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Volgende editie verschijnt in de week van 8 tot 15 april. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 31 maart 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 - MAART 2022
Verantw. uitgever: zet-werk VOF, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, zet-werk@telenet.be - gedrukt bij Graphius, Oostakker

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs Van “Madonna” tot
“Ste Bernadette” - zie blz. 8

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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

KOMT EEN JUWELIER AAN HUIS?

Ja, Christiaan Van Bignoot, is dé juwelier die
tot bij jou komt wanneer het jou best past.

Benieuwd naar deze exclusieve service aan huis?

Neem een kijkje op www.christiaanvanbignoot.com

Christiaan is elke dag vlot bereikbaar van 9-21u.

Via whatsapp/tel 0478 641 113

Via mail christiaan@vanbignoot.com

Volleybalclub Caruur schrijft
écht geschiedenis - blz. 18

‘Junior Journalisten’ zijn
gekend - blz. 12

Nieuwe boost voor
‘Cultuursmakers’ - blz. 22
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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 corona-uitbraak heeft in de afgelopen 
twee jaar een creatieve verzameling aan 
nieuwe woordenschat opgeleverd. Of die 
nadrukkelijker in de vitrine gezet en in de 
gesprekken laten doordringen. Begrip-
pen als virologen, lockdown, intensive care, qua-
rantaine, prikken, groepsimmuniteit… hebben al 
lang geen geheimen meer. Zelfs uitdrukkingen als 
anderhalvemetermaatschappij, boosteren, kweek-
stokjes (voor in de neus weet je nog wel), aerosol-
len of afstands- en hoestschaamte doen een belletje 
rinkelen. Het internet puilt uit met termen die her-
inneren aan onze recente belevingswereld. Die we 
in een mengeling van aanvankelijk  heel veel onbe-
kendheid, zichzelf tegensprekende boodschappen 
van kenners en ontkenners en vooral met veel val-
len en opstaan hebben doorstaan. Er was ook het 
brede spanningsveld tussen de spontane solidaire 
initiatieven, het ‘fake news’ en de inventieve com-
plottheoriën. Met de sociale media als aanjager die 
vooral de verschillen en het anders zijn in het debat 
zetten. Die periode lijkt vandaag zo goed als voor-
bij. Al weet je met virusbeestjes nooit. En blijft ook 
doemdenken een slechte raadgever. Met de voeten 
op de grond blijven, is nog altijd een hoge levens-
kunst. Om eventjes een zijsprongetje te maken. Wie 
had ooit kunnen bevroeden dat in het decennia 
vreedzame Europa van de volkeren, de Russische 
beer weer zou opstaan?  En zelfs eigentijds dreigt 

om op de technologisch geavan-
ceerde kernknoppen te druk-
ken...
Uit de vele nieuwe woorden-
schat onthouden we zelf vooral 

de expressieve lading van ‘knaldrang’ en ‘huidhon-
ger’. Het ene verwijst naar de grote verzuchting 
- vooral ook van de jongere generaties - om weer 
vrijelijk en geestdriftig de weer opengaande we-
reld in de stappen. Het andere beklemtoont de 
behoefte van eenieder aan menselijke kontakten 
en ontmoetingen. Daar is voor beide invalshoeken  
gelukkig een afdoende remedie voor. Zeg maar 
het grote amalgaan aan verenigingen waaraan de 
deelgemeente nog altijd rijk is. Die doorstonden 
- zonder al te veel schade en/of ledenverliezen - de 
aanslepende hygiënische crisis. Ze zijn al nadrukke-
lijk weer aanwezig, deden gedwongen een stuk aan 
herbronning en blijken meer dan ooit slagkrachtig 
en vindingrijk. Ook in dit nummer van ATTENTIE 
kan u maandelijks hun doen en laten op de voet 
volgen. Vrijwilligers van alle slag reiken meer dan 
ooit een gulle hand ‘om niemand achter te laten’, 
zoals de politiek communicatief de crisis te lijf ging. 
Aan ieder van ons om het weelderig aanbod te grij-
pen en te koesteren. Oostakker mag nog altijd fier 
zijn om zijn maatschappelijke bindingskracht…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

