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Alle info in verband met
publiceren  in dit Attentie:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Wij contacteren u dan
zo snel mogelijk.

Volgende editie verschijnt in de week van 4 tot 11 februari. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 29 januari 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
56ste jaargang - JANUARI 2022
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

Caruur Gent speelt bekerfinale
zie blz. 6

Puur Catering serveert vanuit 
nieuwe keuken - zie blz. 8

Terugblik op het oude
dorpsplein - 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

• Trouwringen aan huis kiezen in alle
rust wanneer het jou best past?

• Christiaan Van Bignoot komt tot bij
jou aan huis met zijn collecties 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?

De redactie en uitgever van Attentie wensen iedereen
een Gelukkig Nieuwjaar. Hopelijk krijgen we samen corona klein !
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Wie mij kent, weet dat ik al een le-
ven lang een voorliefde heb voor 
sociologie en menselijke gedragin-
gen. Levensgenoten ontmoeten en 
met hen in gesprek gaan, opent op 
termijn een schat aan mensenkennis 
en levenservaring. Aan een rijk en 
gedeeld arsenaal ook aan ons aller 
sterktes, zwaktes, bedreigingen én 
uitdagingen. Elk gesprek blijkt na-
dien altijd weer balsem voor hart en 
geest. Iedere mens - en dito brein - is nu een-
maal uniek en staat op zijn vrijheid. En rea-
geert spontaan en soms zelfs ongewild vanuit 
een eigen referentiekader. Veelal gebed én 
verscholen in het soms donkere verleden van 
ons prilste bestaan. Producten van de tijd en 
de omgeving als we allemaal zijn.  Dat door-
gronden en toekomstgericht  vorm geven, is 
curatief voer voor professionele ervarings-
deskundigen en vraagt veel geduld, luister-
bereidheid, een breed inlevingsvermogen en 

Volharten reikt (mentaal) helende hand…
Groepspraktijk voor geestelijke gezondheidszorg Volharten reikt al enkele 
jaren een (mentaal) helende hand. Vooral aan wie - door welke, vaak 
traumatiserende, voorvallen ook - tijdelijk met zichzelf in de knoop zit 
en het moeilijk heeft om een eigen nieuwe weg te (durven) gaan. Het 
samenwerkingsverband heeft drempelvriendelijke locaties aan Hijfte Center 
(Lochristi) en Machelen -aan-de-Leie (Zulte)… 

vooral ‘mensen graag zien’. Met als 
hanteerbare recepten laten vertellen 
en luisteren, andere meningen laten 
opborrelen, het observeren van de 
lichaamstaal en het aanboren van 
de ervaring en de levenswijsheid. 
En vooral ook niet langer te investe-
ren in dingen die niet werken, laat 
staan te verzanden in alles vernieti-
gende wij en zij-oorlogen. Die cock-
tail is ook mij - als al lang lopende 

‘straatjournalist’ - op het lijf geschreven. Met 
als uitsmijter bij het buitengaan nog een in-
stinker: “Wanneer je handelt zonder denken, 
spreekt zonder woorden, hoort zonder luiste-
ren en doet zonder voelen…’ Dat op de regi-
onale locatie van Volharten aan Hijfte Center 
3 in Lochristi, niet alleen mijn nieuws- maar 
ook mijn mentale honger extra werd gestild, 
schrijf ik graag op het conto van de twee lief-
tallige, praatgrage en vooral levenswijze da-
mes Lieve en Ilse.  

 Samenwerkingsverband
Traumatherapeut Lieve Van Winckel (38) 
heeft haar thuishaven in Lochristi, Ilse De 
Loof (47) in Machelen. Ze vonden professi-
oneel mekaar op één van de vele cursussen 
die hun kennis stelselmatig doet aangroei-
en. Het leidde sinds 2018/2019 tot een even-
wichtig en flexibel samenwerkingsverband 
over vele geestelijke gezondheidsdomeinen 
heen. Nadat ze zelf eerst hun eigen loopbaan 
nieuw inzicht en uitzicht gaven. Misschien 
raar, maar zeker waar, is dat Lieve voorheen 
vijftien jaar politieagente was en dus in veel 
contact kwam met mensen. Ilse was dan weer 
een kwarteeuw als hulpverlener aan de slag 
bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
(CAW).  Maar ze wilden meer en nog beter. 
Ze doen hun job en engagement vanuit een 
sterk persoonlijke visie. De weg om daartoe 
te komen, is niet noodzakelijk gelijklopend 
en levert soms pittige discussiestof op. Maar 
die cross-functionele gedachtewisselingen 
zijn dan weer een zegen voor de ‘klanten’. 
Die zijn vaak aarzelend en (on)vastberaden 
op zoek naar op maat uitgedokterde hulpver-
lening die hen helpt trauma’s te verwerken 
of knopen te ontwarren en door te hakken. 
Zeg maar, om zichzelf te herontdekken. Of  
“thuiskomen bij zichzelf” en “weer de beste 
versie worden van zichzelf”, zoals het duo in 
het gesprek steevast herhaalt. Het menu aan 
handleidingen en specialisaties is velerlei. 
Lees maar mee: omgaan met HSP-hooggevoe-

Volharten denkt ook aan de toekomst…
Groepspraktijk Volharten op Hijfte heeft grensverleggende 
plannen voor de toekomst. Om nog beter  tegemoet te treden 
naar het zoekende publiek, wil de organisatie vanaf dit jaar 
op tijd en stond uitpakken met allerhande infoavonden, work-
shops, yogalessen enz. Men is momenteel op zoek naar een ge-
schikt en betaalbaar zaaltje. Lieve Van Winckel specialiseerde 
zich ook al vroeger in rouwverwerking en -ondersteuning. En 
in dito aangepaste teksten. Met het crematorium Westlede in 
de buurt is dat sowieso een toegevoegde waarde. Maar Lieve 
schrijft in haar vrijetijd ook inlevende en stijlrijke gedichten. 
Wie regelmatig Attentie leest, zag haar naam al afgedrukt bij 
een redactioneel vrijblijvend ingestuurd exemplaar. Ook op 
haar Facebook kan je haar woordkunst volgen…

Eric VAN LAECKE
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v.u.: Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Jeroen Callebert
medewerker lay-out

En enkele vrijwillige 
redactionele medewerkers 
uit Oostakker.

Eric Van Laecke
journalist

De deelgemeente lichtte in de afgelopen 
kerst- en nieuwjaarperiode minder op dan ge-
bruikelijk. Neen, dat is geen wetenschappelij-
ke vaststelling. Wel ons subjectief gevoel dat 
wordt gevoed door een vrijblijvende rondrit door de onder-
scheiden wijken van de deelgemeente. Op sommige plaat-
sen, die voorheen in oeverloos licht baadden, bleef het quasi 
of zelfs helemaal donker. Op andere vertrouwde lichtplekken 
werd dit eindejaar een duidelijke rem gezet. Toegegeven, 
zelfs de kerst- en nieuwjaarsweken op zich, voelden weinig 
opbeurend en feestelijk aan. Bij temperaturen die zelfs eer-
der zomerse gedachten opriepen.  Een sluitende verklaring 
voor die vaststelling hebben we niet. We schrijven het voor 
een stuk op het conto van de vele wegenwerken en de als-
maar meer doorwegende en in vraag gestelde coronabeper-
kingen. Om de onrust makende gedachten rond de stijgende 
en uit de hand lopende energiefactuur en het mentaal moe 
en beu zijn, niet te vergeten. Met als contrasterende vast-
stelling dat het vuurwerk op oudejaarsavond wel veelvuldig, 
vurig én lang knalde. Al was het een doordachte en  sponta-
ne uiting om vrank en vrij en zelfs rebels, de ellende van de 
voorbije maanden helemaal weg te blazen.  Geconditioneerd 
en bezwaard door het gevoel van onvrijheid dat ons  al zo’n 
twee jaar in de greep en in de ban houdt. Behalve dan in 
eenieders huiskamer waar op kerst- en oudejaarsavond voor-
afgaande zelftesten - veeleer symbolisch - de coronadreiging 
in de hand moesten houden. Met bij een gunstig resultaat, 

een copieuze maaltijd en bijhorend drinkgelag als 
verlossende beloning. Ver weg van de vertrouwde 
horecazaken die willen nillens om 23 uur hun deu-
ren alweer moesten sluiten. Het zijn inderdaad rare 

en onvoorspelbare tijden...     
Goed dat we met zijn allen daar even bij stilstaan. Maar nog 
beter, dat we gezamenlijk de schouders oprichten en het 
doemdenken zoveel mogelijk achter ons proberen te laten. 
Zelfs in de donkerste tijden brandt altijd weer licht. Als hoop-
volle stralenbundel gericht op een vooral weer onbezorgd 
en vrijgevochten nieuw jaar. We hebben het met zijn allen al 
langer meer dan verdiend. Alleen houdt het grillige beestje 
met zijn altijd weer nieuwe variantnamen en gedragspatro-
nen, daar nog altijd nauwelijks of geen rekening mee. Maar 
de mens is en blijft een overlever. Vrijheid, ongedwongen 
zichzelf zijn én gezondheid zijn daarbij zijn allerhoogste 
goed. Ook daar moeten we blijven bij stilstaan. Of u het ge-
looft of niet, alles komt altijd weer goed. Ook al vraagt dat 
alles soms veel tijd en inspanning en vooral teveel geduld.
We wensen u alvast in 2022 veel sterkte, creativiteit en relati-
veringsvermogen toe op de weg naar ‘het nieuwe normaal’. 
De redactie staat klaar om ook in het nieuwe jaar daartoe 
een helpende hand te reiken. En vooral uw (mentale) lees-
honger te stillen. Herhaald, we kunnen er niet omheen: er is 
altijd weer licht in de duisternis…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Licht in
de duisternis!
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ligheid, stress en spanningen, relaxatie-
therapie; brainspotting, burn-out, bore 
out, verlies en rouw, identiteitsvragen, 
lichaamsbewustzijn, emotieregulatie, 
opvoedingsvragen enz. Het uitgangsge-
geven van de organisatie is even geën-
gageerd als helder. Volharten gelooft in 
de veerkracht van de mens zelf. Luistert 
en zoekt effectief mee. Kijkt naar de re-
latie die je met jezelf aangaat en naar de 
gedachten over jezelf en over de ander. 
De groepspraktijk biedt ook supervisie, 
kijkt naar de persoonlijke leervragen op 
het werkvlak en brengt door zijn aan-
pak ruimte, rust en groei. Een gesprek 
duurt maximaal 90 minuten en kost 60 
euro. Ook therapie aan huis is mogelijk. Er 
is geen terugbetaling via de mutualiteit. De 
hulpzoekenden ontdekken de groepspraktijk 
o.m. via de webstek, mond-aan-mondreclame 
of worden doorverwezen door huisartsen. 
In een amalgaam van jonge en oudere kin-
deren, volwassenen tot zelf hoogbejaarden. 
Om maar te zeggen hoe mentale armoede en 

nood - vroeg of laat - iedereen wel eens in 
de greep houdt. Met vandaag het onvoorspel-
bare coronavirus als extra (mentale) aanjager. 
Als inspannende afsluiter nog een gemakke-
lijke doordenker: ‘volharden via…Volharten’.
Meer info via www.volharten.be of tel. 
0497/29.69.81 (Lieve) of 0475/91.41.80.

Eric VAN LAECKE
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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

Café De Spiegel
DORP 8 - OOSTAKKER
T 09 251 37 13
OPEN 7 DAGEN OP 7
VANAF 10 UUR
ZONDAG VANAF 9 UUR

TERRAS OPEN BIJ
GOED WEER

Gert en Kelly heten u welkom !

