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Alle info in verband met
publiceren  in dit blad:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Wij contacteren u dan
zo snel mogelijk.

Volgende editie verschijnt in de week van 9 tot 16 oktober. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 2 oktober 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 - SEPTEMBER 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 oktober 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

✂

Zaterdag 2 oktober: DAG VAN DE KLANT
Zie middenpagina’s

Bruudruuster en Oogstkermis
meer dan geslaagd !

Zie blz 4 tot 9

Van ‘nonnenklooster’
tot Vincenthof - Zie blz. 18

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !

Is dé juwelier die dicht bij jou staat en tot bij jou komt
Hij kiest zijn eigen weg als jouw juwelier aan huis

ChristiaanVanBignoot
Maak kennis met

• Op zoek naar een rouwjuweel?

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

voor jullie trouwringen

Hij is snel bereikbaar via whatsapp/Tel 0478 641 113of
mail christiaan@vanbignoot.com

Wanneer het best past voor jou. Een Afspraak nade
kantooruren of in hetweekend?

ChristiaanVanBignoot

• Een uniek juweel voor een bijzondere verjaardag?
• Oud goud/munten 'verkopen' of verwerken tot

een nieuw juweel?

www.christiaanvanbignoot.com

Werken aan gevaarlijk 
kruispunt kunnen doorgaan.

Zie blz. 39
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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

Na veel politiek krakeel en alsmaar meer 
afhakende partijen - om uiteenlopende re-
denen - houdt de stad Gent een verdere uit-
breiding van de Lage-emissiezone (LEZ) voor 
bekeken. Een verruiming naar andere delen buiten de 
stadsring tot zelfs in het havengebied en de Kanaalzone, 
zit er niet meer in. Oostakker en andere kanaaldorpen blij-
ven dus gespaard. Vooraf eventjes op scherp stellen. Een 
LEZ is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen 
niet binnen mogen of slechts onder bepaalde voorwaar-
den omdat ze teveel schadelijke stoffen uitstoten. Met de 
klemtoon op de gezondheidsbezwaring door fijn stof en 
roet. In het andere geval wacht een fikse boete of des-
noods een jaarlijkse ‘afkoopwaarde’. Financiële creativiteit 
loont in dit land altijd. Of het nu om het milieu gaat of 
niet. De recente beslissing is dan weer in strijd met het af-
gesproken bestuursakkoord. Daar wringt ook bij ons nog 
wat het schoentje. Maar (politieke) tijden en gedragspa-
tronen veranderen alsmaar sneller. Het volstaat vandaag 
om ‘een constructieve motie van wantrouwen’ in te die-
nen en een coalitie valt van de ene dag op de andere uit-
een. Ook al is hommeles bij het democratisch besturen van 
alle tijden en heeft ‘ieder varken wel eens een zwijn in de 

familie’. De Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur vergeleek op televisie de situatie met 
een ‘slecht huwelijk’. De ervaring leert dat een 
vechtscheiding in se nooit winnaars oplevert. 

“De winst voor de luchtkwaliteit is te klein en de prakti-
sche bezwaren te groot” motiveert de Stad vandaag de 
beslissing. Dit is niet eens een verrassing. Al een paar jaren 
geleden, schreven we dat bekende centrumsteden in o.m. 
Nederland de Lage-emissiezone vroegtijdig voor bekeken 
hielden. Onze noorderburen zijn wel vaker een gidsland. 
Belangrijker om weten is dat ook de bevolking hoe langer 
hoe meer mentaal afhaakt. Je zal als oud wordende stads-
genoot maar in een kanaalgemeente wonen, nog over een 
autootje beschikken en sporadisch naar de buurtwinkel - 
als die er nog is - of een vriend rijden. Met de dreiging 
van een uitbreidende LEZ boven het hoofd. En al een leven 
lang de uitstoot van een pak industriële bedrijven trotse-
ren en overleven. Laat staan inlevend het spanningsveld 
tussen economie en ecologie ondergaan. Vanuit die visie 
verdien je eerder een premie dan een boete...

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Lage 
emissie...

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

Onze tentoonstelling met de Oogstkermis was 
een groot succes.
Nogmaals proficiat voor onze 3 lokale kun-
stenaars Robert NEYT (met digitale beeld-
composities), Frank PAMELEIRE (met heel 
speciale foto’s) en Dirk VERNAEVE (met aquarel-
len); zij brachten Oostakker fantastisch in beeld. 
Wij danken ook de talrijke bezoekers.  De be-
zoekerswedstrijd was blijkbaar moeilijk; slechts 
15 deelnemers hadden alle vragen juist.  De 5 
winnaars, die de schiftingsvraag het dichtst be-
naderden, winnen een mooi Davidsfondsboek. 

DAVIDSFONDS GAAT TERUG VOOR EEN VOLLE JAARKALENDER

Hun namen zijn terug te vinden op onze web-
site df-oostakker.blogspot.com. Zij worden ook 
verwittigd en kunnen hun prijs afhalen op Vers 
Geperst.
Dit is meteen ook de eerste activiteit van ons 
goedgevulde DF-jaarprogramma.  De door Co-
rona uitgestelde activiteiten van vorig jaar vor-

men er de ruggengraat van.

VERS GEPERST
De voorstelling van ons GROTE DAVIDS-
FONDS-BOEKENPAKKET gaat dit jaar 
door op zondag 3 oktober, van 10.00 tot 
13.00 uur, terug in de grote OCO-zaal, 
Pijphoekstraat 30.
Er worden terug veel nieuwe titels, waar-
onder veel mooie kinderboeken, voor-
gesteld, samen met ons jaarprogramma.   
DF-leden weten dat dit hét beste mo-

ment is om het DF-lidmaatschap te vernieu-
wen.  Maar dit geldt evenzeer voor wie DF-lid 
wil worden.  Je ontvangt de Davidsfonds-CUL-
TUURKAART 2022 al zodra je meer dan 40 euro 
boeken bestelt.  Wie zich op “VERS GEPERST” 
als nieuw lid aansluit, krijgt ook dit jaar gratis 
een boek extra (te kiezen uit een lijst van be-
schikbare titels).

Iedereen is van harte welkom; gratis toegang.  
We organiseren corona-veilig, conform de dan 
geldende coronamaatregelen. Hopelijk kunnen 
we al onze goede tradities in ere herstellen en 
aan alle bezoekers, in volle gezelligheid, terug 
gratis een drankje en een hapje aanbieden.

Noteer ook alvast onze volgende DF-activi-
teit: op vrijdagavond 22 oktober spreekt Pro-
fessor Jean-Paul VANBENDEGEM voor ons 
in het OCO met als thema “WIJS, GRIJS EN 
PUBER” of wat het betekent het om ‘seni-
or’ te zijn in onze moderne samenleving.   
Deze lezing is een gezamenlijke organisatie 
van Davidsfonds, KWB en Pasar.
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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 10/09/2021 t.e.m. 10/10/2021

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

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

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

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

1kg bereid stoofvlees
of vol-au-vent

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

1kg spaghettisaus
+ 1 pak spaghetti

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

Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
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

KOMENDE ACTIVITEITEN
Dinsdag 14 september 19u30: PRAATCAFE

Vanaf dinsdag 28 september, 20u00:
wekelijks een uurtje ZUMBA

Vrijdag 8 oktober om 9u00
hernemen de NAAILESSEN

Naailessen woensdagavond:
Om organisatorische reden hadden wij 
graag een idee van jullie interesse om op 
woensdagavond terug naailes te volgen.
Een mailtje is vlug geschreven, toch?! 

Ook creatief gaan we terug aan de slag: 
- 28/9: een tasje breien 
- 12 en 26/10: wij staan open voor jullie 

voorstellen
- 9/11:  een popje vilten
- 23/11: kerstkaartjes maken
Culinair:
- 30/11: feestmenu.  Later meer info.
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Oostakker weet (nog altijd) wat feesten is...
Maegher Goet mocht 20 de spits afbijten van twee 
‘feest’weekends rond de kerk. De comedy-avond trok 
ruw geschat zo’n 500 toeschouwers. Er was geen Covid 
Safe Ticket nodig. De dag erna kwamen zowat 1200 
muziekliefhebbers afgezakt naar Bruudruuster en daar 
was wel een Covid Safe Ticket vereist...

VRIJDAG 20 AUGUSTUS: COMEDY-AVOND
Omdat onze bezoekers al zittend aan een tafel het evenement 
moesten bijwonen, hadden we uitzonderlijk geëxperimen-
teerd met comedy van eigen bodem – met onder meer The Luna-
tics en Karel De Rycke. 
Het evenementenplein werd dit jaar ingericht en uitgebaat door 
een samenwerking tussen de Maegher Goet vzw en Café De Spie-
gel. Het Maegher Goet stond hierbij in voor een groot deel van de 
logistieke ondersteuning, zoals het gebruik van de herbruik-
bare bekers (want sinds januari 2020 verbiedt de wet het om 
drankjes te schenken in plastic wegwerpbekers).

Op zaterdag was het Covid Safe Ticket wel vereist om toegang te verkrijgen tot het evenement. Het 
scannen van de tickets verliep heel vlot. Ondanks de wegenwerken op het dorpsplein – en de daartoe 
voorziene omleiding van de ingang via de Pijphoekstraat – vonden heel wat bezoekers probleemloos hun 
weg naar het terrein. De regen op zaterdagavond was sowieso een spelbreker, maar gelukkig hield het 
op met regenen omstreeks de klok van negen en bleef het droog tijdens het sluitstuk van deze editie met 
optredens van Biezebaaze, Twerkshop en de coverband Dhont & The Hitmen. Geschat aantal bezoekers: 
1.200. Dat is minder dan voorgaande edities. Gezien de omstandigheden, blikken we tevreden terug op 
deze twaalfde editie van het festival. Foto’s:  Jeroen Dellaert en Jan Callebert.

Zaterdag
21 augustus:

BRUUD-
RUUSTER
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Elke DERDE vrijdag van de maand,
met start op 15 oktober,

organiseren we terug onze succesformule:

‘Dinner & Dance’

Een all-in van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie van lekker eten en dansen.

Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet

(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

Alle gerechtjes bestaan uit mooie bordjes 
welke de gasten makkelijk kunnen nemen.
Zowel vis, vlees als vegetarisch is voorzien.

 
Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet

direct naar huis moeten!
 

Door de vele aanvragen
voor feesten

zijn we op zoek naar
EXTRA PERSONEEL

 
Heb je zin om te komen werken in een leuke 

werksfeer, dan ben je op het juiste adres!
 

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

Het meezingende spektakel was oor-
spronkelijk geprogrammeerd op het po-
dium. Het slechte weer deed de waterval 
aan hits en covers uit de jaren ’50, ‘60, 
’70… in het zaaltje van café De Spiegel 
belanden.
De sfeer en het interactieve enthousias-
me was er niet minder om. Al was toen 
nog niet eens geweten dat de legendari-
sche Zweedse popgroep ABBA na veertig 
jaar een - hoofdzakelijk virtueel - herop-
treden plant. In een nieuw te bouwen 
Londense muziektempel nog wel met 
hologrammende artiesten als eigentijdse 
invulling. Moet kunnen en velen kijken er 
nu al wereldwijd nostalgiek naar uit. 

Onvergetelijk…
Het optreden van de schlagerformatie ‘The 
Unforgettables’ was op kermiszondagavond de lang 
verhoopte muzikale brug naar mijn 70ste verjaardag. 

Voor ‘The Unforgettables‘ is  
het ABBA-repertoire al lan-
ger gesneden koek. Op de 
avond zelf viel ook een mu-
zikale verrassing. Uitbaatster 
Kelly pleegde er onver-
wachts een muzikaal duet op 
de tonen van het bekende 
Rose Garden van Dolly Par-
ton. Met veel succes en met 
podium- en stemvastheid als 
onvermoede talenten. De 
groep speelde onverwacht 
‘verlengingen’ tot zowat 
middernacht. Tijdstip waar-
op symbolisch ‘Tram 7’ defi-
nitief aan mij voorbijkwam. 
Een pak uren later werd ik, 
als verjarende redacteur van 
ATTENTIE, ook naar het po-
dium van het schlagerfesti-
val gesommeerd. Al heb ik 

dat zelf nauwelijks gehoord - het 
applaus nadien wel - wegens te ver 
verwijderd van de muzikale boxen. 
Of is het veeleer doof worden? Ce-
dric Vanderlinden van Dekenij Oos-
takker en Rik Hoeree, medewerker 
aan dit blad, brachten dan maar de 
boodschap - en de fles cava - over... 
(Foto Francky Boone).

Eric VAN LAECKE  
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Kermis en oogststoet waren (alweer) fantastisch !
Vorig jaar strooide Corona flink roet in het eten, maar de editie van 2021 mocht er zeker zijn!  Proficiat aan de 
dekenij. Ook de rommelmarkt, de kermis, en de optredens van het Schlagerfestival trokken veel volk !  Ook dit 
jaar was ‘Attentie’ van de partij. Omdat beelden meer zeggen dan woorden, hier een foto-overzicht van deze top-
dagen.

Geen kermis zonder optredens, rommelmarkt, kermisattracties,
kindernamiddag en natuurlijk... Vlaaien van Hemelsoet !

Terwijl de stoet zich op gang trok aan de Wulverdam stonden reeds 
honderden mensen de sfeer op te snuiven aan het ‘eindpunt’...
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Met Danny én de Belleman op kop kregen we weer een
prachtige Oogststoet.  De beelden spreken voor zich...
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Dat de ‘Morrizen’ alweer met een spektakelstukje kwamen opdraven 
zijn we ondertussen gewoon. Het ging er ‘natjes’ aan toe...

Traditioneel wordt Vlaaiendinsdag afgesloten met veel volk en veel 
sfeer tot in de vroege uurtjes. Proficiat aan de organisatie !
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Kunstzinnige ‘Oostakkerse verbeelding’
Wie tijdens de Oogstfeesten een kijkje kwam nemen op de tentoon-
stelling ‘Oostakkerse Verbeelding’ door het plaatselijke Davidsfonds, 
ging allicht met eenzelfde cultuurverrijkend gevoel naar huis als wij. 
De deelgemeente kan inderdaad nog altijd bogen op erg creatieve 
kunstenaars en de plaatselijke omgeving nodigt nog altijd uit tot het 
observeren en vastleggen van de vele gevarieerde aspecten die on-
ze lokale leefomgeving kleuren en vorm geven. Zelfs meer dan ooit 
vanuit nieuwere invalshoeken en gebruikmakend van dito inzichten 
en technieken. Waarbij de verbeelding vaak het louter visuele sterk 
overstijgt. Fotograaf Frank Paemeleire maakte originele postkaarten 
van zijn verkennende voettocht door Oostakker. Aquarellist Dirk Ver-
naeve deed vele en mooie hoekjes kunstzinnig herleven in kleurrij-
ke waterverf. Robert Neyt blijft experimenteren met technieken als 
tablettekenen en -schilderen en fotografie. Zijn digitale composities 
herinneren aan het verleden, absorberen de werkelijkheid van van-
daag en doen dromen van de toekomst. Ruim voldoende om hen - en 
anderen - in latere nummers van ATTENTIE een ruimer forum aan te 
bieden… Anders gezegd, in quasi post-coronatijden opende ook cul-
tuurverspreider Davidsfonds de deur naar het hernieuwde normaal…

Eric VAN LAECKE  

De ‘kunst’ van het ontmoeten..
Het is al tot vervelens toe herhaald: in volle coronatijden waren 
de intense menselijke kontakten nooit zo zeldzaam, nooit zo ver 
weg. Soms in een schrijnende cocktail van eenzaamheid, desori-
entatie en een uitdovende blik op de toekomst. Niet weinigen 
namen, compleet in afzondering en aan hun lot overgelaten, af-
scheid van hun vertrouwde omgeving. Of van hun leven ook. Dat 
zo’n scenario zich best nooit meer herhaald, is voor jong als min-
der jong, de (vernieuwde) rode draad van het samenleven. Onder 
de mensen komen en/of mekaar spontaan ontmoeten, doet won-
deren en blijft in se de kunst van ons bestaan. Dat weten ook de 
drie dames op de foto die mekaar - na ruim zestig jaar niet meer 
gezien - tegen het lijf liepen op de tentoonstelling ‘Oostakkerse 
Verbeelding’ in het Ontmoetingscentrum Oostakker (OCO).  Op de 
foto van links naar rechts waren dat Rosa Van Wanseele (90), Deni-
se Verween (92) en Yvonne Van Kerkvoorde (89). Spontaner en har-
telijker kon de reünie niet zijn. Rosa is de tante van kunstenaar Dirk 
Vernaeve, Denise herkenden we uit onze jonge jaren bij de vroege-
re voetbalvereniging Oude Gloriën. Yvonne is dan weer mijn krani-
ge onder-buurvrouw in de Gentstraat. Gelukkig was exposerende 
fotograaf Frank Paemeleire ook in de buurt…

Eric VAN LAECKE    
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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 ...