KNALDRANG
EN HUIDHONGER

Het einde van de winter is in zicht, letterlijk, het werd al ver-
schillende keren aangekondigd, maar nu lijkt eindelijk ook het 
einde van dat verdomde coronaseizoen in zicht... Hout vasthou-
den. De cijfers blijven het goed doen en voor we het weten zit-
ten we terug gezellig op terras te genieten van de zon zonder 
een mondmasker op te hoeven zetten om een nieuwe cola te 

Een woordje van de Dekenij gaan bestellen. In elk geval hebben we de kalender van de de-
kenij in de laatste 2 maanden niet meer hoeven aan te passen 
en dat was lang geleden!

Na een jaartje zonder, hielden we afgelopen 13 februari ein-
delijk terug ons steakfestijn en het moet gezegd, het was een 
succes, ook voor onze moraal.  Het deed enorm deugd om terug 
voor een volle OCO-zaal steaks te mogen serveren, al hielden 
we ons voorbeeldig aan de geldende regels.

Begin deze maand bracht Leen heylen, samen met topmuzikan-
ten Rein De Vos en Joris Vanderpoorten in het OCO hun tribuut 
aan Edith Piaf en dit in samenwerking met het departement 
Cultuur van de stad Gent, maar meer hierover in een volgende 
editie. 

En dan komen we pas helemaal in lentestemming want ook in 
april en mei hebben we optredens op ons programma staan. Op 
22 april is er stand-up comedy gepland eveneens in ons ontmoe-
tingscentrum. Elias Van Dingenen, Gentenaar in hart en nieren, 
en Piet Depraitere, ook wel bekend van de serie Bevergem, ko-
men jullie lachspieren entertainen en brengen een avond vol 
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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

verhaal, lach en emotie naar OC Oostak-
ker.   Meer info over de artiesten, tickets 
en meer kunnen jullie vinden op onze 
facebookpagina (facebook.com/Oostak-
kerFeest). 

En tot slot van dit kleine overzichtje 
nog het volgende:  Er is al veel over ge-
palaverd, heel veel over geklaagd en 
geschreven, maar bij het begin van de 
lente is het einde van de werken op en 
rond het dorp aangekondigd en dat 
moet gevierd worden! Als Dekenij Oost- 
akkerdorp vonden we het dan ook onze 
plicht om een officiële opening te orga-
niseren van het dorp, met alles erop en 
eraan: optredens, kinderanimatie, food 
trucks, gezellige terrasjes van de plaat-
selijke horeca en als klap op de vuurpijl, 
misschien wat vuurpijlen. We zijn in elk 
geval al enorm trots dat we u reeds van-
daag, in premiere, mogen meedelen dat 
“Die Verdammte Spielerei”, de bekend-
ste fanfare van Gent, één van de openers 
zal zijn op 7 mei. 

In elk geval, vanaf zaterdag 7 mei, de dag 
van ons grote openingsfeest, heeft Oos-
takker officieel het ‘schuunste’ dorpsplein 
van Gent en omstreken. Iets om trots op 
te zijn. Wij kijken er alleszins reikhalzend 
naar uit.

Tom Ackerman 
Dekenij Oostakkerdorp
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www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             0472456428 
Feestje binnenkort? Bestel wijn* of cava, 
glazen gratis te gebruiken! *Al vanaf €6.78 

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

20 duurzame 
appartementen

ruime fi etsenstalling
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

6% btw 
mogelijk

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

KOM NAAR DE INFODAG
ZONDAG 27 MAART 
TUSSEN 9 EN 15U 

Ontdek de werf en de nog 
beschikbare appartementen op plan. 
Vrije toegang zonder inschrijving.