ZAAL BESCHIKBAAR
TOT 80 PERSONEN

ALLE CLUBS/VERENIGINGEN WELKOM !

Sassevaartstraat 46/212
9000 GENT

info@thehousefriend.be

0475/73 27 40
0487/37 69 74

MAATWERK IN VASTGOED

www.thehousefriend.be

The House Friend Real Estate

GELUK
Wat is het vinden van geluk?  

De ene dag het voelen
van een zonnestraal,  

de andere dag het voelen van die 
regendruppel.  

het fluiten van de vogels  
of de stilte horen voor de storm.  

De kracht van tesamen  
of de moed en kracht van alleen.  

We zijn steeds zoekende
naar iets groots..  

maar geluk is
het vinden van kleine dingen

en daarvoor dankbaar kunnen zijn. 

Lieve Van Winckel 
‘Volharten’
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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

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

SOLDEN !

-15%...
tot...

-50%
Zie onze voorwaarden in de winkel

Bedanking
Het is helaas onmogelijk om
persoonlijk te antwoorden.
Daarom wil ik graag via deze 
weg iedereen bedanken voor 
de massale steunbetuigingen 
die we mochten ontvangen 
naar aanleiding van het 
overlijden van Heidi Fonteyn.
Van harte dank voor elke 
omhelzing, elk woord,  
gesproken of geschreven.

Bedankt.
Van Eenaeme Frank

Leef nu
Doe nu

Straal nu
Geniet nu

In de langste nacht
van het jaar

Is jouw felle licht plots 
zachtjes gedoofd

Bedankt voor al het 
moois dat je ons hebt 

gegeven!

“Verkeerd lotje getrokken…”
In een mengeling van verwarring en vooral ongeloof, nam de 
deelgemeente afscheid van schoonheidsspecialiste Heidi Fon-
teyn (49) uit de Drieselstraat. Ze stond bekend als een erg toe-
gankelijke, innemende en sociale dame. Die vol werkkracht en 
engagement haar zaak stelselmatig uitbouwde tot een model-
forum. We blijven het herhalen, ‘van het menu des leven kent 
niemand het recept’. Die uitspraak wordt nog vergankelijker 

als je op nog jonge leeftijd levenloos wordt aangetroffen in je eigen 
bed. Reanimatie door haar echtgenoot Frank Van Eenaeme kon niet 
meer helpen. Diagnose na onderzoek door de wetsdokter: een hersen-
bloeding. Voor Frank en de vier (plus)kinderen was het verdict, behalve 
onherroepelijk, vooral ook onvatbaar en bijna wereldvreemd. De dame 
sportte veel, leek kerngezond en was een vat vol levensvreugde. Met 
een erg sociaal hart, een luisterend oor en veel betrokkenheid voor al 
wie bij haar het eigen hart kwam luchten. Dat ze een paar jaar geleden 
als ‘oncologisch specialiste’ afstudeerde aan het AZ Sint-Lucas in Gent, 
vervulde haar vol trots. En zette meteen ook haar sociaal inlevingsver-
mogen voor kankerpatiënten van alle slag nadrukkelijk in de verf. De 
manier waarop en de inzet die ze zich daar bij getroostte, zal ons altijd 
bijblijven. In een eerste reactie aan onze uitgever worstelde plaatselijk 
ondernemer Frank met de vraag die nooit zal worden beantwoord: 
“Hoe kon dit zo een gezonde, fitte, mooie, stijlvolle vrouw overko-
men? Haar familie blijft ontredderd achter. Brute pech. Verkeerd lotje 
getrokken…” einde citaat. Het kan verkeren, zei Bredero ons al voor…   

Eric VAN LAECKE    

Positief gedacht! 
Er is maar één ding mooier dan gelukkig zijn. Dat is

anderen helpen om ook gelukkig te zijn. (Jim Thompson)

info@zinloosgeweld.net
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NGELO
EN ZOON

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-2510699
wenst iedereen een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar  !

De aankondiging “Totale uitverkoop tot 31 
december’ in vorige Attentie, deed ons op de 
jaarwisseling alsnog binnenspringen in de rui-
me handelszaak aan de Meerhoutstraat 52. 
Tussen haakjes, één van de trouwste adver-

Bekende (tweede) winkel De Mey sloot de deuren…
Het bekend (bij)huis VOF De Mey Marcel aan de Meerhoutstraat sloot de 
deuren. Gedurende  dertig jaar kon je er o.m. allerhande landbouwalaam, huis- 
en tuincomfort én oudmodische snuisterijen aanschaffen. Zus en broer Oliva 
en Walter zetten het levenswerk van vader Marcel mee voort in de boeken- en 
krantenzaak aan de Eikstraat. Waar het trouwens allemaal begon… 

teerders van dit blad. Een aantal dames gras-
duinden er vlak voor de oudejaarskookpot 
nog snel tussen de - veelal nostalgieke - koop-
jes aan eerder symbolische prijzen. Door de 
leeggemaakte rekken, werd nu pas helemaal 

duidelijk hoe uitgebreid en 
veelomvattend het assorti-
ment er altijd al was. U kent 
het wel, zo’n zeldzaam wor-
dende winkel waar je op 
zoek gaat naar het spreek-
woordelijk ei van Colombus 
en even verrassend ook zelfs 
vindt wat je eigenlijk niet 
zoekt. Gastvrouw Oliva en 
broer Walter De Mey weten 
er alles van. Hobbyklussers 
(in wording) ook. Ze kregen 
er jarenlang raad, ondersteu-
ning en begeleiding. Midden 
de grasmaaiers, hobbyzagen, 
lampen, ijzerwaren, afraste-
ringen, huishoudelijk mate-
riaal, moeren en bouten en 

zoveel meer. Ver weg van warenhuizen waar 
je veelal niet eens echt beseft wat je eigenlijk 
koopt en dan altijd nog te veel ook. De span-
kracht van zo’n verkoophuis uit stilaan vervlo-
gen tijden, kan niet worden onderschat. Maar 
tijden veranderen en uitbatingsomstandighe-
den ook. Twee zaken economisch en veilig run-
nen, zet vandaag de zaken op scherp. Broer 
Robert die de krantenwinkel open houdt, kan 
al langer wat extra hulp - en vooral toezicht - 
gebruiken. Ook al sprongen de gezinsleden so-
wieso altijd al bij. En bouwden zij - in het spoor 
van bezieler (overleden) vader Marcel- in de 
vele voorbije decennia een uitgebreide kran-
tenverdeling uit tot ver buiten de Oostakkerse 
grenzen. Ook die activiteit worden binnenkort 
wat afgebouwd en zorgzaam doorgegeven 
aan bpost. Al zal de (individuele) service - we 
bespreken uit ervaring - nooit meer dezelfde 
zijn. Herhaald, tijden veranderen. Op beide 
locaties - en nog altijd aan de Eikstraat - kon 
je ook butaangas aankopen. De omzet ervan 
kent al jaren een revival als populaire brand-
stof voor barbecuetoestellen, terrasverwar-
mers enz. Meer nog, het vroegere gebruik als 
extra verwarmingscapaciteit in de leefruimte is 
een stuk terug. Met dank aan de hoge energie-
prijzen (sic). Er is ook een lokale keerzijde aan 
die medaille. Die verkoopactiviteit verloopt in 
openlucht en vraagt logistieke behandeling 
buitenshuis. Klanten met slechte bedoelingen 
maken van die gelegenheid gebruik om onge-
geneerd in de kassa te graaien. De zaak werd 
trouwens ook al een vijftal keer slachtoffer van 
inbraken. De uitbating moest dus nieuwe we-
gen op. Anders gezegd, Oliva en Walter zetten 
de tweede winkel - die dateert van 1991 - stop 
en komen een extra handje toesteken en mee 
een oogje in het zeil houden. 
Oliva (69) - “ik heb het altijd graag gedaan” - is 
al met pensioen maar wil nog een tijdje voort-
doen. Dat geldt ook voor krantenverkoper Ro-
bert (70) en voor jongere broer Walter (62). Al 
is die laatste ook officieel nog niet zover. An-
ders gezegd, het noeste familiebedrijf De Mey 
zet de traditie nog wat verder op de locatie 
waar het in de jaren ’50 van vorige eeuw, alle-
maal begon…

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

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Na een ruime zege op Menen (1-
3) leek de terugwedstrijd voor ve-
len een ‘makkie’. Maar in de Edugo 
Arena kwam Menen op 21 decem-
ber zijn vel duur verkopen.  Na 
anderhalf uur stond het 0-3 voor 
Menen. Er kwam dus een ‘golden 
set’ aan te pas om de winnaar van 
dit bekerduel te kennen.
Zo goed als het ging in Menen, zo 
stroef verliep het deze keer. Zon-
der publiek in de tribunes (corona) 
startte de wedstrijd al een beet-
je zonder veel sfeer. Tot 8-9 ging 

Caruur Gent speelt bekerfinale !
Op 27 februari mag Gent in het Sportpaleis in Antwerpen de bekerfinale spelen. 
Een hoogtepunt in een reeds lange aanwezigheid op het hoogste niveau.

VOLLEYBAL HEREN

het gelijkopgaand in set één. Enkele mooie 
rally’s kregen we te zien met goed verdedi-
gend werk aan beide kanten. Maar aanval-
lend moest Caruur de rol lossen. Menen, héél 
sterk in blok, liep op kousevoeten weg en 
haalde met 16-25 de eerste set binnen. Een 
meer gelijkopgaande tweede set gaf Caruur 
wat moed, maar enorm veel opslagmissers 
zorgden ervoor dat setwinst er alweer niet 
inzat voor de Gentenaars: 19-25.
Toen het in de derde set 4-10 stond bracht 
coach Van Huffel de jonge Van Damme in de 
plaats van hoofdaanvaller De Vries, die dui-
delijk een mindere dag had. Maar via 12-18 
kon de 14-21, en 0-3 winst niet vermeden 
worden.

GOLDEN SET
Een herboren Gent liep meteen 5-0 uit, de 
bezoekende coach grijpt reeds naar zijn 
tweede time-out! Via 7-3, 8-5 komt Menen 
nog even terug. Nog enkele foute services bij 
Gent zorgen bijna voor een terugkeer (11-9, 
12-10). De ervaring van onder meer Colson 
zorgt er echter voor dat Gent toch nog de-
ze golden set binnenhaalt (15-10). Meer dan 
verdiend, maar het was bibberen, nadat Me-
nen de eerste drie sets had gedomineerd. Op 
naar het Sportpaleis. 

COMPETITIE
In de reguliere competitie staat Gent mo-
menteel op een zesde plaats. Er zijn nog drie 
thuiswedstrijden:  15 januari tegen Leuven, 4 
februari tegen Aalst en 19 februari ontvangt 
men Maaseik in de Edugo Arena.  Of dit al 
zal mogen MET publiek in de tribunes valt 
af te wachten, is afhankelijk van wat de co-
rona-maatregelen zijn op dat moment. – J.C. 

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

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

NEW

30.900 euro
10 km
12/2021
Diesel
107 kW (145 PK)
Manueel

Fiat Talento L2 H1 - Navigatie - Trekhaak - Parkassist

NEW

37.900 euro
4.580 km
02/2021
Elektrisch/Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV DIAMOND EDITION

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)

Mitsubishi Space Star 1.2i TOP LINE - Navigatie

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

Nissan Juke 1.0 DIG-T 2WD Connecta Carplay

NEW

45.300 euro
10 km

Diesel
120 kW (163 PK)

Isuzu D-Max X SERIE - Beperkte Serie - HARD TOP

NEW

36.300 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
72 kW (98 PK)
Automatisch

Mitsubishi Eclipse Cross 2,4 PHEV PLUG IN HYBRIDE

NEW

NEW

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

Tel. (09) 355 01 39www.garagemartens.be

Salonvoorwaarden op het hele aanbod
personenwagens en bestelwagens.

