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Volgende editie verschijnt in de week van 7 tot 14 januari. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 31 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 - DECEMBER 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

Oostakkerse hockeyspeler op 
WK U21 - zie blz. 4

75 jaar ‘jongenschiro’ op
Lourdes - zie blz. 18

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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

• Ben je (nog) op zoek naar een uniek
juweel voor de feestdagen voor jouw
geliefde(n)...?

• Christiaan Van Bignoot komt tot bij
jou aan huis met zijn collectie en
begeleidt jullie naar de perfecte
keuze.

• Je kan Christiaan vlot bereiken via
whatsapp/tel 0478 641 113 en/of mail
christiaan@vanbignoot.com en dit
elke dag van 9-21u

• Neem je een kijkje op
www.christiaanvanbignoot.com?
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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

U leest momenteel het laatste nummer van 
de 55ste jaargang van Attentie. Er is alweer 
een jaartje voorbij en we blijven nog altijd 
overeind. Hoe moeilijk en uitdagend de afge-
lopen kalender ook was. In een stilaan vertrouwd samenspel 
van vallen en opstaan, voortdurend schakelen - het nieuw-
ste toverwoord in coronatijden-  sleutelen aan inkomsten en 
uitgaven, financieel inleveren, bezorgdheid om de continuï-
teit van de maandelijkse verdeling… Met in het voorjaar, de 
zoektocht naar gelegenheidsmedewerkers om de redactie te 
versterken. Nadat ondergetekende door de plaatselijke po-
litiek op de sociale media werd geschoffeerd. De tijd heelt 
vele wonden en ik kan er alweer om lachen. En vooral, ik 
doe nog wat voort. Ondanks of dankzij mijn soms scherpe 
pen. Gesterkt door één van mijn cynische boutades: sommi-
ge mensen hebben nu eenmaal de ‘breeddenkendheid van 
een gesloten oester’. Wie het schoentje past, trekke het aan. 
Zeker diegenen die de mond vol hebben van vrijheid en een 
onafhankelijke pers. Voor zover die  hen naar de mond wil 
praten natuurlijk. Daarvoor zijn ze bij ons aan het slechte 
adres. Dat recent twee internationale journalisten de Nobel-
prijs kregen, sterkt ons in de overtuiging dat ook de jongere 
generaties zich nog altijd een nog betere wereld dromen. 
En zich niet zomaar laten ringeloren door de sociale platfor-
men. Ook al zijn die vandaag het snelste en efficiëntste com-

municatiemiddel. Onpersoonlijke vrijblijvendheid 
en veel bagger inbegrepen.
Maar elke medaille heeft twee kanten. Ondanks 
onzekere en onvoorspelbare corona-uitbraken – 

het einde is nog niet in zicht – is de mens nog altijd een over-
levingsdier. Een pluim aan de vele verenigingen en organisa-
ties die zich nog altijd boven water weten te houden. Zij het 
gedwongen van op afstand en met insnoerende mondmas-
kers. Ze zijn nog altijd het cement dat onze leef- en denk-
wereld boeiend en overeind houdt. Een pluim ook aan de 
plaatselijke handelaars (en adverteerders) die blijven gelo-
ven in de toekomst en zich in alle bochten en aanpassingen 
wringen om alsnog hun klanten tevreden te stellen. En hen 
nog altijd service en vaak een luisterend oor willen bieden.

Tot slot ook nog een pluim aan alle medewerkers en onder-
steuners van dit blad die er blijven voor ijveren en in gelo-
ven. En meer dan ooit ‘op straat’ – o.m. ons team van uitdra-
gers – mogen ervaren dat hun inspanningen door heel wat 
inwoners worden geapprecieerd. Allemaal bedankt voor zo-
veel veerkracht en incasseringsvermogen. En vooral aan elke 
lezer een goed eindejaar en nog meer een gelukkig nieuw-
jaar. Met voor alles een goede gezondheid!

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Gezondheid
voor alles !

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

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

De wensbus komt naar Oostakker

Een fijne buurtbabbel
met gratis pannenkoeken

Zaterdag 18 december 2021 tussen 13.30 en 15.00 uur
Locatie: Roos Proesmanstraat aan de wensbus

Wat houdt je bezig in je buurt? Is alles naar wens of wil je iets veranderen?
Hoe zie jij je buurt evolueren en heb je bepaalde suggesties 

naar het lokaal beleid toe.

Van harte welkom, samen met je kinderen, voor een gezellige ontmoeting
met de buren bij een lekkere pannenkoek, chocomelk en Glühwein.

Graag tot dan.

Beweging.net Oostakker
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OOSTAKKERDORP 15, 9041 OOSTAKKER I T 09 251 28 38
WWW.OPTIEKALBRECHT.BE

OPEN: DI-VR 9-12:30U & 14-18U 
ZA 10-12:30U & 14-17U I ZO & MA GESLOTEN

EINDEJAARSACTIE

Bij aankoop van montuur + 

glazen op sterkte: tweede 

paar glazen gratis!

info en voorwaarden in de winkel

Stapvriendelijk verder doen….

In ‘uitgesteld relais’ een (aangepast) stap-
vriendelijk berichtje dat er vorig nummer 
niet meer in kon. Uit een vroegere enque-
te bij de bevolking leerde de stad dat de 
nood aan begaanbare en veilige voetpaden 
hoog staat op het prioriteitenlijstje aan 
verzuchtingen. Gent maakt dan ook al een 
paar jaar werk van de heraanleg ervan. Dat 
gebeurt meestal via uitbesteding aan een 
aannemer. Vooral als de heraanleg complex 
is en/of snel moet gaan. Maar ook in eigen 
regie is de (lokale) wegendienst soms aan 
de slag. Al een aantal maanden waren de 
stadswerkers bij tijd en stond - lees afhan-
kelijk van het werkaanbod en de planning - 
aan de slag in de Domien Geersstraat. De 
lange duurtijd is dus geenszins een gevolg 
van een slechte planning. Wel van occasi-
oneel en effectief kunnen inzetten van de 
stadswerklui. Aan de ene kant van de straat 
tussen de Wolfputstraat en de H.B. Tracy- 
laan en intussen nu ook tot aan de Basis-
school De Letterdoos - is de klus geklaard. 
Als nu ook nog eens het wegdek wat zou 
kunnen bijgewerkt en opgelapt. Liefst zon-
der al te veel verkeershinder (sic)… 

Eric VAN LAECKE

Het Gents vaccinatiecentrum is terug van 
weggeweest. Het werd afgebroken en sloot 
een paar maanden de deuren om op het 
commerciële Flanders Expo een paar beur-
zen te kunnen laten doorgaan. Nadat al eer-
der de Vlaamse Gemeenschap op de sluiting 
had aangedrongen. Het kan verkeren. Maar 
geen verwijt en alle begrip. Wie had ooit be-
vroed dat het ziekmakend, ook levensbe-
dreigend virusbeestje ons nog altijd in de 
ban zou houden. Maar de realiteit dwingt. 
Het centrum werd versneld heropgebouwd 
en een pak Gentse 65-plussers kreeg er in-
tussen al een derde prik. De zogenaamde 
‘boosterprik’. Het is de bedoeling om elke 
dag 2.500 prikken te zetten. Ook kinderen 

die sinds september 12 jaar zijn geworden, 
krijgen een uitnodiging om er zich te laten 
vaccineren. En ook nog niet- of gedeelte-
lijk gevaccineerden zijn nog altijd welkom. 
Het centrum blijft, zoals voorheen, toegan-
kelijk voor mensen met een beperking en/
of mensen die minder mobiel zijn. Iedereen 
kan opnieuw beroep doen op gratis open-
baar vervoer. En op vele helpende handen 
die het opzet mee ondersteunen. Het is de 
bedoeling dat alvast de 65-plussers en de risi-
copatiënten voor Kerstdag hun ‘boosterprik’ 
krijgen. Op vrijdag 17 december rond het 
middaguur geef ikzelf dan ook ‘niet thuis’… 

Eric VAN LAECKE

Vaccinatiecentrum Flanders Expo weer open…
Sinds 1 december heropende het Gents vaccinatiecentrum op Flanders Expo 
de deuren van Hal 2.  Wie zich opnieuw wil laten vaccineren wordt er - alweer 
zeer gastvrij - verwelkomd. Voor de anderen is het een (even vernieuwd) 
aanbod om alsnog de stap te zetten. 
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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

De 20-jarige student handelswe-
tenschappen Thibault Deplus is, 
samen met zijn wat oudere broer 
Maxime, een vaste waarde in het 
Gentse hockey. De twee verdedi-
gers uit de Oostakkerse Ramstraat spelen 
al hun leven lang samen bij La Gantoise. 
Dat verhuisde een vijftal jaar geleden van 
de aloude vertrouwde stek in Gentbrugge 
- sinds 1920 - naar de Gentse Noorderlaan 
(Blaarmeersen). Het duo trok uiteraard mee 
en bouwde er zich al langer een sterke re-
putatie op in de eredivisie. Met tussendoor 
eer- en perspectiefvolle groeimogelijkhe-
den én speelkansen bij de nationale Red 
Lions. Thibault werd recent uitverkoren om 
mee de Belgische kleuren te verdedigen op 
het vierjaarlijks internationaal tornooi voor 
landenteams in Bhubaneswar in India. In 
-  vriendschappelijke - concurrentie met zijn 
ploegmaat Guillaume Hellin, die als reserve 
werd aangeduid. Hij treedt daarmee in het 
spoor van zijn oudere broer die vorig jaar in 

Hockeyer Thibault Deplus nam deel aan WK U21 
De Oostakkerse hockeyer Thibault Deplus van Hockey-, Padel- en Tennisclub 
La Gantoise maakte tussen 24 november en 5 december zijn opwachting op 
het Wereldkampioenschap veldhockey heren U21 in India. Hij speelde er zich 
mee in de kijker. De Young Red Lions legden al in de kwartfinales de duimen 
tegen gastland en favoriet India. 

het kader van de Tokyo and Beyo-
nd-groep, met de Red Lions naar 
Australië trok. Voor ingewijden 
is India dan weer nog altijd de 
voortrekker en het mekka van de 

alsmaar populairder wordende veldsport. 
De twaalfde editie van de ‘Men’s FIH Hoc-
key Juniors World Cup (U21)’  ging door in 
het imposante en multifunctionele Kalinga 
Stadium, gelegen in de deelstaat Odisha. De 
vorige editie dateert al van december 2016 
en vond plaats in Lucknow, de hoofdplaats 
van de provincie Uttar Pradesh, ook al in In-
dia. De organisatie was ook nu weer in han-
den van de ‘Fédération Internationale de 
Hockey’ (FIH), zeg maar de overkoepelende 
wereldbond van de veld- en zaalhockey. Met 
zetel in het Zwitserse Lausanne. Aan het 
wereldtornooi namen zestien teams deel, 
afkomstig uit vier confederaties. De Belgen 
kwamen er in de groepsfase in Poule A uit 
tegen Chili, Maleisië en Zuid-Afrika. Daarbij 
ondersteund door coach Jeroen Baart en 

assistent Javier Telecha. Op 
de weg naar het WK U21 
speelden de Belgen vooraf 
kwalificatiewedstrijden in 
juli dit jaar in het Spaanse 
Valencia. Met als tegen-
standers gastland Spanje, 
Frankrijk, Duitsland en Ne-
derland. Met het gekende 
speelvervolg. Op hetzelfde 
tijdstip van het WK U21 
in India, zou in de stad 
Potchefstroom in de staat 
Noordwest (Zuid-Afrika) 
ook het WK 21 veldhockey 
voor vrouwen doorgaan. 
Dat werd te elfder ure  
door de coronasituatie - en 
de uitbrekende omikronva-
riant - afgelast. In het bes-
te geval is het alleen maar 
uitgesteld voor onze Red 
Panters.

Verrassend Argentinië wint
Op het wereldtornooi veldhockey leg-
den de Red Lions al in een fel bestreden 
kwartfinale  de duimen tegen gastland 
en ook wel favoriet India. Dat landen-
team werd aangevuurd door zo’n drie-
duizend supporters en stootte - samen 
met Duitsland, Argentinië en Frankrijk 
- door naar de halve finales. In de fina-
le won uiteindelijk Argentinië tegen 
Duitsland. Voor de tweede keer al in zijn 
bestaan. Het brons ging naar Frankrijk 
dat India versloeg. Onze landgenoten 
werden uiteindelijk zesde na verlies te-
gen Jong Oranje (Nederland). Het is een 
cliché, maar deelnemen is nog altijd be-
langrijker dan winnen. Zoiets kunnen 
meemaken is altijd weer goed voor hart 
en geest…   

Eric VAN LAECKE  

Nog een lokale uitsmijter. Thibault Deplus 
is de zoon van uitbater Frédéric van Brasse-
rie Mathise aan Oostakkerdorp. Die laat op 
het uithangbord van zijn zaak de (afgekor-
te) namen van zijn drie zonen doorklinken: 
MAxime, THIbault en SE(bastien)…

Eric VAN LAECKE
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Info uit uw buurt,

lokale handelaars & activiteiten

Volg ons nu ook
op Facebook en Instagram

Bier lost
de problemen niet op, 

maar water ook niet!!!
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Patrick De Cooremeter is zo’n professional bij 
uitstek. Hoe hij hier terecht kwam? “Ik ben 
vierde generatie schilder, toch was ik nooit 
van plan om in de voetsporen van mijn va-
der te treden. Dat is door omstandigheden 
zo gelopen.”
Of zijn familieachtergrond een grote meer-
waarde is voor zijn dagdagelijkse job, is Pa-
trick niet zeker, maar z’n werkethiek en drive 
crediteert hij wel aan de ervaringen uit zijn 
jeugd: “Nog voor ik achttien werd ging ik 
mee om, onder het streng toezicht van mijn 
vader, de vuile klusjes op te knappen. Toen 
ik uiteindelijk mijn eigen overall kreeg en 
aan de slag ging als schilder, had ik dus al de 
mentaliteit van een harde werker. Dat heb ik 
dus echt aan mijn vader te danken.”
Ook aan ambitie had Patrick geen gebrek. 
Zijn drang om grotere projecten aan te ne-

men en dus meer werknemers te aanvaar-
den, werd steeds groter. “Mijn vader en ik 
hebben daarover regelmatig gediscuteerd, 
hij wou het allemaal kleinschaliger houden. 
Maar de grote projecten en de specialekes 
trokken mij aan. Door de jaren heen ben ik 
er dan ook in geslaagd om het bedrijf verder 
uit te bouwen. Op een bepaald moment had-
den we dertien werknemers met elke hun ei-
gen sterktes. Dat stelde ons in staat om meer 
dan enkel schilderwerken aan te bieden. We 
konden onze klanten ook helpen met aan-
passingen aan de rest van hun interieur, denk 
maar aan deuren en plafonds.”
Ondertussen is Patrick bijna 65 en hoewel 
hij er niet bewust voor kiest om het werk af 
te bouwen, wil hij het wel wat rustiger aan 
doen. “Het aantal werknemers is op een heel 
organische manier minder geworden. Je kan 

eigenlijk spreken over een natuurlijke selec-
tie. (lacht) Feit is, ik ben heel tevreden met 
de huidige situatie. Ik heb momenteel twee 
werknemers die ik 100 procent kan vertrou-
wen. Daarnaast krijg ik nu de kans om bij el-
ke aanbieding na te denken of ze in lijn ligt 
met wat ik verder wil bereiken. Op je dertig-
ste is het uiteraard moeilijk om zo te werk 
te gaan, maar nu ligt de situatie anders. De 
projecten waarmee we aan de slag gaan, zijn 
vaak voor goede klanten die ik al jaren ken 
en die dus vertrouwd zijn met onze werkwij-
ze. Ze weten dat we er steeds naar streven 
om een meerwaarde te bieden en dat ons 
advies gestoeld is op jarenlange ervaring. 
Het is echt fijn om op die manier te kunnen 
werken.”
Dat advies waarover Patrick spreekt, is van 
onschatbare waarde. Niet alleen kleuren-
keuze, maar ook verfkeuze, materiaalkeu-
ze en algemeen interieuradvies behoren tot 
de expertise van Patrick en zijn werknemers. 
“We hebben in al die jaren uiteraard heel 
wat trends zien passeren”, vertelt hij, “Zo 
was behangpapier een eindje helemaal hot, 
dan kende Tasso een echte boom, nu is Tas-
so zo goed als verdwenen en schilderen we 
vee meer met accenten van kleur of behang. 
Dat soort trends heeft natuurlijk zijn waar-
de, maar alles is afhankelijk van de rest van 
het interieur. Wij proberen door die trends 
heen te kijken en een oplossing te kiezen die 
past bij de stijl van het geheel. Soms moe-
ten we daarvoor de mensen wat sturen. Je 
wil ze uiteraard niet een bepaalde richting in 
dwingen, maar je moet soms kritisch naar de 
ideeën van de klant luisteren en daar durven 
tegenin gaan. Dat komt het resultaat vaak 
ten goede.”
 

