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Volgende editie verschijnt in de week van 10 tot 17 december. Teksten 
voor volgende Attentie uiterlijk 3 december 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 - NOVEMBER 2021
Verantw. uitgever: zet-werk VOF, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, zet-werk@telenet.be - gedrukt bij Graphius, Oostakker

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs

ALLE
SNOEIWERKEN

AFZAGEN, INKORTEN,
VORMSNOEI ALLE BOMEN

BEL 0477 57 21 86

Urbanus stelt boek voor
bij Graphius - blz. 2

Bewoners ‘Bernadettewijk’ 
wuiven zichzelf uit - blz. 10

Gert en Kelly al vijf jaar
in Café De Spiegel

Zie blz. 14

Nieuwe padelpleinen op
Edugo site
Zie blz. 32

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

Marc Fiers legt de
kapperscharen neer - blz. 37
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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

Het Gents stadsbestuur zadelt onze kronie-
ken Attentie Oostakker en Wegwijs Noord 
Sint-Amandsberg nog altijd op met dispro-
portionele groene taksen. We zijn, zo ver-
luidt, milieubelastend en nauwelijks terza-
ke. Te meten aan de aanhoudende positieve reacties en 
aanmoedigingen, weet de bevolking en de individuele le-
zer nog altijd wel beter. Het is die waardering voor en door 
de gewone man, de vereniging en de handelaar in de straat 
die mijn (vernieuwde) drijfveer vormt om nog wat verder te 
doen. Eigenlijk tegen beter weten in, gezien mijn leeftijd 
en de stille aftakeling. Maar ik wil ook de ‘grijsisten’ onder 
ons (zie elders in dit blad) geen goedkope munitie aanrei-
ken. Los van de bezwaring in mijn hoofd dat mijn nog res-
terende familie al een tijdje in Geraardsbergen woont. En 
aan mijn mouw trekt. Misschien wordt ik zelf ook nog eens 
migrant. Tijd brengt raad.
Terug naar de gevoerde stadspolitiek. De Oost-Indische 
doofheid van de plaatselijke beleidsmakers deed ons al 
vroeger besluiten om redactioneel zowat alle politiek en 
officiële stadscommunicatie te weren. Dat geldt ook voor 
de plaatselijke mandatarissen - Oostakker heeft de mees-
te gemeenteraadsleden! - die even Oost-Indisch doof zich 
verstoppen achter de bonzen op het stadhuis. En zich nau-
welijks het lot en de verzuchtingen van de plaatselijke be-
volking aantrekken. De uitzonderingen (en de oppositie) 

bevestigen de regel. Als overtuigde democraat in 
hart en nieren ben ik de politieke strapatsen he-
lemaal beu en vind die gewoon degoutant. Het is 
erg als je niet meer weet voor wie of wat straks 
nog te kiezen. Dat ik door de plaatselijke Open 

Vld op de sociale media werd neergebliksemd, heb ik al 
grotendeels verteerd. Maar dat hun Gentse opperhoofd, 
alias de burgemeester, nu al naar de macht en de postjes 
hengelt door een stadslijst te willen vormen, is de politieke 
schaamte alweer voorbij. Ook al broeden alle klassieke par-
tijen - ook de groenen! - in eenzelfde verderfelijk nest. Dat 
die laatsten boos zijn op de démarche - drie jaar voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024 - 
kunnen we zelfs nog begrijpen. Hoe moeilijk dat voor ons 
ook is. De stad torst een schuldenlast van ruim één miljard 
- straks worden o.m. alweer de parkeertarieven verhoogd - 
en moet nog drie jaar worden bestuurd. Het noodzakelijk 
cement daartoe is nu al verleden tijd. Komt er een boedel-
scheiding en worden een aantal nefaste beslissingen terug-
gedraaid? Ik denk het niet. Daarvoor is het eigenbelang en 
de ‘goesting’ te groot.  Anders gezegd, de klimaatopwar-
ming is een ingrijpend probleem, de politieke decadentie 
een nog veel groter…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Politieke
decadentie...

Biografie Urbanus houdt (eigen) maatschappelijke spiegel voor..
Met als titel “En van waar dit allemaal komt” stelde polyvalent (podium)
artiest Urbain Servranckx - alias Urbanus - zijn zelf geschreven levensverhaal 
voor in onze huisdrukkerij Graphius in Oostakker.

len en komische toevalligheden die niet eens 
een vastomlijnde chronologie behoeven - al 
wordt telkens het jaartal vermeld! - en die 
de lezer op een vlotte en vrijblijvende toon 
moeiteloos meenemen in het verhaal. Het is 
één langgerekte bloemlezing aan levenser-
varingen, momentopnames, kontakten met 
(muzikale) vrienden en andere lotgenoten 
die een indrukwekkend en veelomvattend 
spectrum overspant. Alles ietwat chaotisch 
maar nog glashelder opgeslagen op de harde 
schijf van de intussen 72-jarige, nog altijd ac-
tieve creatieveling. Met occasioneel ook een 
geheugensteuntje van derden om die schat 
aan wijsheid, kritische alertheid en veelom-
vattende creatieve levensloop nog accurater 
in woord - en dankzij QR-codes - nu ook in 
beeld te brengen. Zonder veel systeem of dis-
cipline. Citaat uit het voorwoord: “Ik denk dat 
een mens niets vergeet, alles zit verankerd in 
je hoofd, je raakt er alleen niet zo makkelijk 
meer bij omdat er na verloop van jaren een 
paar trappen ontbreken naar je bovenkamer”. 
De auteur doet dat in zijn bekende spontane, 
ongedwongen, schalkse en humoristische stijl. 
Al heel lang de rode draad doorheen zijn hele 
artiestenbestaan. Zeg maar, open en bloot, 
vrank en vrij en zonder veel franjes en tier-
lantijntjes. Met de nodige relativerende zelf-
kennis, kritische afstandelijkheid en een eigen 
introspectieve kijk op de dagelijkse dingen en 
de wereld rondom ons. Waarbij (vermeende) 
taboes en andere ‘heilige huisjes’ nog altijd de 
revue blijven passeren. Zij het vandaag in een 
wat gereserveerder jasje om niemand echt te 
kwetsen en vooral om de banbliksems van de 
sociale media-platformen niet nodeloos aan te 
jagen. De humorist en podiumcomediant par 
exellence blijft voor alles nog altijd zichzelf 
en weet op een eigentijdse creatieve manier 
om te gaan met de wisselvalligheden en de 
gevoeligheden van deze tijd. Dat Urbanus als 

kunstenaar vele en uiteenlopende terreinen 
heeft ontgonnen, is een open deur intrappen. 
Een snelle en diagonale lezing van het lijvi-
ge boek roept ook bij ons zelfs nog vage en/
of onvermoede herinneringen op. We laten 
als ‘voorsmaakje’ op ruimere lectuur de bezi-
ge bij eventjes luidop zoemen via een greep 
uit het veertigtal rubrieken. Lees maar mee: 

De autobiografie - 512 bladzijden! - leest als 
één boeiende, grappige én lezenswaardige 
bundeling van anekdotische momenten en pe-
riodes uit een rijkgevuld leven. De auteur laat 
in eigen hart en ziel kijken en houdt - onrecht-
streeks - een kritische maatschappelijke spie-
gel voor. Een pak nostalgieke foto’s en teke-
ningen én QR-codes om filmpjes op te roepen, 
inbegrepen. Kortom, de uitgave is uitzonder-
lijk en dus niet alleen voor de fans een aan te 
raden (vroegtijdig) eindejaarsgeschenk…
De corona-uitbraak deed ook het artiesten-
wereldje helemaal én vooral erg lang op slot. 
Urbanus zag zijn nieuwste toernee in Neder-
land in het viruswater vallen. Tijd dus om in 
eigen regie en ondersteund door zijn vrouw 
Nadine Mignon en grafisch ontwerper dochter 
Liesa, zijn beklijvend levensverhaal te schrij-
ven. Anders gezegd, het is een merkwaardige 
bundeling geworden van anekdotische verha-
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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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Kinderliedje
inspireerde boektitel…
De lijvige biografie van Urbain Servranckx 
- alias Urbanus uit Tollembeek - kreeg een 
merkwaardige boektitel mee.
“En van waar dit allemaal komt” is 
geïnspireerd op zijn kinderliedje ‘De Aarde. 
U weet nog wel, ‘die grote bol met planten 
en met beestjes vol…’

De regel uit het liedje werpt extra licht op de oor-
sprong van zijn karakter en apenstreken die hij 
nog altijd verwerkt in zijn sketches, strips, liedjes 
en scenario’s. “Mensen vragen me vaak ‘Van waar 
haalt gij dat toch allemaal? Wel daarvan…. Ik heb 
mijn anekdotes en verhalen geschreven zoals ik ze 
je rechtstreeks op een terras bij een videeke met vol-
au-vent zou vertellen”. Die ongedwongen en licht-
voetige invalshoek zet de toon en de lijnen uit voor 
een pak vlotte en aanhoudend boeiende lectuur die 
je in één ruk wilt uitlezen. Al vraagt een turf van 512 
bladzijden meer tijd en inspanning dan zomaar vrij-
blijvend een videeke verorberen...

De biografie is uitgegeven in eigen regie (NV Urba-
nus België) en is gedrukt bij Graphius Gent (zeg maar 
Oostakker). Dochter Liesa stond in voor het grafisch 
ontwerp, de webdesign en de coördinatie. Echtgeno-
te Nadine Mignon nam de correcties en het beheer 
van de webstek op zich. De distributie is in handen 
van Comedyshows.be uit Brugge.

Het boek ligt al in de modale boekenwinkel en kost 
30 euro. Meer info op www.urbanuswenshop.be.

Eric VAN LAECKE

Mijn kindertijd, Bij de Brui-
ne Paters, Schrik van de 
meisjes, Mijn landsverde-
diging, De dood van mijn 

vader, De Reis naar India, 
Skiffle groep Anus,  De 
verovering van Nederland, 
Bakske vol met stro, De be-

lastingcontroleur, Strips, 
hits en dips, Proza Tor-
tuosa, Niks Troekare, 
veel foefelare, Fippen-

de flikken, zwanzende 
zwaantjes en reclamerende 
rechters. Het vervagen van 
mijn moeder en meer re-
cent, De Bronzen Urbanus, 
Urbanus Musical, Trecto 

Prix…. Met als meest recente (h)erken-
ningsbloem op het palmares: ‘The Best 
Of’ op VTM anno 2021. Dan hebben we 
het nog niet gehad over de fel gelezen 
stripverhalen, de (zang)optredens, de 
sketches, de filmpjes, de….de…

Eric VAN LAECKE
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“Alles staat of valt met goede communicatie. 
Wij zijn zeven op zeven bereikbaar en bege-
leiden onze klanten door het hele proces, of 
ze nu willen kopen, verkopen, huren of verhu-
ren. Die service en dat persoonlijk contact ma-
ken het verschil.”
Je hoort het wel vaker, mensen die toch eerst 
proberen zonder immobiliënkantoor de markt 
te trotseren. Waarom Dieter dit niet meteen 
het beste idee vindt? “Een immobiliënkantoor 
heeft voor mij op verschillende vlakken een 
heel duidelijke meerwaarde. Als eerste hebben 
wij een zeer groot klantenbestand. Dit wil zeg-
gen dat we heel actief aan de slag kunnen om 
mensen aan elkaar te koppelen. Vaak hebben 
we een goed beeld van welke gezinnen een 
mooie match zouden kunnen vormen. 
Daarnaast volgen we ook de hele papierwin-
kel op. Die wordt steeds complexer aangezien 
er meer en meer attesten moeten aangemaakt 
en opgevraagd worden. Wij zijn op de hoogte 
van de laatste wetgevingen, telkens bijscholen 
is een deel van de job, en kunnen onze klan-
ten op die manier bijstaan wanneer er vragen 
opduiken.
Als laatste laten we de woningen ook steeds 
professioneel fotograferen, in onze ogen een 
absolute must. Een woning mag nog zo veel 

Pattymo: een immobiliënkantoor met meerwaarde
Een huis kopen of verkopen doe je niet elke dag. Het is dan ook 
essentieel dat je tijdens zo’n belangrijke mijlpaal goed begeleid wordt. 
Immobiliënkantoor Pattymo is op dat moment de rots in de branding. 
Zaakvoerder Dieter Eggermont gelooft sterk in de meerwaarde die hij met 
zijn service kan bieden en vertelt er vol passie over.

potentieel hebben, als dat niet duidelijk naar 
voor komt in de foto’s mis je al heel wat kan-
sen. Met professionele fotografie kan je zeker 
zijn dat je woning op z’n best naar voor wordt 
gebracht.”

De ultieme woning
Als makelaar heeft Dieter de unieke positie om 
bepaalde trends in immobiliën te herkennen. 
Waar zijn mensen naar op zoek? Welke noden 
zijn er in de sector? “Doorheen de jaren heb-
ben we inderdaad een aantal verschuivingen 
opgemerkt. Mensen zijn vooral op zoek naar 
instapklare woningen. Een keuken of badka-
mer vervangen is geen probleem, maar wan-
neer ook vloeren moeten uitgebroken worden 
of er grote elektriciteitswerken nodig zijn, ha-
ken velen af. Daarnaast is er een grote focus op 
energiezuinige woningen. Mensen zijn speci-
fiek op zoek naar goed geïsoleerde gebouwen, 
iets wat vroeger veel minder relevant was.”
Wat met buitenruimte, zijn hier specifieke ver-
wachtingen? “Je hoort regelmatig dat mensen 
door de verschillende lockdowns hun nood aan 
buitenruimte ontdekt hebben. Of dit echt hier-
aan ligt, weet ik niet, maar het is wel zo dat 
een tuin voor veel klanten een must is. Dat is 
uiteraard het mooie aan Oostakker, veel hui-

zen hebben een mooie tuin, iets wat in Gent 
bijvoorbeeld veel moeilijker te vinden is. Toch 
merken we daarnaast ook een grote groep 
mensen dat net kleiner wil gaan wonen en 
geen tuin meer wil onderhouden. Die klanten 
zijn op zoek naar een instapklaar appartement 
en dat is dan weer een beperkte markt in Oos-
takker.”
Toch gaan Dieter en zijn team telkens op-
nieuw tot het uiterste om die perfecte match 
te verwezenlijken. “Het is altijd leuk als we on-
ze klanten de voordelen van Oostakker kun-
nen tonen. Veel groen, goede bereikbaarheid 
dankzij openbaar vervoer, winkels en scholen 
in de buurt,… Veel jonge gezinnen komen dank- 
zij deze eigenschappen hier terecht. Oostakker 
is een dorp met een stadsmentaliteit en dat 
spreekt hen aan.”

Tekst: Ann Dehoucke
Foto: Pattymo
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NGELO
EN ZOON

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

CHANGE
be your

Nood aan een gesprek?
 

Piekeren - Uitstelgedrag
Angst/faalangst

Grote bevestigingsdrang
Doorgaan en nooit opgeven

 Pleasegedrag - conflicten vermijden
Nooit is iets goed genoeg

Niet luisteren naar signalen van je
lichaam?

Problemen op het werk?
 

Ontwikkelingsgericht coachen

COACH
PERFECTIONISME -

BURN-OUT & STRESS - 
RELATIONELE PROBLEMEN

DEPRESSIE - NARCISME 

Bernadette Verhaeghe
Alfons van den Broeckstraat 103

9041 Oostakker
0491 14 78 20

bernadette@beyourchange.be
www.beyourchange.be

in samenwerking met hetOntwikkelingsinstituut.be
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Alweer een viergeslacht
in Desteldonk
Net zoals vorige maand is er weer een 
viergeslacht te melden in Attentie.

Dit keer op de foto: overgrootvader Luc 
Wauters(68) uit Desteldonk, grootvader 
Christof Wauters(47), vader Stef 
Wauters(24), Siebe Wauters geboren op 
november 2020. Proficiat !