Het programma in Izegem is als 
volgt:

• Voormiddag: Aan het station van 
Izegem worden we verwelkomd 
door een stadsgids voor een stads-
wandeling in het centrum waar 
we de belangrijkste gebouwen en 
plaatsen zullen verkennen.

• ’s Middags nemen we het middag-
maal in een lokaal restaurant. Op 
het menu staat:

Daguitstap naar Izegem
en zijn industriële geschiedenis
vtbKultuur Oostakker organiseert op 
zaterdag 6 november 2021 een daguitstap 
naar het West-Vlaamse Izegem waar we 
zowel het stadje alsook zijn rijke industriële 
geschiedenis zullen leren kennen.

We komen samen in het station van Gent 
Sint-Pieters en nemen de trein van 9.06 uur 
om via Kortrijk naar Izegem te sporen. Het 
treinstation van Izegem ligt midden in het 
stadje en alle plaatsen die we bezoeken 
liggen op korte wandelafstand.

- Aperitief (keuze tussen porto, sherry, marti-
ni, pineau of fruitsap)

- Minestrone soep
- Hoofdgerecht: Gebakken kipfilet provençaal 

of stoofpotje van Noordzeevis met witte 
wijnsaus 

- Koffie of thee
- Tijdens de maaltijd is er één drankje inbegre-

pen met keuze tussen wijn, pils of frisdrank 

• Namiddag:
Geleid bezoek aan de Industriële Erfgoedsi-
te die gelegen is in het prachtige industriële 
art-decor gebouw ‘Eperon d’Or’, een voor-
malige schoenfabriek. Daar bezoeken we het 
borstel- en schoenenmuseum waar je kennis 
maakt met deze industrieën. Izegem oogst-
te hiermee in het verleden een grote bekend-
heid. Er is ook veel aandacht voor de brede 
impact van de industrialisatie op de stad, de 
streek en zijn bewoners. Het bezoek aan het 
museum is een speciale totaalbeleving en ze-
ker de moeite waard.
Het bezoek aan Eperon d’Or eindigt rond 16 
uur. Van hieruit nemen we de trein naar Gent. 
Het station van Izegem ligt op 250 meter van 
Eperon d’Or.

Wat mag je verwachten in het borstel- en 
schoenenmuseum Eperon d’Or?
Borstels ….. Zeg nooit zomaar ‘borstel’ tegen 
een borstel. Want er zijn meer soorten borstels 
dan je je kunt voorstellen. Tijdens een bezoek 
aan de borstelafdeling van Eperon d’Or wordt 
het allemaal glashelder. De statige borstel-
baronnen leiden je door de geschiedenis van 
de Izegemse én de mondiale borstelindustrie. 
Daarbij val je gegarandeerd van de ene verba-
zing in de andere. In de fabriekshal maak je 
vervolgens kennis met de technische kant van 
de hele zaak. Een reeks nog werkende machi-
nes biedt daar een overzicht van de technische 
evolutie van het einde van de 19de eeuw tot 
het jaar 1970. 
Schoenen ….. De schoenmakerij balanceert op 
de grens tussen ambacht en verfijnde kunst. 
In Eperon d’Or schetsen we het verhaal van die 
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

nijverheid. In de unieke voorbouw etaleren we 
een kleurrijke reeks fijne topstukken. In de ach-
terliggende fabriekshal kun je aan de hand van 
een complete productielijn zien hoe schoenen 
gemaakt werden in de jaren ‘50. En uiteraard 
hebben we ook aandacht voor de menselijke 
kant van de hele zaak: de overgang, van hand-
werk naar mechanisatie, de verhalen van de ar-
beiders, het vakjargon en het fabrieksleven.

De prijs voor deze daguitstap (met alle gelei-
de bezoeken en middagmaal zoals beschreven) 
bedraagt 48 Euro voor leden en 52 Euro voor 
niet-leden. Het treinvervoer is niet in de prijs 
inbegrepen.

Voor inschrijvingen contacteer :
Pol Storme, tel. 09 259.02.75, 
e-mail: oostakker@vtbkultuur.be. 
Na bevestiging van je inschrijving gelieve te 
betalen op rekening BE10 7360 6084 2104 van 
vtbKultuur Oostakker met vermelding van je 
keuze voor het hoofdmenu (vlees of vis). Je 
bent slechts definitief ingeschreven na beta-
ling. Het deelnemersaantal is beperkt tot 20 
personen. 

Lessenreeks batik in eigen atelier
Na de Corona/Covid-perikelen hopen we 
voor het werkjaar 2021-2022 opnieuw lessen 
te kunnen plannen op en zo normaal moge-
lijke manier. 
Het nieuwe seizoen zien we als volgt tege-
moet: 
• Ik wil batikken… 
• Het is lang geleden… 
• Eindelijk wil ik eraan beginnen… 
Deze korte reeks is ideaal voor jou om je ken-
nis op te frissen of om te weten hoe je eraan 
moet beginnen. 

Wat breng je mee? 
In de eerste plaats je enthousiasme. 
Heb je batikmateriaal? Breng het dan ook 
mee. Een gedetailleerde lijst krijg je bij in-
schrijving. 
Heb je helemaal niets in huis? Geen pro-
bleem, alles is in bruikleen beschikbaar in het 
atelier. Na de eerste les zal je bewust je eigen 
materiaal kunnen aanschaffen. 

LES 1: MATERIALEN EN BASISTECHNIEKEN 
Donderdag 14 en vrijdag 15 oktober 2021 
Het weefsel, de batikwas, de kwasten en 
penselen, de tjanting… 
De materialen worden besproken en 
gebruikt in enkele basisoefeningen om 
ermee vertrouwd te geraken. Deze oefe-
ningen geven ook inzicht in de opbouw 
van een batikwerk. 

LES 2: JE EIGEN ONTWERP UITWERKEN 
Donderdag 18 en
vrijdag 19 november 2021 

Je (eenvoudig) ontwerp wordt geanaly-
seerd zodat de planning voor de opbouw 
duidelijk wordt. Onder begeleiding ga je 
dan te werk. 

Dit wordt een boeiende les waarin je 
zelfstandig leert denken om een batik te 
realiseren. 

LES 3: DIEPTEWERKING 
Donderdag 16
en vrijdag 17 december 2021 

We gaan een stapje verder en ontdekken 
mogelijkheden om meer diepte en volu-
me in ons werk te leggen. 

Wat kost het? 
Je betaalt 330 euro voor de reeks. Voor-
schot 110 euro bij inschrijving. Saldo: tel-
kens 110 euro vóór 1 november en vóór 1 
december 2021 

INFO:
Lijnmolenstraat 52
Sint-Amandsberg)
Tel. 09 229 18 49 of 0478 347 119
rita@ritatrefois.be
www.ritatrefois.be
IBAN:BE30 29 00 393 0 3411 
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   Ruilbeurs Disney stickers: kom je stickers ruilen in onze winkel 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  ACTIES GELDIG VAN 13/09/2021 TOT EN MET 10/10/2021 in carrefour market oostakker dorp. 
   
 
    

Prijzen en aanbod onder voorbehoud. Aanvullende voorwaarden 
in de winkel. Zolang de voorraad strekt. Acties niet cumuleerbaar.  
V.U.: Els De Smet, Oostakkerdorp 12, 9041 Oostakker . 
*MUV. Tabak sigaretten,  vuilniszakken leeggoed telefoon- herlaad 
-geschenk- en vervoerskaarten, postzegels, e.a. wettelijke 
uitzonderingen. 

€8 pp. 

        
Fijnkost 

salami 150gr: 
1+1 
Gratis 

T.w.v. 2.29€ 

Carrefour 
sandwichen 4st. 

1+1 
Gratis 
 
 
 
Tw.v. 0.89€ 

 

MAANDAG 
13/09, 20/09, 

27/09 en 04/10 

DINSDAG 
14/09, 21/09, 

28/09 en 05/10 

 
 Donuts: 

2+2 
Gratis 
 
T.w.v. 1€ 

WOENSDAG 
15/09, 22/09, 

29/09 en 06/10 

Kaasburgers: 
2+2 
Gratis 
 
T.w.v 7.19€ 

DONDERDAG 
16/09, 23/09, 

30/09 en 07/10 

 
Varken-

Rundsgehakt: 
1kg+1kg 
gratis 
 
T.w.v. 9,29€ 

 

Huisbereide 
spaghettisaus: 

1kg+1kg 
gratis 
T.w.v. 8.90€ 

 

VRIJDAG 
17/09, 24/09, 

01/10 en 08/10 

ZATERDAG 
18/09, 25/09, 

02/10 en 09/10 

 ELKE ZONDAG EEN GRATIS 
FLES CAVA PUIGESSER BRUT 
75CL BIJ AANKOOP VAN 60€. * 

 

WEEK 1: 
13/09-19/09 

CARREFOUR VLOEIBARE 
MARGARINE 500ml  
 
Bij aankoop van 20€ 
t.w.v. 1.19€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK 3: 
27/09-03/10 

CARREFOUR MAYO 
MET CITROEN 465g 
GRATIS 
 
Bij aankoop van 20€ 
t.w.v. 1.79€ 

 
 
 
 
 
 

 

WEEK 2:  
20/09-26/09 

CARREFOUR MUESLI 
CHOCO 500gr 
GRATIS 
Bij aankoop van 20€ 
t.w.v. 1.65€ 

 
 
 

WEEK 4: 
04/10-10/10 

CARREFOUR ECO 
PLAN RUITENSPRAY 
GRATIS 
 
Bij aankoop van 20€ 
t.w.v. 2.49€ 

 
 
 

Tijdens de 
wegenwerken blijft 
onze winkel nog 
steeds bereikbaar via 
wittewalle of via de 
wolfputstraat!!! 

Gebruik gerust deze 
kaart als uw rode 
draad doorheen de 
werken. 

Oostakker dorp GRATIS 
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Oostakker Dorp 

 

 

 

 

Oostakkerdorp 12, 9041 Oostakker 

OPEN MA van 11u tot 19u 
DI – ZA van 8u tot 19u 
ZONDAG van 8u tot 13u 

09/251.05.79 

  

Fondue 

Fondue  +/-350g pp.  € 7,50 pp. 
chateaubriand, varkenslapje carré,  
kippenborstfilet, chipolata, fondueballetjes, 
en spekvinkje 

Fondue Luxe +/-450g pp.  € 9,50 pp. 
chateaubriand, varkenshaasje, lamsnootje, 
kalfslapje, kippenborstfilet, chipolata, 
fondueballetjes en spekvinkje 

Kinderfondue +/-150g pp. € 3,00 pp. 
chipolata, spekvinkje, kippenborstfilet, 
kinderburgertje en snoepverrassing 

Kaasplank & Sandwiches 

Kaasschotel met vers fruit € 12,50 pp. 
stokbrood 290g  € 0,69 stuk 
stokbrood 450g  € 1,09 stuk 
noten-rozijnenbrood 250g € 2,15 stuk 

Minisandwiches belegd  €1,20 stuk 
Keuze uit: gerookte zalm, préparé, kaas, 
Hesp, salami, vleessalade en tonijnsalade. 

Gourmet 

Gourmet +/-350g pp. € 8,00 pp. 
chateaubriand, varkenslapje carré,  
kippenborstfilet, chipolata, spekvinkje 
en mini-hamburgertjes 

Gourmet Luxe +/-450g pp.  € 10,50 pp. 
filet mignon, varkenshaasje, lamskotelet, 
gemarineerde kipfilet, mini-hamburgertjes, 
cordon blue, chipolata, mini-saté, spekvinkje 

Kindergourmet +/-150g pp. € 3,00 pp. 
chipolata, spekvinkje, fondueballetjes en 
snoepverrassing 

ONZE ARRANGEMENTEN 

Facebook: Carrefour Market Oostakker  
Instagram: @carrefourmarketoostakker 

carrefourmarketoostakker@gmail.com 

Buffetten 

Vleesbuffet    € 9,50 pp. 
asperges gerold in de beenhesp,  
varkensgebraad, rosbief, salami, vleesbrood, 
meloen met gedroogde ham, ei, 
koude groenten en aardappelsalade 

Visbuffet € 12,50 pp. 
gerookte zalm, heilbot, tomaat garnaal, 
perzik met tonijn, forelfilet, makreelfilet 
koude groenten en aardappelsalade 

Feestbuffet € 19,00 pp. 
Een combinatie van al het lekkers van het 
vlees- en visbuffet. 
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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.

72
87

47
92

4  
I  5

42
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

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

ACTIVITEITEN   FERM
OOSTAKKER – DESTELDONK 
DRUMS ALIVE
Dinsdag 21 september 2021 in OCO om 20 
uur.

Wat is Drums Alive?
Niet onbelangrijk: waarom zou je gaan ‘alive 
drummen’?
Natuurlijk om calorieën te verbruiken: zo’n 
600 per uur. Hoewel niet super vermoeiend, 
toch worden alle spieren onder handen ge-
nomen. Gevoel van ‘samen’: je trommelt er 
samen op los op leuke muziek.

Zin om mee te drummen?
Schrijf je dan vlug in voor deze les door stor-
ting van 8 euro op de Ferm-rekening BE58 
7374 2400 0379 vóór 15 september. Ook 
niet-leden kunnen deelnemen aan 10 euro 
per les. Voor deze activiteit hebben we een 
minimum- en maximumaantal deelnemers! 
Dus tijdig inschrijven is de boodschap.

BEZOEK AAN DE HOEVESLAGERIJ 
DE VIERKLAVER in LOKEREN.
DONDERDAG 23 SEPTEMBER OF ZATERDAG 
9 OKTOBER TELKENS OM 16 UUR

De Vierklaver is een biohoeve met zo’n 60 
runderen. Hoeveslagerij. Hun producten kan 
je ter plaatse kopen en op markten (ook in 
Oostakker).

Wat mag je van dit bezoek verwachten?

Je krijgt een boeiende rondleiding op de 
hoeve. Aansluitend kan je genieten van een 
drankje en een verrassingsbord met allerlei 
lekkernijen van op de hoeve.

• Met de FIETS: we fietsen in groep en verza-
melen aan de kerk van Hyfte. We verzamelen 
daar om 14u45 uur!

• Met de AUTO: rij je zelf met de wagen  en 
kan er nog iemand met je mee of wil je graag 
met iemand meerijden, laat ons dit weten, 
zodat we het vervoer kunnen  organiseren. 
(fermoostdest@gmail.com of via de gsm van

Kathleen: 0474/32 86 89).
Locatie: De Vierklaver,
Hemelseschoot 17,
9160 Doorselaar

Deze activiteit staat open voor IEDEREEN.
Inschrijven? Stort vóór 18 september 12 euro/
persoon op onze Ferm-rekening BE58 7374 
2400 0379.
Vermeld hierbij: de namen van de deelne-
mers + datum van deelname - fiets of auto - 
je telefoonnummer.
Deze activiteit kan pas doorgaan bij een mi-
nimum aantal deelnemers.