Patrick De Cooremeter, meer dan een schilder
Het lijkt zeer eenvoudig, even je woning herschilderen, maar wanneer je 
effectief de verf moet kiezen en een verfroller in je handen hebt, zal je al 
snel merken waarom zo veel mensen het werk overlaten aan professionals.
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Enthousiast over uw 
onderneming? Wij ook!
Ontdek ons ruim aanbod mét persoonlijk advies.

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.

78
11

55
72

5  
I  5

42
27

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

Alle info in verband met
publiceren  in dit blad:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Wij contacteren u dan
zo snel mogelijk.

  
 

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: …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

KERSTFEEST 
AFGELAST

Beste vl@s leden,

de huidige coronamaatregelen
verplichten ons het geplande

kerstfeest af te gelasten.
Toch een fijne kerst gewenst.

Het bestuur

NGELO
EN ZOON

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

Take away op de feestdagen
Afhaal is open

vrijdag 24/12 van 14u tot 17u
zaterdag 25/12 van 10u tot 11u30

Vrijdag 31/12 van 14u tot 17u
  

Menu’s voor
Kerst en Nieuwjaar

 

Menu in a box
3 verzorgde hapjes van de chef

Foie gras / vijgentaartje / wittewijngelei / peer / speculaas
langoustineroomsoep / cognac / bladpeterselie

Koolvis / kreeft / kaviaar / jus van kreeft (tussengerecht)
reefilet / fine champagnesaus / savooikool / girolles/kroketten

NY dessert
 

Prijs 45 euro/pp - Tussengerecht +15 euro
Bestellen kan tot 20/12 tot 12u - Voor Nieuwjaarsavond: bestellen tot 27/12

 

Fruits de mer schotel
Halve kreeft / 6 gillardeau oesters / 100 gr ongepelde garnalen /

100gr gekookte kreukels / 2 krabbenpoten / 2 black tiger scampi’s /
2 gekookte langoustines / 1 koningsgarnaal groot /

100gr gekookte venusschelpen/ gamberro rosso
Met 2 mini baguetten/ boter/ mayonaise/ cocktailsaus

 
Prijs: 58 euro/pp of 110 euro/2pp

Bestellen kan tot 20/12 tot 12u - Voor Nieuwjaarsavond: bestellen tot 27/12
Zie ook op onze website voor extra’s

 
Oudejaarsavond in De Lage Vuurse: kom mee vieren met ons !

We maken er een spetterende avond van.

De formule en prijzen vind je terug op onze website www.delagevuurse.be

MEER INFO:

Feestzaal De Lage Vuurse,
Motorstraat 115 - Gent - Tel: 0495-21 10 27 - Email: info@delagevuurse.be 

Vriendelijkheid
Actuele tekst, ons bezorgd

door Lieve Van Winckel 
‘Volharten’

__

We kregen door een masker
de mond gesnoerd, 

Plots overal buiten gebonjourd. 
Verwarring, onduidelijkheid,
onzekerheid en vooral angst

lieten ons verstijven.. 

Moeten we nu afstand houden, 
of mogen we nog vriendelijk blijven ?

Velen onder ons zijn vergeten om
onze vriendelijkheid te uiten. 

Maar vraag het
aan iemand die niet hoort,

hoe graag hij terug een vogel
zou horen fluiten. 
Geen klein gebaar,

niet enkel knikken maar. 

Goedemorgen, goedemiddag, 
goedenavond

of gewoon een goede dag...
Zorg dat jij de reden bent
voor de andere zijn lach.

Want als we samen 
blijven proberen, 

Kunnen we ook een ander inspireren.
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Toch nog een quizke
Dachten ze bij OKRA. Coronapas, mondmasker, afstand, CO2-meter; 
al deze maatregelen schrikten de 55 deelnemers niet af. Twee rond-
jes van 15 vragen, de ene al wat ernstiger dan de andere.
3 ploegen slaagden er in om met gelijke punten als eerste te eindi-
gen. Dus een schiftingsvraag: wie weet hoeveel inwoners Gent telt? 
Eén ploeg zat er slechts 3000 inwoners naast. Slimme mensen!

OKRA winterwandeling 
Geloof het of niet, maar deze foto is genomen in Oostakker en niet 
in het wandelbos of het park, nee ook niet in het al veelbesproken 
“wonderwoud”. Waar dan wel? Kom het ontdekken bij OKRA!

Een eeuweling bij OKRA Oostakker
Er zijn heel wat 90-plussers lid van OKRA, maar een 100-jarige, die 
OKRA tot vandaag trouw gebleven is, is toch een uitzondering! Wij 
konden het dan ook niet nalaten om Leon Imschoot eens stevig in 
de bloemen te zetten! Nogmaals proficiat!

OKRA Oostakker infonamiddag
Na de brandweer was het de beurt aan de politie om ons te komen 
vertellen wat we best doen en vooral niet doen om diefstal, inbraak 
e.d. te voorkomen. De 49 aanwezigen luisterden aandachtig en be-
stookten de lesgever met allerhande vragen, die telkens deskundig 
beantwoord werden/
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Kapsalon
Olivier
Pijphoekstraat 54
Oostakker

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

Zondag en dinsdag gesloten

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

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

Naast de werking in Gent, is vanaf 2021 ook de werking opgestart 
in de stad Antwerpen. Een opstart in ruimer Oost-Vlaanderen wordt 
voorzien eind 2021.

Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kinderen uit maatschap-
pelijk kwetsbare gezinnen vergroten via buurtsolidariteit. De vzw 
biedt al jaren gratis schoolse ondersteuning aan gezinnen met kin-
deren in de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar. De vrij-
willigers van Uilenspel begeleiden volgens de principes van spelend 
leren minimaal 1 uur per week een kind aan huis in de eigen buurt. 
Ook de ouders worden bijgestaan in de schoolse context. 

Sinds dit schooljaar worden in Gent ook tieners uit het vijfde en 
zesde leerjaar ondersteund in hun aanloop naar het secundair 
onderwijs. De vrijwilliger gaat verder aan de slag met de oriënte-
ringsoefening waar men op school mee start. Men vertrekt vanuit 
mogelijkheden en positieve oriëntering, nl. vanuit talenten en inte-
resses. De belevingswereld en het welbevinden van het kind staan 
centraal. Daarnaast gaan ze aan de slag rond algemene studievaar-
digheden en motivatie. De vrijwilliger kan de ouders ook praktische 
ondersteuning bieden bij het zoeken naar, aanmelden en inschrij-
ven bij een nieuwe school. Hierbij is er ook aandacht voor verster-
king van de digitale vaardigheden van zowel ouders als kind.

Daarnaast worden de gezinnen mee op 
sleeptouw genomen door de vrijwilli-

gers naar activiteiten van Uilenspel 
en buurtactiviteiten. Uilenspel 

werkt nauw samen met de buurt-
scholen, buurtorganisaties en 
stadsdiensten.

Kriebelt het om zelf aan de slag 
te gaan als vrijwilliger? Alle in-
fo is te vinden op www.uilen-
spel.be. Of scan de QR-code.

Uilenspel kan zeker nog een ex-
tra financieel duwtje in de rug 

gebruiken. Dit kan ondermeer via 
de aankoop van het fotoboek ‘Gent/

Ghent’. Jouw steun gaat integraal naar 
dit project.

Uilenspel werkt
via buurtsolidariteit
Uilenspel werd eind 2008 opgestart als grass-roots organisatie 
in Gent op initiatief van een aantal buurtbewoners. 
Ondertussen is Uilenspel een volwassen non-profitorganisatie 
met ongeveer 300 vrijwilligers die omkaderd worden door 
acht teammedewerkers en 1 coördinator.

www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND

20 duurzame 
appartementen

ruime fi etsenstalling 
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

10 appartementen 
verkocht
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Bakkersgenen 
Het verhaal achter Flan de Gand begint bij de 
grootmoeder van Pieter, Mietje Semeese. Zij 
bereidde al tijdens de dorpskermissen in de 
jaren ‘20 van vorige eeuw vlaai voor de gan-
se familie en liefhebbende buurtproevers. 
Het recept werd mondeling overgeleverd en 
kwam zo bij Pieter terecht die het gebruikte 
als basis voor zijn bakmix.
Zijn grootouders waren bovendien een van 
de eerste industriële bakkers. “Zij start-
ten in het jaar 1825 met de klein-industrië-
le productie van ambachtelijke bakrecepten, 
opgebouwd volgens specifieke productie-
processen en authentieke bereidingstech-
nieken,” legt hij uit. “Momenteel is de zesde 
generatie bakkers aan de beurt om deze tra-
ditie verder te zetten met respect voor het 
verleden en volle ‘goesting’ in de toekomst. 
Het perfecte huwelijk tussen twee familiege-
schiedenissen dus.”

Culinair erfgoed
Met Flan de Gand wil Pieter als vlaaimakerij 
mee het culinaire erfgoed uit Gent heruitvin-
den en liefhebbers een nostalgische beleving 
bieden met doe-het-zelf vlaaipoeders. Die 
hebben verschillende smaken en met een-
zelfde blister kun je bovendien je eigen be-
reidingswijze kiezen. “Je kunt kiezen voor 
ofwel taart, moelleux of klassiek vlaaigebak. 
In de toekomst zullen wij bovendien verschil-
lende toppings en serveersuggesties aanbie-
den om jouw vlaai in een handomdraai te 
bereiden én mooi te serveren.”

Voor het samenstellen van de bakmix wordt 
gewerkt met zorgvuldig geselecteerde en 
vers gedroogde Belgische ingrediënten. 

Flan de Gand

Een stukje Gentse folklore
in een handomdraai op uw bord 
Goed nieuws voor de liefhebbers van de echte Gentse vlaaien. De Oostakkerse 
ondernemer Pieter Geers heeft een bakmix – Flan de Gand - ontwikkeld 
waarmee u in een uurtje deze lekkernij op tafel tovert. Op grootmoeders wijze. 
En dat mag u gerust letterlijk nemen. Hij vertelt er ons graag meer over. 

Door Karolien Selhorst

“Met economisch gedroogde ingrediënten 
zonder additieven en energiebewuste be-
reidingsinstructies maken we de ecologische 
impact van ons product trouwens zo klein 
mogelijk,” voegt de ondernemer nog toe. 

Voorverkoop 
Om de opstartfase van de vlaaiproductie een 
financieel duwtje in de rug te geven, kunnen 
alle Gentenaars een pre-order plaatsen dat 
recht geeft op de eerste vlaaiverpakkingen 
die vanaf komend voorjaar van de band zul-
len rollen. “De prijs bedraagt 15 euro voor 
een pakket van drie Bruegelvlaai poederbe-
reidingen voor telkens vier personen, De ei-
genlijke crowdfundingactie via de stad Gent 
werd inmiddels succesvol beëindigd in okto-
ber, maar liefhebbers kunnen nog steeds hun 
vlaaipoederpakket in voorverkoop bestellen 
via de website www.flandegand.be.” 

Gentse folklore in de rekken
Liefhebbers die liever de Flan de Gand in 
de winkel willen kopen, moeten echter nog 
even geduld oefenen. “We werken momen-
teel, in samenwerking met het Oost-Vlaamse 

foodlab Proef, aan de 
laatste voorbereidin-
gen om de productie 
van de vlaaipoeders 
op te schalen naar een 
klein-industriële omge-
ving,” aldus Pieter. “Dit 
gebeurt met een bijzonde-
re aandacht voor alle traditie-
getrouwe bereidingsstappen en authentieke 
ingrediënten uit het originele basisrecept. 
Komend voorjaar wordt de eerste produc-
tiereeks opgestart en dus zullen de vlaaipoe-
ders ten laatste tegen volgende zomer in de 
winkelrekken liggen. Momenteel contacte-
ren we ook koffiehuizen en professionele 
bakkers om na te gaan hoe we de folkloris-
tische vlaaicultuur in onze Gentse regio nog 
dichter bij de liefhebbers kunnen brengen. 
Wordt dus spoedig vervolgd.”  

Meer informatie op: 
www.flandegand.be 

Wie is Pieter Geers?
Pieter is geboren in Gent en verhuisde 
op zesjarige leeftijd naar Oostakker, de 
geboorteplaats van zijn vader en hei-
mat van zijn grootouders. Hij figureer-
de meermaals in de Oogststoet en de 
vlaaikermis was voor hem een van de 
hoogtepunten van het jaar. De voltalli-
ge familie verzamelde dan bij zijn groot-
ouders om de zelfgebakken vlaai aan te 
snijden en vervolgens de kermisattrac-
ties te bezoeken. 