9070

Info uit uw buurt,

lokale handelaars & activiteiten

Volg ons nu ook
op Facebook en Instagram
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

In opdracht van de Markiezin…

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 1886 stond Markiezin de Courtebourne in 
Oostakker een terrein van 2ha. 93a.  kosteloos 
af aan de congregatie van de Broeders van 
Goede werken te Ronse, gesticht door Stefaan 
Modest Glorieux (1802-1872).
De  voorwaarde was,  dat de broeders er een 
school met drie klassen zouden oprichten. Zij 
kon onmogelijk vermoeden dat haar wens zou 
gerealiseerd worden, in de 135 jaar na haar 
overlijden. 
De Markiezin overleed in januari 1887, en de 
eerste steen van  een hoofdgebouw, bestaan-
de uit een refter, keuken, spreekplaats,  direc-
tiebureau en drie klassen,  werd gelegd op 29 
maart 1887. In snel tempo volgden een kloos-
ter, een kostschool en een beroepsschool (vak-
school). 
Op 1 april 1888 werden de gebouwen inge-

zegend. Ondertussen was de naam van de 
congregatie gewijzigd in “Broeders van  On-
ze-Lieve-Vrouw van Lourdes”. De eerste over-
ste van de congregatie in Oostakker was 
Vader Hilarius Van  Brande. Naar deze over-
ste werd een dreef genoemd, gelegen tussen 
de huidige campus “de Toren” en de “Edugo 
Arena“. In 1900 begon de bouw van de neogo-
tische kapel die werd ingewijd op 17 juli 1901. 
In de loop van de vorige eeuw waren  kloos-
ter en scholencomplex onderhevig aan grondi-
ge verbouwingen en uitbreidingen, die ik aan 
de hand van onderstaande foto’s  probeer te 
verduidelijken.

Foto 1, Luchtfoto genomen in 1931.
1. Het hoofdgebouw en de Kostschool. Ook 
het middelbaar en later de Humamiora von-

den hier onderdak. Veel oudleerlingen zullen 
zich Broeder Stany herinneren, jarenlang de 
surveillant in deze afdeling. Dit gedeelte werd 
afgebroken en heropgebouwd in 2 fasen, in 
1950 en 1954. 
2. De lagere school op het gelijkvloers, die in 
de volksmond de “Boerkensschool” werd ge-
noemd. De lagere school fungeerde ook als 
oefenschool voor de leerlingen van de Nor-
maalschool. Het gebouw op deze foto werd 
door brand verwoest in december 1940 en 
heropgebouwd met twee bouwlagen en een 
plat dak zoals te zien op foto 2. Dit gebouw 
staat nu leeg om op termijn te worden afge-
broken en plaats te maken voor uitbreiding 
van het woonzorgcentrum “Zorg Campus Glo-
rieux”
3. De neogotische kapel.
4. De Residentie voor het hoofdbestuur van de 
congregatie in aanbouw.
5. De nieuwe Vakschool in aanbouw (Huidige 
Edugo Campus Glorieux) op de plaats waar de 
oude Beroepsschool stond. De oude gebouwen 
hadden slechts één bouwlaag.
6. De woning van de Geestelijke Directeur van 
het klooster.
Op de foto is achter de nieuwe Vakschool een 
deeltje van de de bakkerij en de wasserij zicht-
baar, en verderop de moestuin en de boerderij 
van het Instituut. Helemaal bovenaan, rechts, 
zie je de huizenrij, in de volksmond de “Luite-
nant” genoemd, op het einde van de Sint-Jo-
zefstraat, met aansluitend het fietspad dat de 
enige verharde verbinding was met de Meer-
houtstraat.

Foto 2, Luchtfoto genomen midden jaren 60.
Op deze foto zien we  de Normaalschool ( Hui-
dige Edugo Campus De Toren ) die in  1938 
werd ingezegend. De toren werd tijdens WO II 
ingericht als observatiepost van de Duitsers. 
Op de plaats waar de oude Humaniora was, 
staan op deze foto de nieuwe gebouwen uit 
1950 en 1954. Bovenaan in het midden, de 
nieuwe Humaniora (Huidige Edugo Campus De 
Brug),  die in gebruik werd genomen in 1964.
In de linkerbovenhoek zien wij de eerste spo-
ren van de aanleg van de Eisenhouwerlaan 
(R4), en aan de rechterzijde de laatste huizen 
van de Groenstraat, richting Antwerpsesteen-
weg.  De Groenstraat was vanaf daar nog een 
aardeweg. De Schansakker bestond toen nog 
uitsluitend uit landbouwgrond met hier en 
daar een hoeve. Tot aan de bouw van de nieu-
we Humaniora konden wij vanuit ons ouder-
lijk huis in de Groenstraat de toren van de kerk 
van Hijfte zien staan.
Later verdween het agrarische karakter van 
de omgeving zeer snel, en volgden de verka-
velingen elkaar vlug op. Met de aanleg van 
de Eisenhouwerlaan en zijn bruggen, werd de 
werkelijke en denkbeeldige afstand tussen het 
Dorp van Oostakker en Lourdes nog iets meer 
benadrukt, voortaan moest men over de brug 
naar het “Deurp”.

Guido Rogiers

Foto 1, Luchtfoto genomen in 1931.

Foto 2, Luchtfoto genomen midden jaren 60.
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kerstmenu 
Aperitief 

Duo van garnaal- & kaaskroket  

Stoofpotje van wild  
met wintertooi & aardappelkroketten 

Warme appeltaart met vanille-ijs 

Koffie met versnaperingen 

Dit alles voor Vl@s-leden aan € 45, sympathisanten aan € 48. 

U wordt verwacht op maandag 20 december vanaf 11u45 in het OCO,  

Pijphoekstraat  te Oostakker. 

Wij opteren om groepjes van 8 à 10 personen te maken.  

Je kan ons uw voorkeur laten weten met wie je graag  wilt samen zitten. 

Inschrijven is mogelijk op onze ledenbijeenkomst van november 2021 met onderstaande strook. 

Telefonisch vóór vrijdag 10 december via Veerle Ackerman: 0475/87.01.64  

of via mail: accack.groen@skynet.be 

De inschrijving is defintief bij ontvangst van de betaling of storting op de rekening van:  

Vl@s Oostakker BE90 8905 3405 3032 steeds met vermelding van naam en aantal. 

Ondergetekend lid / sympathisant ……………………………………………………………………. schrijft in met ………………… personen 

en betaalt  €45 x  …………………………..  

  €48 x  …………………………..  totaalbedrag van €  …………………… 

Wenst indien mogelijk aan tafel te zitten met: …………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  ………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                   ………………………………………………………………………………………………….. 

Beste Vl@s-vrienden en sympathisanten, wij zijn nog niet verlost van de Covid-dreiging maar willen toch 
(mits de nodige veiligheidsmaatregelen) dit jaar ons kerstfeest laten doorgaan op maandag 20 december. 

   Buitengewone
   reisreportage:

Kreta en Santorini
door Demarsin Jean-Pierre en Opsommer Mieke 

Maandag 15 november 2021, 14u30, OCO

Dit jaar wordt het “Kreta”, een audiovisuele 
voorstelling met aangepaste muziek. Kreta is 
het grootste van de Griekse eilanden in de Mid-
dellandse zee. Het is rijk aan cultuur, archeo-
logische vondsten en de mooie fresco, uit het 
Griekse Mytologisch verleden. Jean-Pierre en 
Mieke nemen ons mee in  de geschiedenis van 
Kreta en Santorini. We kijken vol verwachting 
uit naar een gezellige namiddag. 

Mondmaskers blijven onze beste vriend, bij het 
verlaten van de tafels. We volgen de nieuwe 
maatregelen van de regering, toch zijn we blij 
elkaar terug te zien.  

Met ons bestuur doen we er alles aan om onze 
activiteiten veilig te laten verlopen

We verwelkomen jullie met heerlijke tas koffie 
en een verrassing.

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

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 

WIJ LEVEREN

GRATIS

AAN HUIS
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Ondanks de opgedreven inspanningen van 
de eigenaar sindsdien en zijn beslissing om 
de woonwijk te slopen en herop te bouwen. 
Voor actiegroep ‘Bernadette Blijft’ is het een 
duidelijk signaal om verder te ijveren voor de 
instandhouding van het woonpatrimonium 
en voor een plaatselijke renovatie ‘blok per 
blok’.
Eventjes terug in de tijd. Op de drempel van 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
kreeg de woonwijk de volle aandacht in 
een VRT-reportage en in de nationale pers. 
Die bracht o.m. aan het licht dat de sociale 
woningmaatschappij WoninGent zeventien 
panden die ongeschikt waren verklaard -  zo-
genoemde ‘schimmelwoningen’ - toch nog 
verhuurde. De toenmalige Gentse meerder-
heidspartijen - Open VLD, Sp.a (nu Vooruit) 
en Groen - kregen de volle lading en werden 
toen volop en terecht, mee aan de schand-
paal genageld. Zetelen in de raad van bestuur 
heeft niet alleen zijn (financiële) voordelen 

Verhuur van 
‘ongeschikte panden’ 
breekt WoninGent 
zuur op…
De Gentse rechtbank veroordeelde 
ook in beroep de sociale 
woonmaatschappij WoninGent 
voor de verhuur van o.m. 
zeventien ‘ongeschikte panden’ in 
de Sint-Bernadettewijk.

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

Het ludieke afscheid met o.m. taart en kof-
fie, muziekoptocht door De Vette Pistons, 
een toneelact  en flink wat solidaire gezel-
ligheid en samenhorigheid werd - hoe kan 
het anders - een dubbelzinnige moment-
opname. Na maanden protest en verzet 
werd het gros van de betrokkenen intus-
sen immers door eigenaar huisvestings-
maatschappij WoninGent toegeleid naar 
een andere sociale woning. Of koos eie-
ren voor hun geld en vond zelf een - vaak 
abrupte en geforceerde - oplossing. Met 
vooral mentale schade in hart en geest als 

Bernadettewijk 
wuifde zichzelf uit…
Onder de noemer ‘Bernadette 
blijft feesten’ namen 
bewoners en actievoerders 
symbolisch afscheid van hun 
lang gekoesterde biotoop. De 
omgeving wacht een integrale 
sloop. Er komt op termijn een 
nieuwe sociale woonwijk met 
een eigentijdse invulling. De 
krakers zijn juridisch uitgedreven 
maar blijven activistisch de 
problematiek rond de stedelijke 
sociale huisvesting opvolgen. En 
nog meer in vraag stellen…
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Actiegroep reageert op vonnis
“Niemand wordt gelukkig wanneer een 
sociale huisvestingsmaatschappij wordt 
veroordeeld door de correctionele 
rechtbank. We hopen dat deze 
(zoveelste) kaakslag voor het sociaal 
wonen de politiek nog meer doet 
beseffen dat het hoog tijd is voor een 
beter woonbeleid” schrijft Actiegroep 
Bernadette Blijft.

Dat het tot protest, publieke verontwaardi-
ging over de toestand waarin sociale huur-
ders leven en zelfs een rechtszaak rond de 
Sint-Bernadettewijk is gekomen, wijten de 
klagers aan de vaststelling dat er niet struc-
tureel naar de bewoners wordt geluisterd. 
Een huis wordt niet van de ene op de an-
dere dag onbewoonbaar. Ze lezen dat Wo-
ninGent per jaar 24 miljoen euro uitgeeft 
aan onderhoud van het patrimonium. Dat is 
2.500 euro per woning(!). Het maakt volgens 
hen duidelijk dat de woonmaatschappij de 
problemen in haar wijken, straten en huizen 
niet kent. Ze blijven WoninGent en de stad 
Gent oproepen om samen een toekomstplan 
voor de wijk uit te stippelen. Samenwerking 
is de beste weg vooruit. Het is erg belangrijk 
dat vooraf goed wordt nagedacht over de 
vier huizen die in expliciete opdracht van de 
rechtbank ofwel gerenoveerd, ofwel herop-
gebouwd moeten worden. “Wordt het nog 
maar eens weggesmeten gemeenschapsgeld 
op de kap van de sociale huurder of luidt 
dit het begin van een nieuwe wijk voor de 
buurtbewoners in?  We gaan toch niet bou-
wen om daarna te slopen? Staat het reto-
risch in de perstekst…

Eric VAN LAECKE

maar ook nog altijd zijn (politieke) verantwoor-
delijkheden. Het dossier belandde bij de recht-
bank. In eerste aanleg veroordeelde die de ei-
genaars in januari vorig jaar tot een boete van 
200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uit-
stel. Met de verplichting om de betrokken on-
geschikte woningen te renoveren. WoninGent 
tekende daartegen beroep aan en vroeg een 
boete met zo groot mogelijk uitstel. De pleiters 
deden dat vooral om pragmatische redenen. Ze 
verwezen naar de fusie in 2011 met twee ande-
re maatschappijen en de abrupte toename van 
zo’n 2.000 naar ruim 9.000 woningen. Met bo-
venop de al jarenlange financiële du-
aliteit tussen dalende huurinkomsten 
en stijgende onderhoudskosten. In een 
nieuw arrest bevestigde het Gentse 
hof van beroep de vroeger genomen 
beslissing. Het geeft de modale bur-
ger een hoopvol gevoel dat ook voor 
overheidsinstanties en aanverwante 
straffeloosheid niet kan. Ondanks de 

groeiende ongelijkheid en onrechtvaardigheid 
die hij in de eigen leefomgeving alsmaar meer 
ervaart. De woonmaatschappij moet ook de be-
trokken panden herstellen of afbreken en her-
opbouwen. Voorzitter Marc Heughebaert van 
WoninGent erkende al vroeger de gemaakte 
fouten maar benadrukt dat de maatschappij er 
sindsdien alles aan doet om de aanpak ten goe-
de te keren. Er zijn geen ongeschikt verklaar-
de woningen meer, problemen worden zo snel 
mogelijk weggewerkt en, indien nodig, wordt 
werk gemaakt van vervangende huisvesting. 
Dat WoninGent intussen besliste om de - ooit 

zo geroemde - sociale woonwijk, te 
slopen en stedebouwkundig vernieu-
wend herop te bouwen is nog lang niet 
verteerd. Actiegroep Bernadette Blijft 
en bewoners blijven ijveren voor de 
instandhouding van het patrimonium 
en een plaatselijke renovatie ‘blok per 
blok’. Hiernaast leest u een reactie…

Eric VAN LAECKE

blijvend gevolg. Posttraumatische stress en 
burn-outsymptomen, klinkt dat vandaag. 
De gedwongen verhuis en het uiteenvallen 
van het sociale weefsel blijft meer dan zo-
maar een kras op de ziel. Met sowieso een al 
maanden opgestoken vinger naar de Gent-
se politiek en het kankerende (wan)beleid 
uit het verleden. Recent nog versterkt en af-
gestraft door een duidelijke afwijzing in de 
rechtbank, ook in hoger beroep. Goed dat 
er nog altijd een scheiding van machten 
is. Ook al was het vanaf het begin sowieso 
een ongelijke strijd, toch een pluim aan de 
actiegroep - en de krakers - van ‘Bernadet-
te Blijft’. Die brachten sinds eind vorig jaar 
het plaatselijk dossier in de volle aandacht, 
zetten - vaak ludieke - protestacties op en 
hielden ook de Gentse gemeenteraad en 
WoninGent op scherp. Nadat Panorama op 
Eén het vuur aan de lont stak in de aanloop 
naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen. 
De wijk oogt intussen alsmaar desolater en 
verlaten. De panden zijn preventief dichtge-
timmerd om krakers te weren. Kleurrijke en 
suggestieve graffiti-tekeningen op een pak 
gevels zijn vandaag de halsstarrige getuigen 
van een roemrijk (socialistisch) 
verleden. Dat stond destijds mo-
del voor een voorbeeldige socia-
le huisvesting. Het kan verkeren. 
Met tussendoor de vaststelling 
dat de wijk in 2023 honderdvijf-
tig jaar levenskracht mag (kan?) 
vieren…. Het wordt wachten 
op een (heropgebouwde) nieu-
we sociale woonwijk met eigen-

tijdse klemtonen en invalshoeken. 
Die komt hopelijk evenveel decen-
nia tegemoet aan de alsmaar stij-
gende sociale woningnood van 
vandaag en… morgen. Aan de po-
litiek en het beleid om duurza-
me modellen en concepten uit te 
tekenen en nog meer te onder-
houden. Dat laatste vooral ook let-
terlijk (sic). Actiegroep ‘Bernadette 
Blijft’ zal de toekomstige plannen 
nauwgezet van nabij volgen en wil 
blijvend zijn stem laten horen. De 
woningen worden ten vroegste 
over een jaar gesloopt. WoninGent 
kreeg daartoe nog geen vergun-
ning. De panden zijn veelal hon-
derd jaar oud en staan op de lijst 
van het beschermd erfgoed. De 
sfeer en de solidariteit tussen de 
oud-bewoners - “een levendige en 
sterke gemeenschap “ - blijft voor-
alsnog overeind. Met het (symbo-
lisch) afscheidsfeestje als meest 
recent hoogtepunt…

Eric VAN LAECKE  
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

20 duurzame 
appartementen

ruime fi etsenstalling 
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

10 appartementen 
verkocht

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND

Te vaak zeggen we: 
“Hij/zij is een echte nar-
cist(e)!” Klopt die uit-
spraak of is dit een 
veralgemening van één enkele ge-
beurtenis. Is deze reactie ontstaan 
door iemand die grensoverschrij-
dend gedrag vertoonde en die niet 
past in onze leefwereld? Is dit echt 
narcisme? Bernadette Verhaeghe 
gaat jullie gidsen door de meanders 
van narcisme en perfectionisme. 
Hoe kunnen wij narcisme gaan her-
kennen en wat zijn de weerke-
rende patronen die een narcist(e) 
gebruikt om iemand in zijn/haar 
web vast te trekken. 
Ook leren we wat perfectionisme 
nu echt is en hoe dit ons al dikwijls 
sinds onze kindertijd aanstuurt en 
belemmert met vb. burn-out tot 
gevolg. We maken dan ook het on-
derscheid tussen perfectionisme die 
bepaalde gedragspatronen aan-
stuurt en gezond aangeboren per-
fectionisme.

