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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 maart. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 26 februari 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 - FEBRUARI 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

Akkoord over de
Zuidelijke Havenring - blz. 2

Nieuwe fietsbrug voor
Hogeweg-Singel - blz. 4

Nieuwjaarsreceptie had geluk 
met het weer - blz. 8

Oostakker-Lourdes wordt
zone 30 - blz. 11

Terugblik: Orphelinat
Martens Sotteau - blz. 12

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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

• 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?
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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 invoering van een grote groene zone 30 
tussen de John Fitzgerald Kennedylaan, De 
Dwight Eisenhowerlaan, de Antwerpse-
steenweg en de as Grondwetlaan-Hogeweg 
is alweer een eenzijdige aanslag op onze dagelijkse mobi-
liteit. En op ons mentaal welbevinden. Niet dat we er per 
se tegen zijn. In sommige omstandigheden is die maatre-
gel zelfs verantwoord. En best een afremmend middel om 
verkeersveiliger met elkaar om te gaan. Zoals in de omge-
ving van scholen of waar verkeersstromen samenkomen 
en/of mekaar bedreigen. Hele wijken in één pennentrek 
degraderen tot een spreekwoordelijk stapvoetverkeer is  
dan weer ‘van het goede teveel’. En werkt zelfs averechts. 
Net zoals de maatschappij zelf, is ook het verkeer bontge-
kleurd en heeft het uiteenlopende oorzaken en doelen. 
Het woon-, winkel- en werkverkeer… reveleert specifieke 
noden en mag doelmatiger aangepakt. Maar mag geens-
zins aanleiding geven tot betutteling of stigmatisering. 
Daar zijn in Gent al langer voorbeelden van. Er zijn nog 
altijd grenzen aan alles. Al houdt het beleid daar alsmaar 
minder rekening mee. Als corona ons al één ding heeft 
geleerd - of heeft opgefrist - is dat disproportionele maat-
regelen nooit een maatschappelijk draagvlak verwerven. 
Hoe goed die ook bedoeld zijn of doordacht lijken. Ze lei-

den veelal tot tegenstrijdig gedrag en tot het af-
zwakken of negeren van de algemeen verwachte 
leef- en gedragspatronen. Vaak gedreven door 
egocentrisch gedachtengoed en/of door ‘vrijheid 

blijheid’. 
Dat schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) geen 
boontje heeft voor ons aller geliefde ‘viervoeter’, is een 
open deur instampen. Maar dat geeft hem nog altijd geen 
vrijgeleide om alle ‘gezond verstand’ van zich af te zetten 
en zijn goesting te (blijven) doen. Nu de stadssamenwer-
king politiek vroegtijdig op apegapen ligt, krijgen we al-
licht nog veel meer van datzelfde. Met de coalitiepartners 
als monddode getuigen. Halfweg de legislatuur kunnen 
we alleen maar vaststellen dat gedane beloftes bij de ge-
meenteraadsverkiezingen nooit zullen worden ingevuld. 
De liberalen gingen de ‘knips’ afschaffen, de groenen par-
keerterreinen en -torens bouwen. Niets daarvan. Koning 
Auto is trouwens al langer zijn aureool kwijt. Gelukkig 
voor het beleid nog altijd niet zijn status van financië-
le melkkoe. Alles is altijd weer te herleiden tot geld en 
macht. Er zijn nog zekerheden…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

KONING
AUTO ?

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

Akkoord over nieuw traject Zuidelijke Havenring
Vijf projectpartners hebben een akkoord vastgelegd over een nieuw 
traject voor de Zuidelijke Havenring. Dat moet het noorden van Gent en 
de haven North Sea Port veiliger en beter bereikbaar maken. Daartoe 
dienen in de komende jaren bruggen, wegen en kruisingen aangepast. 
Nu al is zeker  dat het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat 
prioritair wordt verlegd naar de Port Arthurlaan.

De ‘Voorlopige Zuidelijke Havenring’ is 
een belangrijke én drukke route voor 
zowel de haven als de stad. Langs die 
verbinding - tussen de rechter- en de 
linkeroever van het Kanaal Gent-Ter-
neuzen - rijden dagelijks duizenden, 
auto’s, vrachtwagens, treinen en fiet-
sers. Veel verkeer doorkruist vandaag 
noodgedwongen de wijk Muide-Meu-
lestede via de New Orleansstraat. Een 
studie onderzocht hoe de huidige ring-
weg ten zuiden van de haven vlotter en 
veiliger kan worden ingericht voor alle 
weggebruikers. Met o.m. als doel om 
de verkeersimpact op de omliggende 

wijken te milderen en de bereikbaarheid 
van de havenbedrijven te waarborgen. De 
studie gebeurde in het kader van het Pro-
ject Gentse Kanaalzone in opdracht van de 
vijf projectpartners: Provincie Oost-Vlaan-
deren, Vlaams Agentschap Wegen en Ver-
keer (AWV), de Stad Gent, North Sea Port 
en met medewerking van Infrabel. Die 
werkten een gemeenschappelijke visie uit 
op de toekomstige infrastructuur voor al-
le wegverkeer en maakten afspraken om 
samen ruimtelijke ingrepen uit te voeren 
of verder te onderzoeken. Het gaat om 
het gebied tussen de R4 Oost in Oostakker, 
rond het Grootdok en de R4 West in Won-
delgem. Er is een intentieovereenkomst 
gemaakt die al een viertal concrete deel-
projecten aankaart. 
De trajectverlegging van de New Orle-
ansstraat naar de Port Arthurlaan moet 
bijdragen tot de leefbaarheid in de wijk 
Muide-Meulestede en het economisch 
functioneren van de aangrenzende be-
drijven garanderen. Dat eerste (woon)dos-
sier gaat voor op alle andere. De aanleg 
van een nieuwe fietsbrug ter hoogte van 
het knooppunt Hogeweg-Singel moet dat 
fietsverkeer over het spoor en de weg til-
len. De ongelijke kruising op het knoop-
punt Afrikalaan-Vliegtuiglaan is nog veel 
complexer. Het dossier moet vier uitda-
gingen verzoenen. Het gaat om de zui-
delijke havenring, de fietssnelweg F400 
met noord-zuidgerichte aansluitingen, de 
ontvlechting van het spoor- en wegver-
keer door middel van een ongelijkgrondse 
spoorkruising en een goede doorstroming 
op de as Afrikalaan-Vliegtuigleen- John 
Fitzgerald Kennedylaan (N424). Om een 
gepaste oplossing te vinden voor het kruis-
punt Vliegtuiglaan-Afrikalaan en het ge-
heel van de overwegen in de omgeving, 
is diepgaander ruimtelijk én ontwerpend 
onderzoek nodig. Alle opties uit de studie 
moeten evenwichtig in beeld worden ge-
bracht en afgewogen. In casu de ophoging 
van de wegen en het spoor en mogelijke 
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alternatieven. Die optie is niet nieuw en na vele tientallen 
jaren terug van weggeweest. Cruciaal daarin is de overwe-
gingsstrategie van spoorwegbeheerder Infrabel die de vei-
ligheid, de mobiliteit en de leefbaarheid in de omgeving wil 
verbeteren. Tot slot is er ook nog het dossier van de ‘missing 
link’ van de fietssnelweg F42 vanaf de Spesbroekstraat rich-
ting Buitensingel. Het wordt zoals gezegd een project van 
heel lange adem en allicht meer dan ooit, een moeizame 
zoektocht naar investeringsgeld. De Stad Gent wacht daar 
niet op en werkt voorstellen uit om op korte termijn al op-
lossingen te bieden. 
De zuidelijke havenring is nog voorlopig. In de verre toekomst 
is een definitieve oost-westverbinding tussen Oostakker en 
Evergem nodig om het zeehavengebied en de stadsregio 
Gent aan te takken op het hogere wegennet. Dan hoeft niet 
alle doorgaand verkeer nog zuidelijk rond de haven en even-
min door de wijk Muide-Meulestede. De hamvraag blijft of 
en wanneer die oost-westverbinding - via een brug of tunnel 
- er ooit komt. Na een al halve eeuw ervaren aankondiging 
is er alvast één zekerheid: zelf zullen we dat niet meer mee-
maken. In de loop van het voorjaar worden omwonenden en 
bedrijven geïnformeerd over de re-
sultaten van de studie en betrokken 
bij de verdere opvolging...

Eric VAN LAECKE
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Jan Balliauw over ‘RUSLAND en het WESTEN’ 
Op vrijdag 18 maart 2022 om 20u00 in het OCO, Pijphoekstraat, Oostakker

Na een 1ste Corona-uitstel in april 2020, en een 2de in maart 2021, wordt het nu 
op vrijdag 18 maart de 3de en goede keer. Zes Oostakkerse verenigingen (Davids-
fonds, Femma, Gezinsbond, KWB, Okra en Pasar; samen noemen ze zich VEROO, 
Verenigingen van Oostakker) blijven volharden.  Zij bundelen de krachten om 
deze bijzonder boeiende spreker hier in Oostakker uit te nodigen.

En wat voor een verhaal brengt hij!  Een brandend actueel thema, de relatie van het Westen 
met “tsaar Poetin”.  Bij het ter perse gaan van dit artikel hopen we nog dat het ondertussen niet 
letterlijk een “brandend conflict” is geworden. Je kon er uitgebreider 
over lezen in vorige edities (april 2020, maart 2021).

Toegangsprijs: 10 euro voor leden van de 6 verenigingen, 13 euro 
voor niet-leden (aan de kassa +2 euro). Toegangskaarten bestellen 
kan online via de QR-code hierbij of op het secretariaat van het 
Davidsfonds (tel 09 251 00 78 of 0479 42 28 00
of via mail cedewe.dewaele@skynet.be) 
De bestelling is pas definitief na betaling:op de rekening van
DF Oostakker BE71 7374 2412 5469

De organisatie zal volledig verlopen volgens de dan geldende Corona-
maatregelen voor culturele activiteiten.

Wij zoeken een

schrijnwerker/
plaatser

Gelieve bij interesse
contact op te nemen aub

Gebr Criel bv
Desteldonkdorp 16a

9042 Desteldonk 
T 09 355 68 57

 
email:

andre.criel@skynet.be
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Bier is het antwoord,
maar ik kan me de vraag 
niet meer herinneren...