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

PROMO :
DEEP MOIST DEPOT 50 ml

voor de prijs van 30ml: 

36,95 euro

Openingsuren:

24/12 doorlopend
van 9.00 tot 16.00

31/12 doorlopend
van 9.00 tot 16.00 

Ik wens iedereen
fijne feestdagen !  An
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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

De aanleg van de nieuwe turborotonde op de R4 ter hoogte van Euro Silo 
door De Werkvennootschap rondde nu ook fase 4. Het ging om de verbin-
ding tussen de Dwight Eisenhowerlaan en de noorderlijke bocht van het 
nieuwe verkeersplein. Bedoeld voor het verkeer vanuit Destelbergen naar 
Gent. Daartoe worden, net voor het verkeersplein, zogenoemde slimme 
verkeerslichten bijgeplaatst. Wie richting Zelzate uit wil, houdt dan rechts 
aan op de Dwight Eisenhowerlaan en neemt de nieuwe afslag. Het verkeer 
verloopt loopt nog altijd via tijdelijke en versmalde rijstroken, aangepaste 
snelheidsbeperkingen inbegrepen. Fietsers en pendelaars die buslijn 555 
nemen, ondervinden geen hinder. In een intussen afgelopen derde fase 
werden drie extra rijstroken richting Destelbergen aangelegd. Die moeten 
op termijn het verkeer vanuit  Zelzate beter en vlotter kanaliseren. Anders 
gezegd, wie richting Destelbergen uitrijdt, maakt gebruik van de nieuwe 
zuidelijke bocht. Vandaar rechtsaf via de nieuwe afslagstrook. De vierde 
fase, voorzien tot begin december, is intussen afgewerkt. De aannemer 
pakt ook al de volgende fase 5 aan. Het gaat om de verdere afwerking 
van het noorderlijk gedeelte. In casu de aanleg van extra rijstroken die 
met het turboverkeersplein worden verbonden en het plaatsen van extra 
zogenaamde slimme verkeerslichten. Bedoeld voor het verkeer van Zelza-
te richting turboverkeersplein, Gent en Destelbergen. Er wordt geen extra 
hinder verwacht. Deze vijfde fase loopt tot begin maart.   

Ingeperkte snelheid
De toegestane verkeerssnelheid op de Dwight Eisenhowerlaan richting Eu-
ro-Silo is intussen (tijdelijk) ingeperkt van 120 naar 90km/u. Op last van het 

Verlaagde snelheid
tussen E17/R4
en nieuwe turborotonde
De maximumsnelheid tussen de verkeerswisselaar Destelbergen 
(E17/R4) richting Gent-Zeehaven (turborotonde) wordt tijdelijk 
teruggebracht van 120 naar 90 km/u. Dat moet o.m leiden 
tot een betere doorstroming en minder filevorming. In de 
omgekeerde richting blijft de verkeerssnelheid behouden.

Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, De Werkvennootschap en de stad 
Gent. En dit al vanaf de verkeerswisselaar van Destelbergen tot aan de 
John Fitzgerald Kennedylaan (Euro-Silo). In de omgekeerde richting blijft 
de geldende verkeerssnelheid behouden. De maatregel moet zorgen voor 
een veiliger verkeer, een betere doorstroming en minder filevorming. De 
voertuigen worden zo beter gespreid tussen de verschillende werken in 
de buurt en moeten de bestuurders die van de E17 komen “bewust ma-
ken van de verminderde snelheid in het havengebied”, staat het in de in-
fobrief. Vooral ter hoogte van de afrit Oostakker-Lochristi is het meer dan 
uitkijken. De files staan er soms tot ver op de snelweg aan te schuiven om 
af te rijden. Belangrijke oorzaak zijn o.m. de vernieuwingswerken van de 
nutsleidingen - én het ingeperkt aantal rijstroken en afslagbewegingen - 
als voorbereiding op de ingrijpende wegenwerken op de R4-kruispunten 
aan de Antwerpsesteenweg in Oostakker-Lochristi...

Eric VAN LAECKE
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Opdrachtgever Farys werkt aan een (goedge-
keurde) nieuwe omzendbrief die rond 10 de-
cember in de bus zou vallen. Die komt voor 
deze Attentie sowieso te laat. Op de concre-
te extra informatie zitten ook wij dus elek-
tronisch te wachten. Het is trouwens onze 
allereerste poging om vast te stellen of en 
hoe de nieuwste webstek ‘gentopweg.be’ in 
praktijk werkt. Die coördineert al een tijd-
je de vele werken in het noorderlijke Gent. 
We wachten alsnog op het resultaat. On-
dertussen trekken we alweer ons plan on-
der het bescheiden en nederig motto: ‘zoek 
daarna willens nillens naar de zeven verschil-
len’… Traditioneel wegen de laatste loodjes 
nog altijd het zwaarst. Dat geldt ook voor 
de ingrijpende wegen- en rioleringswerken 
aan Oostakkerdorp en omgeving. Al zijn we 
nog lang niet aan de nieuwe patatjes. Aan-
sluitend moet ook nog de Gasthuisstraat 
helemaal heraangelegd. Een jaartje wegen-
werken meer of minder maakt niet meer uit 
(sic). Die ingreep komt dan weer geenszins 
te vroeg. Het is een oud, lang aanslepend en 
complex dossier. Niet in het minst door de 
voorafgaande innemingen (onteigeningen) 
voor het publiek domein.  Over dit specifiek 
dossier volgt meer in latere edities. Als eind-
datum voor de huidige werken wordt al (on-
officieel) Pasen van volgend jaar naar voor 
geschoven. In de wandelgangen dan toch…
Terug naar de situatie van vandaag. Volgens 
de oorspronkelijkste(!) plannen had aanne-
mer Aclagro tot eind dit jaar de tijd om de 
wegen- en de rioleringswerken af te ron-
den. Die termijn is intussen door allerhande 
obstakels en (corona)vertragingen achter-
haald. Ook al oogt alles of toch heel veel, 
nu al klaar voor de verlossende bevrijding. 
Op uiteraard de groenaanleg na. Overigens 
geen kwaad woord over de Oostakkerse in-
frastructuurwerken zelf die ons al zo’n acht 

Het wordt stilaan tijd….
Bewoners, handelaars, weggebruikers en potentiële dorpsbezoekers hebben 
het stilaan gehad met de wegen- en rioleringswerken aan het dorpsplein. En 
ook met de versmachtende en vaak risicovolle  Oostakkerse mobiliteit alom. 
Met inbegrip van soms wanordelijke verkeersgeleiding en -handhaving. De 
toekomstige verkeersafwikkeling zou tegen het kerstverlof ‘tijdelijk’ mogelijk 
worden. De finale afwerking zou voor Pasen volgend jaar zijn…

jaar lang in de ban en de ongemakken hou-
den. Die waren (zijn) nodig om de vroegere 
overstromingstoestanden weer in goede ka-
nalen te leiden. Los van de huidige klimaat-
discussies die vandaag welig tieren en de 
bovenhand krijgen. De huidige ingreep is bo-
vendien geen akkefietje. De aannemer werd 
op het vele maanden lange traject gecon-
fronteerd met plots opduikende uitdagingen 
en knelpunten, de soms ondoorgrondelijke - 
in beide betekenissen - ondergrond uit een 
ver verleden, tegenvallende uitvoeringen 
tijdens de werken en ook wel bezwarende 
weersomstandigheden. Om de afremmen-
de (logistieke) kracht van het COVD-19 vi-
rus niet te vergeten. Verplichte quarantaine 
van terugkerende buitenlandse werkkrach-
ten inbegrepen. We hoeden ons alvast voor 
de klassieke clichés en vooroordelen. U weet 
wel, te weinig volk, te weinig daadkracht, 
te weinig vooruitgang… Alles kan inder-
daad nog altijd beter. Zeker ook de samen-
werking en het vertrouwen 
tussen Farys, het stadsbestuur 
en de uitvoerder. Ook dat is al 
een tijdje te horen in de wan-
delgangen. De aannemer wil 
naar verluidt tijdens de einde-
jaarsperiode ‘tijdelijk’ de nieu-
we verkeersafwikkeling open 
zetten, de stad wil eerst werk 
maken van een  accurate weg-
signalisatie. De knoop wordt 
bijna zeker in de verwachte 
omzendbrief doorgehakt. Het 
lijkt wel het politieke corona-
beleid in pocketformaat in een 
herkenbaar (plaatselijk) jasje.
Herhaald, we zijn nog lang 
niet aan de nieuwe patatjes. 
Op een paar plaatsen zijn trou-
wens nog ‘herstellingswerken’ 

op komst. Zo dient een stuk van de Pijp-
hoekstraat ter hoogte van café Den Boer op-
nieuw opgebroken om openbare verlichting 
te plaatsen. Er is de - door omstandigheden - 
mislukte verharding in de zone tussen café 
De Spiegel en de bibliotheek die aan ‘bijstu-
ring’ toe is. Kogelstraling is hier de remedie. 
Zoals al destijds aangekondigd, wordt op het 
kruispunt Pijphoekstraat-Eekhoutdriesstraat 
de asfalt er terug uitgebroken en vervangen 
door grèsplatines. Dat was een preventieve 
maatregel om te beletten dat de lijnbussen 
in de bocht dit soort wegdek zouden losrij-
den. Los van allicht nog andere situaties op 
het terrein. Hopelijk worden het geen vijgen 
na Pasen. Het geduld en het incasseringsver-
mogen van de bevolking geraakt duidelijk 
op. Tijd dus om stilaan af te ronden…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan Callebert
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Voor alle duidelijkheid, wie mij goed kent, 
weet dat ik geen probleem heb met orde en 
tucht. In ben opgegroeid in een tijd van ‘law 
and order’ en heb zelfs geen enkele moeite 
met gezag. Tenminste als de regels van het 
spel worden nageleefd en er geen onrecht-
vaardigheden mee zijn gemoeid. Met als 
aangeleerde stok achter de deur: “wie zijn 
achterwerk verbrandt, moet op de blaren zit-
ten”. Dat laatste klinkt vandaag alsmaar min-
der evident. Het zijn altijd de anderen, weet 
u wel. De maatschappij oogt vandaag meer 
zelfzuchtig, minder verantwoordelijk. Het 
brengt me naadloos bij de gedragspatronen 
in het verkeer. Met als voorbeeld en decor de 
wegenwerken op en rond het dorp. Tot op 
vandaag zijn verkeersinbreuken er schering 
en inslag. Fietsers die in alle richtingen rijden 

Mobiliteit wordt een rekbaar begrip…
Het woon-wegverkeer krijgt het in Oostakker al ettelijke jaren zwaar te 
verduren. Wegenwerken, omleidingen, onlogische verkeersingrepen, te smalle 
straten en een niets ontziend parkeerbeleid, maken het de burgers knap lastig 
en rebels. De politie roeit met veel inlevingsvermogen tegen de stroom op. 
Niet altijd met onverdeeld succes, leren ook de wegenwerken op het dorp…

en nog liefst op het voetpad (Gentstraat-Oos-
takkerdorp, Sint-Laurentiuslaan). Met ook al 
dreigende taal en zelfs een anonieme vuist-
slag tot gevolg. Weggebruikers die veelvul-
dig het tijdelijk éénrichtingsverkeer negeren 
en onveiligheid veroorzaken (Gasthuisstraat, 
Honoré Drubbelstraat, Zuidakkerlaan, Oude 
Holstraat…), auto’s die deels op het voetpad 
staan (Gentstraat) en steps en andere moder-
nistische vervoersmodi die zich alleen op de 
wereld (en in het verkeer) wanen. Tot zelfs 
burgers die de tijdelijke werfomheiningen 
weghalen of verplaatsen (Oostakkerdorp) 
en zo zelfs met de auto(!) over het voetpad 
richting Gentstraat uitrijden. Je houdt het al-
lemaal niet voor mogelijk, maar het is quasi 
dagelijkse kost. Zoals in de inleiding al aan-
gegeven, dragen ook de beleidsmakers, door 

hun eigenzinnige ingrepen en 
lakse besluitvorming bij tot die 
malaise. En per definitie (plaatse-
lijk) ook de aannemer van de wer-
ken en de politie. Onderbemand, 
overbevraagd en ondergewaar-
deerd als die laatste vandaag al 
is. Als voormalig syndicaal hoofd-
afgevaardigde begrijp ik tenvolle 
de looneisen en de roep naar er-
kenning en waardering.
Zoals gezegd, roeit de politie 
met veel inlevingsvermogen te-
gen de stroom op. En probeert 
vanuit een ‘community policing’ 
- lees in kontakt treden met al-
le gemeenschappen en hun be-
langen - de gedragspatronen bij 
te sturen. Dit heeft ook soms zijn 
schaduwzijden. Zeker als er on-

verwacht boetes worden uitgeschreven voor 
zelf gedoogde verkeerstoestanden. Of een 
aanmaning voor een nog altijd niet offici-
eel ingevoerde ‘blauwe zone’ achter de rui-
tenwissers worden gestopt. Zo laat de politie 
oogluikend toe - iedereen wordt het moe - 
dat verkeer tot aan de bakker in de Brede-
straat kan rijden en/of via de nieuwe straat 
van de Pijphoekstraat naar de cafés  en de 
openbare voorzieningen op het dorp (poli-
tiecommissariaat, dienstencentrum, biblio-
theek…). Dat daarbij in beide gevallen een 
verbodsteken (C1) wordt genegeerd, is dan 
weer een pragmatische oplossing. Anders 
waren die locaties met de auto nog altijd he-
lemaal onbereikbaar. Ook al maakt de he-
raanleg dat al een hele tijd mogelijk. Het 
maakt nog eens duidelijk dat er een betere 
afstemming moet komen tussen de Mobili-
teitsdienst, de politie én de aannemer. Voor 
die laatste nog een uitsmijter. Ter hoogte van 
Fintro Oostakkerdorp zijn de bewonersgara-
ges al maanden onbereikbaar. Ook die van 
een huisarts. En een zestal bezoekersplaat-
sen van een aanleunend bedrijfje. Nu de ro-
tonde is afgewerkt, belet er niets om die 
twaalf parkeerplaatsen vrij te maken. Alleen 
de zone opkuisen en het hekken verplaatsen. 
De buurtbewoners zullen er dankbaar voor 
zijn. Ook dat is inlevingsvermogen…

Eric VAN LAECKE 
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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 

Ook in 2022
30 euro/m2

Isolatiepremie

vrolijk, lekker en geschenkvol

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

Dranken De Wispelaere

            U hoeft 
niet ver 
te lopen

 om al
  uw dranken
aan te kopen!

We zijn OPEN
en leveren 

ook aan huis!

Al tientallen jaren
goede maatjes…
Tussen Serafien Aerssens (87) uit 
de Wolfputstraat en Patrick Van 
Peteghem (60) uit Destelbergen 
bloeit al enkele tientallen jaren 
een oprechte en deugddoende 
vriendschap.