Op het einde van de 
avond wordt duidelijk 
waarom de ene mens 
last heeft van het ge-

drag en de manipulatie van een 
narcist en wat maakt dat anderen 
dit helemaal niet hebben. We gaan 
begrijpen wat de connectie is van 
narcisme en perfectionisme.
Inschrijven vóór 14 november via 
mail: markant.oostakker@gmail.
com  of website https://markantv-
zw.be/markant/in-je-buurt/oostak-
ker 
Kostprijs: 5 euro, te betalen op de 
avond zelf.
Adres: Galerie De Wulf, Verkor-
tingsstraat 42, Sint Amandsberg 
(hou rekening met de omleidingen)
Opgelet:  Mondmasker en Covid-sa-
fe ticket is nodig.

Van harte welkom, 
Brigitte, Myriam, Brigitte, Berna-
dette, Sieglinde

Woensdag 17 November 2021 – 19u15

Omgaan met narcisme
en perfectionisme
Lezing door Bernadette Verhaeghe, coach narcisme en 
perfectionisme Oostakker
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OKRA had nog eens trek in paling
Dus met een grote bus naar ’t Biezemhof in Aalter en 
daarna kon er gekozen worden: bezoek aan ATLAN-
TIKWALL in Raversyde of een terraske doen in Oostende. 
Je mag eens raden welke optie het meest succes had.

Kampioenen Bieden
1. Van Achte Roland
2. De  Craene Etienne (niet op foto)
2. Valcke Willy                           
3. Roland Madeleine (niet op foto)   
3. Broer François                   

PETANQUE
dames:
1. Gheldof Anita
2. Jonckx Rita
3. Broeckhove Lisette

heren:
1. Lilièvre Wim 
2. Van Driessche Patrick                            
3. Mastelinck Bertrand (niet op foto)

KAARTEN
Kampioenen Wiezen
1. Tourny Armand                                    
2. Broekhove Lisette
3. Tollenaere Marcel 
    (niet op foto)

OKRA organiseert:
QUIZ
Donderdag 25 november – 14:00u
OCO grote zaal

Er wordt gespeeld met ploegen van 8 personen
Twee reeksen van elk 15 multiple choice vra-
gen. Tijdens de pauze: belegde triangelbrood-
jes met koffie.

Deelname: OKRA-leden: 8 euro, niet-leden: 
10 euro, triangelbroodjes en drankbonnetje 
inbegrepen.

Inschrijven: OKRA-leden bij uw bestuurslid, 
niet-leden via okra.oostakker@yahoo.com of 
telefoon: Noël Van de Velde:
09 251 29 31 tot 17 november
En natuurlijk zijn er prachtige prijzen te win-
nen! 

Persoonlijk advies of hulp nodig?

Lokale consulente te Oostakker
Mylène beauty & home: Tilja

tilja.bauwens@gmail.com
0497/38.63.31

www.mylene.eu

Alle info in verband met
publiceren in Attentie:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Aperitief met hapjes, 2 
gangenmenu + dessert voor de 
prijs van 75 euro per persoon 
(sympathisanten 80 euro) wijnen, 
frisdranken, 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 vivianedevalez@hotmail.
com met vermelding: 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 
Middenstand met vermelding 
Nachtvan de Middenstand.

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.
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VOOR NA

VOOR NA

VOOR NA

VOOR

NA

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 !

Ondanks grillige coronatijden blijven uit-
baters Kelly De Malsche (41) - sommige 
ingewijden houden het op Debbie - en echt-
genoot Gert Lombaerts (47) van café De 
Spiegel levensoptimisme uitstralen. In deze 
op- en neergaande sanitaire crisis is dat lang 
geen vanzelfsprekendheid. En met afge-
rond, anderhalf jaar aanslepende wegen-
werken voor de deur, nog veel minder. Maar 
er is geen weg terug en ooit komt alles weer 
goed. Ook al heeft niemand een glazen bol 
om in de toekomst te kijken. Die was er 

Uitbaters Kelly en Gert van Café 
De Spiegel hielden een denderend 
feestje om hun vijfjarig verblijf aan 
Oostakkerdorp te vieren. Ze omarmden 
hun eerste lustrum én hun klanten 
en verenigingen met gratis drank, 
dito broodjes met Breydelham en 
discoklanken tot in de vroege uurtjes. 
Net op de drempel - twee dagen later - 
van weer strengere coronamaatregelen 
in de horecasector…    

Café De Spiegel    blijft levensoptimisme uitstralen…
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Interesse in biljart, Sjoelbak, Teerling Pitjes bij? 
Schrijf dan in: 

Vanaf 01 december 2021 tot en met 
30 december2021 

Ook vrouwen zijn van harte welkom 

                                   
i.o.v.                                                       

 Café De Spiegel Oostakkerdorp 54, 9041 Oostakker, Tel 09/251.37.13 
 
 

Inschrijven kan bij de caféuitbaters 

Kelly of Gert 
 

 

 

Zin om mee te doen met de Spiegelspaarders schrijf u dan in bij 
één van de caféuitbaters “café De Spiegel”  Kelly of Gert. 
Het spaarseizoen loopt van 01december 2021 tot en met 
november 2022. 
Inschrijven kan vanaf heden ten dage tot en met 28 november 
2021. 
 
i.o.v. 

  Oostakkerdorp 54, 9041 Oostakker Tel.09/251.37.13 

trouwens ook in 2016 niet, toen het duo 
de zaak overnam van Anita en Danny, nog 
altijd de promotor van Feestcomité Oogst-
stoet en Vlaaiendinsdag. Helemaal toeval 
was dat niet, een gedurfde carrièrewissel 
was het wel. Beiden werkten destijds bij vel-
lendrukkerij DeckersSnoeck in Zwijn-drecht. 
Vandaag klinkt die Antwerpse locatie (3 M) 
erg beladen(!). Het bedrijf kreeg het moei-
lijk en het gros van de activiteiten en het 
personeel verhuisden naar Oostakker. Na 
overname door drukkerijgroep Graphius 
aan de Eekhoutdriesstraat.
Het duo liet zich al snel onderdompelen in 
de deelgemeente en raakte vertrouwd met 
het reilen en zeilen in… De Spiegel. U raadt 
het al, toen die pleisterplaats vrijkwam, 
wenkte een nieuwe toekomst. Ook voor 
de klanten was het eventjes aanpassen. 
Vreemde uitbaters en dat (vermeend) Ant-
werps dialect, weet u wel. Intussen zijn de 
vooroordelen weg  en weten we wel beter. 
Kelly en  Gert zijn toffe mensen en hebben 
het hart op de juiste plaats. Meer nog, zij is 

afkomstig van Hamme, hij van Willebroek. 
Ook al woonde Gert vroeger een tijdje op 
de wijk Linkeroever van de Sinjorenstad. 
Niets is dus wat het (soms) lijkt. Als extra 
gespreksonderwerp aan de toog is dat nog 
altijd graag meegenomen. Zowel voor de 
medeklinkers(!) - een taalhelder grapje van 
wijlen Oostakkerse filosoof Jan - als voor de 
bedieners achter de toog. Het moet trou-
wens niet altijd over het weer gaan (sic). De 
uitbaatster heeft bovendien, via haar fami-
lie, zelfstandige ondernemersbloed in haar 
aderen. In al die tijd is hun klanten- en ken-
nissenkring flink uitgebreid en voelen velen 
er zich thuis. De jongere generaties alsmaar 
meer inbegrepen. Zeker na de sluiting van 
The Stingray aan de Bredestraat. Optimisme 
over de toekomst is dus gewettigd.
De centrale locatie op het dorp is nog altijd 
uniek en er is altijd wel iets te doen. Meer 
recent nog de derde ‘Duvelsbeurs’. De uit-
baters zetten zich rigoureus mee in voor 
een actief dorpsleven, houden zelf van ‘so-
cializing’ en zijn niet te beroerd om op vrije 

dagen ook bij de concullega’s binnen te 
stappen. Het is al ruim vijftig jaar ook mijn 
geliefkoosd toevluchtsoord omdat er altijd 
wel interessante gesprekspartners opduiken 
en veel gevarieerd nieuws valt te rapen. In 
een levendige smeltkroes van boogschut-
ters, zondagse kaarters, mannelijke koks, 
(muziek)quizzers en - meer recent - ook 
weer biljarters en spaarkassers. Gegadigden 
om mee te doen, zijn trouwens nog altijd 
welkom. Om finaal ook de pijltjesgooiers 

van DC Goldel Darts, de vakbonds- 
lui van ACV e.a., de dokwerkers, de 
Gentse Stroppendragers, de Orde van 
de Savooistek en ook wat politieke 
doorduwers niet te vergeten. Net als 
de vele occasionele bezoekers die op 
zoek zijn naar wat aanspraak en vaak 
hun eigen - veelal boeiend - verhaal 
in woord en beeld brengen. Kortom, 
iedereen is er welkom en voelt er zich 
snel ‘thuis’. Dat Café De Spiegel over 
een eigen zaaltje (tot 80 personen) be-
schikt - bedoeld voor o.m. privé-feest-
jes - is een extra troef. Ook voor het 
verenigingsleven dat soms, acuut en/
of onverwacht, naar kleinschalige op-
lossingen zoekt. Optimisme en geloof 
in de toekomst houden al vele decen-
nia de pleisterplaats overeind. Ook 
al kom ik even graag overal, ik ben 
een ervaringsdeskundige en kan het 
weten. Dat ik mezelf altijd weer de 
eigen spiegel voorhoud, is op die lo-
catie - letterlijk en figuurlijk - nog iets 
gemakkelijker…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan CALLEBERT

Café De Spiegel    blijft levensoptimisme uitstralen…
Heel wat klanten kwamen op 29 oktober 
langs voor een hapje en drankje ter 
gelegenheid van het 5-jarig jubileum van 
Gert en Kelly in De Spiegel.
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De stedenbouwkundige ontwikkelingsplan-
nen op de Oude Bareel beroeren al sinds 
2019 de wijk en zijn (toekomstige) bewoners. 
De betrokken omgeving staat ingekleurd 
als woongebied. Het gaat om een enorme 
groenoppervlakte en over heel wat te bouwen 
woningen in de publieke ruimte. De plannen 
in wording, willen de omgeving verdichten 
en omgevingsvriendelijker maken. Conform 
de lange termijn beleidslijnen van het stads-
bestuur. Zeg maar, zowel naar vorm, inhoud, 
infrastructuur, verkeersafwikkeling en noem 
maar op. Rekening houdend met voortschrij-
dende stedenbouwkundige discussies en dito 
eigentijdse oplossingen. Met de alsmaar uit-
breidende centrumstad én - meer dan ooit - 
de toenemende klimaatdruk als dwingende 
stok achter de verdere evolutiedeur.
De vier aangekondigde ‘projectzones’ in de 
maak, wakkeren nog altijd de plaatselijke 
waakzaamheid en de betrokkenheid aan. 
Geëngageerde burgers bogen zich al in werk-
groepen over wat hen concreet te wachten 
staat. En liefst ook nog kan of zal worden 
bijgestuurd. Verschillende private eigenaars 

Oude Bareel maakt kennis met eerste verkavelingsplan
Bouwbedrijf en projectontwikkelaar HECTAAR uit Roeselare 
informeerde als eerste de bewoners van de Oude Bareel over zijn 
verkavelingsplan in de wijk. Het gaat om de bouw van 45 woningen 
in de omgeving Wespenorchisstraat en Koraalwortelstraat. Het 
maakt een belangrijk stuk uit van ‘Deelgebied 4’ in het (plaatselijk) 
stedenbouwkundig ‘masterplan’. Voor meer concrete gegevens over 
het voorliggende plan, wijken we uit naar volgend nummer.    

hebben er verkavelingsplannen in de maak. 
In een globale context wil de stad voldoen-
de aandacht voor de publieke ruimte, het 
speelweefsel, de buurtvoorzieningen en de 
aansluiting op de omliggende open ruimte. 
De algemene inrichtingsvoorschriften zijn als-
maar duidelijker. De feitelijke inrichting van 
de ‘verkavelingen’ is afhankelijk van de spe-
cifieke omgevingssituatie én de economische 
haalbaarheid voor de bouwpromotoren. De 
stad zette daartoe vanaf het begin een be-
geleidings- en informatietraject op, gericht 
op een ‘masterplan’ voor het hele gebied. 
De doelstellingen ervan zijn niet min. Slim en 
kwaliteitsvol verdichten zonder de eigenheid 
van het gebied uit het oog te verliezen. Het 
creëren van een samenhang tussen de aparte 
voorstellen en het verhogen van de kwaliteit 
ervan. En niet in het minst, het organiseren 
van de communicatie en de participatie naar 
de diverse betrokkenen (‘stakeholders’) toe. 
Terugkoppelingsmomenten naar bewoners 
en eigenaars inbegrepen.  Los van de stede-
lijke informatie die later nog komt, liet verka-
velaar HECTAAR als eerste zijn licht over zijn 

concrete plannen in deelgebied 4, schijnen. 
De samenspraak met de stedebouwkundige 
diensten verliep vlot, niet altijd vanzelfspre-
kend. Al moeten het nutsbedrijf Farys en het 
stedelijk Mobiliteitsbedrijf zich nog over de 
concrete invulling van het verkavelingsdossier 
buigen en… zich uitspreken. Net over die bei-
de aspecten (waterhuishouding en verkeersaf-
wikkeling) kwamen op de infovergadering de 
prangendste vragen. Dat is voer voor de stads-
communicatie, niet die van de verkavelaar die 
als eerste - het siert hem - het publieke klank-
bord trotseerde. Alertheid en opvolging blij-
ven geboden. Naar verluidt, zou - in het spoor 
van het verkeersplan Dampoort-Sint-Amands-
berg-Oud-Gentbrugge nog voor het jaarein-
de ook het circulatieplan voor de Oude Bareel 
worden uitgerold. 
Meer over het voorliggende verkavelingsplan 
in volgend nummer…

Eric VAN LAECKE  

INTERIEURZAAK ASTUCE 
ORGANISEERT KERSTMARKT 
EN KERSTBOOMVERKOOP

Volg ons op sociale media
@astuceinterior

Naar aanleiding van de feestdagen organiseren 
we elke week in onze interieurzaak een gezellige 

kerstmarkt. Iedereen is uiteraard welkom om 
mee te genieten van glühwein en gezelligheid.