Het voorliggende plan (en de mogelijke op-
hoging) klinkt als een nieuwe verzuchting 
maar stak eigenlijk al tientallen jaren gele-
den voor het eerst de kop op. Infrastructuur-
werken zijn nu eenmaal taai en geconditio-
neerd door de tijdsomstandigheden en de 
politieke spankracht en duurzaamheid van 
de (wisselende) coalities. Finaal nog altijd het 
meest door het verhoopte versus het beschik-
bare geld. Het is van alle tijden. Het belet niet 
dat eigentijds en vooruitschrijdend inzicht 
(én noodzaak) ideeën soms volop doen ople-
ven. Meer zelfs, dit geactualiseerd plan krijgt 
straks uitwerking op de tekentafel en zou 
snel moeten vooruitgaan. De omgeving van 
de Motorstraat-Hogeweg-Singel maakt trou-
wens al een aantal maanden het voorwerp 
uit van verbeterende weginrichtingswerken, 
inzonder voor de zwakke weggebruikers. De 
in- en uitritzone R4 werd er verbreed, er wer-
den aparte fietspaden aangelegd, de spoor-
wegkruisingen werden een stuk afgeblokt 
en er kwam - voor alle weggebruikers - wat 
meer orde in het zogenoemde spaghettikruis-
punt’. De betrokken actoren zoals het Vlaams 
Agentschap Wegen en Verkeer, de Provincie, 
de Stad Gent (en North Sea Port) en spoor-
wegbeheerder Infrabel vonden er al langer 
mekaar in hun gezamenlijk streven. Recent 
extra ondersteund door onderzoek dat aan-
geeft dat één op de vier havenarbeiders met 
de fiets op weg is naar het werk.    

De nieuwe fietsbrug in wording komt ter 
hoogte van de Hogeweg-Motorstraat en de 
Singel en reikt nieuwe toegangsmogelijkhe-
den naar de haven. Het is de bedoeling dat 
de fietsers ter hoogte van de Hogeweg boven 
het spoor en de rijbaan rijden. En aansluiten 
op de bestaande fietssnelweg, richting haven. 
Vanuit de andere richting via de Vliegtuig-
laan (WEBA Gent, Decathlon) naar de Muide 
en de Wiedauwkaai. Het tekenwerk ligt op 
de plank. Een concrete uitvoeringsdatum is er 
nog niet. Reken maar alvast op een paar jaar. 
Alles afhankelijk van de beschikbare centen 
en de (politieke) prioriteiten. 

Eric VAN LAECKE 

Fietsbrug aan Hogeweg-Singel
Het nieuw traject voor de (voorlopig) Zuidelijke Havenring voorziet 
ook in de aanleg van een nieuwe fietsbrug in de omgeving van 
het knooppunt Hogeweg-Singel. Die zou de fietssnelwegen F40 en 
F400 over het spoor en de weg tillen. De ontwerpoefening naar een 
aanbestedingsdossier, start weldra…

U6 - °2017 
U7 - °2016
U8 - °2015

 

Inschrijven? 
communicatie@krcgent.be

Naam en geboortedatum + 
contactgegevens vermelden  

U6 - °2017
U7 - °2016
U8 - °2015

Talentendag KRC Gent
Is jouw zoon of dochter geboren in 2015 (U8), 2016 (U7) of 2017 (U6)? Schrijf hem of haar dan 
nu in voor onze Open Talentendag die plaatsvindt op zondag 13 maart om 10u in de Eikstraat 
in Oostakker. Bij je inschrijving graag de volledige naam en ook de geboortedatum van je 
kind vermelden. Vergeet uiteraard ook je contactgegevens niet. Aangezien de beschikbare 
plaatsen beperkt zijn is vooraf inschrijven wel een must. Mail naar: communicatie@krcgent.be
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Meer wagens >>

€ 14.900 Incl BTW

Opel
Corsa
12.100
08/2020
1.2 Benzine 

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 25.900 Incl BTW

Opel
Corsa-e 
7.500
06/2020
Elektrisch

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 33.850 Incl BTW

Opel
Vivaro L3
5
10/2021
2.0 Diesel

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 34.237 Incl BTW

Opel
Vivaro L3
5 
09/2021
2.0 Diesel

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 31.723 Incl BTW

Opel
Vivaro L3 
5
10/2021
2.0 Diesel

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 37.057 Incl BTW

Opel
Vivaro DC 
5
10/2021
2.0 Diesel

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 22.550 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5D
5
10/2021
1.2T Benzine

€ 18.250 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra ST 
25.472
08/2020
1.5 T Diesel 

€ 18.750 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
23.067
07/2020
1.2T Benzine

€ 17.750 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5D
29.981
11/2020
1.2T Benzine

€ 18.950 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
19.296
10/2020
1.2T Benzine

€ 14.750 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Corsa 
21.053
05/2020
1.2 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

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND

20 duurzame 
appartementen

ruime fi etsenstalling
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW
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7.950 euro
67.750 km
11/2014
Benzine
51 kW (69 PK)

17.499 euro
10 km
11/2021
Benzine
51 kW (69 PK)

15.990 euro
10 km
automaat
Benzine
52 kW (71 PK)

22.490 euro
37.807 km
06/2017
Benzine
103 kW (140 PK)

33.750 euro
                  btw incl.
20 km

Diesel
107 kW (145 PK)

43.990 euro
15 km
SUV
Elektr./benzine
99 kW (135 PK)

30.900 euro
                  btw incl.
10 km
12/2021
Diesel
107 kW (145 PK)

39.990 euro
5.500 km
03/2021
Elektr/benzine
72 kW (98 PK)

Fiat 500 1.2 i Lounge / TFT display / airco / pano dak

Fiat 500 1.0i  MHEV Red Serie / Special edition

Mitsubishi Space Star / Autom / nav / airco

Fiat 124 Spider 1.4 / multiair/navi/parkeercamera

Open Vivaro L3 2.0  145 PK, airco/carplay/android

Mitsubishi Outlander 2.4i - 4WD - PHEV Instyle

Fiat Talento LS H1 - Navigatie - Trekhaak - Parkassist

Mitsubishi Eclips Cross 2.4 plug in hybr. Top versie

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR
100% FISCAAL

AFTREKBAAR
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Bistro Rekkatsoo 
laat je kennis maken met  "het winkelhoekje"

Producten Tierenteyn:
mosterd, graanmosterd, pickles, 
mayonaise, kruidenmayonaise, ...

 
Overheerlijke wijnen, cava, champagne, ...

 
Snoep uit grootmoeders tijd:

Muilentrekkers, suikerhartjes, wine gums,...
 

de fijnste koekjes ambachtelijk gemaakt
 

De beste chocolade snoepen:
zwevezeelse florentines, advocaat

truffels, ...
 

Wij maken ook geschenkmanden naar
keuze & budget!

"Het
winkelhoekje" 
is toegankelijk
van donderdag

t.e.m. zondag
 

Van 11u30 tot
21u00.

 
*dit staat los

van de bistro, dus
je hoeft niet te
eten om iets te

kopen.

O o s t a k k e r d o r p  4 8

T e l .  0 4 7 5  4 5  4 9  6 4

Als kersverse inwoner - vijftig jaar geleden 
- leerde ik er de spankracht van de wijk én 
de buren ervaren. O.m. via de kermissen 
van Feestcomité Groenstraat (cfr Roger De 
Letter) en later ook van de Lourdesstraat. 
Nadat Willy Henderycx er de Dekenij Lour-
desstraat had opgericht. En de latere deke-
nin, dochter Mireille, de inspanningen voor 
meer plaatselijk vertier nog opdreef. Door 
te verhuizen richting centrum en een eigen 
leven te gaan leiden, gingen die herinne-
ringen grotendeels vervagen. Tot voor en-
kele jaren op een vroege avond in café De 
Retro, Onze-Lieve-Vrouwstraat. Toen werd 
ik, enthousiast en best nostalgisch, er hele-
maal  terug gezet in de tijd. Ik leerde er een 
groepje (ver)trouwde klanten kennen die 
mekaar er op maandagavond regelmatig 
ontmoeten. Onder hen dus ook… Mireil-
le. Sindsdien deelden we er geregeld ons 
eigen levensverhaal. In een erg menselijk 
amalgaam van plezante, pijnlijke maar ook 
levensingrijpende gebeurtenissen. Het was 
het verhaal over o.m. haar twee overleden/ 
verongelukte echtgenoten en dat over mijn 
twee al te vroeg, in opmerkelijke omstan-
digheden, gestorven jongere broers. Met 
als finaal hoofdstuk vandaag een afscheid-
nemende gedachtenkrans in het crematori-
um. Getekend de ‘Maandagvrienden’. Ver-
rast en verslagen is het alweer het afsluiten 
van een intens levenshoofdstuk.
Uit de vele ervaringen en gedachtewisse-
lingen, onthoud ik na die vele jaren vooral 

Een kranige, sociale en lieftallige dame 
Verrast en verslagen vernamen we het overlijden van Mireille Heynderycx 
(60). Ze was afkomstig van Lourdes en één van de twee dochters van 
(wijlen) Willy en Diana Dua. Dat duo had op de hoek van de Lourdesstraat 
een kleine afspanning met friture ‘Sinte-Barbe’. Vlak naast mijn vroeger 
voetbaladres ’t Smisken, het latere Excalibur.

dat Mireille een ‘kranige, sociale en lieftallige 
dames’ was. Met een groot moederhart voor 
haar dochter Elise, schoonzoon Frederique en 
vooral ook Imano Lepler. Waarvan ze, behalve 
fiere oma, ook doopmeter was. Maar ook een 
gul hart voor haar eigen moeder die nog altijd 
aan de Lourdesstraat woont en voor wie ze nog 
altijd zorgde... 

