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Volgende editie verschijnt in de week van 5 tot 12 november. Teksten 
voor volgende Attentie uiterlijk 29 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 - OKTOBER 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 november 2021. 
Niet cumuleerbaar met andere 
kortingen.

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

1 GRATIS
GROOT BROOD,
WIT of BRUIN*

Bij aangifte van deze bon
bij aankoop vanaf 20 euro

✂
ALLE

SNOEIWERKEN
AFZAGEN, INKORTEN,

VORMSNOEI ALLE BOMEN

BEL 0477 57 21 86

OCO wuifde Claudine
officieel uit
Zie blz. 10

Verlaagd BTW-tarief op 
pruiken, indien medisch nodig

Zie blz. 20

Hubertusviering
is eindelijk terug - Zie blz. 12

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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

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

Dag van de Klant:
regen was spelbreker - blz. 32

Van ‘Flapuit’ tot ‘Rekkatsoo’
Zie blz. 37

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !
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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

De stad Gent heeft beslist om de Koning Leo-
pold II-laan aan het Citadelpark om te vormen 
tot Floraliënlaan. De beslissing spoort met het 
overleg in een speciaal geïnstalleerde commissie 
die in het reine wou komen met ons koloniaal 
verleden. Daarbij kwamen zelfs de meeste activistische, extre-
me en/of absurdste stellingen op tafel. Tot het afschaffen van 
de publieke tussenkomsten door de politie toe. Moet allemaal 
kunnen in een democratie, want vrijheid van denken is een 
kostbaar goed dat alsmaar meer in de verdrukking komt. Al-
leen… gebeurt dat best op basis van (historisch) onweerlegbare 
feiten en veel minder op emoties - hoe belangrijk en eerbaar 
die ook mogen zijn. Veel tijd om na te denken - laat staan echt 
door te denken - wordt er niet meer vrijgemaakt. Daarvoor is 
de hoeveelheid aan informatie en de snelheid waarop die uit 
alle hoeken op ons afkomst alsmaar chaotischer, fragmentair, 
vaak nietszeggend en is in een flits weer voorbij. Onder de zal-
vende noemer ‘de druk van de sociale media en de waan van 
de dag’. Het blijft nochtans essentieel dat mensen met elkaar 
blijven praten en met een open geest de ontwikkelingen in de 
maatschappij tegemoet treden. We zijn allemaal producten 
van onze eigen tijd. Die grijpt vandaag alsmaar sneller en niets 
ontziend op ons in en brengt vele taboes aan de oppervlakte. 
Veelal nog terecht ook. Zelf zit ik daar niet meer op te wachten. 
Lang voordat de huidige woke-beweging (‘wakker worden’) in-
gang vond, fileerde ik al met mijn scherpe pen de misbruiken 
en onrechtvaardigheden in het systeem. En dat doe ik trouwens 
nog altijd, zij het wat meer gelouterd door de ervaring en de 
leeftijd. Vandaar dat ik in mezelf intussen het etiket ‘relative-
rende afstandelijkheid’ heb opgeplakt.

Terug naar het begin. Over de figuur van Koning 
Leopold II wil ik mij niet eens uitspreken. Je hebt nu 
eenmaal evenveel tegen- als medestanders. Zoals 
zovele machtshebbers hebben die al te vaak geen 
roemrijk verleden, laat staan propere handen. Dat 

is van alle tijden en wordt er ook morgen niet beter op. Al 
gaat het vandaag vooral over het grote geld, maken Pana-
ma-, Pandora- en andere ‘papers’ duidelijk. En is dat wettelijk 
nog onderbouwd ook. Goed dat er nog altijd onderzoeksjour-
nalistiek is die het systeem blijft opengooien, ook in moeilijke 
tijden. Straatnamen, borstbeelden en andere geschiedkundi-
ge relicten weghalen, is mijn inziens een brug te ver en vooral 
een zwaktebod. Anders gezegd, de eigen geschiedenis gooi je 
nooit weg, hoe lelijk en ongemakkelijk die er ook kan uitzien. 
Trouwens, waar begint en vooral waar eindigt dat. Neem nu 
ons aller Keizer Karel. Ook al geen brave burger als u het mij 
vraagt. Tot pronken we als Gentenaars wat graag met onze 
strop, onze roepnaam en de jaarlijkse Stroppenommegang.  
En we zijn er nog fier op ook. Alles heeft zijn tijd, alles heeft 
zijn prijs. Maar moderne beeldenstormers onze geschiedenis 
laten weggooien, is - herhaald - een maatschappelijk zwakte-
bod. Zelfs al komt nadien het berouw na de zonde. Met dank 
aan de historici, de heemkundigen en wetenschappers die ons 
cultureel erfgoed bewaken en vooral inzichtelijk en transpa-
rant in een veel langer tijdsperspectief duiden. Een volk dat 
zijn geschiedenis vergeet of bant, is op termijn een verloren 
volk.

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Geschiedenis
weggooien?

Vier oudejaarsavond
in de Lage Vuurse!

Van 19u tot 4u, all-in
Alle info vind je terug op onze

website: www.delagevuurse.be
 

Onze dinner en dances
zijn terug gestart, 
Eten , iets drinken,

gezellig samen zijn…..
Jullie zorgen voor het gezelschap

en wij voor al de rest!!!

We kijken er naar uit jullie
opnieuw te mogen ontvangen 
en er een onvergetelijke avond 

van te maken.
  

Zowel voor oudejaar als
voor de dinner en dance

is er snel bijzijn belangrijk, 
want de reservaties lopen

vlot binnen!

Tot binnenkort,
Christophe, Joke

en het ganse team

Tweesprong

Links of rechts 
Juist of fout

Goed of slecht 
Verlammend werkt de keuze
die de zekerheid in 2 snijdt.  

Stilte is de oplossing,
aangevuld met tijd.  

Want door het malen van gedach-
ten in ons hoofd,  

worden we van stilte en
helder denken beroofd.  

Wanneer maken we de keuze,
links of rechts, fout of goed?  

Bij het zetten van de eerste stap
en een beetje goede moed. 

Lieve Van Winckel  
‘Volharten’ 



nr 10 - Oktober 2021                    3

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

Wat dit precies inhoudt? Meer dan je zou den-
ken, want naast algemene dakwerken kan je 
bij Dakwerken Angelo en Zoon ook terecht 
voor het ontmossen van daken en het herstel-
len van schouwen. Of het nu gaat om een klei-
ne renovatie of een totaalproject van A tot Z, 
Dakwerken Angelo en Zoon staat je graag bij. 
En dat mét de glimlach.
“Onze klanten zijn onze eerste prioriteit”, ver-
telt zaakvoerder Angelo, “We geloven sterk in 
goede afspraken en duidelijke communicatie. 
Voor ons is de hand schudden een overeen-
komst en dat heeft ons geen windeieren ge-
legd, we merken dat dit sterk geapprecieerd 
wordt.” Zoon Savio vult aan: “Absoluut. Door 
de goede verstandhouding die we telkens pro-
beren op te bouwen, zijn veel van onze klan-
ten eigenlijk vrienden geworden. Daarnaast is 
het niet uitzonderlijk dat we in een bepaalde 
straat aan het werk zijn en in een mum van tijd 
ook van buren de vraag krijgen om bij hen aan 
de slag te gaan. Drie of vier klanten in dezelf-
de straat is schering en inslag, dat is de kracht 
van mond-tot-mondreclame. Daar zijn we na-
tuurlijk trots op, want zoiets is enkel mogelijk 
wanneer klanten tevreden zijn.”

Dakwerken Angelo en Zoon:
“Onze klanten zijn onze eerste prioriteit.”
Zoals de naam doet vermoeden, staan bij Dakwerken Angelo en Zoon twee 
generaties aan het roer. Vader Angelo Ciraolo en zoon Savio treden in de 
voetstappen van (groot)vader Guiseppe en gingen als dakwerker aan de slag.

Angelo en Savio gaan dan ook volop voor 
klantenservice. Een goed contact met de klant, 
duidelijke afspraken en net dat tikkeltje meer 
wanneer van toepassing. “Na een ontmossing 
van het dak zorgen we er steeds voor dat er de 
dag zelf of de dag nadien een glazenwasser 
langskomt, dat is een deel van onze service. 
We doen ook steeds ons best om onze potenti-
ele klanten nog de dag van hun aanvraag een 
prijs te bezorgen. Zo zijn ook zij snel geïnfor-
meerd. Het zijn die kleine zaken die het ver-
schil maken, we besteden er dus graag heel 
wat aandacht aan”, zegt Angelo.
“We vinden het daarnaast allebei een plezier 
om te gaan werken”, aldus Savio, “Ik denk dat 
dit ook op onze klanten afstraalt. Het werk 
kan uiteraard fysiek zwaar zijn, maar we zijn 
veel buiten, hebben veel sociaal contact en 
zijn door onze jarenlange ervaring gewoon 
goed in onze job. We nemen nooit een pro-
ject aan waar we geen meester over zijn. Dat 
zorgt ervoor dat je steeds met enthousiasme 
aan een nieuw project kan beginnen.”
De projecten van Angelo en Savio bevinden 
zich momenteel vooral in Oostakker, Heusden, 
Destelbergen of Lochristi, maar dat was ooit 

anders. Tot twaalf jaar 
geleden bevond Dak-
werken Angelo zich in 
de Gentse regio. Met 

een groot team werkte Angelo aan profes-
sionele projecten in Gent centrum tot hij de 
beslissing maakte naar Oostakker te verhui-
zen. “Dakwerken in een stad zijn niet altijd 
evident. Je verliest veel tijd door het drukke 
verkeer, je moet rekening houden met par-
keervergunningen, … Ik was op zoek naar iets 
nieuws en werd per toeval verliefd op Oostak-
ker. Het is hier rustgevend, er is veel groen, 
de ligging is ideaal voor onze leveranciers. Ik 
wist meteen dat Oostakker de ideale plek was 
om mijn werk verder te zetten. We gaan nu 
kleinschaliger te werk en kunnen ons hierdoor 
meer focussen op die klantenservice. Dat is 
echt een droom die in vervulling gaat.”
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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

BLOEMSCHIKKEN  
Vrijdag  27 oktober kunnen de floristen hun hart-
je  ophalen. Om 19 uur worden  we verwacht in het 
Groenhof Sint-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker.  

Onder begeleiding van de des-
kundige lesgeefster toveren we 
een pompoen om tot een mooi herfststuk. Materi-
aal en planten zijn ter beschikking 
Ferm-leden betalen 33 euro, niet leden betalen 38 
euro. We betalen ter plaatse - wel inschrijven via 
mail: 
fermoostdest@gmail.com
of via Kathleen 0474 32 86 89

KINDERNAMIDDAG MET OUDERS - GROOTOUDERS 
IN DE HERFSTVAKANTIE 4 NOVEMBER
Kom samen met je kinderen/kleinkinderen spelen in het Ontmoetings-
centrum Oostakker op donderdag 4 november. Verschillende volkspe-
len voor jong en oud, een heus springkasteel, je vindt het er allemaal. 
Het wordt een gezellige spelletjesmiddag met een koekje en een drank-
je voor groot en klein.

Prijs: 5 euro per kind. Volwassene: 5 euro (gebak en koffie). Inschrijven 
vóór 30 oktober via betaling op de Ferm-rekening BE58 7324 2400 0379 
met vermelding van je naam en aantal volwassenen en aantal kinderen.

ONTSPANNINGSNAMIDDAG
IN DE ZAAL  “DE VIER SEIZOENEN”
op 9 november 14 uur
De afdelingen van Ferm Lochresse nodigen je graag uit voor de jaar-
lijkse plusactiviteit. Wat mag je verwachten? Muzant, een moe-
der-zoon duo, brengt een voorstelling vol fijne muziek en zang. Dit 
alles terwijl jij geniet van koffie/thee en gebak.
• Voor wie: Ferm-leden en partner.
• Waar: Zaal “De Vier Seizoenen”, Provinciaal Domein Wachtebeke 
(Parking voorzien aan de feestzaal).
• Prijs per persoon: 12 euro (optreden, koffie en gebak).

• Inschrijven vóór 2 november bij Kathleen 
Buysse, 0474/32 86 89 of fermoostdest@
gmail.com
Je bent pas ingeschreven na betaling op de 
Ferm-rekening BE58 7324 2400 0379 met ver-
melding van de namen van de deelnemers

DRUMS  ALIVE
DINSDAG 9 NOVEMBER
OM 20 UUR IN OCO 
Waarom zou jij gaan “alive drummen“ ?
Omdat het niet super vermoeiend is en toch 
alle spieren onder handen genomen worden. 
Je verbruikt calorieën terwijl je trommelt op 
leuke muziek. Het is gewoon leuk om dit sa-
men te doen.  Kom eens af en doe eens mee ! 
Inschrijven kan door  als Ferm-lid 8 euro over 
te schrijven voor 1 november op de Ferm re-
kening BE58 7374 2400  0379 noteer je naam  
en activiteit. Ook niet leden zijn steeds wel-
kom, voor deze activiteit betaal je dan 10 eu-
ro. 

FERM OOSTAKKER - DESTELDONK verleent 
ook zijn medewerking aan het  Concert in de 
kerk van Desteldonk op zondag 17 oktober 
om 15 uur in  het kader van VAN EYCK  IN DE 
WIJK. Zie ook elders in deze Attentie. Ieder-
een van harte welkom ! 
Tevens werken we ook samen met de Lande-
lijke Gilde Oostakker-Desteldonk  en nodigen 
iedereen ook graag uit op de Katogentocht 
op 6 november in Desteldonk.

Wil je Ferm beter leren kennen ?
Kom eens vrijblijvend naar een activiteit of 
stuur ons een mailtje  fermoostdest@gmail.
com  - Iedereen is van harte welkom

BIBLIOTHEEK
OOSTAKKER

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

(Gentinfo, verlengen en reserveren)

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

Neos  
Gent-Oostrand 
presenteert 

LOCATIE:  
Hotel De Lourdes  
Onze-Lieve-Vrouwdreef 6  

9041 Oostakker 

DO 21 okt 2021 
14.30 uur 

Iedereen is welkom.  
Deelnameprijs: € 12 

Uiterste datum van inschrijven:  
11 Oktober 2021  

Inschrijving: BE89 9730 0664 9685   
Info: www.neosvzw.be/gentoostrand  

"HOE PAK JE PUBERS AAN?"  

ONS PROGRAMMA 2021-2022

PETER  
ADRIAENSSENS  

Neos  
Gent-Oostrand 
presenteert 

LOCATIE:  
Hotel De Lourdes  
Onze-Lieve-Vrouwdreef 6  

9041 Oostakker 

DO 21 okt 2021 
14.30 uur 

Iedereen is welkom.  
Deelnameprijs: € 12 

Uiterste datum van inschrijven:  
11 Oktober 2021  

Inschrijving: BE89 9730 0664 9685   
Info: www.neosvzw.be/gentoostrand  

"HOE PAK JE PUBERS AAN?"  

Donderdag 21 oktober 2021 
om 14u30
Hotel de Lourdes,
O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker 
Voordracht
“Hoe pak je Pubers aan?”
Spreker Prof. Dr. Peter 
Adriaenssens

Donderdag 18 november 2021 
om 14u30
Hotel de Lourdes,
O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker
Voordracht
“De bewegingswetten van 
de Wetstraat”
Spreker Prof. Dr. Carl Devos

Donderdag 16 december 2021 
om 12u00
Hotel de Lourdes,
O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker  
Eindejaar diner 

Donderdag 13 januari 2022 
om 15u00
Hotel de Lourdes,
O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker 
Nieuwjaarsreceptie 
+ muzikale omlijsting met Luc 
Around 

Donderdag 17 februari 
2022om 14u30
Hotel de Lourdes,
O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker 
Voordracht
‘’Iedereen allergisch” 
Spreker Prof. Dr. Philippe Ge-
vaert 

Zaterdag 5 maart 2022 om 
20u00,
Sportpaleis Antwerpen
Andrea Bocelli 

Donderdag 10 maart 2022om 
14u30
Hotel de Lourdes,
O.-L.-Vrouwstraat,
Oostakker 
Voordracht
“Vlaamse Dialecten”
Spreker Prof.Dr. Magda Devos 

Inlichtingen :
www.neosvzw.be/gentoostrand 
Voordrachten in HDL: 12euro
      (voordracht, koffie + gebak).
Lidgeld 33 euro/p.p./jaar

�erapie voor kinderen, jongeren en volwassenen
Rouwbegeleiding en uitvaart op maat

Hij�e center 3, 
9080 Lochristi 0497/29.69.81

Lieve Van Winckel

www.volharten.be
info@volharten.be

Volharten
Wanneer je handelt zonder denken, 

spreekt zonder woorden, 
hoort zonder luisteren 
en doet zonder voelen...