GRAAG NODIGEN WE AL ONZE
FERM-LEDEN UIT OP ONZE
‘FERM WERE TUUPE TE GOARE’ AVOND
WOENSDAG 29 september om 19u30 
Het is lang geleden..., maar nu het terug iets 
soepeler kan willen we graag terug eens sa-
men komen met onze leden..
Het wordt een avond waar je terug eens kan 
bij-babbelen, iets drinken met jouw tafelge-
noten, genieten van een muzikaal optreden 
en een verfrissend tussendoortje.
Kortom een gezellige avond met ferme 
vriendinnen. Onze leden ontvingen een uit-
nodiging, wij je ook eens kennis maken  ?
Stuur een mail: fermoostdest@gmail.com  of 
gsm Kathleen 0474/ 32 86 89

CREA: WOENSDAG 13 OKTOBER, 19u30:

MACRAME
Ken je het nog  ? Met verschillende knopen 
een hanger maken voor een plantje of een 
lichtje?
Wil je  de techniek eens  leren of  herhalen? 
Schrijf je vandaag nog in want tegen  6 ok-
tober geven we het aantal door  aan de les-
geefster.  

Leden betalen 8 euro  voor les, materiaal en 
drankje. Niet- leden betalen 10 euro

Overschrijven op BE58 7324 2400 0379 
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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

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

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 9041 Oostakker

T. 09-2510699

Butane en Propane gas
CAMPINGAZ

      Afdeling

      Oostakker

Op de eerste plaats danken we onze 
Vl@s-leden, voor jullie trouw lidmaat-
schap.   Vanaf 1 september, krijgen we ein-
delijk wat meer ademruimte om onze eer-
ste activiteit op 20 september terug op te 
starten. De rest van ons “Jaarprogramma” 
zal er wel wat anders uitzien.

Maar we kijken er vooral naar uit om el-
kaar snel terug te zien en te genieten van 
een gezellig samenzijn. Toch moeten we 
tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten  
nog even de richtlijnen van de regering 
volgen. Mondmasker blijft verplicht tijdens 
binnenkomen en pauze, enkel aan tafel 
mag het zonder. Het is onze bekommernis 
om het coronavirus ver van ons te houden. 
We willen geen heropflakkering meema-
ken. Indien er terug versoepeling komt in 
2021, houden  we jullie op de hoogte.

Opgelet: parkeren dorp Oostakker: blau-
we zones. Goed opletten dus.

Maandag 20 september 2021, 14u30:
LEDENNAMIDDAG
Voordracht: “Grootste Vlaamse meester, 
Jan Van Eyck” door mevrouw Lut De Pae-
pe van de Gentse Gidsen Zij vertelt ons, op 
haar eigen manier, het wordt geen saaie 
documentaire, maar een spannend verhaal 
over de band tussen stad Gent en groot-
meester “Jan Van Eyck”.

Het strikt naleven van de maatregelen is 
een voorwaarde. Mondmaskers blijven 
onze beste vriend, bij het verlaten van de 
tafels. Rondwandelen in de zaal zal nog 
niet kunnen, maar we zijn blij elkaar terug 
te zien. Bijkomende info in verband met 
nieuwe maatregelen, graag opvolgen.

Met ons bestuur doen we er alles aan om 
onze activiteiten veilig te laten verlopen
We verwelkomen jullie met heerlijke tas 
koffie en een verrassing.
Onze afspraak in het Ontmoetingscentrum 
OCO om 14u30. 

Deelname voor de koffiemaaltijd:
6 euro voor leden
7 euro voor niet-leden

Noëlla Bracke, Secretaris Vl@s Oostakker
Noella.bracke@skynet.be of 0497-87 70 14
Lokaal: OCO, Pijphoekstraat Oostakker

Positief gedacht! 
 Wat we weten is slechts een druppel in een oceaan

van wat we niet weten (Isaac Newton)

info@zinloosgeweld.net
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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 !

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 verhaal
God bestaat en woont samen met Napoleon, de Paus, 
koning Leopold II en een hele boel andere figuren. 
Klinkt niet helemaal normaal zegt u? Dat is het wel, 
of niet? Dit zijn immers een aantal bewoners 
van een psychiatrisch centrum in de regio. 
Alles gaat daar zijn gewone gangetje tot de 
directeur op een dag het plan opvat om met 
een alternatieve therapie de patiënten pro-
beren te genezen. 
Hij beslist om de patiënten én het perso-
neel toneel te laten spelen. Als fervente Sha-
kespeare-fan kiest hij voor Romeo en Julia. 
Een keuze die hij zich zal beklagen, niet in het 
minst omdat de acteurs en actrices de tekst 
mogen bewerken en wel een heel eigen in-
vulling geven aan hun rol.

Op de planken
An De Mangelaere, Rosita Van Der Velpen, Martine Duthoi, Mie Van 
Durme, Adinda Govaert, Fabiola Vrielynck, Tony Soens, Sven Huber-
ty, Erik Verleyen, Werner Van Hulle , Ronald Van Den Bossche, en  
Jean-Pierre Rogiest  

Regie
Ludwig Ponnet bewerkte dit toneelstuk van Bruno Timp en staat ook 
in voor de regie.

Opvoeringen
Zaterdag 30 oktober  om 20 uur
Zondag    31 oktober   om 20 uur
Maandag  01 november om 19 uur
Vrijdag      05 november om 20 uur
Zaterdag   06 november om 20 uur 

Waar
EDUGO Campus “De Toren”
Sint Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Reservatie
Een ticket kost 11 euro. Leden “Open Doek” betalen 10 euro.

Telefonisch reserveren vanaf  01 september 2021:
0468/17 54 43 (bij voorkeur na 18 uur).

Jong Oostakkers Toneel vzw
ALFA & JULIA van BRUNO TIMP
In het najaar brengt Jong Oostakkers Toneel 
traditiegetrouw een daverende komedie.

www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             0472456428 
Openingsuren DO en VRIJ: 15u30–18u30. 
Ander moment, bel gerust! Er is altijd tijd voor wijn.  

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

Erkenning nr. 18571 - klasse 1 D8 D16 - D22

Vossenbergstraat 10 - Oostakker (Gent)

Tel. 09/251.16.18 - Fax 09/251.67.18

E-mail: info@sanitair-vanderschaeven.be

www.sanitair-vanderschaeven.be

LOOD - ZINK - SANITAIR
GAS - ROOFING

Of je nu van start gaat met een badkamer-
renovatie of nieuwbouwproject of op zoek 
bent naar iemand die je dakgoot kan her-
stellen, vader Patrick en zoon Tom Vander 
Schaeven snellen je graag te hulp. “We wil-
len telkens vakkundig zorgen voor het ge-
wenst resultaat en steunen hiervoor op onze 
jarenlange ervaring. Daarnaast is het natuur-
lijk ook een kwestie van continu bijleren. De 
technologieën en wetgevingen veranderen 
zeer snel en om onze klanten correct te in-
formeren is het essentieel dat we hiervan op 
de hoogte zijn.” Zoon Tom beaamt dit: “On-
ze klanten hebben bijvoorbeeld regelmatig 
vragen over de mogelijkheden voor subsi-

Sanitair Vander Schaeven, meer dan sanitair
Sanitair en badkamerrenovaties, platte daken en roofing, zinkwerken en 
dakgoten, reeds 54 jaar lang vind je bij de familie Vander Schaeven de 
contactpersoon bij uitstek voor al jouw noden. Van vader op zoon werden 
de juiste skills doorgegeven, zo is Sanitair Vander Schaeven reeds toe aan 
de derde generatie professionals. “Er is veel veranderd doorheen de jaren”, 
vertelt zaakvoerder Patrick Vander Schaeven, “maar de essentie blijft 
dezelfde. Mensen willen uiteindelijk gewoon geholpen worden.”

dies. We willen hen hierin zo goed mogelijk 
bijstaan, dus up to date blijven is van groot 
belang.”
Naast hun werk bij particulieren, gaat Sani-
tair Vander Schaeven ook regelmatig aan de 
slag bij bedrijven in de Gentse regio. Dank-
zij hun VCA-certificaat kunnen ze aantonen 
dat ze officieel begaan zijn met de veiligheid 
en de gezondheid van hun medewerker en 
van het milieu. Dit wil zeggen dat Vander 
Schaeven garant staat voor het vermijden 
van procedurefouten en de kans laat dalen 
op arbeidsongevallen. “We voeren dankzij 
dit certificaat regelmatig onderhoudswerken 
uit voor professionele klanten”, verduide-

lijkt Patrick, “maar ook nieuwe sanitaire in-
stallaties behoren tot de mogelijkheden. We 
hebben namelijk heel wat ervaring met gro-
te installaties.”
Aan ervaring duidelijk geen gebrek, toch 
hangen er ook voor de familie Vander Schae-
ven nog steeds uitdagingen aan de job vast. 
“Je weet op voorhand niet hoe je week er zal 
uitzien”, vertelt Patrick, “We maken natuur-
lijk telkens een planning op, maar omdat we 
vaak met water werken, is het onvermijde-
lijk dat er zeer dringende interventies tussen 
komen. Een goede taakverdeling is hiervoor 
onze oplossing. Tom neemt de geplande pro-
jecten voor zijn rekening en ik ga aan de slag 
met de verschillende oproepen die dagelijks 
binnen komen. Op die manier kunnen we 
mensen snel uit de nood helpen wanneer dat 
nodig is.”
Oostakker kan op ze rekenen, zo veel is dui-
delijk. Hoe ze hier terecht gekomen zijn? 
“Dat mijn ouders naar hier verhuisden zijn, 
was een toevalstreffer geloof ik”, zegt Pa-
trick, “Ze hadden de kans hier een kruide-
nierswinkeltje over te kopen nog voor mijn 
vader loodgieter werd. Daarom zijn ze naar 
hier gekomen. Er is geen haar op mijn hoofd 
die eraan denkt om zelf te vertrekken, we 
hebben een band met Oostakker. Beetje bij 
beetje geraak je verbonden met een plek, 
zelfs zonder daar bewust voor te kiezen. 
Neem de volleybalclub Caruur bijvoorbeeld. 
Tom ging daar volleyballen, mijn vrouw zit in 
het bestuur, we sponsoren hen met Sanitair 
Vander Schaeven. De club is een van de za-
ken die ons aan Oostakker bindt en dat zou 
ik zeker niet willen veranderen.”

Motorstraat-Hogeweg straks weer open
De tweede fase van de aanleg van de nieuwe fietsinfrastructuur op de as Motorstraat- Hogeweg is 
bijna halfweg. Volgens de planning worden de (nieuwe) fietspaden verbonden en is de betrokken 
spoorwegdoorgang straks terug open. Dat was bij het ter perse gaan nog niet het geval. Met eenzelfde 
doelstelling gaat straks ook de Singel, ter hoogte van overweg 2, dicht tot zowat 20 oktober. 

Midden april begon het Agentschap We-
gen en Verkeer (AWV) met de aanleg van 
een dubbelrichtingsfietspad tussen Motor-
straat en de Hogeweg. Toen werd ook de 
afrit (Motorstraat) vanaf de Vliegtuiglaan 
afgesloten. Dat laatste is al een tijdje niet 
meer het geval. In het spoor van die in-
greep maakte Infrabel werk om ook de be-
staande fietsroutes verder te verbinden en 
af te werken. In een tweede fase moest het 
verkeer tussen Hogeweg en Motorstraat 
alweer omrijden. Als opstap naar de aan te 
leggen verkeersplateau’s aan de Hogeweg 

en de Motorstraat. Met eenzelfde vooropgesteld 
scenario op termijn aan de Singel. Het nieuw aan-
gelegde dubbelfietspad wordt aangesloten op 
dat van de Hogeweg, onderdoor het spoorweg-
viaduct. Het moet zorgen voor een vlotte verbin-
ding tussen de Noordveenakkerstraat en de Henri 
Farmanstraat-Singel. Het fietspad aan het oos-
telijk deel van de Hogeweg wordt aangesloten 
op de vernieuwde fietsroute in de Motorstraat. 
Zoals gepland, komt straks ook de Singel aan de 
beurt. Die ingreep is voorzien tot 20 oktober. Met 
als afsluiter intensief weekendwerk op 16 en 17 
oktober. Passende omleidingen voor vrachtwa-
gens richting inrit haven, inbegrepen. Meer dan 
3,5 tonners kunnen er terecht via de Langerbrug-
gestraat (Volvo Gent). Minder dan 3,5 ton via de 
Zuiddokweg. Fietsers kunnen vanaf de John Fitz-
gerald Kennedylaan een omleiding volgen via de 
Veeweg. 

Eric VAN LAECKE
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

VAN NONNENKLOOSTER TOT
MODERN WOONZORGCENTRUM “VINCENTHOF”.

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

Foto 1, van na de Tweede Wereldoorlog, toont 
ons de hoofdingang en kapel van het klooster 
en rusthuis van de zusters van Sint-Vincentius 
A Paulo in de toenmalige Kapellestraat, nu  
Sint-Rafaëlstraat. De kapel werd gebouwd in 
1855, en de bijgebouwen op de foto date-
ren van 1887. Het oudste gedeelte van het 
klooster ging samen met de kapel tegen de 
vlakte in augustus 1994. Op de vrijgekomen 
grond werd een nieuw rusthuis gebouwd, 
dat de naam “Vincenthof” kreeg. De zus-
tergemeenschap van Sint-Vincentius A Pau-
lo verhuisde in 1989 naar een nieuw klooster 
naast het oude gebouw.

Op foto 1a, die in 2021 vanop dezelfde plaats 
is genomen, zien wij op de voorgrond de 
“Binnentuin”, de dementenvleugel van het 
woonzorgcentrum, en verderop de andere 
gebouwen van het Vincenthof. Het gebouw 

links achteraan was het nieuwe klooster van 
de zusters, maar is ondertussen onderdeel 
geworden van het Vincenthof. De laatste 
twee zusters hebben hun intrek genomen in 
het woonzorgcentrum.

Foto 2 laat ons het klooster, rusthuis en kapel 
zien, gefotografeerd vanuit de Gasthuisstraat.  
Op de voorgrond zijn knechten aan het werk 
in de moestuin, die het klooster van de nodi-
ge groenten voorzag. Aan de linkerzijde was 
de bleekweide, waar de was gedroogd werd. 
Foto 2a toont ons weer de huidige situatie 
vanuit hetzelfde standpunt.

Foto 3 toont ons de bijgebouwen ( links ) pa-
rallel aan de toenmalige Kapellestraat, de 
huidige Sint-Rafaëlstraat. Aan deze kant van 
het klooster bevond zich de boerderij,  even-
als de bakkerij en de wasserij. Knechten en 
mannelijke rusthuisbewoners poseren op de 
postkaart aan de “koepoort”. Vroeger leef-
den mannen en vrouwen in het rusthuis ge-
scheiden van elkaar. De gebouwen links 

werden later afgebroken en vervangen door 
nieuwbouw, die men de afdeling “Heilig 
Hart “ noemde. Ook dat rusthuisblok werd 
later afgebroken en vervangen door nieuw-
bouw, waar ook  de nieuwe, huidige keu-
ken werd in ondergebracht (foto 3a). Aan de 
rechterzijde de nieuwe kapel van het woon-
zorgcentrum.

Guido Rogiers

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 1 A

FOTO 2 A

FOTO 3 A
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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. 



nr 09 - September 2021                    19

P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

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

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

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

WWW.PDSCARS.BE

OKKASIEWAGENS MET 1 JAAR WAARBORG

STEEDS AFGELEVERD

MET GROOT ONDERHOUD

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

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

De veel gedronken ‘Duvel’ van de onaf-
hankelijke familiebrouwerij Moortgat uit 
Breendonk is al vele jaren een ingeburger-
de smaakmaker in de huiselijke kring. In 
de slipstream van corona kan je die nu ook 
weer aan de toog proeven. Minder gewe-
ten is dat de brouwer rond het populaire 
product al jaren een sterke ‘merchandising’ 
opzet. Die is uitgebreid en gevarieerd en 

Duvelbeurs aan Oostakkerdorp
Nu het gemeenschapsleven weer helemaal op gang komt, steken alsmaar 
meer vertrouwde initiatieven opnieuw de kop op. Ook de Oost-Vlaamse 
Duvel-beurs is terug van weggeweest en nodigt op zaterdag 16 oktober 
tussen 9 en 13 uur uit in Café De Spiegel, Oostakkerdorp. Net nu brouwerij 
Moortgat haar 150ste verjaardag viert. Gratis toegang.

laat stelselmatig nieuwe varianten en dito 
creatieve hersenspinsels opborrelen. Voor 
de aanhangers en nog meer de verzame-
laars, is het gewild goed om hun voorlief-
de voor het duivels bier te voeden en te 
etaleren. Dat duizenden duvelfanaten in 
binnen- én buitenland die cultuur mee uit-
dragen, tart een stuk de verbeelding. Via 
ruil- en verkoopbeurzen zijn ze op zoek 

naar het spreekwoordelijk gat in de markt 
om hun verzameling een extra uitstraling 
te geven. Het aanbod is dan ook oeverloos. 
Van sleutelhangers, potloden, pennen, pe-
tanqueballen, petjes, hoedjes en kousen tot 
keukenhanddoeken, dekbedovertrekken, 
lucifers, schenkplateau’s en de populaire ge-
emailleerde promotieborden. Om het rijke 
arsenaal aan (Gentse Feesten) glazen niet te 
vergeten. 

