Nu nog duimen dat we niemand zijn ver-
geten…

Eric VAN LAECKE

Ook ‘Den Boer’ opende terug de deuren
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Van ‘hoeve’ naar ‘residentie’…

Foto 1 :  Deze foto, genomen omstreeks het be-
gin van vorige eeuw, toont ons de hoeve gele-
gen in de huidige Groenvinkstraat, vroeger deel 
van de Groenstraat, die toen gepacht werd door 
de familie Begyn. De adellijke eigenaars van de-
ze hoeve  verkochten het goed in 1912 via een 
openbare verkoping. Henri Naudts, een brou-
wer,  die toen in het huidige restaurant “Ter To-
ren” woonde, kocht het goed, dat omschreven 
werd als “eene hofstede met erve, boomgaard, 
tuin, land, dreef en waterpoel“ voor een derde 
van het geheel. Geneesheer Emiel Maeyens uit 
Sint-Amandsberg kocht de overige twee derden. 

Via een grondenruil kwam later het volledige 
goed in handen van Henri Naudts. De hoeve 
werd deels gesloopt, en Henri Naudts ver-
bouwde ze tot een villa met daarrond een park.  
Op foto 2, van de villa ziet men duidelijk dat 
het gedeelte aan de linkerkant van het ge-
bouw een restant is van de oude hoeve. Henri 
Naudts, en later zijn zoon Robert, waren ook 
de rentmeesters van graaf Eugène de Chaban-
nes la Palisse, de latere erfgenaam van markie-
zin de Courtebourne, die in Frankrijk woonde. 
Als rentmeesters beheerden zij de gronden en 
gebouwen (waaronder de basiliek en Mari-

agrot, het kasteel Slotendries, Hotel de Lourdes, 
Restaurant Boerenhof en meerdere eigendom-
men op Lourdes en daarbuiten) van de familie 
de Chabannes. De kleinzoon van Henri Naudts, 
Jacques, en zijn echtgenote Rita De Moor, lieten 
eind jaren 70 de villa afbreken om er in 1980 de 
“Residentie Militza”, (Roemeens voor Maria) te 
bouwen. Het werd een woonzorgcentrum voor 
vermogende bejaarden. Later verwierf Jacques 
Naudts ook de de gronden van de aanpalende 
herberg “De Groenen Boomgaard”, om er in 
1993 de residentie Melitza verder uit te breiden. 
Na de dood van Jacques Naudts in 1997 zette zijn 

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’

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

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

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

vrouw, Rita De Moor, hun levenswerk verder. 
Vandaag zijn hun dochters Isabelle en Cat-
hy de zaakvoerders in  Melitza Oostakker. 
Foto 3 toont ons de huidige toestand, ge-
nomen vanop ongeveer dezelfde locatie als 
de oude foto’s. De twee leeuwen op de fo-
to van residentie Melitza, lagen ook voor de 
villa van Naudts, die werd afgebroken. Waar 
die leeuwen vandaan komen is onbekend. 
De “panoramafoto” die genomen werd op 
de berm van de spoorweg aan het station 
van Lourdes, toont ons aan de rechterkant 
de Hoeve Begyn aan het begin van 1900. 
Op deze foto ziet men ook de schuur van 
de hoeve en in de verte de basiliek van Oos-
takker Lourdes. De huizen in de verte links 
van de foto zijn gebouwen in de Lourdes-
straat. Op de voorgrond staat nu het woon-
zorgcentrum Melitza.

Tekst en foto’s: Guido Rogiers

Jaarlijks verlof:   1 – 15 augustus 

Restaurant wordt
terug feestzaal 

Vanaf 16 augustus gaan we terug 
omschakelen van restaurant naar 

feestzaal. De boekingen beginnen terug 
op te starten en we gaan volop voor onze 

hoofdactiviteiten, zoals we het ondertussen 
al 12 jaar doen: feestzaal & catering.

 
Heb jij ook zin in een feestje?

Reserveer nu nog onze zaal of boek ons voor 
catering bij u thuis of op bedrijf.

 
We hopen snel terug onze Dinner & Dance 
om te starten en denken al aan een nieuwe 

formule! Meer info volgt .

Interesse? Schrijf u zeker in
op onze nieuwsbrief via de site 

www.delagevuurse.be
 

VOOR DE KIDS:
WE HEBBEN EEN NIEUWE SPEELTUIN !

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

Koop bij de Middenstand

Olympisch goud voor Oostakker
en… Wuustwezel
Het succes van de zomerspelen in Tokio en 
van vooral het Belgisch olympisch team 
straalt ook af op Oostakker en Wuustwe-
zel (Antwerpse Kempen). Daar wonen de 
twee grafische ontwerpers die instonden 
voor de vestimentaire aankleding van onze 
sporters, begeleiders en officiëlen. Inwoner 
Henk Willems uit de Leonard De Laviestraat 
en zijn even ideeënvolle collega Jelena Pee-
ters - vroeger inline-skatester en lange baan 
schaatsster - krijgen van ons een gouden me-
daille voor zoveel oogstrelende en gevari-
eerde creativiteit. De kleurrijke uitrustingen 
ademden een genietbaar evenwicht uit tus-
sen onze nationale herkenbaarheid en een 
energievolle jonge frisheid en daadkracht. 
In fel contrast met vele andere landen die 
blijven vasthouden aan een - weliswaar in-
geburgerde -  maar veeleer strakke en star-
re outfit. Het Chinese bedrijf Peaks stond in 
voor de productie. De modebewuste olympi-
sche creatievelingen mogen van ons gerust 
mee naar de koning… 

Eric VAN LAECKE 
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biercursiefje
Brasserie A Vapeur 
Deze brouwerij werd opgericht in 1785 door 
de familie Cuvelier. In 1930  nam de schoon-
zoon Gaston Biset over, en bleef aan de lei-
ding tot 1983. Dit betekende het einde van 
deze brouwerij, ware het niet dat een (toen 
nog) jong koppel Sitelle en Jean Louis Dits de 
brouwerij overnamen. 2 maanden later was 
het zover, het vuur brandde weer... De stoom-
machine draaide en de mout werd geschroot. 
Iedere laatste zaterdag van de maand wordt 
er gebrouwen. De brouwsels starten om 9 u 
en nemen de hele dag in beslag. De brouwe-

rij wordt al enkele dagen voordien opgestart 
om te kuisen en te desinfecteren. Het kook-
proces duurt tussen 90 min en 3 uur waarin 
de eventuele kruiden, suikers en hopsoor-
ten toegevoegd worden. Na een pauze van 
1 half uur (afkoeling) wordt de wort (bier in 
wording) overgepompt naar de gisttanks. 
Gedurende een week zullen de gisten de sui-
kers omzetten in alcohol en co2.
U kan dit hele brouwproces iedere laatste 
zaterdag  meevolgen in deze laatste stoom-
brouwerij ter wereld! Het proeflokaal is die 
dag ook altijd open. Voor degene die wen-
sen kan er vanaf 12u30 aangeschoven wor-
den aan een buffet (uiteraard) bereidt met 
bieren van de brouwerij.
Afhankelijk van het moment is er ‘zalm ge-
marineerd in La Folie en gerookt’ – bier-

brood – ‘potjesvleesch a la Saison de pipaix’ 
– Rilettes a la vapeur. Om deel te nemen aan 
het buffet moet je wel op voorhand reserve-
ren want de plaatsen zijn beperkt .
A Vapeur brouwt 3 bieren: De Saison De Pi-
paix 6° waarvan het recept nog van de oude 
Gaston Biset is. Dit bier is vrij droog, licht ge-
hopt, goed gekruid met peper, gember, dro-
ge appelsienschil en curacao. De Vapeur en 
Folie is 8° middelmatig gehopt met komijn 
en droge appelsienschil. De Vapeur Cocho-
nette is 9° met fruitige neus en verschillende 
kruiden. Voor het brouwen van deze bieren 
wordt misten 50% Belgische hop gebruikt.
De brouwerij is gelegen in Pipaix bij Leuze 
en Hainaut waar ook de Brasserie Dubuis-
son van de Bush bieren gelegen is. Ze is ze-
ker een bezoek waard wetende dat dit nog 
de enige brouwerij ter wereld is die aange-
dreven wordt door een stoommachine. Hier 
staat de tijd nog stil.
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Recent werd hij ook nog vice-kampioen van 
België tijdrijden in Koksijde. Die dag botste 
hij wel op favoriet van Eetvelt die niet alleen 
ouder maar vooral die dag ook iets sterker 
voor de dag kwam. Maar de prestatie van 
Arno was niettemin heel knap, want hij had 
voordien ook in de Franse rittenwedstrijd “2 
Sèvres” ook al beslag gelegd op de eindover-
winning na een knappe tijdrit die hij over-
tuigend won en enkele dichte ereplaatsen in 
de lastige ritten. Op het ogenblik dat we dit 
schrijven was hij bezig aan de vijfdaagse rit-
tenwedstrijd in Vlaams-Brabant. Een lastige 
wedstrijd in heuvelachtig gebied.

Arno Claeys bezig aan sterk seizoen
Oostakkernaar Arno Claeys, de jongere broer van wielerprof Dimitri Claeys 
kan al terugblikken op een heel sterk wielerseizoen. Hij heeft inmiddels al 
enkele overwinningen op de teller staan en werd recent ook met zijn club 
(Home Solution) nationaal tijdritkampioen. 

Arno Claeys heeft duidelijk talent, maar heeft 
dat vooral te danken aan de begeleiding en 
goede raad van zijn broer Dimitri.  Maar het 
is duidelijk dat hij er zelf ook veel voor doet, 
want vanzelf gaat zoiets niet. Je moet er echt 
alles voor doen en laten. De twee kunnen 
het heel goed vinden met elkaar en trekken 
vaak samen op oefenkamp.
Arno zelf draagt zijn wedstrijden vaak op 
aan wijlen Bjorg Lambrecht, de enorm be-
loftevolle renner die helaas zo vroeg om 
het leven kwam. De reden is ook niet ver te 
zoeken, want Arno is de vriend (de verloof-
de mogen we zeggen) van de zus van Bjorg. 

Hij heeft een goede tijdrit in de benen, maar 
kan ook flink spurten en klimmen is hem ook 
niet vreemd. Al die kwaliteiten zorgen dat 
hij ook mooie resultaten kan neerzetten.
Dit seizoen neemt hij vooral deel aan het 
zwaardere werk. Hij werd 14e in de 2e rit 
van de Tour du Pays Lionnais, een 3e plaats 
in Zedelgem,  een overwinning in Geluwe, 
6e in Berlare, 17e in Herbeumont, Belgisch 
kampioen ploegentijdrit (TTT), 5e in Knes-
selare, 4e, 1e, 7e, 12e en 1e in de eindstand 
van de Tour des 2 Sèvres, 2e in het B.K. tijdrij-
den en enkele ereplaatsen in de Ronde van 
Vlaams-Brabant. Tja dat zijn uitslagen die de 
bevestiging brengen van het talent van Arno 
die duidelijk aan een sterk seizoen bezig is. 
– (D.D.)