De eerste is alom bekend als fervent wie-
lertoerist, organisator van de plaatselijke 
wielerkoersen en voorzitter van het Wie-
lercomité Oostakker. Al staat dat intussen 
geboekstaafd als ‘herinneringen uit het 
verleden’. De laatste is onlosmakelijk ver-
bonden aan het rustiek cafeetje ‘In het 
Schippershuis’ aan de boorden van de Schel-
de in Destelbergen dat hij in 1983 overnam. 
Dat is tijdens de weekends weer open met 
hulp van een vennoot. Eigenaar en chef-
kok Patrick is immers werkzaam op bagger-
schepen en telkens zo’n zes weken weg of 
weer thuis. Bij elke terugkeer gaat hij op 
maandagmorgen - de traditie dwingt - zijn 
Oostakkerse wielervriend en medeklinker 
opzoeken. En liefst ook afhalen om samen 
in een plaatselijk cafeetje een paar uurtjes 
bij de praten. Ze houden dat ritueel nu al 
enkele tientallen jaren vol.
De geestrijke ‘romance’ voert ons eigenlijk 
terug naar de (overleden) brouwer Hubert 
Geers en zijn groeiende passie voor streek-
bieren. Dranken Geers bouwde daarrond 
intussen een heuse traditie uit en kaapte 
ermee al diverse awards en eretitels weg. 
Serafien en zijn immer lieftallige echtge-
note Paula waren er in die tijd kind aan 
huis. Patrick van ’t Schippershuizeke was er 
dan weer regelmatig op zoek naar nieuwe 
streekbieren voor zijn eigen afspanning. Dat 
was toen een echte rage. Hij stapte ook ge-
durende vele jaren met de ‘brouwers’ mee 

op tijdens de Oogststoet op Vlaaiendinsdag. 
Nog altijd de Oostakkerse topdag. De twee 
kruisten en vonden er mekaar en stonden 
vele jaren op maandag aan de populaire 
toog van Irma en Roger De Decker van de 
parochiekring. In die tijd 
het toevluchtsoord voor 
al wie naam en faam 
had in de deelgemeen-
te. Van de brouwer en 
de pastoor tot de hoofd-
onderwijzer en andere 
plaatselijke notabelen 
en neringdoenden. Met 
vandaag nog altijd floris-
sante herinneringen aan 
filosoof Jan De Geyter 
of kunstenaar Antoine 
Bracke, vader van Sieg-
fried. De kring is inmid-
dels al lang afgebroken 
en wederopgebouwd 
als Ontmoetingscentrum 
Oostakker (OCO). De 
twee ‘vrienden voor het 
leven’ vinden zich nog 

altijd op maandag. Ze voelen zich vandaag 
het meest thuis in Café Reintje aan de Bre-
destraat. Al stappen ze sporadisch ook wel 
eens elders binnen…

Eric VAN LAECKE 



16                   nr 12 - December 2021

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 !©Maîtrise

Na een jaar corona in de huiszetel her-
nam de Gentsche Sosseteit zijn bekendste 
smaakmaker. De traditionele uitreiking 
van drie - dit keer vier - Gentse handjes was 
nog altijd een vurig en aangehouden plei-
dooi om de Gentse taalcultuur in stand en 
in ere te houden. De uitreiking ging voor 
de tweede keer door in het Gentse thea-
tergebouw bij uitstek: de Minard. De feest-
viering kaderde alweer in de ‘Week van 
het Gents’. Die liep tussen 21 november en 
5 december en wou op verschillende ma-
nieren het authentieke en rebelse dialect 
meer toekomstige draagkracht meegeven. 
De Gentsche Sosseteit leverde daartoe al-
weer een belangrijke bijdrage. Tijdens die 
‘Week van het Gents’ werden allerhande 
activiteiten opgezet met o.m. een sensibi-
lisering rond de stedelijke straatnaambor-
den (met veelal Franse ondertoon), diverse 
lunchlezingen, rondleidingen en de zoek-
tocht naar ‘De Geiwene Foersjet’. Met dit 
jaar de zoektocht naar de “beste druuge 
wursten in de stad”. Die kan je vinden bij 
Pieter Serry van de gelijknamige slagerij 
aan de Wolterslaan (Dampoortwijk). Af-

©Maîtrise

De Gentsche Sosseteit zette recent de jaarlijkse ‘Gentsche 
Handjesuitreikinge’ op in theatermonument Minard. De 38ste editie 
trouwens in een al lange traditie. Vorig jaar ging het initiatief wegens 
corona niet door. Vier uitverkorenen maakten hun opwachting: Edmond 
Cocquyt Sr., Sylvia Van Peteghem, Luk De Bruycker en Vanessa Van 
Durme. Met de ‘Week van het Gents’ als dialectisch decor…

Gentsche Sosseteit reikt
verdienstelijke Gentenaars de hand…

gekruid als ze al zijn met typisch Gentse 
ingrediënten als Tierenteyn mosterd, het 
biertje L’Arogante’ en ‘Koantjesvet’. Dat 
laatste roept bij Gentse ingewijden nog 
altijd (hongerstillende) herinneringen op 
aan de Gentse kulders (weesjongens) en 
dito Blauwe meisjes. Tussen haakjes, de  
Gentsche Sosseteit zetelt bovenop in (in-
ternationale) inspraakorganen over het 
Gentse dialect met de herkenbare ‘R’. Met 
‘Gentsche klappenance’ van ‘prezedent’ 
Eddy Levis en zijn compagnon de route, 
Edmond Cocquyt Senior. Even traditioneel 
sloot de week af met een jaarlijkse ‘Bloe-
menhulde’ aan het graf van Lodewijk Lie-
vevrouw-Coopman, auteur van het Gents 
woordenboek ‘par excellence’.
De ‘Handjesuitreikinge’ blijft een feno-
meen waar het fervente ‘Fiere volk van 
Artevelde’ naar uitkijkt. Zoals steeds pas-
seerden een pak bekende figuren de revue 
op en naast het podium. De grootse eer 
viel de vier laureaten te beurt. Het ging om 
Edmond Cocquyt Sr., auteur van het Nieuw 
Gents Idiotikon, Sylvia Van Peteghem, 
boegbeeld van het bibliotheekwezen, 

theaterdame Vanessa Van 
Durme en Luk De Bruyc-
ker, alias Pierke Pierlala 
o.m. bekend van het vroe-
gere Marionettentheater 
Taptoe en van ‘’t Spelleke 
van drei Kluite’. Ze wer-
den passend ingeleid en 
gecommentarieerd door 
respectievelijk Luc Van 
Den Bossche, Herman Bal-
thazar, Frank Van Laecke 

(geen familie!) en Christophe Peeters (zie 
kaderstuk). Graficus, polyvalent entertai-
ner en ‘velozoof’ - lees filosoof op de fiets 
- Michel Bracke  nam de doordachte en il-
lustratieve pentekeningen voor zijn reke-
ning. In het gelegenheidswinkeltje kon je 
(Gentse) stickers, boeken, cd’s… aanschaf-
fen. Ook nieuwbakken ‘perfesser Gents’ 
Peter Van Haelter verkocht er zijn (scheur)
jaarkalender. Voor de allereerste keer kon 
men voor de voorstelling de ‘handjesgie-
ter’ aan het werk zien in de tweede foyer 
op de bovenverdieping. De 38ste ‘Hand-
jesuitreikinge’ werd extra luister bijgezet 
door o.m de Gentse Belleman, causeur 
Freddy Desmidt en cabaretgroep Kloaver 
Viere van de Bloemekenswijk. De presen-
tatie was uitzonderlijk in handen van ‘Pop-
koning’ Jean-Pierre Maeren. Die nam de 
honneurs van Pierke Pierlala tijdelijk over. 
De hand van diens geestelijke vader Luk De 
Bruycker werd immers mee vereeuwigd in 
de indrukkende galerij van ‘Gentse Hand-
jes’. Die telt momenteel 127 gelauwerden 
van toen tot nu. Met dank aan fotograaf 
en oud-collega Firmin De Maitre - alias 
Maitrise - om ons te depanneren bij het fo-
tomateriaal.

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

LAAT JE VERLEIDEN DOOR ONZE EIGEN ONTWERPEN EN DESKUNDIGE BEGELEIDING !

Gediplomeerd briljant- en
parel experte

Vanaf 14 december
t.e.m. 31 december:

ALLE DAGEN OPEN,
  9u30-18u15
ook op

ZONDAG EN MAANDAG
  11U00-18u00

NIEUW: BESTELLEN KAN 
NU OOK VIA WEBSHOP

Mogelijkheid tot gebruik
van privéparking op

reservatie in de plaatsPBekijk onze catalogus op
www.juweliervandenberge.be

alle dagen doorlopend open van 9u30 tot 18u15
Zaterdag tot 18u00 - Gesloten zondag en maandag

Vier creatieve
‘Gentse Handjes’
Voor wie de laureaten van 
de ‘Handjesuireikinge’ niet of 
onvoldoende voor de geest kan 
halen, zetten we hieronder enkele 
‘herkenningseigenschappen’ op 
een rijtje.

Edmond Cocquyt (1948) werd ingeleid door 
ex-politicus Luc Van Den Bossche. De man 
heeft zijn roots in de Kuip van Gent. Hij is nog 
altijd deken van Veldstraat-Center, is oud-ge-
meenteraadslid van de stad en auteur van 
het Nieuw Gents Idiotikon. Voorts is hij be-
stuurslid en ondervoorzitter van de Gentsche 
Sosseteit, zetelt in vzw Theater Taptoe (nu 
TAPTOE’s Erf) en in de vzw VARIATIES, een 
koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal 
Erfgoed. Professioneel is hij gedelegeerd-be-
stuurder van de nv KRISS (Veldstraat). 

Oud-gouverneur Herman Balthazar belicht-
te cultureel boegbeeld Sylvia Van Peteghem 
(1955), met de renovatie van de Gentse Boe-
kentoren als hoogste kroon op haar werk. 
De dame is afkomstig van Lokeren en is o.m. 
Doctor in de Taal- en Letterkunde met een 
onderzoek naar de vergeten schrijfster en 
journaliste Alida Wynanda Sanders van Loo. 
Ze was hoofd Catalografie en Acquisitie Uni-
versiteitsbibliotheek Gent, startte de Univer-
sitaire Filmclub en Cinema Film-Plateau aan 
de Paddenhoek op en was ooit Hoofdbiblio-
thecaris aan dezelfde universiteit. Kreeg in 
2008 de prijs Cultureel Erfgoed Vlaanderen.

Frank Van Laecke had de zware taak om de 
polyvalente en turbulente levensloop van ac-
trice en scenarioschrijfster Vanessa Van Dur-
me (1948) op een rijtje te zetten. Van Durme 
studeerde aan het Gentse Conservatorium 
en sloot aan bij het Nederlands Toneel Gent 
(NTG). In 1976(!) onderging ze een geslachts-
verandering tot vrouw in een hospitaal in 
Casablanca. Ze woont vandaag in de Ardè-
che (Frankrijk). De dames toerde al de wereld 
rond met diverse beklijvende toneelpresta-
ties. In 2014 werd ze gelauwerd als ‘beste 
actrice’ op de ‘Prix de la critique in Frankrijk 
voor haar rol in ‘Avant que j’oublie’ en geno-
mineerd voor een ‘Molière’ voor haar vertol-
king van hetzelfde stuk. 

Luk De Bruycker alias Pierke Pierlala (1953) 
voorstellen, was voor politicus Christophe 
Peeters gesneden koek. De man is van vele 
markten en dito initiatieven thuis. Hij sticht-
te het vroegere ‘Marionettentheater’ Taptoe 
en bewerkte Oosterse en Europese sprook-
jes tot stukken voor het poppentheater en 
monteerde die in feeërieke decors. Hij speci-
aliseerde zich op het plastische vlak van het 
genre en groeide uit tot één van de belang-
rijkste scenografen van het poppen- en figu-
rentheater van België. Hij werkte lange tijd 
samen met boezemvriend (overleden) Freek 
Neirynck. Het was een vruchtbare voedings-
bodem voor veel Gentse creativiteit. Met de 
klemtoon op gemakkelijke mee te zingen 
kritische Gentse liedjes, op spitsroeden lo-
pende kritieken en op (figuurlijk) politiek 
uitkledende Eindejaars’koenfeerances’…

Eric VAN LAECKE
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Broeder Werner werd geboren in 1917 te 
Hondschote, Frans Vlaanderen, en kreeg er 
de naam Marcel Dierickx. In 1932 trad hij in 
het klooster bij de Broeders O.L. Vrouw van 
Lourdes te Oostakker. In 1938 werd hij on-
derwijzer, en hij gaf 21 jaar les aan de voor-
bereidende klassen voor de Humaniora. 
Tijdens de oorlog was hij brancardier, en tij-
dens de slag aan de Leie in Kortrijk werd hij 
krijgsgevangen genomen door de Duitsers, 
en overgebracht naar het Duitse concentra-
tiekamp van Alten Grabau.
Begaan met het lot van de lokale jongeren, 
kreeg hij bij het einde van de tweede we-
reldoorlog toestemming  van zijn oversten 
om een Chirogroep op te starten. 
Ook de pastoor van Oostakker, E.H. Van Bos-
suyt, ging akkoord met dit Initiatief. Dit was 
nodig,  omdat toen, volgens de statuten van  
Chirojeugd Vlaanderen: “De Chirojeugd is 
een werk, opgericht onder de verantwoor-
delijkheid van den pastoor der parochie en 
onder het directe toezicht van het Bisdom”.
Samen met Henri Van Kerkhove, toen nog 

75 jaar Jongenschiro Lourdes
63 jaar Mariaheem
Met een jaar vertraging door het Coronavirus,  vierde men pas onlangs  het 
75-jarig bestaan van de jongenschiro Lourdes. Wanneer men terugblikt op de 
rijke geschiedenis van deze groep kan men onmogelijk voorbij gaan aan de 
man die dit alles mogelijk maakte, namelijk Broeder Werner. 

leider van de KSA Oostakker, stak  Br. Werner 
op zondag 22 april van wal met 10 jongens.   
De eerste vergadering vond plaats op de 
eerste verdieping van de villa van Mr. Osi-
eur, een villa in de wijk Vogelzang, waar drie 
klassen van de voorbereidende afdeling van 
de Humaniora waren ondergebracht, door-
dat bij de broeders lokalen waren opgeëist 
om het 101e  Britse veldhospitaal in onder te 
brengen. Toen de lokalen weer vrij kwamen, 
moest Br. Werner terug op zoek naar een 
onderkomen voor zijn chiro. Hij huurde een 
zaal in het hotel St. Josef (het huidige Groen-
hof),  op de hoek van de Gentstraat en de 
Koestraat, nu Slotendries. Het was een kort-
stondige noodoplossing want snel  mocht 
men gebruik maken van de schrijnwerkerij 
van de vakschool Glorieux.  Vergaderen tus-
sen de schavelingen en de machines,  en alles 
netjes opruimen de zondagavond. Uiteinde-
lijk kon men verhuizen naar de  gelijkvloerse 
klassen net naast de schrijnwerkerij, aan de 
kant van het toenmalige voetbalplein.

Elke zondag banken en tafels aan de kant,  
om ‘s avonds alles weer op zijn plaats te zet-
ten voor de volgende dag. In 1957 moest men 
ook daar de schoollokalen verlaten. Er ble-
ven maar twee mogelijkheden over: bouwen 
of stoppen met de Chiro. Het was de toen-
malige overste, Br. Agnus, die ter hulp kwam 
en een kleine weide aan de chiro schonk. 
De weide was eigendom van de broeders en 
de huur was net opgezegd.
Het was een klein drassig stuk grond, dat in 
de winter snel onder water kwam te staan. 
Maar de kogel was door de kerk, en Archi-
tect Frederick De Vos tekende een plan voor 

Broeder Werner.

Br. Simeon en Jan de paardenknecht 
met een lading voor de fundering.