Waar: Oud station Oostakker, Lourdesstraat 6A
Wanneer: van 26 november t.e.m 23 december, 

elke do, vrĳ en zat vanaf 18 uur.

Vanaf 26 november bieden we Nordmann 
kerstbomen aan in verschillende formaten. 

Bĳ aankoop van een kerstboom ontvang je een 
waardebon van €15 vrĳ te spenderen in onze 

interieurzaak.
Kom je kerstboom afhalen in onze winkel of 

reserveer op voorhand via 09 384 80 02.

www.astuce-interior.be
hello@astuce-interior.be

Voormalige station Oostakker
Lourdesstraat 6A
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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

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

Crea Café: wenskaarten maken
dinsdag 23 november 2021, OCO, Pijphoekstraat

Tijdens het Crea Café kan je onder begeleiding wenskaarten 
maken voor Kerst en Nieuwjaar. Deelnemen kan, mits beta-
ling van 2 euro (drankje inbegrepen). Dit kan ter plaatse be-
taald worden.

Breng zelf mee:  stevig gekleurd papier, schaar, dubbel kle-
vend lint, vouwbeen of rilbeentje, tafelbeschermer.

Om het aantal deelnemers vooraf te kennen: graag INSCHRIJ-
VEN via seintje aan Josiane: 09/251 54 26 of via vandersypt.
maes@proximus.be.

NIEUWE UREN “CREA CAFE”
Om iedereen de kans te geven eens langs te komen in ons 
Crea Café is er afwisselend een namiddagsamenkomst (13u30 
tot16u00) en een avondsamen-
komst (19u00 tot 21u30).

Op dinsdag 7 december is ons 
Crea Café open om 13u30. Op 
dinsdag 21 december komen wij 
samen vanaf 19u00.

Indien mogelijk graag voor-
af inschrijven: femma.oostakker@gmail.com of telefonisch 
09/251.26.94 / 0491/91.92.30 (Cecile)

Iedereen welkom met een handwerkje of gewoon voor een 
babbeltje. 
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Nr. 115 - Oktober 2021                            159070

PLEISTER- EN GYPROC
TEGELWERKEN

ERWIN SCHOKAERT
Sint-Pietershofstraat 45/002

9070 Destelbergen

Info:
Tel. 0468-15 43 72

erwin1967vhc@gmail.com

Op zondag 21 november is het ‘Dag 
van de Ambachten’. Juweelontwerpster 
Annelies Weinberger nodigt de Attentie-
lezers graag uit om een kijkje te komen 
nemen in haar goudsmidatelier. 
Ontdek de eeuwenoude technieken 
en ambachtelijke gereedschappen. Dit 
helemaal achteraan de ZOO ateliers, op 
de Victor Braeckmanlaan 137 in Sint-

Amandsberg. 

Ook enkele andere 
ateliers zullen 
geopend zijn die 
dag. Welkom tussen 
10u en 17u.

Ambachtelijke goudsmid 
nodigt uit…

Op zondag 5-12 Sintbezoek
en lunch (13u)
ontvangst vanaf 11u

Volwassenen keuze 1: Kip met friet + apero (25 eur)

Volwassenen keuze 2: Veggie pasta + apero (23 eur)

Kids tot 12j: Fishsticks, friet, appelmoes + drankje (10 eur)

Inschrĳving en betaling:
via mail christiaan@vanbignoot.com en

mits betaling op voorhand BE17 9611 9228 5721

Binnen -en buitenspeeltuin aanwezig.
Sint voorziet lekkers voor elk kind.
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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

Kom de nieuwe Polo in onze showroom ontdekken!

Voor zij die graag een slag slaan en nog een einde reeks Polo wensen:
direct leverbaar aan zeer interessante prijzen!

Automobilisten moeten vanaf 8 november 
(alweer) een rondje extra rijden om richting 
Dampoort te geraken. Wie van de Grond-
wetlaan komt kan vanaf dan niet meer via 
de Potuit rechtsaf naar de Dampoort. Dit 
deel van de Antwerpsesteenweg wordt 
éénrichting vanaf de Schoolstraat tot aan 

de Potuit. Ook opletten: de éénrichting 
in de Visitatiestraat wordt vanaf dan ook 
omgekeerd. Maar liever nog wil men het 
autoverkeer rondleiden aan de Potuit naar 
LINKS, langs het voormalige ‘hospice’ tot 
aan Colora-verfwinkel, en daar dan terug 
rechts de Nieuwelaan op, en via de Victor 

Braeckmanlaan dan naar de Dampoort. 
Om sluikverkeer te vermijden worden héél 
wat straten in Sint-Amandsberg éénrich-
tingsverkeer, om de buurt leefbaar te hou-
den. De werken zullen vermoedelijk duren 
tot eind mei 2022. – J.C.

Nog maar eens omrijden…

Aanleg turborotonde in derde fase
De aanleg van een turborotonde op de R4 ter hoogte van Euro 
Silo zit in een derde fase. Het gaat om de aanleg van drie ex-
tra rijstroken richting Destelbergen. Die moeten op termijn het 
verkeer vanuit  Zelzate beter en vlotter kanaliseren. Daartoe zijn 
tijdelijk versmalde rijstroken aangelegd, aangepaste snelheid in-
begrepen. De werken in deze derde fase zouden nog deze maand 
achter de rug zijn. (EVL) 

Jarige dorpskrant in Zwijnaarde
Deelgemeente Zwijnaarde vierde recent de vijftiende verjaardag 
van zijn driemaandelijkse dorpskroniek ‘De Kiosk’. De plaatselijke 
krant bericht over het reilen en zeilen in de omgeving. Anders ge-
zegd, we zijn dus lot- en geestesgenoten en onze aandacht is meer 
dan gewekt.

Vooral omdat de hoofdredacteur ene Geert Goethals is. Laat dat nu 
bovenop een vroegere jarenlange collega te zijn geweest bij Volvo 
Trucks. Tijd dus om eens nader kennis te maken... (EVL)  
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Actie 17-11 tot 17-12:

enkel op woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond

GRATIS 1 GLAS CAVA  
voor elke klant in het restaurant

OP 24, 25 EN 26 DECEMBER 2021

Kerstmenu
(vanaf 2 personen)

45 euro per persoon

Kerstaperitief
~

Aspergesoep met kip
~

Kerstvoorgerecht: gefrituurde Scampi,
mini-loempia en wantan, vergezeld van salade

~
Kalkoen in chilisaus,

Scampi’s in look met groentjes
~

Kerstdessert
~

Koffie of thee

31 DECEMBER 2021 - VANAF 18 UUR

Oudejaarsmenu
(vanaf 2 personen)

55 euro per persoon

Feestaperitief met hapjes
~

Sui kou Soep (ravioli met garnalen)
~

Duo van coquille en scampi’s
in romig pikant sausje

~
Kalkoen met Hoi Sin saus en sojascheuten

Rundsvlees met chinese champignons
en ajuin op Teppan schotel

~
Feestdessert

~
Koffie of thee

Om 24 uur: glaasje bubbels

Reservatie gewenst: 09-251 21 03

Motorstraat 113
9000 GENT

Hij won er met puike voorsprong de tijdrit in Sas van Gent, en 
eindigde uiteindelijk in het algemeen klassement op de 6e plaats. 
Er zat misschien iets meer in, maar dat is natuurlijk koers, soms 
wint men eens en een andere keer grijpt men naast de zege. “Ik 
had in de slotrit in het begin de vlucht gemist omdat ik nog niet 
volledig gerecupereerd was van mijn tijdrit”, vertelt de renner 
uit Oostakker ons.
Arno heeft een puik seizoen achter de rug. Heimelijk had hij ge-
hoopt om volledig door te breken en een kans te krijgen in een 
profploeg. “Maar dat zal allicht voor volgend seizoen zijn, want 
die ambitie heb ik wel”, vertelt hij ons.  “Met onze ploeg, Home 
Solution-Soenens gaan we volgend seizoen het continentale ni-
veau rijden en dat is ook mooi meegenomen. We hebben een 
sterke kern dat hebben we dit seizoen al bewezen, ook Destel-
bergenaar Siebe Deweirdt maakt er deel van uit”, benadrukt Ar-
no. Dit seizoen won hij vier belangrijke wedstrijden (Geluwe, 
Tour des deux Sèvres, Berlare en Hooglede) en bovenop twee 
tijdritten individueel en twee ploegentijdritten waarvan ene de 
kampioenstitel opleverde. Hij werd ook 2e in het B.K. tijdrijden 
en mocht naar het E.K. tijdrijden in Trento. Dat zijn adelbrieven 
die weinig beloften kunnen voorleggen. 
Arno is wel tevreden over zijn seizoen. “Dat ik in het laatste 
koersweekend niet kon vooraan blijven in de slotrit tussen Sas 
van Gent en Philippine is wat balen, maar de winnaar Arnaud De 
Lie is samen met Remco Evenepoel wel een van de beste renners 
waartegen ik al gekoerst heb. Maar met de ploeg zijn we tevre-

Ambitie van Arno Claeys
om wielerprof te worden
Eind oktober heeft wielerbelofte Arno Claeys (21) nog 
eens uitgehaald in de U23 Road Series in Zeeuws-
Vlaanderen een tweedaagse net over de grens.
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“Wij staan altijd klaar
om van uw bezoek een
aangename ervaring
te maken.”

Kapsalon Riccio
Ooistraat 2 - 9041 Oostakker 

kapsalon.riccio@telenet.be

U kan ONLINE BOEKEN via www.riccio.optios.be

Of bellen mag ook op 09/330 96 24

• dames

• heren

• kinderen
Volg ons op

Facebook

en Instagram

Arno Claeys heeft een 
knap wielerseizoen 
achter de rug en mag 
tevreden terugblikken. 
(repro D.D.)

den want we hebben wel twee van de drie ritten 
gewonnen en ik ben zelf volgend seizoen ook nog 
altijd belofte, dus er zit nog groeimarge in”, ver-
volgt hij.

In de komende weken gaat de fiets even aan de 
kant, maar misschien trekt Arno in december of 
januari op trainingskamp naar Spanje. Of dat sa-
men met zijn broer Dimitri zal zijn weet hij niet, 
want Dimi gaat zelf ook een aantal keer op sta-
ge met zijn nieuwe ploeg. “Maar van 6-16 februa-
ri gaan we ook met de ploeg op stage naar Altea, 
dat zijn voorlopig de vooruitzichten”, besluit Ar-
no. – (D.D.)
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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

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

EINDEJAARSACTIE

Bij aankoop van montuur + 

glazen op sterkte: tweede 

paar glazen gratis!

info en voorwaarden in de winkel

Alles zit in alles

Alles zit in alles, 
alles gebeurt met een reden. 

Goede dingen onthouden we, 
de slechte willen we snel vergeten. 
Maar als we even afstand nemen en 

kijken naar wat ons overkomt, 
Staan we er achteraf soms van versteld 

en verstomd. 
We willen er soms liever

niet over denken, 
Want waarom zou het leven

ons ook verdriet en pijn doen, 
hoort het ons niet enkel

geluk te schenken. 
Men zegt vaak,

men zaait wat men oogst. 
“Alles zit in alles”

maakt het leven het mooist. 

Lieve Van Winckel 
     ‘Volharten’ 
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Tijdens de opendeur zal het bedrijf een be-
perkte productie draaien, zodat bezoekers 
eventueel met hun gezin (kinderen inbegre-
pen) eens duidelijk kunnen zien wat het be-
drijf uit de Houtstraat in Destelbergen in feite 
voorstelt. Om het aanlokkelijk te maken zijn 
ook proeverijen voorzien, voor de kinderen is 
er zelfs begeleide animatie. Het moet een inte-
ressante kennismaking worden met het bedrijf 
want sinds mei heeft men een groot contract 
binnengehaald, waardoor men dit jaar alleen 
al 20% meer volume draait. En dat moet men 
ook kunnen opvangen met extra personeel.
Plant Manager Bert Vandecasteele benadrukt: 
“Voor ons is dat dus met een dubbel doel, 
wij willen het bedrijf eens in de schijnwerper 
stellen want onbekend is onbemind, maar we 
hebben ook tevens heel wat openstaande va-
catures. En die vacatures, zeker zo’n tiental, 
moeten we toch kunnen invullen, want we 
staan voor een enorme expansie omdat we 
een heel belangrijk order hebben binnenge-
haald. Ons bedrijf geeft werkzekerheid, maar 
we kunnen dat best tonen met een opendeur 
waarbij geïntereseerden kennis kunnen maken 

AMANDO IN DE HOUTSTRAAT
IN DESTELBERGEN

Imperial Meat Products 
organiseert opendeur 
om personeel te werven

Een van de grootste bedrijven in Destelbergen, 
in de volksmond goed gekend als Amando, maar 
officieel deel uitmakend van Imperial Meat Products, 
organiseert op zaterdagmorgen 20 november een 
open deurmoment. Bedoeling is dat publiek uit de 
regio eens komt kennismaken met het bloeiend 
bedrijf,  dat bovendien nu onderhevig is aan een 
enorme expansie.

met de werking van het bedrijf,” weet 
hij.
Amando bestaat al heel lang als vlees-
verwerkend bedrijf. Het werd ergens al 
in 1908 opgericht en bleef steeds maar 
groeien. Het bedrijf evolueerde in 1953 
onder leiding van Jozef de Spiegeleire 
naar Imperial Vleeswaren. De groep 
rookte toen eigenhandig salami volgens 
de oude ambachtelijke procedés die 
zijn vader en grootvader hem hadden 
bijgebracht. Om een lang verhaal wat 
in te korten: in 1978 komt Amando dat 
toen nog een onafhankelijk bedrijf was, 
zich in de Houtstraat in Des-telbergen 
vestigen. Het bedrijf vormt er nu sinds 
het nieuwe millenium een sterke speler 
binnen de Imperial groep met als naam 
divisie Amando. Imperial Meat Products 
telt in ons land nu zo’n vijf verschillen-
de vestigingen, met een gemeenschappelijke 
zetel in Lievegem. In de regio kennen we ook 
nog Dacor uit Zwijnaarde, Cornby in Gent en 
Imperial. Alle units zitten in de vleesverwer-
king of voedingsindustrie, er is samenwerking 

met Stegeman in Nederland en overkoepelend 
vormen ze een onderdeel van het grotere Sig-
ma. In de Benelux werken 1.100 medewerkers 
in zes productieplants zo lezen we op de web-
site.

“Amando in de Houtstraat verwerkt en levert 
de gekende producten met merknamen als 
Aoste, Marcassou, Justin Bridou, Leielander, 
WW en Disney”, vertelt de Plant Manager. “Er 
werken nu zo’n 120 mensen in dagdienst of in 
twee ploegen (6-14 en 14-22u.). Amando is dus 
al heel lang een gekende firma in de regio”.

Wie een passende job zoekt en ook graag eens 
kennismaakt met het bedrijf, moet zeker eens 
langsgaan op zaterdagvoormiddag 20 novem-
ber (9-12u.) in de Houtstraat 50 in Destelber-
gen. Een ruime parking laat toe om met de 
auto of de fiets te komen zodat je eens rus-
tig kan kennismaken met de werking van het 
bedrijf. Voor geïnteresseerden is er een ruim 
aanbod in de vacatures: men zoekt een su-
pervisor, lijnwerkers en machinebedienaars in 
productie, order pickers, nachtwerker en noem 
maar op.