VZW NOODLENIGEN ORGANISEERT

ROMMELMARKT
26 september 2021

Het is niet mogeijk om je als marktkra-
mer op voorhand in te schrijven. Pas de 
dag zelf, vanaf 7 uur ’s morgens. Gelie-
ve ook nog niets uit te pakken, gewoon 
aanschuiven en wachten tot je aan plaats 
wordt toegewezen.

Kostprijs: 1 euro per meter.
Opgelet: mondmaskerplicht voor ieder-
een op de markt! Hou voldoende afstand 
en wees hoffelijk. Er zullen geen wagens 
worden toegestaan in de zijstraten van 
de markt.

Nieuw dit jaar: er is ook een kinder-rom-
melmarkt, georganiseerd door Chiro Ou-
de Bareel. Deze gaat door op het plein 
vlakbij (Charles Doudeletstraat).

VRAGEN?
Alle info:  vermeirenjulian@gmail.com of 
Dirk Dobbelaere: 09-228 19 96 (na 17u en 
niet op zondag aub)
Dank voor de samenwerking
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BLOCK VASTGOED zorgt, als erkend vastgoedmakelaar, voor de be-
middeling bij verkoop en verhuur van uw woning of appartement.

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak

Het executieoord Oostakker – Rieme  (deel 3)
Ter aanvulling van de algemene informatie over het executieoord van 
Oostakker - Rieme en de informatie m.b.t. de geheiligde aarde die jullie 
kregen in 2 vorige uitgaves van Attentie, schotelen we jullie nu wat 
wetenswaardigheden over een ander deel van het executieoord voor.

Aan beide zijden van het centrale toegangs-
pad staan 57 kruisjes ter herinnering aan de 
57 gefusilleerden van Oostakker. De alfabe-
tisch opgestelde kruisjes zijn enkel symbo-
lisch en duiden geen graven aan, hoewel ze 
wel deels op het gebied staan waar in 1944 
de graven ontdekt werden.
Twintig urnen met geheiligde aarde staan 
aan weerszijden voor de kruisjes opgesteld. 
Die staan er sinds de bedevaart van 8 mei 
1960, toen Oostakker werd ingewijd als ‘Eer-
ste Europese Verzets-bedevaartplaats’. 
Onder de namen op de granieten urnen vin-
den we twaalf Europese kampen: Amers-
foort (NL), Vught (NL), Struthof-Natzweiler 

(F), Flossenburg (D), Kemna-Wuppertal (D), 
Bergen-Belsen (D), Dachau (D), Esterwegen 
(D), Ebensee (O), Mauthausen (O), Froeslev 
(DK) en Grini.
Verder ook vijf terechtstellingsoorden: de 
Nationale Schietbaan (B), Mont Valérin (F), 
Köln (D), het Fosse Ardeatine in Rome (I) en 
Berlin-Plötzensee (D), waar enkele verant-
woordelijken van de mislukte aanslag van 20 
juli 1944 op Adolf Hitler de dood vonden. 
De overige drie urnen bevatten aarde van 
het massagraf in Neustadt (D), waar duizen-
den gevangenen van Neuengamme op een 
schip tot zinken werden gebracht, het Kruis 
van Hinzert (L), van waar talrijke Luxembur-
gers werden gedeporteerd en het slagveld 
Tsoumerka (GR).
Begin 1998, na het sluiten van het executie-
oord Rieme, werden een aantal zaken van 
Rieme overgebracht naar Oostakker en daar 
geïntegreerd in het plaatselijke executie-
oord.
Helemaal achteraan, achter een eik, staan 
sindsdien op een hellend vlak en in waaier-
vorm de 23 kruisjes van de Riemse slachtof-
fers opgesteld. Zij werden allen in de loop 
van 1942 en 1943 geëxecuteerd.

Tevens werden ook de Riemse executiepa-
len in Oostakker herplaatst, weliswaar dich-

ter bij elkaar dan dat 
in Rieme zelf het ge-
val was. De steen die 
de standplaats van het 
executiepeloton aan-
geeft, werd ook mee 
verhuisd en hierbij 
werd ook de oorspron-
kelijke afstand tot de 
palen verkleind.

Het is onzeker of er ooit executiepalen wer-
den gebruikt in Oostakker; hiervoor werden 
na de bevrijding geen bewijzen gevonden. 
In Oostakker werden de slachtoffers gefusil-
leerd voor een aarden wal, ongeveer 5 à 6 
meter hoog, gelegen tussen twee van de mu-
nitiebunkers. 
In een volgende uitgave van Attentie zullen 
jullie meer informatie krijgen m.b.t. de bron-
zen beelden van Geo Vindevogel.

‘In Bewondering’ zou 
vorig jaar doorgaan 
bij De Kromme Boom 
in Groenhof Saint-
Joseph, Gentstraat. 
Coronabeperkingen 
hebben dat toen belet.

De vroegere kapel 
van het Hospice in 
Sint-Amandsberg 
opent nieuwe 
mogelijkheden… (EVL) 

29 AUGUSTUS TOT
12 SEPTEMBER

IN
BEWONDERING
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vrolijk, lekker en geschenkvol

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

Dranken De Wispelaere

            U hoeft 
niet ver 
te lopen

 om al
  uw dranken
aan te kopen!

We zijn OPEN
en leveren 

ook aan huis!

‘Uncle Sam’s’ wacht op ons…
Na jaren geduldig verbouwen met eigen handen, wacht 
het vroegere café ’t Fortuintje een nieuwe toekomst. 
Restaurant ‘Uncle Sam’s opent er midden september de 
deuren in een overvloed aan oer-Amerikaanse nostalgie 
en muzikale levendigheid uit de jaren ’50-70’. Verwacht 
u aan een dito eigen diner met authentieke pancakes en 
aan populaire Vlaamse gerechten. Een vroege aanblik 
op het interieur en de aankleding maakt nu al duidelijk 
dat het een unieke locatie wordt die alle leeftijden kan 
(en zal) beroeren. Met dank aan de voorliefde van het 
duo Kim Joliet en Winrik Vanherle uit Sint-Amandsberg 
voor het Amerikaanse continent en zijn culturen. Veel 
vooraf verklappen, doen we niet. In het septembernum-
mer doen we dat des te meer. Nu al loeren voorbijgan-
gers nieuwsgierig door het raam op zoek naar wat hen 
te wachten staat. De belangstelling voor deze doordach-
te ‘gamechanger’ is nu al groot. Reserveren wordt al-
licht de boodschap. Sinds coronatijden is dat eigenlijk 
dagelijkse kost. Geduld oefenen is dat ook. Hoedanook, 
‘Uncle Sam’s’ wacht straks op u en ons…

In het naastliggende pand - in het vroegere café ‘Vrij Ge-
voel’ - opent in de lente van volgend jaar een Italiaans 
restaurantje de deuren. Het toekomstig uithangbord 
‘Truby’s is afgeleid van de familienaam. ’s Morgens is er 
tearoom. ’s Avonds wachten pizza’s, Italiaanse gerech-
ten en…mocktails. Alweer aftellen dus. De foto stamt 
uit oktober 2019 en toont hoe beide panden toen al in-
grijpend werden aangepakt.

Eric VAN LAECKE 
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Positief gedacht! 
Stop met goed te willen zijn in dingen

die je slecht doen voelen (Danielle Laporte)

info@zinloosgeweld.net

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 !

Nog een viergeslacht in Oostakker
Toen Amélie M. werd geboren op 24 juli vorig jaar was 
feesten niet mogelijk door corona. Het feest werd dan 
maar uitgesteld tot 2021.
Dit viergeslacht kon op 24 juli eindelijk gevierd worden 
in de nieuwe wijk Hellegat in Oostakker. Op de foto: ui-
teraard de kleine (jarige) Amélie M., mama Steffie Hoet 
(30), oma Christel Vander Meulen (52) en de fiere over-
grootmoeder Rita Van Poecke (74). Proficiat ! – J.C.

Vorige maand kondigden we al de komst 
van Colson aan, nu valt de ploeg bijna ‘in zijn 
plooien’.
Kjaer Hougs Tobias verlengt zijn verblijf bij 
Caruur. Nog nieuw in het team:
• Petr Šulista. Petr vervoegt onze ploeg om 

de hoek receptie positie te verstevigen. Hij 
is Tsjech, is 1m99, groot, 28 jaar (29/04/1993) 
en speelde afgelopen seizoen bij VK Dukla 
Liberec (bekerwinnaar en 3e in de Tsjechi-
sche Extraliga).

• Christian Freitas. Christian zal het midden 
compartiment versterken. Christian heeft 

Nog ‘nieuw bloed’ voor Caruur Gent
de Braziliaanse nationaliteit, is 2,08 m 
groot, 23 jaar (06/12/1997) en speelde af-
gelopen seizoen in de Portugese A1 league 
bij Vittoria Sport Club.

Ook het trainersteam wordt nog maar 
eens uitgebreid met een ‘ouwe getrouwe”. 
Oud-speler en trainer Tom Roose vervolledigt 
de staf. Tom heeft een zeer succesvolle carri-
ère achter de rug in de zaal en in het zand. 
Dat hij het volleybal in al zijn facetten niet 
kan los laten was al langer bekend. Tom ver-
sterkt de sportieve staff en zal optreden als 
assistent coach. 

Jan Van Huffel, Bram Van Ghelue en Tom 
Roose zullen alles in het werk stellen om het 
team optimaal te begeleiden en 
vormen.

Het beach-seizoen is nu volop aan 
de gang, maar sinds eind juli heb-
ben de meeste ploegen de trainin-
gen hervat om hopelijk volgend 
seizoen terug een ‘normaal’ sei-
zoen te beleven. Met publiek. We 
kijken er naar uit. – J.C.

CHRISTIAN FREITAS
SEASON 2021-2022

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
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Judoclub
Oostakker
Judoclub
Oostakker

Judoclub Yusei Gachi vzw (Oostakker)
Lid VJF 4021- erkende sportclub Stad Gent

Lid v/d vzw “Gents judoplatform”
Meer dan 45 jaar actief in Oostakker 

Traint in de PZ van sporthal Wolfput
(Wolfputstraat 92, Oostakker)

Dinsdag van 18u tot 19u15 (vanaf 12j tot 19u45)
Vrijdag van 18u30 tot 20u00 (alle leeftijden).

Hoofdtrainer Maebe Rudy:
1e Dan en instructeur B judo. 

 
Inlichtingen: Maebe Rudy

Gentstraat 255- 9041 Oostakker
Gsm: 0486-997177

Website: www.yusei-gachi.be
mail:yusei@telenet.be

Sticker ‘Attentie JA’
Woont u in het uitdraaggebied van Attentie maar u hebt u een 
sticker ‘geen reclamedrukwerk’, dan mogen wij Attentie NIET in 
de bus steken. Wil je echter wél Attentie ontvangen, vraag dan 
onze sticker aan: mailtje naar info@dewegwijs.be, met uw straat 
en huisnummer en we bezorgen een sticker ‘Attentie JA’. Zo weten 
onze uitdragers dat daar wél een Attentie in de bus mag. Of u kan 
bellen naar 0478-97 87 11 om uw adres op te geven. Er hangen inmiddels zo’n 400 stickers.
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Antwerpsesteenweg 86 - Lochristi
Tel. 09/355 74 52

www.autocenterstevens.be

beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

• Heb je het moeilijk om je rug of je 
voeten te wassen?