Eric VAN LAECKE    
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Nieuwjaarsreceptie: veel volk én mooi weer !
De tweede zondag van nieuwjaar vond aan het OCO, de nieuwjaarsreceptie plaats. Vorig jaar 
kon die niet doorgaan door corona. Deze keer dus wel, in zo veilig mogelijke omstandigheden. 
Iedereen die toekwam werd een covid-safe-ticket gevraagd. Daarna kon men – met de nodige 
afstand – de buren en vrienden een gelukkig jaar wensen. Het team van Dranken Geers stond 
traditioneel klaar met cava, fruitsap, of zelfs een speciaal ‘kerstbiertje-van-‘t-vat”. De zon was 
van de partij (gelukkig, want na 15 uur heeft het nog water gegoten die dag…) en met mond-
jesmaat kwamen ruw geschat toch tussen de 80 en de 100 mensen ‘nieuwjaren’. De Midden-
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Let op, geld lenen kost ook geld.
* Kredietvorm: Lening Op Afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch 
Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, 
1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – 
BTW BE0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. 
V.U. Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3, 1000 Brussel. 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.
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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

standsvereniging ging over tot de trekking 
van de eindejaarsactie. Er werden 28 waar-
debonnen geschonken. Enkele onschuldige 
kinderhanden mochten uit een grote mand 
de winnaars trekken. De lijst met winnaars 
vind je op de bladzijde hiernaast. Twee van 
de 28 winnaars waren ook aanwezig en kon-
den mee op de foto met enkele bestuursle-
den.

Het deed deugd om nog eens samen te ko-
men, en de weermaker was daarbij zeker 
gunstig gezind ! – J.C.

Ontbijtactie - 20 februari
 
Ingericht door VZW Jeugdwerken Oude Bareel 
in samenwerking met de Chiro Oude Bareel 
en de Gidsen Sint-Lucia 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de VZW 
Jeugdwerken Oude Bareel een ontbijtactie 
om de Gidsen Sint-Lucia en de Chiro Oude 
Bareel te steunen.  Per ontbijtpakket betaalt 
u 10 euro! Dit pakket bestaat uit: 2 pistolets, 
1 koffiekoek, yoghurt, een ei, een stukje fruit, 
zoet en hartig beleg.  Per 100 pakketten ver-
loten we 3 flesje Cava. Dit extraatje bezorgen 
we aan de gelukkigen bij het ontbijt.  
U kan kiezen voor een levering bij u thuis tus-
sen 8u en 9u30 of om het zelf op te halen in 
de kring van de Oude Bareel tussen 8u en 10u. 
We zullen hierbij alle veiligheidsnormen wat 
betreft COVID-19 zeer goed naleven.  
We hopen op uw steun! Via ons gloednieu-
we webwinkel kan u uw bestelling plaatsen. 
Je betaalt onmiddellijk digitaal: https://vzw-
jeugdwerkenob.be
We willen graag zoveel mogelijk centjes ver-
zamelen zodat we de gebouwen van onze 
jeugdbewegingen kunnen onderhouden en 
renoveren. Stuur deze mail dus gerust naar 
familie, vrienden en ....
Alvast bedankt voor uw inschrijving(en)!

VZW Jeugdwerken Oude Bareel, 
Gidsen Sint-Lucia, Chiro Oude Bareel
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

      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

www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             0472456428 
Kom gratis 2 nieuwe wijntjes proeven op  

DO 10/02 en VRIJ 11/02 (15u30-18u30) 
https://shop.aaargh.be
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Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Valentijn
bij Gobeyn !

Het alom in de stad invoeren van zones 30 is niet nieuw. In de kern-
stad is dat trouwens al sinds 2015 het geval. Sinds enkele jaren zet 
schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw dat groene gedachtengoed 
gestaag voort. Niet in het minst wanneer ingrijpende wegen- en 
infrastructuurwerken zich aandienen. En in functie van plaatselijke 
circulatieplannen er (on)doordachte ingrepen op tafel komen. Liefst 
overdekt met een vooraf bereid sausje van burgerinspraak. Dat na-
dien veelal wordt ‘uitgebraakt’ door (een deel van) de buurtbewo-
ners en nog meer door het woon-, winkel-en werkverkeer. De buren 
van Sint-Amandsberg, de Dampoortwijk en oud-Gentbrugge - en bij 
uitbreiding Destelbergen - kunnen daar intussen ook al langer en 
duchtiger over meespreken.
Later dit jaar komen nog acht andere wijken aan bod. Het gaat in 
onze ruimere omgeving o.m. om Sint-Kruis-Winkel, Mendonk en 
Desteldonk, maar ook over de kernen van Wondelgem, Mariakerke- 
Kolegem en Baarle... Richting verkiezingsjaar 2024 komen nog later 
o.m. ook Drongen, Luchteren en - surprise - ook Oostakker aan bod. 
Al kan de heraanleg van de Gasthuisstraat, die onmiddellijk na de 
huidige wegenwerken start,  dat scenario eventueel nog een stuk 
vertragen. We kijken nu al vooruit.     
Schepen Watteeuw wil in essentie “de overlevingskans bij een aan-
rijding drastisch verhogen”. Hij weet zich daarin gesteund door een 
onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde dat bevestigt 

dat ‘bij een aanrijding met 50 km/u een voetganger zes keer meer ri-
sico loopt om te overlijden dan bij 30 km/u. Het is een nobele gedach-
te die niemand onberoerd laat, zeker als dat jezelf of jouw familie 
overkomt. Enige nuancering is daarbij nochtans welkom. Dispropor-
tionele maatregelen roepen altijd weerstand en averechts gedrag 
op. In polariserende tijden is dat dankbaar voer voor (alweer) de so-
ciale media. Met onderzoeken en studies - die vandaag welig tieren 
-  kan men trouwens vele kanten uit. In functie vaak - we zijn al lang 
niet meer naïef - van welke stelling die willen aankleven of over hoe 
men het grote gelijk aan zijn kant wil halen. Voor het algemeen 
en blindelings invoeren van een zone 30 bestaat er nog altijd geen 
algemeen draagvlak. Voor meer veiligheid voor de zwakke wegge-
bruikers - én voor trouwens  alle verkeersgebruikers - des te meer. 
Aangepaste (en betere) verkeersinfrastructuur, dito verkeersgedrag 
én doelgerichte handhaving tegen wie zich niet wil houden aan de 
regels, zijn evenveel remedies om de ‘overlevingskans’ te verhogen. 
Niet alleen fysisch maar ook mentaal en maatschappelijk. Niemand 
is immers baas in het verkeer. Ook zogenoemde zwakke weggebrui-
kers niet… (zie ook ‘Onder Ons’ blz. 2)

Eric VAN LAECKE

Oostakker-Lourdes wordt
alom zone 30
Op de wijk Oostakker-Lourdes - of nog beter het gebied 
tussen de R4, de Antwerpsesteenweg en de as Grondwetlaan-
Hogeweg - geldt vanaf deze maand één grote zone 30. Ook 
in andere Gentse wijken zet die groene golf zich door. Al is 
er daartoe geen algemeen draagvlak en blijft er bovendien 
de hoge nood aan aangepaste verkeersinfrastructuur, dito 
verkeersgedrag én doelmatige handhaving tegenover de ‘echte’ 
verkeerszondaars…

Groenpool Wonderwoud kan doorgaan… 
Er hing tot voor kort een financieel zwaard van Damocles boven de 
geplande groenpool Wonderwoud op de grens van Oostakker en 
Lochristi. De aangekondigde investering door het Vlaams Agent-
schap voor Natuur en Bos kwam in de verdrukking. Dat euvel lijkt 
geklaard. Allicht wordt het voorliggend project aangepast.
Het project dateert al van 2011 en de aanleg in een eerste fase is 
gepland voor volgend jaar. Meer in een volgend nummer…

Eric VAN LAECKE
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De klasfoto die hierbij staat afgedrukt is er 
terug een die wat meer uitleg verdient, om-
dat hij niet past in het rijtje klasfoto’s van 
de gekende scholen uit Oostakker. Om de 
achtergrond er van te begrijpen moeten wij 
terug naar 1940 toen de zusters van de “As-
sociation des Filles de la Charité de Saint Vin-
cent de Paul de la Province de Liège à Ans”, 
beter gekend als “de dochters der Liefde”, 
in de volksmond ook ‘de vliegende nonnen’ 
genoemd vanwege de wijduitstaande wit-
te kap, het oude kasteel Meerhout en het 
Sint-Camillus gesticht (de huidige Edugo 
kleuterschool) kochten van de Zusters van de 
H. Vincentius A Paulo te Eeklo.

Toen de “Dochters der Liefde” uit Ans in 
Oostakker begonnen, waren zij reeds in het 
bezit van één deel van de erfenis van Advo-
caat-Generaal (aan de Gentse balie) Martens 
Sotteau, die gestorven was te Ukkel in 1938. 
Hij heette oorspronkelijk Georges Martens¸ 
geboren te Gent op 19 september 1861, en 
was een nakomeling van een Gentse Frans-
talige adellijke familie. Zoals het in die tijd 
vaker voorkwam kocht hij een tweede fami-
lienaam, namelijk die van zijn moeder waar-
door hij vanaf toen voluit Georges, Marie, 
Joseph, Emile Martens Sotteau heette. Hij 
was een alleenstaande en had geen kin-
deren. In zijn met de hand geschreven tes-
tament van 20 september 1931 laat hij een 
groot deel van zijn fortuin na aan de “Associ-
ation des Filles de la Charité de Saint Vincent 

de Paul de la Provin-
ce de Liège à Ans”. 
Hij koppelt er meteen de verplichting aan om 
na zijn dood een grafmonument op te rich-
ten op het Campo Santo te Sint Amandsberg, 
en geeft ook de  opdracht aan de “Dochters 
der Liefde” om na aftrok van alle kosten, 
voor het oprichten van het grafmonument, 
met het resterende bedrag een “hospice” 
of weeshuis op te richten, met voorkeur te 
Gent, en die de naam moest dragen: ‘Hospice 
ou Orphelinat Martens Sotteau’.
De zusters startten eind 1948 met de bouw 
van een nieuw  weeshuis op het domein 
naast het oude kasteel Meerhout. Het nieu-
we gebouw was groots opgevat en had 
de allures van een kasteel. De ingang met 
traphal moest een kopie worden van het 
Gerechtshof te Dendermonde, met een mo-
numentale trap. Wie vandaag de foto’s on-
der ogen krijgt die gemaakt werden tijdens 
het optrekken van het gebouw staat versteld 
van de dikte der muren en funderingen. Het 
hoeft dan ook niet te verwonderen dat het 
ganse bouwproject door de grootsheid ervan 
in financiëIe problemen kwam.