Therapie voor jong en oud - Yoga
Rouwbegeleiding - Uitvaart op maat

Hijfte center 3 - Lochristi - 0497/29 69 81
www.volharten.be         info@volharten.be

H O N D E N C O A C H I N G

www.doggywise.be

CONTACT
marijke@doggywise.be  I  0494 744 327
Evergem  -  Kaprijke   I           Doggywise

K L E I N S C H A L I G E  H O N D E N S C H O O L

Groepslessen

Individuele 
Begeleiding

Puppygewenning

Raskeuze

VOLLEYBAL: VDK dames nemen goede start
Op 2 oktober wonnen de dames van VDK Gent hun eerste wedstrijd, uit bij Chalou. Bij het 
ter perse gaan van Attentie wisten we de uitslag nog niet van de eerste thuiswedstrijd 
tegen Genk. Op 17 oktober spelen de dames in Michelbeke en op 23 oktober ontvangen 
ze Brabo Antwerpen in de Edugo Arena in Oostakker. Wedstrijd start om 20u30.
In het kader van de CEV cup (Europees) ontvangen de Gentse dames het Italiaanse Busto 
Arsizio. – E.V.H.
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Uw specialist in binnenafwerking, isolatie en brandwering.

grote voorraad

breed gamma aan 
gerenommeerde 

producten 
(scheidingswanden, 

isolatie, systeem- 
plafonds, pleisters, ...)

concurrentiële  
prijzen

kraanwagens 
tot 9de verdiep

Open van maandag tot vrijdag
van 7u tot 12u en van 13u tot 17u

www.baustoff-metall.be

Veeweg 9
9000 Gent

T +32 (0)9 265 97 30

BAUSTOFF + METALL 
GENT

Snel geleverd op de werf of gemakkelijk bereikbaar  
en supersnel afgehaald in het magazijn.
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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 ? 

OKRA Oostakker blijft nieuwe leden aantrekken
“Word u het 500ste lid van OKRA Oostakker? ”stond er in de vorige editie van ATTENTIE. En die 
oproep bleef niet zonder gevolg: ondertussen hebben we er 10 leden bij. Nr 500 werd Marleen 
Stals – dit verdient een bloemetje dachten ze bij OKRA. De fiere voorzitter Noël Van de Velde 
en de, niet minder fiere, medevoorzitster Ingrid Wille poseerden graag mee op de foto.

OKRA ging nog eens op reis
Het was geleden van juni 2019 en het deed deugd!
Het prachtige herfstweer en de “all-in” formule zorgden 
ervoor dat het een mooie vakantie werd.

Blauwe zones op komst…
Na de wegenwerken in het centrum, voert het 
stedelijk Mobiliteitsbedrijf op diverse plaatsen 
blauwe zones in. Dat gebeurt ten vroegste in 
november. Goed (of slecht) om weten, is dat 
die invoering ook voor de bewoners geldt. 
Ondanks de goede bedoeling van de ingreep, 
roept dat laatste meer dan vragen en beden-
kingen op.

Meer in volgend nummer….

Eric VAN LAECKE

Alle info i.v.m. Attentie:
Jan Callebert

0478 97 87 11
info@dewegwijs.be
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VERLAAGD BTW-TARIEF 6% 
MOGELIJK

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES

LICHTRIJKE HALFOPEN 
GEZINSWONING 

MET 3 SLPKS EN PRIVATIEVE 
PARKEERPLAATS

RUIME GEZINSWONING 
MET 3 SLPKS EN 

APARTE PRAKTIJKRUIMTE
>  Centrumligging in bruisende, gegeerde wijk 

nabij UZ Gent en uitvals wegen

>  Moderne, open architectuur en grote 
raam partijen

> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en 
zonne panelen 

> Groen zicht over de stadstuinen 

>  BEZOEK NU ONZE 
INGERICHTE MODELWONING

LAATSTE 2
WONINGEN!

Wonen in Gent, tussen water en groen.
09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

LAATSTE LICHTRIJKE 2 SLAAPKAMER APPARTEMENT
MET RUIM TERRAS OP 11DE VERDIEPING

LAATSTE DUPLEX PENTHOUSE APPARTEMENT 
MET TERRAS VAN 55 M²

Het Stapelplein maakt deel uit van het grootste stads vernieuwingsproject van Gent, 
met maximale meerwaarde  en optimale huur garantie tot gevolg. 

BEZOEK NU ONS INGERICHTE MODEL APPARTEMENT
ZICHT OP HET WATER ÉN OP DE TORENS VAN GENT MET MAXIMALE PRIVACY

www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

O N T D E K  O N Z E  U N I E K E  S A LO N C O N D I T I E S

ACASA_Attentie_10-2021.indd   1 27/09/2021   13:02
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Pattyn-Sax bvba - uw bankagent en verzekeringsmakelaar - RPR 0885.868.435
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. - V.U.: Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel - BTW BE 0403.199.702 - RPR Brussel

Fintro Oostakker

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

 facebook.com/FintroOostakker

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.

75
37

97
43

1  
I  5

42
27

Dichtbĳ  
bankieren is 
persoonlĳ k 
advies in 
mensen-
taal.

BNP-12143-14-753797431-FintroOostakker_Adv_143x194.indd   1 23/09/21   09:38

FRIDAY

DOORS: 20u
ENTRANCE: €15 (incl. 1 strong blond or alternative)

live: 21u30
AFTERparty with guest dj
:

Tickets:

Vu: Haeseveld nv, alfons braeckmanlaan 430, gent

In concert

We schreven het al in juni vorig jaar. Het 
Ontmoetingscentrum Oostakker kreeg 
midden vorig jaar in volle coronastrijd een 
nieuwe coördinator. Inwoner - en muzi-
kale toetsenist - Ronny Van Acker maakte 
de borst nat om op termijn trouwe ge-
bruikers, maar ook nieuwe gegadigden 
van het plaatselijk ontmoetingscentrum, 
ten dienste te staan. Het - samen met het 
bestuur - organiseren van een afscheids-
feestje voor zijn eminente voorgangster 
Claudine werd een eerste uitdaging en 
meteen ook eigenlijk een afknapper. We-
gens coronabeperkingen werd dat tot 
tweemaal toe uitgesteld. Corona weet u 
wel, we vallen in herhaling. Het gaf Ron-
ny onrechtstreeks de gelegenheid om bij 
haar intussen nog wat extra knepen van 
het vak te leren. De functie vraagt immers 
veel betrokkenheid, inzet en flexibiliteit. 
Het zijn kwaliteiten waarvoor Claudine 
in die vele jaren bekend stond. Alleen… 
het was tot augustus-september van dit 
jaar(!) wachten tot de (indoor)verenigin-
gen weer volop konden uitkijken naar het 
‘nieuwe normaal’. En ook OCO zich weer 
op gang kon trekken. Al gaat het intussen 
vlug en snoeihard. De ‘knaldrang’, zoals 
dat vandaag gemeenzaam klinkt. Het is 
bovendien al langer bekend dat het OCO 
nog altijd een prominente plaats inneemt 
tussen het elftal parallelle stadslocaties.

MOOISTE KANTOOR
Claudine Hardies: “In mei 2007 kreeg 
ik het mooiste kantoor van het dorp, 
een computer, een agenda én vier zalen 
die tot groot genoegen van iedereen, 
ter beschikking stonden voor alle soor-

OCO wuifde officieel 
beheerder Claudine uit…
Na twee mislukte pogingen omwille 
van de grillige coronagedragingen 
wuifden bestuurders en gebruikers 
van het Ontmoetingscentrum 
Oostakker (OCO) recent nu toch 
officieel de vroegere beheerder 
Claudine Hardies uit. De dame is 
al sinds 1 juli van vorig jaar met 
pensioen en kan terugblikken op 
een keurig palmares. Met als immer 
rode draad een grote inzet voor 
de plaatselijke verenigingen en 
organisaties.…
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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

Menu Oudejaarsavond 2021
 

Aperitief maison met hapjes van de chef 

***
Rundstartaar - rode ui - ganzenlever

***
Soepje van aardpeer en aardappel met gerookte paling 

***
Noordzee garnalen - geroosterde witte kool -

dashi - gepocheerd ei

***
Limoensorbet - limoncello

***
Hertenkalffilet - wild jus - rode biet - rode bessen - 

knolselder - girolles - amandelkroketten 

***
Donkere chocolade - kers - vanille

***
Koffie / thee met versnaperingen 

***
Glas bubbels om 24u00

 
Aangepaste wijnen

water/frisdranken & bieren zijn inbegrepen tot 24u00 
 

Prijs all-in tot 24u00: 125 euro pp.
kinderen tot 10 jaar: 60 euro en 11 tot 15 jaar: 85 euro  

Indien er speciale wensen zijn of je lust een bepaald 
gerecht niet, laat het ons dan vooraf weten 

 
Met party tot in de vroege uurtjes met onze huis DJ

met nachtelijke hongerstiller rond 2 uur
(frietjes, mini sandwiches)

 
We starten om 19 uur.

Voor reservering kan dit via
www.mathise.be/reserveren of 09/329 78 38

Betaling dient vooraf te gebeuren op
rekening nummer BE11 3900 9649 49 48

met mededeling van uw naam en gekregen 
boekingsnummer

ten gebruik. Door de jaren 
heen kwamen er meer ac-
tiviteiten, een uitgewerkt 
reglement én een alsmaar 
drukkere agenda. Die zorg-
de voor stress en kopzorgen, 
maar het was altijd leuk als 
alles goed kon verlopen en 
- zowel de gebruikers als de 
bezoekers - achteraf tevre-
den waren met het goede 
verloop van de activiteit. Bij 
het overleg  met Jeugddienst 
Gent - nvdr. de verantwoor-
delijke instantie - was het 
dikwijls wikken en wegen 
om een gulden middenweg 
te vinden tussen beheer, 
bestuur en beleid. Het was 
voor mij een waar genoegen om die job te doen. Ik ben er zeker 
van dat de toekomst van OCO in goede handen is. Met dank aan 
de vroegere en huidige bestuursleden voor het vertrouwen en de 
goede samenwerking” luidde het ruim een jaar geleden. Alleen 
dat afscheidsfeestje nog…

Voorbije zondagmorgen 12 september was het eindelijk zover. 
Het OCO nodigde vooraf maximum twee afgevaardigden van de 
gebruikersverenigingen uit op een ‘grootse brunch’. Met in de uit-
nodiging van juni nog altijd de onzekere beperking “alles wordt 
pas definitief van zodra de stad Gent het licht daartoe op groen 
zet”. De verdere aanpak van de pandemie is intussen bekend. Al 
mochten toen de maskers nog niet af. De deelnemers waren meer 
dan gelukkig dat ze mekaar weer konden ontmoeten en - corona-
proof - weer konden bijpraten.
Voor het weelderig culinair aanbod werd alweer beroep gedaan 
op catering Buikje-Vol uit Lochristi. Voor de muziek op nieuwe 
beheerder en toetsenist Ronny Marino. Wie had anders verwacht?  
Voorzitter Jean-Paul Callewaert zette de groei van het OCO en 
de verdienste van eerste beheerder Claudine daarin, op een over-
zichtelijk rijtje. Hij noemde haar ‘een grote steun’ in de ontwikke-
ling van het ontmoetingscentrum. Voorts dankte hij haar voor de 
grote betrokkenheid, de creativiteit en het vele grensverleggend 
werk. Claudine Hardies dankte op haar beurt voor de goede ver-
standhouding met het bestuur, alle betrokken instanties en het 
verenigingsleven. Dat laatste vormt nog altijd het bindweefsel 
tussen alle - of toch vele - mensen. En dat blijft best zo. Als extra 
waardering kreeg ze - samen met echtgenoot Dirk - een ‘over-
nachting met 3-sterren restaurant’ aangeboden. Hopelijk zorgt 
corona niet alweer voor…uitstel.

Eric VAN LAECKE   
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Aperitief met hapjes, 2 gangenmenu + des-
sert voor de prijs van 75 euro per persoon 
(sympathisanten 80 euro) wijnen, frisdran-
ken, lichte bieren en koffie tot 01u00 met 
inclusief een leuke afterparty.   
Graag deelname  bevestigingen voor 6 
november 2021 op de volgende e-mail 
adressen: info@om-oostakker.be of vivi-
anedevalez@hotmail.com met vermel-

ding: naam, aantal personen en uw keuze 
hoofdgerecht vis of vlees.

De inschrijving is definitief na het storten 
van 75 Euro per persoon (sympathisanten 
80 euro), op rekening nummer  BE67 8905 
3415 5587 van de Oostakkerse Midden-
stand met vermelding Nachtvan de Mid-
denstand.

Het menu :

Apero
Cava met hapjes van de chef

Voorgerecht
Sint-Jakobsvruchten

gegaard in z’n schelp                                

Hoofdgerecht
Hertenkalf met herfstgarnituur

of Wit van heilbot
met smeuïge puree

Dessert
Siberische omelet

Koffie en versnaperingen

Wijnen:
Villa Blanche Chardonnay –

Villa Blanche Syrah
geselecteerd door Hotel de Lourdes

NACHT VAN DE MIDDENSTAND OOSTAKKER
Zaterdag 20 november 2021 om  19h00   “Nacht van de 
Middenstand” in Hotel de Lourdes, Onze Lieve Vrouwdreef 6, 
Oostakker voor alle zelfstandigen uit Oostakker en kanaaldorpen.

Er dient zich als nieuwste denkpiste o.m. een 
‘marktje’ met diverse drankjes en hapjes aan. 
Voor het Hubertusmaal in het OCO is het best 
vooraf inschrijven. U bent welkom en… uw 
huisdier ook. 
Even een korte opfrissing, met of zonder 
mondmasker. Het initiatief van wijlen ‘Oos-
takkers feestenburgemeester’ Roger De Letter 
blijft nog altijd overeind. Met dank aan or-
ganisator banketbakker Jurgen Moeraert en 
zijn team van vrijwilligers die het opzet ver-
der gestalte willen geven via een - lees 2019 
- gloednieuwe vzw-structuur. En daarbij niet 
bang zijn voor kleinschalige en grensverleg-
gende bijsturingen. Na één jaartje proeflopen, 
gooide corona evenwel roet in het eten. Voor 
de doorduwers Jurgen Moeraert, echtgenote 
Christel Martens, Astère Dierickx, Ronny Van 
Gerven, Kurt Vercruysse, Erik De Bundel, Pas-
cal De Cock en Kurt Amelynck was dat voor-
al uitgesteld maar niet verloren. Ook niet voor 
de extra vrijwilligers en mede-doorduwers die 
zich ook vandaag aandienen en patroonheili-
ge van de jacht Hubertus nog altijd een warm 
(bakkers)hart toedragen.
Het menu anno 2021 klinkt nog altijd ver-
trouwd in de oren. Zeg maar, de wijding van 
de mastellen vooraf in de kerk en een korte 
rondgang door de priester, de bakkersgasten 
en een aantal trekpaarden - met jachthoorn-
blazers - van trouwe leverancier De Brabander 
uit Belzele. En de zegen en de uitdeling van 
het bakkersgoed aan mens en dier. Dit keer 
niet aan de kiosk maar op het parkeerveld in 
de schaduw van het Oostakkers ontmoetings-

Hubertusviering
is helemaal terug…
Na de coronaonderbreking is 
de Sint-Hubertusviering aan 
Oostakkerdorp helemaal terug. 
Na een jaartje proeflopen, twee 
kalenders geleden, zet vzw 
Hubertusvrienden zijn zoektocht 
naar een duurzame structuur en dito 
aantrekkingskracht voor sponsors 
helemaal voort.
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 9041 Oostakker

T. 09-2510699

Butane en Propane gas
CAMPINGAZ

Ik ben Birol,  een goedlachse jonge-
man die in een rolwagen zit. 
Ik woon in de buurt van de Dam-
poort. Dagelijks bezoek ik de dag-
ondersteuning in de Wolfputstraat.  
Ik word opgehaald (9:15) en naar 
huis gebracht (16:00) met een lift-
bus van Mozaïek. 
 