• Kun je wel een handje hulp gebruiken 
om je ’s morgens aan te kleden of ’s 
avonds uit te kleden?

• Ben je bang om te vallen in bad of 
onder de douche?

• Heb je hulp nodig om je medicatie 
klaar te zetten ?

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

WONDVERZORGING – INSPUITINGEN - ALGEMENE 
VERZORGING - PALLIATIEVE VERZORGING - ENZ…..

Hou je van muziek en bewegen maar je 
hebt geen danspartner….. geen nood, wij 
dansen alleen. Ervaring is ook niet vereist, 
dit maakt dat het voor iedereen is wegge-
legd.  
Voor alle duidelijkheid, ik ben geen zuive-

re country-danser, dit laat ik over aan de 
countryclubs. Ik breng een gevarieerd pro-
gramma en laat jullie dansen op alle mu-
ziekgenres.         
Ik ben Danté. Ik ben een gediplomeerde le-
raar in dans voor senioren en daarnaast ook 

NIEUWE CLUB ZOEKT LIJNDANSERS 

in rolstoeldans. Ik geef nu reeds 6 jaar les in 
een dienstencentrum te Zelzate aan jong en 
oud – man en vrouw. En sedert 2 jaar in een 
dansschool in Evergem. 
In september 2021 wil ik graag mijn dans-
activiteiten uitbreiden als er tenminste vol-
doende interesse is en starten met een 
nieuwe groep in Sporthal Bergenmeers te 
Destelbergen. De lessen gaan door op dins-
dag en starten om 16u. De les duurt 1,5 uur.
Weet je niet zeker of dit wel iets voor jou is 
………. Geen nood. Neem je vriend(in) mee 
naar de gratis les, de eerste 2 zijn trouwens 
gratis. Wil je blijven dansen dan kan je na-
dien ervoor kiezen om te betalen per les of 
met een 10 beurtenkaart. 
Het einde van het seizoen is voorzien in mei 
2022 en in de vakanties wordt er geen les 
gegeven. 
Wil je graag nog wat meer info, mail me of 
bel me gerust op. 
Dante1vdw@telenet.be 
Gsm: 0477/354129
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Steeds welkom
om te genieten van: 

• een heerlijk stukje taart of 
ander gebak

• verwenkoffie, 
• diverse soorten gin-tonic 

(ook Wakko’s gin is bij ons 
verkrijgbaar)

• diverse soorten streekbieren 
van Brouwerij Van Steenberge 
(Ertvelde)

• Een heerlijke cocktail
• enz...

10 jaar
praat-& sfeercafe

The Secret !

Een jubileumdatum is voor ons veelal een 
graag meegenomen insteek om terug te blik-
ken op een stukje (dorps) verleden. Zeker als 
we die periode zelf van dichtbij konden vol-
gen en meebeleven. Begin juli 2011 opende 
The Secret de deuren. Daartoe was vooraf 

‘The Secret’
heeft nauwelijks
nog geheimen…
Praat- en sfeercafé The Secret is krék 
tien jaar actief aan Oostakkerdorp. 
De zaak groeide uit tot een knusse 
en herkenbare ontmoetingsplaats 
die een eigen stek heeft 
afgedwongen in het plaatselijk 
horecalandschap. Dat ‘de mannekes’ 
er vandaag soms de regenboogvlag 
laten wapperen, zegt veel over hoe 
tijden en inzichten snel (kunnen) 
veranderen. En maar goed ook…    

de vroegere frituur ’t Pleintje’ helemaal om-
gebouwd en vernieuwd. Het interieur oogde 
toen al sober, stijlrijk en evenwichtig door-
dacht. Die subjectieve gevoelswaarde is in al 
die tijd alleen nog maar versterkt. Dat geldt 
trouwens ook voor de bediening. Uitbaters 

Kenneth (45) en Erwin (54) 
staan ook vandaag nog altijd 
garant voor een sfeervolle en 
met zorg afgewerkte service. 
Met voor wie waarde hecht aan 
details en wat extra comfort, 
dat spreekwoordelijk tikkeltje 
meer. De pleisterplaats verover-
de zich in al die tijd een eigen(-
zinnige) en duurzame plek. En 
maakte intussen zijn prille doel-
stellingen en uithangbord waar. 
Als luister- en praatcafé én fa-
miliale ontmoetingsplaats waar 
het voor iedereen goed vertoe-
ven is. Met als aangehouden 
stelregel: eenheid in verschei-
denheid en respect voor ieder-
een. Dit klinkt vandaag allicht 
als vanzelfsprekend en gesne-
den koek. Het was tien jaar ge-

leden bij de start wel enigszins anders. Dat 
twee ‘homo’s’ een café gingen openen in het 
hartje van Oostakker was vooral voor een deel 
van de oudere bevolking een hardnekkig ta-
boe. Het gaf voer voor plaatselijk roddelen 
- straks een olympische discipline ? - en pola-
riserende uitspraken. Facebook was toen nog 
niet eens zover. Vooral het betoog - aan de 
togen - dat de drempel er (te) hoog was, lok-
te bij uitbater Kenneth een serene maar be-
sliste reactie uit. “Ik hen hem zelf gemeten! 
Onze drempel is amper 10 cm. Tot ziens in 
The Secret”. Zelf schreven we toen in het au-
gustusnummer: ‘The Secret heeft (echt) lage 
drempel’. Het artikel hing er nagenoeg tien 
jaar uit op de steunkolom van de toog. Het 
werd recent verwijderd en vervangen door 
nu een (technische!) ventilatiemeter. Corona 
blijft ook ons achtervolgen. Herhaald, maat-
schappelijke tijden en inzichten veranderen. 
“Het kan verkeren” zei de Nederlandse dich-
ter en toneelschrijver Gerbrand Adrianszoon 
Bredero al in zijn tijd. Het zijn trouwens vooral 
de wat oudere bezoekers die er zich vandaag 
laten koesteren en verwennen. Of dat nu is 
met een koffie, een speciaal biertje, een cock-
tail of apero-tapas of een taartje, het doet er 
niet toe. Ze vinden er leeftijdsgenoten om te 
praten over de tijd van toen maar evenzeer 
rust zoekende lotgenoten die het houden bij 
hetzelfde geslacht. Altijd weer met een ser-
een en defensief sausje. Op afgelijnde tijdstip-
pen wappert er soms de regenboogvlag aan 
de voorgevel. Herhaald, in amper tien jaar is 
de wereld (alweer) snel veranderd. De goede 
kant van de coronacrisis is allicht de vaststel-
ling dat zowat iedereen snakt naar (intense) 
kontakten en ontmoetingen. Naar het leven 
van weleer waarin iedereen een gelijkwaardi-
ge stem heeft of kan krijgen. In de (voorlo-
pig?) laatste lockdownperiode hing een toen 
nog onbekende klant, zelfs een vaandel met 
‘We missen jullie’ op. Tussendoor stuurden ‘de 
mannekes’ zelf vanuit het verre Nederland ge-
regeld positieve berichten naar hun klanten. 
Als solidaire steun en om samen ‘aan de klap 
te blijven’. Intussen zijn de wegenwerken aan 
de voordeur herstart en naderen die binnen-
kort de finale afwerking. Al zal de aan te leg-
gen rotonde ook nog wel wat vervelend roet 
in het eten gooien. Erwin en Kenneth kijken 
alvast de toekomst - met een groter terras - 
hoopvol tegemoet. En vele bewoners en klan-
ten met hen…

Tekst en foto: Eric VAN LAECKE
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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. 
 
Fotografie is de kunst van het observeren. Voor de aandachtige kijker 
zit de wereld rondom ons vol fascinerende objecten. 
 
Welke voorwerp bevindt zich in Oostakker? 
 
 

Stuur jouw oplossing voor 1 september naar 
frank.paemeleire@telenet.be en maak kans op een pakketje originele 
postkaarten van Oostakker (zie verder)! 
 

 
 

 

Dit was de oplossing van vorige maand. Deze rotonde vind je in Hijfte 
(recht tegenover de Onze Lieve Vrouw Middelares kerk). 
 

 

 
 
 

Ontdek meer beelden van Oostakker op de groepsexpo 
van het Davidsfonds in het OCO van 27 tot 31 augustus  

Frank toont er het project ‘Grand Tour 9041’. Hij wandelde in 2018 
iedere straat van Oostakker in beide richtingen af en fotografeerde 
alles wat hij interessant vond. Vervolgens maakte hij er 30 
postkaarten van. Die postkaarten werden voorzien van een postzegel 
en van de zin “Beste Frank, ik vind jouw foto …”. Ze werden 
vervolgens in 365 willekeurige brievenbussen elders in het land 
gedropt. Tweeënvijftig postkaarten kwamen terug … 
Wil je weten wat niet Oost-Vlamingen vinden van ons geliefde 
Oostakker? Kom dan zeker langs op onze groepstentoonstelling. 

 
 
 

Ontdek meer beelden van Oostakker op de groepsexpo 
van het Davidsfonds in het OCO van 27 tot 31 augustus  

Frank toont er het project ‘Grand Tour 9041’. Hij wandelde in 2018 
iedere straat van Oostakker in beide richtingen af en fotografeerde 
alles wat hij interessant vond. Vervolgens maakte hij er 30 
postkaarten van. Die postkaarten werden voorzien van een postzegel 
en van de zin “Beste Frank, ik vind jouw foto …”. Ze werden 
vervolgens in 365 willekeurige brievenbussen elders in het land 
gedropt. Tweeënvijftig postkaarten kwamen terug … 
Wil je weten wat niet Oost-Vlamingen vinden van ons geliefde 
Oostakker? Kom dan zeker langs op onze groepstentoonstelling. 

Leer BRIDGEN in Heusden
Bridge is wereldwijd het meest populaire 
kaartspel. Bridge is sociaal, competitief, uitda-
gend, boeiend, maar vooral leuk. Bridge kan je 
zowel recreatief als competitief spelen. Jij be-
paalt zelf je groeitempo en niveau. Het leuk-
ste is deze sport te beoefenen in clubverband. 
Hierdoor heb je niet enkel het spelelement, 
maar ook het sociale aspect. In clubverband 
zal je vele toffe medebridgers ontmoeten en 
bij het nakaarten plezierige contacten leggen. 
Kortom, een gezellige hobby voor jong en oud.
• Bridgeclub Heusden speelt elke woensdagnamiddag en elke vrij-

dagavond in De Eekhoorn in de Meersstraat te Heusden en plant 
een nieuwe lessenreeks vanaf 7 oktober 2021.

• Heb je hiervoor belangstelling en wens je meer informatie te ont-
vangen over deze lessen, stuur dan volledig vrijblijvend een mailtje 
naar onze lesgever: piet.eeckman@proximus.be

• Je bent uiteraard welkom om eens een kijkje te komen nemen in 
ons clublokaal op woensdagnamiddag (14u) of vrijdagavond (20u)!
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					Gezinsbond	Oostakker	
		2de	handsbeurs		

Zaterdag	9	oktober	2021	

“Kofferbakverkoop”	
Baby-uitzet,	kinderkleding,	speelgoed,	boeken,	zwangerschapskledij,…	kortom	alles	
voor	de	kinderen.	
	