In 1954 nemen de weeskinderen en Zusters 
uiteindelijk hun intrek in het nieuwe ge-
bouw, dat toen voor die tijd, van alle moder-
ne middelen was voorzien, alsook van een 
kapel met klokkentoren. Vanaf dan verble-
ven er een 90 tal weeskinderen, en kinderen 
geplaatst door het OCMW en het gerecht. 

Tijdelijk was er in het nieuwe weeshuis ook 
een eigen kleuterschool gevestigd waar ook 
kinderen van Oostakker terecht konden.  

Op de tweede foto hierboven, die waar-
schijnlijk in 1955 werd genomen, staat het 
derde kleuterklasje van het ‘weeshuis’ Mar-
tens Sotteau. Wat in het oog springt is het 
uniform dat de kinderen dragen, zowel de 
weeskinderen als de lokale kinderen uit Oost- 
akker. Wie van deze kinderen intern was en 
wie extern is een vraagteken, alleen van twee 
kinderen kennen wij de naam. Het meisje 
zittend, op de eerste rij, is Vera Mortier en 
de jongen die in het midden staat is Luc Van 
Damme (zie pijl), beiden uit de toenmalige 
Schoolstraat, nu Domien Geersstraat. 

Mevrouw Maria Bouchier, uit Gent, was ooit 
één van de kleuterleidster in het derde kleu-
terklasje. Hoe lang die kleuterklasjes heb-
ben bestaan is mij onbekend. Misschien zijn 
er nog lezers van Attentie die meer kunnen 
vertellen over die periode en die zelf naar dit 
kleuterschooltje zijn geweest, die kunnen al-
tijd terecht op rogiersg@skynet.be of bellen 
naar 0474-466810.

Op de foto lniks zien wij een luchtbeeld van 
het gebouw Martens Sotteau toen het nog 
als weeshuis fungeerde. Vandaag staat het 
gebouw weggestoken achter de gebouwen 
van (de Mozaiek) en is er een school voor 
bijzonder onderwijs ondergebracht. Het Do-
mein en het gebouw Martens Sotteau is nog 
steeds eigendom van de Zusters in Ans en is 
in erfpacht gegeven aan de verschillende or-
ganisaties die er actief zijn.

Guido Rogiers

Het kleuterschooltje
van het ‘Orphelinat
Martens Sotteau’

ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

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
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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. 

Auteur Manu - alias Emmanuel - Debruy-
ne is voor alles nog altijd een bezige bij. 
Hij werkte gedurende vele jaren tot aan 
zijn pensioen bij de vroegere arbeiders-
krant Het Volk aan de Gentse Forelstraat. 
De inwoner van Destelbergen was in al 
die tijd ook regionaal free-lance verslag-
gever en persfotograaf. Vandaag zet de 
76-jarige journalist zijn uitgebreide erva-
ring en zijn pennenvruchten verder op pa-
pier in de uitgaven van WegWijs Noord 
(Sint-Amandsberg) en vooral in WegWijs 
9070 (Destelbergen-Heusden). Dat laat-
ste is momenteel aan een 118de nummer 
toe en draagt tot op vandaag de stem-
pel van zijn schrijvershand. Dat iemand als 
hij nog de tijd en de energie vindt om bo-
venop aan grondig - geenszins een overdrijving 
- onderzoekswerk te doen, tart eigenlijk de ver-
beelding. Of eigenlijk weer niet. We herkennen 
onszelf in hem. Zeg maar, altijd geëngageerd 
bezig, immer gedreven op zoek naar nieuws, 
erg toegankelijk voor medemensen en bereid 
om informatie te delen met wie daarom vraagt. 
En altijd weer tijd vrijmaken, ook als die er nooit 
is. Met als voortdurende en bezwarende splijt-

René Debruyne schreef vakbondsgeschiedenis
Het 58ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg reikt ook een 
geëngageerde brok vakbondsgeschiedenis aan. Collega en medewerker 
aan WegWijs Manu Debruyne uit Destelbergen brengt het verhaal van zijn 
grootvader René. De man was destijds nationaal voorzitter van het ACV en 
lag aan de basis van de ‘wet op de betaalde vakantie’. Een arbeidersdroom 
die toen werkelijkheid werd…

zwam, ook nog eens moeilijk van neen kunnen 
zeggen…  
De zoektocht naar wie en wat zijn grootvader 
was, werd ‘getriggerd’ - zoals dat vandaag heet - 
door de uitspraak van twee eminente en eru-
diete professoren Jan De Maeyer en Emmanu-
el Gerard. Die waren van oordeel dat “René 
Debruyne in de geschiedenis niet de eer kreeg 
die hem toekwam’.  Aan een journalist moet ge 

Dit is de meest unieke foto uit collectie Manu: de stichters van het A.C.V. in 1912!
Ook al is dit beeld niet 100%, het is wel heel oud... Op de foto vlnr. J. Van Dijk, pater Georges Ceslas 
Rutten, Hendrik Heyman, Victoire Cappe, René Debruyne (secretaris), Evarist Van Quaquebeke.
Tweede rij: Georges Goetgebuer, Isidoor Degrève, E. Vossen, L. Christophe en A. Lampe.

Schilderij die hij 
kreeg in 1930 
(nationaal congres 
in Luik).

Aan zijn bureau in de Holstraat: 
René Debruyne (ingekleurd).

Louis Gevaert en Manu Debruyne 
in volle concentratie...

dat geen twee keer zeggen, ook al was de uit-
daging groot. Zelf heeft Manu zijn grootvader 
nooit gekend. Hij ging aan de slag met een stuk 
familiearchief dat zijn acht jaar jongere zus hem 
toestopte. Het was de start van een intensieve 
exploratie aan documenten, fotobeelden, nat-
rekken van stamboeken, grasduinen in burger-
lijke archieven enz. De auteur ging niet over één 
nacht ijs en wou alles weten. Het napluizen van 
geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten inbe-
grepen. Tot het integraal kopiëren van een stuk 
familiekroniek die in het bezit was van een jon-
gere neef. Het hield niet op. De hele leef- en 
loopbaan van de man werd minutieus in woord 
en beeld gezet en alle mogelijke adressen opge-
zocht. En niet in het minst werden ook de ver-
schijningsarchieven van zijn vroegere werkgever 
Drukkerij Het Volk nageplozen. Dat leverde 900 
bladzijden op waarin de naam René Debruyne 
voorkwam. Als geëngageerde telg en toenma-
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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

Dankzij hem,
kregen we betaalde vakantie!
René Debruyne was een eenvoudige bakkers-
gast, afkomstig (1868) uit het West-Vlaam-
se Haringe (Roesbrugge-Haringe). Zeg maar 
van aan de schreve. Bachten de Kupe dus. 
Hij was de eerste - niemand deed hem dan 
voor -  vrijgestelde van de ‘Christene vak-
verenigingen van Gent’, het zogenaamde 
Middencomité. In 1896 de voorloper van de 
latere christelijke vakbeweging ACV waar-
van hij aanvankelijk secretaris, later twee-
voudige voorzitter werd. Met overigens een 
duidelijk verleden in Melle waar hij als tien-
jarige wees werd geplaatst in een landbou-
wersgezin. Tussen 1921 en 1939 was hij ook 
actief als volksvertegenwoordiger op de ‘Ka-
tholieke Lijst’. Hij woonde toen in Gent maar 
stond op de Kamerlijst van Brugge en kreeg 
veel voorkeurstemmen. Debruyne had een 
goede kijk op de problemen van de arbei-
ders en wist die op een adequate manier 
aan te pakken. Bij werkstakingen was hij 
vaak de bemiddelaar tussen het werkvolk en 
de werkgevers. Hij genoot van beide kanten 
ontzag en respect. Ook al had hij soms twee 
petjes op. Als volksvertegenwoordiger lan-
ceerde hij een aantal wetsvoorstellen. Zoals 
de regeling voor verminkten en blinden en 
het ouderdomspensioen voor mijnwerkers. 
En niet in het minst dat van de betaalde va-
kantie dat fundamentele grenzen verlegde 
in eenieders (arbeiders)gezin. Dankzij hem, 
genieten we dus nog altijd van ‘betaalde va-
kantie’…

Eric VAN LAECKE   

lig voorzitter van de arbeidersbeweging - ook 
Manu was destijds ACV-afgevaardigde - was dat 
niet helemaal onverwacht, maar nog altijd in-
drukwekkend. De maandenlange zoektocht le-
verde een aantal roemrijke vaststellingen op. En 
vooral ook een beklijvend en lezenswaardig ver-
haal over iemand die zich rigoureus inzette voor 
de christelijke vakvereniging. Het leverde de au-
teur een deugddoende bedanking op van de 
nog levende ACV-voorzitters Willy Peirens, Luc 
Cortebeeck en Marc Leemans. Die overigens be-
nadrukten dat ze van de geschiedenis te weinig 
wisten. Waar heemkunde al goed voor is… Op 
de boekvoorstelling hield de auteur het kort “je 
kan alles lezen in het jaarboek”. Ook koopmans-
geest is hem dus niet vreemd… .

Eric VAN LAECKE                  
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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  

Bestel tijdig uw Valentijnontbijt en/of Tapasschotel
info: 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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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  

Depickere Stefan
Sanitair en Elektriciteit

GSM 0478 220 231

email: info@depickerestefan.be

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.beGarage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

Samen-leven is een kunst en mensen bijeen brengen 
- zeker in wankele coronatijden - al helemaal een 
levenskunst. Dat hebben de bewoners van de 
Leonard de Laviestraat - een doodlopende zijengte 
van de Gasthuisstraat - al langer begrepen. Bij de 
uitbouw van hun straat zo’n twintig jaar geleden, 
hielden ze al jaarlijks een nieuwjaarsreceptie. 
Recent werd die goede traditie buurtvriendelijk 
hervat. Ook al omdat er intussen een aantal nieuwe 
buren in de  plaats kwamen. Met dank aan de 
initiatiefnemers David en Alexandra, Geert en 
Mieke en Filip en Nadine. De drie koppels maakten 

La Vie   En Rose…
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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 !