Zo’n 2,5 jaren geleden vond in De Spie-
gel een ‘Eerste Oost-Vlaamse Duvel-beurs’ 
plaats. Initiatiefnemer van toen is ook nu 
weer het duo Jacky Vercruyssen en Mieke 
Philtjens uit Zwijnaarde. Dat hielp, tussen 
haakjes, ook nu weer mee bij de bediening 
op Oostakkers hoogfeest, Vlaaiendinsdag. 
De deelgemeente is hen dus niet onbekend. 
Na coronatijden, bezoeken ze straks weer 
gelijkwaardige beurzen in o.m. Antwerpen, 
Limburg, Brabant en West-Vlaanderen. Met 
Beernem als meest bekend en vertrouwd 
terrein. Ook onze provincie - en zeker in 
Gent - telt naar verluidt veel trouwe Duvel-
fans. Het plaatselijk opzet valt samen met 
de 150ste verjaardag van de Belgische en 
familiale onafhankelijke producent Brou-
werij Moortgat uit Breendonk (Puurs-Sint-
Amands). Die werd opgericht in 1871 en 
liet - wegens het succes van het wereldwijd 
gesmaakt vlaggenschip - bij de beursintro-
ductie in 1999 zijn uithangbord officieel ver-
anderen in Brouwerij Duvel Moortgat.

De kijk- ruil-, en verkoopsbeurs reikt een 
bont amalgaam aan glazen en vele ande-
re gadgets aan. En allicht ook wat culinair 
krachtvoer. Standhouders en bezoekers zijn 
er gratis welkom. De brouwerij zelf zit er ei-
genlijk voor niets tussen maar gaf wat graag 
haar fiat. Op de foto uit 2019, pronken de 
initiatiefnemers en de uitbaters met een ui-
teraard achterhaalde datum…

Eric VAN LAECKE

Foto: archief Attentie   
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Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

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

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14

info@dekorf.be - www.dekorf.be

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 !

Word nu het 500ste lid
van Okra Oostakker
Speciale actie voor nieuwe leden:                                                                                                                        
u bent aangesloten van 1 sep 2021 t.e.m.
31 dec 2022 voor de prijs van 12 maand*                                                                                      

VOORDELEN: 
- U wordt lid van de grootste seni-

orenorganisatie van België.
- Fietsen, Wandelen, Dansen (li-

ne-dance en koppeldansen), 
Petanque, Bowling: het kan alle-

maal bij OKRA (er is zelfs een mo-
to-club).

- Ook de kaarters komen bij OKRA 
aan hun trekken.

- Bijwonen TV-opnames.
- Talrijke  (± 20 per jaar) bijeenkom-

sten, uitstappen met bus en trein, 
feesten, etentjes.

- Een jaarlijkse reis aan een ongelooflijk laag tarief
- Alleenstaand: dan is OKRA de ideale vereniging om 

andere mensen te ontmoeten, een babbel mee te 
doen, verder met elkaar af te spreken.

- U ontvangt maandelijks het OKRA-magazine met tal 
van interessante reportages, interviews, informatie 
over inkomen, pensioen, zorg, mobiliteit...

- Minstens even interessant is ons eigen nieuwskrantje 
dat ook maandelijks verschijnt.

- U krijgt alle info over de OKRA-academie: talrijke voor-
drachten over de meest uiteenlopende onderwerpen.

- Pechverhelping voor (elektrische) fietsen bij TOURING 
aan sterk verminderd tarief.

- U krijgt alle info over cursussen allerlei die in uw buurt 
georganiseerd worden.

- Uiteraard kan u ook deelnemen aan alle activiteiten 
van OKRA-nationaal die in uw magazine vermeld 
worden.

WAT KOST DAT?
Lidmaatschap tot eind 2022: 26 euro
2de gezinslid: 17 euro 
OKRA SPORT (+verzekering): 8 euro (uw mutualiteit be-
taalt dit integraal terug).
Bewoners woonzorgcentrum: 11 euro
Lid bij een ander trefpunt maar wenst toch deel te ne-
men aan onze activiteiten: 5 euro
INSCHRIJVEN BIJ: 
Noël Van de Velde – 09 251 29 31 – noelvdv@yahoo.com 
- Ingrid Wille – 0470 95 16 50 - dierickx-wille@skynet.
be - Denise Stokx – 09 251 25 30 - denise.stockx@gmail.
com - Antoine Maryns – 09 251 20 46 – antoine@maryns.
be - Jozef Nies/Lutgart Hurtekant – 09 251 29 13 - jozef.
nies@telenet.be - Marnix Van de Voorde – 09 355 75 67 
- marnix.vandevoorde@skynet.be of bij één van de 20 
bestuursleden bij u in de buurt
*Let wel: Dit geldt niet voor personen, die hun lidmaat-
schap tijdelijk onderbroken hebben tijdens corona. 
http://www.okra-oostakker.weebly.com
okra.oostakker@yahoo.com                                                                                                       

Oud-speler
en trainer
Hugo
De Vriendt
overleden
We vernemen het over-
lijden van Hugo De 
Vriendt, o.m. oud-trainer en speler van o.m. F.C. 
Oostakker in de glorieperiode toen de club nog 
in eerste en tweede provinciale speelde met wij-
len Patje Van Hijfte, Jean-Pierre Van Landegem, 
Gilbert Gombeir, Peter Van Tongerloo, Eddy Rey-
nebeau, Willy Pynaert, Tony De Vijlder, Etienne 
Van Hijfte, Koen Van Laere. Hugo De Vriendt 
speelde in zijn carrière bij AA Gent en Jong Lede, 
waarna hij vooral bij FC Oostakker actief was.
Hij overleed op 30 augustus in Maria Middelares.  
– (D.D.)
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ZATERDAG 29 JANUARI 2022 OM 20 UUR
GROENZAAL (St. Bavohumaniora) 

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

TICKETS € 22,50
We schenken € 1 per verkocht ticket aan VZW Zinloos geweld

Voor reservatie:
Info@dekorf.be / tel: 09 251 51 14 

www.uitbureau.be / tel: 09 233 77 88

www.dekorf.be

GUIDO
BELCANTO

29.1.2022

Deze voorstellingen worden georganiseerd volgens de op dat moment geldende covid maatregelen.

VRIJDAG 28 JANUARI 2022 OM 20 UUR
GROENZAAL (St. Bavohumaniora) 

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

TICKETS € 18,50

Voor reservatie:
Info@dekorf.be / tel: 09 251 51 14 

www.uitbureau.be / tel: 09 233 77 88

www.dekorf.be

KADRIL

met gastoptreden 
van Kommil Foo

Deze voorstellingen worden georganiseerd volgens de op dat moment geldende covid maatregelen.
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Het executieoord Oostakker – Rieme  (deel 4)
In dit vierde en laatste deel over het executieoord Oostakker-Rieme bekijken we de 4 
bronzen beelden die de toegang vormen tot het gewijde deel van het executieoord.

Deze 4 bronzen beelden op arduinen voet-
stukken van de Gentse beeldhouwer Geo 
Vindevogel werden tijdens 4 opeenvolgende 
bedevaarten één voor één onthuld. Zij ver-
tegenwoordigen vier verschillende groepen 
slachtoffers, nl. De Gefusilleerde (1953), De 
Onthoofde (1954), de Gehangene (1955) en 
de Politieke Gevangene (1956).

De Gefusilleerde: 
Hier werd het slachtoffer trots rechtop met 
ontbloot bovenlijf afgebeeld, met de han-
den achter zich aan de executiepaal vastge-
bonden.
Dit beeld is historisch gezien niet waarheids-
getrouw: bij de onthulling van het beeld was 
al bekend dat de slachtoffers in Oostakker 
volledig gekleed waren tijdens de executie. 
Verder werden er geen bewijzen gevonden 
dat er wel degelijk executiepalen werden ge-
bruikt in Oostakker.

De Onthoofde:
Het slachtoffer zit geknield en met de han-
den op de rug gebonden en wel volledig ge-
kleed.
Gezien de houding zal de voltrekking van het 
vonnis met de handbijl worden uitgevoerd. 

De Gehangene: 
Bij dit beeld is het slachtoffer, in tegenstelling 

De Gefusilleerde

De Onthoofde

tot de 3 andere beelden, reeds overleden. 
Tegen de voet van een slechts gedeeltelijk 
weergegeven galg leunt een geknield slacht-
offer. We zien het achterover gebogen hoofd 
met het touw rond de hals en de ogen zijn 
gesloten.

De Politieke Gevangene:
Deze figuur is iets magerder dan de ande-
re beelden en zijn ogen liggen diep in de 
oogkas, maar hij heeft zijn gevangenschap 
overleefd. Het slachtoffer is gekleed in de 
kampkledij en wandelt blootvoets naar de 
vrijheid.
Op de arduinen sokkel vinden we hier, naast 
de datum van de onthulling, nog een tweede 
plaatje. Dit ter herinnering van de bijzetting 
op 11 november 1958 van een reliekschrijn 
uit het concentratiekamp Neuengamme in 
dit voetstuk.

Tekst & foto’s: Ann Van den Sompel

Aannemingsbedrijf

Goeman Eddy
Oude Boomgaardlaan 16 - Lochristi
Tel. 09-355 30 78 - gsm 0475-54 79 56
bvbagoconstruct@outlook.com

Heeft u nog andere problemen of karweien?
Bel ons vrijblijvend voor een gratis bestek of inlichtingen Bouwen...

    in vertrouwen!

  Tegen schappelijke prijzen kan u bij ons terecht voor:
• alle dakwerken met of zonder isolatie
• vernieuwingen en herstellingen van daken en platforms
• alle verbouwingswerken
• bekleden van dakgoten in PVC & Trespa
• waterdicht maken van zijgevels met Eternit sidings en isolatiepleisters
• alle schilderwerken
• kelderdichting
• asbestverwijdering
• volledig vernieuwen van dakgoten, lood- en zinkwerken
• isoleren van gevels
• herstellen en opmetsen van schoorstenen
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Antwerpsesteenweg 86 - Lochristi
Tel. 09/355 74 52

www.autocenterstevens.be

Uw Volkswagen-concessiehouder

5,2 - 7,1 L /100 KM • 100 - 162 G /KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie 

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

Wie zegt dat u geen grootse dingen mag verwachten van een stadsauto? 
Laat u verrassen door de troeven van de nieuwe Polo: de ledkoplampen die als 
lichtsignatuur het design in de kijker zetten, zijn standaard Digital Cockpit die alle 
belangrijke informatie overzichtelijk maakt, en zijn rijhulpsystemen, exclusief voor  
deze categorie. Ga net als de nieuwe Polo mee met uw tijd. En blijf forever young.

De nieuwe Polo
Mee met z’n tijd

Uw Volkswagen-concessiehouder

5,2 - 7,1 L /100 KM • 100 - 162 G /KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie 

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

Wie zegt dat u geen grootse dingen mag verwachten van een stadsauto? 
Laat u verrassen door de troeven van de nieuwe Polo: de ledkoplampen die als 
lichtsignatuur het design in de kijker zetten, zijn standaard Digital Cockpit die alle 
belangrijke informatie overzichtelijk maakt, en zijn rijhulpsystemen, exclusief voor  
deze categorie. Ga net als de nieuwe Polo mee met uw tijd. En blijf forever young.

De nieuwe Polo
Mee met z’n tijd

Kom de
nieuwe Polo 
ontdekken in
onze showroom!

De Gehangene

De Politieke Gevangene

Eetfestijn voor Koester
Vzw Aktiegroep Koester Lochristi her-
neemt zijn jaarlijks eetfestijn - het dertien-
de nu al - t.v.v. het Kinderkankerfonds UZ 
Gent. Tweede schepen Janine Stadeus uit 
Hijfte Center duimt dat na de passage van 
corona de mensen opnieuw hun goed hart 
willen tonen.

Het culinaire festijn gaat door op zondag 
3 oktober tussen 12 en 14 uur in zaal Uyt-
tenhove, Zavel 5 in Lochristi. Er is keuze 
uit o.m. varkensgebraad, vis van de dag of 
vegetarische schotel met verse groenten, 
salades, gebakken aardappelen en dessert. 
Er is ook een kinderschotel voorzien.

Volwassenen tellen 25 euro neer. Kinderen 
tussen 5 en 12 jaar 12 euro. Steunkaarten 
kosten 5 euro.

Kaarten te verkrijgen bij Janine Stadeus 
tel. 09/355.76.87 en 0477/62.12.53 of via 
janine.stadeus@gmail.com. 

Eric VAN LAECKE

Wegomlegging is er voor iedereen...
In de media zagen we recent berichten passeren van fietsers die zich niets aantrekken van het 
doorgangsverbod bij werken (Eksaarderijweg). Sommigen vinden 300 meter omrijden niet no-
dig en weigeren de wegomlegging te volgen. De werkmannen ergeren er zich mateloos aan. 
Zelfs ouders met kleine kinderen banen zich hier soms een weg langs de kranen en vrachtwa-
gens. Het is dan ook op gevaar van eigen leven. ENKEL de bewoners in die zone mogen zich 
(voorzichtig) van en naar hun woning verplaatsen. De bevoegde diensten zijn op de hoogte 
gebracht maar er werd nog maar weinig of geen gehoor aan gegeven.
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Abonnement Attentie
Personen die belangstelling hebben voor ons 
maandblad ‘Attentie’ en niet op Oostakker 
woonachtig zijn, kunnen een jaarabonnement 
nemen (30 euro voor 11 nummers). De postzegels 
zijn immers de voorbije vijf jaar met 30% duur-
der geworden. Interesse? Neem contact op met 
uitgever Jan Callebert, via mail: info@dewegwijs.
be of gsm 0478 97 87 11. Opgelet: nieuw reke-
ningnummer: BE76 9730 7447 3095. Vermeld uw 
naam, adres, en ‘attentie’. We sturen dan elke 
maand ‘Attentie’ op met de post.

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

Alarmerende berichten over onze planeet. 
Droogte, bosbranden, overstromingen, 
erosie, stormen, hongersnood… We wor-
den er dagelijks mee geconfronteerd. 
Food for Change vertelt het verhaal van 
vrouwen en mannen over de hele wereld 
die een ander voedselmodel uitvinden dat 
gunstig is voor de planeet, de natuur en 
onze gezondheid.

Deze film toont hoe we drie keer per dag 
bewust kunnen kiezen om het voedselsys-
teem positief te beïnvloeden. Het is een 
hoopvolle documentaire die laat zien dat 
ieder van ons verandering kan brengen en 
die de recepten voor een economisch le-
vensvatbare voedseltransitie onthult.

Zaterdag 9 oktober 2021

Deuren 19u45, Film 20u
Chalet Rozebroeken,
Rozebroekslag, 9040 Sint Amandsberg

Een organisatie van Velt Damvallei i.s.m. 
Michiel en Dave van CSA Het Wijveld die 
na de film de werking van hun zelfpluk-
boerderij toelichten en met het publiek in 
gesprek gaan.

www.csa-netwerk.be 
Velt leden gratis, niet-leden 2 euro
Inschrijven via acties.damvallei@velt.nu ! 
beperkt aantal plaatsen !

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

EXTRA KOELRUIMTE NODIG?
HUUR EEN 

KOELAANHANGWAGEN

60 euro / dag
langere periode op aanvraag

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

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 weggelegd.  
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 
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 gra-
tis. Wil je blijven dansen dan kan je nadien 
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

NIEUWE CLUB
ZOEKT LIJNDANSERS 
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APOTHEEK VAN WACHT
Jammer genoeg kunnen wij

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

meer beschikbaar is.