Er is dus wel wat keuze. En om het heel aange-
naam te maken zal je echt kunnen kennisma-
ken met de producten zelf, wat op zich al een 
interessante uitnodiging vormt.  – (D.D.)   
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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

KERSTDAG-MENU

OUDEJAARSAVOND

25 December (van 18.00 u tot 21.00 u)

Hapjes van de chef
***

  Carpaccio van ree, gemarineerde schorseneren,
zalf van gegrilde ganzenlever 

***
 Artisanale kroket van fazant

***
Pastinaak roomsoep, gerookte paling,

kervelolie (+ 5 euro )
***

Traag gegaarde picanha van Schotse hooglander, 
boschampignons, zalf van romanesco 

***
Appelbeignets, vanille -roomijs 

60 euro p.p.  -  Enkel op reservatie 

Aanvang om 19 uur

Coupe champagne, hapjes van de chef 
***

Tartaar van Txogitxu,zalf van gepofte knolselder,
Caviaar “Imperial Heritage”

***
 Ravioli van fazant, bouillon van boschampignons, 

wintertruffel
***

Kroket van pulled wild boar
***

Gegrilde West - Vlaams rood, zalf van boschampignons, 
truffelsaus, chips van knolselder

***
Chocoladefantasie van de chef:

Pana cotta - chocolademousse - brownie - crumble
Koffie met mondversnaperingen 

We toasten op 2022 met een glaasje Champagne 

Dj Robbe verzekert u ambiance tot in de vroege uurtjes 
***

120 euro p.p, all-in 
Met wijn - frisdrank - licht bier van het vat tot 24.00u

Enkel op reservatie via mail of telefonisch
Uw reservatie is pas bevestigd na betaling 

Betalen kan cash of via overschrijving : BE03 0689 4026 5584
Bij overschrijving uw naam, aantal personen, en 

Oudejaarsavond te vermelden.

Aanvankelijk pech voor de samenwerkende organisatoren. Door 
de coronaperikelen was de ontmoeting al vroeger eens van de 
agenda gehaald. Meer recent meeval voor de organisatoren. Het 
thema blijft actueler dan ooit en de spreker weet nog altijd als 
geen ander zijn publiek te boeien en - soms Gents en schalks - 
mee te slepen in zijn verhaal. In een onderbouwde denkevolutie 
van wetenschappen, contrasterende wijsheid, inzicht en kunde 
richting ziekte, verval en zelfs het eeuwige leven. Om te belanden 

Foei aan de ‘grijsisten’ !
De Oostakkerse verenigingen Davidsfonds, 
KWB en Pasar nodigden professor Jean Paul Van 
Bendegem uit om te spreken over zijn visie en boek 
‘Grijs, wijs en puber’. Het werd een luchthartig, 
verhelderend, boeiend en onderbouwd pleidooi tegen 
ouderdomsdiscriminatie. En leverde de potentiële 
boosdoeners de (afkeurende) term ‘grijsist’ op…
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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

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

bij de senior die a.h.w. een 
tweede puberteit beleeft on-
der de noemer ‘ambetant’ 
en een - uit het Engels ver-
taald - ‘pijn in ’t gat’. Om 
finaal uit te komen bij ieder-
een die ouderdom als dis-
criminerend ervaart. En bij 
alle anderen die wijsheid en 
ervaring vroegtijdig in het 
verdom- en vergeethoekje 
willen doen belanden. Met 
als verdiend loon - naast 
termen als seksisme en ra-
cisme - het nieuwerwets be-
grip ’grijsist’! Gebaseerd op 
zijn eigen praktijkvoorbeeld: 
“Ouwe, laat zitten, dit kan je 
niet meer begrijpen”. Met als 
verbolgen reactie: “Kijk eens 
aan, een grijsist…”
Als licentiaat in de wiskunde 
weet Jean Paul Van Bende-
gem die wetenschappelijke 
ervaringswereld als geen an-
der te plaatsen en te ka-
deren. Voor de leek is die 
toenemende en grensver-
leggende “kunde” alsmaar 
moeilijker uit te leggen en 
te verstaan. Meer zelfs, het is 
stilaan je reinste abracadabra 
van de allerhoogste soort. Als 
doctor in de wijsbegeerte be-
dient de professor emeritus 
aan de VUB, zich dan weer 
van begrippen als wijsheid, 
opgebouwde ervaring van alle slag en le-
venskunst in de praktijk om uit te komen bij 
het thema van zijn betoog en van zijn boek: 
“Grijs, wijs en puber”. Met als leidraad het 
Phronensis & Techne van de Griekse filosoof 
Aristoteles voor wie de praktische wijsheid 
de hoogste intellectuele deugd is. Complexe 
interacties tussen het algemene (de theorie) 
en het praktische (beoordeling) inbegrepen. 
Weet dat voor alles, wijsheid een veelvoud 
is van alle soorten opgebouwde ervarin-
gen waarbij realistische situatiebeschrijvin-
gen (casuïstiek) de rode draad vormen in het 
denken en doen. Een heel leven lang. Of het 
herkenbaar verhaal van de wijze puber, voor 
wie het levensverhaal nog altijd doorgaat en 
geenszins vroegtijdig moet ophouden. De 
senior beleeft a.h.w. een tweede puberteit. 

‘Wijs, grijs en puber’
Ken je dat ook? Dat curieuze gevoel als 
‘oudere’ dat je er niet meer tot doet, dat 
je rol is uitgespeeld, dat je overbodig 
bent, dat je mag gaan? Als jong gepensi-
oneerde (68) roept auteur Jean Paul Van 
Bendegem op tot gefundeerd verzet, tot 
burgerlijke ongehoorzaamheid van de 
verworpen senior ook. Het is bovendien 
van belang om te weten waar dit beeld 
van de oudere vandaag komt. ‘Wijs, grijs 
en puber’ voert u mee op een lange reis 
van universele wetenschappen en con-
trasterende wijsheid tot een tweede - en 
ook laatste - puberteit. De auteur (68) 
was voorheen buitengewoon hoogleraar 
aan de VUB voor de vakken logica en we-
tenschapsfilosofie(!), deeltijds gastpro-
fessor aan UGent en verdiept zich in de 
filosofie van de wiskunde, de relaties tus-
sen wetenschappen en de religieuze op-
vattingen. Hij is een vertrouwd gezicht in 
de media, bovenal een boeiende verteller 
en auteur van diverse boeken. Het ‘boek 
der oudere wijsheid’ (sic) is uitgegeven bij 
Academic and Scientific Publishers (ASP) 
en kost 18,50 euro. De auteur sprak zelf 
het E-book in (15 euro).

Eric VAN LAECKE 

Wijs door de ervaring, puber door de menta-
le en lichamelijke veranderingen en aanpas-
singen. Maar ook opstandig wat leidt tot een 
actief mensbeeld. Een beetje zoals pubers 
hun plek op de wereld opeisen. Het is een ei-
gentijds antwoord op de vraag: “Wat bete-
kent het om senior te zijn in onze moderne 
samenleving? Nog altijd zeer veel verduide-
lijkte de eminente spreker. Die afsluitend een 
pleidooi hield voor burgerlijke ongehoor-
zaamheid van de senior als tegengif tegen 
het ‘grijsisme’ dat welig tiert… Met dank aan 
Davidsfonds, KWB en Pasar die in een geza-
menlijke (financiële) inspanning, Oostakker 
een interessante en beklijvende les (oudere) 
‘levenswijsheid’ serveerden…

Eric VAN LAECKE
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www.pasar.be/oostakker	

	
	

Het mag terug ! 
27 november 2021 
PASAR FEEST 

 

Pasar Oostakker is zeer tevreden dat we jullie terug kunnen uitnodigen op ons jaarlijks 
afsluitfeest .Dit gaat op veler vraag in de namiddag door. 
Het gezellige kader van Hotel De Lourdes, het lekkere eten en jullie aanwezigheid 
zullen een waar bevrijdingsfeest maken van deze samenkomst. 
Dit jaar verwachten we jullie vanaf 12.00 u in Hotel De Lourdes, 

Onze-Lieve-Vrouwdreef 6 te 9041, Oostakker  

De kok heeft weeral een fantastisch menu uit zijn koksmuts getoverd. 

*** 
Kirr Royal met hapjes van de chef 

*** 
Noordzeedelicatesse 

*** 
Pompoenroomsoep 

*** 
Kalfsnootjes met herfstgarnituur en kroketjes 

*** 
Chocolademousse surprise 

*** 
Koffie en versnaperingen 

*** 
Menu met geselecteerde witte en rode wijnen en waters inbegrepen.  

Voor mensen met een voedselallergie kan dit menu aangepast worden.  
Dit alles voor de prijs van 70€, zowel voor leden Pasar als niet-leden, te storten op 
rekening: BE13 8905 3402 4639 van Pasar Oostakker met vermelding Pasar 
Oostakker Feest + aantal deelnemers voor 18/11/2021. Betaling is bewijs van 
inschrijving. Graag ook via e-mail (pasar.oostakker@gmail.com) of telefonisch 
verwittigen.  
Indien je graag met iemand samen zit, gelieve dit te melden bij inschrijving  
Meer info bij:  

Erik Verleyen: Henri Bernard de Tracylaan 53, 9041 Oostakker, 0472882840 
Eric De Mey: Sint-Jozefstraat 32, 9041 Oostakker, 0468489938 
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De eerste fase op de Antwerpsesteenweg tussen Sparren-
laan en Drieselstraat is sinds 21 september achter de rug. Tot 
half oktober werkte de aannemer daarna aan de overkant 
van de weg. Zowel op het fietspad als op de rijweg richting 
Gent. Ook die tweede fase is intussen achter de rug.  Sinds 
woensdag 27 oktober zijn de nutsmaatschappijen gestart in 
een derde fase met werken vanaf de overzijde van de Drie-
selstraat tot en met de Orchideestraat. Daarbij wordt zowel 
op het fietspad als op de rijweg richting Lochristi gewerkt. 
De huidige fase loopt tot eind november. De ingreep zorgt 
voor meer verkeershinder o.m. omdat verschillende afslag-
bewegingen beperkt of niet meer mogelijk zijn. Dat is o.m. 
het geval voor het afslaand verkeer naar de Groenstraat 
en de Drieselstraat richting Lochristi.  En de afslag naar de 
R4 vanuit Lochristi ter hoogte van de Orchideestraat. Fiet-
sers die zich van Gent naar Lochristi verplaatsen volgen 
plaatselijke omleidingen via de Herman Teirlinckstraat, de 
Pijkestraat, de Voordestraat en de Sparrenlaan. Doorgang 
voor gemotoriseerd verkeer - zeg maar tussen de Dampoort 
en Lochristi - blijft in beide richtingen mogelijk. Maar opge-
let, nog slechts over één rijstrook. 

Praktisch  (zie ook plan)
Verkeer van Gent richting Lochristi kan op het kruispunt 
niet meer links afslaan naar de Groenstraat. Hier geldt een 
omleiding via het - voorafgaand gelegen- kruispunt van de 
Hollenaarstraat. Hiertoe werd die omgeving uitgerust met 
bijkomende voorsorteerpijlen en vooraankondigingsbor-
den. Ook aan het kruispunt van de Drieselstraat kan het 
verkeer richting Lochristi tijdelijk niet links afslaan. Hier 
geldt een omleiding via de verderop gelegen Palingstraat 
en zo verder via de Smalle Heerweg richting o.m. Volvo 
Trucks en Parts. Er zijn nog afslaande bewegingen die wor-

Aanleg nutsleidingen Antwerpsesteenweg in derde fase…
De heraanleg van de nutsleidingen aan de 
Antwerpsesteenweg (N70) ter hoogte van de op- en 
afritten R4, zit in een derde fase. Die loopt normaliter 
tot eind november en veroorzaakt extra verkeershinder. 
Ingeperkte afslagbewegingen inbegrepen… 
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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 !

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Bier lost
de problemen niet op, 

maar water ook niet!!!

den ingeperkt. Vanuit Lochristi kan je niet 
meer afslaan naar de Orchideestraat (oprit 
R4). Het verkeer kan de (voor de brug gele-
gen) oprit richting Zelzate gebruiken en aan 
het rondpunt van Schansakker de keerbe-
weging maken naar de overzijde van de R4 
richting Oostakker-Destelbergen.

Sint op bezoek in The Cave
De Sint en zijn pieten komen op zaterdag 27 november van 14 tot 

16 uur langs in het gloednieuwe Eetcafé The Cave, hoek Onze-
Lieve-Vrouwstraat. Er staat een leuke namiddag op de agenda 
met lekkers voor elk kind. De mama’s, papa’s, oma’s en opa’s 

kunnen op hun manier genieten van een drankje en/of een hapje. 
Reserveren is niet echt nodig, maar des te meer aangeraden. In 
functie van de beschikbare plaatsen en het inschatten van het 

aantal geschenkjes.

Meer info op tel. 0473/24.98.10 of 0479/06.48.05. (EVL)

Ook voor wie  verderop de E17 en de E40 
uitwil. Voor een goed begrip, wie vanaf 
de uitrit vanuit Destelbergen de Antwerp-
sesteenweg, Drieselstraat en Gent uitrijdt, 
kan nog wel de Drieselstraat uit, zij het over 
één in plaats van twee rijstroken. De aan-
sluiting met de Orchideestraat wordt even-
eens in capaciteit gehalveerd van twee naar 

één rijstrook, zowel voor aanrijdend (vanaf 
de Dampoort) als voor het afrijdend verkeer 
(richting Lochristi). De steenweg dwarsen 
tussen Orchideestraat en de Groenstraat 
kan ook nog altijd…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan CALLEBERT
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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

 
 

Etienne was één van de winnaars van de fotoquiz van oktober. Hij bleek de 
eigenaar te zijn van ‘het vrolijkste raam van Oostakker’, waar hij zijn 
verzameling Solar poppetjes  - plastic figuurtjes die bewegen door zonne-
energie - tentoonstelt. 
 
Hoeveel figuurtjes heeft Etienne dubbel in zijn collectie? 
 
Stuur jouw oplossing voor 1 december naar frank.paemeleire@telenet.be 
en maak kans op een pakketje originele postkaarten van Oostakker! 
 

 

 

 

Ga naar de Lourdesstraat 10 en zie de 75 poppetjes in actie! 
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Ga naar de Lourdesstraat 10 en zie de 75 poppetjes in actie! 

In de rubriek ‘schoolarchief’ keren we deze maal terug naar het schooljaar 1983-1984 van de 
Lagere Basisschool Sint-Vincentius in de Sint-Rafaëlstraat te Oostakker.  Met dank aan Marleen 
De Geest voor het pijnigen van haar geheugen bij het benoemen van haar collega’s.

Onderwijzend personeel EDUGO  Sint Vincentius  1983 - 1984

Staand: Christine Lafaut, Liliane Buyle†, Patrick De Moor, Andréa Helderweirdt†, Lutgart Hurte-
kant, Hugo Verhofstadt, Nadia Moreels, Bernadette Van Malcot

Zittend: Gilberte De Cubber, Carine Stevelinck, Agnes De Ceulenaere, Gilberte De Bleecker†, 
Marleen De Geest, Willy Clement

Guido Rogiers

schoolarchief
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
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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)

November-
mijmeringen

Als je iemand verloren bent,

word je uitgenodigd om te leven

met de liefde die ze achterlaten.

Bloemen beroeren het hart,

daar waar woorden

het niet kunnen bereiken.