Heb	je	op	zolder,	in	de	kelder,	tuinhuis,…nog	veel	spullen	die	eigenlijk	van	eigenaar	
kunnen	wisselen?		Neem	dan	zeker	deel	aan	deze	toffe	“in-open-lucht	2de	
handsbeurs”!	
	
Concept:	je	komt	met	de	wagen	krijgt	een	parkplaats	toegewezen	en	je	kan	al	je	
spullen	aan	je	eigen	wagen	te	koop	zetten.	Je	kan	een	tafeltje,	klein	tentje	(3x3)	
meebrengen.	
	
Standplaats:		breedte:	4m,		lengte:		minimum	7	meter.	
Opstellen	vanaf	8	uur.	
	
Kostprijs:	€	15,00	voor	één	standplaats,	leden	van	de		

																	gezinsbond.	
	 				€	30,00	voor	niet	leden.	
De	beurs	is	van	9	tot	12	uur.	
	
Info	en	inschrijven:	via	gezinsbond.oostakker@gmail.com			
www.gezinsbonoosakker.be		
Inschrijven	kan	vanaf	16	augustus	2021	tot	2	oktober,	of	tot	volzet.	Er	is	plaats	voor	
60	standhouders.	
	
Op	het	terrein	is	er	een	“smul-	en	speeldorp”	voorzien.	Een	koffie,	ontbijtkoekje,	iets	
fris,	een	lekkere	pasta	en	nog	zo	veel	meer	zal	er	allemaal	te	verkrijgen	zijn.	
Feestcatering	is	voorzien	tot	13u30.	
	
Dit	alles	gaat	door	op	de	terreinen	van	
Edugo	campus	De	Brug,	Eksaardserijweg	24			Oostakker,	zaterdag	9	oktober	2021	

Geslaagde BBQ
vzw Togo Child
Op zondag 1 augustus steunden we 
een mooi initiatief van de vzw Togo 
Child. In het Begijnhof Sint-Amands-
berg mochten de initiatiefnemers 
meer dan 100 deelnemers verwelko-
men voor een ‘BBQ à volonté’.
De opbrengst gaat volledig naar wees-
kinderen en kansarmen om het op die 
manier mogelijk te maken het studie-
geld en schoolgerief mee te financie-
ren.
Initiatiefneemster Fleur (foto boven), ook actief als thuisverpleegster 
in Oostakker, en haar echtgenote konden rekenen op vele sponsors, 
o.a. Juwelier Moens, die ook met de familie aanwezig was. Deze 
BBQ is zeker voor herhaling vatbaar !  - J.C.
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Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.

*Afbeelding niet bindend. Totaalvoordeel is geldig op een selectie stock voor particulieren van 01/07/2021 t.e.m. 31/07/2021 en verschilt per model. Totaalvoordeel tot €10.600 geldt voor Grandland X Ultimate Hybrid AWD 1.6 Turbo en bevat de basis korting (€6.150), de voorwaardelijke recyclagepremie 
(€2.500) en de stockplus bonus (€1.950). Enkel geldig voor voertuigen die voor 31 juli ingeschreven worden. De recyclagepremie geldt bij inlevering van een voertuig dat buiten gebruik is en is voorbehouden aan particuliere klanten. De naam en het adres van de koper van de nieuwe wagen moet 
overeenkomen met de naam en het adres van de laatste eigenaar van het te recycleren voertuig. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. Alle vermelde voordelen en acties gelden bij een officiële en deelnemende Opel Verdeler en zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. 
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Ontdek onze volledige stock op opel.be. 

KLEUR JOUW ZOMER 
MET DE DIRECT LEVERBARE 
OPEL STOCKWAGENS. 

DIRECT LEVERBARE

CROSSLAND
OOK IN WATERMELOEN ROOD 

CROSSLAND 4,6 – 6,3 L/100KM    120 – 143 G/KM CO2

VAN ACKER 
LOCHRISTI

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

VAN ACKER 
LOKEREN

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

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

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

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

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)
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9080 Lochristi
09/355.82.34
www.garagevanacker.be

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

GEZOCHT: MAGAZIJNIER/RECEPTIONIST/WERKPLAATSVERDELER 
Stuur uw cv naar : info@garagevanacker.be  of tel. 09 355 82 34

Via Guido Rogiers ontvingen we terug een foto uit de archieven van meester Alfons 
De Pauw. Hier zien we het zesde leerjaar van de Stedelijke basisschool Oostakker, 
lichting 1982-1983. Op de foto herkennen we: Dobbelaere Nico, Lybaert Johnny, Wel-
vaert Peter, Hemelsoet Ronny, Verniers John, Rombaut Ingrid, Meulemeester Johan, 
De Poortere Mike, De Boe Ward, Pynaert Frank, Duran Hassan, Van Damme Lieven, 
Moenaert Tim, De Graef Jochen, Denys Marc, Laroy Frederik, Willems Niko.

Wie neemt het schoentje op om de collega-klasgenoten te contacteren voor een re-
unie? Het zou alvast een leuke samenkomst kunnen worden. – J.C.

Nieuwe klasfoto uit het archief
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Iedereen van harte welkom in ons

OPENINGSWEEKEND
13-14-15 augustus 2021

Geniet van de sfeer en de drank,
er wacht een geschenkje voor iedere klant.

KOEN, SYLVIE en TEAM

OPENINGSUREN:
 HET SMULHOEKJE THE CAVE
ma 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
di 11u30-13u30 gesloten 10u30-14u00
woe gesloten gesloten gesloten
do 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
vr 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
za 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
zo gesloten 17u00-23u00 10u30-24u00

GROTE
OPENING
13-14-15 AUGUSTUS 2021

GRATIS
FRIKANDEL
(GELDIG OP 13/08/2021)

GRATIS
BOULET

(GELDIG OP 14/08/2021)

GRATIS
KINDERBOX
(GELDIG OP 15/08/2021)

GELIEVE HET BONNETJE MEE TE BRENGEN OM TE GENIETEN VAN DEZE ACTIE. 
MAXIMUM 1 BONNETJE PER BESTELLING VAN MINIMUM 5 EURO

THE CAVE • HET SMULHOEKJE • ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1 • OOSTAKKER • 0479-064 805 OF 0473-249 810

Waar rook is, is nog altijd vuur…
In de nacht van 12 op 13 juni legde een verwoesten-
de brand het vleesverwerkend bedrijf Hilton Foods 
op het Skaldenpark in de as. De geur- en rookhinder 
liet zich ondervinden in Lochristi, Desteldonk, Oos-
takker, Sint-Amandsberg tot in Destelbergen. In de 
Kanaalzone wordt men nauwelijks nog verrast door 
dergelijke industriële calamiteiten. De brandweer 
had het vuur snel onder controle en gaf aan de op-
gedaagde nieuwsgierigen de raad mee om deuren 
en vensters te sluiten. De vuurhaard geurde trou-
wens nog vele dagen na, in een mengeling van (rot-
tend) vlees, isolatiemateriaal en plastic verpakkin-
gen. Met ook fysische sporen tot ver buiten de plaats 
van onheil. Gewekt door een plasaandrang konden 
we rond 4.15 uur toevallig deze veelzeggende foto 
vastleggen. De gitzwarte rookwolk dreef toen rich-
ting Sint-Amandsberg. In de ochtenduren waren nog 
enkel milde rookpluimen te zien. Volgens inwoners 
ging het BE-alert pas omstreeks 8.30 uur af. Wie bij 
het warme weer met open vensters sliep, zal het een 
stuk (niet) geweten hebben…

Eric VAN LAECKE     

Het echtpaar nam op 1 april 1995 tot ok-
tober 2000 er de bekende voedingszaak 
Octaaf Buyle over. In mei 1999 openden 
ze er ook een druk beklante frituur. Eind 
2000, begin 2001 kochten ze het gebouw 
aan en legden de basis van café De Retro. 
Verwijzend naar de authentieke stijl van 
het interieur.
Door ziekte van gastvrouw Patricia werd 
de frituur in april 2015 noodgedwongen 
stopgezet. Met pijn in het hart, want de 
hardwerkende dame had een boontje en 
een heel dankbare service over voor al 

Patricia en Patrick zeggen horeca vaarwel…
Dat café De Retro, hoek Groenstraat-O.L. Vrouwstraat (Lourdes) is 
veranderd van eigenaar en er half augustus ‘The Cave’ opent, kan u 
hierboven lezen. Wij nemen alvast afscheid van de vorige neringdoenden 
Patrick Van Buynder (61) en Patricia Sey (59).

haar klanten. Patrick nam het café nu 
helemaal in handen.
De herberg floreerde, iedereen ‘die 
zijn manieren hield’ was er welkom 
en De Retro groeide uit tot waar bil-
jartmekka. Spaarmaatschappij inbe-
grepen. Tot corona er aan kwam en 
het duo besliste om met pensioen te 
gaan. Het pand werd in juli vorig jaar 
te koop gesteld en recent in februari 
verkocht. 

Op 19 oktober 2020 had men al defi-
nitief de stekker uit De 
Retro getrokken, nieuwe 
wegen tegemoet. Het 
echtpaar is trouwens de 
wereld niet uit en woont 
sindsdien in een mooi en 
groen optrekje aan de Ed-
mond Helderweirdtstraat 
(Schansakker). Vertrouw-
de klanten vinden er nog 
altijd hun weg en Patrick 
en Patricia zien die nog 
altijd wat graag komen. 
De nood aan menselijke 
kontakten, weet u wel…

Eric VAN LAECKE
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

APOTHEEK VAN WACHT
Jammer genoeg kunnen wij

de lijst van apothekers niet meer
publiceren in Attentie, omdat die niet 

meer beschikbaar is.

Mensen die de
apotheek van wacht willen bereiken 

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

of kijken op www.apotheek.be 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

De heraanleg van het dorpscentrum vordert. 
Na de aanleg van de wegen zullen ook de 
groene zones worden ingericht. Daarom or-
ganiseren we een informatiemoment waar-
op de Groendienst het plan voor de invulling 
van die groene zones en de speelzones van 
het dorpscentrum zal voorstellen. Over dat 

Info-moment(en) heraanleg groenzones Dorp
alles gaan we in gesprek met jou en andere 
bewoners. Zo maken we er samen een echte 
plek van voor iedereen uit Oostakker.

Dus: Wil je weten wat de plannen zijn? Kom 
dan zeker langs op dinsdag 14 september 
2021 in het OCO. We organiseren twee in-

fomomenten op dezelfde 
avond, één om 18u30 en één 
om 20 uur. Aan jou de keuze.

Wil je aanwezig zijn?
Stuur dan een mail naar wijk-
regisseur christine.vervaet@
stad.gent met vermelding van 
naam en adres, en het mo-
ment waarop je wilt komen.

Inschrijven is noodzakelijk. 
Volg ook de corona maatrege-
len die op dat moment gelden.

Christine Vervaet,
wijkregisseur

www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             0472456428 
Rosé proeverij 26-27-28/08 (reserveer!) 
en  tijdens oogststoet 31/08 allen welkom.  

WIJ ZIJN TERUG:
PRAATCAFE – ZUMBA
NAAICLUBS!
Zin om even bij te praten na de zomervakan-
tie en kennis te makken met Femma Oostakker? 
Kom gerust langs in ons PRAATCAFE en breng je 
zus, dochter, vriendin mee!
Dinsdag 14 september vanaf 19u30 in het OCO, 
Pijphoekstraat 30 te Oostakker (benedenzaal).