Mensen die de
apotheek van wacht willen bereiken 

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

of kijken op www.apotheek.be

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

					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	

Geduld is een schone zaak
maar je moet er

wel tijd voor hebben !
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UBILEUMEDITIE

75e
KAPELLEKENS

KERMIS
LOCHRISTI

www.kapelleken.be
VOLLEDIGE PROGRAMMA

Hoek Braamstraat / Kapelleken
LOCHRISTI

Feestcomité Kapelleken Kermis
VOLG ONS OP FACEBOOK

YVES SEGERS  EVELINE CANNOOT  
GARRY HAGGER FILIP D’HAEZE 
JOHAN VEUGELERS

ZATERDAG
9 OKTOBER

JENS’ MATROZENSHOW
LES FEMMES UNIQUES

DANNY FABRY

DIRK BAUTERS 
VANESSA CHINITOR

ZONDAG 10 OKTOBER
SHOWAVOND GEPRESENTEERD DOOR
DENNIE DAMARO MET OPTREDENS VAN

8 TEM 11 
OKTOBER 2021 

MAANDAG
11 OKTOBER

ZONDAGMIDDAG
10 OKTOBER

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD EN AFHANKELIJK VAN DE GELDENDE 
CORONAMAATREGELEN.

info@kapelleken.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lochristi 
 
 
 
 

Programma 
Kapellekenskermis 

10-11-12-13 oktober 2008 
 

 
 

Alle activiteiten  gaan door in of rond de verwarmde feesttent, hoek 
Braamstraat – Kapelleken 

 
Kermisattracties rond de tent 

 
 
 

 
 

Vrijdag 8 oktober 2021
19u00  FEESTELIJKE OPENINGSRECEPTIE
19u30  SCHIETING zonder vizier op 2 liggende wippen
  Tornooi TAP-KOPPELBILJART

Zaterdag 9 oktober 2021

Zondag 10 oktober 2021
8u30 - 10u00 KERMISONTBIJT
  Prijs volwassenen: 15 euro - Prijs kinderen van 5 tot 10 jaar: 8 euro
10u00   KINDERGRIME
10u30  APERITIEFMOMENT 

15u00 - 17u30  OPTREDEN Dirk Bauters & Vanessa Chinitor
18u00  SCHLAGERAVOND  
  optreden van Dennie Damaro, Filip D’Haeze, Eveline Cannoot,  
  Yves Segers, Johan Veugelers, Garry Hagger.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lochristi 
 
 
 
 

Programma 
Kapellekenskermis 

10-11-12-13 oktober 2008 
 

 
 

Alle activiteiten  gaan door in of rond de verwarmde feesttent, hoek 
Braamstraat – Kapelleken 

 
Kermisattracties rond de tent 

 
 
 

 
 

Maandag 11 oktober 2021

10u00  EUCHARISTIEVIERING ter nagedachtenis van de overledenen   
  van de wijk
14u30  KOFFIETAFEL met aansluitend een gezellige dansnamiddag en  
  optreden van Danny Fabry.
  Gratis voor inwoners van de wijk na inschrijving - Iedereen welkom! 
  Anderen: Kaarten aan 10 euro te bekomen bij alle bestuursleden  
19u30  PRIJSKAARTING Bieden en Manillen

75e  K A P E L L E K E N S K E R M I S LO C H R I ST I
Hoek Braamstraat - Kapelleken

Van 8 tot 11 oktober 2021

9u00 - 17u00 ROMMELMARKT
  Standplaatsen van 5 meter: gratis voor de inwoners van de wijk
  anderen: 5 euro per stand
  Inschrijven: info@kapelleken.be 

14u00   KINDERGRIME

14u30  KINDERANIMATIE Jens’ Matrozenshow
  
14u00   GRATIS PANNENKOEKEN voor iedereen (zolang de voorraad strekt)

19u30  KAPELLEKENSFESTIJN
  Aperitief, varkensgebraad met warme groenten en kroketten, dessert
  Prijs volwassenen: 25 euro - Prijs kinderen van 5 tot 10 jaar: 12 euro
  Amusement met travestieshow “Les femmes uniques”
  Kaarten verkrijgbaar bij alle bestuursleden

Op het dorp worden/werden naast de 
voetpaden ook het fiets- en wandelpad 
verder afgewerkt.

Op het kruispunt Sint-Laurentiuslaan-Gent-
straat plaatsen ze momenteel boordste-
nen, ook het rondpunt werd uitgezet... 

De rioleringswerken zijn zo goed als afge-
lopen zodat de boven afwerking kan ge-
beuren.

Ook naast de kerk zijn de paden af-
gewerkt, zodat de kerk bereikbaar 
blijft als er gewerkt wordt aan de 
ingang vooraan. Om kerkdiensten 
mogelijk te maken (begrafenissen, 
trouw, …) wordt er tijdens de wer-
ken aan de hoofdingang van de kerk 
minderhindersteenslag voorzien.

Tekst: B.G. - Foto’s: R.D.T.

BLIK OP DE WERF
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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

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

19.500 euro
10 km

Benzine
88 kW (120 PK)
Manueel

25.950 euro
9.889 km
05/2019
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

8.990 euro
42.765 km
07/2015
Diesel
51 kW (69 PK)
Manueel

23.450 euro
10.695 km
02/2017
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

11.999 euro
475 km
01/2021
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

21.450 euro
9.670 km
08/2020
Diesel
84 kW (114 PK)
Manueel

33.990 euro
10 km

Benzine
132 kW (179 PK)
Automatisch

Hyundai i30 - 1.0 T-GDi MHEV Sky

Fiat Spider 1.4 Multiair Lusso - sensoren/camera

Fiat 500 1.2 Lounge - Panoramisch dak - parkassist

Fiat Panda 1.0i MHEV Cross 5 pl - demo

Fiat 124 Spider 1.4 Multiair Lusso- parkassist

Jeep Renegade 1.6 MJD - Ad Blue - demowagen

Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV Full Hybride 

www.garagemartens.be

7.490 euro
44.950 km
10/2016
Benzine 
52 kW (71 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.01i - EURO6 - AIRCO

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

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6

10.950 euro
7.950 km
09/2019
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2 cleartec invite, Euro6

Van het goede teveel…
Op het vlak van wegen- en riolerings-
werken, opengebroken straten en dito 
voetpaden, laat staan van parkeerpro-
blemen en omleidingen zijn we in Oos-
takker al jaren zoet. Toch kan het nog 
altijd erger. Neem nu de Honoré Drub-
belstraat. Door de wegenwerken op en 
rond het dorp is de engte de ingevoerde 
(tijdelijke) eenrichtingsweg om alsnog 
de Kleemstraat en vooral de Gentstraat 
te bereiken. Die omleidingsroute wordt 
sinds de oogstkermis doorkruist door 
een ingreep van het Gentse bedrijf Visser 
en Smit Hanab. Dat is gespecialiseerd in 
leiding- en kabelwerken en voert allicht 
al langer geplande werken uit. Voor het 
aankomend verkeer - maar zeker ook 
voor de kraanwerker - is het geen pretje 
om elkaar blijvend graag te zien. Maar 
er is hoop, in principe tegen 8 oktober 
moet de klus geklaard zijn. Op naar een 
volgend onverwacht obstakel…

Eric VAN LAECKE  

Voorlopig rondjes draaien…
De geplande rotonde op het kruispunt 
Oostakkerdorp, Gentstraat en Sint-Lau-
rentiuslaan schiet goed op en laat nu al 
duidelijk haar contouren zien. Of dat 
betekent dat de bussen van De Lijn er 
in de toekomst allemaal zullen rond rij-
den, is in een glazen bol kijken.

Al een paar weken loopt het hardnekkig 
gerucht - uit diverse hoeken trouwens 
- dat dit voor de gelede bussen minder 
vanzelfsprekend is. Hetzelfde gerucht 
wil dat de betrokken bussen alsnog via 
de nieuwe straat, de Pijphoekstraat en 
het kruispunt van de Eekhoutdriesstraat 
zouden rijden. Dat laatste zou de oude 
demonen van de klankbordgroep weer 
wakker maken. In afwachting van meer 
betrouwbare duidelijkheid draaien we 
voorlopig mee communicatierondjes…

Eric VAN LAECKE   
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is 1 jaar geworden! 
 

Een jaar is voorbijgevlogen sinds we de deuren voor het eerst openden. 
  

Met veel plezier blijven wij nog steeds verder instaan voor een 
gepersonaliseerde kwalitatieve zorgverlening i.f.v. overbelastings- en 

sportletsels, pre- en postoperatieve revalidaties, perinatale begeleiding, 
oedeemproblematiek en conditionering tijdens/na kankerbehandeling en 

inwendige aandoeningen zoals COVID-19, cardiale revalidaties e.d. 
 

Bovendien vormen we sinds kort een driekoppig team; Aäron en Iris 
worden vervoegd door Eva Mortier! Voor al je vragen kan je terecht op 

info@adaptkinesitherapie.be of 0497 78 85 85. 
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De roep om fietspaden in de Groenstraat 
is een oud zeer. Vooral de scholen in de 
buurt dringen aan op een meer comfortabe-
le fietsinfrastructuur. Die komt er nu in de 
vorm van suggestiestroken, een paar snel-
heidsremmende rijbaankussens - ter hoog-
te van huisnummer 134 - en een algemeen 
parkeerverbod tussen in essentie huisnum-
mer 130 tot aan de Antwerpsesteenweg. 

Groenstraat beter af met fietssuggestiestroken?
De stad legt aan beide zijden van de Groenstraat, fietssuggestiestroken aan. 
Nog deze maand worden ook rijbaankussens aangelegd. Een algemene Zone 
30 is op komst. Het invoeren van een (plaatselijk) ingrijpend parkeerverbod, 
beroert de gemoederen. Vooral diegenen die niet over een oprit beschikken. 
Officieel zouden er geen parkeerplaatsen sneuvelen. In de afgelopen 
maanden werden er sowieso al een pak opgeofferd….   

iedereen vertrouwd is. Dat je als automo-
bilist erover mag rijden is een vaststaand ge-
geven. Een vrijgeleide voor de fietsers zijn 
die geenszins. En suggestiestrook of niet, 
je moet altijd zoveel mogelijk uiterst recht 
van de weg  rijden en zeker niet langs rechts 
voorbijsteken. Ook zogenoemde zwakke 
weggebruikers niet. Tenzij we iets in het ver-
keersreglement hebben gemist. Rekening 
houdend met alle weggebruikers en hun ge-
dragingen, blijft dus voor alles de universele 
boodschap. Bij gebrek aan een meer effec-
tieve en heldere infrastructuur. Voeg daar 
een scheut ongedisciplineerd gedrag van 
menige weggebruiker aan toe en je begrijpt 
hoe wankel en broos het begrip ‘verkeers-
veilig’ altijd weer is. Het parkeerverbod in 
een groot deel van de straat verderop zou 
wel eens een omgekeerd effect kunnen sor-
teren. Als er wagens staan, zijn die veelal 
een bijkomende rem op het verkeersgedrag. 
Dat er vooral tussen de compacte woonkern 
en de Antwerpsesteenweg te snel en te hard 
wordt gereden, is een open deur instampen. 
Ondanks alle Volvo-verkeer al geruime tijd 
wordt afgeleid via het verkeersknooppunt 
Schansakker, gaan (lichte) vrachtwagens en 
camionetten er hun volle gang. Het uitbou-
wen van een logistieke cluster op de vroe-
gere terreinen van takelaar Lybaert werkt 
het fenomeen mee in de hand. Op die eng-
te komen er ook geen rijbaankussens. Allicht 
heeft de stad op termijn er nog andere plan-
nen in het hoofd?   

Het westelijk deel van de Groenstraat - tus-
sen de Gentstraat en huisnummer 130 - 
krijgt fietssuggestiestroken van 1,20 meter 
breed. Hier kan nog steeds geparkeerd wor-
den en er verdwijnen geen parkeerplaatsen. 
In het oostelijk deel - tussen huisnummer 
130 en de steenweg - is de strook 1,60 me-
ter breed. Zoals gezegd, geldt daar een par-
keerverbod. De bestaande parkeerstrook 
tussen de huisnummers 180 en 194 (kruis-
punt Krijtestraat) blijft wel behouden. La-
den en lossen kan nog steeds in de volledige 
Groenstraat. In het kader van het verkeers-
plan Sint-Amandsberg wordt op termijn ook 
een Zone 30 ingevoerd… 

Eric VAN LAECKE

Voldoende plaats om aparte en reglemen-
taire fietspaden aan te leggen, is er immers 
niet. De okergele stroken moeten dan maar 
de autobestuurders beter attent maken op 
het fietsverkeer. Of de Groenstraat daarmee 
echt beter af is, is nog maar de vraag. Fiets-
suggestiestroken geven vooral ook een vals 
gevoel van veiligheid en hebben hun eigen 
wetmatigheden. Waarmee trouwens niet 
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Geslaagde Koningschieting
Op 21 juli, om 10 uur, stond 
iedereen klaar om de koning(in) en 
kampioen(e) titel binnen te halen. 
Men schoot over drie ronden zowel 
dames als heren daarna steeds 
voltrokken ronde.
Reeds in de eerste ronde haalde Johan Van 
Den Abbeel de hoofdvogel neer, waarin 
niemand van de andere leden nog in slaag-
den en Johan de koning is voor 2021.
Bij de vrouwen was het spannend, in de 
vierde ronde haalde Laura de hoofdvogel 
neer maar dat deed ook Saskia, waarna 
zij nog drie ronden verder schoten. Saskia 
haalde het en werd koningin.

Nu de koning en koningin titel bekend was 
begon de kasschieting over 20 ronden. Na 
drie ronden werd een pauze genomen om 
even op adem te komen en daarna ging het 
richting Destelbergen bij Brasserie De Rei-
naert om de innerlijke mens te versterken.

Rond 16 uur was het dan tijd om verder te 
schieten met het oog op kampioen of kam-
pioene, dit was gekend rond 18 uur. Bij de 
heren was het Hovaert Eric en bij de dames 
Van Boxtael Laura.

Zo waren alle winnaars gekend en iedereen 
keerde tevreden huiswaarts.

Troch Albert
Normaliter zou de stad rond 10 september 
starten met de aanleg van uitwijkstroken in 
grasbetontegels naast de greppel in Witte-
walle. Opgelet, meer bepaald ENKEL in het 
stuk tussen de Molzelestraat en de Brede-
straat. Ook de busterminal ter hoogte van de 
huisnummers 195 en 197 wordt er verlengd. 
Niet in het minst om putvorming in de ber-
men te voorkomen. De verkeerssituatie is er 
een oud zeer. De straat is te smal voor ver-

keer in beide richtingen waardoor auto’s de 
bermen en soms ook de voortuinen stukrij-
den. Het verkeer rijdt er te snel en is er door 
de werkzaamheden op en rond Oostakker-
dorp fel toegenomen. Het einde van de wer-
ken is voorzien rond 18 oktober. Het verkeer 
moet omrijden via de Molzelestraat en de 
Bredestraat. 

Eric VAN LAECKE

Stuk Wittewalle wordt breder…
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Rosteynestraat 4 - Hijfte

GEZELLIG TERRAS
DUIVENLOKAAL - BILJART

Gesloten op donderdag
OPEN:

ma, di, woe, vrij:  van 14u tot ...
zaterdag 10u tot ...

zondag 9u tot ...

Café De Kneut

OKRA Oostakker viert
haar oudste lid
Julienne Ackerman is met haar 102 lentes 
het oudste OKRA-lid. Dit konden we toch 
niet zomaar laten voorbij gaan. Bestuurs-
lid Denise Stokx bracht een bezoekje met 
een cadeauke.

Antwerpsesteenweg 318 - 9040 St. Amandsberg - Tel. 09 228 38 19

Mogelijkheid tot
gebruik van
privéparkingPBekijk onze catalogus op

www.juweliervandenberge.be
alle dagen doorlopend open van 9u30 tot 18u15

Zaterdag tot 18u00

Ruime keuze aan
verlovingsringen & trouwringen

Gediplomeerd briljant- en
parel experte

NIEUW: BESTELLEN KAN 
NU OOK VIA WEBSHOP

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)
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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. 
 