Loslaten is met je hart toestaan datgene 

wat je hoofd niet kan vergeten

info@zinloosgeweld.net

Allerheiligen en Allerzielen zijn traditioneel 
uitverkoren momenten om onze overleden 
dierbaren te herdenken. Op die dagen fleu-
ren alom de kerkhoven op. Ook aan de Oos-
takkerse Bredestraat waar de begraafplaats 
vooraf tijdig wordt bijgeknipt en onder-
handen gepakt. Dat staat in schril contrast 
met de regelmatig op de sociale media op-
duikende berichten dat het onderhoud van 
die ‘laatste rustplaatsen’ veelal te wensen 
overlaat. Het blijkt vooral een steekspel 
van meningen en appreciaties over hoe de 
natuur zich het best ontrolt in deze heden-
daagse tijden.
Goed dat er in deze dodenmaand nog al-
tijd momenten zijn om te memoreren, ook 
over de oorlogsslachtoffers van toen en nu. 
Het zijn in de traditie gewortelde ijkpunten 
die de stille omgeving, in een kleurenpracht 
aan bloemen, een herkenbaar platform 
aanreiken. Vanuit de universele wijsheid 
dat herinneringen verbinden wat het oog 
niet meer ziet. Die blijven vooralsnog de 
mooiste (levens)bloemen…

Tekst: Eric VAN LAECKE 
Foto: Jan CALLEBERT 

Dankbare herinnering
aan vroegere dierbaren
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Belevingswinkel  

DE KORF 
Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg 

 
 

In de winkel vind je een  

wisselend aanbod  
in functie van de seizoenen en feestdagen. 

 

Een  gezellige chaos is eigen aan de zaak! 
 
 

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in: 

GENTSE STREEKPRODUCTEN,  
Lokale wijnen en bieren, 
Onze huisgin VITA AMANDI en andere Gentse gins, 

& verzorgde  ONTBIJT- & GESCHENKMANDEN 
 
Verder bieden wij een ruime keuze  aan  

kalligrafische wenskaarten  

geschenken van STRATIER en ander leuks 
 
 

Kom, ontdek en  
maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
  

 

Open van woensdag tot vrijdag van 13u30 tot 19 uur 
zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur 

Gesloten op zondag - maandag en dinsdag 
 
 

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  
Open op zondag 12 en 19 december van 13u30 tot 18 uur

en op maandag 27 en dinsdag 28 december van 13u30 tot 19 uur

BESTEL TIJDIG UW GESCHENKMANDEN!

Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

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

Na 2 uitgestelde edities

20 jaar Beachvolley Gent
Na 2 jaar corona-onderbreking wordt er terug beachvolley 
gespeeld op het Sint-Pietersplein in Gent.

Noteer nu al in uw agenda: de vooropgestelde datum is 
van woensdag 1 juni 2022 t.e.m. maandag 6 juni 2022 met 
als klepper een manche van het Belgisch Kampioenschap 
Beachvolley dames en heren op zondag 5 en maandag 6 
juni.

Organisator Martin Van Der Sichel, zelf ex-speler van o.a. 
Destelbergen, Maldegem, Vosselare, Nazareth, hoopt al-
vast om zijn jubileumeditie ‘20 jaar beachvolley Gent’ met
veel toeschouwers en veel zon te mogen organiseren.
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Verlof van dinsdag 9 november
t.e.m dinsdag 30 november

ZATERDAG 29 JANUARI 2022 OM 20 UUR
GROENZAAL (St. Bavohumaniora) 

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

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

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

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

www.dekorf.be

GUIDO
BELCANTO

29.1.2022

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

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

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

TICKETS € 18,50

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

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

www.dekorf.be

KADRIL

met gastoptreden 
van Kommil Foo

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

Heb je nieuws 
(speciale verjaardag, 
jubileum, 
viergeslacht,
feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de
redactie van Attentie: 
info@dewegwijs.be
of bel 0478-97 87 11.

Wij proberen dit op te volgen.
Waar een wil - en een wederzijdse be-
hoefte - is, is altijd een weg. Dat geldt 
ook voor  het dossier van de vier re-
cent aangelegde padelterreinen aan de 
Sint-Jozefstraat. Scholengroep EDUGO 
en Tennis- en Padelclub De Krijte, ge-
vestigd aan de Krijtestraat, vonden er 
mekaar in een gezamenlijk project. De 
scholengroep stelde tussen campus Glo-
rieux en de voetbalsite van voetbalclub 
SKV Oostakker de nodige gronden ter be-
schikking. Tennisclub De Krijte nam dan 
weer in recordtijd de aanleg van de vier 
gloednieuwe padelterreinen voor zijn 
rekening. Dat directeur Hans Ysebaert al 
langer een voet aan huis heeft in de club 
op de wijk Lourdes, deed de onderhan-
delingen met voorzitter Frank Jolie nog 
vlotter verlopen. De aanleg biedt voor 
beide partijen lucratieve vooruitzichten. 
Edugo werpt zich al langer op als een 
sportieve school waar leerlingen, maar 
ook de leraars en het personeel gebruik 
kunnen maken van een aantal sportfaci-
liteiten. Een racketsport ontbrak nog op 
het lijstje. Beweging is het ordewoord 
van vandaag. Een derde jaar sport ver-

Tennisclub De Krijte
padelt op Edugo-site
Op Campus Edugo, Sint-
Jozefstraat werden in recordtijd 
vier padelterreinen aangelegd 
en al officieel ingespeeld. De 
infrastructuur staat ten dienste van 
de plaatselijke schoolcampussen 
én van Tennis- en Padelclub De 
Krijte. Die is al langer opzoek naar 
extra (tennis)ruimte voor zijn druk 
beklante vereniging.  

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens

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

28.750 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
104 kW (141 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

Hyundai Kona - Hybride Sky Full Option

www.garagemartens.be

13.500 euro
60 km

Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

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

Mitsubishi Space Star 1.2 Diamond Edition Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

26.900 euro
10 km

Diesel
88 kW (120 PK)
Manueel

23.500 euro
10km
07/2021
Benzine
88 kW (120 PK)
Manueel

Fiat Talento L2 - H1 - 120 PK Pro Pack Navigatie 

Fiat 500X 1.0 FireFly T3 Sport - Two Tone - Pano Dak

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

21.500 euro
10 km
10/2020
Benzine
86 kW (117 PK)
Manueel

Nissan Juke 1.0 DIG-T 2WD Connecta Carplay

NEW

30.990 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
118 kW (160 PK)
Automatisch

Renault Megane 1.6i E-Tech Phev Intens PLUG IN HYBRIDE

NEW
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€ 25

 

 

Dorp-Oost 107 - 9080 Lochristi - 09 356 90 51 - www.lorenti.be

10 DAGEN LANG
OUTLET VERKOOP*

*in de tent op de parking 
woensdag 3 t.e.m. zaterdag 13 november 

Dames- heren- en 

kinderschoenen

Openingsuren
Dinsdag - vrijdag: 9 - 12 u. & 14 - 18.30 u.  
zaterdag: 9 - 18 u. doorlopend • zondag: 10 - 12 u.  
maandag gesloten

€ 50

ALLES AAN  
en 

WIJ VERNIEUWEN!

voegde intussen het schoolaanbod. De imposan-
te Edugo Arena sloeg al veel vroeger een brug 
met het stadsbestuur die de locatie voorbestem-
de als Gentse volleybaltempel. De volleybalclubs 
CARUUR Volley Gent en vdk Gent Damesvolley 
hebben er hun thuishaven. En het schoolvolk-
je maakt er tijdens de onderwijsdagen gebruik 
van die veelomvattende infrastructuur. Ook an-
dere clubs zijn aan de slag op de site. Dat geldt 
o.m. voor Basketbalclub Falco Gent, Koninklij-
ke Ganda Korfbalclub en Taekwon-do sportclub 
Chon-Ji. Om de specifieke voetbalsite van SKV 
Oostakker niet te vergeten waar de jeugdwer-
king en -opleiding al jaren hoge toppen scheert.
Ook voor Tennis- en Padelclub De Krijte zijn de 
speelvelden een welgekomen aanvulling. De club 

telt zo’n zevenhonderd spelende leden waar-
van een 150 verkikkerd zijn op het alsmaar po-
pulairdere padel. Op vrije dagen, vakantie en 
in de avondlijke uren kunnen gegadigden er 
spel en ontspanning vinden. ‘Sporadische spe-
lers’ kunnen er een terreintje boeken via de 
webstek /app van Tennis Vlaanderen. De club 
ziet in de schoolse padelaanpak een mogelijk-
heid om nieuwe spelertjes te recruteren. Op 
zaterdag 23 en zondag 24 oktober kon je er tij-
dens de opendeur kennis maken met de sport 
én de club.
Voor meer informatie kan je terecht op tcdk-
info@gmail.com of via telefoon 0478/514.700. 

Eric VAN LAECKE     
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Woensdag 17 november, 19u30, OCO
Ferm kookt een feestmenu
Wij kijken er naar uit om dit jaar onze feest-
dagen terug te kunnen doorbrengen met 

onze familie en vrienden. We 
willen onze gasten dan ook een 
heerlijk menu aanbieden. 
Zin om ook enkele ideeën op te doen voor het feest-
menu?  Inschrijven doe je door 10 euro te storten op 
onze Ferm-rekening: BE58 7374 2400 0379 met ver-
melding van je naam en kookles - Let wel inschrijven 
doe je voor 12 november.
Vergeet ook je bord en bestek niet want proeven 
doen we zeker.
                                      

25 november, 19u00, OCO
Stress, relax: zin in een avondje “ontstressen“ ? 
Dat kan iedereen wel gebruiken na twee hectische jaren van co-
rona…
Onder begeleiding leren we ontstressen. Kom tot rust en geniet. 
Breng een matje en handdoek mee. Doe sportieve (losse) kledij 
aan. Leden betalen 10 euro en niet leden betalen 15 euro. 

Stort voor 20 november op de Ferm rekening:
BE58 7374 2400 0379 NAAM VERMELDEN EN 
ONTSTRESSEN

Zondag 12 december, 14u00, OCO

Jaarlijks kerstfeest
Een gezellige namiddag 

met een vleugje muziek, koffie  en gebak.

Woensdag 15 december, 19u00,
Groenhof St.-Jozef, Gentstraat 1, Oostakker

Bloemschikken
De floristen kunnen terug hun hartje ophalen in het Groenhof 
Sint Joseph. Onder begeleiding maken we een prachtig kerststuk. 
Materiaal en planten zijn ter plaatse ter beschikking. 
Deelname: leden betalen 33 euro  en niet Ferm-leden betalen 38 
euro. 

Stort het bedrag op de Ferm rekening:
BE58 7374 2400 0379 - voor 10 december en een mail met uw 
inschrijving naar fermoostdest@gmail.com  

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

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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Vree wijs! Theater vzw presenteert :

Reservatie:
Uitbureau - www.uitbureau.be - 09 233 77 88

KLEPPE TOE
Auteur: Jack Staal Regie: Johan Van Hoorde

Vrijdag 12/11 - 26/11 om 20u
Zaterdag 13/11 - 20/11 - 27/11 om 20u
Zondag 14/11 - 21/11 om 15u

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent

De nieuws persman, Claude Marissael, gaf 
een kleine inleiding waarbij het vooral de 
loftrompet zwaaide over regisseur en du-
vel-doet-al Johan Van Hoorde. Deze laat-
ste waakt er al 15 jaar over dat het Gentse 
scala-theater de ziel voor toneel (en musi-
cal) levendig houdt. Marissael, zelf al vijftig 
jaar op de planken, en onder andere vroe-
ger nog gespeeld in Minard met Romain 
De Coninck en ook nog met Leo Martin, 
is fier om nu het nieuwe gezelschap ‘Vree 
Wijs’ te kunnen en mogen promoten.
Het nieuwe stuk, van auteur Jaak Staal, 
heette aanvankelijk ‘Klep dicht’, maar 
hier in het Gentse klinkt dit natuurlijk 
veel beter als ‘Kleppe toe’.  Jaak Staal was 

VREE WIJS THEATER PRESENTEERT:

‘Kleppe Toe’
in theater Scala
Op de persconferentie op 12 oktober werd het nieuwe stuk 
van ‘Vree Wijs Theater’ voorgesteld. Met zeven voorstellingen 
tussen 12 en 27 november keuze te over om te komen genieten 
van dit Gents gezelschap.

vooral actief in het Antwerpse 
toneel-leven, maar hij werkte 
ook mee aan tv-producties als 
‘De Gaston Bergmans show’ en 
‘Twee straten verder’. Tot 2016 
had hij een eigen toneelkring 
‘Stalen Nagels’ in Kapellen en 
met de voorstelling ‘The Ameri-
can Dream’ won hij in 2014 de 
Cultuurprijs.

KLEPPE TOE
Het stuk situeert zich in de pe-
trochemie in de Gentse haven. 
Daar wordt veel gelachen maar 
men kent er ook veel miserie 

met ‘zware jongens van ’t 
stad’. Een stevige, rasech-
te platte-Gentse dame ver-
schijnt op de buhne, en ook 
een interim uit Polen doet 
intrede. Een ambitieuze ma-
nager denkt aan een her-
structurering in het bedrijf, 
koppen moeten rollen, vele 
maskers vallen af. En dan 
wordt het ‘ieder voor zich’, 
of anders gezegd ‘pompen 
of verzuipen’. Elk voor zich-
zelf. Volkstoneel van de bo-
venste plank.
Regisseur Van Hoorde om-
schrijft het als volgt: “Dit is 
geen toneel met échte ty-
petjes, het zijn meer karak-
terrollen. Het is iets tussen 

komedie en drama. Ik probeer vooral mijn 
acteurs zich te laten inleven in herkenbare 
situaties”. Maar dat er gelachen zal wor-
den, is ook zeker…
Johan dankte ook nog eens zijn sponsors 
De Rocker NV, De Witte Technics en Sche-
pens bvba.

DE CAST
De cast bestaat uit Lezz Wauters, Rens de 
Coensel, Caressa De Vogelaere, Charlotte 
Vande Weghe, Dirk Van Meirhaeghe, Pie-
ter Depouillon en Geert Van Bever.
Lien Meijerink assisteert Johan bij de re-
gie. Ze heeft al ervaring, ook in 2014 regis-
seerde ze bij het stuk “Noises off”. Decor: 
Peter De Vos, Marnix Aelman en Magda 
Coolsaet. Pascal Desloover zorgt voor 
de techniek. Verder achter de schermen: 
Marleen Dhondt, Lien Meijerink, Tiany De 
Schrijver, Peter De Vos, Magda Coolsaet.

MEER NFO
De prémière vindt plaats op
vrijdag 12 november, 20 uur.

Gewone speeldagen:
ook nog op vrijdag 26/11 (20u),
zaterdagen 13/11, 20/11 en 21/11
(telkens 20u),
en zondagen 14/11 en 21/11, om 15 uur.

Normaal tarief: 19 euro.
Met uitpas: 3,80 euro.
Tickets via www.uitbureau.be of 
09/233.77.88 tijdens openingsuren van het 
reservatiebureau.

Alles gaat door in Theater Scala, 
Dendermondsesteenweg 163 in Gent
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Aan het LAM GODS en Van Eyck hebben 
we recent al veel aandacht besteed (een 
lezing, de grote MSK-tentoonstelling, een 
stadswandeling).  Deze cyclus krijgt op 
zondagnamiddag 14 november een orgel-
punt, nu het gerestaureerde LAM GODS, 
in volle glorie op zijn nieuwe plek in de 
kathedraal kan bewonderd worden. We 
brengen dan een uitgebreid geleid bezoek 
aan onze St-Baafskathedraal en het nieu-
we bezoekerscentrum. Met behulp van de 
nieuwste AR-technologie (Augmented Re-
ality), gaan we diep in het verleden reizen 
en de geschiedenis beleven alsof je er zelf 
bij was. Als hoogtepunt van de tour kom je 
in de sacramentskapel oog in oog te staan 
met het enige echte Lam Gods. 
De belangstelling voor dit bezoek is der-
mate groot dat bij het ter perse gaan alle 
beschikbare tickets gereserveerd zijn.  Wie 
alsnog een kans wil wagen om er toch nog 
bij te zijn kan zich op ons DF-secretariaat 
op de wachtlijst inschrijven (zie onderaan).  