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

zichzelf herkenbaar middels een rode T-Shirt met 
de tekst ‘La Vie En Rose’ (Laviestraat snap je hem?). 
De deelnemers uit het 25-tal huizen brachten zelf 
drank en hapjes mee. De organisatoren serveerden 
een gratis aperitief, schepten heerlijke soep op en 
lieten een streepje muziek weerklinken. Een schraal 
zonnetje maakte de openlucht bijeenkomst op 
zondagmorgen best genietbaar. Met dank aan de 
logistieke steun door de Provinciale uitleendienst. Nu 
nog de hernieuwde traditie een duurzaam vervolg 
geven…

Eric VAN LAECKE

La Vie   En Rose…
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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

 Laserontharing
 Wil je haarvrij zijn tegen de zomer en nooit 

meer moeten scheren of waxen?
Start dan nu je definitieve ontharing met een 

medisch verantwoord & zeer performant 
lasertoestel! De behandeling is tevens pijnloos!

Bel voor info: 09 / 329 81 14

Groenstraat 17a - 9041 Oostakker - contact@aquasense.be

25% korting

Ontvang 25% korting bij reservatie op:
11, 12 & 14 februari

4, 5 & 7 maart

Positief gedacht! 
Wanneer je iemand anders veroordeelt,

definieer je niet de ander maar jezelf (Wayne Dyer)

info@zinloosgeweld.net

HOUDEN VAN...
Om te houden van moet je liefde gekend hebben.

Met de paplepel erin zoals ze zeggen. 
Van jou kregen we zoveel meer; 

Je had lief, was zorgzaam en vond het ‘zorgen voor’ gewoon
wat was jij een bijzonder geliefd persoon. 

Net daarom doet het nu zo intens veel zeer. 
We moeten je afgeven en laten je gaan, 

maar weet dat je in ons allemaal een stukje zal blijven 
voortbestaan.

Lieve Van Winckel , ‘Volharten’
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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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Reactie op artikel
‘terugblik dorpsplein’

We kregen een mail van een trouwe 
lezer ‘De Vreese’ uit Roeselare, die een 
abonnement heeft op ‘Attentie’.
Hieronder publiceren we de volledige tekst  
(die aansluit bij de foto)…

Beste redactie,

Ik ben Johan Buyse uit Rumbeke (Roeselare) 
en lees geregeld Attentie via mijn moeder 
Marie-Louise De Vreese. Mijn moeder is 
afkomstig van Oostakker uit het ‘Huis De 
Vreese’. Als aanvulling op het artikel in 
Attentie van januari 2022 over ‘Terugblik 
op het dorpsplein’ zend ik volgende foto 
(vermoedelijk daterend begin 1899) in bijlage.

De personen op de foto staan hier onder 
vermeld. Ferdinand De Vreese is mijn 
grootvader.

Op de foto staat de smidse van de familie De 
Vreese op het dorp van Oostakker.

De foto dateert vermoedelijk van begin 1899. 
De volwassenen van links naar rechts: een 
knecht, Joannes De Vreese (1808-1902, vader 
van Louis De Vreese), een knecht, een meid, 
Maria De Mangelaere (1865-1930, vrouw van 
Louis De Vreese)

De kinderen (van Louis en Maria) van links 
naar rechts: Maria-Augusta De Vreese 
(1894-1969), Leonie De Vreese (1892-1944), 
Ferdinand De Vreese (1898-1965, op arm van 
zijn moeder, = mijn grootvader), Fransciscus De 
Vreese (1890-1975), Alfons De Vreese (1897-
1958)

De smidse werd afgebroken en Ferdinand De 
Vreese liet er een elektrozaak bouwen.

Ik ben reeds geruime tijd bezig met het 
opzoeken van de stamboom van de familie De 
Vreese. Enkele weetjes daaromtrent:

• De familie De Vreese heeft zich gevestigd in 
Oostakker in het jaar 1754 op de plaats waar 
de smidse stond (Dorpsplein).

• Het smeedwerk van de kiosk op het 
dorpsplein is van de hand van Louis De 
Vreese (staat op de foto)

• Een deel van de familie verhuisde in het 
begin van de 19de eeuw naar Lokeren en 
werden er bakkers van het peperkoekbedrijf 
‘De Vreese - Van Loo’

Indien iemand bijkomende informatie 
heeft over de familie De Vreese (foto’s, 
documenten, ...): stuur dit gerust door naar 
mijn e-mailadres: johan.buyse5@telenet.be 

 Met vriendelijke groeten

  Johan Buyse
  Blinde-Rodenbachstraat 19 D
  8800 Rumbeke

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen
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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 prachtige conifeer bevindt zich in Oostakker? 
 
Stuur jouw oplossing voor 1 maart naar frank.paemeleire@telenet.be en 
maak kans op een pakketje originele postkaarten van Oostakker! 
 

 

 

Dit was de oplossing van vorige maand. 
Onderstaande foto werd niet in Oostakker, Desteldonk of Hijfte genomen 
maar wel in het West-Vlaamse Heuvelland (kabelbaan Cordoba).  
 

                                                                       
  

   

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 Februari

Hapje van de chef
&

Fregola, creme van  avocado’s, gemarineerde tonijn 
of

Tartaar van Txogitxu, zalf van ganzenlever 
***

Huis bereide kroketjes van kreeft, gegrild witloof, 
citrusmayonaise (+ 9 euro)

***
Op houtvuur gegrilde scampi’s, courgettes,

tartaar met truffel
of

Gegrilde “Black Diamond” ribben met
aroma van “jack Daniëls” bbq saus

***.
Gegrilde ananas, vanille-ijs 

of  
Crème brûlée van tonkabonen 

39 euro

VALENTIJN-MENU

Enkel op 11, 12 &13 februari

Hartige hapjes
***

Zeeuwse oester,
komkommer, granité van gin tonic

***
Bresaola, crème van wintertruffel

***
Soepje van Coeur de boeuf tomaten,
gerookte mozzarella, basilicumolie 

***
Noorse skreihaasje, winterprei, 

lauwe vinaigrette, zalf van truffelaardappel 
of

Gegrilde entrecôte Simmental, cream van bloedworst,
BBQ champignons, Pommes pont neuf

***
 Panna cotta van framboos, aardbeiencoulis,

crumbel van Pistache

55 euro  
60 euro: met soep                                        

Renovatie kiosk op komst
Zoals al vroeger beslist, wordt de Oostakkerse dorpskiosk gereno-
veerd. Dat zal na de zomer gebeuren. Het schepencollege legde 
daartoe een bedrag van 327.000 euro vast.

De herstelling en opfrissing zal zo dicht mogelijk aansluiten bij de 
oorspronkelijke versie.

Meer in een volgend nummer. (EVL) 

 
 

In deze rubriek duikt lokale hobbyfotograaf Frank ‘PamiPics’ Paemeleire in 
zijn archieven en maakt van zijn visuele oogst een maandelijkse fotoquiz. 
 
Welke prachtige conifeer bevindt zich in Oostakker? 
 
Stuur jouw oplossing voor 1 maart naar frank.paemeleire@telenet.be en 
maak kans op een pakketje originele postkaarten van Oostakker! 
 

 

 

Dit was de oplossing van vorige maand. 
Onderstaande foto werd niet in Oostakker, Desteldonk of Hijfte genomen 
maar wel in het West-Vlaamse Heuvelland (kabelbaan Cordoba).  
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WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

GOED NIEUWS, onze activiteiten mogen terug 
doorgaan in het OCO. Echter gelden er nog 
steeds heel wat regels = CODE ROOD, o.a.: 
voldoende afstand & handhygiëne, steeds 
mondmasker dragen, geen ‘beweging’, dus 
alles moet zittend doorgaan. Uitzondering 
wordt gemaakt voor zumba.

ZUMBA  
op WOENSDAGAVOND om 20u00
Er mag gedanst worden, maar er mag niet 
door elkaar gelopen worden

Data: 2/02 – 9/02 – 16/02 – 23/02 – 2/03 – 9/03 
– 16/03 – 23/03/2022. Data voor 4 extra lessen 
volgen nog. Prijs voor de reeks (10 lessen + 
1 gratis):  75 euro voor leden, zonder Fem-
ma-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: leden 55 euro, zonder 
Femma pas: 82,50 euro.

CREA CAFE
Namiddagen: 8/02 (13u30 tot 16u00).
Avonden: 22/02 – 22/03/2022 (19u00 tot 21u30)
Ter plaatse drankje betalen.
Iedereen welkom met een handwerkje of ge-
woon voor een gezellige babbel.

Creatief: WERKEN MET MOZAIEK
Keuze uit voederschaal voor vogels of dien-
blad. De cursus omvat twee lessen: dinsdagen 
8 en 15 maart ‘22 om 19u00 
Inschrijven en betalen vóór 22/02/22: femma.
oostakker@gmail.com mits opgave van geko-
zen model – ook eventuele afmeting dienblad 
en kleur steentjes opgeven!
Info: telefonisch bij Cecile 09/251.26.94 of 
0491/91.92.30
Keuze uit verschillende grootte dienbladen, 
kan ter plaatse gekozen worden.

De kleuren van de mozaïek zijn  blauwe tinten 
/ groene tinten / geel - rode tinten/ gemeng-
de kleuren door elkaar of grotere afmetingen 
van de steentjes met gemengde kleuren in 
ongelijke vormen (zie foto dienblad). Indien 
men weet welke kleur men wenst, is het wel 
gemakkelijk om deze door te geven bij bestel-
ling.
Zelf meebrengen: plastieken handschoenen, 
schort, verfborstel, plastieken schaaltjes, oude 
spons, eventueel  palletmesje / rubber spatel 
om te voegen (indien je dit niet bezit, geen 
probleem, lesgeefster breng er ook mee), vod, 
eventueel pincet. En ook een plastieken potje 
om eventueel de mozaïekjes in te leggen
Kostprijs werkstuk (mag eventueel ter plaatse 

betaald worden) maar liever samen met les-
geld worden overgeschreven:
Voederbakje: inbegrepen =  2 stenen schalen / 
2 potten / vogel / verf/ voegsel / lijm / mozaïek: 
30 euro.
Dienblad: keuze uit diverse modellen  
inbegrepen = dienblad / verf / mozaïek /voeg-
sel / lijm:  tss 19 en 30 euro (verschilt naar keu-
ze dienblad). Bij keuze van een dienblad kan 
men reeds het bedrag van het kleinste dien-
blad mee overschrijven bij betaling. Het res-
tant wordt dan ter plaatse bijbetaald.
Prijs voor de cursus (= 2 avonden): leden 16 
euro, niet-leden 23 euro. Telkens één drankje 
inbegrepen.