31 augustus was er eindelijk weer een oogststoet. De sloebers van 
de groep met nummer 36 deden een ‘koddesmijterskermis’. 
 
Hoe heet de groep die voor dit spektakel op de oogststoet zorgde? 
 
 

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

 
 
 

 

Dit was de oplossing van vorige maand. Een aandachtige kijker 
herkende tussen de andere foto’s Mieke Vlaai. Gefeliciteerd, Klaas! 
 

 
 

(*) gezien op de tentoonstelling ‘de Oostakkerse verbeelding’ in het OCO 

 
 
 

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

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Voor dag van de klant
(zaterdag 2 oktober)
krijgt elke klant een

kleine attentie
en bij aankoop van 100 euro

gratis pop up wasmand*
(*zolang de voorraad strekt )
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Hof van Heusden introduceert 
tafelen aan Ofyr
Restaurant Hof van Heusden op de Laarnebaan 
in Heusden heeft de voorbije maanden een 
complete gedaanteverwisseling ondergaan. Er is 
niet alleen het grote overdekte terras dat  nog meer uitnodigt tot gezellig tafelen, de 
kwaliteit van de menu’s zijn er inmiddels tot ver buiten de gemeente gekend. Nieuw 
is het Ofyr-concept. Even verduidelijken.

De vlees - en visgerechten spreken er voor 
zichzelf. Het restaurant bestaat inmiddels tien 
jaar en dat was ook de reden om eens een se-
rieuze innovatie te introduceren. Nieuw zijn 
bijvoorbeeld de vier Ofyr-vuurschalen waar-
rond je lekker kan tafelen. Ofyr is de merk-
naam van een mooi ogende vuurschaal, die 
eens aangestoken als een houtvuur, zorgt 
voor een warme bakplaat waarop je lekker 
kunt bakken of later zelfs grillen. In de origi-
nele Ofyr-vuurschalen ging men nog rond de 
bakplaat staan, maar Abdel en zijn echtgenote 
Fadwa hebben er een leuke eigen toets aan 
gegeven. Rondom de vuurschaal is een klein 
aanrecht gebouwd in cirkelvorm, waardoor je 
echt zittend kan tafelen. Dat is pas een inno-
vatie waar goed over nagedacht is, en in onze 
streken een echte primeur.

Het Ofyr-toestel, een vuurschaal dus om te 
bakken en te grillen, is in Nederland al even-
tjes ingeburgerd. Maar bij ons is het nieuw, al 
hebben de klanten van Hof van Heusden het 
de voorbije maanden al eventjes in werking 
gezien. Het moment is nu aangebroken om 
het volop te promoten want het restaurant 
heeft nu de ervaring. Het is duidelijk tof ta-
felen aan zo’n vuurschaal, het heeft in zeke-
re zin iets weg van een barbecue maar het is 
toch nog iets beter en fijner. In principe is het 
iets om met minstens vier mensen rondom aan 
een leuke bakplaat zitten, waarbij in het mid-
den een vuurschaal met houtblokken voor de 

warmte van de bakplaat zorgt. Let op, die bak-
plaat warmt goed op. Binnenin de vuurschaal 
is het soms 450 graden, aan de buitenkant van 
de vuurring is het ongeveer 200 graden.

RESERVEREN VOOR OFYR NOODZAKELIJK

Er is één belangrijke ‘maar’. Je moet vooraf 
reserveren want je kan aan de Ofyr niet aan-
zitten zonder vooraf te reserveren. Dat is best 
begrijpelijk, want bij reservatie moet je voor-
af ook  meegeven wat je wil gaan eten op de 
Ofyr. De bakplaat wordt vooraf aangestoken 
via de vuurschaal, waarna ook de vlees- of vis-
gerechten gereed worden gelegd. In het aan-
bod zullen zeker seizoensproducten komen, 
denk maar aan ree, everzwijn of zelfs maatjes. 
Ook Tomahawk, Picanha, Txogitxu, het kan 
allemaal. We kunnen niet alles opsommen, 
maar de klant zal zelf kunnen bepalen wat 
hij wil eten. Je moet dus alleen zelf nog wat 
bakken (of grillen), en dat is nu precies het 
leuke aan het initiatief. Je zit samen te eten 
en beslist zelf of uw entrecote of pakweg de 
Rib Eye, Txogitxuburger, of de kreeft, tonijn-
filet, roggevleugel, sliptong op de een of an-
dere manier ‘à point’ worden gegrild of zelfs 
bruin gebakken. De keuze is aan u en samen 
met uw tafelgenoten rondom de bakplaat en 
vuurschaal. 

Deze manier van werken is dus net dat ietsje 
anders dan reserveren voor een plaats in het 
restaurant, er komt wat voorbereiding aan 

te pas. Het is niet dat je even binnenkomt en 
plaatsneemt zoals aan tafel in het restaurant, 
waar je iets kiest uit de menukaart. Dat blijft 
bestaan, maar met de Ofyr beslis je daags voor-
dien wat je precies wil gaan eten. Vandaar dus 
reserveren minstens één dag vooraf, zodat al-
les vers op de bakplaat kan gelegd worden als 
u binnenkomt. De vuurschaal moet overigens 
ook nog vooraf worden aangestoken, maar 
dat is dan een job voor het personeel. Het bak-
ken met de Ofyr wordt dan wel uw taak en dat 
is leuk, zo hebben we het ervaren.

Ofyr op tafel.Chef Dave Vanbrabant.
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De nieuwe aanpak is inmiddels al even geïn-
troduceerd met een select publiek, waarbij 
men meteen extra ervaring heeft opgedaan. 
“Daardoor weten we al wat de klant mag ver-
wachten van ons”, vertelt zaakvoerder Abdel. 
“Wij vullen de vuurschaal bij, maar het koke-
rellen, als ik het zo mag noemen, behoort tot 
het domein van de klant. En dat verloopt heel 
tof. Het is in zekere zin een beetje bakken en 
grillen naar eigen voorkeur, alle ingrediënten 
zijn voorradig om het tot een succes te laten 
uitgroeien. Het is ook niet omdat het nieuw is 
dat er veel vragen moeten gesteld, het loopt 
meteen vlot want hier is echt wel goed over 
nagedacht.  Maar het is belangrijk om weten 
dat het bakken en grillen is met enkele vrien-
den. Minimum met vier, maar het kan ook met 
vijf, zes, acht of meer, want alles is aanpas-
baar”, weet Abdel.

Dat het bij de Ofyr-vuurschaal niet kan zoals in 
het restaurant is dus duidelijk. Je kiest als klant 
dus vooraf wat je op de bakplaat wilt leggen, 
en dat moet klaarliggen als je ‘aan tafel’ gaat 
zitten. Ook daar zijn nuances in: je kan tafelen 
aan de Ofyr, maar ook een Ofyr op tafel heb-
ben. Bekijk de foto’s bij het artikel en je zal 
meteen begrijpen dat dit een toffe innovatie 
is, duidelijk iets voor lekkerbekken of fijnproe-
vers. Mits reservatie van één dag op voorhand 

uiteraard, en al minstens in een 
groepje van vier want dat moe-
ten we wel even benadrukken. 

Zoals reeds aangehaald, de Ofyr 
is een nieuwigheid die uit Neder-
land komt overgewaaid. In onze 
regio heeft alleen Hof van Heus-
den er nu al ervaring mee. Uniek 
is dat de originele Ofyr-vuur-
schaal waarmee je zowel ‘out-
door’ als ‘indoor’ kan werken 
meestal plaatshad met mensen 
die er rondom stonden. Abdel 
heeft voor een beter werkbare 
innovatie gezorgd als we het zo 
mogen zeggen, want in Hof van 
Heusden zit men liefst aan tafel. 
“Het vergde een aanpassing van 
de techniek en de basisprincipes, 
maar ook daar hebben ze goed 
over nagedacht. “We geven de 
klanten een goede uitleg en dan 
kunnen ze samen aan de slag”, 
zegt Abdel. “Uit onze ervaring 
blijkt dat het een leuk gebeuren 
is, want koken met de Ofyr is ge-
makkelijk en je kunt ook meteen aan de slag. 
We hebben nu ervaring en kunnen de manier 
van bakken nu gerust volop lanceren als een 

Het overdekt en verwarmd terras.

Abdel en Fadwa klinken op
‘tien jaar Hof van Heusden’.

Gezellig rond de Ofyr tafelen met vrienden!

succes en dat gaan we dan ook in de volgende 
maanden zeker doen”, weet Abdel.

Even meegeven dat de Ofyr-vuurschaal ook in 
alle perioden van het jaar kan gebruikt. Het is 
dus niet zoals barbecuën dat alleen bij goed 
weer kan plaatsvinden. Dit is anders door de 
aanpak. En in Hof van Heusden is er verwar-
ming met stralers voor het geval dat het iets 
frisser zou zijn. Alleen op maandag en dinsdag 
is de zaak gesloten. Voor de nieuwsgierigen 
kunnen we ook verwijzen naar de website 
www.hofvanheusden.be waarop je ook al de 
menu’s en aanbiedingen kan terugvinden. 

Belangrijk: er is ook een uitgebreide wijnkaart 
van meer dan 200 soorten wijnen van over 
de hele wereld. Kom proeven en genieten ! – 
(D.D.)

Laarnebaan 99 - Heusden
T. 09-355 39 86
www.hofvanheusden.be

Open: woensdag t.e.m. zondag
           van 12 tot 15 uur en 18 tot 22 uur  
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Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

OPENINGSUREN:
 
 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 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-24u00

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

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

Friturist Koen maakt vandaag alvast zijn 
droom waar. Op prille leeftijd (15) was hij al 
actief in de horecasector. Altijd in dienst van 
iemand anders, zoals dat heet. Met in Oos-
takker recentelijke praktijkervaring in o.m. 
De Lage Vuurse en een restaurant aan Oos-
takkerdorp dat intussen een nieuwe naam 
kreeg. Tot Covid 19  roet in het eten gooide 
en het horecapersoneel mee in de val trok. 
De zelfstandige in wording ging dan maar 
in Gent als friturist aan de slag. Het werd de 
opstap naar een ander leven waarin hij zich-
zelf baas wou zijn. Na wat zoekwerk, een 
richtinggevende plaatsverkenning en een 
win-winovereenkomst met de vroegere ei-
genaars Patrick en Patricia was de keuze snel 
gemaakt. Het vroegere café en biljartmekka 
De Retro wisselde zegezeker van eigenaar. De 
gedaantewisseling van vroeger naar nu werd 
onmiddellijk aangevat. De uitbaters opteer-
den voor een zogenoemde landelijke-indus-

Eetcafé The Cave is “een schot in de roos”…
Frituur Het Smulhoekje en Eetcafé The Cave op de hoek van de Onze-Lieve-
Vrouwstraat en de Groenstraat zijn onder een gunstig gesternte gestart. De 
uitbaters Sylvie Jolie (40) en Koen D’hondt (41) spreken nu al van “een schot 
in de roos”. Daar zit het uitnodigend interieur en het ruime en gevarieerd 
eet- en drankaanbod voor veel tussen. En de latente honger (en dorst) van 
de inwoners naar zo’n locatie op de wijk…

triële stijl maar de infrastructurele ziel van 
de omgeving werd zo goed als behouden. 
Zo werd de buitengevel in een nieuw kleedje 
gestopt, het binneninterieur grondig aange-
pakt en ook het sanitaire gedeelte eigentijds 
vernieuwd. Er kwam een gloednieuwe frituur 
en dito andere elektrische toestellen om de 
vernieuwde horecakijk aan te kunnen. En ook 
veel nieuwe stoelen, zitbanken en barkruk-
ken onder het motto ‘voor elk wat wils’. Het 
maakt van The Cave een ontmoetingsplaats 
waar jong en minder jong een eigen plekje 
vindt. In een combinatie van een paar knusse 
en intieme hoekjes, een lounge-achtige zit-
hoek en vooral een pak familievriendelijke 
tafeltjes waar men een drankje kan nuttigen 
of een frietje kan steken in een democratisch 
aanvoelende omgeving. 
Het aanbod van cafébazin Sylvie en friturist 
Koen en hun team is quasi oeverloos. Van fris-
dranken, bieren en grensverleggende aperi-

tieven - de zaak heeft 
een eigen kruidige gin - 
over snacks, hapjes, soep 
en belegde broodjes tot 
klantgerichte kinderge-
rechten. En er is vooral 
nog meer de culinaire 
aanvoer uit het aangren-
zende ‘Het Smulhoekje’ 
in al zijn varianten en 
mogelijkheden. Met de 
klemtoon op smakelijk 
afgewerkte (friet)scho-
tels en aanlokkelijke En-
gelse en andere speciale 
burgers die zichzelf tot 
een volwaardige maal-

tijd verheffen. Kortom, het is tafelen voor 
het ganse gezin in een democratisch kader 
en geborgen gezelligheid. Zo’n 76 personen 
kunnen er gelijktijdig plaatsnemen. En voor 
diegenen die het ‘tokkelen’ niet kunnen la-
ten, is er ook WiFi. Met een paar scholen in 
de omgeving zijn er ook maandelijkse acties 
voor studenten. Het koppel heeft vier kinde-
ren en woont in Lochristi.  Als uitsmijter een 
citaat op de tariefkaart: ‘Kijk met je ogen, 
Ruik met je neus, Proef met je tong en Geniet 
met het hart’. 
Meer info op tel. 0479/064.805 of 
0473/249.810 en via Facebook en Instagram.

Tekst: Eric VAN LAECKE    
Foto’s: Jan Callebert    
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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

Zoals al vroeger gemeld, weegt de heraan-
leg van de Lourdesstraat in Oostakker vooral 
ook op de reisroute en de verkeersafwikke-
ling van het openbaar vervoer. Dat is ook op 
het grondgebied Sint-Amandsberg het ge-
val. Het al vroeger gepubliceerde plannetje 
van De Lijn maakte vooraf duidelijk hoe de 
buslijnen 70, 71, 72, 73 en 74 zich tot midden 
volgend jaar zich zouden uitrollen. Zowel in 
de richting Oostakker als in de richting Gent. 
Ook de lijnen 38 en 39 gaan mee in die om-
leiding. In de praktijk is het voor iedereen 
volop aanpassen, vooral in de geesten. Dat 
laatste is minder vanzelfsprekend, te meten 
aan het aantal ‘zondaars’ dat men soms te-
genkomt. De heraanleg vraagt sowieso een 
geduldige tol van bewoners en gebruikers. 
Zoals bekend, rijden de buslijnen vanuit 

Omgeving Waterstraat blijft dagelijks aandachtspunt…
Door de wegenwerken in de Lourdesstraat geldt in principe tot 
juni volgend jaar eenrichtingsverkeer in de Waterstraat en deels de 
Albrecht Rodenbachstraat (vanaf de Frans Gevaertstraat). Ook voor 
vervoersmaatschappij De Lijn is de ingreep een tijdelijke ‘noodtoestand’…