Wil jij een van mijn chauffeurs 
zijn? 

Ik ben Jean-Paul en woon samen 
met 3 vrienden in de Tracylaan. 
Ik heb zin om een kleine moestuin 
op te starten maar heb hierbij wat 
hulp nodig. 
 
Heb jij groene vingers en wil je mij 
hierbij helpen? 
 
 
 

Ik ben Nadine, een vrolijke babbe-
laar, en zoek een vriend of vriendin. 
Met mijn elektrische rolwagen al-
leen op stap gaan is niet mogelijk. 
Toch maak ik graag een wandeling, 
doe ik graag eens een terrasje. 
Bij minder goed weer leg ik graag 
een kaartje of speel ik eenvoudige 
spelletjes. Ik wil ook skypen. 
 
Wil jij mijn buddy zijn? 

Ik ben Jason, een sportieve jonge-
man die vooral interesse heeft in 
fitness. 
Ik heb een abonnement bij Basic-Fit 
maar kan daar niet alleen naar toe. 
Heb jij toevallig ook een fitness 
abonnement en wil je me meene-
men naar de Basic-Fit? 
 
Ben jij mijn fitnesspartner? 
 

Wij, de keukenploeg, bereiden da-
gelijks ongeveer 200 maaltijden. 
Een hele klus!  
Een deel van de maaltijden wordt 
naar onze campus in de Leeuwerik-
straat gebracht. 
Het eten klaarmaken, de maaltijden 
opscheppen, de afwas doen, … we 
weten er wel weg mee! 
 
Zin om in ons team te komen?  

Zegt vrijwilligerswerk je iets en weet je graag meer? 
Maak snel een afspraak met Kim Louvaert (tel 0492 59 41 10) of via 
mail naar kim.louvaert@dc-mozaiek.be en kom eens langs. 
Wolfputstraat 106 te 9041 Oostakker. 

centrum.  Om de gratis druppels, dito jacht-
hoornoptreden en de ringsteking te paard 
niet te vergeten. Voor het eerst maken een 
aantal standjes hun opwachting op de markt. 
Je kan er - tegen betaling - allerhande drank-
jes en (tapas)hapjes nuttigen om helemaal in 
de sfeer te komen. Ook de warme gelegen-
heidssoep en een authentiek Sint-Hubertus-
bier blijven op het menu. Alle huisdieren - dus 
ook bv. een papegaai, duif, cavia… - zijn even 
welkom. Het Hubertusmaal wordt een tweede 
keer geserveerd in de grote zaal van het Ont-
moetingscentrum Oostakker (OCO). Met eigen 
koks, serveerders en dito afwassers. Met het 
gebruik van het OCO wil men - behalve een op-
lossing voor het toen stijgend aantal smullers 
- meer mogelijkheden 
creëren om wat fond-
sen op te halen voor 
verdere innoverende 
initiatieven. Koken én 
organiseren kosten 
niet alleen letterlijk 
nog altijd geld. Met 
dank aan een aantal 
plaatselijke midden-
standers. En aan al 
diegenen die de tradi-
tie in ere willen hou-
den en meehelpen 
om het opzet te laten 
overleven. Herhaald, 
met of zonder mond-
maskers aan.

Meer info bij jurgen.moeraert@skynet.be of pa-
scal.de.cock@skynet.be

Eric VAN LAECKE

JAGERS, RUITERS, MENNERS, DIERENVRIENDEN 
EN SYMPATHISANTEN

WORDEN VRIENDELIJK UITGENODIGD OP DE

Sint-Hubertusviering
Op zondag 31 oktober 2021
aan de Sint-Amanduskerk

Organisatie: vzw Oostakkerse 
Sint-Hubertus Vrienden m.m.v. Stad Gent

Agenda
09u25: Rondgang & wijding Oostakkerse
 mastellen op het dorpsplein
09u30: Wijding van de dieren
 + gratis jenever
10u30: Randanimatie
13u00: Sint-Hubertus menu
 (reserveren verplicht)

OCO: Sint-Hubertus menu
(25 euro volwassenen – 17 euro kinderen 
onder 12j.)

Aperitief
Wildpaté of Kaaskroket
Jachtgebraad, kroketjes en warme groenten
Sint-Hubertus dessert

Inschrijving voor Sint-Hubertus menu:
- bij Bakkerij Moeraert
- bij Dierickx Astère

Deelname is bevestigd na betaling.
Inschrijven mogelijk tot 24 oktober 2021
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Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta      –     27/02/2018 
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

T 0476 56 68 44   -  E kris.van.deun@davinci-cf.be 

Familiale opvolging 
 Begeleiding van de verkoper 
  Begeleiding van de aankoper of opvolger
   Verkoop van ondernemingen (zie website)

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

  mail:  jo.maris@davinci-cf.be
  gsm :  0497/51.54.71
  Website:  www.davinci-cf.be 
  Kantoor:  Groenstraat 32   - 9070 Destelbergen

Onafhankelijke organisatie die ondernemers 
begeleidt en adviseert bij de opvolging en 
overdracht van het familiebedrijf naar de 
volgende generatie. 

Pieter De Rudder woonde in Jabbeke en had 
een dubbele beenbreuk opgelopen toen een 
boom op zijn linkerbeen was gevallen. On-
danks de zorgen van een dokter bleef het 
herstel uit; de wonde bleef etteren en het 
spierweefsel rotte weg. Pieter De Rudder 
weigerde echter een amputatie en bleef via 
gebeden hopen op een genezing. 
De berichten over mogelijke genezingen en 
gebedsverhoringen in Oostakker sijpelden in 
die tijd ook door tot in Jabbeke en Pieter be-
sloot in april 1875 op bedevaart te gaan naar 
de grot in Oostakker; acht jaar na het hem 
overkomen ongeval dat hem volledig werk 
onbekwaam had gemaakt.
Het werd een echte lijdensweg tot hij uit-
eindelijk, volledig uitgeput, bij de grot aan-
kwam. Op zijn krukken sleepte hij zich een 
aantal keer rond de grot, waarna hij zich liet 
neervallen op een bank. En toen gebeurde 
het: zich nauwelijks bewust van wat er ge-
beurde, kon hij rechtstaan en stappen zet-
ten zonder krukken. De dubbele beenbreuk 
bleek genezen en er bleef enkel een litteken 
over. Dit werd later door een kerkelijk on-
derzoek bevestigd; na opgraving van zijn lijk 
bleken beide benen perfect in orde en even 
lang te zijn.
Terug thuis in Jabbeke werd Pieter De Rud-
der onderzocht door een dokter die verklaar-
de dat het voordien zo beschadigde been 
volledig genezen was. Als getuigenis hiervan 
ondertekenden de notabelen van Jabbeke 
een verklaring van dit zogenaamde wonder.

Deze genezing bracht een nog grotere 
stroom bedevaarders op gang, wat Markie-
zin de Courtebourne (de toenmalige eigena-
res van de gronden en de grot) aanzette tot 
uitbreiding van het oord. Ze vroeg toestem-
ming aan Mgr. Bracq, de bisschop van Gent, 
om een kapel te bouwen naast de grot. Die 
stemde in, maar met de voorwaarde om in-

De groei van het bedevaartsoord in Oostakker
na de genezing van Pieter De Rudder
Elke inwoner van Oostakker en ver daarbuiten kent uiteraard het 
bedevaartsoord met de bijhorende basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 
Zoals in een vorige uitgave (editie mei 2021) reeds vermeld, was er aan de 
grot met het Mariabeeld een enorme stijging van het aantal bezoekers nadat 
de genezing van Pieter De Rudder bekend werd gemaakt.

eens een kerk i.p.v. een kapel te voorzien. De 
architect E. Van Hoecke-Peeters, die ook haar 
aquarium had gebouwd, kreeg het ontwer-
pen hiervan toevertrouwd en al op 22 mei 
1875 werd door de bisschop de eerste steen 
gelegd. Exact 2 jaar later was de kerk afge-
werkt, maar het duurde nog tot 1924 voor-
aleer de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 
officieel tot basiliek verheven werd. Dat is 
een eretitel voor een katholiek kerkgebouw 
met een bijzondere betekenis, zoals bvb. een 
bedevaartsoord.
Nadat in het begin van de 20ste eeuw, na het 
bovengenoemd kerkelijk onderzoek, het mi-
rakel van Pieter De Rudder officieel werd 
erkend door Mgr. Waffelaert, bleven de pel-
grims toestromen. Ter staving: in 1909 wer-
den er al meer dan 100.000 gelovigen geteld 
op het bedevaartsoord in Oostakker.

Zo zie je maar dat een oorspronkelijk klein 
en onbekend dorp als Oostakker door de 

wonderbaarlijke genezing van een open 
beenbreuk uitgroeide tot een internationaal 
bekend bedevaartsoord waar nog jaarlijks 
heel veel mensen naartoe komen.

Tekst & foto’s: Ann Van den Sompel
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

van 12:00 tot 15:00 en 18:00 tot 22:00Volg ons op en

MAANDMENU OKTOBER

39 euro

AMUSE
Tartaar van tonijn, zalf van mierikswortel,

wakame 
of

Ravioli van fazant en morieljes

Bouillabaisse met rouille
of

Gegrilde steak van edelhert,
gebakken witloof, truffelsaus

Panna cotta, coulis van rood fruit 
of  

Kaasplank  

01/10/2021 tot  31/10/2021

TAFELTENNIS-
CLUB
OUDE BAREEL

Geslaagd 
intern
dubbel-
tornooi 
Op zaterdag 18 
september gaf TTCOB een 
intern ‘dubbel’ tornooi. 
Dat het leuk was staat 
buiten kijf.

Met 18 deelnemers 
konden 9 duo’s worden 
gevormd via lottrekking, 
die allen in 1 grote poule werden gestopt. Zo speelde iedereen tegen 
iedereen.

36 wedstrijden later was iedereen pompaf, maar kroonden ook Luc Le 
Loup en Koen De Coninck zich tot eindwinnaars. Plaats 2 op het podium 
was voor Said en Hilde. Jens en Annette pakten de 3de plaats. – S.V.
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www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

JOHAN
DECKMYN

Fractieleider
Vlaams Belang

Gemeenteraad Gent
Vlaams Parlementslid

Voor meer info:

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

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

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

Ook de Partij van de Arbeid en een paar 
(deelgemeentelijke) politici maakten hun 
opwachting. Al houden de initiatiefne-
mers - de ervaring leert - zich ver van het 
politieke bestel dat, zoals zo vaak, mee aan 
de oorzaak ligt van de problematiek. Het 
verhaal is intussen voldoende bekend. Op 
aangeven van Vervoerregio Gent moet ver-
voersmaatschappij De Lijn in de toekomst 
niet alleen heroriënteren en zwakke plek-
ken in de mobiliteitsaanpak bijsturen, maar 
vooral ook de vinger op de knip houden. 
Over het hoe en waarom schreven we al 
uitvoerig in vorige nummers. Aangejaagd 
door plaatselijke toestanden in Oostakker 
en Sint-Amandsberg en met veel begrip en 
inlevingsvermogen voor wat er bij de gewo-
ne man in de straat leeft. De spreekwoorde-
lijke kloof, weet u wel…

Actiegroepen willen ‘haltesloop’ stoppen…
In het slotweekend van de ‘Week Van De Mobiliteit’ voerden de 
actiegroepen ‘Zonder Bushalte Straat’ en ‘Busje Blijft Zo’ - samen met 
Greenpeace Gent - op de Korenmarkt actie rond de ‘bushaltesloop’ 
die de basisbereikbaarheid op termijn dreigt te ondermijnen. Ze 
deelden symbolisch namaak-lijnkaarten uit met ‘Niet meer geldig op 
5000 afgeschafte haltes’. Ook voor een aantal inlevende toeristen 
was de aangereikte problematiek best herkenbaar…

5000 HALTES…
Ook al ligt niets al helemaal vast(!), in Vlaan-
deren zouden 5000 haltes in 2023 worden 
afgeschaft, waarvan zo’n 159 in Gent. Op 
basis van afgeleide analyses verdwijnen zo 
1 op de vijf haltes en komen honderddui-
zenden burgers zonder openbaar vervoer 
te zitten. Volgens de actievoerders onder-
vinden nu al een twee miljoen landgenoten 
(dagelijkse) vervoersarmoede. De Vlaam-
se overheid propageert het zogenaamde 
‘Vervoer Op Maat’ (VOM) om de nieuwe 
gaten in het openbaar vervoersnet te dich-
ten. Leef nu al maar met de gedachten aan 
nieuwerwetse (groene) recepten als o.m. 
taxi’s, flexbusjes, deelauto’s, -fietsen en an-
der creatief tuig dat achter het (commerci-
ele) hoekje loert. Denk ook aan de intussen 
verbannen belbussen. En aan mogelijke 
nieuwerwetse gedragspatronen als telefo-

nische app’s, vooraf reserveren, flexibele 
maar evenzeer inperkende bedieningstij-
den en creatieve - allicht verzwarende - ge-
bruikstarieven…
Voor de bewoners van het veel uitgestrek-
tere platteland, de minder-mobiele le-
vensgenoten alom en de alsmaar ouder 
wordende bevolking, zijn dat afschrikwek-
kende gedachten en aartsmoeilijke veran-
deringsprocessen. Zeker voor wie de nieuwe 
ICT- technologieën i.p.v. een verrijking voor-
al mentale verarming inhouden. In een tijd 
dat het geld schaarser wordt en de verdeling 
ervan nog veel problematischer en egocen-
trischer. De actiegroepen noemen de voor-
liggende plannen absoluut ontoereikend. 
Teweinig investeringen en teveel (voorlo-
pig?) onbeantwoorde vragen inbegrepen. 
De uitrol van de ‘Basisbereikbaarheid’ is al 
zeker uitgesteld tot 2023. Ze vragen aan de 
Vlaamse regering om die tijd te gebruiken 
om het concept aan te passen waar nodig 
en ook het ‘Vervoer op Maat’ te verbete-
ren vooraleer dat in te voeren. Vlaanderen 
zou daarbij beroep moeten kunnen doen 
op het ‘Europees Herstelfonds’. Ze vragen 
aan de bevoegde minister Lydia Peeters - en 
aan alle andere politici - om het recht van 
de burgers op een vlotte verplaatsing te ver-
dedigen. Citaat: “Het is jammer dat we op-
nieuw actie moeten voeren voor iets wat 
eigenlijk heel vanzelfsprekend zou moeten 
zijn: een bereikbaar, betaalbaar  frequent 
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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

en duurzaam openbaar ver-
voer”. Ze roepen alle ge-
bruikers op om zich mee in 
te zetten voor de uitbouw 
van een modern, aantrekke-
lijk openbaar vervoer en de 
online petitie te onderteke-
nen (https://www.11m.br/p/
stop-de-halte-sloop). Ook in 
Leuven en Limburg voerden 
lokale groepen van Green-
peace mee actie.
Op de Korenmarkt werd 
door de aanwezigen meer-
maals het snel aangeleerde 
- Oostakkers/Sint-Amands-
bergs - strijdlied meegezongen. Een ludie-
ke vertaling van ‘Laat de zon in je hart’ van 
Willy Sommers en herwerkt door het duo 
Freddy Van Rietvelde en Roland Van Ren-
terghem. Muzikaal ondersteund door accor-
deonist Leander Vertriest en Mong Rosseel 
van de Vieze Gasten. Die laatste werkte al 

vroegere rond vervoersarmoede. Als in-
woner van Merendree - gefusioneerd met 
Deinze - die ommetjes moet maken via 
Gent, is hij een ervaringsdeskundige inza-
ke het mislopen - beide betekenissen - van 
openbaar vervoer…