PRAKTISCH:
Femma-leden en hun inwonende gezinsleden 
worden tijdens onze activiteiten verzekerd via 
de ledenpolis van Femma Wereldvrouwen.
Alle activiteiten kunnen doorgaan met toe-
passing van op dat ogenblik geldende corona 
maatregelen.
Bij annulering wordt iedereen verwittigd en 
zo nodig terugbetaald!
Alle activiteiten vinden plaats in het OCO, 
Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker
Zaal: zie uithangbord aan de deur!
Betalingen: bij vooraf inschrijven voor een ac-
tiviteit is deze pas definitief na storting van 
het verschuldigde bedrag op het rekening-
nummer van Femma Oostakker  BE28 8905 
3402 2720 met vermelding van de activiteit en 
uw naam. 

www.schoonheidssalon-an.be

NIEUW :

BEAUTY BEAR VITAMINES 
VITAMINES IN SNOEPVORM 

VOLLEDIGE NIEUWE LENTECOLLECTIE IN DE WINKEL

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

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

Schoonheidssalon An
Lourdesstraat 28 - Oostakker
09-251 75 00 of 0476-73 79 97

OPENINGSUREN:
maandag t.e.m. vrijdag van 09u00 tot 12u00

en van 13u30 tot 18u30
Zaterdag GESLOTEN

Terug rommelmarkt
Oude Bareel
Er wordt terug een binnen- en buitenrommel- 
markt georganiseerd op 20 maart 2022. Zo-
als 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 covidpas = geen toegang! 
Het is ook verplicht een mondkapje te dra-
gen als u rond loopt (ook voor standhou-
ders).
Prijs per tafel (5 meter): 4 euro (binnen) of 
5 euro (buiten). Te betalen op de dag zelf. 
Je kan inschrijven via telefoon, bij Dirk 09-
228.19.96 (weekdagen tussen 17 en 21 uur).
Hotdogs en verse pannenkoeken te verkrij-
gen (ook om mee te nemen) aan democati-
sche prijzen.
De organisatie dankt u.
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Café De Spiegel
DORP 8 - OOSTAKKER
T 09 251 37 13
OPEN 7 DAGEN OP 7
VANAF 10 UUR
ZONDAG VANAF 9 UUR

TERRAS OPEN BIJ
GOED WEER

Gert en Kelly heten u welkom !

ZAAL BESCHIKBAAR
TOT 80 PERSONEN

ALLE CLUBS/VERENIGINGEN WELKOM !

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% 
duurder geworden. Interesse? Neem contact op met uitgever Jan Callebert, 
via mail: info@dewegwijs.be of gsm 0478 97 87 11. Opgelet: nieuw rekening-
nummer: BE76 9730 7447 3095. Vermeld uw naam, adres, en ‘attentie’. We 
sturen dan elke maand ‘Attentie’ op met de post.

DAGUITSTAP
NAAR ANTWERPEN
2022 is voor vtbKultuur een feestjaar want 
onze vereniging bestaat 100 jaar!! vtbKultuur 

werd opgericht te Antwerpen in 1922 onder de naam ‘VTB’. Daarom 
plannen we, in het teken van de viering ‘100 jaar vtbKultuur’, om met 
onze afdeling de stad Antwerpen te bezoeken op zaterdag 23 april 
2022. Samenkomst: station Gent-Dampoort, trein van 8.36 uur naar 
Antwerpen Centraal. 
Daar worden we verwelkomd door een Antwerpse Stadsgids die ons 
rondleidt in het grootse Centraal Station van Antwerpen. De wande-
ling start op het Astridplein met zicht op de voorgevel van het station. 
Daarna bezoeken we de schitterende stations-
hal. De ijzeren spoorhal van het Centraal Sta-
tion is met zijn drie scharnierbogen dan weer 
een technologisch hoogstandje van 100 jaar 
geleden. In het laatste deel van de wandeling 
zien we de meer recente ondertunneling en 
het nieuwe Mediaplein. We maken tijdens de 
wandeling zoveel mogelijk gebruik van roltrappen of liften.
Vervolgens nemen we het middagmaal in een restaurant in de buurt 
van de Stadsschouwburg. Op het menu: aperitief met keuze, toma-
tengroentensoep met meergranenbrood. Hoofdgerecht met keuze 
uit: Belgisch wit-blauw rundssteak met peperroom of archiduc saus, 
slaatje en frietjes OF wijtingfilet met spinaziepuree en verse huisge-
maakte tartaar  OF pasta met zongedroogde tomaten, champignons 
en groene pesto (vegetarisch). Eén drankje bij maaltijd en koffie of 
thee inbegrepen.
In de namiddag staat een gegidste wandeling in de theaterbuurt, 
met o.a. ‘Quartier Latin’, Theater Bourla, en andere theaters. Ook de 
Plantentuin en enkele pittoreske pleintjes passeren de revue. Daarna 
nemen we terug de trein naar Gent.

INFO:
Prijs voor deze daguitstap (met alle geleide bezoeken en middagmaal 
inbegrepen) is 58 Euro (leden) en 63 euro voor niet-leden. Het trein-
vervoer is niet in de prijs inbegrepen.

Voor inlichtingen of inschrijvingen:
Pol Storme, tel. 09 259.02.75,  e-mail: oostakker@vtbkultuur.be. In-
formatie en mogelijkheid tot inschrijven kan ook via onze website 
www.vtbkultuur.be/oostakker/activiteiten. Na bevestiging van je in-
schrijving, gelieve te betalen op rekening BE10 7360 6084 2104 van 
vtbKultuur Oostakker met vermelding van je keuze voor het hoofd-
menu (vlees, vis of pasta). Je bent slechts definitief ingeschreven na 
betaling.

Klasfoto van 1971-1972
Van lezer Peter Defer kregen we deze foto toegestuurd. Hij werd 
genomen in de Gemeenteschool, vermoedelijk in het jaar 1971-72.
Enkele namen herinnert hij zich niet meer.
Wie helpt ons om deze namenlijst te vervolledigen? Stuur gerust 
door naar info@dewegwijs.be
Boven v.l.n.r: Koen Van Kerckhove, Gino Bonne, ?? , Bart Lateur, 
Hendrik Van Zele, Wim Bonne-Patrick, De Groote, Meester Rijckaert.
Tweede rij v.l.n.r: Stefaan Rijckaert zoon van), Patrick Louw, Koen 
Bruggeman, Peter Defer, Bart Persoon, Lieven Naudts, Chris Poppe.
Derde rij v.l.n.r: Filip of Bart(?), Van Damme, Joris Buysse, Christiaen 
Duyck, Paul Bodaert, Filip Van Quicken(l)berghe, ???, Dany Coddens.
Van 2 klasgenoten herinner ik me de naam niet meer, excuseer me 
hiervoor.
Excuses eveneens indien ik spellingfouten in de namen gemaakt 
heb, het is dan ook quasi 50 jaar geleden.

Vriendelijke groeten, Peter Defer

NU:
5% KORTING
op uw bestelling
met kortingscode
‘Attentie’ !

Wij leveren ook aan huis !
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Kwekerij 11000 m2

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

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

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

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

Je kan kiezen tussen twee menu’s: hap-
je, hoofdgerecht en dessert en in een 
versie voor vier personen of voor twee 
personen. Je krijgt daarvoor alle recep-
ten en ingrediënten zodat je meteen 
aan de slag kan. Als extraatje zorgen 
we voor een speellijst van wereldse 
deuntjes om tijdens het koken naar te 
luisteren.

We hebben opnieuw een deugddoen-
de samenwerking met de Kromme 
Boom, een organisatie die zich inzet 
voor jongeren die even het spoor kwijt 
zijn. Op deze manier helpen we produ-
centen uit het zuiden en jongeren van 
bij ons, als dat niet mooi is!

In tegenstelling tot vorig jaar zullen de 
pakketten niet aan huis geleverd wor-
den in Gent tenzij je daar 5 euro extra 
wil voor betalen.

Afhalen zal gebeuren op zaterdag 19 
maart in het Groenhof, de bloemen-
winkel van De Kromme Boom op de 
hoek van de Gentstraat en Slotendries.

Bestellen kan via onze webpagina: 
www.oxfamwereldwinkels.be/activi-
teiten/haal-de-wereld-in-huis-maal-
tijdbox of in de winkel Lourdesstraat 
55 en dit ten laatste op 4 maart.
De winkel is open op zaterdag- en 
zondagmorgen van 9.30 tot 12 uur, op 

Haal de wereld in huis met de Wereldwinkel en de Kromme Boom
Wegens het grote 
succes vorig jaar 
zal Wereldwinkel 
Oostakker-Sint-
Amandsberg ook dit 
jaar, samen met De 
Kromme Boom, een 
maaltijdboxenactie 
organiseren.
En ook een beetje 
omdat een volle 
zaal krok mesjeu-
eters nog niet zo 
gewenst is wegens 
besmettingsgevaar.

Lezing:
de invloed van de
kracht van kleuren
Door Ere-professor Marcel De Cleene

Maandag 21 februari om 14u30
OCO, Pijphoekstraat, Oostakker

 
We beginnen het nieuwe jaar met onze Sta-
tutaire vergadering en een overzicht van de 
activiteiten  van het voorbije jaar en de voor-
stelling van ons nieuw jaarprogramma 2022.
Kleuren bepalen niet alleen onze dagelijkse 
keuzes, ze dirigeren ook onze gevoelens, ons 
gedrag en ons humeur.
Het is dan ook eigenaardig wat kleuren zoal 
met ons kunnen doen. Zo is groen rustge-
vend, maar het kan ook stimulerend werken 
terwijl lichtgroen en donker mosgroen rust 
geven. Felgroen daarentegen geeft energie 
en past uitstekend in een drukke omgeving. 
Olijfgroen brengt harmonie en orde en is ze-
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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

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

dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur en op 
woensdagnamiddag van 14.30 tot 17.30 
uur.