Open op zondagen
 16/01, 23/01 en 30/01 van 9u tot 17u.

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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Valentijnmenu
Afhaalmenu bij Puur Catering: 45 euro

ZONDAG 13 FEBRUARI - AFHAAL TUSSEN 10 EN 12 UUR

Groenstraat 266 - 9041 Oostakker

Menu
3 hapjes van de chef

&&&
Gravad lax / mierikswortel / groene asperges / rode ajuin

&&&
Knolselder-pastinaaksoep / peterselieolie / chips

&&&
Eendenborst / mangetout / Port-frambozensaus /

gekarameliseerde wintergroenten
&&&

Valentijnsdessert

Info en bestellen:
info@delagevuurse.be

of 0495 21 10 27 

Nog voor corona uitbrak zochten uitbaters 
Joke en Christophe van De Lage Vuurse al een 
aparte en aanvullende mogelijkheid om te-
gemoet te komen aan de toenemende vraag 
naar feestjes en buffetten op locatie. Bedoeld 
voor kleinere initiatieven op privé-adres-
sen, maar nog meer voor uitgebreidere (be-
drijfs)evenementen. Om allerlei praktische 
en logistieke redenen kon dat het best ge-
beuren onder een eigen naam, dito zelfstan-
dige omkadering en een apart adres. Er werd 
een tweede locatie gevonden op het terrein 
van het vroegere takelbedrijf Leybaert in de 
Groenstraat. Dat was intussen omgevormd 
tot een economische clusterzone met een 
aantal units voor allerhande kleine bedrijfjes. 
Verschillende kmo’s uit Oostakker vonden er 
intussen een nieuwe of bijkomende stek. Dus 
ook De Lage Vuurse, of beter gezegd Puur 
Catering. Die kocht zo’n unit in casco aan en 
bouwde die professioneel uit, uitsluitend in 
functie van de groeiende cateringactivitei-
ten. Het was een bijkomende investering in 
betere tijden, die vandaag - door de virusuit-
braken - extra weegt op het budget en het 
financiële risico. De keuken werd geplaatst 
door Servito uit Heusden. Ook al neemt de 
take away-formule in de huidige omstandig-
heden alsmaar toe. Niet zelden ook door be-
ginners en lotgenoten die proberen op die 
manier mee een stuk te overleven. In het hui-
dige maatschappelijk scharniermoment met 
o.m. beperkte bezoekersaantallen, hygiëni-
sche maatregelen en ingeperkte openingsu-
ren is het voor iedereen moeilijk. Zowel voor 

Puur Catering serveert 
vanuit nieuwe keuken
Restaurant De Lage Vuurse aan de 
Motorstraat beschikt al een tijdje - 
als extra locatie - over een nieuwe 
keuken met alles erop en eraan 
in de economische clusterzone 
aan de Groenstraat. Het (tweede) 
bedrijfje is voorbestemd voor alle 
cateringactiviteiten en zet zichzelf 
in de markt onder de noemer Puur 
Catering.
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afgeschrikte potentiële klanten als voor een 
uitweg zoekende restauranthouders. Door 
zelf een oudejaarsmenu te bestellen en af te 
halen - overigens heerlijke kwaliteit - kregen 
we meteen de kans om van nabij kennis te 
maken met het nieuwe bedrijfje. 
Het gaat om huisnummer 266, de eerste unit 
aan de linkerkant als je de zone binnenrijdt. 
Nog niet alles in de clusteromgeving is er af-
gewerkt. Vooral de naamherkenning van 
de onderscheiden units en de inrij-signalisa-
tie aan de Groenstraat verdienen meer her-
kenning. En regelmatig de brievenbussen 
leegmaken,  is een remedie om extra groe-
ne belastingen te weren. Terug naar Puur 
Catering. Aan de ingang situeert zich een 
kleinschalig bureel. Via de naastliggend op-
haalpoort kunnen leveranciers en afhalers 
met hun voertuigen binnenrijden. Meer in-
drukwekkend in de infrastructuur is de in-
stallatie van een gloednieuwe keuken met 
alles erop en eraan en van een omvangrijke 
koel- en diepvriescel. Met een stuk bovenver-
dieping extra om alle horeca-alaam - van gla-
zen en borden tot stoelen en tafels - keurig 
en overzichtelijk te kunnen stapelen en af te 
halen. Vele klanten vonden nu al de nieuwe 
(afhaal)weg. Kortom, Puur Catering beant-
woordt meer dan ooit aan een eigentijdse be-
hoefte en ontwikkeling. In deze economisch 
wankelbare tijden overdenken trouwens vele 
bedrijfsleiders - ook onze uitgever - hun hui-
dig of toekomstig ‘businessmodel’. Dat is bij 
De Lage Vuurse niet anders op de weg naar 
‘het nieuwe normaal’...

Eric VAN LAECKE

Ter vervanging van de geannuleer-
de kerstparade, besliste kerstcomité 
Desteldonk om dit jaar op 2de kerstdag 
rond te rijden met de kerstman in alle 
straten van Desteldonk.
Om 10u vertrok te kerstslee met de kerst-
man en de huifkar met zijn dienaars op 
ronde. Het werd een weergaloze tocht, 
waarbij alle inwoners een kleine present 

kregen en de kinderen een geschenk uit de 
mand van de kerstman mochten kiezen. 
Omstreeks 17u zat onze tocht er op met 
heel veel warme ontvangsten en posi-
tieve reacties. Wij hopen dat we op deze 
manier het wegvallen van de kerstparade 
enigszins hebben kunnen compenseren en 
hopen volgend jaar opnieuw onze kerstpa-
rade te kunnen organiseren.

Kerstrondrit Desteldonk
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

EXTRA KOELRUIMTE NODIG?
HUUR EEN 

KOELAANHANGWAGEN

60 euro / dag
langere periode op aanvraag

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

Oefening baart kunst
Erwin Van Kerckhove is geen glasblazer in de 
klassieke zin van het woord, maar een neon-
glasblazer. Wat is precies het verschil? “Een 
neonglasblazer vervaardigt vooral lichtgeven-
de letters, figuren en lichtomlijstingen voor 
bedrijven, winkels en kunstenaars,” legt hij 
uit. Neonlampen zijn glazen buizen met daar-
in gas dat zorgt voor het licht. Een ‘gewone’ 
glasblazer daarentegen maakt decoratievoor-
werpen zoals vazen, figuren zoals giraffen, 
zeepaardjes drinkglazen, kerstbollen, enzo-
voort. Dat doe ik dus niet.”

“Glasblazer is een mooi, maar uitstervend beroep.”
Het Oostakkerse bedrijf ‘Gentse Neoncentrale’ is al jarenlang een gevestigde 
waarde in binnen- en buitenland. De man achter het bedrijf is zaakvoerder en 
neonglasblazer Erwin Van Kerckhove. Hij oefent zijn beroep al ruim 46 jaar met 
veel passie uit. In een gesprek met ons vertelt hij honderduit over zijn ambacht.

Zijn stiefvader bracht hem alle kneepjes van 
het vak bij. “Hij heeft de Gentse Neoncentra-
le uit de grond gestampt en mijn stiefbroer 
en ik hebben het bedrijf later van hem over-
genomen. Het beroep heb ik dus al doende 
geleerd. Ik heb wel een diploma elektriciteit, 
maar dat is niet vereist voor het glasblazen 
zelf. Het komt wel van pas bij de installatie 
van neonverlichting.”
Erwin zelf heeft geen directe opvolger. Bo-
vendien is er geen opleiding voor glasblazers. 
Ook niet in het buitenland. “Hier en daar zijn 
er wel workshops, maar die duren maar enke-
le dagen. Vroeger kon je alle basistechnieken 
leren in een school in Engeland, maar achter-
af moest je jezelf nog verder ontwikkelen. Nu 
leren mensen het vak van de glasblazers zelf. 
Maar in het algemeen geldt dat het een vijftal 
jaar duurt voor je een goede glasblazer bent 
die een behoorlijke productie kan opleveren.”
Het probleem tegenwoordig is dat een begin-
neling geen tijd meer heeft om het beroep 
in de vingers te krijgen, meent hij. ‘”Vroeger 
had je veel neonverlichting in zogenaamde 
doosletters. Dat zijn metalen letters met plexi-
glas vooraan waarin licht zit. Die verlichting 

was niet zichtbaar en dat was een ideale speel-
tuin voor beginners die af en toe nog fouten 
maakten. Nu stopt men in alle doosletters led-
verlichting. Bovendien is alle neon die van-
daag gemaakt wordt zichtbaar en die moet 
dan ook de perfectie zijn. Je kunt je als begin-
neling dus niet meer permitteren om af en toe 
een letter te maken die bijvoorbeeld een bé-
tje scheef of krom is. Klanten pikken dat niet.” 

Led versus neon
Wat zijn precies de verschillen tussen neon en 
led? “Ledverlichting bestaat uit aparte lamp-
jes die zowel voor binnen als buiten gebruikt 
worden. Het is ook heel commercieel, omdat 
het vervaardigd wordt door grote bedrijven 
zoals ACEC en Philips. 
Neon daarentegen wordt ambachtelijk en 
kleinschalig vervaardigd en het is ook een in-
tiem licht. Het is dus echt een sfeerverlichting 
die je bovendien kunt dimmen. Vandaar het 
succes in slaapkamers en woonkamers. Ook bij 
kunstenaars is het immens populair. Daarnaast 
is neonlicht heel egaal in tegenstelling tot led, 
waarbij je kleine puntjes ziet in het licht. Bei-
de soorten verlichting zijn wel zuinig in ver-
bruik.” 

Neonkunst 
Neonverlichting is heel populair bij kunste-
naars. Zijn zij naast andere neonbedrijven de 
belangrijkste klanten van de Gentse Neoncen-
trale? “Dat klopt,” beaamt Erwin. “Kunste-
naars hebben vaak een bepaalde afbeelding 
die ze willen laten omzetten in neon. Daar-
naast laten ze veel woorden en citaten maken 
in neon. Die worden meestal in de slaapkamer 
of in de leefruimte gehangen. 
De laatste jaren wordt er minder neon ge-
maakt voor bedrijven, omdat zij veelal geves-
tigd zijn in industrieterreinen en dus niet of 
minder moeten opvallen. We zien wel nog 
veel neonverlichting op gevels van pittoreske 
cafés en restaurants. Vroeger was er ook veel 
neon te vinden op kermissen maar dat is nu 
minder, omdat ledverlichting minder breek-
baar is.”
Ook particulieren doen wel eens een beroep 
op Erwin. Zo zijn er bijvoorbeeld peters of me-
ters die de naam van hun petekind in neonlet-
ters laten vervaardigen. Hoe gaat dat in zijn 
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Belevingswinkel  

DE KORF 
Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg 

 
 

In de winkel vind je een  

wisselend aanbod  
in functie van de seizoenen en feestdagen. 

 

Een  gezellige chaos is eigen aan de zaak! 
 
 

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in: 

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

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

kalligrafische wenskaarten  

geschenken van STRATIER en ander leuks 
 
 

Kom, ontdek en  
maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
  

 

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

Gesloten op zondag - maandag en dinsdag 
 
 

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  
Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -
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werk, vragen we ons af? “Wanneer iemand 
bij mij komt met een dergelijk verzoek, laat 
ik hem of haar eerst de naam of de tekst een 
twintigtal keer neerschrijven. Die tekst ver-
groot ik en dan hebben we een tekening op 
groot formaat. Vervolgens verwarm ik het glas 
en plooi ik het.” 
Een volgende stap is het blazen van het glas. 
“Dat is om de diameter te behouden en het 
zorgt ervoor dat de bochten mooi rond zijn. 
Na het glasblazen plaatsen we elektrodes 
en verwarmen we het glas tot ongeveer 350 
graden om de vuile en vochtige lucht te ver-
wijderen. Tot slot wordt het glas gevuld met 
neon- of argongas en plaatsen we een trans-
formator op de verlichting om alles aan te slui-
ten op het elektriciteitsnet. De specifieke kleur 
bekomen we door fluorescentiepoeder en ar-
gon- of neongas.”