ZUMBA  is een fitnessprogramma 
gebaseerd op Latijns-Amerikaanse 
dansen, zoals de merengue, salsa, 
bamba. Telkens op dinsdagavond 
vanaf 28 september om 20u00.
- Data: 28 september – 5, 12, 19 en 
26 oktober – 2, 16, 23 en  30 november – 
7 december
- Prijs: 75 euro (Femma leden) – 100 euro  
(niet leden) voor deze 10 lessen
- Overschrijven op BE28 8905 3402 2720 
van Femma Oostakker met vermelding ‘Zumba’  
  vóór 15/09/21
- Plaats: OCO, Pijphoekstraat 30 te Oostakker 
(grote benedenzaal)

Ook de NAAICLUBS gaan terug 
van start. Tijd dus om de naaima-
chine van onder het stof te halen.
Woensdagavond: deze lessen kun-
nen doorgaan bij voldoende in-
schrijvingen.

Wie interesse heeft, mail naar 
femma.oostakker@gmail.com.
Vrijdagvoormiddag tussen 9u00 en 12u00: 8 en 
22 oktober – 12 november – 3 en 17 december
Plaats: OCO, Pijphoekstraat 30 te Oostakker (bo-
venzaal)
Prijs voor 5 lessen: 55 euro (82,50 euro niet-le-
den)
Overschrijven op BE 28 8905 3402 2720 van Fem-
ma Oostakker met vermelding ‘Naaien vrijdag’ 
vóór 30/09/21

Info: femma.oostakker@gmail.com of telefo-
nisch bij Josiane 09/251.54.26 
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OOSTAKKERDORP 15, 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

Bij Optiek Albrecht staat het belang van toe-
gevoegde waarde centraal. De brillenmerken 
en –modellen worden zeer bewust geselec-
teerd en de ervaring in de winkel reflecteert 
de persoonlijke waarden van de medewer-
kers. “We willen hier niet gewoon brillen 
verkopen”, verduidelijkt Steven, “We streven 
ernaar onze klanten een product te bieden 
waar we zelf 100 procent achter staan. Daar-
om bestaat ons assortiment enkel uit echte 
brillenmerken, geen modemerken die ook 
brillen verkopen. We geloven namelijk in de 
toegevoegde waarde van merken die hun ei-
gen productie in handen hebben. De kwa-
liteit is beter en de focus op duurzaamheid 
en eerlijke arbeid is voor ons heel belangrijk. 
Daarnaast selecteren we ook alle modellen 
zelf. Elke bril in de winkel is een bril die we 
ook zelf zouden dragen.”

Een job met verschillende facetten 
Vol enthousiasme vertelt Steven over zijn job 
als opticien. “Ik doe mijn vak zeer graag. Het 
is ontzettend leuk om het meer technische, 
medische aspect van de job te kunnen com-
bineren met de modekant. Er zijn weinig sec-
toren waarin dit mogelijk is. Daarnaast krijg 
ik de kans om in mijn zaak mijn eigen zin te 
doen en zo de klanten een ervaring te bie-
den. We vinden hier bijvoorbeeld kwalita-
tieve koffie heel belangrijk, met het oog op 
duurzaamheid kiezen we ervoor om met her-
vulbare flesjes brilreiniger te werken, we zet-
ten ons in voor het goede doel,...”
Dat goede doel is Licht voor de Wereld. Op-
tiek Albrecht draagt het label ‘Opticien voor 
de Wereld’, dankzij donaties van klanten en 
eigen inbreng krijgen lokale artsen in Con-
go, Rwanda en Tanzania de kans om elk jaar 
minstens twee kindercataractoperaties uit 
te voeren en het nodige medische materiaal 

Optiek Albrecht: “Oostakker kan op ons rekenen”
Bij Optiek Albrecht straalt de positiviteit ervan af. Zowel over zijn vak als 
over Oostakker spreekt zaakvoerder Steven Albrecht vol lof. Zijn motto? “Ik 
geloof heel erg in je eigen ding doen en positief in het leven staan. Je straalt 
dat af op mensen. Ik ben er bijna zeker van dat we daarom alleen maar 
leuke klanten hebben.”

aan te kopen. “Het is een heel mooi project 
en echt iets waar we onze schouders willen 
onder zetten.”

Oostakker als uitvalbasis
Op de vraag of Oostakker altijd de uitvalba-
sis van Optiek Albrecht zal blijven, knikt Ste-
ven bevestigend. Zijn gedrevenheid voor de 
job is nauw verbonden met zijn geestdrift 
voor het dorp. “Absoluut. Oostakker kan op 
ons rekenen. Ik krijg regelmatig de vraag 
of ik geen last heb van de werken aan het 
dorpsplein en het antwoord daarop is neen. 
De passage is misschien iets minder momen-
teel, maar de mensen blijven langskomen 

ondanks de werken. Daarnaast geloof ik dat 
het nieuwe dorpsplein een echte meerwaar-
de zal zijn voor Oostakker. Ik kijk uit naar het 
eindresultaat.”
Ook over de sfeer in Oostakker is Steven 
zeer tevreden. “Ik woon en werk hier super 
graag. We hebben alle troeven van een stad 
doordat we zo dicht bij Gent liggen, maar 
we kunnen ook genieten van de kleinscha-
ligheid van een dorp. Oostakker heeft een ei-
gen identiteit die ik echt apprecieer.”

Ann Dehoucke
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In opdracht van de Vlaamse overheid start-
te bouwheer De Werkvennootschap in 
februari met de inrichting van een turbo-
verkeersplein op het kruispunt van de John 
Fitzgerald Kennedylaan met de Dwight Ei-
senhowerlaan (R4). Die wordt in essentie in 
een achttal fasen afgewerkt om de door-
stroming van het fiets- en het autoverkeer 
op de drukke industriële as te waarborgen. 
Al is het er, nog meer dan vroeger, aan-
schuiven en geduld oefenen. Het nieuwe 
complex moet de mobiliteit, de veiligheid 
en de leefbaarheid in de Kanaalzone mee 
verhogen en kadert in de omvorming van 
de R4 West Oost. Dat ambitieus Vlaams 
totaalproject reikt nu al tot 2028. Wie er 
fysisch langskomt of vanop de brug in de 
Gentstraat de bouwevolutie nieuwgierig 
volgt, kan alleen maar vaststellen dat de 
werkzaamheden - ook qua visuele herken-

Aanleg turboverkeersplein in nieuwe fase
De aanleg van het eerste turboverkeersplein in Vlaanderen, ter hoogte van 
Eurosilo (R4) - knooppunt 18 - is een tweede fase gestart. Het gaat meer 
precies om de noorderlijke bocht van het toekomstig complex, richting 
Zelzate. De ingreep loopt tussen augustus en eind oktober. Voorziene 
einddatum van het project is juli 2022.

ning - vlot en snel vorderen. Zeker na het 
pak grondverzettingen die er in de voor-
bereiding aan te pas kwamen. Dat leidde 
aanvankelijk tot wat onvrede door de ve-
le afvoertransporten doorheen de Gent-
straat-Lourdesstraat. Aan dat euvel werd al 
snel verholpen via een aangepaste (en tij-
delijke) uitvalsweg. Intussen zijn in diezelf-
de Lourdesstraat al een tijdje maandenlang 
durende wegen- en rioleringswerken aan 
de gang. Terug naar het terrein zelf. Van-
uit de richting Gent werd afgelopen maand 
alvast de zuidelijke bocht afgewerkt. Zo 
werd de afslag richting Destelbergen van-
uit Gent een stuk verlegd en opengesteld. 
De aangebrachte werkmarkeringen maken 
nu al duidelijk hoe en in welke richting het 
verkeer op de rotonde zal worden gestuurd 
en verwerkt. Berekend op maximum zo’n 
6.200 voertuigtrajecten per uur.

Tweede fase
Sinds begin deze maand is de tweede fase 
van de aanleg gestart. Die loopt tot eind 
oktober en heeft betrekking op de noor-
derlijke bocht van het turboverkeersplein. 
Concreet worden twee aangepaste rijstro-
ken aangelegd voor het verkeer dat van 
Destelbergen komt en richting Zelzate wil. 
In eenzelfde inspanning worden op die plek 
ook verkeerslichten geplaatst. Het verkeer 
zal vanuit die richting via een afslagstrook 
(bypass) naar Zelzate rijden.  Zoals gezegd, 
zijn in totaal acht aaneensluitende fasen 
gepland. In een derde fase - eind oktober, 
begin november - worden op de Dwight 
Eisenhowerlaan drie rijstroken aangelegd. 
Die zijn bedoeld voor het verkeer dat van-
uit Zelzate en/of Gent naar Destelbergen 
en verder wil. In een laatste fase - midden 
november, begin december - wordt er ge-
werkt aan de verbinding van de Eisenho-
werlaan en het turoboverkeersplein. Ook 
in die omgeving komen er verkeerslichten 
voor wie later het plein wil oprijden.

Tussen augustus en december 
verloopt het verkeer er op ver-
smalde rijstroken (minstens 
2,75 meter breed) en zijn er 
snelheidsbeperkingen voor-
zien. Om de doorstroming te 
garanderen worden vanuit 
Destelbergen richting Gent, 
tijdelijke rijstroken aange-
legd. Intussen  is ook de fiets-
snelweg (F40) langs de R4 ter 
hoogte van Euro-Silo weer he-
lemaal open.
Meer over dat alles op web-
stek www.R4WO.be/turbover-
keersplein.

Wordt vervolgd…

Eric VAN LAECKE
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Een deel van de herinrichting is 
reeds in gebruik.
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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
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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

Na een jaar onderbreking zijn jullie dit jaar 
terug van harte welkom op onze speel- en 
wandelzoektocht. We verwachten jullie op 
de camping Raspaljebos Galmaarden aan de 
Bosberg ten laatste om 14u. Het wordt terug 
een mooie boswandeling met vertrek van op 
de camping. Deelname aan de wandelzoek-
tocht is gratis. Mattentaarten kunnen jullie 
bestellen vóór het vertrek van de wandeling. 
Na de wandeling voorzien wij een etentje en 
bieden dit jaar een lekker Breydelhammetje, 
aardappelen en groentjes + nagerecht aan. 
Een Vlaams biertje zal daar zeker bij smaken. 
Daarna worden de prijzen van de wandel-
zoektocht uitgedeeld en kunnen jullie nog 
nagenieten van deze mooie uitstap.
                                     
Prijzen voor het etentje: (ten laatste één 
week op voorhand inschrijven)
* Breydelhammetje-aardappelen-groenten + 

nagerecht:  volw. 16 euro, kinderen -12j: 12 
euro (half hammetje)

* Dubbele boterham met hesp/kaas: 2 euro
* Boerenplank met hesp en kaas + nagerecht: 

15 euro

Aan alle vtbKultuur liefhebbers, Nieuwe Buren en wandelliefhebbers

Wandelzoektocht te Galmaarden  - Zondag 03 oktober 2021
Inschrijven voor vtbKultuur, Nieuwe Buren 
en wandelliefhebbers:
• de Meij Patrick, Edmond Ronsestraat 19, 

9041 Oostakker, tel 09/330.01.64, gsm  
0478/398463

• Storme Pol, François Van Impelaan 38, 9041 
Oostakker, tel 09/259 02 75 – Email: oostak-
ker@vtbkultuur.be

Betaling op rekening BE10 7360 6084 2104 
met vermelding van naam met aantal en 
keuze van eten.