Heb je nog vragen, dan kan je mailen 
naar gent-oost@oww.be of bellen naar 
een vrijwilliger op 09 251 10 92.
Als je onze Facebook pagina volgt, ben je 
ook steeds op de hoogte van alle nieuws 
uit onze wereldwinkel: surf naar Oxfam 
Wereldwinkel Oostakker Sint-Amands-
berg.
Je mag dit bericht zeker verspreiden naar 
familie, vrienden en kennissen.

Vorig jaar haalden we net 106 bestellin-
gen, hoeveel worden het er in 2022?
Alvast dank namens de producenten in 
het zuiden, de jongeren van de Kromme 
Boom en de vrijwilligers.

ker geschikt voor een netjes geordende wer-
kruimte.

Ere-professor Marcel De Cleene studeerde af, 
als plantkundige  aan de Ugent  en bleef er 
heel zijn loopbaan aan verbonden, als onder-
zoeker en lesgever. We verwelkomen jullie 
met een heerlijk koffietafel en een verras-
sing.?

Mondmaskers blijven onze beste vriend, bij 
het verlaten van de tafels, we volgen de 
nieuwe maatregelen van de regering. Met 
ons bestuur doen we er alles aan om onze 
activiteiten 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

––>> Let op: wegens coronamaatregelen 
kan deze activiteit mogelijks geannuleerd of 
verdaagd worden naar een latere datum.
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Enthousiast over uw 
onderneming? Wij ook!
Ontdek ons ruim aanbod mét persoonlijk advies.

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.

78
11

55
72

5  
I  5

42
27

Pattyn-Sax bvba - uw bankagent en verzekeringsmakelaar - RPR 0885.868.435
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. - V.U.: Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel - BTW BE 0403.199.702 - RPR Brussel

Fintro Oostakker

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

 facebook.com/FintroOostakker

BNP-12144-19-781155725-FintroOostakker_Adv_143x194.indd   1 29/10/21   10:45

Corona blijft ons parten spelen, we hebben  
enkele activiteiten moeten aanpassen.Onze  
jaaropener kon niet doorgaan, maar we  kij-
ken alvast uit naar de lente  en plannen daar 
een leuke avond.  

CREA: HAKEN  
Wil je ook wel eens leren 
haken of terug eens op-
frissen of gewoon samen 
eens gezellig een avondje 
haken. We komen 3 keer 
samen. We haken verschil-
lende lapjes en bekomen 
zo een mooie GRANNY 
SQUAERE TAS . 
Eerste les- dinsdag 15 
maart - 19u30 in OCO. 
Breng mee : 3 of 4 bollen wol in verschillende 
kleuren - Heb je nog restjes dit kan ook maar 
moet wel dezelfde dikte hebben .haakpen 
(volgens de wol die je meebrengt)-maasnaald 
en schaartje 
Inschrijven  is  10 euro overschrijven op de 
ferm rekening voor 5 maart. .

KINDERBOERDERIJ  BEZOEK OP
VRIJDAG 4 MAART, 14 tot 18 uur  
Rostijnestraat 60, Desteldonk
Voor kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar. 
Kindernamiddag op vrijdag 4 maart tijdens 
de krokusvakantie. We gaan op bezoek naar 
de kinderboerderij in de Rostijnenstraat 60 in 
Desteldonk.  De  kinderen worden verwacht 
om 14 uur tot ongeveer 18 uur. De kinderen 
krijgen een rondleiding, mogen dieren voede-
ren,  verzorgen, kunnen vrij spelen op speel-
tuigen en springkasteel.
Er wordt een drankje en koekje voorzien.  Be-
geleiding van een volwassene mag. Per kind 
kost het 10 euro,  volwassene 2 euro (koffie 
of water). Inschrijven  voor 25 februari door 
10 euro per kind en 2 euro per volwassene te 
storten op de Fermrekening. 

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
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

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

Gelieve de naam van de kinderen te vermel-
den bij inschrijving en uw telefoonnummer.
De plaatsen zijn beperkt! Er is ook een mini-
male inschrijving nodig .

WANDEL JE MEE ?  
Op donderdag 10 maart gaan we samen wan-
delen aan de Damvallei in Destelbergen, on-
geveer 4 km.
Samen wandelen en ondertussen een beetje 
bij babbelen een ideale combinatie !
Ga je mee?  Kom dan tegen 14u50, naar de 
sporthal van Destelbergen. Ruime parking.
Schrijf je wel in  voor 8 maart ! (zodat we we-
ten wie komt) via  fermoostdest@gmail.com   

GENTSE GRUUTE KUIS
In het weekend van 19-20 maart zouden we 
als FERM GROEP graag meedoen aan de Gent-
se Gruute Kuis - We willen alvast ons steentje 
bijdragen om Oostakker en Desteldonk pro-
per te maken.
Heb je dit weekend ook een uurtje vrij en je 
wil meehelpen, geef ons alvast een seintje  

FERM REKENING / BE 58 7374 2400 0379
FERM MAIL: fermoostdest@gmail.com

Het Ferm-bestuur

RAAMBEKLEDING OP MAAT GEMAAKT

RAAMDECORATIE
Ons assortiment breidt uit!

TOTAAL INTERIEUR

Carnaval moet wachten…
Het Gents (en het Aalsters) carnaval is er door 
corona al een tweede jaar op rij aan voor de 
moeite. Organisatiecomité Karnaval Lede-
berg richt zijn pijlers intussen volop op 2023. 
Dat doen even noodgedwongen ook de bu-
ren van Den Engelraad uit Sint-Amandsberg. 
Die zitten al even lang te wachten om een 
kwarteeuw ‘Carnavalweekend’ te vieren. Vol-
gend jaar derde keer, goede keer? (EVL) 

27 FEBRUARI: UNICUM

TWEE GENTSE PLOEGEN
SPELEN DE FINALE

BEKER VAN BELGIE VOLLEYBAL

Caruur Gent - Aalst
(heren)

VDK Gent - VC Oudegem
(dames)

Live te volgen op Sporza



28                   nr 02 - Februari 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

JOHAN VAN HOORDE NOG ÉÉN KEER OP PODIUM
IN ‘VRIE WIJS THEATER’

Kantje Boord: knotsgekke komedie
In theater Scala, Dendermondesteenweg, kan men – als corona het toelaat – 
vanaf 24 februari terug amateurtoneel van de bovenste plank beleven. Met 
‘Kantje Boord’ is terug een ‘top’evenement in de maak. Dit stuk is voor Johan 
Van Hoorde zijn afscheid als acteur. Het is dan ook een mooi afscheid. Voor-
zitter Marissael en regisseur Nadine De Rycke benadrukken dat deze rol op 
zijn lijf geschreven is. “Chaotisch, komisch, hectisch”, er waren geen termen 
genoeg om zijn rol in deze komedie (van auteur Joh van Eerd) te beschrijven.

Korte inhoud van het stuk
Harrie Vermeulen werkt zich weer eens in de nesten in de komedie ‘Kant-
je Boord’. Als goudeerlijke accountant van een groot bedrijf ontdekt hij on-
regelmatigheden in de boekhouding. Hij besluit onmiddellijk zijn baas in te 

lichten die zich op dat moment op zijn jacht 
bevindt. Hij had nooit kunnen bedenken dat 
hij met de eerste stappen op de loopplank, 
meegesleurd zou worden in een kolderieke 
achtbaan van intriges en verwikkelingen. 
Ongewild wordt hij gedwongen zich in al-
lerlei bochten te wringen om het jacht en 
de gasten drijvende te houden. Harrie moet 
schipperen tussen een ijdele matroos, een 
flirtende schoonzus en een snibbige gast-
vrouw met moordplannen. Als zijn baas hem 
dan ook nog met allerlei louche zaakjes pro-
beert op te zadelen en overboord wil dum-
pen, is de boot aan. Een doldwaze vaartocht 
waarbij de bulderlach over het water schalt.
De regie is in handen van Nadine De Rycke, 
die vroeger ook al o.a. Folterkolder, Getict, 
De Bonobo’s, Toetjes, en vele andere onder 
haar leiding had.
Op de planken dit keer: Marleen Bassez, Am-
ber Verleyen, Geert Van Bever, Johan Van 
Hoorde, nieuweling Quinten Stoffin en Jo-
han Van Hoorde.

Avant-première VIP op donderdag 24 fe-
bruari. Première vrijdag 25 februari 20uur. 

Verder ook nog op zaterdagen 26/2, 5/3, 
12/3 om 20 uur. En zondagen 27/2, 6/3, 13/3 
om 15 uur. 
Kaarten: 19 euro.
Uitpastarief: 3,80 euro.

RESERVEREN op www.uitbureau.be of via 
09-233.77.88 tijdens openingsuren.
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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)

ACTEURS-AFSCHEID JOHAN VAN HOORDE
De toneel-carrière van Johan startte in 1996. Hij acteerde in de 
beginjaren onder meer in ‘Het Testament’, ‘Folterkolder’, ‘Drie 
charels in loveboat’, ‘Oscar’, ‘Fieste gelijk de bieste’, ‘Vijgen na 
kerstmis’, ‘Seks en jaloezie’, ‘Le Lapin Rose’, en nog veel meer. De 
gezelschappen waarin hij vertoefde: Canto Comedia, Culturele 
Collega’s, Beton 1999, Mariën Theeren 2000, Theater Trac.
In 2001 richtte hij Theaterplatform Gent op. Tussen 2001 en van-
daag speelde hij mee in meer dan dertig producties. Hij werd 
regelmatig omringd door semi-professionele en professionele spe-
lers en speelsters. Teveel om allemaal op te noemen natuurlijk. De 
meest bekende stukken waren: Robert en Bertram (R. Deconinck), 
O Broeder O Zuster (R. Deconinck), Allo Allo (met Werther Vander 
Sarren), Lily en Marleen, Mijn Poolse 
kuisvrouw, Noises off (met Loes Van den 

Heuvel), Nonkel Miele en Tante 
Nitte, Pietje Bluut, Als ik de Lotto 
win (met Hilde van Wesepoel), De 
Bonobo’s, 
Regisseur, productieleider, presen-
tator
Johan is van alle markten thuis. 
Heel wat ‘Gentse Revues’ werden 
in de Gentse Feestenperiode ge-
bracht in Scala. Duizenden mensen 
kwamen hierop af. Topavonden in 
het Gentse dialect! Maar hij regis-
seerde ook stukken van o.a. Brus-
selmans, Jaak Staal, Jeugd TPG, 
Romain Deconinck, Gus Roan. Ook 
muziek-producties gaf hij vorm: 
Edith Piaf, Bowie, Friends of Scala, 
benefietavonden.
Hij stond ook aan de doopvont van 
jeugd-opleidingen voor toneel. Actrices Mieke Boeve, Katrien De 
Vos, en zelfs politici (Christophe Peeters) kreeg hij eveneens on-
der zijn hoede in Scala. 
Ontbijten op zondag, Gentse senioren-middagen, Friends of Sca-
la, Roan Celts. Noem het op, en Johan werkte er aan mee.