Gent tijdelijk om via o.m. Potuit,  Lijnmo-
lenstaat, Ferdinand Snellaertplein, Albrecht 
Rodenbachstraat, Zingemkouterstraat en 
verder door op een vertrouwd traject naar 
Oostakker. Gedurende de werken blijven de 
inwoners van de Grondwetlaan, Hogeweg, 
Sint-Bernadettestraat, Gentstraat (Lourdes) 
en een flink stuk van de Wolfputstraat (tot 
aan de Meerhoutstraat) op hun gebruiks-
honger. In de omgeving van de Waterstraat 
had men al van bij de uitvoering (over)last 
van het omgekeerde. Zowel in de Albrecht 
Rodenbachstraat (ter hoogte van de Frans 
Gevaertstraat en staduitwaarts) als in de Wa-
terstraat (tussen spoorwegbrug en Sint-Ber-
nadettestraat en stadinwaarts) woog het 
overvloedig aanbod aan openbaar vervoer 
op de plaatselijke draagkracht. In beide stra-

ten is daarom nadien tijdelijk eenrichtings-
verkeer ingevoerd. Prioritaire voertuigen en 
afvalwagens van o.m. Ivago mogen wel nog 
door. De oorspronkelijke ingrepen zorgden 
aanvankelijk voor heel wat verwarring, cha-
os en ook wel een groeiend ongenoegen. 
Extra en visuelere wegsignalisatie wijzen in-
tussen nog nadrukkelijker op de intussen 
ingevoerde verkeersomleiding. Inclusief ver-
bodsborden die het omkeren en/of terugrij-
den - inzonder in de Waterstraat - wettelijk 
tegengaan. Herhaald, er zijn altijd en overal 
ook ‘zondaars’ op de weg. Het blijft dus voor 
alles uitkijken geblazen. Anders gezegd, de 
omgeving van de Waterstraat blijft meer 
dan ooit, een dagelijks aandachtpunt voor al 
diegenen die er hun weg (moeten) zoeken…  
P.S. Alvast in een eerste fase van de werken 
- tot midden september - tussen Groenstraat 
en Katoenstraat, leidt de heraanleg van de 
Lourdesstraat wel tot de gebruikelijke on-
gemakken, nauwelijks tot files en/of chaos. 
Afwachten wat de nazomer en de verdere 
toekomst brengt…

Eric VAN LAECKE 
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Enige tijd na datum lijkt dit verslag-
je als opgewarmde kost. Maar dat 
is het lang nog niet. De problema-
tiek rond de potentiële afschaffing 
van bushaltes in de ruimere regio, 
knaagt verder aan de gemoedsrust 
van vele betrokkenen. Zeg maar, 
van ouders met schoolgaande kin-
deren over minder mobiele mede-
mensen, tot de oudere bevolking 
die het openbaar vervoer koestert 
als opstap naar nog  schaarse kont-
aktmomenten. In een door corona 
en ander onheil fel geteisterd land 
dat het openbaar vervoer meer 
dan ooit propageert(!), slaan die 
onheilstijdingen - zeker al gevoels-
matig - als een tang op een varken. 
Ook al is alles altijd weer een kwes-
tie van centen en een (politiek) 
loyale en duurzame maatschap-
pij- en beleidsvisie. Als corona al 
één ding heeft geleerd, is het dat 
het op dat vlak alleen maar beter 
kan (en moet). Ook in Vlaande-
ren roeit vervoersmaatschappij De 
Lijn met de riemen die ze heeft en 
de inperkende opdrachten die ze 
krijgt opgelegd. Die laatsten zijn 
niet min: lineaire besparingen, de 
roep naar meer effectiviteit, naar 
dito efficiënte, naar minder lege 
bussen, naar vergroening ook. En 
naar optimaler inzetten op samen-
werkende structuren en door liefst 

mee te zijn met de snelle digita-
le en technologische ontwikkelin-
gen.  In dat dwingend kader moet 
de vervoersprovider de besluiten 
van Vervoerregio Gent in de prak-
tijk vertalen. Het is sowieso geen 
gemakkelijke opdracht. En al zeker 
niet in sterk polariserende tijden. 
Het nieuwe vervoersplan in wor-
ding stuit, vooral in de vele - vroe-
ger verkavelde - woongebieden op 
ongeloof en onbegrip. Op de du-
aliteit ook tussen leven en werken 
in het stadscentrum en de behoef-
ten van de verderop gelegen ge-
bieden en deelgemeenten. Op de 
soms afstandelijke discussies tus-
sen de acute noden van jongeren 
en ouderen en de dagdagelijkse 
wereld van verschil tussen mobie-
le en minder mobiele medemen-
sen. Met veel inlevingsvermogen 
poogt actiegroep ‘Zonder Bushal-
te straat’ de (plaatselijke) belan-
gen te verdedigen en het tij een 
stuk te keren. En zelfs deel te wor-
den van een op maat gerichte be-
sluitvorming die alle partijen kan 
verzoenen. Met herhaalde en uit-
eenlopende steunacties als maat-
schappelijke stok achter de deur. In 
principe zou het nieuwe vervoers-
plan ingaan op 1 januari 2022, 
maar dat is naar verluidt in praktijk 
al uitgesteld. Steekt De Lijn intus-

sen de Rubicon over om in (construc-
tief) dialoog en overleg te gaan? 

Ludieke actie
De actie van 21 juni vond plaats op 
een symbolische plek. Er wachtte de 
halte ‘Vogelzang’ aan de Goedle-
venstraat in Oostakker - als eerste in 
de rij - een symbolische begrafenis. 
Door de wegenwerken in die deelge-
meente wordt de stopplaats sowieso 
al niet meer bediend. De afschaffing 
komt volgens de voorliggende plan-
nen in zicht. Net als voor een vijftal 
andere haltes in de buurt. De drie ac-
tieverenigingen haalden er (‘minis-

ter’) Mich Walschaerts van het duo 
Kommil Foo bij om met zwarte doe-
ken de ‘uitvaart’ te officialiseren. Op 
de tonen van ‘Laat de zon in je hart’ 
van Willy Sommers - herwerkt door 
de plaatselijke Freddy Van Rietvel-
de en Roland Van Renterghem - zon-
gen de aanwezigen duchtig mee. De 
jonge accordeonist Leander Vertriest 
deed dan weer zijn muzikale talenten 
alle eer aan. De vervoersproblematiek 
ligt vele mensen nauw aan het hart 
en krijgt dus ook al een vervolg  (zie 
kader hieronder)...

Eric VAN LAECKE

Buurtactie bushaltes beroert het 
nationale nieuws…
Actiegroep ‘Zonder Bushalte Straat’ zette net voor het zomerreces 
een ludieke buurtactie op in een (ongelijke) strijd voor het 
behoud van de bushaltes in o.m. Gent en de randgemeenten. Men 
kreeg daarbij de steun van medestanders als ‘Busje Blijft Zo’ en 
‘Greenpeace Gent’. Het nieuwe vervoersplan van De Lijn zet naar 
verluidt zo’n kleine tweehonderd halteplaatsen op de tocht. In het 
Vlaamse land mogelijks vijfduizend. Nationaal nieuws dus…    
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Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de 
Stad gingen in maart starten met de herinrichting 
van de Antwerpsesteenweg (N70), ter hoogte 
van de op- en afritten (R4). De omgeving moet 
er (fiets)veiliger worden met o.m. bredere fietspa-
den, overzichtelijkere kruispunten, veiligere fiets-
oversteekplaatsen en een conflictvrije verkeers-
regeling voor alle weggebruikers. De omgeving 

Aanpassing kruispunt Antwerpsesteenweg kan doorgaan
De herinrichtingswerken op de Antwerpsesteenweg - aan kruispunt 
Orchideestraat en verderop richting Lochristi - kunnen gepland doorgaan. 
Handelszaak Sleeplife Gent-Oost-De Zwaan nv en het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) bereikten daarover een regeling. Het beroep tegen 
de vergunning omwille van een ‘optimalere verkeersveiligheid’ is dus 
achterhaald. Tot tevredenheid van alle partijen.

staat er al ettelijke jaren bekend als een gitzwart 
punt op de lijst van het Vlaams wegenaanbod. 
En kreeg - na een dodelijk ongeval - als blijvende 
herinnering in de volksmond ‘Nikita-kruispunt’ 
opgespeld. In een eerste fase zouden de nutsbe-
drijven er in maart aan de slag gaan. De start van 
de eigenlijke wegen- en rioleringswerken was 
gepland vanaf augustus. Die zullen sowieso twee 

jaar duren. Intussen was al bekend dat die werken 
werden opgeschoven naar maart 2022. Met hoop-
volle afwerking en heropening in het voorjaar 
van 2024. Bedden- en matrassenwinkel Sleeplife, 
het vroegere Sleepy, ging te elfder ure in beroep 
tegen de aanvraagvergunning. Uit extra bezorgd-
heid om de al precaire verkeersafwikkeling in de 
omgeving niet te verhogen. En al zeker niet om 
de bestaande situatie er gevaarlijker op te ma-
ken. De plannenmakers wilden immers voor het 
grootste gedeelte van de bestaande oprit (10 
meter) een haag aanplanten. Wie de situatie ter 
plaatse kent, weet dat het af- en aanrijden van 
klantenvoertuigen en bedieningscamionetten 
nu al best alle maneuvreerruimte kan gebruiken. 
Maar dialoog kan wonderen doen. De hoop op 
een snelle, gepaste en vooral veilige oplossing is 
in de maak. Daartoe werkte het bedrijf en het 
overheidsagentschap een constructieve regeling 
uit. De aanplanting van een groene haag voor de 
huidige oprit wordt deels behouden. Anderzijds 
zal het grootste deel van de zijberm worden ver-
hard. Waardoor veilig op- en afrijden weer moge-
lijk wordt. En daar was het zaakvoerder Koen Van 
Imschoot vooral om te doen.  Eind goed, al goed?
P.S. Bij het afsluiten van Attentie liep op maandag 
6 september een persbericht (AWV) binnen dat de 
voorbereidende werkzaamheden vanaf die dag 
gingen starten. Het gaat om de vernieuwing van 
de leidingen voor gas, water, elektriciteit en te-
lecommunicatie. De werken - met verkeershinder 
- zullen tot eind 2021 duren.

Eric VAN LAECKE    

ONBEZORGD ONDERWEG
• GARANTIE   
• ONDERHOUD  
• PECHVERHELPING 

GRANDLAND HYBRID 1,3 – 1,4L/100KM   15,2 – 15,7 KWH/100KM   29 – 34 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 75 KM
CORSA-     16,4 – 17,0 KWH/100KM   0 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 337 KM • MOKKA-     17,4 – 17,8 KWH/100KM   0 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 324 KM
ZAFIRA-     LIFE 21,7 – 27,3 KWH/100 KM   0 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 330 KM • COMBO-     LIFE 19,3 – 20,0 KWH/100 KM   0G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 280 KM

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

Het verbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 en R (EU) N° 2017/1151. Autonomie berekend volgens de methodologie van WLTP-testprocedure (R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 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.
1 Gratis 4 jaar Opel FlexCare Gold is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 2 jaar, inclusief onderhoud en pechverhelping op basis van 15.000 KM per jaar. Informeer naar de gedetailleerde voorwaarden op opel.be of bij jouw Opel Verdeler. Aanbod voor particulieren bij aankoop van een nieuwe 
Opel personenwagen, geldig van 1 september t.e.m. 30 september 2021. Alle vermelde voordelen en acties gelden bij een officiële en deelnemende Opel Verdeler en zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

2 Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse aflossing, vallend onder de wetgeving op het consumentenkrediet, meer bepaald onder boek VII van het Wetboek van economisch recht. Kredietbedrag: € 21.777,68. Voorschot 
(facultatief): € 2.504,67. Contante prijs : € 24.282,35. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 1,99 %, vaste jaarlijkse debetrentevoet: 1,99 %. Looptijd van het krediet: 48 maanden. Terug te betalen in 47 maandelijkse aflossingen van 
€ 264,42. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: € 9.997,36. Actie geldig van 01/09/2021 tot 30/09/2021. Totaal terug te betalen bedrag: € 22.425,10

Illustratief voorbeeld: Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandaflossing. Kredietbedrag:  € 11.134,18. Voorschot (facultatief): €2.890,82. Contante prijs: € 14.025,00. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 1,99 %. Vaste debetrentevoete: 1,99 %. 
Terug te betalen in 47 maandelijkse aflossingen van : €  129,00. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: € 5.739,00. Actie geldig van 01/09/2021 tot 30/09/2021. Totaal terug te betalen bedrag: € 11.802,00. Looptijd beperkt tot 48 maanden.
De financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren.  Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kredietaanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3 – 1210 Brussel, RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316. Adverteerder: Opel Finance BV, 
Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel. BTW BE 404 472 182, RPR Brussel. Uw Opel Verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Ontdek ons gamma tijdens de opendeurdagen van 13 t.e.m. 18 september 
met een nocturne op 16 september en vertrek altijd met zekerheid.  
RIJ NU AL 4 JAAR ONBEZORGD MET EEN NIEUWE OPEL CORSA VANAF € 129/MAAND2. LAATSTE VERHOOGDE MAANDELIJKSE AFLOSSING: € 5.739

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

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

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

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

MOKKA-      17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2 AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)
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Eindelijk is het zover. Oostakker krijgt er nu 
ook een Amerikaanse (eet)cultuurbeleving 
bij. Met een nostalgieke blik naar de jaren 
vijftig tot zeventig van de voorbije eeuw. 
In een weelderig kader van zowat alles aan 
Amerikaanse clichés, (neon)glamour en glit-
ter, rockabilly en (commerciële) uitstraling 
dat Uncle Sam - als uithangbord van de Ver-
enigde Staten - te bieden heeft. We stillen 
alvast - letterlijk en figuurlijk - ietwat uw 
honger zonder uw persoonlijke nieuwsgie-
righeid, verrassing én verhoopte beleving 
vroegtijdig te fnuiken. Anders gezegd, u 
moet het zelf gezien, gevoeld en ervaren 
hebben, om de inventiviteit en de werk-
kracht van het echtpaar volop naar waarde 
te kunnen schatten. Kim neemt loopbaan-
onderbreking in het onderwijs, Winrik gaat 
als volleerd vakman ‘die alles kan’ op eigen 
benen staan. Het duo ging niet over één 
nacht ijs. Behalve de voorgevel, een zijge-
vel en het zaaltje achteraan in de tuin, bleef 
van het vroegere café ’t Fortuintje niets 
over. Alles werd gedurende enkele jaren 
met eigen kunde en creatieve vaardigheid 
heropgebouwd. De brandbeveiliging niet 
te na gesproken. Hun voorliefde voor de 
Amerikaanse cultuur - na vele plaatselijke 
bezoeken - weerspiegelt zich dus ook in het 
geroemde vrije ondernemerschap van over 
de oceaan. Toch een voorsmaakje. Knusse 
hoekjes die refereren aan New-York, aan de 
‘stars and stripes van de muziekscéne en de 
sfeer van de metro. Marilyn Monroe als au-
thentiek beeld dat de tand des tijd overleef-
de, op maat gemaakte zitplaatsen (‘booths’) 
en vele andere herkenbare attributen - zoals 
geïmporteerde stukken filmdecor - die alle 
clichés over de US alleen maar bevestigen. 
En er is de ‘bijgeknipte’ roze Volvo-Amazo-

Op vrijdag 17 september opent ‘diner’ 
Restaurant Uncle Sam’s de deuren 
aan de Gentstraat 421. De bezoekers 
wacht een zee van glitter en nostalgie 
uit vervlogen tijden en kunnen er 
kennismaken met de Amerikaanse 
eet- en muziekcultuur. De uitbating is 
een verademing in het Oostakkerse 
(horeca)landschap dat best wat extra 
‘revival’ kan verdragen. Met dank aan 
het hardwerkende en creatieve duo 
Kim Joliet (38)  en Winrik Vanherle (39). 
Vooraf sorry voor al het Engels… 

‘Uncle Sam’s’  serveert      Amerikaanse eet- en muziekcultuur
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

‘Uncle Sam’s’  serveert      Amerikaanse eet- en muziekcultuur

ne die in de toog is ingewerkt en 
elders in het interieur zijn vroeger 
dashboard laat bewonderen. Het 
is een knipoog naar de nabijgele-
gen autofabriek en zijn vele plaat-
selijke werknemers. Om de keurig  
aangeklede toiletten en luierhoek 
niet te vergeten. En de voorlopige 
terrastuin die nu al ’s namiddags 
kan worden gebruikt. Of het vroe-
gere zaaltje voor feestjes dat in de 
toekomst ook al een (Amerikaan-
se) ‘facelift’ krijgt…
Uncle Sam’s wil uitgroeien tot een 
authentieke retro Amerikaanse 
‘diner’ (lees daaijner) en een aan-
trekkelijke culinaire ‘place to be’. 
Voor een goed begrip, het is voor 
alles een restaurant, geen café. Al 
worden er uiteraard ook (uitslui-
tend Amerikaanse) bieren geser-
veerd. Ook de menukaart kan je 
best helemaal zelf ontdekken. Al-
vast enkele proevertjes: gekrulde 
frieten (curly fries), erg populai-
re maïshonden (corndogs), chic-
ken drumssticks, nacho (sharing) 
plates, premium Black Angus bur-
ger, voorgegaarde ribben, chili con 
carne, rib-eye steaks - al dan niet 
met gemarmerd spek - en noem 
maar op. Alles klaargemaakt in 
een gloednieuwe en technisch ei-
gentijdse keukenomgeving waar 
de uitbaters zelf afwisselend hun 
opwachting maken. En een team 
medewerkers aansturen. Het duo 
heeft er ervaring mee want koes-
terden vijf jaar lang een eigen 
foodtruck ‘Dinner on wheels’. 