Het prille begin met in het midden 
Henri Van Kerkhove en Br. Werner. Steenpuin vervoeren naar de betonmolen.
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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

een Chiroheem, en zorgde voor de goed-
keuringen. Eerst werd er nog met afval-
hout van de afbraakwerken van de oude 
Humaniora een houten barak in elkaar ge-
timmerd, die dienst deed als eerste Kerel-
slokaal, en de wateroverlast werd er graag 
bijgenomen
Ondertussen gingen Br. Werner en Br. Luca-
nus op alle vrije momenten op schooitocht. 
Hier stenen aan een lage prijs, daar vloer-
tegels gratis, enz. Alles werd door Daniël 
De Mey met zijn vrachtwagen opgehaald 
en ter plaatse afgeleverd. Van de oude Hu-
maniora in afbraak werden de ramen gere-
cupereerd. Iedereen en alles werd aan het 
werk gezet. Sleuven graven voor de grond-
vesten, afbraakstenen malen tot steen-
slag voor de funderingen, stenen “kuisen” 
om weer te kunnen gebruiken enz... Veel 
chirojongens spendeerden een groot deel 
van hun verlof aan zwaar labeur. De hoofd-
rolspelers waren Br. Simeon, Br. Antoon, 
soms ook ouders van Chirojongens, en na-
tuurlijk ook Br. Werner. Vaak was er teveel 
volk, en soms stonden zij er alleen voor.  
Op het eind van de vakantie stond het ge-
bouw in het droge. Het leggen van de vloe-
ren en plaatsen van de plafonds waren het 
werk van Jerom Vincke, “nonkel” zoals 
men hem noemde. De afwerking gebeur-
de door vrijwilligers  en de decoratie van 
de muren door duizendpoot en, zeg maar 
kunstenaar, Br. Simeon. Financieel ging het 
ook goed, dank zij de inzet van de chiro-
jongens  en de vele acties die op poten 
werden gezet, teveel om op te noemen. 
In 1958 was de eerste fase van het MA-
RIAHEEM klaar. De droom van Br. Werner, 
en met hem de ganse jongenschiro, was 
werkelijkheid geworden!
Br. Werner bleef zich heel zijn leven inzet-
ten voor de Chirogroep Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes. In augustus 1977 werd hij ge-
troffen door een hartinfarct. Langzaam 
herstelde hij en nam hij de taak van vol-
wassen begeleider van de jongenschiro 
Lourdes op zich. In het gewest Goorland 
werd hij aangesteld tot proost van de jon-
gens. Hij overleed op 13 november 1995 
aan de gevolgen van kanker, en werd be-
graven op het kerkhof van de Broeders in 
Oostakker-Lourdes.
Hij trad in het klooster met de bedoeling 
om naar de missies te gaan, maar het lot 
besliste anders. Uiteindelijk verrichtte hij 
zijn missiewerk hier in Lourdes, inspelend 
op de nood die hij zag.
Hij was klein van gestalte, maar blijft voor 
velen van Lourdes en, zelfs daarbuiten, een 
groot mens, iemand om nooit te vergeten, 
en een echte “broeder” in veel mooie bete-
kenissen van het woord! 

Tekst en foto’s: Guido Rogiers

Het kruispunt bouwde zich in de afgelopen 
maanden een bedenkelijke reputatie op. 
Niet dat de plek supergevaarlijk is, er zijn 
er veel ergere. De wat onoverzichtelijke mix 
aan verkeer op een wat krappe ruimte  en de 
noodzakelijke afslaande bewegingen, vra-
gen er wel volle aandacht. Vooral ook veel 
verkeersdiscipline en ook soms wat extra 
geduld. Nogal wat weggebruikers - met uit-
eenlopende vervoersmodi - eisen bovendien 
a.h.w. het openbaar domein voor zichzelf op, 
nemen het niet zo nauw met de verkeersre-
gels en zijn bovenal veel te gehaast. Om niet 
te zeggen dat - in een algemene context - de 
modale straat alom vandaag meer weg heeft 
van een racebaan. Al kan ook de infrastruc-
tuur vaak beter.

Kruispunt Grondwetlaan-Hogeweg
wordt ingesnoerd
Het kruispunt aan de Grondwetlaan-Hogeweg met de Visitatiestraat-Sint-
Bernadettestraat wordt op korte termijn ‘ingesnoerd’ met aangepaste belijning 
en paaltjes. Het staat al een tijdje zwart ingekleurd qua verkeersveiligheid. 
De grondige heraanleg van de omgeving is een zaak voor volgende 
bestuursperiode, laat mobiliteitsschepen Filip Watteeuw verstaan…

Het fenomeen is bekend maar lijkt moei-
lijk te bestrijden. Het is die cocktail aan on-
verantwoorde ‘kansberekeningen’ die het 
plaatselijk dossier donker of zelf zwart doet 
kleuren. Vooral fietsers zijn er kwetsbaar en 
soms slachtoffer van een ongeval. Er viel al 
een dodelijk slachtoffer. Recent werden ook 
vier stappende burgers aangereden, in casu 
een oma, een mama en twee jonge kinde-
ren, bij het oversteken op het zebrapad. Het 
vormt telkens het signaal voor reacties op de 
sociale media, voor politieke tussenkomsten 
op de gemeenteraad of zelfs voor openbaar 
protest. Zoals een paar jaar geleden toen het 
kruispunt door tientallen voetgangers en 
tweewielers tijdens een (begeleide) actiedag 
‘met klank en kleur’ een tijdje werd bezet. 
Een aandachtspunt is ook dat door de vele 
werken en de omleidingen in de buurt (Dam-
poort, Antwerpsesteenweg, éénrichting 
Waterstraat, Lourdesstraat, turbokruispunt; 
R4-kruispunten Oostakker-Lochristi…) het 
kruispunt extra veel ‘wegzoekende’ voertui-
gen over de vloer krijgt.

Heraanleg

De stad wil op termijn de omgeving tussen 
o.m. de Grondwetlaan en de Waterstraat, 
grondig aanpakken, rioleringswerken inbe-
grepen. Het dossier staat in de startblokken 
maar de uitvoering van de heraanleg is niet 
meer voor deze legislatuur.

Schepen Filip Watteeuw (Groen) wil daar niet 
op wachten en zo vlug mogelijk maatregelen 
treffen. Op korte termijn zullen de wegen er 
versmallen via aangepaste belijning en paal-
tjes. Met meer ruimte voor voetgangers en 
fietsers tot gevolg. Het mobiliteitsbedrijf en 
de wegendienst buigen zich gezamenlijk 
over het dossier...

Tekst: Eric VAN LAECKE  
Foto: Jan CALLEBERT  
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ZATERDAG 29 JANUARI 2022 OM 20 UUR
GROENZAAL (St. Bavohumaniora) 

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

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

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

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

www.dekorf.be

GUIDO
BELCANTO

29.1.2022

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

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

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

TICKETS € 18,50

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

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

www.dekorf.be

KADRIL

met gastoptreden 
van Kommil Foo

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

CONCERTEN
BELCANTO - KADRIL

voor de voorstellingen van
Kadril op 28/01/2022

en Guido Belcanto op 29.01/2022:

Tickets te koop bij www.uitbureau.be
Tel 09 233 77 88

Alle tickets worden terugbetaald indien de 
voorstellingen niet kunnen doorgaan

wegens corona!

Charlotte: Oostakkerse stagiaire in Gambia
Op ongeveer 5.500 km van Oostakker ligt het Afrikaanse land Gambia. 
Officieel the Gambia genoemd om verwarring met Zambia te vermijden.

In Gambia doet Charlotte uit Oostakker, 
studente aan de Arteveldehogeschool in 
Gent, haar laatste stage om haar studies als 
verpleegkundige af te ronden. Dit in het 
Edward Francis Small Teaching Hospital in 
de hoofdstad Banjul. 

Op 25 september vertrok Charlotte, samen 
met haar medestudente Freya naar Ban-
jul. De voorbereidingen hadden heel wat 
voeten in de aarde. In tijden van Corona is 
het vliegtuig nemen niet meer vanzelfspre-
kend, er zijn toelatingen nodig, vaccinaties 
moeten gehaald worden, visa in orde ge-
bracht worden en natuurlijk moet er ook 
een gastgezin gezocht worden. 
De eerste keuze was eigenlijk Oeganda, 
maar door de stijgende covidcijfers, besloot 
het ziekenhuis geen studenten toe te la-
ten. Dus werd het hun tweede keuze, The 
Gambia. Aangezien deze beslissing laat ge-

nomen werd, werd het zoeken naar een 
stageplaats moeilijk. Gelukkig kon Char-
lotte rekenen op de steun van de Arte-
veldehogeschool bij het vinden van een 
geschikte stageplaats. Die bracht de twee 
studenten in contact met Oostende, die 
een City Link hebben met Banjul. Ook via 
hen kon een gastgezin gevonden worden 
en kwamen ze terecht bij een warme fa-
milie. Heel rudimentair maar voldoende 
om te kunnen slapen na een lange dag in 
moeilijke omstandigheden in de kliniek.
De eerste indrukken bleken overweldi-
gend. Vergeet alle luxe en hou rekening 
met de warme temperaturen van gemid-
deld 33°C. Veel drinken was de boodschap 
maar liefst niet van de kraan.

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 -

Belevingswinkel  
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Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  

Van 6 tot 24 december 
alle dagen open van 13u30 tot 19 uur

op zaterdag en zondag
van 13u30 tot 18 uur
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BLOCK VASTGOED zorgt, als erkend vastgoedmakelaar, voor de be-
middeling bij verkoop en verhuur van uw woning of appartement.

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak

ASTUCE ORGANISEERT KERSTMARKT 
EN KERSTBOOMVERKOOP

Interieurzaak in het 
voormalige station 

van Oostakker!

Lourdesstraat 6A

ASTUCE KERSTMARKT

 Iedereen is 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.

ASTUCE KERSTBOOMVERKOOP

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.

Volg ons op sociale media
@astuceinterior

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

De eerste dagen werden ze rondgeleid in 
het ziekenhuis. Het was aanpassen aan de 
Afrikaanse manier van werken en er moest 
ook rekening gehouden worden met de 
taalbarrière. 
Opereren zonder stroom, was dan af en toe 
realiteit. De patiënten die binnenkomen 
worden begeleid door familie. De familie 
staat dan ook in voor alle zorgen zoals eten 
bereiden voor de patiënt, medicatie halen 
in één van de vele apothekers in Banjul, 
beddengoed en kleren wassen,… Zo werd 

het een mix van zowel zieke patiënten als 
niet-zieke familieleden. 
Ondertussen is Charlotte over de helft, ze 
blijft weg tot 28 december, en heeft ze 
reeds stage gehad op verschillende afde-
lingen. Er waren heel wat leerkansen en er 
kwamen ook enkele Belgische teams van 
Revive vzw om operaties uit te voeren. Zo-
wel Freya als Charlotte leerden heel erg 
veel bij van hen, en als wederdienst namen 
zij de medewerkers van Revive mee in het 
lokale leven in Banjul. 

Iedereen welkom op de luchthaven van Za-
ventem op 28/12 om onze inwoonster terug 
welkom te heten. Je gaat er wel vroeg moe-
ten voor opstaan, ze landt om 05 uur.

Tekst en foto’s:
Hugo Standaert
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Wij leveren gratis aan huis in Oostakker.

Op kerstdag en op nieuwjaardag leveren 
we ook ontbijt aan huis.

www.mathise.be
Voor kerst kan men bestellen tot 20/12

Voor nieuwjaar kan men bestellen tot 27/12

Afhaalmogelijkheden
op feestdagen

 

 

 
Oostakkerdorp 46 – 9041 Oostakker  

 
Afhaalmenu feestdagen 2021 

 
Voorgerecht 

Rundstartaar – rode ui – ganzenlever  
Of  

Tataki van gelakte tonijn – frisse bulgur salade 
*** 

Soep 
Soepje van aardpeer en aardappel met gerookte paling  

*** 
Tussengerecht 

Noordzee garnalen  - geroosterde witte kool – dashi – gepocheerd ei  
*** 

Hoofdgerecht 
Hertenkalffilet – wilde jus – rode biet  - rode bessen  – knolselder  

 girolles – amandelkroketten  
Of 

Tarbotfilet – knolselder – butternut – rösti aardappelen en gekonfijte 
tomaten 

*** 
Dessert 

Donkere chocolade – kers – vanille  
 

€ 50 zonder tussengerecht 
€ 65 met tussengerecht 

 
 
 

À la carte afhaalmogelijkheden 
 
 
 

Aperitiefhapjes 
 
Formule basic € 8.80 (4 per persoon) 

1. Kalfstartaar – gerookte paling – mierikswortel – curry mayo 
2. Toast kramiek – wildpaté – peren chutney 
3. Tartaar zeebaars – zoet zure groene appel – munt 
4. Lepelhapje met mousse van gerookte forel  

 
Formule royaal € 11.00 (5 per persoon) 

1. Lepelhapje met mousse van gerookte forel 
2. Crème van rode biet – gerookte paling  
3. Oester – karnemelk – dille – broodcroutons – zure room  
4. Traag gegaard buikspek – pinda – curry  
5. Tataki van rund – avocado – sesam 

 
Al deze hapjes kunnen ook afzonderlijk besteld worden aan € 2.50/stuk 
 
 

Soepen 
 
Bisque van kreeft met safraanroom        € 10.90/L 
Soep van aardpeer met aardappel en paling     € 8.50/L 
Tomatensoep met balletjes     € 6.00/L 
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Soep van aardpeer met aardappel en paling     € 8.50/L 
Tomatensoep met balletjes     € 6.00/L 
 
 

 

 

Voorgerechten  
 
Huisgemaakte kaaskroketten (2 stuks) met z’n garnituur      € 9.90 
Huisgemaakte garnaalkroketten (2 stuks) met z’n garnituur      € 13.00 
Rundstartaar -  rode ui – ganzenlever         € 15.50 
Noordzee garnalen – geroosterde witte kool – dashi – gepocheerd ei   

    € 16.50 
Tataki van gelakte tonijn – frisse bulgur salade        € 15.50 
½ kreeft Belle-vue          € 35.00 
Gebrande zalm – radijs – ponzu – wasabi        € 13.50 
Carpaccio van Holstein lende – kappertjes – cheddar – radijs – tomaat     

    € 13.50 
Gillardeau oesters met oesterbrood (6 stuks)       € 18.00 
 

Hoofdgerechten 
 
Hertenkalffilet – wildjus – rode biet – rode bessen –  girolles     
amandelkroketten         € 24.75 
Eendenborst met champignons – rode biet – cannelloni van savooi  
crème van butternut en jus natuur – gratin      € 22.50 
Traag gegaarde fazantenfilet – crème van knolselder                  
seizoengroenten – saus “fine champagne” – kroketten                   € 22.50 
Kabeljauw – bloemkool – erwt – romanesco – witte wijnsaus        
lotuswortel                                                                                                € 24.50 
Tarbotfilet – knolselder – butternut – rösti aardappelen      
geconfijte tomaten         € 26.90 
 

Voor de kids 
 
Kippenfilet – verse appelmoes – kroketjes           € 12.50 
Gehaktballetjes in tomatensaus – aardappelpuree                  € 12.50 

Desserten 
 

Donkere chocolade – kers – vanillebavarois      € 10.00 
Mousse van chocolade met z’n garnituur      € 7.50 
Citroentaartje met meringue en z’n feestelijke afwerking    € 10.00 

 
 

Op Kerstdag en Nieuwjaar leveren wij ook ontbijtboxen aan huis.  
Raadpleeg onze website www.mathise.be voor verdere details! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  Oostakkerdorp 46 - Oostakker 
 

Hoe bestellen 
Online op www.mathise.be/afhaal-feestdagen 

Of via info@mathise.be of 09/329 78 38 
 

Tot wanneer kan je bestellen 
Kerstmis: tot 20/12 

Nieuwjaar: tot 27/12 
 

Afhalen 
24/12 en 31/12: tussen 12 uur en 17 uur 
25/12 en 01/01:  tussen 11 uur en 12 uur 

 
 
 
 

 

1 
Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta      –     27/02/2018 

 
 

 

 

 

 

 

Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal 

Apotheek Careels (Greta) 

 

 

 
 

Datum: 27/02/2018 

Projectnummer: 2017KMO165597 
Registratienummer dienstverlener: DV.A219689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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
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Delen is hipper dan ooit. Van de 
deelauto en het deelhuis heb je dan 
ook vast weleens gehoord, maar kende 
je het deelpaard al? Via het nieuwe 
deelplatform Horsify vinden ruiters en 
paardeneigenaren de perfecte match. Ook 
in het Gentse wordt er fanatiek gedeeld.
Via Horsify kunnen enthousiaste ruiters in con-
tact komen met paardeneigenaren bij hen in 
de buurt. Deze eigenaren willen hun paard de-
len omdat zij een ruiter, verzorger, menmaatje 
(iemand die gezellig mee gaat op de kar) of 
lesklant zoeken. Ook fok- en draagmerries kun-
nen worden gedeeld. Op deze manier wordt 
de paardensport toegankelijk gemaakt voor 
iedereen. Het gaat hier met name om serieuze 
en langdurige samenwerkingen tussen ruiters 
en eigenaren, waardoor er een band met het 
paard opgebouwd kan worden. Door Horsify 
kunnen ook ruiters zonder eigen paard actief 
zijn in de sport en deelnemen aan wedstrijden. 