Eric VAN LAECKE 

P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

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

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

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

WWW.PDSCARS.BE

OKKASIEWAGENS MET 1 JAAR WAARBORG

STEEDS AFGELEVERD

MET GROOT ONDERHOUD

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

BETAALBAAR EN KWALITATIEF WERK  -  STERK IN SERVICE  -  UW VERTROUWEN WAARD
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Van Godshuis tot campus Sint-Elisabeth

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

In 1862 werd in Oostakker de Godshuizencom-
missie opgericht, maar bij gebrek aan financiële 
middelen was men genoodzaakt om behoeftige 
inwoners in gestichten buiten Oostakker onder te 
brengen. Ondanks verschillende pogingen,  zou 
het nog tot 1901 duren, om onder burgemees-
ter Blommaert tot een akkoord te komen om 
een godshuis (hospice) te bouwen te Oostakker.  
Men kocht in 1902 de grond  (ha 66a 20ca), ge-
legen in de huidige Gasthuisstraat, voor 11.000 
BFr van Juffrouw Joanna de la Kethulle de Ryho-
ve. Het ontwerp voor het gebouw met een ver-
dieping, getekend door  Architect De Bosschere, 
werd door de gemeenteraad goedgekeurd.
Aannemer Adolf Naessens werd als laagste 
aanbesteder (71.962 Bfr.) belast met de bouw. 
Het gebouw werd in 1907 ingehuldigd. In 
maart 1909 kwamen zusters van de congrega-
tie St.-Vincentius à Paulo om er de zorg voor de 
ouden van dagen en wezen op zich te nemen. 
Na de Tweede wereldoorlog, in 1945, werden de 
weldadigheidsburelen en commissies van bur-
gerlijke godshuizen afgeschaft, en vervangen 
door de Commissie voor Openbare Onderstand 
(C.O.O.) In 1964 werd besloten om het gebouw 
wegens talrijke gebreken te slopen en te ver-
vangen door een splinternieuw bejaardente-
huis aangepast aan de toen geldende normen.  
De bejaarde bewoners werden tijdelijk onder-
gebracht in het rusthuis van Heusden. Op 7 juli 
1969 werd het nieuwe rusthuis plechtig inge-
huldigd. De naam “hospice” verdween en het 
bejaardenhuis zou voortaan de naam dragen: 
Rusthuis “Ons Tehuis”. In 1975 werden op de 

voormalige gemeentewerf achter “Ons Tehuis”, 
twaalf huisjes gebouwd voor bejaarde echtpa-
ren. Ook de oude schuur werd omgebouwd tot 
recreatieruimte ten behoeve van de bejaarden. 
Op 1 juli 1976 werd het C.O.O. omgevormd tot 
het O.C.M.W., het huidige Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn.  
Na 1 januari 1977 zou het bestuur van “Ons Te-
huis” in handen komen van de stad Gent. Het  
laatste Oostakkerse C.O.O. bestuur bestond 
uit Henri Coupillie (voorzitter), Richard Aerts, 
Robert Goens, Raoul Mortier, Achiel De Clercq 
en Agnes Vermeulen. Het gebouw zou in de 
laatste jaren van zijn bestaan nog een opmer-
kelijke gedaanteverwisseling ondergaan. De 
grijze gevels van het bejaardenhuis werden met 
kleurrijke vlakken en  figuren beschilderd,  wat 
nogal wat controverse veroorzaakte. Aan alles 
komt een eind, ook dit gebouw ontsnapte er 
niet aan, want in 2005 verkocht Gent het ge-
bouw en de grond aan de V.Z.W. Vincenthof, 
het rusthuis aan de overkant van de straat.  
De bewoners werden elders ondergebracht en 
het gebouw werd gesloopt in 2006. In 2007 wer-
den eerst 15 assistentiewoningen opgetrokken 
aan de noordkant van het domein. In 2008 werd 
aangevangen met de bouw van een nieuw, mo-
dern woonzorgcentrum, dat in 2010 zijn deu-
ren opende onder de naam “Sint-Elisabeth”.  
In 2013 werden er dertien woningen gebouwd 
voor bejaarde echtparen en in 2015 werd de 
campus Sint-Elisabeth verder uitgebreid.

Guido Rogiers

Het hospice dat klaar 
was in 1907.

Foto (omstr. 1940) door Pierre Enis genomen vanuit de kerktoren in noordelijke richting. Rechtsonder het dak van de Katholieke kring met ernaast de Gasthuisstraat, toen nog 
een aardeweg met verderop, links, het eerste godshuis en rechts de woning van de geestelijke directeur van het nonnenklooster.

“Ons Tehuis“ van 1969.

“ Ons Tehuis“ in zijn kleurrijk jasje 
in 2006, vlak voor de afbraak.

Campus Sint –Elisabeth in 2021
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M

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

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Dan hebben we het nog niet gehad over de ingrijpende we-
geniswerken in Oostakker centrum die sowieso mee de koers 
en het traject zouden bepalen. Dat we de sanitaire perikelen 
alsnog de kindvriendelijke Halloweenstoet nog een jaartje 
bannen, is best sneu voor de plaatselijke afdeling van orga-
nisator beweging.net Midden Vlaanderen. Met Jeugdhuis 
Maegher Goet en Chirojeugd Oostakker in eenzelfde onder-
steunend, vooralsnog doodlopend spoor. En vooral nog het meest voor 
de honderden deelnemende (school)kinderen en de ouders of grootou-
ders die het jonge geweld het jaarlijks extraatje best gunnen. Niet in het 
minst omwille van de altijd weer spontane en speelse uitlaatklep en de 
voorbeeldige omkadering in harten en geest. Met bovendien de poli-
tie en de stewards als beschermengelen in donkere avondlijke uren. Het 
mag ook dit jaar dus niet zijn. Ook al doen we intussen wat graag (voor-
lopig?) de mondmaskers af richting het terugkerende ‘normaal’. In wan-
kelende en wisselende coronatijden was er volgens de organisatoren 
onvoldoende voorbereidingstijd om de klus vakkundig te klaren. Laat 
staan, dat duidelijke overheidsbesluiten vooraf, de logistieke, financië-
le en organisatorische creativiteit vrijelijk  konden laten rijpen en laten 
volgroeien. Met in eenzelfde context de aarzelende en behoedzame te-
rughoudende inzet om zich los en niets ontziend opnieuw te ‘smijten’ 
voor het goede doel. Corona doet (deed) wat met een mens. Het is dui-
men op betere omstandigheden tegen volgend jaar. Dat lijkt nog altijd 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Twee jaar gedwongen onderbreking 
is vaak van het goede teveel en laat allicht zijn sporen na. De inzichten 
veranderen soms, het engagement krijgt onrechtstreeks een knauw en 
vrijwilligers haken af omdat ze intussen nieuwe mogelijkheden en uit-
laatkleppen hebben ontdekt. Om niet te zeggen dat we allemaal ook 
nog eens een jaartje - sorry twee jaren - ouder zijn geworden. Een gou-
den raad van de zaaier: begin er tijdig aan, maak werk van verdere net-
werkvernieuwing en hou het inlevingsvermogen voor het jonge volkje 
levendiger dan ooit. Op weg naar de Halloweenstoet anno 2022…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Archief Attentie   

Halloweenstoet nog eens
in de wachtkamer…
De ingeburgerde Halloweenstoet eind oktober gaat - net 
zoals vorig jaar - ook deze kalender niet door. Door de 
aanhoudende coronaperikelen was een vlotte logistieke 
en veilige politionele voorbereiding en organisatie niet 
(meer) mogelijk.

Positief gedacht! 
Als je jezelf geen gewicht toekent,

kun je het ook niet verliezen (Tao Te Ching)

info@zinloosgeweld.net

Heraanleg Lourdesstraat in volgende fase…
De heraanleg van de Lourdesstraat - tussen Slotendries en Katoenstraat 
- is zo goed als afgerond. In een tweede fase wordt het kruispunt Lour-
desstraat-Katoenstraat-Groenvinkstraat aangepakt. Het gemotoriseerd 
verkeer moet dan omrijden via de Groenstraat, Antwerpsesteenweg, 
Grondwetlaan richting Motorstraat.

Het fietsverkeer verloopt via Slotendries, de dito brug en de Veeweg voor 
wie alweer richting Motorstraat uit wil. Een verslag van ter plaatse in 
volgende Attentie.

Eric VAN LAECKE 

Wijsheid
Een ware vriend is iemand

die je door en door kent

en toch van je houdt.
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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 !

Voor mensen die door kanker hun haar 
verliezen en ook voor mensen die aan 
alopecia (permanent haarverlies) lij-
den door ziekte is er namelijk goed 
nieuws. De kosten voor het aanmaken 

Verlaagd BTW-tarief op pruiken is mooi initiatief
Op woensdag 15 september werden we uitgenodigd bij Annick 
De Jaeger en haar dochter, van Het Haarhuis in Oostakker. Reden 
was een bezoek van minister Van Peteghem en kamerlid Nathalie 
Muylle die groot nieuws brachten. Radio 2, VTM, Focus TV en ook 
wij van Wegwijs/Attentie waren aanwezig.

van pruiken variëren van 750 euro tot 2500 
euro (bij pruiken met écht haar). Er werd 
een wetsvoorstel ingediend om vanaf 1 ja-
nuari 2022 de BTW-tarief van 21% te ver-
lagen naar 6%. Enkel voor mensen die het 
medisch kunnen bewijzen. Voor hen kan dit 
jaarlijks toch enkele honderden euro’s ver-
schil maken.
Zowel minister Van Peteghem als Nathalie 
Muylle luisterden aandachtig naar het ver-
haal van twee patiënten, en Annick demon-
streerde hoe zo’n pruik wordt besproken 
en aangepast naar wensen van de patiënt. 
Honderd procent tevredenheid is belang-
rijk. Sylvia Wittoeck en Tine Floré benadruk-
ten dat dit een enorm verschil kan maken. 
Het verhoogt het zelfvertrouwen wanneer 

men met een mooie pruik tussen de mensen kan komen. 
Maar het blijft duur.
Deze BTW-verlaging is dan ook een geschenk uit de hemel.  
Want de voorbije jaren liepen de kosten al gauw op tot 
meer dan tienduizend euro. Immers een pruik kan meer-
maals gewassen worden, maar dient na verloop van tijd 
toch vervangen te worden. Gemiddeld om de twee jaar.
Van Peteghem benadrukte dat het mentale welzijn van 
deze alopecia-patiënten, maar ook van kankerpatiënten 
die tijdelijk een pruik nodig hebben, serieus kunnen ver-
beterd worden. Ook minister Vandenbroucke is tevreden 
met deze btw-verlaging.
Nu nog proberen om ook via de hospitalisatie-verzekering 
een belangrijk deel van deze kosten terug te krijgen. Want 
tot hiertoe is dat zelden of nooit het geval.

Ook Annick en dochter, die ook de vzw Haarwensen op-
richtten, is blij met deze BTW-verlaging. Haarwensen kon 
de voorbije vier jaar al bijna 200 kinderen en hun ouders 
een nieuwe start geven. We schreven enkele maanden ge-
leden een uitgebreid artikel over deze vzw. – J.C.

JOT SPEELT IN HET NAJAAR:

ALFA & JULIA
VAN BRUNO TIMP

In het najaar brengt Jong Oostakkers Toneel 
traditiegetrouw een daverende komedie. De tijd voor het re-
serveren van uw plaatsen begint te dringen. Beide zaterda-
gen zijn zo goed als volzet. Maar geen nood, op de 4 andere 
dagen zijn er nog tal van mooie plaatsen beschikbaar. 
Ondertussen stort onze spelersgroep zich in hart en nieren in 
hun rol van directeur, verpleegster, God, Napoleon, Leopold II 
of de Paus.  Decorbouwers en techniekers werken zich elk 
weekend de naad uit hun broek om er terug een prachtig 
geheel van te maken.

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

Opvoeringen:
 Zaterdag 30 oktober 2021 om 20 uur
 Zondag 31 oktober 2021 om 20 uur
 Maandag 01 november 2021 om 19 uur
 Donderdag 04 november 2021 om 20 uur
 Vrijdag 05 november 2021 om 20 uur
 Zaterdag 06 november 2021 om 20 uur 

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

Waar
EDUGO Campus “De Toren”, Sint-Jozefstraat, Oostakker

Reservatie
Een ticket kost 11 euro. Leden ‘Open Doek’: 10 euro.
Reserveren kan via de spelers of op het nummer:
0468/17 54 43 (na 18 uur).
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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.

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
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vrolijk, lekker en geschenkvol

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

Dranken De Wispelaere

            U hoeft 
niet ver 
te lopen

 om al
  uw dranken
aan te kopen!

We zijn OPEN
en leveren 

ook aan huis!

Aangezien we ons nog steeds in onzekere 
tijden bevinden, hebben we vooraf het risi-
co niet genomen om een receptie en eetfes-
tijn op het programma te plaatsen. Daarom 
startte deze editie op vrijdagavond een beet-
je later, met weliswaar prachtige artiesten op 
onze ambiance-avond, zijnde: Sammy Moore, 
De Stoempers en Die Schnappers. De sfeer in 
de tent ging snel de hoogte in en het duur-
de dan ook niet lang vooraleer de eerste po-

Geslaagde septemberkermis Desteldonk 10/9 – 13/9 
Dekenij Desteldonk mag terugblikken op een welgeslaagde septemberkermis. 
Wegens de corona-toestanden hebben ook wij een jaartje moeten overslaan, 
maar dat deerde het bestuur niet om dit jaar toch een mooie affiche samen te 
stellen. Tussen 10 en 13 september kon Desteldonk zich nog eens uitleven…

lonaise werd ingezet. De DJ vervolgde deze 
mooie avond tot in de latere uurtjes. 
Op zaterdagnamiddag kozen een 150 fietsers 
voor onze sneukeltoer, die langs fietsvrien-
delijke wegen via Mendonk, Doornzele en 
Langerbrugge leiden, tweemaal met de veer-
boot. Met enkele sneukels onderweg en een 
rijk gevuld bord op de eindstop, waren alle 
deelnemers meer dan tevreden van dit opzet. 
Zaterdagavond beleefden we een iets rusti-

gere avond met geslaagde comedy-optre-
dens van Jan Linssen en Jeron Dewulf, en met 
als afsluiter een prachtig muzikaal optreden 
van Kleinkunstkollektief. 
Met het kinderspeeldorp op zondag trokken 
we opnieuw alle registers open. Gratis entree 
voor meerdere springkastelen, klimmuur, ro-
deostier, draaimolen, kinderanimatie, gek-
ke fietsen, enz. Een massale opkomst en het 
mooie weer zorgden voor een ware voltref-
fer. De kinderen genoten met volle teugen, 
terwijl de ouders en grootouders zalig kon-
den genieten van deze nazomer(bar). 
Voor de senioren hadden we op maandag de 
traditionele seniorennamiddag, met pannen-
koek en ijs, en een gesmaakt optreden van 
De Alfredo’s. 
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

20 duurzame 
appartementen

grootste fi etsen-
stalling van Gent 

warmtepompen & 
zonnepanelen

9 appartementen 
verkocht

profi teer nu van
6% btw
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*actie geldig tot 31/10/2021

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND

Kortom: Dekenij Desteldonk is zeer tevre-
den met deze geslaagde editie en dankt al-
le bezoekers voor hun aanwezigheid. We 
kijken vol vertrouwen uit naar volgend jaar 
om alle activiteiten opnieuw te mogen or-
ganiseren. 
Kerstcomité Desteldonk kan reeds mel-
den dat de kerstparade dit jaar sowieso zal 
doorgaan op zondag 26 december 2021. 
Hou deze datum maar al vrij ! 

Maandag 18 oktober 2021, 14u30
OCO, Pijphoekstraat 30, Oostakker

Digitale Diashow:
Kaapverdië,
het bovenwindse eiland SAL
Door Ivo Van Hecke

Kaapverdië ligt in in de Atlantische Oceaan 
ongeveer 600 km verwijderd van Afrika. 
Het bovenwindse eiland is één van de 10 
grote Eilanden van Kaapverdië De Hoofd-
stad is Espargos. In een beschermd eiland 
ligt een kleine baai tussen de rotsen, Prach-
tig. Het eiland  “Sal” is een groot eiland 
met een oppervlakte van zo’n 216 km2. Sa-
men met dhr. Ivo Van Hecke verkennen we 
het ganse eiland.