Passie & afwisseling
Het is overduidelijk dat Erwin zijn werk na al 
die jaren nog altijd met veel enthousiasme 
en plezier doet. Maar wat vindt hij nu zo uit-
dagend of leuk aan zijn beroep? “Vooral de 
passie die ik erin kwijt kan. Vroeger was het 
meestal routinewerk, maar nu werk ik vaak 
voor kunstenaars en dus kun je meer je eigen 
ziel leggen in je werk. Je denkt ook op een cre-
atieve manier mee met hen. Bovendien is het 
werk altijd anders en heel afwisselend. Ik ver-
veel me dus geen minuut,” verzekert hij ons.
Is er tot slot nog een persoonlijk project dat hij 
graag zou realiseren in neon? “Het zou mooi 
zijn om ooit nog eens een tentoonstelling te 
kunnen organiseren in een galerij met eigen 
neonprojecten. Daar droom ik van.”

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

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

& assistentie garantie

5JAAR 100.000km

1 T3,5 T

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

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

AUTO'S MARTENS
Antwerpsesteenweg 59 

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

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

WORDT DIT JOUW
NIEUWE THUIS IN 2022?

20 duurzame 
appartementen

ruime fi etsenstalling 
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

10 appartementen 
verkocht

OKRA ging nog maar eens naar BLOKKEN
Met de trein naar Vilvoorde om 2 opnames (uitzending 6 en 7 janua-
ri) bij te wonen, maar eerst lekker gegeten in het bedrijfsrestaurant 
van VIDEOHOUSE waar we “en passant” een blik konden werpen in 
de imposante studio waar de nacht daarvoor de finale van De Slim-
ste Mens opgenomen was en, neen, we mochten niet weten wie er 
gewonnen had.
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STALEN RAMEN EN DEUREN - MAATWERK - INTERIEUR - EXTERIEUR
#SINDS2001 #100%BELGISCH #HANDMADE #TRENDY #KWALITEIT #CREATIVITEIT #PASSIE #ERVARING

STAAL MET STIJL - BURGSTRAAT 78 B005 - 9070 DESTELBERGEN -  T 09 328 80 95

www.staalmetstijl.be

VACATURES
LASSERS

PLAATSER

Staal
met stijl
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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

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

Koen Knippenberg, plant manager van Volvo 
Trucks aan de Smalleheerweg en inwoner uit 
de Schaapscheerderstraat (omgeving Brede-
straat) verlaat in het voorjaar de Gentse fa-
briek. De zoon van wijlen Piet Knippenberg 
wordt aangesteld als vice-president en alge-
meen directeur van de New River Plant. Zeg 
maar de Amerikaanse Volvo vrachtwagenfa-
briek in Zuidwest Virginia. Die (werk)omge-
ving is hem alvast niet onbekend. Hij stond 
er al van 2015 tot 2017 aan het hoofd van de 
productie en de onderhoudsafdeling. Tot hij 
vijf jaar geleden willens nillens werd terug-
geroepen naar Gent om er de explosieve be-
drijfsrelaties tussen de lokale medewerkers 
en het (Franse) leiderschap - Volvo werkt sa-
men met Renault Trucks - te ontmijnen. Ove-
rigens met de volle steun van het Zweedse 
management dat de (geprezen) Scandinavi-
sche gedragscultuur in al haar vestigingen 
wil laten doordringen…

Eric VAN LAECKE

Koen Knippenberg
verlaat Gentse fabriek

Let op, geld lenen kost ook geld.
* Kredietvorm: Lening Op Afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch 
Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, 
1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – 
BTW BE0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. 
V.U. Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3, 1000 Brussel. PNF0607

U vindt de mooiste auto, 
wij de beste � nanciering.
Geniet nu van uitzonderlijke tarieven.

Pattyn-Sax BV - uw bankagent en verzekeringsmakelaar - RPR 0885.868.435

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.

81
70

50
74

6 
 I  

54
22

7

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

facebook.com/FintroOostakker

BNP-12146-11-817050746-FintroOostakker_Adv_143x194_02.indd   1 27/12/2021   09:28

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 Haven-
ring’ voor alle weggebruikers vlotter en vei-
liger kan worden gemaakt en de impact op 
de woonwijken gemilderd. De studie kadert 
in het project Gentse Kanaalzone en is uitge-
mond 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 noorderlij-
ke Gent is op termijn alweer een bouwwerf 
rijker. Meer in een volgend nummer...

Eric VAN LAECKE
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Vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

SIERPLEISTER

STEENSTRIPS

ISOLATIE  

GEVELREINIGING 

KALEIEN 

30 euro/m2

isolatiepremie

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

Op zondag 23 januari om 10u30 organiseert 
Davidsfonds Oostakker voor het eerst (als 
corona het nog toelaat...) sinds lang een lo-
kale voorronde van deze nationale schrijf-
wedstrijd. Liefst 105 jongeren uit het 5de en 
6de leerjaar namen deel. Zij dienden een ver-
haal te schrijven rond het thema “De wereld 
na 2030”. Alle lagere scholen van Oostakker 
werden aangezocht.  Basisscholen Vogelzang 
en Edugo Sint-Vincentius namen de hand-
schoen op.  Uit de 105 inzendingen werden 
15 verhalen geselecteerd, die nu beoordeeld 
en gerangschikt worden door een 7-koppige 
deskundige jury. De winnaars worden bekend-
gemaakt, en de prijzen uitgereikt, op zondag 
23 januari a.s., op onze TOAST LITERAIR.  De 
15 geselecteerde werken ontvangen allemaal 
een prijs.  De lokale winnaar gaat door naar 
de finale van de nationale wedstrijd. 

TOAST LITERAIR 2022
Hoe wordt een strip gemaakt ?  
door  Jos Wauters 

Zondag 23 januari om 10u30 in de grote zaal 
van het OCO - Pijphoekstraat 30, Oostakker

Wie wordt onze Oostakkerse
JUNIOR JOURNALIST 2022 ?
Verneem het op onze TOAST LITERAIR 

Ook STRIPS zijn een vorm van literatuur, die 
steeds meer gewaardeerd wordt.

Grafisch vormgever Jos WAUTERS is strip-
fanaat en in de vorige eeuw was hij vele 
jaren hoofdredacteur van het toen zeer po-
pulaire stripweekblad Robbedoes. Hij ver-
telt ons hoe een beeldverhaal tot stand 
komt. Vertrekkend van een pril idee, over 
het schrijven van een synopsis en een uit-
gewerkt scenario. Daarna de potloodteke-
ning gevolgd door het in inkt zetten ervan. 
Tenslotte het inkleuren met de computer.  
Hij doet dit aan de hand van een concrete 
strip ”Bonneville” van de hand van stripteke-
naar. Marvano (Marc Van Oppen), een goede 
vriend van de spreker en internationaal een 
vaste waarde.

Hij maakt verhalen met een historische ach-
tergrond.   ”Bonneville” vertelt over de waag-
halzen die, vooral in de jaren 60 van vorige 
eeuw, alles deden wat ze konden om het 
snelheidsrecord op het land te behalen. En te 
verbeteren. Marvano weet als geen ander een 
tijdperk in beeld te brengen. 

JUNIOR JOURNALIST
Na de lezing volgt de bekendmaking van 
de winnaars van JUNIOR JOURNALIST en de 
prijsuitreiking.  

Als Corona het toelaat, slui-
ten we in schoonheid af met 
onze NIEUWJAARSRECEPTIE 
voor alle aanwezigen ! 

De organisatie zal volledig 
conform de dan geldende 
Corona-maatregelen verlo-
pen.  
Vooraf inschrijven via: cedewe.dewaele@sky-
net.be -of- tel 09 251 00 78  
en dit tot de zaalcapaciteit volzet is.

BIJDRAGE
Bij voorinschrijving: leden DF  8 euro niet-le-
den 10 euro. Indien er nog plaatsen zouden 
vrij zijn: op de dag zelf: +2 euro
Betaling op rekening van Davidsfonds Oostak-
ker BE71 7374 2412 5469 met vermelding van 
uw naam in de mededeling.

Deze activiteit wordt aangekondigd onder 
Corona-voorbehoud.  Als de organisatie 
niet mogelijk zou zijn wordt ze op een later 
tijdstip hernomen.  Volg het op onze website 
df-oostakker.blogspot.com en op facebook. 
Wie ingeschreven is wordt op de hoogte 
gehouden.

Gaan Lochristi en
Wachtebeke fuseren?
Buurgemeente Lochristi en het aangrenzende 
Wachtebeke hebben de intentie uitgedrukt 
om tegen 1 januari 2025 te fuseren. De nieuwe 
gemeente zou meteen het bewonersaantal op 
31.000 brengen. Burgemeester Yves Deswaene 
(Open VLD Lochristi) en zijn collega Rudy Van 
Cronenburg (Vooruit Wachtebeke) vinden het 
alvast een logische keuze. Wie vrijwillig een 
fusie aangaat, kan bovendien rekenen op 400 
euro schuldovername per inwoner. In dit geval 
goed voor een kapitaalsverhoging van 12 mil-
joen euro. De eerste stappen naar een ‘huwe-
lijk’ zijn alvast gezet. Het woord is nu o.m. aan 
de respectieve gemeenteraden. - E.V.L.
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In deze rubriek duikt lokale hobbyfotograaf Frank ‘PamiPics’ Paemeleire in 
zijn archieven en maakt van zijn visuele oogst een maandelijkse fotoquiz. 
 
Welke foto werd niet in Oostakker/Desteldonk/Hijfte centrum gemaakt? 
 
Stuur jouw oplossing voor 1 februari naar frank.paemeleire@telenet.be. 
Onder alle inzendingen wordt deze maand het boekje ‘365 quotes on 
photography’ (12 euro) verloot. Dit kleinood is de onontbeerlijke 
dagelijkse inspiratie voor iedere fotograaf (info op www.pamipics.com). 
 

 

 
Dit was de oplossing van vorige 
maand: Peter en Mira van het 
Oostakkers Kerstsfeerhuisje 
hielden samen een gezellige 
kerstman vast (*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) En dus niet een teddybeer van 
Make-a-Wish zoals velen dachten. 
Ze steunen inderdaad dit project 
steunen met de inkomsten van hun 
kerstsfeerhuisje! 