Oplevering 

najaar 2022
najaar 2022

Lourdesstraat 68 - Oostakker - 09 256 83 03

GRATIS LEVERING
AAN HUIS

VANAF 20 EURO

Bestel via onze
facebookpagina

LA LANTERNA OOSTAKKER
of via tel. 09-256 83 03

DRIE-GANGEN-MENU:
A LA CARTE:  21,90 euro

Meer info:
www.lalanterna-oostakker.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

Wie is Ronny?
Wat doe je als plots je autobatterij het laat afweten door 
zwaar verminderd verbruik en het nog nauwelijks rijden van 
‘langere afstanden’. Ik kan het weten. Eerst panikeren, dan 
vloeken, vervolgens er zwaar tegen opzien om de takelwa-
gen te bellen tot uiteindelijk - via via - bij Oostakkerse Ronny 
te belanden. Wat doe je als dat een tweede keer gebeurt? 
Zonder nu al te veel stress opnieuw Ronny bellen. Omdat 
die ‘cafékennis’ altijd klaar staat om te helpen. En nog gratis 
ook. Al zet ik hem dat laatste vroeg of laat ‘betaald’. Goed 
dat er nog altijd mensen zijn die spontaan willen helpen en 
- in mijn geval - letterlijk willen komen depanneren. De we-
reld kleurt  er alleen maar mooier door. Met dank vanwege 
al wie hem kent en waardeert...

Eric VAN LAECKE
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Lente-ontbijt
met wandeling

Zondag 27 Maart 2022
in Landgoed De Campagne

Ontvangst met bubbels + Meesmullen 
aan  onze  ruime ontbijttafel 

Koffiekoeken, verschillende soorten 
brood, hesp, kaas, salami, eitjes (ge-
bakken of gekookt). Koffie, thee, 
warme chocolademelk, fruitsap en 
yoghurt. Kortom: een zeer volledige 
maaltijd.
Na het ontbijt kunnen jullie deelne-
men aan een deugddoende  wande-
ling. De  wandeling van 5,5 km brengt 
ons in het kasteelpark en in het omlig-
gende natuurgebied.
Deze wandeling is ook geschikt voor 
kinderwagens, goed schoeisel is aan-
gewezen.

Afspraak om 8u30  in Landgoed de 
Campagne, Gijzelstraat 12, te 9031 
Drongen. Er is  parkeergelegenheid.

Deelname: Leden betalen 14 euro, 
niet-leden 17 euro, kinderen <10 jaar: 
9 euro. Verzekering LO inbegrepen.
Inschrijven door overschrijving op re-
keningnummer BE13 8905 3402 4639 
van Pasar Oostakker met vermelding 
van Lenteontbijt + aantal volwasse-
nen leden/niet-leden en kinderen. Uw 
betaling is bewijs van inschrijving. In-
schrijven tot uiterlijk 21/03/2022. 
Graag ook nog telefonisch verwitti-
gen. Omwille van de maximumcapa-
citeit is datum van betaling = datum 
van inschrijving.

Let wel: Covid safe ticket verplicht. 
Ook mondmaskerplicht bij verplaat-
singen in de zaal. 

Meer info bij:
Bertrand Van der Sypt : Langerbrugge-
straat 40, Oostakker, 09-251 54 26 of  
Carine Byl : Ledergemstraat 23, 
Oostakker, 09-251 34 75

Sint-Jozefstraat wordt ‘fietsstraat’
Volgens de aangekondigde plannen begint ergens in maart de integrale heraanleg 
van de Sint-Jozefstraat en meteen ook de omvorming tot ‘fietsstraat’.
Als we het goed hebben, is die de eerste in zijn soort in Oostakker. Voor het school-
volkje van scholencampus EDUGO is dat op termijn goed nieuws. Ook al ging er flink 
wat tijd en energie over om ter plaatse tot een evenwichtige mobiliteitsafspraak te 
komen en waren nog enkele bijsturingen nodig.
Allicht volgt al meer ‘vanop het terrein’ in volgend nummer…