Hoe bereiken we camping Raspaljerbos ?
Vanuit Oostakker  R4 richting autostrade E40 
(richting Brussel). Afrit Wetteren - Zottegem- 
Geraardsbergen volgen. In Geraardsber-
gen richting Edingen volgen. 1,5 km verder 
naar links Waarbeke. Deze baan blijven vol-
gen door het dorpje Atembeke en zo naar de 
Bosberg waar de camping gelegen is.
Adres: camping Raspaljerbos: Heirbaan 131, 
1570 Galmaarden

Bezoek aan Campo Santo
Op donderdag 9 septem-
ber 2021 bezoeken we 
de Campo Santo begraaf-
plaats te Sint-Amands-
berg onder begeleiding 
van een ervaren gids. We komen samen vóór de 
kerk van Sint-Amandsberg aan de Visitatiestraat 
en Antwerpsesteenweg om 14 uur en de gids 
neemt ons voor twee uur mee op sleeptouw op 
deze unieke begraafplaats.

De Campo Santo begraafplaats ligt aan een na-
tuurlijke heuvel met bovenop de laat-barokke 

Sint-Amanduskapel. Net zoals op het beroemde 
Parijse kerkhof Pére Lachaise liggen hier tal van 
beroemde personen. Zowel bekende politici en 
industriëlen als bekende kunstenaars, toondich-
ters, muzikanten, acteurs, architecten vonden 
hier hun laatste rustplaats. 
Naast vele personen die we meestal vanuit de 
geschiedenisboeken kennen, vinden we er veel 
bekenden die nog niet zo lang van ons zijn heen-
gegaan. Denken we maar aan kunstkenner Jan 
Hoet, zanger Luc De Vos, striptekenaar Marc 
Sleen en politicus Wilfried Martens.
De Gentse elite heeft door de jaren heen deze 
begraafplaats uitverkoren en daarom is Campo 
Santo uitgegroeid tot een begraafplaats met sta-
tige grafzerken, monumentale familiekelders, 
beschermde praalgraven en beroemde overle-
denen waarvan sommigen zelfs een straatnaam 
hebben gekregen in Gent.
Het wordt een leerrijke wandeling in een oase 
van rust langs kunstig gemaakte grafmonumen-
ten maar ook doorheen de Gentse geschiedenis 
met vele anekdoten en weetjes van deze unieke 
begraafplaats en van zij die er rusten.

MEER INFO
De prijs voor dit gegidst bezoek bedraagt 9 
euro voor leden en 11 euro voor niet-leden. 
Voor inschrijving contacteer Pol Storme, tel. 09-
259.02.75,  e-mail: oostak-
ker@vtbkultuur.be. 
Na bevestiging, gelieve te 
betalen door storting op 
rekening BE10 7360 6084 
2104 van vtbKultuur Oos-
takker met vermelding 
van ‘Campo Santo’.

Pol Storme                                   

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



nr 08 - Augustus 2021                    29

Liever gedronken en gestorven 
dan niet gedronken
en toch bedorven.

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

Romance 
Het verhaal van Yvonne begint bij de Joodse 
Martha Geiringer ten tijde van WOII. Wie was 
zij? “Martha was een Weense studente biologie 
die veel vervolgde landgenoten hielp vluchten 
voor de nazi’s. Totdat ze samen met haar zus 
achter de tralies belandde.” Na hun ontslag in 
maart 1938 vluchtten beide zussen naar België 
om hun broers te zoeken en zo kwam Martha 
terecht in het opvangcentrum voor vluchte-

lingen van de ‘Young 
Women’s Christian Asso-
ciation (YWCA)’ in Ant-
werpen. “Daar kwam ze 
in contact met Yvonne, 
een begoede arts die 
in Gent woonde en ge-
trouwd was met de in 
die tijd bekende archi-
tect Andreas Claessens. 
Die ontmoeting heeft 
iets uitzonderlijks en er 
ontstaat een innige ver-
bondenheid.”

Jaloezie  
Vanaf dan nam Yvonne de zorg voor Martha 
op zich in haar huis op de Sint-Joriskaai in 
Gent. “Aanvankelijk was haar echtgenoot 
daarmee akkoord. Toen Martha echter in 1940, 
na een reis naar de Filippijnen, terug bij Yvon-
ne kwam inwonen, was dat helemaal niet naar 
de zin van de man van Yvonne, met wie het 
al geruime tijd niet meer boterde”, vertelt 
Marc. “Hij was Duitsgezind en kon het niet 
verkroppen dat zijn echtgenote voor Martha 
koos en dat was het begin van vele pesterijen. 
De Joodse vrouw belandde zelfs driemaal in 
de gevangenis, maar kwam telkens weer vrij. 
Tot die fatale ochtend in januari 1943. Op die 
dag werd Martha – voor de ogen van Yvonne 
– opgehaald en via Mechelen naar het vernie-
tigingskamp Auschwitz-Birkenau gebracht, 
waar ze uiteindelijk werd vermoord”

Weerwraak 
Achteraf zal blijken dat Yvonnes verbitterde 
echtgenoot Martha verklikt had. “Na de oor-

Nieuwe straat in Oostakker krijgt naam
van oorlogsheldin Yvonne Fontaine
Oostakker krijgt een nieuwe straat, genaamd naar Yvonne Fontaine, een Gentse 
arts die jarenlang een Joodse vrouw onderdak verschafte tijdens WOII. De 
Gentse gemeenteraad gaf daarvoor groen licht. Oorlogsdeskundige en schrijver 
Marc Verschooris vertelt ons meer over deze verzetsstrijdster en feministe. 

log werden bewijzen daarvan teruggevonden 
op het bureau van Claessens. Yvonne zou uit-
eindelijk weerwraak nemen door hem financi-
eel te gronde te richten. Bovendien werd hij 
veroordeeld voor collaboratie.” De familievete 
zat zo diep dat zelfs de kleindochter van het 
koppel, die op Oostakker woont, hier niets van 
wist. “Het verhaal raakte maar bekend toen 
mijn boek ‘Uit de lus van de strop’ verscheen”, 
aldus Marc.

Feministe avant la lettre
Yvonne was een sterke vrouw en een echte 
feministe. Zo behield ze haar meisjesnaam na 
haar huwelijk, wat vrij ongebruikelijk was voor 
die tijd. “Ze wilde ook nooit gehuldigd worden 
als oorlogsheldin. Toch heeft ze door haar rol 
binnen de YWCA veel betekend voor vrouwen 
in nood. Een daarvan is de kunstschilderes en 
verzetsstrijdster Simone Moulin, die zij tijdelijk 
onderdak heeft verschaft na haar terugkeer uit 
Ravensbrück. Simone hielp een Joodse familie 
en was koerierster van de betreurde docent 
Valeer Billiet. Binnen de verkaveling Dreef - 
Veldekensstraat in Oostakker is er trouwens al 
een ‘Simone Moulinpad’.”

Dokter in Australië
Hoe is Marc op het spoor gekomen van Yvon-
ne? Hij licht toe: “Ik ben eerst gestoten op het 
vreemdelingendossier van Martha Geiringer. 
Toen ik haar familienaam googelde, kwam ik 
terecht bij een dokter in Nieuw-Zeeland, de 
vrouw van Martha’s jongste broer. Zij heeft 
me in contact gebracht met een andere neef, 
een dokter in San 
Francisco, die me 
alle brieven be-
zorgd heeft die 
Martha ooit ge-
stuurd heeft tus-
sen 1938 en 1942 
naar haar fami-
lieleden in Enge-
land. En daarin 
heb ik de naam 
van Yvonne meer-
maals zien op-

duiken. Aan de hand van de briefwisseling en 
allerlei jeugdfoto’s heb ik nadien het leven van 
Martha gereconstrueerd en enkele studenten 
taalkunde hebben daarover filmpjes gemaakt. 
Nu willen we naar Wenen gaan met de laatste-
jaars studenten vertaalkunde in Gent voor een 
expo over Weense gezinnen die in Gent verble-
ven tijdens de oorlog.”

Nieuwe straat 
Yvonne Fontaine zal haar naam geven aan de 
nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat 
verbindt met de afrit Schansakker van de R4. 
Het was Marc Verschooris die de Gentse ver-
zetsheldin heeft voorgedragen. “Het Gentse 
college van burgemeester en schepenen wou 
een aantal nieuwe straten vernoemen naar 
vrouwen die in het verzet hebben gezeten. De 
eerste naam die bij mij opkwam, was die van 
Yvonne. Een van de andere verzetsstrijdsters 
uit mijn boek die haar naam mocht geven aan 
een straat in diezelfde verkaveling is Simonne 
Verhelle. Zij was lid van de verzetsgroep rond 
haar man Jean Duhamel en was op 15 juli 1944 
betrokken bij de bevrijding van Albert Mélot in 
Gent. Simonne werd later gearresteerd en keer-
de pas in 1945 uit Ravensbrück terug, waarna 
ze overleed.”
Meer informatie over Martha en Yvonne vindt 
u in het boek ‘Uit de Lus van de Strop’ (Sterck 
& De Vreese 2020). Daarin vertelt auteur Marc 
Verschooris de verhalen van tientallen Gen-
tenaars die in 1940- 1944 in de bres sprongen 
voor vervolgde Joden.

Tekst: Karolien Selhorst
Foto’s: M.V.
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Rosteynestraat 4
9080 Hijfte

GEZELLIG TERRAS

Gesloten op donderdag

Open 10u00-12u00 en 14u00-…..
Zaterdag doorlopend vanaf 10u00
Zondag doorlopend vanaf 09u00

Café De Kneut

Voor de eerstvolgende activiteit “Dag 
van de klant” bieden wij, in samenwer-
king en deels financieel ondersteund 
door ‘Puur Gent’ (en Jan van Attentie), 
aan alle deelnemende zelfstandigen de 
mogelijkheid om u kenbaar te maken, 
via een grote algemene aankondiging 
in maandblad Attentie dat in septem-
ber wordt uitgedragen. Van jullie vra-
gen we nog een kleine administratieve 
bijdrage van 20 euro. Stuur ons uw lo-
go, adresgegevens, en (kort) uw actie. 
Die zal dan vermeld worden in de aan-
kondiging.

Uw deelname dient bevestigd te wor-
den uiterlijk op datum van 17/08/2021. 
Uw publiciteit (logo,  adres en korte ac-
tie) dienen dan bezorgd te worden te-
gen uiterlijk 20/08/2021, bij voorbaat in 
een word- of pdf-document. Beschikba-
re afmeting : B 10 cm en H 5 cm.

Gelieve alles te versturen naar de vol-
gende e-mail adressen :

Jeanpaul@oc-oostakker.be of Info@
om-oostakker.be

Aan alle zelfstandigen bieden wij dan 
op zaterdagavond 02/10 om 19u00 een 
receptie aan op het Dorpsplein. Info 
volgt later.