Voor onze volgende activiteit is er geen li-
miet op het aantal deelnemers.
Vrijdag 10 december 2021 om 20u00 in de 
grote zaal van het OCO
Beethoven, de grote Geweldenaar
Verteltheater door musicoloog
JOS MEERSMANS

Op 16 december 2020 was het 250 jaar ge-
leden dat Ludwig Van Beethoven geboren 
werd.  Door Corona konden we dit toen 
niet herdenken, nu wel. Het wordt een 
boeiend, lichtvoetig, ontroerend en ver-
rijkend verteltheater, geïllustreerd met tal 

Beethoven en nogmaals het Lam Gods in de spots
De lezing van filosoof JP Van Bendegem werd zeer gesmaakt. 
Je vindt er alles over in het artikel van Eric Van Laecke (blz. 24-25).

van iconische muziekfragmenten van de 
grootmeester, door musicoloog en mees-
terverteller JOS MEERSMANS. Hij vertolkt 
deze avond de rol van Franz Schubert en 
vertelt het levensverhaal van Beethoven.  

In maart 1827 overlijdt Ludwig van Beethoven.  De uit-
vaart was een van de meest memorabele die Wenen ooit 
heeft meegemaakt.  De scholen waren gesloten.  Een 
menigte van wel tienduizend zielen volgde het stoffe-
lijk overschot.  Onder hen componist Franz Schubert.   
Hij vertelt ons wat hij weet over zijn idool, over zijn lief-
des en zijn passies.  Maar hij staat ook stil bij wat Beet-
hoven groot maakte: de verbijsterende vernieuwing van 
zijn muziek.

En terwijl hij zelf langzaam aftakelt aan 
syfilis en weet dat hem met zijn dertig le-
vensjaren niet veel tijd meer overblijft, be-
seft Schubert maar al te goed dat hij een 
dwerg zal blijven naast deze reus.
 
Een mozaïek van vertellen, citeren, acteren 
en musiceren waarbij uw verbeelding niet 
kan ongemoeid blijven. Iedereen van har-
te welkom.

Vooraf inschrijven kan via:
cedewe.dewaele@skynet.be
GSM 0479 422 800 - tel 09 251 00 78
Bijdrage: bij voorinschrijving: leden DF 8 
euro, niet-leden 10 euro  (mits betaling 
op rekening van DF Oostakker BE71 7374 
2412 5469)  (op de dag zelf: +2 euro)   

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 WOENSDAG EN DONDERDAG

• Weekdagen: lunch aan 15 euro
• Altijd VERS klaargemaakt à la minute
• Specialiteit: côte à l’os
• Verschillende suggesties vis
• Groot, gezellig terras
• Vlakbij E17 en R4
• Ruime parking

VIER OUDJAAR IN THE BOSS
Binnenkort meer info op de website

ELKE DERDE VRIJDAG:
DINNER & DANCE met DJ
>> Reservatie gewenst
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Vele klanten zitten vandaag - ook letterlijk - 
met de handen in hun haar. Als je al jaren 
je kapsel toevertrouwt aan een bescheiden 
en goedlachse meester-kapper met meer dan 
zomaar professionele ervaring, is het sowie-
so één dag na de sluiting van het kapsalon 
pijnlijk ontwaken. Maar het leven houdt 
voor iedereen nu eenmaal altijd weer rust- 
en bezinningsmomenten in die vaak grens-
verleggende beslissingen vereisen. Anders 
gezegd, zelfs de mooiste liedjes blijven niet 
duren. Ook al zonden die al 45 jaar aan de 
Pijphoekstraat nog altijd loepzuivere klan-
ken uit. Het liet de kapperszaak in al die 
tijd uitgroeien tot een geliefkoosde en fel 
beklante omgeving waarin ook de jongere 
generaties nog altijd hun kritische gading 
vonden. Naast veel dames en heren van alle 

rang en stand die er netjes gekapt wilden bij-
lopen. Niet alleen uit pronkzucht maar ook 
als een eigentijdse vorm van ‘well-being’ ge-
richt op familiale feestjes of andere verplich-
te ‘optredens’. De zaak reikte trouwens veel 
verder dan zomaar de eigen dorpsomgeving. 
Mond-aan-mond reclame doorheen de jaren 
én de generaties leverde ook ‘verre vrienden’ 
en bekende figuren op. We noemen geen 
namen, maar… Er was onder hen zelfs een 
eminente professor die al een tijd in Austra-
lië resideert, maar bij tijd en stond naar Gent 
terugkeert. Uiteraard niet alleen om in Oos-
takker zijn haar te laten knippen. Het succes 
van de zaak stond in al die tijd evenredig 
met de daadkracht, de inspanningen en de 
voortdurende bijscholing die Marc Fiers zich 
getroostte. Hij trok daartoe op vrije dagen 

en in de weekends met enkele binnen- en 
buitenlandse collega’s op ‘leerschool knip-
pen en kleuren’ naar Parijs, Barcelona, Lon-
den… Die laatste is nog altijd het mekka van 
nieuwerwetse ontwikkelingen. Maar ook 
naar vervolmakingscursussen in Antwerpen 
en Knokke. Altijd weer met de bedoeling 
om mee te zijn met de modetrends, de tech-
nieken, de materialen en de uitstraling van 
een ‘moderne’ coiffurezaak. Wie zijn toe-
gangsdeur en infrastructuur onder ogen zag, 
ervaarde meteen hoe ervaringskontakten 
met lotgenoten in andere landen, heilzaam 
kunnen inwerken op de eigen evolutie. Hij 
was een meester in zijn vak. Altijd beschei-
den, goedlachs en ‘eeuwig jong’ naar hart 
en geest. Waar vooral vroeger, menig feest-
je werd gebouwd tussen wachtende klanten 
of jonge mensen op gezelschapsjacht. Het 
waren memorabele tijden om nooit te ver-
geten. En zoals nogal wat andere beroepen, 
is een kapper vooral ook een sociaal beroep.
Marc Fiers is afkomstig uit de Lourdesstraat. 
Zijn vader was loodgieter en had er een win-
kel van sanitair. Marc liep aanvankelijk school 
aan de normaalschool Glorieux, Sint-Jozef-
straat. Maar zijn ambities lagen elders en ver-
der. Met de onderliggende wensdroom naar 
een eigen zelfstandig bestaan. Hij doorliep 
de Gentse kapperschool aan de Kongostraat 
met uitlopers in de moderichting en boek-
houdkundige specialisatie. En trok in de leer 
bij zelfstandig kapper Etienne Boone aan de 
Walpoortstraat. Die werd in zijn tijd zelfs 
wereldkampioen haarsnit. Of meer recent bij 
Pascal van Loenhout in Antwerpen. Enkele 
jaren geleden nog bekroond in de Londense 
Royal Albert Hall tot ‘de beste kapper ter we-
reld’. Als dat geen referentie is… 
Op zaterdag 30 oktober 1976 startte Marc 
Fiers zijn eigen zaak aan de Pijphoekstraat. 
Hij woonde toen nog thuis aan de Lourdes-
straat. Na zijn huwelijk met Carine Bauwens 
verhuisde hij naar Evergem. Ook zij is een 
zelfstandige doorduwer als telg van het ge-
lijknamige tuinaanlegbedrijf. Marc is offi-
cieel met pensioen maar wil nog altijd niet 
stilzitten. Hij onderzoekt of hij bv. bekende 
Japanse haarscharen aan meer democrati-
sche prijzen aan de man kan brengen op ons 
continent.
Tussen haakjes, het kapperspand, de naast-
liggende woning en het dito groenveld is 
verkocht aan bouwpromotor Huysman. Die 
wil er op termijn appartementen met onder-
aan verkoopruimtes optrekken. De voorlopi-
ge plannen zijn al in de maak.

Tekst: Eric VAN LAECKE 
Foto’s: Jan CALLEBERT     

Marc Fiers legt de kapperscharen neer…
Meester-kapper Marc Fiers (64) aan de Pijphoekstraat legt - na precies 45 jaar - de 
kapperscharen neer. De zaak groeide uit tot een vertrouwd toevluchtsoord voor al 
wie met zijn haardos aldoor een stijlrijke en/of modegevoelige richting uit wou. 
Bekende figuren werden trouwe klanten. Sommigen pinkten bij het afscheid meer 
dan wat tranen weg…
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Op zaterdag 2 oktober 
kwamen in de Volkstuintjes 
enkele tuinliefhebbers samen 
om de grootste en mooiste 
exemplaren ‘pompoenen’ te 
bewonderen. 
Er was (uiteraard) 
pompoensoep à volonté, ook 
al smaakde een duveltje in de 
kantine even goed. Weger-
van-dienst Johan Robaeyst 
nam er de weegschaal bij 
en de grootste exemplaren 
werden gewogen.

Op de derde plaats eindigde 
Koen Van Mulders met een 
pompoen van 24,10 kilo. 
Tweede werd An Vroman, 

Eddy en Mireille kweken grootste pompoen

haar vrucht woog 29,90 kilo. Absolute 
winnaar werden Eddy en Mireille, 
hun pompoen werd met 32,90 kilo de 
grootste en de zwaarste. 

De volkstuinders maken zich stilaan 
klaar voor de winter na alweer een 
vruchtbaar seizoen. – J.C.

Altijd weer op zoek naar de beste koop-
jes en rariteiten aan soms indrukwekken-
de prijzen. Of naar nieuwigheden uit het 
sterk gevarieerd amalgaam aan promotie-
artikelen. Het ruim tiental standhouders 
kwam afgezakt vanuit alle (Vlaamse) wind-
streken. Ook Jef Smits, oprichter van het 
Duvel Museum in Schelle (Antwerpen) was 
er weer bij. Het museum reikt zo’n twee-
duizend artikelen aan, waaronder vierhon-
derd verschillende glazen. Hij mag zich nog 
altijd Ambassadeur Duvel Moortgat noe-

Duvelfanaten verbroederen
op Oostakkerse beurs…
De derde ‘Oost-Vlaamse Duvel-
beurs’ in café De Spiegel werd een 
druk beklante meevaller. Ruim voor 
de openingstijd maakten een paar 
tientallen verzamelfanaten van het 
Moortgatse brouwsel uit Breendonk 
ongeduldig hun opwachting.

Enthousiast over uw 
onderneming? Wij ook!
Ontdek ons ruim aanbod mét persoonlijk advies.

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.
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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

BNP-12144-19-781155725-FintroOostakker_Adv_143x194.indd   1 29/10/21   10:45
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men. Er was veel volk en het was voor uit-
baters Kelly en Gert een hele uitdaging om 
aldoor voldoende originele glazen te spoe-
len. Maar met de coronatoestanden in het 
achterhoofd hadden de aanhangers tijd zat 
en vooral nood aan verbroederen. Ze de-
den met plezier elkaar (figuurlijk) de ‘Du-
vel’ aan. Tussendoor versterkt met de door 
de organistoren klaargemaakte broodjes. 
Volgend jaar op 19 maart 2022 krijgt de 
Oostakkers beurs op dezelfde locatie een 
vervolg. Na Beernem is het naar verluidt, 
de enige plaats waar de provinciale lief-
hebbers daar nog voor terecht kunnen. Het 
verenigingsleven pakt trouwens overal en 
versneld de draad weer op. Komende lente 
en zomer zal het best druk worden. Noteer 
dus best nu al de datum. Tenzij corona blijft 
parten spelen…

Eric VAN LAECKE   
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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

 

1 
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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. 

Na de coronaonderbreking is de Sint-Hu-
bertusviering aan Oostakkerdorp helemaal 
terug. Vzw Hubertusvrienden ging daad-
krachtig en verstandig om met de obstakels 
van het moment. Zeg maar een krapper be-
meten ruimte en de invloed van de wegen-
werken. Zo werd de kiosk ingeruild voor een 

Sint-Hubertusviering werd toch gesmaakte meevaller…
Ondanks een krapper bemeten ruimte, werd de Sint-Hubertusviering toch 
nog een meevaller. De trouwe aanhangers van de patroonheilige en hun - 
niet altijd volgzame - speelse viervoeters waren in voldoende mate present. 
De organisatoren deden hun best om alles in goede banen te leiden. De sfeer 
zat goed en het natte weer hield zich in. Tot vlak na de activiteiten…

mobiel podium van de stad Gent. De optocht 
vanaf de kerk begeleid door de Brabantse 
paarden en jachthoornblazers kon niet door-
gaan. Alles speelde zich af op het terrein ter 
hoogte van het OCO en in de nieuw aange-
legde straat. Het was het twintigtal paar-
den van trouwe leverancier De Brabander 

uit Belzele geen zorg. De imposante dieren 
maakten plechtstatig en welopgevoed hun 
opwachting. Ook een paar kinderkoetsen re-
den er af en aan. Terwijl de jachthoornblazers 
van KSA Geraardsbergen stilstaand te paard 
de typische geluiden van de jacht lieten weer- 
klinken. Pastoor Chris Simoens van de Bavo- 
parochie zette, na de wijding van de mastel-
len in de Sint-Amanduskerk, ook op het podi-
um het kerkelijk ritueel verder. Met een ode 
aan mens en dier als bevoorrechte binding 
met de natuur en onze leefwereld. ‘Suisse’ Ro-

bert Hemelsoet (80) was aan een laatste 
officiële opwachting toe. Hij fungeert 
al vanaf zijn vijftiende in de rol van 
‘kerkbewaker’. Naar verluidt wil ‘melk-
boer’ Luc Boelaert zijn schoonvader op-
volgen. Zoals aangekondigd, pakten de 
organisatoren uit met een bescheiden 
marktje. Daarop gingen de gratis drup-
pels vlot van de hand, smaakte de soep 
lekker verwarmend en verlieten ook de 
Hubertusbiertjes gretig de bierwagen. 
In een nieuwe stand wachtten allerhan-
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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

Groenstraat 76
9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

de versnaperingen en tapas op honge-
rige bezoekers. De kleinsten konden 
ballen gooien naar figuratieve hou-
ten zwammen(?). Ze steunden mee 
de organisatiekas uiteraard voor een 
prijsje. Het moet gezegd, het initiatief 
krijgt geen steun van de stad en moet 
zich behelpen met eigen inzet en gul-
le sponsors.
De traditionele ringsteking te paard 
leverde al voor de vierde keer op rij 
dezelfde winnaar op: Robbe Goethals. 
Alle bezoekers met een dier konden gra-
tis meedoen aan een tombola met prijzen, 
toegestopt door veearts Johan Devalez uit 
de Bredestraat. Inwoner Maciej Szygowski 
uit de Ivonna Nevejanstraat had het geluk 
aan zijn zijde. Hij ging met de eerste en de 
derde prijs aan de haal. Met Chantal Ben-
nesteker als tweede.
Tot slot nog vermelden dat het Sint-Huber-

tusmaal in het Ontmoetingscentrum Oostak-
ker nog nooit zoveel smullers over de vloer 
kreeg. Zo’n 170, medewerkers inbegrepen. 
De nood aan weer ontmoeten, blijft inder-
daad groot. Met patroonheilige Hubertus 
nog altijd als betrouwbare magneet. Ook in 
beperkende coronatijden…    

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan CALLEBERT
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�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

Theater DE BALSEMBLOMME vzw speelt: 

Rare Mensen
Een volkse komedie van Frank Van Laecke

REGIE: Patrick Pevenage

SPELEN MEE: 
Mieke De Decker, Rosa Duchateau, Sara 
Geens, Frederik Gulinck, Koenraad Pauwelyn, 
Wim Van Doorsselaere, Nicole Vanhoucke en 
Liane Vermeulen

SPEELDATA:
12-13-19-20 november 2021 om 20u
en 14 november 2021 om 15u 

LOCATIE:
Zaal Nova, St-Bernadettestraat, 9000 Gent

Rare mensen is een (h)eerlijke volkse komedie 
van Frank Van Laecke. Het is feest ten huize 
van de familie Lachaert. Niet zomaar een 
feest, wel het 107de verjaardagspartijtje van 
Tante Celestien. In aanwezigheid van een 
aantal prominente figuren belooft het een 
heus evenement te worden vol verrassingen. 
Tante Celestien zelf heeft er echt geen zin 
in. Ze is potdoof, niet meer goed te been en 
een beetje weg van de wereld, zo lijkt het. 
Maar dat zal de pret niet bederven! Iedereen 
van de familie Lachaert en aangetrouwden 
vertoont wel één of ander scherp kantje en er 
is minstens één hoekje af. Ook de figuren die 
op bezoek komen blijken ietwat zonderlinge 
kwieten te zijn. Een verzameling “rare 
mensen” dus.