Eric VAN LAECKE 
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Met deze film ben je niet aan je proefstuk 
toe. Hoe ben je eigenlijk in de filmwereld 
terecht gekomen?
Ik ben al van in mijn jeugd bezig met op 
verschillende manieren verhalen te vertel-
len: via schrijven, muziek, theater en later 
ook film. Na een opleiding als germa-
nist ging ik naar de filmacademie (KASK) 
in Gent. Ik werkte eerst in theater en in 
2012 kon ik mijn eerste langspeelfilm ‘Of-
fline’ maken. De film was eigenlijk me-
teen een succes zowel bij het publiek als 
op internationale filmfestivals. Ik ben dan 
volledig voor een carrière in de film ge-
gaan maar heb tussendoor ook nog wel 
voor theater gewerkt. In 2016 volgde dan 
mijn tweede film ‘Le Ciel Flamand’ en nu 
is er dus ‘Nowhere’.
Humor en hoop zijn twee vaste ingredi-
enten in jouw sociale drama’s. Een rode 
draad in jouw eerste twee films lijkt ook 
de wederzijdse band tussen ouders en 
kinderen en de (soms moeilijke) commu-
nicatie die daar bij komt kijken. Wat is het 
verhaal van jouw derde langspeler? 
De film gaat over twee heel verschillende 
individuen: André en Thierry. André is 55, 
ex-truckchauffeur en vult zijn dagen met 
het opknappen van een afgelegen baan-
café. Thierry is een dakloze tiener die be-
trapt wordt op poging tot inbraak. Ze 
lijken heel weinig met elkaar gemeen te 
hebben maar als hun pad kruist blijken ze 
veel meer gelijkenissen dan verschillen te 
hebben. Ze gaan samen op zoek naar de 
familie van Thierry die hij nooit gekend 
heeft. Het wordt een roadtrip waarbij 
een bijzondere vriendschap ontstaat. Ze 
komen tot het besef dat ze elkaar nodig 
hebben om in het leven vooruit te komen.

Nowhere: nieuwe film van Peter Monsaert
opent Filmfestival Oostende
Het Filmfestival van Oostende opent op 4 maart met de Vlaamse film 
‘Nowhere’. Het is een aangrijpend sociaal drama met ontroerende 
personages en een hoopvolle boodschap. In de hoofdrol vinden we 
Koen De Bouw in misschien wel zijn meest kwetsbare rol ooit. Wij 
ontdekten dat een Destelbergenaar zowel het scenario als de regie 
van deze film voor zijn rekening nam. Redenen genoeg dus voor een 
gesprek met regisseur Peter Monsaert.

Hoe is de film tot stand gekomen?
Film maken is echt een werk van lange 
adem. Ik ben in 2016 begonnen met het 
scenario. In Vlaanderen moet je dan drie 
selectierondes doorkomen om subsidies 
te krijgen. Daarna moet je op zoek naar 
geld via privé financiering en fondsen in 
het buitenland. We zijn uiteindelijk in ok-
tober 2020 met de opnames begonnen en 
de afwerking van de film duurde nog on-
geveer een jaar.
De opnames vonden plaats tijdens de 
tweede coronagolf.

Hoe was het om in die omstandigheden 
een film te draaien?
Gelukkig mocht onze sector tijdens de 
tweede golf werken, al was het onder 
strenge voorwaarden zoals dagelijkse 
controles, mondmaskers en afstand voor 
iedereen behalve de acteurs. Maar dat 
is eigenlijk wonderwel goed gelukt, er 
is ook geen enkele besmetting op de set 
geweest. Het enige probleem dat opdook 
was dat net voor de eerste draaidag de 
niet-essentiële winkels sloten. We hadden 
nog wat kostuums en decormateriaal no-
dig dus dat was even alle hens aan dek én 
volop improvisatie. We hebben ook een 
aantal scenes in het Franse Marseille ge-
draaid en het probleem daar was dat er 
geen mondmaskers in beeld mochten ko-
men. Maar de binnenstad liep natuurlijk 
vol met mensen die er een droegen! We 
hebben dan maar alle straatscenes opge-
nomen met maar 20 figuranten die geen 
mondmasker moesten dragen. Dat was 
zeker een uitdaging maar ook dat is ge-
lukt. Bij het draaien van een film komen 
er nu eenmaal altijd onverwachte dingen 

op je af. 