Oh ja, voor wie gastrono-
misch nog niet echt de plas 
wil oversteken, zijn er ook 
enkele Vlaamse schotels be-
schikbaar. Maandelijks wordt 
een zondagse brunch opge-
diend en bij speciale gele-
genheden komt er ook een 
thema-avond op de affiche. 
Kortom, Uncle Sam’s is op ve-
le vlakken een verademing en 
serveert “American style com-
fort food for meat and veggie 
lovers”. Gezien de verwachte 
belangstelling, is reserveren 
aangewezen.

Meer op www.unclesams.be, 
info@unclesams.be, Facebook 
of tel 0485/43.43.64.

Eric VAN LAECKE  
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Het krantenknipsel uit de ‘Ouest France’ - 
geen vertaling van het Gentse ‘oe est? - dat de 
noorderlijke regio Bretagne-Normandië-Mai-
ne-Anjou-Poitou bestrijkt, is er zo eentje. De 
plaatselijke kroniek - onder de vlag ‘Justice 
et Liberté’ - dateert van 4 september 1971, 
krék vijftig jaar geleden. Het brengt een tus-

Af en toe valt wel eens een merkwaardig tijdsdocument in onze 
(elektronische) brievenbus. Het verleden cultiveert nu eenmaal 
een schat aan herinneringen die vaak nog intens en herhaaldelijk 
worden gekoesterd.

(Vergane) wielerglorie als 
levendig tijdsdocument…

sentijds verslagje over de 
bekende uithoudingswed-
strijd voor wielertoeristen 
Paris-Brest-Paris. Waarbij 
een pak ‘Audax’ alias ‘Auda-
cieux ‘ (stoutmoedigen) in 
het zadel klommen (‘monter 

en selle’) om een 
ambitieus brevet 
binnen te halen. 
Met als ultieme 
uitdaging een af-
stand van 1.200 
kilometer in min-
der dan negentig 
uren overbrug-
gen. In een tijd 
dat de fiets nog 
niet werd ‘bij-
gestuurd’ door 
technologische
én innovatieve snufjes. De eerste 
uitgave ervan voert terug naar 
1891 en de organiserende krant 
‘Le Pétit Journal’. De wedstrijd 
was aanvankelijk bedoeld voor 
‘professionals’, sinds 1931 ook 
voor amateurs.
De lange afstand fietstocht wordt 
nog altijd om de vier jaar opgezet. 
Vandaag nemen ook lig- en roei-
fietsen, steps en ander verwant 
tuig eraan deel.
Het sportverslagje over Paris-Brest- 
Paris (PBP) is onrechtstreeks een 
eigentijdse hommage aan twee 
Oostakkerse wielerfanaten: Julien 
Droesbeke - intussen overleden - 
en vooral ‘de eeuwig jonge’ Sera-

fien Aerssens (87) uit de Wolfputstraat. Die 
laatste kan bogen op veel wielerautoriteit. 
Hij was zowat twaalf jaar Oost-Vlaams voor-
zitter, afdeling toerisme(!), van de Belgische 
Wielrijdersbond (BWB) en zetelde mee in het 
hoofdbestuur. Hij was vooral ook voorzitter 
van het Wielercomité Oostakker - samen met 
de recent overleden ‘schatbewaarder’ Roger 
Van Hecke - dat nagenoeg een halve eeuw 
‘een beroepsrennerskoers’ organiseerde. Met 
veel vedetten en gekende winnaars. Gulhar-
tig ondersteund door plaatselijke sponsors 
en vrijwilligers.
We hebben met hem alvast een afspraak ge-
maakt om een stuk in het voorbije Oostak-
kers wielerleven te duiken. ‘Fientje’ Aerssens 
is te zien uiterst links op de foto (met wieler-
pet en tas aan het stuur). In zijn spoor, deels 
verborgen, volgt zijn ‘compagnon de route’ 
Julien Droesbeke. Een bekende familienaam 
die in Oostakker meer dan één (wieler)belle-
tje doet rinkelen…

Eric VAN LAECKE
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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 !

Iedereen kan gerust langsgaan want er wor-
den allerlei boeken te koop aangeboden en 
niet alleen over erfgoed en geschiedenis! De 
opbrengst van deze verkoop gaat volledig 
naar de werking van de vzw’s, vooral voor 
aanschaf materiaal en onderhoud van het 
gebouw. Dit jaar is de hoeveelheid boeken 
ook zeer groot, want door corona werd alles 
uitgesteld en bleven er boeken binnen ko-
men.
Eigenlijk zitten er 3 vzw’s in het convent nr. 46 
gehuisvest die samen ons plaatselijk erfgoed 
proberen te bewaren. Het ‘Documentatie-
centrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits 
Gysseling vzw’, kortweg DSMG, omvat een 
bibliotheek en archief over de geschiedenis 
van Gent en omliggende gemeenten. De 
werking wordt gesteund en geleid op vrijwil-
lige basis door twee heemkundige kringen, 

DSMG klaar voor hun grote boekenverkoop!
Op zaterdagen 25/09 en 2/10 EN zondagen 26/09 en 3/10 organiseert DSMG 
opnieuw een grote tweedehands boekenverkoop in de Begijnhofkerk van het 
Elisabethbegijnhof in Sint-Amandsberg, telkens van 10u-18u. Wat meer uitleg...

namelijk ‘de Heemkundige en Historische 
Kring Gent vzw’ (“Ghendtsche Tydinghen” 
centrum Gent) en ‘de Heemkundige Kring 
De Oost-Oudburg vzw’ (van Dampoort in NO 
richting tot Mendonk, Zaffelare en Zevene-
ken). DSMG bestaat ondertussen al iets meer 
dan 50 jaar, wat jammer genoeg ook niet uit-
bundig kon gevierd worden.
Het convent Engelbertus is eigendom van 
de vzw Groot Begijnhof Sint-Elisabeth in 
Sint-Amandsberg. Het wordt door de stad 
Gent gehuurd en ter beschikking gesteld, 
DSMG mag het gebouw gratis gebruiken 
mits betaling EGW en onderhoud van het 
gebouw. Voorzitter Bert Vervaet en onder-
voorzitter Louis Gevaert zijn de drijvende 
krachten, maar ze kunnen rekenen op een 
45-tal vrijwilligers die het hele archief en 
de bibliotheek mee draaiend houden. Het 
DSMG is elke week open op dinsdag na af-
spraak van 9 tot 17u.30, de donderdag na 
afspraak van 14 tot 17 uur en elke zondag 
zonder afspraak van 10 tot 12 uur. Elke 
dag zijn er vrijwilligers actief om alles wat 
binnengebracht wordt te sorteren en ar-
chiveren. Het doel van het DSMG is dus het 
verzamelen, conserveren, beheren en voor 
raadpleging ter beschikking stellen van boe-
ken, tijdschriften, affiches, foto’s, film -en 
videomateriaal, prentkaarten, historische en 
actuele documentatie met betrekking tot 
het werkingsgebied. Alles staat in diverse ka-
mers geordend volgens gemeente, rubriek, 
persoonsnamen, gebeurtenis enz.…

Je kan vooraf via de websites al checken of 
er iets is wat je zoekt en het dan persoonlijk 
gaan bekijken of ontlenen. Alle vrijwilligers 
actief in de diverse vzw’s zijn super vriende-
lijk en heel geduldig en na een jaar stilliggen 
van alle activiteiten wegens het duivelse vi-
rusje is iedereen maar wat blij weer te kun-
nen verder werken. 

Vrijwilligers zijn zeker nog steeds welkom 
en momenteel zijn de verenigingen vooral 
op zoek naar mensen met computerkennis 
om alles verder digitaal te kunnen oplijsten 
of archiveren. Maar je kan ook gewoon lid 
worden van de kringen om zo regelmatig 
op de hoogte gehouden te worden van wat 
er in onze streek ‘een geschiedenis heeft’. 
Wie denkt boeken of documenten te kun-
nen schenken mag dat altijd doen, niets zelf 
sorteren want wat wij misschien naar het 
containerpark willen brengen, kan voor de 
heemkunde heel belangrijk zijn!

Meer info op de diverse websites of in het 
centrum zelf natuurlijk.
www.dsmg.be - www.deoostoudburg.be
www.ghendtschetydinghen.be 

Tekst: Buyle Ulrike
Foto’s: DSMG
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ONTDEK DE NIEUWE D-MAX 
IN JOUW BUURT !
ROADSHOW BIJ AUTO'S MARTENS 
VAN 7 TOT EN MET 10 MEI! 
OF OP ISUZU.BE

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

& assistentie garantie

5JAAR 100.000km

1 T3,5 T

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

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

AUTO'S MARTENS
Antwerpsesteenweg 59 

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

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

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

Edugo Sint-Vincentius, schooljaar 1983-84: Vierde leerjaar
Links: Juffrouw Marleen De Geest - Rechts: turnleerkracht : Patrick De Moor

Leerlingen: Benedicte Carcon - Kurt Chalmet - Martine (?) De Waele - Pieter Van Kerckhove - ?
Isabel Figoureux - Wolfgang Van Hoorebeke - Lieven ? - Veronique Van De Walle - ?

De Pauw - Katrien De Moor - Karolien Claeys - Frederik Steyaert - Jeroen Van  Kerckhove
Gerrit Matton - Geoffroy Vercauteren - Inge Van Kerckhove

Wie herkent zichzelf? En wie kan de ontbrekende namen invullen?
Stuur ons een mailtje:  info@dewegwijs.be

Alvast bedankt - De redactie

Nieuwe klasfoto uit het archief

De Nonsens Alliantie, waaronder de bekende 
cartoonist AAaRGh… uit Sint-Amandsberg, 
geeft op zondag 24 oktober een eenmalig 
optreden in de Gentse Minard.
De acteurs stappen zonder voorbereide tekst 
het podium op en maken van elke voorstel-
ling een unieke belevenis, met maar één mis-
sie: humor maken. Verbaal, visueel, muzikaal 
en met tekeningen. De inhoud van de voor-
stelling kent niemand, want komt op het 
moment zelf tot stand.
De Nonsens Alliantie brengt al 20 jaar inter-
actieve comedy voor bedrijven, verenigingen 
en scholen. Altijd verrassend en aan een dui-
zelingwekkend tempo. 
Stap mee in hun wereld en stap nadien bui-
ten met een grote glimlach en een totaal an-
dere blik op de buitenwereld.

Toegankelijk voor gezinnen (+ 12j).
Prijs 15 euro,  12 euro (red), 18 euro (adk)
Boek snel je ticket(s), want de verkoop gaat 
snel. Tickets zijn te bestellen via https://
minard.be
Locatie: Minard
Zondag 24 oktober 2021 - 15u00
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• 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 

10 oktober 2021
Herfst (Paddenstoelen) wandeling in
Heidebos te Moerbeke 

In de herfst is veel afbraak van levend mate-
riaal in het bos, paddenstoelen die daarvan 
leven hebben nu ook de tijd van hun leven. 
Daarom maken we nu onze wandeling in het 
Heidebos te Moerbeke in de hoop vele soor-
ten paddenstoelen te zien.

Praktisch:
De  wandeling start om 14.30 u op parking 1 
van het Heidebos.
Keizershoek 9180 te Moerbeke.
De wandeling is 8.5 km lang.
Deze wandeling wordt jullie gratis aangebo-
den door Pasar Oostakker.
Let wel: Op deze wandeling is geen drank- of 
sanitaire stop voorzien. Er zijn wel veel bo-
men en struikgewas in het bos.
Meer info:
Erik Verleyen: Telefoon:0472/882840

Afdeling Oostakker

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

Zaterdag GESLOTEN

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

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

www.schoonheidssalon-an.be

NIEUW: CURASANO 
SPRAY FOND DE TEINT EXPRESS

EN COVERSPRAY

Voordelen: 
Zeer natuurlijk - Ideaal voor spataders en 

pigmentvlekken of vitiligo
Kleeft niet  - Sneldrogend 

Water resistent - Afwasbaar

DE NIEUWE COLLECTIE IS ER !

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

Alle info in verband met

publiceren  in Attentie:

0478 97 87 11
of  info@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...
oktober 10 2 oktober 8 tot 15 oktober
november 11 29 oktober 5 tot 12 november
december 12 3 december 10 tot 17 december

Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

  Katvriendelijke dierenartsen
  Vachtvriendelijke trimmers
  Gespecialiseerde gedragstherapeuten
  Voeding met advies

Jouw katvriendelijke 
dierenarts in Lochristi

Ontdek in oktober wat WelloPet 
kan doen voor jouw kat:

Maak kans op een prijzenpot 
van meer dan € 1000 aan 

producten en diensten voor je kat
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Adv. WelloPet Attentie 240x320mm. KAT MEGA GIVE AWAY sep. 2021.indd   2 2/09/2021   11:18

VZW NOODLENIGEN ORGANISEERT
OP 26 SEPTEMBER:

ROMMELMARKT
Het is niet mogeijk om je als marktkramer op voorhand in te schrijven. Pas de dag zelf, 
vanaf 7 uur ’s morgens. Gelieve ook nog niets uit te pakken, gewoon aanschuiven en 
wachten tot je een plaats wordt toegewezen.

Kostprijs: 1 euro per meter.
Opgelet: mondmaskerplicht voor iedereen 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-rommelmarkt, georganiseerd door Chiro Oude Ba-
reel. 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)

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
Damesfiets, in zeer 
goede staat. Wegens 
knieproblemen. 
Vraagprijs 150 euro. 
Info: 0499-40 62 25.

TE KOOP
Space scooter (een 
step aangedreven door 
beweging). Slechts 1 
jaar oud. Nieuwprijs: 
145 euro. Amper 
gebruikt. VP:  60 euro. Info: 0476-662914

TE KOOP
Verscheidene ijzeren draai-hekkens. Alle 
afmetingen. Info: 09-355.70.57
 
GEZOCHT
De dames van de mutsenclub 
van Stella Maris zoeken gratis 
breiwol waarmee ze mutsen 
voor de zeemannen kunnen 
breien. We komen het graag 
bij u afhalen.
Bel ons: 0478-45 23 01

TE KOOP
Mooie lampadaire met 
lampekap - totale hoogte 
: 70 cm - prijs : 40 euro. 
Bureaulamp - kleur: 
bordeaux - prijs : 10 euro. 
Laptoptas - merk : Case 
Logic - Breedte: 45 cm 
Hoogte: 30 cm -
prijs: 15 euro.
Info: 0496-897095
 
TE Koop
Damesfiets (nieuw), 
retro, torpedo, prijs: 
bespreekbaar.
Bel na 18u op:
0484-17 80 55

TE KOOP
TV VOOR CAMPING, lcd tv 
toshiba, werkt op 12 volt 
en 230 volt. Handleiding 
en afstandsbediening 
aanwezig. B 45 cm, H 
33cm. Vriendenprijs 100 euro.
Bel: 0487 47 38 20.
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

  Katvriendelijke dierenartsen
  Vachtvriendelijke trimmers
  Gespecialiseerde gedragstherapeuten
  Voeding met advies

Jouw katvriendelijke 
dierenarts in Lochristi

Ontdek in oktober wat WelloPet 
kan doen voor jouw kat:

Maak kans op een prijzenpot 
van meer dan € 1000 aan 

producten en diensten voor je kat
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u
 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

sleeplife.be

Open op zondag 3/10 van 14u tot 18u

Maak je dromen waar tijdens de

 Sleeplife®
Opendeurdagen

van 24/09 t.e.m. 09/10

Geniet van uitzonderlijke 
acties en kortingen

wegwijs24x32-opendeurSept21.indd   1 3/09/2021   21:38