We doen ook nog een oproep naar al-
le zelfstandige ondernemers maar ook 
dokters, apothekers, verplegers. Onder-
nemers met etalage en ook zij die geen 
etalage hebben (foodtrucks, schilders, 
aannemers, enz.)  Stuur ons je mail-
adres zodat we u kunnen informeren 
over ons activiteiten

We hopen  op zoveel mogelijk deel-
nemers en indien u eventueel geïnte-
resseerde collega’s kent, geef het ons 
gerust door!!

Met vriendelijke groeten,

Het voltallige bestuur

Nieuwe Middenstandsbond heeft ambitie
Beste Middenstander van Oostakker, Desteldonk, Hyfte  en kanaaldorpen,
Na een tijd inactiviteit starten we terug met volle moed en een enthousiast 
nieuw bestuur (zie foto).

Volgende activiteiten staan al gepland voor werkjaar 2021-2022.
Mogelijks volgen er nog in het voorjaar 2022.

1. Dag van de klant op zaterdag 02/10
2. Nacht van de Middenstand op zaterdag 20/11 in hotel de Lourdes.
    Hou de datum alvast vrij! Verdere info volgt.
3. Nieuwjaarsreceptie 2022 in samenwerking met Dekenij Oostakker
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      www.mathise.be          Brasserie & Feestzaal Mathise

WOE - DO - VRIJ:  DAGLUNCH aan 15 euro

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

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

Oostakkerdorp 4A - 9041 Oostakker - Tel. 09/329.78.38

Bekijk onze kaart en maandmenu op www.mathise.be

AANGENAAM TERRAS !

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

We kregen van Els De Saar uit Oos-
takker enkele foto’s doorgestuurd. 
Ze maakt deel uit van meerdere 
viergeslachten. Op de foto rechts 
zie je het recentste viergeslacht. 
De jongste telg Marie Delputte 
werd reeds in november 2020 ge-
boren maar door de strenge coro-
na-maatregelen kon de foto pas 
nu genomen worden. Overgroot-
moeder is Celeste Van Langen-

hove, grootmoeder Els De Saar, 
moeder Kaatje van Vlierberghe en 
de kleine Marie Delputte.

De onderste foto toont alle vierge-
slachten in deze familie. Daarop zie 
je terug overgrootmoeder Celeste, 
grootmoeder Els, en dan Heleen 
met dochters Isaura en Anemone, 
Kaatje en Marie. Een familie om 
fier op te zijn. Proficiat! – J.C.

Meervoudig viergeslacht
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AVS was lang zijn habitat als vrije medewer-
ker, maar professioneel was hij eerst werk-
zaam in de privé, waarna hij actief werd bij de 
Stad Gent, eerst als vrijwilliger, later als vaste 
bibliotheekmedewerker, en uiteindelijk in de 
afdeling Dienst Bouwaanvragen tot aan zijn 
pensioen. Luc was wel gestart met zijn hobby: 
film en video. Inmiddels heeft hij al een flin-
ke lijst met allerlei uitzendingen op de natio-
nale zender, maar vooral ook bij AVS en VTM. 
Luc was er al bij in de beginperiode en tot op 
vandaag is hij nog heel actief, al staan de fil-
mactiviteiten door Covid-19 nu wel op een la-
ger pitje.
Luc Van Vreckem is geboren in Gent in 1953, 
hij was de oudste zoon van een landbouwers-
gezin uit de Ledergemstraat in Oostakker is. 
Hij heeft het leven op de boerderij van dicht-
bij meegemaakt en kan daar nog lyrisch over 
vertellen. “Het was een toffe periode in mijn 
jeugd, maar de boerderij werd onteigend 
voor de industrie in de Gentse Kanaalzone”, 
herinnert Luc zich. “Mijn vader herlokaliseer-
de een nieuw landbouwbedrijf met kippen en 
mestkoeien aan de andere kant van Oostak-
ker. Ik ben afkomstig van Oostakker, mijn hu-
maniora volgde ik in het Sint-Barbaracollege 
in Gent. Nu woon ik sinds 1996 in Destelber-
gen. Vanaf 1977 was mijn hobby fotografie 
en diareportages, waarbij ik allerlei activitei-

Film en video is Luc Van Vreckem zijn ding
Met telkens weerkerende bewondering zie ik videofanaat Luc Van Vreckem 
opduiken bij belangrijke manifestaties. Eerst dacht ik nog dat hij voor de VRT 
werkte, maar uiteindelijk blijkt Luc een echte freelancer te zijn.

ten, culturele uitstappen en reizen naar het 
buitenland vastlegde voor de Landelijke Gil-
de Oostakker-Desteldonk en andere vereni-
gingen. Na de fotografie kreeg ik figuurlijk 
de smaak te pakken om iets met film te doen. 
Bewegende beelden schieten met mijn eer-
ste filmcamera met een montagepaneel vide-
onix. Mijn filmmateriaal werd in de loop der 
jaren steeds kwalitatiever en professioneler 
want van de Sony met toen nog betamax cas-
settes, stapte ik over op Philips VHS camera, 
Panasonic super VHS, Sony Hi8 en een Canon 
met Mini DV cassettes. Sinds 2015 maak ik re-
portages met een digitale camera met geheu-
genstick, en dat is echt de max”.
Luc volgde niet echt een specifieke filmoplei-
ding, maar is een beetje een selfmade-man 
die door oefenen, natuurlijke aanleg en zelf-
studie de knepen van het filmvak leerde ken-
nen. “In de jaren 1990 volgde ik cultuur- en 
sportevenementen in Vlaanderen en stuur-
de tientallen opnames naar de montagecel 
van Rudy Reussens voor het programma VI-
DEOPOST Boeketje Vlaanderen met Gerty 
Christoffels. En dan is het snel gegaan met tel-
kens reportages voor het programma Boeket-
je Vlaanderen en Levenslijn VTM in 1991. Op 
zijn palmares staan inmiddels het Ros Beiaard 
in Dendermonde, de Sint-Hubertusfeesten in 
Oostakker en andere Vlaamse gemeenten, 

zeilen met neofieten op de Noord-
zee, Eddy Wally op het podium 
tijdens de Gentse Feesten, de res-
tauratie van de Sint-Amanduskerk 
en het plaatsen van de haan op de 
kerktoren in Oostakker, parachu-
tespringen in Moorsele en vele an-
dere onderwerpen die allemaal op 
de buis kwamen”.
“Met AVS, toen nog Meetjesland-
se Televisie sloot ik mij aan bij een 
cameraploeg die de rubriek Cul-
tuur en Sport verzorgde. Een van 
de mooiste reportages was een 
interview ten huize van de jonge 
schrijver Herman Brusselmans, in 
zijn appartement en in zijn stam-
café in de Overpoort”. Luc heeft 
allerlei reportages gemaakt met 
regionale muziekgroepjes zoals 

Luc Van Vreckem zoals we hem aan het werk 
zagen: voor een reportage bij een Indische 
familie. (©D.D.)

The Wranglers, Ronny Ray, Roger Filip Gent-
se zanger-acteur enz. Hij nam ook repor-
tages op bij kunstenaars uit de streek zoals 
Theo De Cooremeter, Ronald Ergo, Renaat 
Saey, Alma De Mey, Arthur Vermeulen en Er-
ic Roets. Er staan inmiddels wel honderden 
reportages op zijn naam, waaronder repor-
tages van de Gentse Feesten tussen 1985 en 
tot de laatste in 2019, de Gentse Floraliën, de 
Begijnhoffeesten, Patersholfeesten, alle jaren 
Heusden Koers. Kortom als we hier de volle-
dige lijst opsommen dan hebben we enkele 
extra kolommen in Wegwijs nodig. Luc Van 
Vreckem was ook lid van de Koninklijke Film-
club OVAKI, en maakte ook over die club en-
kele reportages, o.m. het 80 jarig feest met 
het optreden van Bobby Setter. Intussen is de 
filmclub gestopt wegens de beperkte interes-
se van nieuwe jonge leden. Een van de laat-
ste reportages die we ons kunnen herinneren 
was de reportage over het drukken van het 
57ste Jaarboek voor de Heemkundige Kring De 
Oost-Oudburg, met aansluitend een bedrijfs-
bezoek aan drukkerij Graphius van de familie 
Geers, waar ook Attentie en Wegwijs worden 
gedrukt.
Luc woont samen met zijn echtgenote sinds 
1997 in Destelbergen en ze zijn inmiddels ac-
tief lid van tal van verenigingen. Ze sloten 
zich aan bij Ter Ramen. Ze bezochten gere-
geld kunsttentoonstellingen in de naburige 
Papageno Art Gallery en ze werden lid van het 
Davidsfonds en Tuinhier. En ze zijn aanwezig 
op de vele activiteiten die door de gemeen-
te worden georganiseerd. Ze wonen graag 
in Destelbergen, wandelen in Bergenkruis en 
fietsen langs de kastelen- en bloemenstreek. 
Ze gaan ook geregeld naar de bibliotheek 
om boeken en tijdschriften te ontlenen en ze 
gaan vaak kranten lezen in de voormiddag 
tussen 9u30 en 12u. Het zou ons sterk ver-
wonderen als je Luc met zijn filmcamera nog 
nooit tegen het lijf liep, hij jaagt net als wij op 
nieuws, filmnieuws dan… - (D.D.)

Luc Van Vreckem bij een interview. (©D.D.)

NGELO
EN ZOON

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

• Algemene dakwerken
• Ontmossen van daken
• Herstellen schouwen
• Algemene renovatie
• Reinigen zonnepanelen
 MEEWERKEND
 PATROON VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE
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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 !

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

Zomerfietstocht
met etentje
Zondag 22 augustus 2021

Omwille van de coronacrisis zullen we dit jaar 
ons concept enigszins aanpassen. Deze keer 
organiseren we drie fietstochten met verschil-
lende afstanden. Op deze manier vermijden 
we ten eerste een te grote groep fietsers en 
kunnen de deelnemers ook uit de verschillen-
de afstanden kiezen. Uit volgende fietstoch-
ten kan men kiezen:
Een tocht van ongeveer 37 km die vertrekt 
om 14u30, een tweede tocht van ongeveer 50 
km die vertrekt om 14u en een derde grote-
re tocht van ongeveer 63 km die om 13u30 
vertrekt. Na de fietstochten verzamelen we in 
het OCO waar we vergast worden op een lek-
kere maaltijd. Deze keer terug beenham met 
frietjes, sausjes en groenten. De opstelling 
van de zaal en de bediening van de maaltijd 
zal volledig Corona-proof gebeuren.