Koen De Bouw en Noa 
Tambwe Kabati spelen de 
hoofdrollen. Hoe ben je bij 
hen terecht gekomen? 
Eigenlijk heb ik de film vrij snel 
geschreven met Koen De Bouw 
in het achterhoofd, al had ik 
hem hier nog niets over ge-
zegd. Ik heb hem pas gecon-
tacteerd toen het scenario min 
of meer af was. Hij was zeker 
geïnteresseerd maar had toch 
ook twijfels omdat hij normaal 
gezien in een ander soort films 
speelt. Wat hij hier moest doen 
was onbekender voor hem, hij 
vond het een enorme uitda-

ging maar hij is er volgens mij met glans in 
geslaagd. Het was ook een hele toffe sa-
menwerking en Koen is er helemaal voor 
gegaan. Noa, die eerder al in de Vlaam-
se film ‘Welp’ speelde, vonden we via een 
open auditie. Tijdens de casting zagen 
we voor zijn rol bijna 200 mensen. In de 
laatste ronde van de audities moesten de 
overblijvende kandidaten een scene met 
Koen spelen. Het was direct duidelijk dat 
bij het duo Noa en Koen de mooiste che-
mie ontstond.

Wat wil je meegeven met de film?
Het scenario is eigenlijk al een paar jaar 
geleden geschreven en ik wou het toen 

Affiche van Nowhere (2022).

Muziek bingo als creatieve 
wervingskracht…
Het verenigingsleven laait weer helemaal 
op. In café De Spiegel namen de spaarders, 
biljarters en teerlingen gooiers met succes 
een vernieuwde start. Zo’n 64 maandelijkse 
supporters schreven zich in voor de spaar-
kas. Op het einde van het werkjaar krij-
gen ze bovenop hun gespaarde sommen, 
een gezellig etentje opgediend. Met veel 
enthousiasme én deelnemers ging ook de 
maandelijkse biljartontmoeting van start. 
Zo’n veertien aanhangers van het groene 
laken krijten hun keu op weg naar sportie-
ve eer en glorie. Een tiental meekomende 
dames onderhouden intussen mekaar in en 
rond de pitjesbak. Om de kas te spijzen is 
er, ook voor de andere cafébezoekers, de 
mogelijkheid om mee te doen aan bv. een 
eenvoudige wedstrijd of aan een lucratie-
ve tombola. Maar veel origineler kan ook. 
‘Spaarkas De Spiegel’ pakt voor het eerst 
uit met een heuse muziek bingo. In plaats 
van cijfers kan je op de deelnemerskaart 
muzikale begrippen en herkenningsklan-
ken aanvinken. Daarvoor doet de club be-
roep op de Oostakkerse muziekfanaat en 
ervaringskundige bij uitstek Rudy Ongena. 
Met steun van Mario De Vos en Geert Smet. 
Afspraak op zaterdag 26 maart (zie hier-
naast ook affiche). - Eric VAN LAECKE

Regisseur Peter Monsaert bij een 
decorstuk uit zijn jongste film.
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hebben over polarisatie en over hoe mensen meer en meer uit 
elkaar dan naar elkaar toe groeien. En dat blijkt helaas actu-
eler dan ooit. Ik hoop dan ook dat de film achteraf misschien 
een gesprek zal losmaken over het belang van te blijven com-
municeren en open te staan voor wie of wat je niet kent.