Niet stoppen
Niet te onderschatten dus, vandaar dat Johan het wat kalmer 
aan wil doen en enkel nog de regie op zich neemt in de toe-
komst. Uiteraard zal ‘Vrie Wijs Theater’ (en Scala) zijn tweede 
thuis blijven. Je zal er hem met de regelmaat van de klok kunnen 
vinden. – J.C.
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ATTENTIE 2022 - 56e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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

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

Winterwandeling 
in het Parkbos   20 Februari 

Het Parkbos is een groenpool op de grens tussen De Pinte, Sint-Mar-
tens-Latem en Gent. In dit gebied van 1200 hectare met 350 hectare 
bos zijn er in de open landschappen en bossen verschillende wandel- en fietspaden.
Onze wandeling is een combinatie van de Grand Noble boskern, met een mix van oud en jong 
bos, en met de Rosdamroute. De Rosdambeekvallei is een echte wildernis. Hier laat men de 
natuur zijn gang gaan. In de winter staan de bomen met hun voeten in het water. Een vlonder 
pad zorgt ervoor dat de wandelaars met droge voeten door het vallei gebied kunnen. In het 
voorjaar kan je hier mooie gele dotterbloemen ontdekken of misschien een glimp opvangen 
van de kleurrijke ijsvogel. 
Op deze wandeling laten we jullie de mooiste stukjes van het Parkbos zien

Praktisch:
De wandeling is 8,5 km lang. Start om 14.30 u op de parking Parkbos, gelegen langsheen de 
Kortrijkse Steenweg ter hoogte van huisnummer 1171. Let wel  parking is enkel te bereiken  
via rijrichting Kortrijk naar Gent en is gelegen aan de rechtse kant juist voor de Aldi.
Deelname: deze wandeling wordt jullie gratis aangeboden door Pasar Oostakker
Let wel: 
Omwille van de coronaverplichtingen zouden we graag van alle deelnemers de coördinaten 
bekomen. Deze kunnen via mail of telefonisch doorgegeven worden.

Meer info: Erik Verleyen: erik.verleyen@proximus.be of 0472/882840
  Eric De Mey:   dmeyric@gmail.com of 0468/489938

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
Betonmolen voor doe het 
zelver. Prijs 30 euro.
Alle info: 0476-850925

GEZOCHT
Man 61 jaar, verzorgd, 
zonder problemen, 
geen roker en geen  drinker, wenst 
kennismaking met verzorgde 
praatgrage dame 60-75 jaar, voor 
gezelschap/relatie, uitstap, etentje... 
Contacteer mij: 0485-325 506

TE KOOP
Tweezit + Canon 
Printer + Sampo TV 
en Computerscherm + 
Dell scherm + Beeldje + 
Gordijnen. Alles samen
200 euro. T. 0474-61 88 02

TE KOOP
Mountainbike 
Thompson, wit, 
schijfremmen, nieuw 
aangekocht, slechts 
1000 km gereden, weg 
om medische redenen, 
2 sets banden (MTB en 
baan), recent onderhoud, 485 euro,
Tel 0473/89.25.29
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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

Koop bij de lokale handelaars.
Ze zijn het waard.

	

	

Programma	
2022	

	

Donderdag	14	April	2022		
Bus	uitstap	+	Lunch	

• Museum	Roger	Raveel	te	Zulte		
• Piano’s	Maene	te	Ruiselede	

Donderdag	16	juni	2022:		
Bus	uitstap	+	Lunch		

• Kortrijk:	Begijhofsite	
• Bellegem:	Brouwerij		OMER		

Donderdag	5	Mei	2022	
Uitstap	Gent	+	Lunch	
FLORALIËN	

01-05	Juni	2022	
Kleine	reis:	GELDERLAND	en	zijn	Hanzesteden	

	Donderdag	19	Mei	–	Vrijdag	20	Mei	2022	
Tweedaagse	reis	Liège		
	

Donderdag	7	juli	2022		
Uitstap	Gent	+	Lunch	

• STAM:	“Het	Verhaal	van	Gent”	
Vrijdag	03	juni	2022		15.00u	
Kursaal	Oostende	
”The	Magic	of	Motown”	

25	Augustus	2022		
Festivaria	“Singing	in	the	rain”:		
Donkmeer,	Berlare	

Inlichtingen:	www.neosvzw.be/gentoostrand	
Voordrachten	Hotel	de	Lourdes	OOSTAKKER	(HDL)	
à	€12	pp.	(voordracht,	koffie+gebak)	
LIDGELD	€33/p.p./jaar	

05-12	September	2022	
Grote	Reis:	GEORGIË	
	
Alle	activiteiten	ONDER	VOORBEHOUD	
	van	wijzigingen	

	

VOORJAAR 2022
Donderdag 14 April 2022 
Bus uitstap + Lunch
- Museum Roger Raveel te Zulte 
-  Piano’s Maene te Ruiselede

Donderdag 5 Mei 2022
Uitstap Gent + Lunch FLORALIËN

Donderdag 19 Mei – Vrijdag 20 Mei 2022
Tweedaagse reis Liège 
 
Vrijdag 03 juni 2022 - 15.00u
Kursaal Oostende
”The Magic of Motown”

Donderdag 16 juni 2022: 
Bus uitstap + Lunch 
- Kortrijk: Begijhofsite
- Bellegem: Brouwerij  OMER 

01-05 Juni 2022
GELDERLAND en zijn Hanzesteden

Inlichtingen:
www.neosvzw.be/gentoostrand
Voordrachten Hotel de Lourdes Oostakker: 
12 euro pp. (voordracht, koffie + gebak)
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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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

ErgoPlus® De uitneembare nekrol van hoogwaardige Talalay-
latex ondersteunt je nekwervels maximaal in elke slaaphouding. 
De bovenste compartimenten met latex of synthetische vulling 
zijn gezoneerd. De zijkanten zijn iets meer gevuld  om je hoofd 
correct te ondersteunen als je op je zij ligt.  De middenvulling is 
zachter, wat ruglig aangenamer maakt.

ErgoSupport® Dankzij de hoogwaardige latexvulling biedt 
ErgoSupport® je uitzonderlijk ligcomfort. De kenmerkende vorm 
sluit mooi aan op je schouders en stimuleert een  correcte houding 
van je nekwervels. 

Ergosleep® Het hoofdkussen dat perfect aansluit bij jouw SLAAP-
DNA®. Bestaat uit 3 lagen 100% Talalay-natuurlatex, te combineren 
volgens je slaapbehoeften. Getest en goedgekeurd door de Rode 
Duivels. Ergonomisch slapen doe je in een bed 

dat je perfect ondersteunt en afgestemd 

is op jouw lichaam. Het is jouw idea-

le combinatie van bedbodem, matras en 

hoofdkussen. Zo ervaar je optimaal slaap-

comfort. En word je wakker zonder rug- 

of nekpijn. Klaar voor een nieuwe dag.

Ergonomisch slapen

Streven naar een 
gezonde nachtrust

Sleeplife® steunt langdurig zieke kinderen. 
Voor een beter schoolleven. 

Voorkom nekpijn met een neksteunkussen
Word je wakker met nekpijn? Dan is de kans groot 

dat je hoofdkussen niet bij je lichaam past. Het juiste 

ergonomische  kussen ondersteunt je hoofd, nek en 

hoge rugwervels. Je hals ontspant maximaal en je ont-

waakt met een uitgeslapen gevoel. Zonder nekpijn. 

Er is altijd een Sleeplife®-winkel in jouw buurt. Kom gerust langs voor slaapadvies op maat van jouw leven. 

ErgoPlus®

De uitneembare nekrol van hoogwaardige Talalay-latex 

ondersteunt je nekwervels maximaal in elke slaaphouding. 

De bovenste compartimenten met latex of synthetische 

vulling zijn gezoneerd. De zijkanten zijn iets meer gevuld 

om je hoofd correct te ondersteunen als je op je zij ligt. 

De middenvulling is zachter, wat ruglig aangenamer maakt.

ErgoSupport®

Dankzij de hoogwaardige Talalay-latexvulling biedt 

ErgoSupport® je uitzonderlijk ligcomfort. De kenmerkende 

vorm sluit mooi aan op je schouders en stimuleert een 

correcte houding van je nekwervels. 

Ergosleep® Het hoofdkussen dat perfect aansluit bij jouw 

SLAAP-DNA®. Naast zijn unieke ergonomische vorm kan je 

gemakkelijk een Talalay-steunlaag en/of -nekrol inbrengen 

voor extra ondersteuning.

www.sleeplife.be

te lage slaaphouding te hoge slaaphouding correcte slaaphouding

Openingsuren: 

di-vr: 09u30-18u30 · za: 09u30 - 18u00

zondag en maandag gesloten

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1124

Voorkom nekpijn met 
een neksteunkussen

Word je wakker met nekpijn? Dan is 
de kans groot dat je hoofdkussen 
niet bij je lichaam past. Het juiste  
ergonomische  kussen ondersteunt 
je hoofd, nek en hoge rugwervels. Je 
hals ontspant maximaal en je ontwaakt 
met een uitgeslapen gevoel, zonder 
nekpijn.
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