Sinds de coronapandemie zijn er meer paarden 
verkocht. Mensen hadden immers opeens meer 
vrije tijd en dan wordt een eigen paard steeds 
aantrekkelijker. Echter, nu de samenleving weer 
op gang begint te komen, wordt deze vrije tijd 
juist steeds minder. Hierdoor neemt de vraag 
naar ruiters en verzorgers toe. Op de website 
van Horsify verschijnen er dan ook steeds meer 
paarden, momenteel zijn dit er maar liefst 395.

Om met vertrouwen te kunnen delen beoorde-
len eigenaren en ruiters elkaar op eigenschap-
pen als paardvriendelijkheid, communicatie, 
betrouwbaarheid en netheid. Ook zorgt het 
platform ervoor dat elke ruiter handmatig 
geverifieerd wordt. Het platform is open over 
hoe er met paarden wordt omgegaan en ziet 
streng toe op paardenwelzijn. Zo wil het plat-
form bijdragen aan een toegankelijke, sociale 
en paardvriendelijke paardensport.

Een mooie ontwikkeling binnen een sector die 
de afgelopen jaren nogal wat kritiek te verdu-
ren heeft gekregen op het gebied van paarden-
welzijn.

Meer info op www.horsify.com

Nieuw traject Zuidelijke Havenring
Er is een akkoord vastgelegd over een nieuw 
traject voor de Zuidelijke Havenring. Het 
doorgaand verkeer zal er op de Muide wor-
den verlegd van de New Orleansstraat naar 
de Port Arthurlaan. De haalbaarheidsstudie 
naar een voorlopige ringweg rond de haven 
North Sea Port werd recent afgerond. Daar-
uit blijkt hoe de ‘Voorlopig Zuidelijke Ha-
venring’ voor alle weggebruikers vlotter en 
veiliger kan worden gemaakt en de impact 
op de woonwijken gemilderd. De studie ka-
dert in het project Gentse Kanaalzone en is 
uitgemond in een gezamenlijke visie tussen 
de vijf projectpartners. In casu de Stad Gent, 
North Sea Port, de Vlaamse overheid, de 
provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel. Het 
noorderlijke Gent is op termijn alweer een 
bouwwerf rijker. Meer in een volgend num-
mer...

Eric VAN LAECKE

Van deelauto naar deelpaard
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Op 11 december om 18u gaat het bekende Oostakkers Kerstsfeerhuisje in 
de Groenstraat 282 weer open! Peter en Mira zijn al sinds eind augustus 
druk in de weer om hun kerstdorp buiten en binnen op te bouwen. 
 
Wie of wat zit er achter de kerstboom van Peter en Mira? 
A. Een kind in een kerstpyjama 
B. Een gezellige kerstman 
C. Een teddybeer van Make-A-Wish 
D. Een labrador met een kerstmuts 
 
Stuur jouw oplossing voor 1 januari naar frank.paemeleire@telenet.be en 
maak kans op een pakketje originele postkaarten van Oostakker! 
 

 

 
Dit was de oplossing van vorige maand: Etienne heeft deze 5 Solar 
poppetjes dubbel. 
 

 
  

 
 

 

Speculaties over een vijfde filiaal van de Ne-
derlandse winkelketen Albert Heijn in Gent, 
gingen de laatste maanden veelvuldig over 
de tong. Zo was o.m. sprake van een nieu-
we inplanting op het Winkelcentrum Dam-
poort aan de Dendermondsesteenweg en 
aan de Vliegtuiglaan ter hoogte van WEBA 
Gent en Decathlon. De internationale pro-
jectontwikkelaar Redevco - met een inlandse 

Albert Heijn komt naar (Oostakkerse) Antwerpsesteenweg…
De stad Gent gaf recent zijn goedkeuring voor een extra vestiging van het 
distributiebedrijf Albert Heijn aan de Antwerpsesteenweg (N70), dichtbij 
de grens met Lochristi. Zeg maar, op het bedrijventerrein aan de Herman 
Teirlinckstraat (Brico Oostakker). Hoe het beleid er het extra verkeer zal 
blijven verwerken, is al veel langer een zorgenkind in de omgeving. (Groene) 
reacties zullen dus niet uitblijven…

beslissingstak Redevco Belgium in Zaventem 
- en Albert Heijn hakten intussen de knoop 
door. De groep promoot zichzelf als ‘Uw ver-
trouwde partner in stedelijk vastgoed’ en zit 
o.m. ook achter de Franse multinationale re-
tailonderneming Carrefour. Dat geldt al ja-
ren ook voor het bedrijventerrein verderop 
aan de Antwerpsesteenweg (Oude Bareel) 
waar o.m. Carrefour hypermarket en een fili-

aal van X20 Badkamers is gevestigd. De Stad 
gaf recent zijn goedkeuring voor (een vijf-
de) exploitatievergunning op de grens van 
Oostakker en Lochristi. Op het terrein waar 
o.m. Brico Oostakker, MediaMarkt, modeke-
ten e5, Auto5… destijds stelselmatig werden 
ingeplant. Het grootste en bekendste filiaal 
situeert zich aan de Ghelamco Arena. Ook 
aan de Korenmarkt, aan de Kouter  en in 
de Overpoortstraat zijn er locaties. Concreet 
zou op het bedrijventerrein het bestaande 
Brico Oostakker worden ingesnoerd en deels 
afgebroken. Aanleunend zou er  een nieuw 
bedrijfspand worden opgetrokken met een 
oppervlakte van zo’n tweeduizend vierkan-
te meter. Met de uitbreiding naar de Gent-
se rand richting Lochristi wordt het scala aan 
grootschalige baanwinkels met veelal een 
ruime parking ter beschikking, er nog ruimer 
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NU:
5% KORTING
op uw bestelling
met kortingscode
‘Attentie’ !

Wij leveren ook aan huis !

(Groene) bezorgdheid blijft…
De beslissing van het stadsbestuur om 
aan distributiebedrijf Albert Heijn een 
exploitatievergunning te verlenen, kan je 
nauwelijks een verrassing noemen.

De ontwikkelingsplannen voor het gebied werden al vroe-
ger vastgelegd. Zo lieten de Gentse beleidsmakers in func-
tie van de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling in 
het gebied en de verfijning van het thematisch RUP 169 
Groen, al vroeger verstaan dat de Antwerpsesteenweg is 
voorbestemd als handelsdrukke invalsweg. Met nog altijd 
ruimte voor commerciële uitbreiding, in het bijzonder op 
de clusterzones aan de Herman Teirlinckstraat (Media-
Markt) en op die aan de Oude Bareel (Carrefour hyper-
market). N.a.v. het openbaar onderzoek, alweer een paar 
jaar geleden, maakten nog al wat betrokkenen en aange-
landen zich zorgen over de mogelijkse inperkende groe-
ne evolutie van hun omgeving. En vooral nog het meest 
over de toekomstige leefbaarheid van hun wijk. Met de 
klemtoon op de onveilige verkeersas die de N70 is. De 
twee kruispunten staan trouwens al langer vooraan op de 
Gentse lijst van gevaarlijke knelpunten. Ook de geplande 
herinrichtingswerken houden hen in de ban. Net als het - 
informeel nog voor het einde van het jaar - aangekondig-
de verkeerscirculatieplan in functie van o.m. ook de viertal 
geplande nieuwe verkavelingszones in de buurt. De komst 
van de nieuwe Albert Heijn is niet van aard om de onzeke-
re gemoedsrust opwaarts bij te stellen… 

Eric VAN LAECKE

en aantrekkelijker. Het is al langer gesneden koek voor al diegenen die 
vluchten voor de mobiliteitsontwikkelingen in het stadscentrum. Niet 
alleen voor shoppende klanten maar ook voor zelfstandige bedrijfslei-
ders en kmo’s die andere - lees vlotter bereikbare en ondernemersvrien-
delijke - oorden opzoeken in de ruimere regio. Dus ook buiten Gent.

Bottleneck 
Maar er is en blijft vooral ook de flessenhals (bottleneck) die het pro-
ject nu al bezwaart. De nieuwe inplanting zou dagelijks zo’n duizend-
tal klanten aantrekken. Traditioneel nog een pak meer op zaterdag. 
Op een nu al erg handelsdrukke verkeersas als de Antwerpsesteenweg 
is dat vragen om extra moeilijkheden. Nu al staat het verkeer - en al ze-
ker op piekmomenten en op zaterdag - er veelvuldig aan te schuiven, 
nog het meest vanuit de richting Lochristi. We hebben het dan nog niet 
over de aankomende en maanden durende herinrichtingswerken ter 
hoogte van de in- en afritten aan de R4. Ook de in- en uitgangsweg 
naar de nieuwe baanwinkel baart zorgen. De stad wil die rechtstreeks 
laten aansluiten op de N70. Het Agentschap Wegen en Verkeer - de be-
heerder van de steenweg - huldigt al jaren de stelling dat dit niet meer 
kan. Ervaring leert. Wie vertrouwd is met de situatie verderop op het 
grondgebied Lochristi weet hoe gevaarlijk en risicovol die afslaande be-
wegingen op de steenweg altijd weer zijn. Een foute urbanisatie heet 
dat vandaag. De Stad legt het bedrijf op om nieuwe mobiliteitsstudie 
te maken en zich te buigen over ook andere en minder nadelige mo-
biliteitslast op de omgeving. Al mogen en kunnen de bouwplannen nu 
al doorgaan(!). Wie al vijftig jaar vertrouwd is met de omgeving, zoals 
wij, bekruipt een zoveelste déjà vu. Ooit werd op de gemeenschappe-
lijke grens met buurgemeente Lochristi de komst van IKEA aangekon-
digd. Dat ging toen gelukkig niet door. Voor Volvo Trucks vond men 
dan weer een mobiliteitsoplossing via de aanleg van het op- en afrit-
tencomplex Schansakker. De geschiedenis herhaalt zich. De omgeving 
is en blijft een uitdaging op het vlak van o.m. wonen, leven, werken en 
verkeer. En eigenlijk dus ook van winkelen…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan Callebert    



26                   nr 12 - December 2021

Chardonnay, Le Chardonnay, The Chardonnay 
Of je nu veel of weinig van wijn kent, Chardonnay zal je wel al eens 
gehoord of gezien hebben, waarschijnlijk ook al hebben gedron-
ken. Chardonnay… dé bekendste druif van alle witte druiven. Deze 
komt oorspronkelijk uit de Bourgogne maar wordt inmiddels in de 
hele wereld aangeplant. Het is een veelzijdige druif die zich makke-
lijk aan de omgeving aanpast, daardoor dat in elk klimaat van deze 
druiven, goede wijnen kunnen gemaakt worden. Van jonge, frisse 
en fruitige tot volle, complexe en stevige droge witte wijnen. De-
ze vroegrijpe druif met relatief hoge opbrengsten is familie van de 
pinot. Naast de stille witte wijnen wordt de Chardonnaydruif ook 
veel gebruikt voor de mousserende wijnen. Deze vroegrijpe druif 
is resistent tegen kou en kan tegen 
warmte. 

Afhankelijk van hoe de wijn gemaakt 
wordt, een resem van verschillende 
aroma’s in de neus. Boter, tropisch 
fruit, vanille, nootachtige, croissants 
van bij de bakker… Door het herken-
bare karakter die deze wijn vertoont, 
wordt deze vaak benoemd als een 
“vettige” witte wijn. Vandaar dat dit 
een ideale begeleider kan zijn bij een 
brunch, bij zwaardere maaltijden, bij 
zalmgerechten, als natuurlijk zo een 
glas te drinken. 

In het assortiment van BCwijnen vind 
je al een Chardonnay van 6.39 euro 
tot 19.98 euro. Deze prijsverschillen 
hebben vaak te maken met de op-
voeding van de wijn. Van een frisse 
Chardonnay zonder houtlagering tot 
volle, complexe, zwaargelagerde wij-
nen. 

Chakana Nuna Brut (9.99 euro) is een 
Argentijnse bubbel gemaakt van o.a. 
de Chardonnaydruif. Mocht er enkel Chardonnay worden gebruikt 
spreekt men van “blanc de blancs”. 

In Situ Vineyard Selection Reserva Chardonnay (8.49 euro) is een 
frisse chardonnay met maar 30% van de wijn enkele maanden op 
Franse eik. De aroma’s zijn een mix van tropisch fruit en vanille met 
minerale toetsen. Dit resulteert in een verfrissende aanzet, fruitig 
palet met een zachte, licht minerale finish. 

Terwijl de biodynamische Matetic Kankan Limited Edition Chardon-
nay (14.94 euro) een volle chardonnay is waarvan 70% van de wijn 
10 maanden sur lie in Franse eik is opgevoed. Hier ook aroma’s van 
tropisch fruit, maar ook toetsen van boter, karamel en versgebak-
ken koeken. Hier spreken we van een rondere, romige, volle Char-
donnay. 

Met de komende feestdagen in het vooruitzicht, kan ik iedereen een 
goed glas Chardonnay aanbevelen. Laat ze smaken! 

Vinieuze groeten 
Björg Claeys BCwijnen 

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
12 tot 15 uur en 18 tot 21 uur

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.

www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             0472456428 
TOPwijnenpakket* feestdagen: 1 fles 

cava, witte en rode wijn €39*Cava Q, Matetic Kankan CH en Arao Carm. 
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kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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Kom de nieuwe
Taigo ontdekken 

in onze showroom
vanaf december!