  

                                                                        

 

De deelgemeente lichtte in de afgelopen kerst- en 
nieuwjaarsperiode minder op dan gebruikelijk. Die 
trend was ook al vorig jaar merkbaar. Schrijf dat 
maar voor een flink stuk op het conto van de vele 
wegenwerken en de inperkende coronavrijheid.
Dit jaar viel de stedelijke kerstverlichting nog ma-
gerder uit dan voorheen. Ook al moesten de op-
gespaarde (corona)budgetten helemaal op, luidde 
het vooraf in de wandelgangen. De gedachte alleen 
al… De openbare (kerst)verlichting aan Oostakker-
dorp bleef beperkt tot enkele verlichte bomen die 
letterlijk en figuurlijk de schijn moesten redden.  De 
handelskernen vooraan in de Gentstraat en ‘over 
de brug’ in de Lourdesstraat bleven mee op hun 

eindejaarshonger. Veel feestelijk licht en vreugde 
viel er dit jaar niet te beleven. Een kerstboom ‘nieu-
we stijl’ pronkte alsnog op de hoek van de nieuwe 
straat op het dorp maar de vertrouwde kerststal 
was nog altijd niet terug van weggeweest. Geluk-
kig zorgden een aantal trouwhartige bewoners her 
en der in de wijken voor wat hoopgevende en ver-
lichtende seizoenherkenning. Vooral nog het meest 
bij families met kinderen die in deze epidemisch be-
zwaarde tijden vooral nog het meest het licht op 
het einde van de tunnel willen blijven zien. Met het 
‘vermaard’ kersthuisje aan de Groenstraat als tra-
ditionele blikvanger. Volgend jaar meer en beter…   

Eric VAN LAECKE

Minder licht in meer donkere tijden…



nr 01 - Januari 2022                    17

Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

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

Maandmenu Januari

Hapje van de chef
&

Ravioli van zalmforel,
kreeftensaus 

of
Toast, boschampignons, gerookt damhert

&
Stoofpotje van gegrilde roodbaars,

venkel, jonge aardappelen 
of

Gegrilde filet van everzwijn,
truffelkroket, zalf van gegaarde knolselder  

***.
Appelgebak, vanille-ijs 

of  
Sorbet van appels en veenbessen 

39 euro p.p.

Onze take away menukaart
kan je vinden op onze website

www.hofvanheusden.be

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

Basiliek zoekt medewerker
Voor de winkel aan de grot in het bedevaartsoord van 

Oostakker-Lourdes zoeken wij dringend een

voltijdse winkelverantwoordelijke
Deze functie is veelzijdig en boeiend. We zoeken iemand 
die vertrouwd is met het christelijk geloof, commercieel is 
ingesteld en liefst met ervaring in de verkoop, discreet en 
betrouwbaar en die bereid is om zelfstandig en flexibel te 

werken, ook tijdens het weekend en ‘s avonds.

Wie zich aangesproken voelt, kan een gemotiveerde 
kandidatuur, samen met CV en een pasfoto sturen naar: 

VZW Bedevaarten Bisdom Gent, ter attentie van
Paul DE NEVE, Onze-Lieve-Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 

basiliekoostakker@bisdomgent.be Rommelmarkt Oude Bareel
Er wordt terug een binnen- en buiten -rommelmarkt georgani-
seerd op 20 maart 2022. Zoals steeds in de Kring Oude Bareel, 
achter de kerk, Beelbroekstraat 2, Sint-Amandsberg.
Opstellen kan tussen 8 en 9 uur. De deuren gaan open vanaf 9 uur, 
tot 17 uur. 
Wij vragen om uw covidpas mee te nemen en te tonen. Geen co-
vidpas = geen toegang ! Het is ook verplicht een mondkapje te 
dragen als u rond loopt (ook voor standhouders).
U kan inschrijven via telefoon, bij Dirk 09-228.19.96 (weekdagen 
tussen 17 en 21 uur).
Prijs per tafel (5 meter): 4 euro (binnen) of 5 euro (buiten). Te be-
talen op de dag zelf.
Er zijn ook verse pannenkoeken te verkrijgen (ook om mee te ne-
men) en er zijn ook verse hotdogs te verkrijgen aan democatrische 
prijzen. Wij vragen om uw eigen afval mee te nemen en de covid-
maatregelen te respecteren.
De organisatie dankt u.
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

In het vooruitzicht van het einde van 
de ingrijpende werken aan het dorps-
plein te Oostakker, drukken wij enke-
le foto’s af van tientallen jaren terug. 
Dat het uitzicht van het Dorpsplein in 
de loop der jaren voortdurend aan ver-
anderingen onderhevig was, is nor-
maal, maar nooit zo ingrijpend als wat 

Terugblik op ons dorpsplein
de huidige werken als resultaat zullen 
hebben.
Ik laat het aan de lezers van Attentie 
over om via bijgaande foto’s even te-
rug te gaan in de tijd, en er zelf jaar-
tallen op te kleven. Zeker de oudere 
bevolking van Oostakker zal er zich 
in herkennen en herinneringen aan 

verbinden. Op de luchtfoto is het 
kerkhof er nog, en moet  de Lauren-
tiuslaan nog worden aangelegd. De 
nieuwe begraafplaats in de Brede-
straat werd in gebruik genomen in 
1961, en pas 10 jaar later werd begon-
nen met het ontruimen van het ou-
de kerkhof. Op de foto ziet men dat 
reeds veel graven verwijderd zijn, zo-
dat wij veronderstellen dat deze foto 
dateert van eind 1960, begin jaren 70.  
In 1975 kreeg de nieuwe straat, die 
door de hovingen van de heer Lippens 
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

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

werd aangelegd, de naam Laurentiu-
slaan. Op de foto ziet men nog net 
de afsluiting en de Kapel die naast de 
bakkerij Van Damme stond. 
Op foto 2 is enkel het huis van dok-
ter Hornsby nog hetzelfde, evenals  
het gebouw van de vroegere café de 
Druiftak, dat nu deel uitmaakt van 
het warenhuis Carrefour. De tram van 
de NMVB reed voor het laatst in fe-
bruari 1957 en werd vervangen door 
de autobus. 

Op foto 3 is de winkel van Van Der 
Sijpt nog in het straatbeeld aanwe-
zig, evenals café “Het Lammeken”. 
Het “mazoutje” of “Kamieleken” 
naar Desteldonk en Zaffelare, spoor-
de  wat verderop door het veld, daar 
de verbinding, tussen de straat, die 
de naam Holstraat kreeg, en de huidi-
ge Eeckhoutdriesstraat,   pas in 1952 
feestelijk werd ingehuldigd.   
Op foto 4 en 5 zie je dezelfde hoek 
van het Dorp,  maar vanuit een an-
dere gezichtspunt. Het enige huis dat 
ongewijzigd bleef en hopelijk ook zo 
blijft in de toekomst, is het statige he-
renhuis van de familie Verfaillie.

Guido Rogiers

Leon is 100 !
Van Claudine Hardies kregen we volgende foto, met onderschrift.
Leon werd op 26 november 100 jaar. Hij nam de Bakkerij van zijn vader  (Theo-
fiel) over in  1951, op de Oude Bareel ! Leon woont in Home St – Vincentius. Hij 
mocht samen op de foto met zijn dochters Martine, Christine en Carine 
Proficiat aan de eeuweling ! - Redactie

Heb je nieuws in uw vereniging of familie,
stuur het naar de redactie: 

zet-werk@telenet.be
of bel 0478-97 87 11.
Wij proberen dit op te volgen.
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NU:
5% KORTING
op uw bestelling
met kortingscode
‘Attentie’ !

Wij leveren ook aan huis !

Het verbruik, de CO2-uitstoot en de autonomie zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk 
van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming, airconditioning en voorconditionering.
*Gratis 5 jaar Opel Flex Care garantie is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 3 jaar, op basis van 15.000 KM per jaar. Informeer naar de gedetailleerde voorwaarden op opel.be. Aanbod voor Particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel personenwagen, geldig van 10 december 2021 
t.e.m. 31 januari 2022. Aanbod geldig bij deelnemende dealers.

1,0 - 1,1 L/100KM  14,2 - 15,1 KWH/100KM 22 - 26 G/KM CO2  TOT 78 KM AUTONOMIE
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

Een iconisch model, met een gedurfd nieuw design en 
krachtige hybridetechnologie. Binnenkort te bewonderen 
bij ons in de showroom en virtueel op opel.be. 

OPEL ASTRA
ELEKTRISCHE PLUG-IN HYBRIDE

DE NIEUWE

    

TE WORDEN?
RR POWERED

TE WORDEN?
RRRR POWEREDKLAAR OM

VAN ACKER 
LOCHRISTI

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

VAN ACKER 
LOKEREN

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

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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Een jaar terug hoopten we nog dat 2021 
het jaar ging worden van de bevrijding, 
waar alles terug ging mogen, het jaar waar 
het weer “normaal” ging zijn. Een jaar ver-
der beseffen we dat het toch net iets an-
ders is uitgedraaid. Desalniettemin mogen 
we toch terugkijken op een jaar waarop 
we als Dekenij enkele leuke activiteiten 
hebben kunnen en mogen organiseren. 

We kijken trots terug naar enkele mooie 
optredens in enkele Oostakkerse café’s, 
hieraan zullen we in 2022 zeker een vervolg 
breien. Een Oogstkermis op een dorpsplein 
dat eigenlijk nog één grote werf was, en, 
waarop gedanst en gefeest kon worden, 
met een stoet die zoals alle voorgaande ja-
ren terug uniek was, wie had dat kunnen 
denken enkele maanden ervoor?

We kijken ook terug naar twee nieuwe ac-
tiviteiten, een comedy avond, en de lezing 
van Begijn Le Bleu over vogels, die onlangs 
nog plaatsvond in het ontmoetingscen-
trum. Twee activiteiten die positief ont-

NIEUWS VAN DEKENIJ OOSTAKKERDORP

De nieuwjaarsbrief van de voorzitter
Liefste lezers, als voorzitter van Dekenij Oostakkerdorp wens ik graag, in 
naam van het voltallige bestuur, iedereen een goede gezondheid toe, in 
2022, maar uiteraard ook in een verdere toekomst. Gelukswensen en goede 
voornemens zijn trouwens iets waar we elke dag aan kunnen werken.

haald werden, en waar we ook wel verder 
op willen werken.

2021 was een jaar waarin we nieuwe men-
sen hebben leren kennen en nieuwe ban-
den gesmeed, waarin we onszelf wat 
hebben heruitgevonden, waarin ook wij 
op de trein van de digitalisering zijn moe-
ten springen met een online ticketverkoop 
en een online registratie voor onze acti-
viteiten. Het was een bewogen jaar, met 
ups en downs, met goede en minder goe-
de ervaringen, maar het was vooral een 
jaar waarin we veel geleerd hebben, en 
die kennis nemen we graag mee naar de 
toekomst, om nog mooiere activiteiten te 
kunnen organiseren, voor nog meer inwo-
ners van Oostakker.

In 2022 plannen we alvast enkele vaste 
waarden en enkele nieuwe activiteiten op 
en rond ons geliefde dorpsplein. Enkele 
data die jullie alvast mogen aanduiden in 
jullie agenda:

Zondag 9 januari:
nieuwjaarsdrink van 11u tot 13u
onder de luifel van OC Oostakker

Zondag 13 februari:
“Steakfestijn” in OC Oostakker
vanaf 11u30 tot 13u.

Zaterdag 5 maart:
Toujours aimer – Liefde voor Piaf
om 20u in OC Oostakker

Vrijdag 22 april:
Comedy avond in OC Oostakker om 20u.

Zaterdag 7 mei:
Openingsdag Oostakkerdorp

Activiteiten plannen zal ook dit jaar nog 
geen evidentie worden, daar zijn we ons 
van bewust. Er kan nog steeds een nieuwe 
variant komen, omicron is de 15e letter uit 
het griekse alfabet, er kunnen er dus wel 
nog enkele varianten bij. De geplande acti-
viteiten gaan dan ook enkel door wanneer 
het toegelaten en verantwoord is. We zul-
len dus ook komend jaar nog extra letten 
op hygiëne en veiligheid voor de gezond-
heid van de bezoekers tijdens onze activi-
teiten.

Tot binnenkort!