TICKETS: 12 euro.
Leden Opendoek, senioren en studenten: 11 euro
RESERVATIE  09 228 51 25
reservatie@balsemblomme.be

Abonnement
Attentie

Personen die belangstelling hebben voor ons maand-
blad ‘Attentie’ en niet op Oostakker woonachtig zijn, 
kunnen een jaarabonnement nemen (30 euro voor 
11 nummers). U betaalt enkel de postzegels. Die zijn 
immers de voorbije vijf jaar met 30% duurder gewor-
den. En om één boekje te versturen moeten we DRIE 
zegels kleven.

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. Ver-
meld uw naam, adres, en ‘attentie’. We sturen dan 
elke maand ‘Attentie’ op met de post.
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ONTDEK DE NIEUWE D-MAX 
IN JOUW BUURT !
ROADSHOW BIJ AUTO'S MARTENS 
VAN 7 TOT EN MET 10 MEI! 
OF OP ISUZU.BE

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

& assistentie garantie

5JAAR 100.000km

1 T3,5 T

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

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

AUTO'S MARTENS
Antwerpsesteenweg 59 

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

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             0472456428 
Gratis wijnproeverij  

vrij 19/11 (16u-21u) / zat 20/11 (11u-16u) 

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

Roger en Christiane
delen al 60 jaar liefdesgeluk
Op 12 september ‘21 waren Roger Pijnaert en Christiane Wil-
lems 60 jaar getrouwd en ze werden later op die maand ge-
huldigd op het stadhuis van Gent. Ze leerden elkaar kennen 
in café dancing de Reseda in Zelzate waarna nog vele dans-
avonden volgden.
Na zijn opleiding als metser, was Roger eerst enkele jaren in 
dienst bij M. Van Nieuwenhuyse in Oostakker om dan later, 
samen met zijn broer Lucien, de ‘BVBA Gebroeders Pijnaert- 
Aannemer Metselwerken’ te starten. Roger was ook een fer-
vent duivenmelker, net zoals zijn vader. Christiane heeft en-
kele jaren als dienstmeid gewerkt bij de familie René Hanet 
op het ‘Kasteel Te Lande’ in Destelbergen en werd na het hu-
welijk huisvrouw. 
Uiteraard bouwde Roger zelf zijn huis in Oostakker en werd 
dit ook de thuis van hun 2 dochters, Christel en Pascale.
De familie werd ondertussen uitgebreid met 3 kleinkinde-
ren,  waar ze heel trots op zijn.
Tot op heden wonen ze nog steeds samen in hun huis in de 
Wittewalle.
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 9041 Oostakker

T. 09-2510699

Butane en Propane gas
CAMPINGAZ

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

ACTIE :

Deep moist
depot 

Deep moist depot
dag- + nachtcreme

Nu voor 47 euro
i.p.v 54 euro

 

 

 
 

 

 

WIJKBEURS VOOR MANTELZORGERS 
EN HUN NAASTE
Op woensdag 10 november wordt er vanuit LDC 
Wibier een mantelzorgbeurs georganiseerd.
Mantelzorgers en/of naaste kunnen er terecht 
voor info bij partners en lokale organisaties 
(o.a. ziekenfondsen, thuiszorgdiensten, 
mantelzorgverenigingen of vervoerdiensten)
Doorlopend toegang tussen 14u30 en 17u30 (gratis)
WZC Vincenthof, Gasthuisstraat 10, Oostakker
Allen welkom!
 
Contact:  Mia Trappeniers: 0478 87 06 79
                Mia.trappeniers@stad.gent 

Cartoonist AAaRGh
gaat op restaurant…
Zoals al aangekondigd in een vroegere uit-
gave brengt de Sint-Amandsbergse car-
toonist-auteur-humorist Mario De Koninck 
- alias AAaRGh een nieuw 
boek uit. ‘Op restaurant’ 
doorloopt in meer dan 
honderd culinaire car-
toons het traditionele 
verloop van een restau-
rantbezoek. Zeg maar tus-
sen menu- en wijnkeuze, 
soep, voor- en hoofdge-
recht, dessert tot de…. af-
rekening. Driesterrenchef 
én fan Peter Goossens van 
Hof van Cleve nam het 
voorwoord voor zijn rekening. Daarin maakt 
hij een vergelijking tussen een topgerecht en 
een topcartoon. Ook chocolatier Dominique 
Persoone en de Nederlandse topchef Roger 
Van Damme schreven hun woordje neer.
‘Op restaurant’ is een ideaal cadeauboek 
voor de eindejaarsperiode. Wie het boek via 
de webstek bestelt en in het Gentse woont, 
betaalt geen verzendkosten. De auteur levert 
het af aan huis. De uitgave telt 112 bladzij-
den, is een hardcover en kost 17,50 euro. De 
oplage is beperkt. Een voorbestelling plaat-
sen, kan nu al. De eerste 100 boeken worden 
door de auteur genummerd en gesigneerd.

Alle info op webstek https://shop.aaargh.be.

Eric VAN LAECKE 
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

EXTRA KOELRUIMTE NODIG?
HUUR EEN 

KOELAANHANGWAGEN

60 euro / dag
langere periode op aanvraag

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

Sassevaartstraat 46/212
9000 GENT

info@thehousefriend.be

0475/73 27 40
0487/37 69 74

MAATWERK IN VASTGOED

www.thehousefriend.be

The House Friend Real Estate

In het eerste deel van het concert werd het mooie samenspel 
tussen de piano van Oostakkernaar Bart Verbeke en violiste 
Anouk Lievens gewaardeerd. Dat dit deels improviserend ge-
beurde, wegens ziekte van een andere violist, bleek op geen 
enkele manier te merken. Bijzonder was ook het viool-en pia-
nospel van de jonge kinderen. 

Tijdens het tweede deel van het concert, genoten we van de 
muzikale reis die het ‘DAMAST duo’ ons aanbood. De reis van 
Syrië tot hier werd door de toelichting tastbaar. Hierdoor werd 
onze muzikale appetijt nog meer geprikkeld. Ook hier was het 
samenspel tussen de viool en de accordeon om van te snoepen.
Tijdens de pauze zorgde de welzijnsschakel ‘KANS’ dat het tal-
rijk opgekomen publiek zich kon laven aan het Bavobier en an-
dere dranken. ‘Ferm’ zorgde ervoor dat een koffie, al dan niet 
met een warme wafel, gesmaakt werden. De geïnteresseerden 
konden ook zien hoe André Criel aan zijn draaibank mooie 
dingen maakte en kregen hierbij de nodige toelichting. Na het 
concert bleven nog heel wat mensen napraten. ‘Het smaakt 
naar meer’ was hierbij niet uit de lucht. Het was uiteindelijk bij 
zevenen als de kerkdeuren dicht gingen. 
Heel veel dank aan de gedreven muzikanten, de vlotte samen-
werking tussen allen die het concert mogelijk maakten en na-
tuurlijk het enthousiast publiek.
Op de website van de parochie (www.bavoparochie.be) kan u 
de foto’s van het concert bekijken.

Tekst: H. Knudde

Foto: Eddy Van de Walle

Toch nog ‘OMG! Van Eyck’
in Desteldonk
Een jaar na datum is een gepland concert toch nog 
kunnen doorgaan. Wij zullen het geweten hebben 
dat ‘OMG! Van Eyck in de wijk’ in Desteldonk 
geweest is op zondag 17 oktober. We mochten 
immers getuige zijn van een zeer gewaardeerd 
concert dat in de kerk van Desteldonk doorging. 
Dirk Uyttendaele en de medeorganisatoren 
mogen terecht fier zijn op hun initiatief. Ook met 
dank aan de stad Gent’ en ‘Cultuur Gent’ voor de 
ondersteuning. Meer dan 150 mensen hebben van 
het concert kunnen genieten.
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D A G K L A P P E R
Wegens corona gaan er nog altijd heel weinig activiteiten door. Daardoor 
houden we deze dagklapper nog altijd achter de hand tot de hemel terug 
volledig opklaart. Van zodra de activiteiten volop heropstarten zullen we 
terug een dagklapper opstellen. Redactie.

ATTENTIE 2021 - 55e jaargang

Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...
december 12 3 december 10 tot 17 december

ATTENTIE 2022 - 56e jaargang

Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...
januari 1 31 dec 2021 7 tot 14 januari
februari 2 29 januari 4 tot 11 februari
maart 3 26 februari 4 tot 11 maart
april 4 31 maart 8 tot 15 april
mei 5 28 april 5 tot 12 mei
juni-juli 6-7 2 juni 9 tot 16 juni
augustus 8 29 juli 4 tot 11 augustus
september 9 2 september 9 tot 16 september
oktober 10 30 september 7 tot 14 oktober
november 11 28 oktober 4 tot 11 november
december 12 2 december 9 tot 16 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. 
Graag uw gemeente vermelden aub.

TE GEEF  (gratis dus)
Livingkast, notelaar, 2m20 breed en 
1,77m hoog. Info: 09-342 92 65

TE KOOP
Eiken kastdeurtjes en bijhorende scharnieren. 
VP: 50 euro. Info: 09-342 92 65

TE KOOP
Stevige houten eetstoel. Meegroeistoel, 
in hoogte verstelbaar. In perfecte staat en 
super proper, amper gebruikt bij oma.
Vraagprijs: 17 euro. Tel. 09-228 34 84

TE KOOP
Massagetafel, slechts 1x gebruikt. Vraagprijs: 55 euro. 
Info: 0496-507427

TE KOOP
Kinder motorjas van merk Bering. Maat: 
152 of 10/12jaar. Nieuwstaat en geen 
rokers. Prijs: 50 euro. Info: 0495-40.10.91 
of kelly.schepens3@telenet.be

TE KOOP
Huis met tuintje (Oostakker, Oude Holstraat 16). Living, 
keuken, bijkeuken, badkamer, 3 slaapkamers en zolder. 
Voor afspraak 0478-588335.

TE KOOP
Haardrooster 13 tands; 79cm breed, 26cm hoog, 54cm 
diep. VP 50 euro. Info: 09-2289677

TE KOOP
Winterbanden op metalen velg 
195/55R15 prijs 160 euro. Bellen tss 
19u en 21 u  09-355.16.77

DORP KRIJGT STILAAN VORM…
De werken aan het dorp schieten nu eindelijk wat beter op. De 
rotonde, kant Gentstraat, is zo goed als klaar en nu zijn ze vol-
op bezig in de Sint-Laurentiuslaan. De strook waar de bushaltes 
voorzien zijn werden onlangs aangelegd. Met ernaast een ferm 
versmalde straat. Men hoopt tegen eind van 
dit jaar de toegang naar het Dorp (deels) te-
rug te kunnen openmaken voor het verkeer. 

Men vraagt nogmaals om op het smalle tijdelijke voetpad, ter 
hoogte van Fintro, NIET met de fiets te rijden. Er waren daar al 
enkele conflicten tussen voetgangers en fietsers die niet afstap-
ten. Eén voetganger kreeg zelfs enkele rake klappen toen hij een 
fietser erover aansprak. - Tekst en foto’s: Jan Callebert
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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

Ballet ‘Sleeping Beauty’
of ‘Doornroosje’

Op woensdag 2 maart 
2022 om 20.00 uur wo-
nen we met onze afde-

ling het ballet ‘Doornroosje 
of Sleeping Beauty’ bij in de 
Capitole te Gent.
Dit is één van de sterrenstuk-
ken van het klassieke ballet 
met een zwierige partituur 
van Tsjaikovski die uitgroei-
de tot één van de allerbe-
kendste balletten uit de 19de 
eeuw. Meer dan 120 arties-
ten, schitterende decors en 
kostuums met een live symfo-
nisch orkest, zorgen voor een 
betoverende en spectaculaire 
balletervaring voor de hele familie.

Componist: Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
Choreografie: Marius Pepita
Libretto: geschreven door Ivan Vsevolojski naar het 17e-eeuwse 
sprookje van Charles Perrault.
Duur: 2u40 inclusief pauze, 3 Aktes

De prijs voor het bijwonen van deze vertoning (ticket rang 1 – 
normale prijs: 59 Euro) bedraagt 50 Euro voor vtbKultuur leden 
en 54 Euro voor niet-leden.

Voor inschrijvingen:
Contacteer Pol Storme,
tel. 09 259.02.75,  e-mail: oostakker@vtbkultuur.be
of schrijf je in via onze website https://www.vtbkultuur.be/

oostakker/activiteiten waar je ook alle informatie terugvindt. Na 
bevestiging gelieve te betalen op rekening BE10 7360 6084 2104 
van vtbKultuur Oostakker. Je bent slechts finaal ingeschreven na 
betaling. 
Let op! Het deelnemersaantal is beperkt. Snel beslissen en vlug 
inschrijven is de boodschap.

vtbKultuur Afdeling Oostakker
Contactpersoon: Pol Storme
François Van Impelaan 38, 9041 Oostakker
E-mail: oostakker@vtbkultuur.be
Tel.: 09/259.02.75
Rek. nr. BE10 7360 6084 2104

VTBKULTUUR OOSTAKKER START 2022
MET TWEE BALLET VERTONINGEN:  

Ballet Vlaanderen, Cherkaoui / Bausch
Op zondag 13 februari 2022 om 15 uur danst het Opera Ballet 
Vlaanderen in de Opera van Gent.

Met Le Sacre du printemps 
van Igor Stravinsky met 
een choreografie van Pina 
Bausch brengt Opera Bal-
let Vlaanderen één van de 
ijkpunten van de dansge-
schiedenis naar Gent. In 
combinatie met het fas-
cinerende Noetic van Sidi 
Larbi Cherkaoui wordt dit 
een dansmatinee om nooit 
meer te vergeten.

Drie redenen waarom je daarbij moet zijn:

1. De legendarische Pina Bausch was één van de belangrijkste 
choreografen van de 21ste eeuw. De stukken van Bausch toeren 
over de hele wereld.

2. Het Symfonisch orkest van Opera Ballet Vlaanderen begeleidt 
deze choreografie met ‘Le Sacre du printemps’, het meesterlijk 
muziekwerk van Igor Stravinsky.

3. En tenslotte ontdek je naast Le Sacre du printemps, één van 
de meest fascinerende werken van Sidi Larbi Chaerkaoui: Noetic.

De prijs voor rang 1 tickets bedraagt 62 Euro voor vtbKultuur 
leden en 66 Euro voor niet-leden (i.p.v. normaal 70 Euro).
Plaats van het gebeuren: Opera Gent, Schouwburgstraat 3 te 
9000 Gent 
Duur: 2 uur, incl. pauze.
Gratis inleiding om 14.45 uur en gratis nagesprek vlak na de 
voorstelling.

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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Sleeplife® is exclusieve dealer van

Slapen in een bed dat 
bij je past, dat voel je

Kom langs tijdens de

SLAAP-DNA® Actiedagen
vanaf  5 november t.e.m. 20 november

dat dat 
dat voel je

Tot € 1.000 voordeel 
op Ergosleep®-bedcombinaties

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
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