Opgelet: mondmaskers blijven onze bes-
te vriend, bij het verlaten van de tafels. 
Rondwandelen in de zaal zal waarschijn-
lijk nog niet kunnen, we volgen de nieu-
we maatregelen, toch zijn we blij elkaar 
terug te zien.  
Met ons bestuur, doen we er alles aan, 
om onze activiteiten veilig te laten ver-
lopen.
We verwelkomen jullie met een heerlijke 
tas koffie en een verrassing.
Deelname voor de koffiemaaltijd: 6 euro 
voor leden en 8 euro voor niet-leden
Rekeningnummer: (IBAN) BE90 890 3405 
3032   (BIC) VDSPBE91
Meer info:  0497 87 70 14
Noëlla Bracke
Secretaris Vl@s Oostakker

GYPROCWERKEN 
PLAKWERKEN 

ISOLATIE EN AFWERKING ZOLDER 
GEVEL CREPI 

09 277 06 72 
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

Zondag 1 augustus 
had in de Sint-
Jozefzaal in het 
Groot Begijnhof in 
Sint-Amandsberg 
een barbecue plaats 
ter ondersteuning 
van de acties van 
“vzw Togo Child” uit 
Sint-Amandsberg.

Van 19 tot 27 au-
gustus gingen Fleur 
Amouzou en haar man naar Togo. 
Ze brachten er heel wat schoolge-
rief en boeken aan weeskinderen. 
Het geeft hen de kans om in 2021-
2022 naar school te kunnen gaan. 
Bij deze willen de initiatiefnemers 
nog eens de vele vrijwilligers en 
sponsors bedanken die dit moge-
lijk maakten. – J.C.

Toffe barbecue om vzw Togo Child te steunen

op vrijdag 22 oktober 2021 – 20 uur
Grote zaal OCO,
Pijphoekstraat 30, Oostakker

‘GRIJS, WIJS EN PUBER’
door Professor Jean Paul VAN BENDEGEM

Pasar, KWB en Davidsfonds bundelen voor 
de 2de keer de krachten om op vrijdag  
22 oktober deze bijzonder interessante spre-
ker in Oostakker aan het 
woord te brengen.

Korte inhoud van de le-
zing:
“Wat betekent het om 
een ‘senior’ te zijn in onze 
moderne samenleving? Al 
te vaak wordt deze vraag 
door ‘niet-senioren’ beant-
woord en al te vaak wordt 
een passief beeld gepre-
senteerd. In deze lezing wordt een ‘contrai-
re’ visie gepresenteerd: de senior als wijze 
puber. Wijs door de ervaring, puber door de 
mentale en lichamelijke veranderingen en 
aanpassingen. Maar ook ‘opstandig’, wat 
leidt tot een actief mensbeeld.”
Jean Paul VAN BENDEGEM (°1953 in Gent) 
is licentiaat in de wiskunde en doctor in de 
wijsbegeerte.
Thans is hij emeritus professor aan de VUB en 
nog steeds alomtegenwoordig in de media.

nodigen samen uit:

Wijkwerf komt naar Gent Noord
Wil je graag dat jouw huis 
minder energie verbruikt, 
maar zie je op tegen de romp-
slomp die deze aanpassingen 
met zich meebrengen?
Heb je interesse in scherpe 
groepsprijzen voor je verbou-
wing? Dan is nu het ideale moment voor 
actie, want dit najaar komt Wijkwerf naar 
Gent Noord-Oost! 
Wijkwerf is een initiatief van energiecoö-
peratie Energent, in samenwerking met De 
Energiecentrale van Stad Gent. Dit project 
biedt aan alle wijkbewoners een begeleid 
en zorgeloos renovatie-traject aan. Jouw 
dak of gevel isoleren, je ramen vervangen, 
een zonneboiler plaatsen; Wijkwerf helpt 
je bij alle stappen van het proces en kan 
prijzen drukken door de samenwerking 
met vertrouwde aannemers. 
We starten met een gratis en vrijblijvend 
renovatie-advies door een expert die bij 
je thuis langskomt. Daarna helpt deze ex-
pert jou met het opvragen van offertes bij 
partner-aannemers, het controleren of de 
werken volgens plan verlopen en zelfs met 
het aanvragen van premies en/of een ener-
gielening.
Zonder zorgen ga je met Wijkwerf naar 
een goed geïsoleerde, energiezuinige wo-
ning! 
Meer info en aanmelden kan via:
www.wijkwerf.be/gent-noord-oost
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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!

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Voorheen was hij buitengewoon hoogleraar 
aan de VUB voor de vakken logica en we-
tenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor  
aan de UGent. 
Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe 
op het domein van de filosofie van de wiskun-
de, maar ook de problematiek van de relaties   
tussen wetenschappen en religieuze opvat-
tingen boeit hem.
 
Hij is auteur van een 15-tal boeken.   Zijn re-
cent verschenen boek “Wijs, Grijs en Puber” 
is meteen ook het onderwerp van deze le-
zing.  
Zijn maatschappelijk engagement uit zich zo-
wel door de talrijke lezingen die hij verzorgt 
over een brede waaier van onderwerpen, als 
door zijn aanwezigheid in de media (radio- 
en tv-interviews, columns voor kranten, tijd-
schriften en websites). Kortom, een boeiend 
figuur én een boeiende spreker.

De organisatie zal volledig conform de dan 
geldende Corona-maatregelen verlopen. 
Ook de zaalcapaciteit zal hiervan afhangen.  
Vooraf inschrijven is dan ook de boodschap.   
De volgorde van inschrijving zal, bij be-
perkingen, bepalen wie toegang krijgt. 
Vooraf inschrijven via: cedewe.dewaele@sky-
net.be -of- tel 09 251 00 78 en dit tot de zaal-
capaciteit volzet is
Bijdrage:  
- bij voorinschrijving: leden DF, KWB en Pasar:  
8 euro, niet-leden 10 euro.
Betaling op rekening van Davidsfonds Oos-
takker BE71 7374 2412 5469
Indien de dag zelf nog plaatsen vrij:  respec-
tievelijk 10 en 12 euro

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
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Als Dekenij kijken we vandaag terug naar een erg geslaagde zomer. Het 
was niet evident om activiteiten te kunnen en mogen organiseren met 
de steeds veranderende richtlijnen. Desalniettemin kunnen we terug-
kijken op 2 geslaagde kermissen, een reeks toffe optredens in de Oos-
takkerse cafés en bovendien genieten we nog steeds na wanneer we 
denken aan de vele lachende gezichten van de rusthuisbewoners.
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, is het tijd voor meer warmte en 
gezelligheid, en daarbij horen  ook al eens wat meer indoor activiteiten. 
Daarom hebben we de komende weken en maanden al een aantal su-
pergezellige opties voor jullie klaarliggen.
We beginnen op woensdagnamiddag 10 november met een voorstelling 
van poppentheater “Pedrolino” voor onze jongsten in zaal OC Oostak-
ker. Pierke komt terug naar Oostakker en beleeft een dol avontuur. Meer 
info en kaarten volgen binnenkort via onze facebookpagina.

Op Zaterdagavond 4 december willen we dan weer een volledig ander 
publiek naar zaal OC Oostakker lokken, of fluiten, zoals de spreker zou 
zeggen. Begijn Le Bleu komt met zijn voorstelling “Fwiet! Fwiet!” ver-
tellen over de kick van het vogelspotten. Kaarten zijn digitaal verkrijg-
baar via onze facebookpigina, of via de QR code op de affiche hier naast.

Op zondag 19 december nodigen we u dan graag terug uit voor een 
kerstconcert van VOKAMONDO in onze Sint-Amanduskerk aan het 
dorpsplein. Meer info hierover volgt nog in een verdere editie in dit 
blad, maar hou deze datum alvast vrij.
U leest het, we zitten niet stil, en we hopen dan ook om jullie talrijk te 
mogen verwelkomen op één van onze volgende activiteiten. 

Tot binnenkort!
Dekenij Oostakkerdorp

Herfstmijmeringen…
Ondertussen is het alweer oktober geworden. De dagen 
worden korter, de nachten al eens wat langer. Zijn het de 
bladeren niet die van de bomen vallen, dan zijn het onze 
mondmaskers die (eindelijk) afvallen.
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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

Uit het archief van Alfons De Pauw
Geen échte klasfoto deze keer, maar een een foto van de leerkrach-
ten van de Gemeentelijke lagere school, 1969-1970.

Staand van links naar rechts: François Bleyaert, Georges Legiest, Alf-
ons De Pauw, Robert Ryckaert, André Acke

Zittend van links naar rechts: Adhémar De Roo, Denise De Backer, Ai-
mé Pattyn, Robert Verfaillie, Rita Poppe

Wie heeft nog herinnering aan deze leerkrachten? Leuke anekdotes?

Laat het ons weten:  info@dewegwijs.be
 
Guido Rogiers

Orde van de Gouden Savooistek
Graag zetten wij de traditie verder !

Alle jubilarissen die  
50 / 60 jaar getrouwd 
waren in  2020 en 
2021  kunnen  zich 
in schrijven tot  1 
november.

Er wacht u een aangename verrassing !

inschrijven via mail: claudinehardies@live.be 
of 0473 94 98 23

Gelieve naam, adres en telefoonnummer 
te vermelden.

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:

BOXEN SANS SOUCIS 
1. ILLUMINATING PEARL
(gratis lotion acid toner

+ beauty elixir lifting serum)

2. Aquabenefits 24 uren
(gratis lotion acid toner

+ beauty elixir hyaluronserum)
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RESTAURANT  THE BOSS
Heirweg 202 - 9270 Laarne              (vroeger Café ‘t Zwaantje)
Tel. 09-273 68 92
www.restauranttheboss.be

Keuken open van 11u30 tot 22 uur
GESLOTEN OP MAANDAG EN DINSDAG

• Altijd VERS klaargemaakt à la minute
• Specialiteit: côte à l’os
• Verschillende suggesties vis
• Groot, gezellig terras
• Vlakbij E17 en R4
• Ruime parking

ELKE DERDE VRIJDAG:
DINNER & DANCE met DJ
>> Reservatie gewenst

De voorbije woensdagen hadden al enkele 
kennismakingsnamiddagen plaats, zeg maar  
improvisatie oefeningen om het ijs te bre-
ken. In oktober gaat men dan definitief van 
start op woensdagnamiddag, met uitzon-
dering van de schoolvakanties. Op het me-
nu staan immers zang, dans en drama, alles 
afgewisseld met elkaar zodat alles voldoen-
de kan aangeleerd worden. Met het uitein-

Musicalopleiding voor jongeren van 6-18 bij VreeWijs
Samen met professionele docenten pakt Scala’s Jeugdwerking uit met een 
leuk initiatief, nl. een musicalopleiding in het VreeWijstheater (Scala) aan 
de Dendermondsesteenweg 163 in Gent voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. 
Interessant om weten is dat het laagdrempelig werd gehouden door het 
gebruik van de Uitpas. Met die pas is er een financiële tegemoetkoming wat 
meer belangstellenden moet aantrekken.

delijke doel volgend jaar in juni een musical 
brengen.
Theater Scala blijft duidelijk niet stilzitten. 
Elke woensdag van 14u30 tot 17u30 hebben 
daar nu lessen plaats in wat we de opvolger 
van de voormalige jeugd van Theaterplat-
form Gent vzw kunnen noemen. De hele or-
ganisatie wordt coronaproof gehouden, met 
voorlopig mondmasker voor de 12+ en han-

Enkele beelden die we namen 
tijdens de proeflessen.
(D.D.)

dontsmetting die voorradig is. Deelnemers 
brengen een eigen drinkfles met water of 
drank naar keuze mee en een vieruurtje. En 
uiteraard heel belangrijk: gemakkelijke kle-
dij waarin je kan dansen/spelen en aangepast 
schoeisel zoals turnpantoffels of dansschoe-
nen want er wordt op de podia gewerkt.
Aan de organisatie zal meegewerkt wor-
den door een stevig team in regie van actri-
ce Veerle Malschaert en Marthe Thys. Voor 
zang zorgen Loeke Van Houtteghem, Friedle 
De Meyer, het danswerk komt onder leiding 
van Priscilla De Smet, Thalassa Rombaut, en 
Helena Maes neemt de algemene coördina-
tie waar. Johan Van Hoorde is productielei-
der en Nadine De Rycke zorgt voor de styling. 
Weet dus dat daar professionele mensen aan 
meewerken.  
De lessen gaan dus door in Scala elke woens-
dag, behalve dus de schoolvakanties. In de 
2de week van de paasvakantie gaat men op 
vierdaagse bootcamp en eind mei / begin ju-
ni brengt men dan een heuse musical. Nieuw 
is dat de organisatie vanaf dit jaar de Uitpas 
zal hanteren, zodat iedereen kan genieten 
van deze jaarlijkse werking.  Men nodigt ie-
dereen uit tot begin oktober om kennis te 
maken met het leuke initiatief. 
Voor meer info: gsm 0477-93.09.12 of info@
vreeswijstheater.be – (D.D.)
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Sassevaartstraat 46/212
9000 GENT

info@thehousefriend.be

0475/73 27 40
0487/37 69 74

MAATWERK IN VASTGOED

www.thehousefriend.be

The House Friend Real Estate

Ze blijven komen. De berichtjes over gezins-
uitbreiding, en viergeslachten.

Dit keer bij de familie De Bundel.

Op de foto: overgrootvader Achiel de Bundel 
(82), grootvader Luc de Bundel (55), vader: 
Sam de Bundel (29) en Harald de Bundel, ge-
boren op 31 augustus 2021. Proficiat !
Ook nog vermelden dat de fiere oma Nadine 
uitbaatster is van Café Reintje in de Brede-
straat. – J.C.

Viergeslacht
in Desteldonk

Op zaterdag 25 september organiseer-
de Edugo, afdeling kleuterschool en lage-
re school, een fiets-sneukeltocht. Er was 
een ‘kleine’ toer voorzien met 4 sneukels 
en een grote met 6 sneukels. De zon was 
van de partij. Enkele honderden enthou-
siaste ouders, opa’s en oma’s, maar ook 
héél veel kinderen reden van ‘sneukel naar 
sneukel’. Soms wel een beetje aanschuiven, 
maar met het goede weer was de sfeer uit-
stekend, en niemand ergerde zich daaraan. 
Vele vrijwilligers – leerkrachten en mensen 
van oudercomité – sloofden zich uit om het  
voor iedereen aangenaam te maken.

Sneukeltocht
was groot succes Er werd afgesloten 

in de O.L. Vrouw-
straat, op de speel-
plaats, met een 
lekker drankje. 
En de vele bestel-
de pizza’s konden 
daar ook afge-
haald worden. Zo 
kreeg deze mooie 
dag ook thuis nog 
een vervolg. Dank 
aan iedereen die 
het initiatief heeft 
gesteund.

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 !

Kelly en Gert baten al vijf jaar Café De 
Spiegel uit. Wat vliegt de tijd. Ze namen 
in 2016 het café over van Danny Depoor-
ter en zijn echtgenote.

Op vrijdag 29 oktober, van 18 tot 20 uur, 
verwelkomen Kelly en Gert de klanten 
voor een hapje en een drankje ter gele-
genheid van dit jubileum. Daarna is am-
biance verzekerd met een DJ tot in de 
vroege uurtjes. Iedereen welkom !

KELLY EN GERT :
VIJF JAAR IN DE SPIEGEL



30                   nr 10 - Oktober 2021

O
nz

e-
Li

ev
e-

Vr
ou

w
ge

bo
or

te
ke

rk
va

n 
De

st
el

do
nk

, D
es

te
ld

on
kd

or
p 

z/
n

IN DESTELDONK

14u30 Ontvangst
15u ‘De piano serveert violen’

 Anouk, Bernard, Bart, Oskar, Viktor en Leon 
 brengen een allegaartje van klassieke muziek

16u Pauze
16u45 ‘Damast Duo’
 Violist Shalan Alhamwy uit Syrië en Belgisch   
	 accordeonist	Jonas	Malfliet

In de pauze en na de optredens zullen medewerkers van 
KANS, de Welzijnsschakel van de Gentse Kanaalzone,  
passende drankjes voorzien (tegen betaling).