PRAKTISCH
Vertrek (volgens gekozen traject) aan het 
OCO Pijphoekstraat 30-32 te Oostakker. Te-
rugkomst is voorzien rond 18 uur
De niet-fietsers worden om 18u30  verwacht 
in het OCO. 
Leden betalen 15 euro, niet-leden 18 euro. 
Kinderen -10 jaar 9 euro.
In de deelnameprijs is inbegrepen: deelname 
begeleide fietstocht, 1 consumptie,  gekookte 
beenham met frietjes groentenbuffet en war-
me sauzen, dessert.
Inschrijven (tot uiterlijk 17 augustus) door 
overschrijving op rekeningnummer BE13 8905 
3402 4639 van Pasar Oostakker met vermel-
ding “Gezinsfietstocht” + aantal volwassenen 
en kinderen, tot uiterlijk 17/08/2021.
Inschrijven bij Carine Byl: Ledergemstraat 23 
te 9041 Oostakker, telefoon 09-2513475 of 
0472-649016 of bij Bertrand Van Der Sypt: 
Langerbruggestraat 40 te Oostakker, tele-

foon 09-2515426 of 0470-353260.
Bij inschrijving vermelden welke tocht je doet 
en/of je blijft eten. Ook een telefoon- of 
gsm-nummer is gewenst dit om jullie bij even-
tuele wijzigingen te kunnen informeren. 
Privacy: Foto’s gemaakt op onze activiteiten 
kunnen door ons gepubliceerd worden op 
onze website en andere publicaties. Degenen 
die zich liever niet zien in deze publicaties, 
gelieve dit ons dan te melden! 
PS: De dagfietstocht “Golden River” voorzien 
op 18 september wordt verplaatst naar 19 
september (zie ook verder).
Opgelet gewijzigde verkeersituatie te Oos-
takkerdorp: zie stad Gent/wegeniswerken.

Dagfietstocht “Golden River”

Zondag 19 september 2021

De bloeiende vlas- en linnennijverheid zette 
Kortrijk en omstreken in de 19de eeuw op 
de wereldkaart en bracht een ongekende 
welvaart naar de regio. Het inspireerde de 
Engelsen tot het bedenken van de naam ‘Gol-
den River’. Het Leiewater was immers cruci-
aal voor het roten van het vlas. De rivier was 
letterlijk en figuurlijk de levensader van de 
streek. 

PRAKTISCH
Start tocht om 10u30 aan Brasserie Bergelen, 
Hemelhofweg 27, 8560 Gullegem. Afstand 
54km. Middagstop tegen 12u30 in de retro-
herberg “In den Grooten Moriaen”, dit is 
nabij het Tabaksmuseum: Koestraat 63, 8940 
Wervik. Hier hebben we de mogelijkheid iets 
te eten nl: Broodplank 7 euro, biertje “Mo-
riaen” 3,5 euro of koffie 2 euro. De niet-fiet-
sers kunnen ons hier vervoegen en eventueel 
het tabaksmuseum bezoeken en/of een klei-
ne wandeling maken. Vandaag wordt meer 
dan 98 procent van de Belgische tabak in de 
Wervikse regio verbouwd. De teelt gaat de 
jongste jaren evenwel sterk achteruit. Het 
verbouwen van tabak wordt dan ook steeds 
meer een folkloristisch gebeuren. 
De fietsers maken waarschijnlijk nog een hal-
te op een tiental km van het einde.
Aankomst fietsers en wandelaars aan Brasse-
rie Bergelen  tegen 17u30 à 18u

Hier werd een maaltijd vastgelegd:
- Glas Cava of fruitsap
- Hoofdgerecht keuze uit: scampi maison of 
varkenswangetjes of een slaatje (keuze uit 
geitenkaas ,scampi, kip of zalm), frietjes of 
kroketjes inbegrepen
- Glas wijn en 1x bijschenken aan tafel, water 
aan tafel
- Koffie en taartstuk (keuze uit aardbei ,cho-
colade, biscuit fruit)
Deelnameprijzen: Leden totale pakket: Brood-
plank en biertje of koffie op middagstop en 
avondeten: 45 euro of avondeten en drankje 
op middagstop 39 euro. Voor de niet leden 
met of zonder broodplank respectievelijk 49 
euro/43 euro
Inschrijven tot 10 september bij: Bertrand Van 
Der Sypt: Langerbruggestraat 40 te Oostak-
ker, telefoon 09-2515426 of 0470-353260 of 
Michel Azou, tel: 056-615189.
Inschrijving is pas definitief na storting op pa-
sarrek: BE13 8905 3402 4639 met vermelding 
aantal en keuze hoofdmenu en/of brood-
plank.
Van de inschrijvers verwachten we dat ze bij 
inschrijving vermelden of ze fietsen of enkel 
komen eten. Ook een telefoon- of gsm-num-
mer is gewenst dit om jullie bij eventuele wij-
zigingen te kunnen informeren.

Het bestuur

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
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Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden
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www.dewegwijs.be
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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...

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

OKRA trok
naar Knokke-Heist
’t Is zomer dus gaan we naar de zee, 
dachten ze bij OKRA. Met zijn allen op 
de trein, behalve de carpoolers die met 
4 in één wagen richting kust reden. Op-
vallend (?): de chauffeurs waren allen 
mannen en de passagiers allen van het 
andere geslacht.

Eerst een stukske eten in LE HEROS op het 
Heldenplein (warm aanbevolen) en toen 
kwam ….. de regen. Dus: de tram op naar 
drogere (?) oorden, een terraske doen en 
daarna nog een terraske doen. En de pe-
tanquers: zij speelden (“petanqtigen” is 
geen goed Nederlands zeker?) voort tot 
het water in hun schoenen stond (die ve-
len niet meer aan hadden). Enfin: ’t was 
onze eerste uitstap sedert héél lang en 
niemand die het zich beklaagde. Op naar 
de volgende!

OKRA
Gezinsfietstocht
De “grote” kermis 2021: dit jaar geen ont-
bijt in de tent, geen petanquewedstrijd, 
geen kaarting, maar wel, op zondag 29 au-

gustus: een gezellige familie-fietstocht : ± 
35 km langs rustige wegen aan een geza-
pig tempo en een stop halfweg: wij starten 
om 14:00u aan het OCO – deelname gratis 
– inschrijven niet nodig!
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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).

TE KOOP
Hoektafel graniet, op be-
tonzuilen. Moet weg we-
gens aankoop hoeksalon. 
Prijs 110 euro. H 70 cm. 
Breed beide kanten gra-
niet blad 90 cm. Eiken sa-
lontafel met zwart leisteen 
blad. Prijs 85 euro. Moderne luster met 6 porse-
leinen kapjes. Prijs 45 euro.
Info: 0499-144 960

Te KOOP
Kinderbuggy, merk Baninni, 6 tot 36 
maanden, gemakkelijk en compact 
opvouwbaar, plastieken regenhoes, 
rem op achteras. Prijs: 45 euro.
Info: 0495-679801

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

Abonnement Attentie
Personen die belangstelling hebben voor ons 
maandblad ‘Attentie’ en niet op Oostakker 
woonachtig zijn, kunnen een jaarabonnement 
nemen (30 euro voor 11 nummers). De postzegels 
zijn immers de voorbije vijf jaar met 30% duur-
der geworden. Interesse? Neem contact op met 
uitgever Jan Callebert, via mail: info@dewegwijs.
be of gsm 0478 97 87 11. Opgelet: nieuw reke-
ningnummer: BE76 9730 7447 3095. Vermeld uw 
naam, adres, en ‘attentie’. We sturen dan elke 
maand ‘Attentie’ op met de post.

BIBLIOTHEEK
OOSTAKKER

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

(Gentinfo, verlengen en reserveren)

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

Heb je speciaal nieuws in 
uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de
redactie van Attentie: 

info@dewegwijs.be
of bel 0478-97 87 11

Wij proberen dit op te volgen.

Het hoeft niemand te verbazen 
dat het in Oostakker overloopt 
van de lekkere producten die 
te vinden zijn bij de lokale han-
delaren en de talrijke (h)eerlij-
ke gerechten bij de Oostakkerse 
restaurants. Daarenboven zijn er 
ook ongetwijfeld bijzondere hob-
bykoks woonachtig te Oostakker. 
Deze rubriek zal maandelijks de 
schijnwerpers plaatsen op deze 
‘lekkere Oostakkerse dingen’ …

En zoals het hoort, past bij elk 
goed gerecht uiteraard een goed glas. 
Los van het feit dat er (als het gaat over 
wijn-pairing) gelukkig nog een aantal ze-
kerheden zijn in het leven zoals “een côte- 
à-l’os’ke vraagt om een stevige bordeaux”, 
zal er telkens door een vakkundig panel 
getracht worden om een aantal wijn-sug-
gesties aan te reiken bij elk product/gerecht 
die te verkrijgen zijn in (groot) Oostakker.
Iedereen bezit de natuurlijke gave – tenzij 
corona stokken in de wielen heeft gestoken 
- om aan te voelen of meerdere ingrediën-
ten in de mond bij elkaar passen. Maar door 
de veelzijdigheid aan producten en het feit 
dat elke ‘handeling’ invloed heeft op de 
moleculaire samenstelling van een product, 
is dit natuurlijke aanvoelen soms moeilijk 
aan te houden bij complexere gerechten/
producten. Er zijn ondertussen ook metho-
des (zoals foodpairing ®) ontwikkeld om te 
op wetenschappelijke basis te achterhalen 
of ingrediënten bij elkaar kunnen passen.

Men heeft onderzocht dat mensen voor 
80% met de geur ‘proeven’ en slechts 20% 
van de ervaring gebeurt op basis van smaak 
(zoet – zuur – zout – bitter (tannines) – vet 
– umami) en textuur (krokant tov smeuig, 

luchtig vs hard, koud vs warm, 
…). Deze methode is uiteraard 
geen garantie op slagen en het 
blijft de kunst van een chef-
kok om dit aan te voelen en 
waar nodig bij te sturen. Een 
gerecht zou er namelijk naar 
moeten streven om het liefst 
met zo weinig mogelijk ingre-
diënten met zoveel mogelijke 
aromatische linken, een even-
wicht te vinden in zowel sma-
ken als textuur. 

Een bijkomend aspect – en dan wordt het 
pas echt complex – is de wijn-pairing bij 
een gerecht. De geur, smaak en textuur 
hebben uiteraard ook een bijkomende in-
vloed op uw beleving van het gerecht. De 
meest voorkomende pairing is een verster-
kende pairing die bepaalde elementen uit 
een gerecht/ drank gaan versterken (of 
vaak ook het verdoezelen van bepaalde 
aspecten). Zo bijvoorbeeld dat sappig rood 
vlees de (meestal) zware tannines van een 
bordeaux zullen afzwakken en het fruit 
een mooie aanvulling wordt op het vlees. 
Boeiend wordt het helemaal indien men 
zal proberen een extra dimensie aan een 
bepaald gerecht te geven door te streven 
naar een ‘contrasterende’ drank.  Een de-
licaat evenwicht waarbij drank en gerecht 
elkaar in evenwicht brengen en zal resulte-
ren in – zoals het soms ook in supermarkten 
geldt – “1+1 =3”. 

Een moeilijke uitdaging die Jasper Van Pa-
peghem, Björg Claeys en Jeroen De Wael 
zullen aangaan. Maar daarvoor is uw in-
breng noodzakelijk! Aarzel niet, wij zien 
graag uw recepten/producten tegemoet.

Mail naar lekkeroostakker@yahoo.com!

<<<  Lekker Oostakker! >>>
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exclusief verkrijgbaar bijSleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

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

Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

JOHAN,
Ergosleep® slaper sinds 2018

Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

DANA,
Ergosleep® slaper sinds 2018

wegwijs24x32-Johan+Dana.indd   1 28/09/2020   17:24