Jullie kapoen,
Cédric



22                   nr 01 - Januari 2022

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

De presentatie van het jaarboek is de spreekwoor-
delijke kers op de taart van een  heemkundige 
kalender vol gevarieerde activiteiten. Elk jaar - af-
wisselend op een andere locatie - is het een ver-
diende ode aan alle heemkundige doorduwers die 
de plaatselijke geschiedenis mee in kaart bren-
gen. En die het vroegere dorpsleven toekomstge-
richt behoeden voor de vergankelijke nevels van 
de tijd. Die toekomst behoort nog altijd het ver-
leden toe en een volk dat zijn geschiedenis ver-
geet, is een verloren volk. De vorsers en auteurs 
dragen de boeiende kennis en geschiedschrij-
ving over het lokaal verleden nog altijd een warm 
hart toe. Ze doen dat gepassioneerd en gedreven. 

In een vaak - solitaire en moeizame - zoek-
tocht naar nog onontgonnen (deel)aspec-
ten in het aangekleefde onderzoeksgebied. 
Zeg maar Destelbergen-Heusden, Lochristi en 
vroegere gemeenten, de Gentse deelgemeen-
ten Sint-Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, 
Mendonk én de oorspronkelijke Gentse wij-
ken Meulestede en het Sint-Baafsdorp. Helaas, 
driewerf helaas, de jaarlijkse feestontmoeting 
tussen een pak gelijkgestemden met een obli-
gaat drankje en knusse gezelligheid, kon ook 
dit keer niet doorgaan. Voor het tweede jaar 
op rij nu al. Bedreigd en bezwaard door de hy-
giënische crisis die ons wereldlijk al maanden 
in de greep en in de ban houdt. Reden tot vie-
ren was er nochtans genoeg. Het was krék de 
25ste jaarboekvoorstelling, ook al de tiende in 
kleur en volgend jaar bestaat de heemkundi-
ge kring De Oost-Oudburg zestig jaar. Die is 
- naar vorm en inhoud - nu al een briljant ge-
slepen… diamant. 

Corona 
Het bestuur moest al bij vorige editie het ver-
trouwde stramien loslaten én creatief herden-
ken. Anders gezegd, het onlinescherm werd 
toen het eigentijds normaal. En meteen de 
opstap en de uitweg naar een virtueel ‘blij 
weerzien’. Het moet gezegd, de Oost-Oud-
burg klaarde professioneel de klus. De boei-

ende, gevarieerde en doordachte voorstelling 
bewees dat heemkundige vorsers die zich  voor-
al over het verleden buigen, best beslagen zijn 
in innovatieve communicatietechnieken. Met 
zopas een nieuwe digitale stap vooruit. De kring 
ontdekte nu ook het onlineplatform ‘zoom’. Als 
modern interactief communicatiemiddel met 
de kijkers en de luisteraars die virtueel ‘aan de 
draad hangen’. Met dank aan bestuurslid Nico-
le Van Remoortere en het technisch team van 
inwoner en cineast (cultuurinbeeld.be) Luc Van 
Vreckem en zijn compagnon Chris Vereecken. 
Dat een inleidende en kleurrijke voorstelling 
over het Destelbergse natuurgebied Damvallei 

Alle auteurs samen op de foto met burgemeester Elsie Sierens.

Jaarboek Oost-Oudburg
‘zoomt’ mee in coronatijden…
Het 58ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is uit. Door corona 
verliep de voorstelling via het onlineplatform ‘zoom’. Een schaars groepje auteurs, 
pers, medewerkers én de plaatselijke burgemeester Elsie Sierens maakte - 
coronaproof - de uitzending en registratie in zaal Berghine, Dendermondsesteenweg 
mee. De lezenswaardige kanjer - 565 bladzijden -  laat dit keer vooral Destelbergen 
aan bod komen, met ook bijdragen vanuit Desteldonk en Hijfte-Lochristi.
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V.U.: Hervé De Braekeleer - IMACAR Heusden De Keukeleire - IMACAR NV - 0425.096956 - Hooistraat 128, 9070 Heusden - Tel.: 09 23 0 91 31

LION PACK
Tot 3.000�€* bovenop de Saloncondities 

Dr. Ingels Johan

      DIERENARTS

Algemene diergeneeskunde
Gezelschapsdieren op afspraak

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

VANDER SCHAEVEN
BVBA

Erkenning nr. 18571 - klasse 1 D8 D16 - D22

Vossenbergstraat 10 - Oostakker (Gent)

Tel. 09/251.16.18 - Fax 09/251.67.18

E-mail: info@sanitair-vanderschaeven.be

www.sanitair-vanderschaeven.be

LOOD - ZINK - SANITAIR
GAS - ROOFING

Bier lost
de problemen niet op, 

maar water ook niet!!!

diende uitgesteld, mocht corona extra op zijn 
rekening schrijven. De voorstelling verliep zo-
wat vlekkeloos. Op wat gebruikservaring na. 
Vooraf gaf voorzitter Louis Gevaert een dank-
bare pluim aan het redactieteam dat de tijd-
schriften en het jaarboek mee gestalte geeft. 
Behalve Louis zelf, zijn dat Martine Van Lan-
cker, Maria De Groote, Ignace Van Driessche 
en Frederik Vanderstraeten. Voorts bracht hij 
de voornaamste activiteiten van het afge-
lopen jaar in herinnering. Zeg maar, You tu-
be-filmpjes over de auteurs van vorig jaar, vier 
grensverleggende tijdschriften ‘Heemkundig 
Nieuws’, een digitale gids over Gent en een 
heemkundige kaart (en gemeentelijke app) 
over intussen 330 kapelletjes. Maar ook lofbe-
tuigingen voor de erg actieve kringleden bij 
de recente vieringen in het onderzoeksgebied: 
800 jaar parochie Zaffelare, 100 jaar Beervelde 
en het 10-jarig bestaan van de Cultuurmarkt 
in Melle. Om de jaarlijkse grote boekenver-
koop in de Sint-Amandsbergse begijnhof niet 
te vergeten. U leest er meer over in zijn bijdra-
ge in het jaarboek.
Ondanks moeilijke verenigingstijden zijn er 
ook nog altijd toekomstplannen. Zoals ge-
zegd, is de kring in 2022 krék zestig jaar bezig 
en gaat ‘Heemkundig Nieuws’ een vijftigste 
editie tegemoet. Voorts is er de aanmaak van 
een heemkundige kaart met alle molens in 
het werkgebied. Het gaat om alle wind-, wa-
ter-, tred- en rosmolens. Maar ook om de nieu-
we windturbines die er zijn of nog aankomen. 
Een andere ambitie is om in het register van 
de 2.450 gepubliceerde artikel, elke bijdrage 
van een aantal trefwoorden te voorzien even-
als een oplijsting van de belangrijkste voorko-
mende namen. En bovenal zijn ook nieuwe 
(en jonge) krachten meer dan welkom. Ook 
het schrijversbestand mag groter. “Hope-
lijk kan het een volgende keer in een warme 
zaal, met een deugddoende babbel tussen pot 
en pint” sloot Louis Gevaert af. Corona-bier 
smaakt ‘hygiënisch’ nu eenmaal niet lekker…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Luc VAN VRECKEM  



24                   nr 01 - Januari 2022

P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

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

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

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

WWW.PDSCARS.BE

OKKASIEWAGENS MET 1 JAAR WAARBORG

STEEDS AFGELEVERD

MET GROOT ONDERHOUD

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

GOED EN BETAALBAAR  -  STERK IN SERVICE  -  UW VERTROUWEN WAARD

Burgemeester Elsie Sierens had lof voor de gedwongen, maar 
goed uitgewerkte digitale inspanningen via ‘zoom’. “Dat is 
niet evident, eigenlijk iets uniek en dat blijft best ook zo”. Als 
wensdroom op betere hygiënische tijden. In haar inleiding ver-
wees ze naar een citaat van Johann Wolfgang von Goethe: 
‘Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme 
dat zij veroorzaakt’. Ze trok die parallel door naar de onder-
scheiden auteurs. Met een extra verwijzing naar heemkundig 
ouderdomsdeken Frederik Vanderstraeten en reporter Manu 
Debruyne van WegWijs en occasioneel ook van Attentie. 

Jaarboek zet Destelbergen
in het licht…
De 58ste uitgave van het jaarboek van De Oost-
Oudburg ‘zoemde’ (!) dit jaar in op Destelbergen. 
Met zaal Berghine als uitverkoren locatie voor de 
voorstelling. Corona besliste daar evenwel anders 
over. Dat deed niets af aan de boeiende bijdragen 
én het enthousiasme van de onderscheiden auteurs. 
Uiteraard op afstand en met mondmasker, behalve 
als ze zelf aan de beurt waren…

Met als titel “Hoe CMBV Sint-Amandsberg groeide binnen het nationale en 
regionale netwerk Markant”, beschrijft Frederik Vanderstraeten een halve 
eeuw verenigingsleven tussen 1970 en 2020. Hij kon daarvoor beroep doen op 
grotendeels intact gebleven archieven én de hardnekkige kwaliteitsijver van 
de bestuursdames. Notoir Gents geschiedschrijfster Beatrix Bailleul doet het 

relaas van “Philomena Scheire uit Heusden en haar 
Gentse levensdroom”. Daarvoor bestudeerde ze 
het leven van de dame en plaatste dat in een ruimer 
kader. Gelokt door een familielid dat de leiding had 
over een religieuze gemeenschap aan de Sint-An-
toniuskaai. Luc Fiems pleegde een vulgariserende 
bijdrage over “De Heilig Kruiskerk van Heusden en 
haar religieus erfgoed. Een verhaal over meubilair, 
beelden, schilderijen en glas-in-lood ramen. Met 
uitvoerig relaas over de oude en nieuwe kerk en 
het vele interieur. Met het kooreinde als meest in-
trigerende… Inwoner Manu Debruyne, verslagge-
ver van Wegwijs 9070, ging op zoek naar de roots 
en de uitstraling van zijn grootvader “René De-
bruyne”. Die was ooit tweevoudig nationaal voor-
zitter van het ACV en de allereerste vrijgestelde 
van het Middencomité, de voorloper van de chris-
telijke vakbeweging. (Zie elders in dit nummer). 

Burgemeester Elsie Sierens
toont trots het lijvige jaarboek.
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Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

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

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

Louis Gevaert in gesprek met 
journalist Eric Van Laecke.