Blijf	aandachtig	voor	de	
algemene regels in de 
bestrijding van COVID-19: 
blijf thuis als je ziek bent. 
Draag een mondmasker 
als je je verplaatst. 
Hou nog even veilige 
afstand. Ontsmet en was 
regelmatig	de	handen.

Van Eyck voor iedereen en overal 

Met ‘Van Eyck in de Wijk’, een 
initiatief	van	Culuur	Gent	in	kader	van	
het ‘OMG! Van Eyck was here’-jaar, 
organiseren Gentse verenigingen hun 
eigenste Van Eyck-moment. Voor de 
buren, de wijkbewoners en bezoekers. 
Het programma loopt tot eind 2021. 
Bekijk hier het volledige programma: 
cultuur.stad.gent/nl/vaneyckindewijk

GRATIS

Een	organisatie	van	de	Desteldonkse	verenigingen

zo 17 okt
Programma

Concert in Desteldonk op 17 oktober ten voordele van KANS
Verschillende Desteldonkse verenigingen organiseren op zondag 17 oktober een concert in 
de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk. Muziekliefhebbers worden ontvangen vanaf 14u30. Er 
hoeft geen entreegeld betaald te worden. Het concert wordt georganiseerd ten voordele van 
de Welzijnsschakel KANS van de Kanaaldorpen, die In de pauze en na de optredens passende 
dranken serveert.

Het programma bestaat uit een eerste gedeelte klassieke muziek met piano en viool, ons ge-
bracht door pianist Bart Verbeke en vrienden, en een tweede gedeelte waarin het Duo Damast, 
dat bestaat uit de Syrische violist Shalan Alhamwy en de Belgische accordeonist Jonas Malfliet, 
een breed repertoire van Arabische en Europese volksmuziek en geïnspireerde originelen sa-
menbrengen in een mengeling van Oosterse en Westerse muziekstijlen. Komt u als muzieklief-
hebber, om KANS te steunen of voor beide, altijd van harte welkom. De geldende coronaregels 
zullen gevolgd worden.

Top-weekend voor
Dekenij Oude Bareel

Het weekend van 24-26 september bracht 
zomerweer. En, na corona, ook héél veel volk 
op de been. Covergroep Pokerface zorgde 
voor veel sfeer en ambiance. Ook de kermis, 
evenals de rommelmarkt waren toppers. De 
uitbater van het viskraam sprak over “de 
beste kermis in jaren”. Op zondagmiddag 
werd ook het wereldkampioenschap 
wielrennen op groot scherm getoond in de 
horeca-stand van de dekenij, naast de kerk. 
Ook dat was een topper.

Nog tot woensdag bleven de 
kermisattracties staan. Enkele sfeerfoto’s 
geven deze geslaagde editie weer. – J.C.
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PLEISTER- EN GYPROC
TEGELWERKEN

ERWIN SCHOKAERT
Sint-Pietershofstraat 45/002

9070 Destelbergen

Info:
Tel. 0468-15 43 72

erwin1967vhc@gmail.com

Het weer beloofde niet veel goeds op 2 en 3 oktober voor de jaarlijkse ‘garagever-
koop’ in Oostakker. Zo’n 40 deelnemers trotseerden toch de kou en konden het in de 
voormiddag nog grotendeels droog houden, op wat spetters na.

Af en toe viel er al eens een bui, sommigen konden ‘vluchten’ in de garage. Onder-
tussen was er echter al veel tweedehands-materiaal verhandeld. De meeste deelne-
mers bevonden zich in de ‘Volkshaardwijk’, maar ook in enkele andere straten rond 
het dorp, en op Lourdes, vond men hier en daar enkele deelnemers. – J.C.

Garageverkoop
start droog,

maar eindigt nat…
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Op zaterdag 2 oktober ging de nationale ‘Dag van de Klant’ door. Het 

Middenstandsbestuur van Oostakker kon héél wat zelfstandigen warm maken 

om mee te doen met dit initiatief. Met ballonnen aan de gevel werden de 

handelaars kenbaar gemaakt.

Het mindere weer had zowel positieve als negatieve gevolgen. Positief:  bij 

schitterend weer trekken velen nog eens naar de kust of doen een lange 

uitstap. Gezien de koude temperaturen bleven dus velen thuis in Oostakker 

en deden dan ook eens de moeite om plaatselijke handelaars te bezoeken. Ze 

werden overal warm onthaald met een geschenkje. Dit werd in dank aangenomen. In de namiddag kwam een delegatie 

van Unizo langs, en ook de Gentse chepen van economie deed haar opwachting. (zie kader hieronder)

De voorziene afsluiter, met foodtrucks en een hapje en drankje viel letterlijk ‘in het water’. Voornamelijk bestuursleden 

en echtgenoten en enkele sympathisanten trotseerden het slechte weer en – onder de luifel van het OCO – werd toch 

enige sfeer gecreëerd. Zanger Peter Meyvaert en de foodtrucks ‘Truck Kwizien’ en ‘Bereidingen patat’ en uiteraard de 

bierwagen van dranken Geers zorgden ervoor dat niemand iets te kort kwam. – J.C.

Dag van de klant: pech met het weer

UNIZO kwam Oostakker 
verkennen…
Op het jaarlijks ‘Weekend van de klant’ 
kwam UNIZO Oost-Vlaanderen uitzonderlijk 
op verkenning naar Oostakker. De organi-
satie ijvert voor zelfstandige ondernemers, 
kmo’s en vrije beroepers en zoemt vooral in 
op de (beleids)problemen in de centrumstad. 
Al is er ook in de deelgemeente(n)  nood aan 
professionele en beroepsgerichte informatie 
en ondersteuning. Ook Gentse schepen van 
economie Sofie Bracke en adjunct-directeur 
Karlien Erregat stapten mee op plaatsbe-
zoek bij een aantal neringdoenden en aan-
hoorden hun klachten en verzuchtingen. Een 
bloemrijk presentje in de hand inbegrepen. 
In hun spoor gevolgd door de plaatselijke 
promotors Arne Cattoir (3D4ALL) uit de Lan-
gerbruggestraat en Steven Albrecht van de 
gelijknamige optiek aan Oostakkerdorp. Die 
deelden instelbare parkeerkaarten uit. Nu 
in Oostakker centrum na de wegenwerken 
op diverse plaatsen een blauwe zone wordt 
ingevoerd, is dit een nuttig - niet noodzake-
lijk welkom - geschenk. U leest er in volgend 
nummer meer over. De tekst kan ons nu al 
bekoren: ‘Ik winkel in Oostakker, jij ook? 
WINKELHIER. Koop bewust bij ondernemers 
van hier. Getekend PUUR GENT en UNIZO. Is 
er plaatselijk een duurzamere samenwerking 
in de maak?  

Eric VAN LAECKE    
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Kwekerij 11000 m2

Palmen & olijfbomen alle formaten en prijsklassen
Groot aanbod 1-jarig uit eigen kwekerij

Al meer dan 20 jaar zijn wij een tuincentrum waar  
prijs-kwaliteit centraal staat. Wij bieden een ruim gamma 

aan snijbloemen, binnen- en buitenplanten en zoveel meer. 
Kom gerust een kijkje nemen!

Bloemen & Planten Flora Ilona
Walderdonk 66a
9185 Wachtebeke
TEL: +3293427526
E-mail: flora.ilona@telenet.be

Organisator Geert De Grieve: ‘’Sinds deze zo-
mer brengen we ook een vernieuwd concept. 
We hebben er bewust voor gekozen om fun 
centraal te plaatsen. De focus ligt niet langer 
alleen op het voetbal. We willen de kinderen 
ook laten kennismaken met andere sporten: 
handbal, judo en zwemmen. Bij de volgen-
de edities gaan dat zelfs nog verder open-
trekken en organiseren we ook een jogging 
rondom ons jeugdcomplex waarbij we ook 
zwerfvuil gaan opruimen. Op die manier kun 
je iets maatschappelijk en educatief koppe-
len aan een plezierige activiteit, dat werkt 
beter om kinderen te sensibilseren. Ook tij-
dens de herfstvakantie gaan we opnieuw af-
sluiten met een penaltycup.” 

Praktisch? Dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 no-
vember op het jeugdcomplex van KRC Gent 
in de Eikstraat in Oostakker.

Kostprijs? 120 euro

Inschrijven? ratjeskampen@krcgent.be 

Wie deelneemt krijgt een lekker ontbijt en 
een warm middagmaal. We voorzien opvang 
vanaf 8u tot 17u30. Je kind krijgt ook fruit, 
drank en soep tijdens de pauzes. 

PGB-stadion - Eikstraat 85A - Oostakker

25 €
slechts 

Racing Club Gent organiseert

Mosselfestijn 
à volonté 

18:30, 19:30 en 20:30 uur
12:30 en 13:30 uur 
18:30, 19:30 en 20:30 uur
12:00 en 13:00 uur

Wanneer?
Woensdag 10 november:
Donderdag 11 november:
Zaterdagavond 13 november:
Zondag 14 november:

Prijs?
- Mosselen volwassenen: 25 euro
- Kaas-ofkoude gemengde schotelvolwassenen: 20euro
- Kinderen tot en met 11 jaar: mosselen 15 euro, kaas- of koude gemengde schotel 10 euro

Waar?

De Ratjeskampen tijdens de school-
vakanties zijn al een aantal jaar een 
begrip bij onze jonge Ratjes en ook 
daarbuiten, want je hoeft geen lid te zijn 
van KRC Gent om te kunnen deelnemen.
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DINSDAG: Stoofvlees voor slechts 3 euro

WOENSDAG:  Kipsaté aan 2 euro

DONDERDAG:  Bij elke portie frieten, een sausje twv 1 euro naar keuze gratis
 (gelieve uw keuze te vermelden bij opmerkingen) 

WIJ LEVEREN
OOK AAN HUIS

WEKELIJKS
TERUGKERENDE 

ACTIES :

NU:
5% KORTING
op uw bestelling
met kortingscode
‘Attentie’ !
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www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

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

Mosselsouper
Oude Bareel
Op zaterdag 16/10/2021 vindt de 
44ste jaarlijkse Mosselsouper plaats van 
de basisschool St-Janscollege Oude Ba-
reel uit Sint Amandsberg. Na een jaar-
tje afwezigheid organiseren we deze 
terug!
Een dag waar ’s middags en ’s avonds, 
in totaal meer dan 1000 mensen wor-
den ontvangen. De school biedt u sa-
men met het oudercomité en tientallen 
vrijwilligers heerlijke Zeeuwse mosselen 
aan, à volonté. Ondertussen kan ieder-
een zijn of haar kans wagen met een 
tombola.  Genieten van een aperitiefje 
of dessertje  kan u in de gezellige bo-
dega.
Volwassenen betalen voor mosselen 
met brood of frieten 22 euro, kinde-
ren -12 jaar 15 euro. Wie geen mosse-
len lust, kan voor 18 euro kiezen voor 
vol-au-vent of balletjes in tomatensaus.  
Beide gerechten geserveerd met frietjes 
en appelmoes.  Voor kinderen tot 8 jaar 
betaalt u 10 euro voor een gelijkaardig 
kindergerecht.
De jaarlijkse mosselsouper van SJC Oude 
Bareel is meer dan een gewoon eetfes-
tijn. Niet alleen voor ouders en de kin-
deren van SJC Oude Bareel maar ook 
voor vele parochianen en buurtbewo-
ners, want dit is een eetfestijn voor de 
ganse wijk.  Een traditie op “Oude Ba-
reel” die gesmaakt wordt door de be-
zoekers en haar vrijwilligers !

Inschrijven kan via:
bestuur@oudercomite-oudebareel.be 
Er wordt ’s middags opgediend tussen 
11u30 en 14u00 en ’s avonds van 17u30 
tot 21u00.

Toegang met het covid safe ticket is ge-
wenst, mondmasker ten allen tijde bij-
houden. 

Zaal “De Kring” (Oude bareel)
Antwerpsesteenweg 986,
9040 Sint-Amandsberg

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

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

13.990 euro
10 km
10/2020
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

19.990 euro
23.858 km
10/2019
Benzine
110 kW (150 PK)
Manueel

40.920 euro
10 km
10/2019
Diesel
120 kW (163 PK)
Manueel

33.990 euro
10 km

Benzine
132 kW (179 PK)
Automatisch

Fiat Spider 1.4 Multiair Lusso - sensoren/camera

Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond Edition

Isuzu D-Max LSX - Style Hard TopHyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV Full Hybride 

www.garagemartens.be

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

13.990 euro
10 km
10/2020
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2 cleartec invite - Euro6 Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

19.500 euro
10 km

Benzine
88 kW (120 PK)
Manueel

16.950 euro
49.546 km
07/2018
Benzine
85 kW (116 PK)
Manueel

14.990 euro
45.969 km
01/2018
Benzine
75 kW (102 PK)
Manueel

Hyundai i30 - 1.0 T-GDi MHEV SkyMitsubishi ASX 1.6i 2WD Diamond Edition 

MINI One - Benzine 102 PK - Perfecte staat 

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

Het zou het scenario kunnen zijn van een 
plaatselijke horeca-roman. Tussen Restaurant 
Flapuit aan de Sint-Laurentiuslaan anno 2001 
en het huidige Bistro Rekkatsoo twintig jaar 
later aan Oostakkerdorp, ligt een boeiende 
wereld van verschil. Van o.m. vooruitdenken, 
creatieve oplossingen zoeken en vinden, zich 
aanpassen aan nieuwerwetse verzuchtingen 
van de klanten tot het flink doorbijten bij in-
grijpende en aanslepende wegenwerken, co-
rona- of andere (sector)bedreigingen. En zich 
bovenal constant wapenen en heruitvinden 
tegen de wispelturigheden van de economie 
in het algemeen en de lokale veranderings-
processen in het bijzonder. We  nemen u in 
vogelvlucht en met veel horeca-goesting mee 
doorheen twee decennia intensief zaken 
doen in een uitgesproken - best chauvinistisch 
- Oostakkers jasje. 

Hoe het allemaal begon…
Na achttien jaar horeca-ervaring aan de kust, in 
de keten Rest Stop en het plaatselijk Hotel de 
Lourdes besloten Evergemse Annemie Creve en 
partner Véronique Verlinden een eigen zaak 
uit de grond te stampen. Het vroegere post- en 
later ACV/CM-gebouw aan de Sint-Laurentius-
laan werd de uitverkoren locatie.
Een originele naam was vlug gevonden. ‘Fla-

puit’ refereerde aan 
de vrank en vrije uit-
spraken van Annemie. 
De zaak raakte bekend 
voor zijn dagschotels, 
haar gestoffeerde kaart 
en een keuzemenu op 
zondag. Dat de dames 
van muziek en spekta-
kel hielden, vertaalde 
zich in druk bezochte 
Flapuitfeesten. En in 
optredens van beken-
de Vlaamse sterren als 
o.m. Yves Seghers, Laura 
Lynn en een toen al mu-

zikaal imposante Natalia (zie foto uit 2004). 
Terzelfdertijd hield het duo - creatief en daad-
krachtig als het was - gedurende zeventien 
maanden de pleisterplaats ’t Vrij Gevoel aan 
de Gentstraat open. Gezien het toenemend 
succes van het restaurant werd dat zelfs van 
het goede teveel. 