Het heeft niet lang geduurd voor Destel-
bergenaar Olivier Deschacht om een nieu-
we uitdaging aan te gaan. Eind septem-
ber raakte hij het eens na een interessant 
gesprek om assistent-coach te worden van 
de Belgische ploeg U21. Hij gaat daarvoor 
samenwerken met coach Jacky Matthijs-
sen en zijn ex-collega’s Thomas Buffel (T2) 
en keeperstrainer Filip De Wilde. Hij komt 
bij manier van spreken in een vertrouwde 
omgeving want voetbal dat was zijn le-
ven. Dit keer gaat het om een zinvol doel: 
even aftesten of er een carrière als trainer 
zit aan te komen. 
Olivier was op de hoogte van de vacatu-
re en nam contact op met trainer Jacky 
Matthijssen waarna een boeiend gesprek 
volgde over ambities, voetbal, doelstel-
lingen en jongere spelers beter maken. 
En dat zit ook goed, want de nationale 
ploeg van de U21 heeft al twee overwin-
ningen behaald in de campagne voor het 
EK 2023.
Olivier zal debuteren als assistent-coach 
in de matchen tegen Kazachstan en Dene-
marken. “Ik heb nu een nieuw doel”, zo 
vernamen we van Deschacht. “Het is een 
nieuwe uitdaging en ik ben echt geïnte-
resseerd dat ik daaraan kan meewerken”. 
Of hij definitief een job als trainer gaat 
ambiëren zal dus van de kennismaking af-
hangen. “Ik kan de ervaring alvast gebrui-
ken als analist en als trainer”, dat opent 
dus inderdaad mogelijkheden. Olivier 
hing op het einde van vorig seizoen zijn 
voetbalschoenen aan de haak, maar bleef 
toch intensief sporten met tennis en pad-
del, ook vaak fietsen. – (D.D.)

Olivier Deschacht
wordt assistent-coach

bij nationale U21

Alle info in verband met
publiceren  in dit blad:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be
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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

Deze parochie werd opgericht in 1936; voor-
dien maakte ze deel uit van de naburige 
Sint-Niklaasparochie van Lochristi. De eerste 
steen van de huidige kerk werd pas gelegd in 
1950 door Monseigneur Calewaert (de toen-
malige bisschop) ter vervanging van een hou-
ten noodkerk. De huidige moderne bakstenen 
kerk, naar een ontwerp van architect Adrien 
Bressers, werd twee jaar later ingewijd. 
De Onze-Lieve-Vrouw-Middelareskerk is een 
3-beukige kerk met een schip van 3 traveeën 
en met smalle zijbeuken, onder zadeldak van 
zwart gelakte pannen. Boven het portaal be-
vindt zich een puntgevel met een roosvenster 
onder een rechthoekige toren die werd afge-
werkt met een leien schilddak met dakruiter. 
Achteraan de kerk zien we links de sacristie en 
rechts de winterkapel.
Binnenin de kerk vinden we wanden met gele 
bakstenen en witgepleisterde overwelvingen. 
Achter het vast marmeren lees-(links) en preek-
gestoelte (rechts) op de hoeken voor het koor 
werden 2 stenen geplaatst ter herinnering aan 
de eerste steenlegging van 26 november 1950.
Dat dit gehucht van Lochristi een heel lange 

De imposante kerk van Hijfte
Wie het grondgebied van Oostakker buitenrijdt langs de Oude Veldstraat 
komt, langs het toekomstige Wonderwoud, terecht in Hijfte. En in Hijfte 
centrum vinden we, voor zo’n een klein gehucht, een vrij imposante kerk nl. 
de Onze-Lieve-Vrouw-Middelareskerk. 

geschiedenis heeft, wordt benadrukt door 
een vermelding van het “dorp Hijfte” in het 
bekende dierenepos van Reinaert de Vos: “...
ende Ysingrijn den grijsen, Tybeert die kater 
was die vijfste, Ende quamen teenen dorpe, 
hiet Hijfte. Tusschen Hijf-
te ende Ghend hilden si 
haer paerlement...”
Het dierenepos (of hel-
dendicht) Van den vos 
Reynaerde geldt als een 
hoogtepunt in de Mid-
delnederlandse litera-
tuur. Het verhaal werd in 
de 13e eeuw geschreven 
door Willem die Madoc-
ke Maecte, zoals hij zich-
zelf voorstelt in de eer-
ste regels van Reinaert 
de Vos. Hiermee duidt 
hij aan dat hij eerder 
het werkstuk Madocke 
schreef.
Ter herinnering aan de 
vermelding in dit diere-

nepos werd een beeldengroep en een zitbank 
geplaatst in Hijfte centrum. Deze beelden be-
lichamen de 5 zogezegde samenzweerders uit 
Van den Vos Reynaerde: de vader van Reinaert, 
Isengrijn de Wolf, Bruun de Beer, Tybeert de 
Kater en Grimbeert de Das.

Tekst & foto’s: Ann Van den Sompel
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Erfenis
Een rijke industrieel komt te sterven. 
Hij laat onder andere 17 paarden 
na. En hij heeft drie zonen. In zijn 
testament staat:  de helft van mijn 
paarden is voor de oudste zoon, één 
derde voor de tweede zoon, en één 
negende voor de jongste.
De notaris zit met de handen in het 
haar, want 17 is niet deelbaar…
Maar hij heeft de oplossing:  hij heeft 
zelf nog een paard staan, en voegt 
dat bij de erfenis en zo komt hij aan 
18, makkelijker deelbaar.
De oudste krijgt de helft:   9 paarden.  
De tweede krijgt een derde: 6 
paarden. En de jongste een negende:  
2 paarden.
Ziezo. Perfect verdeeld zegt hij: 
9 + 6 + 2 = 17.
Alles opgelost, en de notaris heeft 
zijn paard ook terug...

HUMOR

VOF DE MEY MARCEL
Meerhoutstraat 52 - Oostakker

T. 09-2512827

TOTALE UITVERKOOP
TOT 31 DECEMBER

KORTINGEN
TOT 90 %

ALLES MOET WEG !
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens

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

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond Edition

30.900 euro
10 km

Diesel
88 kW (120 PK)
Manueel

Fiat Talento L2 - H1 SX - Laadvloer - AUTO AIRCO

www.garagemartens.be

19.500 euro
550 km
03/2021
Benzine
88 kW (120 PK)
Manueel

Hyundai i30 1.0 MHEV/carplay/android, cam-sensoren

NEW

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

Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

NEW

14.490 euro
15 km

Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i TOP LINE - Keyless

NEW

13.500 euro
60 km

Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2 Diamond Edition

NEW

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

Nissan Juke 1.0 DIG-T 2WD Connecta Carplay

NEW

45.990 euro
0 km

Diesel
120 kW (163 PK)
Automatisch

Isuzu D-Max V Cross automaat full options, trekhaak

NEW

NEW

36.300 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
72 kW (98 PK)
Automatisch

Mitsubishi Eclipse Cross 2,4 PHEV PLUG IN HYBRIDE

NEW

43.990 euro
10 km
11/2021
Elektr/Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

Mitsubishi Outlander 2.4i - 4WD PHEV Instyle

NEW

Op zaterdag 20 november richtte het jongeren- en cultuurcen-
trum Maegher Goet hun jaarlijks Galabal in. Omwille van de 
toen geldende coronamaatregelen waren alle deelnemers ver-
plicht om vooraf een zelftest te ondergaan. De organisatie 
voorzag in gecertificeerde zelftesten aan een voordelige prijs 
tot groot jolijt van het jonge volkje. Wie hulp nodig had bij het 

Maegher Goet houdt het coronaproof
door middel van zelftesten

afnemen van een dergelijke zelftest kon wor-
den bijgestaan door enkele -medisch geschool-
de- begeleiders. Nagenoeg alle aanwezigen 
namen een negatieve zelftest af, waarna het 
feest als vanouds kon plaatsvinden...

Belangrijke opmerking:
Volgens de opgelegde richtlijnen was het afne-
men van een zelftest niet eens verplicht en vol-
stond het dragen van een mondmasker. Zowel 
de organisatie alsook de deelnemers achtten dit 
niet werkbaar of veilig, zodus werd er gekozen 
voor het afnemen van een zelftest. Wordt ver-
volgd in 2022?

Pieter Van Damme
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M

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

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

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 !

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

Ondanks een nieuwe coronadreiging en 
wat afhakende inschrijvers, verscheen een 
dertigtal kinderen met hun ouders op 
het appél. De sint verwelkomde met de 
breedste glimlach, een zakje kleurpotloden 
én een versnaperingspakket.

De pieten ontpopten zich tot heuse 
ballonkunstenaars. Met tussen alle 
traditionele diertjes en aanverwante 
in, een verrassend creatieve constructie 
in de vorm van een kleurrijke… mijter. 
Oma en opa, ouders en kroost konden 
er smullen van lekkere pannenkoeken, 
chocolademousse en gevarieerde hapjes. 
Of zich optrekken aan een bakje troost of 
andere drankjes.

Het speelse en spontane kindergeluk kon 
niet op. Ook al was dat voor een keertje 
in een (figuurlijke) grot. Het verplichte 
mondmasker moest toch nog komen. 
Leuk en tof  dat goede tradities in ere 
worden ook gehouden, zeker in moreel 
ontmoedigende tijden.

Dank u sinterklaas en pieten en…
Koen, Sylvie en hun team. 

Eric VAN LAECKE     

Sinterklaas verscheen in de grot…
Sinterklaas en zijn (zwarte) pieten slopen op zaterdagnamiddag  27 
november op Lourdes niet over de daken maar verschenen voor het eerst 
in de grot. In frituur Het Smulhoekje en Eetcafé The Cave (de grot) op de 
hoek van de Onze-Lieve-Vrouwstraat, bedoelen we.
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www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

JOHAN
DECKMYN

Fractieleider
Vlaams Belang

Gemeenteraad Gent
Vlaams Parlementslid

Voor meer info:

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

Dr. Ingels Johan

      DIERENARTS

Algemene diergeneeskunde
Gezelschapsdieren op afspraak

Rostijnestraat 40 - 9042 Desteldonk
Tel. 09 356 72 82 - Fax 09 356 83 37
info@dierenarts-ingels.be
www.dierenarts-ingels.be

Met de beoefening van yoga vinden we ba-
lans, niet alleen in het lichaam maar ook tus-
sen lichaam en geest. We maken het lichaam 
sterker en flexibeler, krijgen meer energie en 
verhogen het bewustzijn. De lesgeefster Ne-
le Vanheel heeft in de lessen veel aandacht 
voor een goede balans tussen inspanning en 
ontspanning. 

Wanneer?
Start op donderdag 3 februari, einde op 28 
april (niet op 3 maart, 7 en 14 april). 
Les van 19u45 – 21 u.

Waar?
De Kring, Rechtstraat 49, Desteldonk 

Voor wie?
Voor iedereen van 17 tot 99 jaar.

Mee te brengen: 
- fitness- of yogamat
- stevig sjaaltje of riem 
- 2 badhanddoeken
- 2 boeken van ongeveer 7 cm dik of 2 yoga- 
blokken (verkrijgbaar in bv. Decathlon) 
Met deze hulpmiddelen is deze vorm van yo-
ga toegankelijk voor iedereen, ook voor wie 
niet of minder sportief of lenig is!

Twijfel je nog of dit iets voor jou is? Neem ge-
rust contact op met de lesgeefster via email 
(nele@heelvannele.be).

Inschrijven:
Leden: 75 EUR / 10 lessen
Niet-leden: 90 EUR / 10 lessen
Inclusief verzekering en gratis drankje. 

Aangezien de Gezinsbond Desteldonk aan-
gesloten is bij Gezinssport Vlaanderen, is tus-
senkomst door de mutualiteit mogelijk voor 
deze lessenreeks.

Inschrijven gebeurt door betaling van het in-
schrijvingsgeld op BE75 7374 2438 5551 met 
vermelding van ‘uw naam + emailadres + yo-
ga 2022’. We sturen een bevestiging van uw 
inschrijving na ontvangst van de betaling. 
Voor praktische info kunt u contact opne-
men met gezinsbonddesteldonk@gmail.com. 
Maximum 15 deelnemers. Inschrijving uiter-
lijk op 15/12. 

Sportieve groetjes van het bestuur van
Gezinsbond Desteldonk 
Luc, Dirk, Ria, Georges,
Sofie, Lien en Veerle

Gezinsbond Desteldonk organiseert dit voorjaar
terug een START TO YOGA reeks

van 10 donderdagavonden.

Meer wagens >>

€ 14.900 Incl BTW

Opel
Corsa
12.100
08/2020
1.2 Benzine 

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 27.500 Incl BTW

Opel
Corsa-e 
7.500
06/2020
Elektrisch

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 14.900 Incl BTW

Opel
Corsa
18.432
06/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 14.900 Incl BTW

Opel
Corsa
24.176 
06/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 14.750 Incl BTW

Opel
Corsa 
21.053
05/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 16.490 Incl BTW

Opel
Corsa Autom. 
23.623
06/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 16.250 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5D
31.887
07/2020
1.2TBenzine

€ 17.950 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5D 
16.905
06/2020
1.2T Benzine

€ 18.750 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
23.067
07/2020
1.2T Benzine

€ 16.950 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5D
18.997
 07/2020
1.2T Benzine

€ 18.950 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
19.296
10/2020
1.2T Benzine

€ 26.900 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Mokka Autom.
2.500
03/2021
1.2T Benzine

www.garagevanacker.be

Van Acker
Lochristi - 09 355 82 34 - Lokeren - 09 342 83 10

Garage - Carrosserie

Ons aanbod SPOTICAR tweedehandswagens

VACATURE:
MEKANIEKER

voor onze vestiging te Lokeren

cv naar: info@garagevanacker.beof 09 355 82 34
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Heb je nieuw
 (aan 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.

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

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

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

nr 09 - September 2020                    11

VOOR NA

VOOR NA

VOOR NA

VOOR

NA

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)

Groenstraat 76
9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Wij zijn gesloten van
zondag 2/1 tot en met dinsdag 9/1

Begijn Lebleu ‘fwiette’
en wist te boeien
De beruchte coronacijfers zijn weer maar eens 
de verkeerde kant opgegaan. Het is een déjà-
vu, maar het geeft ons alvast één zekerheid: 
onze activiteitenkalender moet worden her-
schreven. Niks nieuws onder de zon dus, al 
blijft het natuurlijk frustrerend voor iedereen. 
We hadden ook gehoopt dat het niet meer 
zo’n vaart zou lopen nu de meesten onder ons 
zich hebben laten vaccineren. Het muterende 
virus besliste daar anders over.
Afgelopen zaterdag, ging onze laatste acti-

viteit voor dit jaar, een lezing van Begijn Le 
Bleu, “Fwiet Fwiet”,  nog gewoon door. Met 
Begijn Le Bleu hadden we alvast een topper 
te pakken. Deze stand-up comedian met een 
passie voor vogels maakte een voorstelling 
naar zijn de succesvolle podcast met dezelfde 
naam die, in zowel Vlaanderen als Nederland 
vele luisteraars wist te bekoren. Ook in OC 
Oostakker wist hij een kleine honderd men-
sen te boeien met zijn gepassioneerde vertel-
lingen over verschillende vogels en hun roep. 
We zullen nu alvast het verschil horen tussen 
een turkse tortel en een houtduif wanneer we 
ze ’s ochtends horen fluiten. Oostakker heeft 
er alvast enkele vogelaars bij na deze lezing.
Later in December (19/12), zouden we een 
heus kerstconcert inrichten met ons eigen-
ste Oostakkerse koor Vokamando. Jammer-
genoeg moeten we dit concert wel met 
zekerheid uitstellen naar een latere datum. 
Zingen met een mondmasker is niet fijn voor 
de zangers en bovendien zouden we ook hier 
in onzekerheid moeten leven tot het allerlaat-
ste moment wat erg vervelend is als er ook 
solo-zangers moeten geregeld worden en ma-
teriaal moet gehuurd worden. We kijken uit 
naar betere tijden.