Inwoner Dirk Uyttendaele uit Desteldonk 
vertelt uitvoerig over het “Schilderij Het 
Laatste Avondmaal in de Onze-Lieve-Vrouw 
Geboortekerk in Desteldonk”. Dat werd 
toegeschreven aan Jacob Jordaens maar 
door experten - vooralsnog of definitief - 
ontkend. Dat laatste blijft tot op vandaag 
een vraagteken en nog meer een discus-
siebasis. Want herkenningspunten zijn er 
zeker… (meer in een volgend nummer). 
Gentenaar Marc Rummens maakt ons weg-
wijs in de geschiedenis van “De stedelijke 
basisschool Victor Carpentier te Meuleste-
de”. In die tijd een bekende locatie in het 
stedelijk onderwijsnet. In het spoor van De 
Feniks in de Acaciastraat. Voor iemand die 
al lang in de wijk aan het Sint-Pietersstation 
woont, is dat - gezien de cultuurverschillen 
- geenszins een evidente onderwerpkeuze. 
Wim Maes schetst de figuur van “Emiel Ver-
schraegen” en een stuk onbekende familie-
kroniek. Jan Fleurbaey die van “André De 
Cock 1935-2005. Waardigheid voor de arm-
sten”. Over de man met een breed maat-
schappelijk engagement, die in 1992 werd 
bekroond met de prijs van de Liga van de 
Mensenrechten. Beiden waren niet lijfelijk 
present op de voorstelling. Gelukkig is er 
het… jaarboek. Het duo Rudy De meester 
en Antoon Standaert zetten hun sportieve 
schouders onder het “Wielrennen tot 1990 
binnen het werkgebied van de Heemkun-
dige Kring De Oost-Oudburg”. Alles begon 
met een fotoverzameling van streekrenners. 
Dat Antoon ooit nog zelf wielrenner was, 
fietste allicht mee. Het leverde hem in Berg-
hine geen azalea (als bedanking aan alle 
werkers), wel een heuse zegetuil op (meer 
in een volgend nummer). Voorzitter Lou-
is Gevaert herinnert in de slotbijdrage dan 
weer aan de vele activiteiten van het voor-
bije werkjaar en zet die chronologisch op 
een overzichtelijk rijtje.
Alles goed voor een kanjer van 565 bladzij-
den lees- en informatiegenot. Prijs voor het 
jaarboek 30 euro voor niet-leden. Meer op 
webstek www.deoostoudburg.be. Wie inte-
resse heeft voor de digitale nieuwsbrief kan 
mailen naar louis.gevaert@dsmg.be  

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Luc VAN VRECKEM  
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

Jo Maris, expert bij Da Vinci, bevestigt dat 
het bij alle ondernemingen in gelijk welke 
sector ooit wel aan de orde is. ‘Dus ook in 
het voetbal: Anderlecht werd al verkocht, 
Verhaeghe schrijft een succesverhaal bij 
Club Brugge en een aantal andere clubs 
zijn al in buitenlandse handen. Alleen de 
bal: die gaat steeds weer op de stip !’
De Witte en Louwagie worden er inder-
daad niet jonger op, dus moeten ze wel 
nadenken over hun opvolging. Bij elke 
eenmanszaak of grote KMO breekt de dag 
aan dat de eigenaar al wat ouder wordt 
en zijn overdracht wenst te regelen. ‘Ou-
der worden is één reden, maar evengoed 
heeft de ondernemer van 40 jaar het wel 
gehad met ondernemen, en wil hij of zij 
ook nog iets anders doen in zijn leven’, 
vertelt Jo Maris. ‘Het verhaal van een klant 
startte ooit vanuit de gezinswoning. Zij en 
haar man deden in bedrijfscommunicatie. 
Het bedrijf groeide en  ook het gezin. De 
vrouw trok naar buitenlandse meetings en 
haar man ging mee met de pasgeboren ba-
by. En hij wachtte buiten de vergaderzaal, 
zodat de baby borstvoeding kon krijgen 
tijdens de pauze. Zo hebben ze meerdere 
jaren hard gewerkt en een goed draaiend 
bedrijf uitgebouwd. Recent hebben wij 
hun kmo verkocht; ze waren beiden rond 
de veertig. Met de opbrengst zijn ze ver-
volgens rond de wereld gaan zeilen’. 

Next level
Maar zo’n een wereldreis is toch ook ooit 
gedaan, wat dan ? ‘Dat is waar. Wat Marc 
Coucke heeft gedaan, dat zien wij ook ge-

De bal gaat op de stip !
Ook in het voetbal is overdracht naar de volgende generatie aan de 
orde. We weten dat soms de trainer moet vertrekken en dat spelers 
worden gehuurd, verhuurd of verkocht. Maar ook de eigenaars 
denken al eens aan verkoop. De Witte en Louwagie van AA Gent  
‘bekijken dan de strategische mogelijkheden’, zo heet dat dan. 

beuren. Hij heeft zijn aandelen Omega 
verkocht en gaat nu zijn ervaring en ver-
mogen herinvesteren in menig 
bedrijf’. ‘Soms gaat een jong be-
drijf plafonneren’, vertelt Jo Ma-
ris. ‘Het heeft een zekere omvang, 
maar het bedrijf moet professio-
naliseren om verder te groeien. 
De  ondernemer van het eerste 
uur onderkent dit probleem. Of-
wel verkoopt zij of  hij en gaat op 
wereldreis. Ofwel laat men mana-
gers of investeerders toe, die de 
KMO laten doorgroeien naar het 
volgende niveau, the next level. 
De markt is daar vandaag klaar 
voor. Net zoals bij Marc Coucke 
zijn dit mensen met know-how, 
vermogen  of een netwerk, die 
de verdere groei mogelijk maken. 
En de ondernemer van het eerste 
uur, voelt zich plots minder alleen, 
en kan zich opnieuw toeleggen 
op wat zij of hij echt graag doet’.

Rol van DaVinci
Dit lijken allemaal complexe ver-
halen en aangelegenheden. Wat 
is dan de rol van DaVinci. ‘Wel, in 
al deze verhalen is het noodzaak 
om de juiste partijen bij elkaar te 
brengen. Welke dochter of zoon 
kan de KMO verder zetten? Wel-
ke investeerder zou passen bij een 
bepaald groeibedrijf ? Hoe moet 
het bedrijf gewaardeerd worden?  
Vervolgens moeten  afspraken ge-

maakt worden, overeenkomsten uitge-
werkt en ook de bankfinanciering is vaak 
een opdracht die we behartigen.’
DaVinci gaat binnen zijn netwerk op zoek 
naar een geschikte koper voor de zaak. Het 
profiel van de zaak staat anoniem op de 
website www.davinci-cf.be. Jo besluit: ‘En 
als er een koper is gevonden, dan werken 
we een gedragen oplossing uit, die finan-
cieel, fiscaal en juridisch sluitend is voor al-
le partijen’. 

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

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg
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LAARZEN € 25  € 50

MEGA SOLDEN 
30%   40% 

50%   70% € 25 € 50
BINNEN IN
DE WINKEL

-30%  -50%  -70%HANDTASSEN
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www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             0472456428 
Het nieuwe jaar inzetten met bubbels 

Cava Quomo 11+1 gratis**actie t.e.m.13/01/22 – actieprijs €9.16/fles 

Op de drempel van de jaarwisseling was er 
goed nieuws voor de bewoners, handelaars, 
weggebruikers en potentiële dorpsbezoekers 
die het stilaan hadden gehad met de wegen- 
en rioleringswerken in de buurt. De (offici-
euze) openstelling en herinrichting van het 
verkeer bracht verlossend licht in donkere da-
gen. De aangekondigde omzendbrief van op-
drachtgever Farys viel uiteindelijk ook in onze 
(elektronische) bus. Die melding kwam sowie-
so te laat voor vorige Attentie. Op de door 
ons gestelde vragen via de webstek ‘gent- 
opweg.be’ - die de werken in het noordelij-
ke Gent opvolgt - zitten we nog altijd op het 
antwoord te wachten. We trokken dus alweer 
ons plan onder het motto: ‘zoek daarna naar 
de zeven verschillen’. Dat laatste blijkt best 

Nu nog geduldig aftellen naar… Pasen
Oostakkerdorp en omgeving is weer vlot toegankelijk voor alle verkeer. De 
infrastructuur oogt aantrekkelijk en efficiënt, op enkele schoonheidsfoutjes 
na. Of dat ook zo blijft eens alle gebruikers de vernieuwde situatie hebben 
(her)ontdekt, blijft afwachten.  Er zijn trouwens nog een aantal ingrepen op 
komst, maar de finale afwerking tegen Pasen komt in zicht…

mee te vallen. De aangepaste situatie ligt gro-
tendeels in lijn met wat we in vorig nummer 
al naar voor schoven. We zetten kort de actu-
ele situatie op een nog wat duidelijker rijtje. 
Aannemer Aclagro stelde de omgeving open 
voor alle verkeer, ook al houdt dat voor hem 
extra last in bij de nog noodzakelijke ingre-
pen. Alvast bedankt voor het aangehouden 
inlevingsvermogen vanwege vooral de buurt-
gebonden inwoners en handelaars. De dienst 
Mobiliteit ging mee op dat spoor en bracht 
o.m. de aangepaste rijrichtingen en de (voor-
lopige) wegsignalisatie in orde. De praktijk en 
de finale afwerking moeten uitwijzen of alle 
vooropgestelde plannen de toets met de wer-
kelijkheid op het terrein, kunnen doorstaan. 
Ook de bussen van De Lijn deden hun intre-

de aan de Sint-Laurentiuslaan. Wie de omge-
ving aandoet en/of verkent, heeft al de eerste 
vaststellingen klaar. Dat een aantal voetpa-
den - inzonder aan de kant van de banken en 
de Carrefour - zijn aangelegd in kasseien, is 
vooral voor de minder mobiele gebruikers een 
extra handicap. Zeker voor wie met een kin-
derwagen, een rollator of een rolstoel op stap 
gaat. In sommige handelszaken ventileren de 
klanten daarover hun onvrede. Dat er alom al-
weer te snel wordt gereden is een maatschap-

pelijk moeilijk te keren fenomeen. 
Tenzij men de regels kordater hand-
haaft, maar ook dat is een maat-
schappelijk probleem, zeker in 
coronatijden. Sommige ‘gehaas-
te’ bestuurders vanuit bijvoorbeeld 
Gentstraat richting Bredestraat ver-
slikten zich op de rotonde al in de 
afgemeten draaicirkel. Op diverse 
plaatsen is of blijft de voorrangsre-
gel van rechts van kracht. Dat is o.m. 
het geval aan het kruispunt van de 
Eekhoutdriesstraat waar het ver-
keer o.m. vanuit de Pijphoekstraat - 

Ook aan het kruispunt 
Eekhoutdriesstraat-Pijphoekstraat geldt 
de voorrang van rechts.

Bij het naderen van het OCO is het opletten geblazen. 
Voorrang van rechts, met slechte zichtbaarheid aan de 
Pijphoekstraat.

Op verschillende plaatsen werden 
‘bolletjestegels’ aangebracht, 
om de blinden het oversteken 
comfortabeler te maken.
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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

Edugo
campus de brug

Eerstegraadschool

oostakker

info en inschrijven eerstejaars

Infoavond: 28 januari 2022

Infoavond Latijn: 9 februari 2022

Openschooldag: 19 februari 2022

Inschrijven infoavonden via brug.edugo.be 

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

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

SOLDEN:
50% TOT 

70%
KORTING !

argeloos of moedwillig - met hoge snelheid 
het kruispunt dwarst. Daar komen vodden 
van. Dat geldt ook op het einde van de nieu-
we straat ter hoogte van de Pijphoekstraat. 
Niet in het minst omdat die engte wat ver-
borgen ligt achter de huizenrij. Snelheid 
matigen en de zone 30 respecteren, wordt 
meer dan ooit de boodschap. We wachten 
alvast het evaluatierapport af. 
Ook al wenkt Pasen al in de verte, we zijn 
er nog niet. Op een aantal plaatsen zijn 
nog ‘aanpassings- en herstellingswerken’ op 
komst. Dat is het geval aan de Pijphoekstraat 
(OCO) en aan het vroegere gemeentehuis. 
Ter hoogte van café Den Boer, Pijphoek-
straat komt er extra openbare verlichting. 
Ook vooraan in de Bredestraat richting bak-
kerij Hemelsoet oogt het flink donker. Tenzij 
het om een tijdelijke situatie gaat. Zoals des-
tijds aangekondigd, wordt op het kruispunt 
Pijphoekstraat-Eekhoutdriesstraat de asfalt-
verharding terug uitgebroken en vervangen 
door grèsplatines. Op het kruispunt Eekhout-
driesstraat-Wttewalle moet het asfalt dan 
weer worden opgebroken om de rioolpom-
pen weg te halen. We zijn dus nog wel een 
tijdje zoet. Maar Pasen wenkt én komt…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan CALLEBERT

De boom, midden op de nieuwe rotonde, 
oogt mooi.
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Judoclub
Oostakker
Judoclub
Oostakker

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

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

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

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

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

 
Inlichtingen: Maebe Rudy

Gentstraat 255- 9041 Oostakker
Gsm: 0486-997177

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

UIT HET ARCHIEF
In de reeks “Klasfoto’s” een “specialleken”. Deze keer een foto die we kunnen situeren 
rond  1940. Wie de muzieklessen organiseerde is mij onbekend, misschien waren het privé-
lessen, maar we weten wel wie de muzieklerares was, nl. Juffrouw Jeanne Van Wonterghem.  
Zij woonde in de toenmalige Schoolstraat, nu Domien Geersstraat, naast de gemeente-
school, in het woonhuis van de voormalige bloemisterij Van Wonterghem, die vroeger bijna 
de ganse lengte van de straat innam. De watertoren van de bloemisterij staat er nog steeds. 
Zij was een getalenteerde muzikante en pianolerares, die heel wat jong talent de muziek-
kunst heeft bijgebracht, onder wie Will Ferdy.
Op de foto zijn mij slechts een paar personen bekend, onder wie v.l.n.r. : Juffrouw Jeanne Van 
Wonterghem, en geknield met de banjo, Angelique Dequidt. De man in het midden op de 
achterste rij is Will Ferdy en de geknielde man uiterst rechts is Henri Van Kerkhove.
Wij zouden het zeer waarderen mochten er lezers zijn (vooral ouderen) die andere personen 
op de foto herkennen, hun ouders of andere verwanten, die een berichtje of mailtje naar 
de redactie  van Attentie sturen (info@dewegwijs.be), of een telefoontje naar 0474466810.