Oostakkerdorp
Hoe het verder ging… Na tien jaar verwenning 
in de omgeving van ‘De Nieuwe Buren’ - zoals 
de sociale omgeving er toen werd genoemd 
- opende Restaurant en Feestzaal Flapuit de 
deuren aan Oostakkerdorp. Niet zonder eerst 
afscheid te nemen van de oorspronkelijke hei-
mat op de tonen van toetsenist Jacky Dallas 
en zangeres Nataly Blue. De verhuis naar de 
vroegere Luxor was een doordachte keuze. 
Het aangekleefde restaurantconcept bleef 
nagenoeg behouden. Maar… de grote zaal 
bood ruimere kansen om o.m. een brunch, 

een diner-dansant, een groot ontbijt of een 
kreeftenavond op te zetten. Of om er tijdens 
het weekend spektakels, optredens en ande-
re (muzikale) organisaties te laten doorgaan. 
Al dan niet in eigen regie en onder vrienden. 
Daartoe werd vooraf het ruime podium, de 
‘rideau’ en de licht- en geluidsinstallatie aan-
gepakt. Compartimentering van de zaal voor 
gelijktijdige activiteiten inbegrepen. Met als 
openingsluik het optreden van het 15-jarige 
Cabaret Oester van Carine Stevens en Ronny 
Vermaerken. Om de performance van Em-
manuel de Reyghere - imitator van Michael 
Jackson - of het sinterklaasontbijt niet te ver-
geten. Net zo min als de familiefeestjes in 
privé-verband. Om de leeswaardige ‘roman’ 
kort te houden. In juli 2018 gaf het duo Res-
taurant-Feestzaal Flapuit in handen van nieu-
we uitbaters. Annemie en Véronique bleven 
vooralsnog verder actief in de keuken en de 
bediening. Tot er wrijving kwam in de me-
ningen en afspraken, het uithangbord werd 
ingewisseld voor ‘Imagine’ en de nieuwe ei-

genaars een nieuwere koers gingen varen. 
Met weinig succes, want het horecaschip is in-
tussen al helemaal gestrand en overgenomen 
door Brasserie Mathise.

Het verhaal van vandaag…
Het Oostakkerse horeca-duo opende op 17 ok-
tober aanleunend een gloednieuw Bistro Rek-
katsoo aan Oostakkerdorp 5. De naam klinkt 
wat gek, behalve voor wie de vlag van achter 
naar voor leest. Het concept werd kleinschali-
ger aangepast. De culinaire betrouwbaarheid 
en de kwalitatieve bediening zijn gebleven. 
Elke week - van donderdag tot zondag - is er 
een andere kaart. Er is telkens keuze tussen 
vis en vlees. Alleen de steak staat immer op 
het menu.
Je kan er in het gelegenheidswinkeltje ook 
allerhande delicatessen en streekproducten 
kopen. Van vergeten snoepgoed met oudmo-
dische namen tot siroop, wijnen en Gentse  
smaakmakers tot natuurzuivere zoetigheden 
van Bicobel uit Lokeren. Een producent met 
Oostakkerse roots.
Ook hun liefde voor artiesten en muziek blijft 
intact. Recent trad huisartiest Luke Albert Jr. 
er nog op (zie foto). De veelzijdige en kwa-
liteitsvolle entertainer krijgt een verdiend 
plaatsje in volgende Attentie. Het wordt een 
zoveelste hoofdstuk in een nog lang niet vol-
geschreven roman...

Eric VAN LAECKE

Van Restaurant Flapuit
tot Bistro Rekkatsoo…
Het echtpaar Annemie Creve (60) en Véronique Verlinden (52) blikt 
terug op twintig jaar horeca-activiteiten in de deelgemeente.  Het deed 
dat in al die tijd op vier locaties, met evenveel aangepaste concepten en 
vooral met een nooit aflatende ondernemingsgeest. Met de klemtoon 
op klantvriendelijkheid, een flexibele aanpak en - als gesmaakt 
uithangbord van het huis - met aangehouden culinaire excellentie…
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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 post-
zegels zijn immers de voorbije vijf jaar met 30% duurder geworden. Interesse? Neem contact 
op met uitgever Jan Callebert, via mail: info@dewegwijs.be of gsm 0478 97 87 11. Opgelet: 
nieuw rekeningnummer: 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

Na zijn opleiding te Antwerpen was Christiaan 
17 jaar actief in de familiezaak. Doorheen deze 
jaren is zijn ervaring en expertise gegroeid en 
kiest hij vandaag voor zijn eigen weg, zijn eigen 
aanpak als dé juwelier die dicht bij jou staat, die 
bij jou thuis komt of discreet afspreekt op 1 van 
de fijne locaties die Christiaan selecteerde. (De 
winkels van zijn ouders staan hier los van). 
Op deze manier wordt het kiezen van een juweel 
nog persoonlijker en wil hij jou een onvergete-
lijke beleving bezorgen. Bijzondere momenten 
vastleggen in een unieke creatie. Flexibel en op 
maat. Dat is zijn missie. Benieuwd naar hoe hij 
dit aanpakt?
Mede door Corona zagen we allen een ver-
snelde aanpak van ‘diensten aan huis’. De bak-
ker die brood aan huis leverde, de kapster of 
schoonheidsspecialiste die aan huis producten 
kwam brengen, noem het maar op. Christiaan 
is hierdoor nog meer overtuigd geraakt dat zijn 
‘eigen, persoonlijke ’ aanpak de toekomst is. Het 
kiezen van een Juweel voor jouw bijzonder mo-

Juwelier met unieke en persoonlijke aanpak.
De juwelier die dicht bij jou staat.

Maak kennis
met Christiaan Van Bignoot
Grote kans dat de naam Van Bignoot jou bekend is. Juwelier Van 
Bignoot is een gevestigde waarde in Gent en omstreken.Christiaan 
groeide op in een juweliersfamilie Van Bignoot die sinds 1907 naam 
maakt.

ment is iets waar veel emotie bijkomt. Via deze 
persoonlijke en flexibele aanpak kan dit op een 
rustigere manier verlopen. Wij nemen de tijd 
die nodig is voor het vinden van jouw droom-
juweel en dit binnen jouw vooropgesteld bud-
get. Geen drempel meer om een juwelierszaak 
binnen te stappen. Bovendien is Christiaan ook 
eenvoudig en snel bereikbaar. De eerste contac-
ten kunnen perfect via telefoon of WhatsApp. 
Ook de timing en moment kies jezelf. Tijdens 
het weekend of na de kantooruren? Jij beslist. 
Een juwelier helemaal anno 2021!
Het is een interessante trend, die service aan 
huis, en Christiaan Van Bignoot is terecht trots 
op zijn aanpak. ‘Het is een persoonlijke bena-
dering en we ervaren duidelijk dat de klanten 
tijd willen besteden en het appreciëren dat zij 
dit in een rustige en veilige omgeving kunnen 
doen.’ Wij passen ons volledig aan aan. Jij kiest 
de timing, de plaats en wij brengen de gewens-
te juwelen mee. Doordat we met leveranciers 
werken die ook heel flexibel en snel werken, 
kunnen wij bovendien een ruimer aanbod la-
ten zien dan in een winkel. Bovendien hebben 
wij bewust gekozen voor leveranciers die duur-
zaamheid ook nauw aan het hart dragen. Zo 
worden onze trouwringen van AllerSpanninga 
met gerycycled goud gemaakt en kunnen wij 
naast natuurlijke diamanten ook lab grown dia-
manten aanbieden, die goed zijn voor de natuur 
en bovendien op financieel vlak ook heel inte-
ressant zijn voor jou.  

Waarvoor je bij Christiaan terecht kan?
Christiaan helpt je graag discreet met je zoek-
tocht naar de perfecte verlovingsring, trouw-

ringen die echt bij jullie passen, een baby en/of 
mamageschenk,  een juweel voor een speciale 
verjaardag/gelegenheid, een rouwjuweel, een 
geschenk voor jouw man, vriend. En dit voor alle 
unieke momenten in een mensenleven.

TIP:  Verras je partner met een afspraak aan huis 
voor het kiezen van jullie trouwringen 
Heb je thuis juwelen die je wil laten herwerken 
tot een nieuw juweel of wilt overlaten voor geld 
of aankoop van een nieuw ju-
weel, dan ben je bij Christiaan 
Van Bignoot ook aan het juiste 
adres. 
Of kies je voor een unieke crea-
tie maw maatwerk? Dan is het 
belangrijk om vooraf al de mo-
gelijkheden af te toetsten met 
de klant. Wij werken met jaren-
lange expertise waarmee we in 
ons atelier vergaand maatwerk 
kunnen realiseren.   
Na jouw keuze volgen we sa-
men het volledige proces op, 
van ontwerp tot 3D design want de betrokken-
heid van de klant is voor ons primordiaal in heel 
onze aanpak. We zoeken samen jouw droomju-
weel. Omdat we de betrokkenheid van de klant 
heel belangrijk vinden, bezorgen we ook tussen-
tijds foto’s, zodat je het proces kan meevolgen 
in afwachting van het eindresultaat. Hierdoor 
wordt het een reis naar het ontvangst van jouw 
uniek juweel en wordt de beleving exclusief.

Benieuwd naar onze aanpak?
Neem alvast een kijkje op onze website
www.christiaanvanbignoot.com

Heb je reeds een idee of nog vragen?
Aarzel niet Christiaan te contacteren via 
Whatsapp/tel 0478 641 113
of mail christiaan@vanbignoot.com
Tot snel?

Met enthousiaste groeten
Jouw juwelier aan huis
Christiaan Van Bignoot

Zie ook publi op blz 1
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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

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

Geduld is een schone zaak
maar je moet er

wel tijd voor hebben !

Vanaf nu kan je ook oudere edities van Attentie & Wegwijs digitaal bekijken  op onze 
vernieuwde website onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan onze webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

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

Editie Sint-Amandsberg
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www.dewegwijs.be
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Cartoonist, auteur, humorist Mario De Ko-
ninck - alias AAaRGh - is afkomstig van 
Aalst maar woont al een kleine twintig jaar 
in Gent. Vandaag aan de Seringendreef in 
Sint-Amandsberg, samen met zijn vrouw 
Marleen - freelance copywriter en vertaler 
- en hun twee kinderen. Hij studeerde des-
tijds communicatiewetenschappen aan de 
VUB en werd daarna cartoonist in hoofdbe-
roep. Hij ontleende zijn roepnaam uit zijn 
geliefde stripwereld. Met een specifiek knip-
oog naar de verhalen over De Rode Ridder. 
Zijn creatieve gedachten en pennentrek-
ken duiken (of doken) met de regelmaat 
van een klok op in diverse kranten, maga-
zines en andere belangwekkende publica-
ties. Op vraag van reclamebureau’s komen 
zijn grappen ook aan bod in thema-uitga-
ven van uiteenlopende organisaties. Met de 
publicatie van o.m. cartoonboeken, sprook-
jes- en kinderboeken en - meer recent ook 
- van zelf geschilderd realistisch werk, ge-
kruid met cartoonexpressies, veroverde hij 
zich in al die tijd een vertrouwd en herken-
baar uithangbord in het wereldje. Behal-
ve met twee gerelateerde cartoonboeken 
over de corona-uitbraken, liet hij tijdens 
de (pseudo) lockdowns de inwoners van de 
deelgemeente genieten van zijn verbeel-
dingskracht op de etalageramen van diverse 
handelaars. Met de groeten van opdracht-
gever handelsorganisatie STAR. Eind novem-
ber rolt ook de uitgave ‘CulinAAaRGh’ van 
de pers. Het wordt een cartoonistische reflex 
over de (procesmatige) ervaring om op res-
taurant te gaan. Met voorwoord door Peter 

Improvisatietheater verovert Gentse Minard
Improvisatietheater De Nonsens Alliantie staat op zondag 24 
oktober eenmalig op de planken van de Gentse Minardschouwburg. 
In een combinatie van verbale, visuele en muzikale hersenspinsels 
én expressieve tekeningen treedt de groep interactief de 
suggesties en verzuchtingen van het publiek tegemoet. Met een 
allesomvattend knipoog van mede-promotor en cartoonist Mario De 
Koninck uit… Sint-Amandsberg. 

Goossens van Hof van Cleve. Een kort over-
zichtje van zijn oeuvre kan je elders lezen. 
Maar dat is maar het halve verhaal. Mario De 
Coninck (44) is meer dan een polyvalente be-
zige tekenbij. Hij is ook erg vertrouwd met 
de spitse, prikkelende en interactieve sfeer 
van de zogenaamde (impro)comedy. Een ge-
nre dat alsmaar meer individuele belangstel-
lenden, scholen, verenigingen, bedrijven en 
organisaties aanspreekt. Waarmee die laat-
sten - in volle COVID-19 pandemie - via het 
coronascherm hun personeel waarderend 
bij de les en op het goede mentale pad pro-
beerden te houden. Mario verdiende in al 

die jaren al zijn sporen bij improvisatiethe-
ater The Lunatics - gesticht door zijn ‘com-
pagnon de route’ Stef Vanpoucke - en bij 
De Nonsens Alliantie. Dat hij samen met zijn 
echtgenote Marleen Labbeke, gitarist-zan-
ger Lode Demetter uit Melle, Erwin Van der 
Mosselaer uit Antwerpen en de al genoem-
de stand-up comedian en schrijver voor the-
ater, radio en televisie Stef uit Sint-Niklaas 
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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

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

Volg ons ook

op Facebook 

en Instagram

Groenstraat 76
9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Mario De Koninck (‘AAaRGh) is al sinds 2000 
creatief en kunstzinnig aan de slag. Aanvan-
kelijk kreeg hij vooral uitstraling via de ge-
schreven media. Met al dan niet nog altijd 
lopende publicaties in o.m. De Streekkrant, 
het Nederlandse Sp!ts, Story, TeVeblad, Me-
tro, De Zondag, De Standaard, Jobat, MARK 
Magazine... Maar ook in uitgaven van CM 
(Visie) en UZA. Hij publiceerde al een drietal 
cartoonboeken met een prikkelende bloem-
lezing over het leven van alle dag en slag 
over de dagelijkse actualiteit heen. In coro-
natijden probeerde hij - fysisch en financieel 
- te overleven met drie dagelijkse cartoons 
op Facebook en het samenstellen van twee 
op de crisis geënte uitgaven (Corona en De 
tweede golf). Met tussendoor uitbeeldingen 

op de winkelramen van een pak handelaars 
van STAR Antwerpsesteenweg.
In 2018 debuteerde hij als auteur van het 
modern sprookje ‘De prinses die alles had’, 
verkozen tot beste kinderboek van het jaar. 
Twee jaar later schreef hij er een vervolg op 
(‘…zelfs genoeg van haar ridder’). Tussen-
door verscheen in opdracht van Erfgoedcel 
Denderland ‘Maarten en de magie van de 
mantel’. Meer recent penseelt hij nu ook re-
alistisch schilderwerk opgevrolijkt door car-
toonfiguren. Zoals gezegd, rolt binnenkort 
ook een culinair cartoonoek (CulinAAaRGh) 
van de persen. Meer op de webshop https://
shop.aaargh.be of via info@aaargh.be

Eric VAN LAECKE

De (cartoon)kunst van creatief te zijn…

vorm en gestalte geeft. Met als voorlopig 
hoogtepunt het komend optreden in Gents 
roemrijkste schouwburg De Minard. Het ge-
zelschap is straks net als voor de sanitaire 
crisis - weer volop klant van ACV Oost-Vlaan-
deren dat als promotielokker leden en po-
tentiële nieuwkomers blijft verwelkomen. 
Raadpleeg de provinciale kalender. Het ge-
zelschap is in al die jaren erg op elkaar in-
gespeeld en beheerst vakkundig de speelse 
uitdagingen in een combinatie van woord-
spelingen, visuele en muzikale humor. On-
voorbereid en in ijltempo, met tussendoor 
wat extra ademhalen om alles te laten door-
dringen en iedereen - van welke leeftijd ook 
- een goed gevoel te geven. Anders gezegd, 
om via creatieve humor alleman optimaal 
aan het lachen te krijgen. In principe zijn 
alle insteken van het publiek welkom. En 
breeddenkend en behapbaar opgediend. Al 
wordt behoedzaam en sereen omgespron-
gen met indringende thema’s rond intie-
mere levensvragen- en dito ervaringen. De 
uitvoerders zijn al jaren zo getraind en erva-

ren dat ze niet echt veel repetities nodig 
hebben. Behalve als ze nieuwe processen 
willen uitproberen. De wereld van de (im-
pro)comedy staat nooit stil en is oeverloos 
verrijkend. Een goede raad: stap eens mee 
in die biotoop en kom nadien buiten met 
een grote glimlach en een totaal andere 
blik op de wereld rondom ons…
Toegankelijk voor gezinnen (+ 12j). Prijs 15 
euro, 12 euro (red), 18 euro (adk). Voor-
al niet wachten en bestellen via https://mi-
nard.be. Zondag 24 oktober 2021 om 15 
uur.