Meer hoop hebben we voor onze jaarlijk-
se Nieuwjaarsreceptie. Zoals steeds gaat die 
immers buiten door en ontvingen we nog 
geen signalen dat die niet zou mogen door-
gaan. Noteer dus alvast met stip in je agenda: 
“glaasje drinken op het nieuwe jaar met de 
dekenij en Middenstand Oostakker” op zon-
dag 9 januari, 11 uur, aan het Ontmoetings-
centrum. We hopen van harte jullie daar te 
mogen ontmoeten.
Hou het intussen veilig en gezond!

Tom
Tekst en foto: Dekenij Oostakkerdorp VZW
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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

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/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

Alle info in verband met
publiceren  in Attentie:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Het kan snel gaan, ook in het al zo geteis-
terde en door de burger - die wat ruimer na-
denkt - stilaan uitgespuwde te commerciële 
voetballandschap. De taal van het grote geld 
spoort allang niet meer met de liefde voor het 
spelletje, de  voetbaltrots en de inzet van zo-
veel trouwe en voetbalminnende supporters 
en ondersteuners. Laat dat nu net nog altijd 
het DNA zijn van de oudste club van de stad 
en één van de oudste van het land. Vertaald 
in een nog altijd enthousiast en fel gekoes-
terd stamnummer 11. KAA Gent en de Stad 
refereerden aan het samenwerkingsprotocol 
uit 2016 om op het finale overleg van 16 no-
vember ‘de doodsteek toe te dienen’, staat 
het in een persbericht. O.m. de samenwer-
king wordt gestopt, het fanionelftal mag niet 

Hommeles in Oostakkers voetballandschap
KAA Gent zet de samenwerking aan de Eikstraat met de oudste club van de 
stad Koninklijke Racing Gent dan toch niet stop. Die wordt  - behalve verlengd 
- nog versterkt. Enkele weken geleden zegden de Buffalo’s de concullega’s van 
de Ratjes de wacht aan en raakten hen in het naïeve hart. En nog meer in hun 
bestaanszekerheid. Voetbal is gelukkig nog altijd meer dan het grote geld, en 
vooral ook nog altijd emotie. Gedwongen huwelijk of niet, de imagoschade 
voor de Gentse politiek, provider Farys en de lobbyisten van blauw-wit is 
groot. En de reacties blijven hevig…

langer op het A-terrein spelen en een vertrek 
van de Ratjes uit Oostakker, lijkt niet eens 
een kwalijke gedachte. Een andere locatie 
vinden is evenwel niet evident en fusioneren 
met een andere club evenmin. En bovendien 
afhankelijk van de goodwill van de Gentse 
eersteklasser. Geen rechtspraak die dat van-
daag nog zou toelaten. Enig juridisch verweer 
hebben de Ratjes tegen die handelswijze niet. 
Het contract voor het gebruik van de site in 
Oostakker is een recht van opstal tussen Gent, 
Farys en KAA Gent. De aanwezigheid van KRC 
werd tot eind juni ’22 gegarandeerd. KAA 
Gent kreeg een gebruiksrecht van 47 jaar, de 
partnerclub (KRC) dus slechts voor vier jaar. 
Hadden de bestuurders van Racing Gent toen 
zand in de ogen of…?   

We waren erbij in augustus 
2016 op een persconferentie 

in de Ghelamco Arena toen de samenwerking 
werd aangekondigd. Een greep uit ons arti-
kel van toen. KRC Gent Zeehaven (toen nog 
die naam) en KAA Gent gaan vanaf het speel-
seizoen 2016-2017 structureel samenwerken. 
Het intenser samengaan tussen de nummers 
2 en 1 van de Arteveldestad beoogt een ver-
sterking van het Gentse voetbal, inzonder 
van de jeugdwerking. Stad en Buffalo’s inves-
teren op de Wolfputsite in Oostakker in een 
kwalitatieve en/of opgewaardeerde voetba-
linfrastructuur. De geplande intensieve en 
structurele samenwerking tussen beide clubs 
vormt het sluitstuk van de hervorming van 
het jeugdvoetbal op het hoogste niveau. Het 
moet mee de weg effenen naar een verdere 
succesvolle toekomst van het Gentse voetbal. 
Gent is trouwens de eerste stad die zo’n wis-
selwerking realiseert. De club introduceert 
in het Belgische voetbal een nieuw en uniek 
werkingsplatform. Manager Louwagie houdt 
daarbij het ‘Ajax jeugdvoetbalpiramide mo-
del’ voor ogen. Voorzitter Luc Pennoit: “KRC 
Gent behoudt zijn eigenheid, zal een interme-
diaire rol opnemen en neemt een prominen-
te plaats in binnen het groter geheel van een 
toekomstgericht Gents voetbalverhaal”. Het 
kan verkeren. 
Het is de bedoeling dat het samenwerkings-
akkoord tussen beide clubs straks wordt ver-
nieuwd, zelfs versterkt en gecommuniceerd. 
Nog een veelzeggende(!)  uitsmijter uit het 

artikel van toen. ‘Op de persbijeenkomst 
in de Ghelamco Arena waren geen verte-
genwoordigers van de (Gentse) provinci-
ale clubs present. Een schoonheidsfoutje 
of de bevestiging van ons buikgevoel dat 
er nog veel werk aan de winkel is, vooral 
in de verantwoordelijke clubhoofden?’ 
En zeggen dat het onderwerp net over 
de samenwerking tussen die clubs ging 
en we zelfs ter versterking het twaalftal 
logo’s van die betrokken clubs afdruk-
ten. Rare communicatie of niets is soms 
wat het lijkt….

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: archief Attentie
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“Er zit meer
in een Oxfam-pakje”:
voor originele cadeaus moet je in
Oxfam-Wereldwinkel Gent-Oost zijn

Dit jaar bundelden Oxfam-Solidariteit en 
Oxfam Wereldwinkels hun krachten en 
daarom komen ze deze eindejaarsperio-
de ook als één Oxfam naar buiten. Want 
met Oxfam geef je meer betekenis aan de 
feesten. Oxfam België nodigt mensen uit 
om fair te koken, fairtradecadeautjes te 
geven en voor feestkledij en -decoratie in 

de Oxfam-tweedehandswinkel langs te gaan.

Voor deze speciale editie ontwierp cartooniste 
Niet Nu Laura collector items die je exclusief in de 
Wereldwinkels terugvindt: een koffiebewaarblik, 
kerstchocolaatjes en een geschenkdoos

“Rampen zoals in de textielfabriek Rana Pla-
za of de aanhoudende armoede bij cacaoboe-
ren, openen ogen die vroeger wegkeken van 
onrecht. Mensen beseffen dat er al te vaak een 
geurtje zit aan de manier waarop producten 
gemaakt worden of waar ze vandaan komen.  
De eindejaarsperiode is dé periode bij uitstek om 
solidair te zijn met onze medemens. Dit kan o.a. 
door stil te staan bij de oorsprong van de cadeaus 
die je koopt,” zegt Sabine Van Lancker, vrijwilli-
ger in Wereldwinkel Gent-Oost. 

Sedert midden november heeft Oxfam-Wereld-
winkel Gent-Oost, Lourdesstraat een uitgebrei-
der cadeau-aanbod. Helaas kon de adventsmarkt 
eind november niet doorgaan, dus hebben we 
nog veel keuze.

Voor faire cadeaus, kwaliteitsproducten met res-
pect voor de makers, kan je bij onze Oxfam-We-
reldwinkel in de Lourdesstraat terecht. Elk cadeau 
is uniek en vertelt een eigen verhaal. 

Speciaal voor de kinderen koppelen we aan 
onze cadeautjesperiode een kleurwedstrijd.  
Breng je ingekleurde tekening binnen in de win-
kel, laat je tekening schitteren in onze etalage en 
doe op die manier mee aan een loterij.

Wat kan je winnen? Een geleid bezoek 
aan de winkel met proevertjes, voor je he-
le klas of voor je gezin in het voorjaar 2022. 
 
Wereldwinkel Gent-Oost is open op zaterdag en 
zondag van 9.30 tot 12 uur, op dinsdag van 10 tot 
12 uur en op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur.

Je kan ook producten bestellen en laten leveren 
via de Webshop: https://shop.oxfamwereldwin-
kels.be 

 
Meer info? 
Oxfam Wereldwinkel Gent-Oost
e-mail: gent-oost@oww.be
tel 09 251 10 92
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Oostakker 

Femma.oostakker@gmail.com

Onderstaande activiteiten kunnen doorgaan met toepassing van op dat 
ogenblik geldende corona maatregelen. Bij annulering wordt iedereen 
verwittigd en zo nodig terugbetaald!
• Alle activiteiten vinden plaats in het 

OCO, Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker
• Betalingen: bij vooraf inschrijven voor 

een activiteit is deze pas definitief na 
storting van het verschuldigde bedrag 
op het rekeningnummer van Femma 
Oostakker  BE28 8905 3402 2720 met 
vermelding van de activiteit en uw 
naam. 

• Inschrijvingen:
 femma.oostakker@gmail.com
• Femma-leden en hun inwonende ge-

zinsleden worden tijdens onze activi-
teiten verzekerd via de ledenpolis van 
Femma Wereldvrouwen.

Z  U  M  B  A  
op WOENSDAGAVOND om 20u00
Zumba is een fitnessprogramma dat is ge-
baseerd op Latijns-Amerikaanse dans, zo-
als de salsa, merengue, samba!
Data: 12/01 – 19/01 – 26/01 – 
2/02 – 9/02 – 16/02 – 23/02 – 
2/03 – 9/03 – 16/03 – 23/03/2022
Prijs: voor de reeks (10 lessen + 1 gratis): 

75 euro voor  Femma leden.
Zonder Femma-pas = 100 euro.

IN VOLGENDE NIEUWSBRIEF meer info over:
-Crea: werken met ‘mozaïek steentjes’ op 8 
& 15/03 – ‘klaprozen’: 3 & 10/05
-Culinair op 29 maart

NAAICAFE
op vrijdagvoormiddag 9u00 – 12u00
Je bent vrij in de keuze van het te naaien 
kledingstuk! Naaimateriaal wel zelf mee 
brengen.

Data: 4/2 – 18/2 – 25/2 – 18/3 – 1/4
Prijs: 5 lessen + drankje:
55 euro voor Femma leden 
(zonder Femma Pas: 82 euro)

NIEUWE UREN “CREA CAFE”
Om iedereen de kans te geven eens langs 
te komen in ons Crea Café is er afwisse-
lend een namiddagsamenkomst (13u30 
tot16u00) en een avondsamenkomst 
(19u00 tot 21u30).
Namiddagen: 11/01 & 8/02
Avonden: 25/01 – 22/02 – 22/03/2022
Iedereen welkom met een handwerkje 
of gewoon voor een babbeltje.
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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 2022 - 56e jaargang

Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...
januari 1 31 december 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

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !

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 KOOP
4 Winterbanden 195/65 R15 91T (2 
Uniroyal + 2 Pirelli) op lichtmetalen 
velgen AEZ - LIX108  ET15  +  reserve op 
staal (nieuw) + bouten  150 euro. Tel 
09-355.00.42

TE KOOP
Cowgirlhoed voor 
volwassenen. Merk Pigalle, 
een bollo, sjaaltje stars and 
stripes. Alles samen voor 20 
euro. Afhalen in Oostakker na 
afspraak:  0494-88.58.20

TE KOOP
Heel veel puzzels, allerlei, 500, 1000, 
2000, 3000, 5000 stukken. Vanaf 3 euro. 
Alle info: 09-355.72.22

TE KOOP
CD’s en vinylplaten. Info: 0483-99.48.30

Wil jij in 2022 wat meer ECHTE PASSIE in je leven ?
Kom dan de Argentijnse Tango aanleren in Polariteit ! 
 
De eerste lesavond kan bekeken worden als een passionele-
proef-avond !
Tango voor beginners met Isolde Audooren en Pol Van Assche 
start op dinsdag 11 januari 
 
Tango voor Half Gevorderden en gevorderden Met Tine 
Englebert en Stefan Wouters, start op maandag 10 januari

Alle info op www.polariteit.be 
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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

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

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

Kerstsfeer in Hijfte
Je kan er niet naastkijken als je richting 

Hijfte rijdt, naast Café De Kneut 
hebben de bewoners hun voortuintje/

huisje mooi versierd.

Het geeft direct een kerstsfeer in deze 
donkere dagen.

De redactie wenst alle lezers een 
prettig eindejaar en een goede start in 

2022, hopelijk met minder corona!

Wat vertraging?
Het is de jaarlijkse uitdaging. De ‘deadline’ 
voor het januarinummer valt volop in de ein-
dejaarsperiode. Op een moment dat velen 
hun batterijen wat willen opladen. We doen 
er alles aan om het druk- en verschijnings-
proces op schema te houden. Schiet niet op 
de pianist als het openingsnummer van de 
nieuwe jaargang een paar dagen later is de 
bus valt… De Redactie 

APOTHEEK VAN WACHT
Jammer genoeg kunnen wij

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

meer beschikbaar is.

Mensen die de
apotheek van wacht willen bereiken 

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

of kijken op www.apotheek.be
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

sleeplife.be

Schenk jezelf en je geliefden 
een zalige nachtrust

Bosign Laptray
Houten bovenblad
46 x 38 x 6,5 cm

€8900

Wollen bedsokken 
Just Chillin’

Blauw 35-38
Zilvergrijs 39-42

€995

Essenza
Dekbedovertrek 
Gwyneth
Katoensatijn - 140x220 cm

Ook verkrijgbaar in andere formaten 

€6995

Kamerjas Grand Luxe
Fleece

Verkrijgbaar in 2 kleuren: 
Taupe / Vison

    

€4500

Aroma Home® 
Faux Fur Body Wrap

Grijs - opwarmbaar

€2500€25€25

Keuze uit 
meer dan 40 
verschillende 
kussens

€9

Verras je vrienden en familie met een Sleeplife®-cadeaubon
Koop hem online of in je favoriete winkel

Wij blijven bereikbaar tijdens de werken,
extra parking bij WELDA

wegwijs24x32-cadeauDec21.indd   1 27/11/2021   13:50