Guido Rogiers
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

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

Het Bestuur van onze afdeling
wenst aan  jullie allen, een Gelukkig 
en voorspoedig Nieuwjaar !
Let op, wegens coronamaatregelen kan 
onderstaande activiteit geanuleerd of 
verdaagd worden naar een latere datum.

Maandag 17 januari 2022
om 14u30 in OCO, Pijphoekstraat:
LEDENNAMIDDAG

VOORSTELLING NIEUW 
JAARPROGRAMMA 2022

Statutaire vergadering en een overzicht van 
de activiteiten  van het voorbije jaar en de 
voorstelling van ons nieuw jaarprogramma 
2022. Met gezellig samenzijn, opgeluisterd 
door dhr. Ronny Marino, een getalenteerde 
muzikant en ons allen bekend van de vori-
ge jaren. We zijn fier Ronny in Oostakker 
te hebben. Hij brengt ons leuke muziek en 
meezingers, om samen te genieten bij een 
heerlijke koffietafel.

Mondmaskers blijven onze beste vriend, bij 
het verlaten van de tafels. We volgen de 
nieuwe maatregelen van de regering. Toch 
zijn we blij elkaar terug te zien. Met ons be-
stuur doen we er alles aan om onze activitei-
ten veilig te laten verlopen

Deelname voor de koffiemaaltijd: 6 euro 
voor leden en 8 euro voor niet-leden

Meer info:

0497 87 70 14 
Noëlla Bracke Secretaris Vl@s Oostakker



32                   nr 01 - Januari 2022

Koop bij de lokale handelaars.
Ze zijn het waard !

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

Aanvulling op artikel ‘Godshuis’
Van Theo De Langhe uit de Gasthuisstraat 
ontvingen we een brief met een opmerking 
en/of aanvulling op het artikel “van Gods-
huis tot Campus Sint-Elisabeth”, dat ver-
scheen in Attentie, editie oktober.
Ik citeer wat Theo schrijft: “Raoul Mortier 
werd verkozen als bestuurslid C.O.O. maar 
er was een probleem. Als eerste opvolger 
werd Theophile De Langhe bestuurslid van 
de C.O.O. voor een periode van zes jaar. Ro-
bert Goens werd na 3 jaar opgevolgd door 
Gerard Van Laere, voor een periode van 3 
jaar als bestuurslid C.O.O. De secretaris was 
Lucien Mussche”. 
Theo De Langhe stond er op om dit te pu-
bliceren als aanvulling op het artikel. - J.C.

      www.mathise.be          Brasserie & Feestzaal Mathise

WOE - DO - VRIJ:  DAGLUNCH aan 16 euro

woensdag: 11u30 - 14u30
donderdag: 11u30 - 14u30

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

zondag: 11u30 - 14u30

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

Bekijk onze kaart en maandmenu op www.mathise.be

Bekijk ons 
Valentijnmenu en -ontbijt

www.mathise.be
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

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

Bankenlandschap
verschraalt verder…
Oostakker gaat alweer een (financiële) 
bank achteruit. Wie nog voor mondelin-
ge service naar het Belfiuskantoor aan de 
Gentstraat 260 wil, is eraan voor de moei-
te. De automaten in de ingang blijven wel 
nog toegankelijk tot midden januari. Nieu-
we potentiële gegadigden worden door-
verwezen naar de acht kantoren en een 
uitgebreid team van specialisten van Regio 
Gent. Voor advies over al uw bankzaken 
kunnen de plaatselijke trouwe klanten 
voortaan terecht op de locatie in Lochris-
ti, Dorp-West 58. Daar is ook de vroegere 
Oostakkerse zaakvoerder Dirk Kelem en 
zijn assistente Ann Lammens aan de slag. 
Te bereiken op tel. 09/353.73.00 of via dirk.
kelem@mandat.belfius.be. Uitwijken naar 
het kantoor in Sint-Amandsberg, Grond-
wetlaan 9 of Gent Dok Noord, Sassevaart-
straat 43 kan uiteraard ook.

Het landelijk afbouwen van het aantal 
bankkantoren is al langer een nationale 
trend die alsmaar sneller evolueert. Voor-
al de oudere bevolking heeft het daar 
moeilijk mee. Online banking en de door-
gedreven informatica is een organische 
en eigentijdse evolutie die je moeilijk kan 
tegenhouden. In Oostakker verdwenen al 
een paar jaar geleden de geldproviders 
BNP Paribas Fortis en later ook ING uit Oos-
takkerdorp. De eerste werd geïntegreerd 
in het filiaal van Lochristi, de andere in het 
kantoor aan de Oude Bareel. Dat is intus-
sen op zijn beurt verhuisd richting Dender-
mondsesteenweg in Destelbergen. 

Eric VAN LAECKE
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ATTENTIE 2022 - 56e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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

Maegher Goet
wordt 50 jaar !

De werking van het jon-
geren- en cultuurcentrum 
Maegher Goet blaast dit 
jaar maar liefst 50 kaarsjes uit, en dat moet worden gevierd! Duid 
daarom zaterdag 5 november 2022 met stip aan in je agenda (we 

voorzien zowel een namiddag- als avond-
programmatie).

OPROEP: voor de publicatie van een 
‘Mag Gezien – Deluxe Editie’ in het ka-
der van het 50-jarig jubileum zijn we op 
zoek naar allerhande archief (foto’s, tek-
sten, affiches,...). Wie nog ‘oud’ materiaal 
bezit en dit graag met ons deelt, gelieve 
dan met ons contact op te nemen (per 
mail: bestuur.maeghergoet@gmail.com).

Pieter Van Damme

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
Design Etagère: 4 glazen 
legbladen, 1,2 m/60cm/45cm. 
Design Tv meubel met 1 groot 
en 1 kleiner legblad. 35 euro 
per stuk. Alle info: 0477 297716

TE KOOP
Ziekenhuisbed, elektrisch, 
merk Burmeier Arminia incl. 
onrusthekken.
Nieuw, niet gebruikt. Nog voor 
levering gekluisterd aan speciale rolstoel.
Normale prijs 1.480 euro. Nu te koop voor 
740 euro. Meer info: tel. 0477 880326

TE KOOP
Kookboeken, 20 stuks, in zeer goe-
de staat (als nieuw). Het volledige 
pakket voor 25 euro of 1,5 euro/per 
deel! Info: 0477 253634
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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

Op maandag 17 januari gaat de volgende 
fase van de voorbereidende nutswerken in. 
Zeg maar, richting Gent tussen de Driesel-
straat en de Kouterbosstraat. Die houdt in 
dat de verkeersstroom er wat via aangepaste 
en/of verlegde wegstroken zal verlopen. De 
werken zullen tot begin februari duren. Met 
aansluitend de opvolging van de overkoppe-
lingen en de individuele huisaansluitingen 
op de verschillen netten. Fietsers kunnen 
niet langs de werken en volgen een alterna-
tieve route. Richting Gent verloopt die via 
de Groenstraat, Wildebrake en  Sofie Scholl-
straat. Richting Lochristi via de Achterkouter-
straat, Pijkestraat, Voordestraat en Sparren-
laan. Ook voetgangers kunnen niet door. Ze 
dienen uit te wijken naar de overzijde van de 
steenweg (de even nummers) en de voorzie-
ne zebrapaden te volgen. Autoverkeer kan 
tijdelijk niet langer de steenweg dwarsen op 
het kruispunt van de Herman Teirlinckstraat. 
Ook De Lijn past zijn routes tijdelijk aan.

De huidige vierde fase is intussen zo goed 
als achter de rug. De aannemer start al een 
week vroeger (10 januari) de werf op om die 
finaal af te ronden. Vanaf april 2022 komt 
de definitieve heraanleg van het betrokken 
stuk Antwerpsesteenweg eraan. Te beginnen 
met de as tussen de Herman Teirlinckstraat 
en het bushokje Sparrenlaan Lochristi, op dat 
grondgebied. De integrale heraanleg van 
de wegen- en riolering is voorzien tot april 
2024…

Eric VAN LAECKE   

Nutswerken Antwerpsesteenweg in ultieme fase
De voorbereidende nutswerken aan de Antwerpsesteenweg (N70) gaan 
een vijfde en ultieme fase in. Er wordt  gewerkt tussen de Kouterbosstraat 
en de Drieselstraat richting Gent. Opgelet, tot zeker begin februari kan men 
aan het kruispunt Herman Teirlinckstraat (Brico Oostakker) de steenweg 
niet meer dwarsen. Vanaf april komt de definitieve heraanleg eraan… 

ZUMBA
Op woensdagavond om 
20 uur
Zumba is een fitnesspro-
gramma dat is gebaseerd 
op Latijns-Amerikaanse 
dans, zoals de salsa, me-
rengue, 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.

NAAICAFE
op vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur
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: 82,50 
euro.

CREA-CAFE

Namiddagen:
11/01 & 8/02
(13u30 tot 16u00)

Avonden:
25/01 – 22/02 – 22/03/2022 (19u00 tot 21u30)

Iedereen welkom met een handwerkje of 
gewoon voor een babbeltje.

HET FEMMA TEAM WENST JULLIE VOOR  2022:  
ELKAAR TERUG MOGEN ONTMOETEN, EEN GOEDE 
GEZONDHEID, PRACHTIGE DROMEN, EN JULLIE 
DAGEN GEVULD MET LIEFDE EN GELUK!

Onze eerste activiteiten voor het nieuwe jaar 
werden voorbereid, helaas weten we niet of 
deze mogen/kunnen doorgaan, en zo ja, van-
af wanneer. Voorlopig kunnen tot 28/1 he-
laas GEEN activiteiten doorgaan  in het OCO. 
Wij berichten van zodra het terug mag. Info 
of geïnteresseerd? Neem gerust contact op: 
femma.oostakker@gmail.com of een bericht-
je naar 0491/91.92.30 (Cecile).

Proef de stilte
van de winterwende.

 
Vouw het jaar
in vrede dicht.

 
En laat vol vertrouwen 

in de liefde je omhelzen 
door het licht.

(Kris Gelaude)
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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

In januari open op zondag van 14u tot 18u (behalve op 02/01/22)

SOLDEN
-50%TOT

T.
E.

M
. 3

1
/0

1

SOLDEN
-50%TOT-50%TOT-50%

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

wegwijs24x32-solden22.indd   1 28/12/2021   14:05