Eric VAN LAECKE



42                   nr 10 - Oktober 2021

Li-O
products

Li-0=        Abadi MT condensed

products =   Abadi regular

Donkerblauw :   C100,   M90,  Y10, zw 0

Vulling =   15% gevuld

GROOTHANDEL
Scherpe prijzen

Papierwaren - Verpakking
info@lioproducts.be
www.lioproducts.be

0471-840 614

Chloorstabil 30 kg

27 euro, excl. btw, incl. statiegeld 
bij het terugbrengen van deze lege

bidon, inclusief afsluitdop,
geven we 6 euro terug

Soft sel pluss
25 kg zout

voor
waterverzachters
en zwembadzout

9,05 euro,
excl btw 

De filosofie achter het GRAS-project be-
antwoordt aan eigentijdse inzichten over 
o.m. onderwijsbeleving en het welbevin-
den van de allerkleinsten. Daarbij wordt 
afgestapt van een loutere speelruimte tus-
sen de gebouwen, naar een aantrekkelijke 
speelplek waar kinderen kunnen ravot-
ten en met anderen kunnen samenspelen. 
Vanuit de wetenschap dat opgroeiende 
kinderen door te spelen, zichzelf beter 
ontwikkelen en hun groeigrenzen verleg-
gen. Anders gezegd, groene speelplaatsen 
hebben een positief effect op de gezond-
heid, het welbevinden en de verbonden-
heid met de natuur. Aan de Groenstraat 31 
zorgt alvast een statige boom in het mid-
den van het terrein voor het uitgesproken 
groen element. Bomen zijn een duidelij-
ke meerwaarde, trekken diertjes aan en 
creëren schaduw. Er werd doelbewust ge-
kozen voor een amberboom omwille van 
de verkleuring. Het is een middelgrote 
bladverliezende loofboom dit 10 tot 15 
meter hoog groeit. Zijn blad is donker-
groen glanzend, esdoornachtig met vroeg 
in de herfst - zoals gezegd - een schitte-
rende verkleuring van rood, geel tot diep 
purperpaars. Met dank aan De Kromme 
Boom voor het (goedkoop) leveren en het 

EDUGO Lourdes
verwelkomt groene
en avontuurlijke speelplaats
Met een jaar vertraging door de 
sanitaire crisis nam kleuterschool 
EDUGO Lourdes midden september 
nu ook officieel de vernieuwde 
speelplaats in gebruik. De herinrichting 
kadert in het GR.A.S-project. Dat 
staat voor ‘Groene Avontuurlijke 
Speelplaats’ dat ook in de 
kleuterafdeling aan de Meerhoutstraat 
al zijn educatieve meerwaarde 
bewijst… Met dank aan al wie daartoe 
al een steentje bijdroeg…



nr 10 - Oktober 2021                    43

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

aanplanten. De inventieve houten structuur eromheen symboli-
seert de boomwortels en biedt aan de kleuters spontane kansen 
om te klauteren, te kruipen, te klimmen… En hen te laten ont-
dekken wat ze al kunnen en durven. Het knap ontwerp is een 
hersenspinsel van Benjamin Suykens (zie kaderstuk).

De officiële ingebruikneming van een vernieuwde speelplaats, is 
nog maar een eerste stap. De school heeft nog andere plannen 
in petto. Zo wordt de scheidingsmuur met de buurtwoningen op 
termijn een heuse ‘fruitmuur’. Met de bedoeling om elk seizoen 
vruchten als framboos, druiven, peren te oogsten en te… smul-
len. De realisatie zal gebeuren i.s.m. de afdeling tuinaanlegger/
hovenier van het naburige EDUGO Glorieux. Voor de verfraaiing 
van de muur van de sportzaal kan men rekenen op de creativi-
teit van de leerlingen van kunsthumaniora Sint-Lucas Gent.

In haar toespraak bedankte directrice Christine Lafaut een pak 
‘stakeholders’ van het project. Naast ontwerper Suykens en Ti-
neke en Marnix van De Kromme Boom,  werden ook de colle-
ga’s en leerkrachten, de kleutertjes en vooral ook de ouders niet 
vergeten. De eersten omwille van de extra overlegmomenten, 
de anderen voor hun fantastische spelcreativiteit. En de ouders 
omwille van de gulle financiële steun via o.m. de pannenkoe-
ken-, wijn- en lichtjesverkoop en de familiefeesten. En straks ook 
een pizzaverkoop voor hetzelfde groene en avontuurlijke doel. 
Met veel muzikale beweging danste het jonge volkje de nieuwe 
speelplaats in. De school telt zo’n 148 kleuters, 8 klassen en 16 
leer- en ondersteuningskrachten. Dank aan de gelegenheidsfo-
tografen Benjamin Suykens en Clio De Maesschalck.

Eric VAN LAECKE 

Speelplaatsontwerper Suykens
is ook sociale ‘held’…
Bedenker/maker van de vernieuwde 
speelplaats in kleuterschool EDUGO 
Lourdes, Groenstraat Benjamin Suy-
kens uit Sint-Amandsberg heeft een 
eigen zelfstandig bedrijfje Kabinet 
O. Beroepshalve bedenkt, ontwerpt 
en maakt hij duurzaam speelgoed 
en speelse installaties voor kinde-
ren. Zeg maar, ‘pienter maatwerk 
voor de kleintjes’. De man kwam 
recent ook als sociale ‘held’ in het 
nieuws. Samen met zijn reddingscol-
lega ex-wielerprof Gino Primo - ook 
al uit Sint-Amandsberg - redde hij in 
april van vorig jaar en bejaarde dame uit een brandende wo-
ning in de Adolf Baeyensstraat. Ze deden dat met volle gevaar 
voor eigen lijf en leden. Echte helden dus die op het stadhuis 
passend werden gevierd door burgemeester Mathias De Cler-
cq, medaille inbegrepen. De verdiende hulde kreeg nog een 
onverwacht verlengstuk op nationale feestdag 21 juli. Toen 
werd het duo ook door koning Filip op het paleis gefeliciteerd 
voor hun onbaatzuchtige daad van moed en zelfopoffering. 
Gewone mensen kunnen soms grootse dingen doen… 

Eric VAN LAECKE    
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In deze rubriek duikt lokale hobbyfotograaf Frank ‘PamiPics’ 
Paemeleire in zijn archieven. Hij vist er foto’s over Oostakker op en 
maakt er maandelijks een fotoquiz van. 
 
Veel moois in Oostakker wordt vaak over het hoofd gezien, zoals 
deze bungalow in de Edmond Ronsestraat. Gelukkig is er fotografie 
om ons te wijzen op de pareltjes van de lokale architectuur.  
 
Zoek de 5 verschillen tussen de twee bungalows. 
 
 

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

 
 
 

 

De oplossing van vorige maand was ‘De Morizen’. De jonge dame 
links in beeld maakte deel uit van hun ‘koddesmijterskermis’. Hun 
priester had meer geluk tijdens het spel en kwam er droog vanaf. 
 
 

 
 
  

 

 

 

Dan moeten ook de nieuwe verkeersaf-
wikkeling en de signalisatie van o.m. de 
blauwe zones duidelijk worden. De stede-
lijke Groendienst heeft een ontwerpplan 
klaar om aansluitend de groenzones in te 
richten. De bewoners konden daarover 
hun bedenkingen kwijt op twee recente 
infomomenten in het OCO. De opkomst 
was eerder mager en lokte weinig reacties 
uit. Al was er de altijd weerkerende vraag 
- de ervaring leert - “Wie en vooral hoe 
zal dat allemaal worden onderhouden?”

Vanuit de feestorganisaties werden de 
locatie van enkele wadi’s (lees waterop-
vangbekkens) nadrukkelijk in vraag ge-
steld. In afwachting van de beloofde info 
online, kunnen we samenvattend kwijt 
dat er op diverse plaatsen en gefragmen-
teerd veel groenhoeken, extra bomen en 
speelse tuigen een plaats hebben in het 
ontwerp. Blikvanger wordt een fontein 
die - qua hoogte en intensiteit - wordt 
aangestuurd door twee fietsen. Of be-

Fontein blikvanger
van groeninrichting dorp
De heraanleg van het 
dorpscentrum vordert snel. De 
plannenmakers duimen op eind 
november als einddatum.
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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 !

VIER OUDEJAARSAVOND IN THE CAVE !
MET AMBIANCE TOT IN DE VROEGE UURTJES, MET DJ

We starten om 18u30.

Op het menu:
Cava met een overvloed aan hapjes,

gevolgd door SUPER-DE-LUXE WINTERBARBECUE:
varkenshaasje, kipfilet, mignonette, spareribs, BBQworst,

côte à l’os, scampibrochette, ...
met uitgebreid groentenbuffet, frietjes, pasta, aardappelsalade, sausjes...

én natuurlijk ook dessertbuffet

Prijs: 100 euro p.p., dranken tot 02 uur inbegrepen (geen sterke dranken)
Op voorhand reserveren en betalen. Plaatsen zijn beperkt. Info: 0479-064 805 - 0473-249 810

De 4 nieuwe padelterreinen van TC De Krijte op de site van EDUGO zijn speel-
klaar. Ze bevinden zich tussen Glorieux en de voetbalterreinen van SKV Oostak-
ker. Hierdoor kan niet alleen de padelafdeling van Tennisclub De Krijte verder 

Gratis padelinitiatie op de 4 nieuwe terreinen van TC De Krijte
groeien, maar kunnen ook de leerlingen van EDUGO proe-
ven van deze toegankelijke en populaire sport. Tijdens de 
schooluren kunnen leerlingen en leerkrachten gebruik ma-
ken van de terreinen. ’s Avonds, in het weekend en op vrije 
schooldagen kunnen de leden van De Krijte er terecht en 
kunnen ook sporadische spelers een terreintje boeken via 
de website/app van Tennis Vlaanderen.

OPENDEUR 23-24 OKTOBER
Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober zet TC De Krijte de 
deuren van het nieuwe padelcomplex open voor alle ge-
interesseerden. Onder begeleiding van trainers kan je dan 
gratis een initiatieles krijgen en een balletje slaan. Via deze 
link kan je een tijdslot vastleggen: https://doodle.com/pol-
l/2gw98izcrrny8twz?utm_source=poll&utm_medium=link.
Op beide dagen kan je, na reservatie, een uurtje gratis ko-
men spelen tussen 10u en 17u. Wie nog geen padelracket 
heeft, kan er tijdens het open-deur-weekend eentje gebrui-
ken. Sportieve kledij en sportschoenen zijn een vereiste.

Voor meer info over de clubwerking van TC De Krijte, het 
tennis- of padellidmaatschap kan je steeds terecht op
tcdkinfo@gmail.com of op 0478 514 700.

ter gezegd, van het zweet van gelegen-
heidswandelaars voor wie trappen een 
‘verheven’ kunst is….

Eric VAN LAECKE 

Alle info i.v.m.:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be



46                   nr 10 - Oktober 2021

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...

november 11 29 oktober 5 tot 12 november
december 12 3 december 10 tot 17 december

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. 

TE KOOP
Autostoeltje, 1-2-3, Dreambaby. Als nieuw. VP: 
80 euro. Info 0497-78 91 97 of 09-251 09 18

TE KOOP
Italiaanse, keramische 
terrastegels, nieuw, ong. 
20m2, 100 x 20 cm,
200 euro. Zelf afhalen. 
Info: 09-229.22.24

TE KOOP
Hometrainer Kettler, zeer 
goede staat, wordt niet 
meer gebruikt. VP: 250 
euro. Info: 0473-94 58 23

TE KOOP
Langlaufskis 1,8 en 1,6m+stokken+schoenen 
Salomon m. 42 en 35. Alpine ski’s Rossignol 
carving + stokken + schoenen Nordica m.43. 
Pijkestraat 2, Tel. 09-3558290

 

 Inschrijven 
 + VTT             08:30 – 14:00 

 + CYCLO        08:30 – 14:00 

 + KIDS           I – 12:30 / S – 13:30 

  

Contact 
Ghislain Roels 
Kleemstraat 83 
9041 Oostakker 
Tel. 09 / 251 10 80 of 0472 / 94 92 56 
E-mail: ghislain.roels@telenet.be 

 

WSCOostakkerLochristi 
30 oktober 2021 

Vrouwvriendelijke organisatie 
 

+ Goede uitpijling 
+ Mooi parcours 
+ Prima bevoorrading 
+ Zowel VTT als Cyclo 

 
VTT EN CYCLO AFSTANDEN 
VTT 30 km 
VTT 45 km 
FLANDERS KIDS TOURS 
VTT KIDS 18 KM 
 
CYCLO 30 km 
CYCLO 50 km 

STARTPLAATS  
Edugo – Campus De Brug 
Eksaardserijweg 24 
9041 Oostakker-Lourdes 

Caruur Gent begint er aan
We schreven het al in vorige editie: Volleybalclub Caruur 
Gent heeft ambitie dit seizoen. Op VRIJDAG 22 oktober 
start het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Menen. 
Alle supporters welkom.

Op 6 november is er de verre ver-
plaatsing naar Maaseik, de week 
erna (13/11) komt Achel op be-
zoek en nog een week later ont-
vangt men Waremme. Van deze 
eerste vier wedstrijden liggen er 
zeker twee en misschien zelfs drie 

kansen op winst. Benieuwd wat 
het team van coaches Van Huffel 
en Roose er van terecht brengen. 
Een goede start zou zeker goed 
zijn voor het vertrouwen en het 
verdere verloop van de competi-
tie. – J.C.

Heb je nieuws (speciale verjaardag, jubileum, 
viergeslacht, feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de redactie: 
info@dewegwijs.be of bel 0478-97 87 11.
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

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

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

en krijg een gratis welkomstbox

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

	

‘Strapdag’ promoot
schoolse veiligheid
Op vrijdag 16 september had alom in het Vlaam-
se land de 15de ‘strapdag’ plaats. Ook zo in een 
aantal Oostakkerse scholen. Het jaarlijks initiatief 
ijvert voor meer veiligheid in de omgeving. In een 
combinatie van stappen en trappen wil men leer-
lingen, leerkrachten en (groot)ouders aanmoe-
digen om zich duurzaam en veilig naar school te 
verplaatsen. Door bij voorkeur de auto op stal te 
laten. Ook basisonderwijs De Letterdoos aan de 
Gentstraat deed mee. Daartoe werd de zone tus-
sen de Domien Geersstraat en de Christiaan Van 
der Heydenlaan afgesloten voor het verkeer.  In 
het licht van de vele wegenwerken kon dat ex-
tra ongemak er nog wel bij. De kinderen geno-
ten alvast van die plotse vrijheid en blijheid op 
het openbaar domein. Heel lang geleden was op 
straat spelen zelfs dagelijkse kost. Maar de wereld 
is veranderd. Met telkens weer nieuwe obstakels 
en uitdagingen. Zoals bv. de elektrische deelauto 
die aan het opladen was in de verkeersvrije zone... 

Eric VAN LAECKE     

Er mag weer
gefeest worden!
Dus waren ze er bij OKRA als de kippen bij 
om een groot feest te organiseren. Met meer 
dan 100  naar het Hotel de Lourdes, waar we 
verwend werden met een superdeluxe menu 
waar de drank, ja ook water, rijkelijk vloei-
de. En daarna: hop met de beentjes op de 
ambiance-muziek van Rudy Hammond en 
Christelle.

Het volgende feest organiseren we zelf, op 2 
december in het OCO, met de toepasselijke 
naam: “corona-bevrijdingsfeest”
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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

Beauty by Nature 
Joyful, warm, organic

Laat je inspireren door onze Sleeplife® Impressions herfst/winter 2021. 
3 exclusieve beddengoedtrends die je bed en slaapkamer dit najaar naar 

een hoger niveau tillen. 

trends herfst/winter 2021
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