Waarom zouden mensen naar jouw film moeten kijken?
Het is een enorm meeslepend en aangrijpend verhaal dat ge-
speeld wordt door twee steengoede acteurs. Je zal een Koen 
De Bouw zien zoals je hem nog nooit gezien hebt. Ook de jon-
ge talentvolle Noa Tambwe Kabati zet een personage neer dat 
je niet snel zal vergeten. Ik wil dat mensen de zaal verlaten 
met een gevoel van ‘laten we er samen voor gaan’. Het is trou-
wens een film die echt gemaakt is om in de cinema bekeken te 
worden. De ervaring zal daar het meest intens zijn: anderhalf 
uur afgesloten van de buitenwereld samen met anderen iets 
beleven. Dat kan alleen maar in de bioscoop.

Nowhere is vanaf 6/04 in de bioscoop te zien.

Tekst en foto’s: Frank Paemeleire

Koen De Bouw  en Peter Monsaert 
tijdens nachtopnames van Nowhere.

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 Maart

Hapje van de chef
&

Carpaccio van tonijn, salsa van gegrilde avocado’s 
of

Bresaola , crème van truffels 
***

Gegratineerde Zeeuwse oesters (+ 9 euro)
***

  Mixed grill van 3 soorten vis 
of

Traag gegaarde varkenswangen, saus van Westmalle 
***

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

Panne cotta van framboos , aardbeiencoulis 

39 euro

Lunch: 25 euro
woensdag t.e.m. zaterdag

van 12 uur tot 14u30

Vraag naar onze uitgebreide wijnbijbel.

OFYR-MENU :
minstens één dag op voorhand reserveren.

Minimum 4 personen.

Vraag naar onze brochures.
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Van “MADONNA” en 
“Ste-BERNADETTE”.

ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Wie vandaag in Lourdes, vanaf het 
kruispunt aan het Groenhof, de 
Groenstraat richting de Goedlevenstraat 
loopt,  ziet voorbij het tankstation een 
gele aanplakbrief aan de omheining 
hangen van wat ooit een park met 
villa was. De aanplakbrief leert ons 
dat er binnen afzienbare tijd een 
gloednieuw appartementsblok zal 
worden gebouwd. Buiten enkele bomen 
blijft er van het park van weleer niet 
veel meer over en van de bakstenen 
omheining rest alleen nog het gedeelte 
in de Groenstraat. Alvorens dit uitzicht 
volledig en definitief verdwijnt wil 
ik met de bijhorende foto’s nog eens 
terugblikken naar hoe het ooit was.

Foto 1: Wie de villa “Madon-
na” liet bouwen is niet 
bekend, wel dat het ooit ei-
gendom was van de adellij-
ke familie Breydel uit Brussel 
en waarschijnlijk waren zij 
ook de bouwheer van de vil-
la aan het einde van de 19e  
begin 20e  eeuw. De villa was 
gebouwd in de typische stijl 
van die periode, waarvan er 
enkele nog overeind staan, 
waaronder “Villa Maria” uit 
1901, naast het Groenhof.  
Tot 1935 werd de villa be-
woond door dokter Claus, 
(Foto 2), die bij zijn op-
ruststelling naar Oostak-
ker-Dorp verhuisde.
De nieuwe huurders wa-
ren Gustaaf Demaere en 
zijn echtgenote Madeleine 
Van Praet. Zij hadden toen 
tien kinderen en woonden 
in de O.L.vrouwstraat. Na 
hun verhuis naar de villa 
kwamen nog twee kinde-
ren ter wereld in de nieu-
we woonst.  Gustaaf Demaere had toen 
een chicoreibranderij in het West-Vlaam-
se Kaster, met een verkooppunt in Gent. 
In 1939, kort na de geboorte van hun 
twaalfde kind, overleed Madeleine Van 
Praet. De oudste dochter was toen 16 
jaar en het jongste kind, Sabine, overleed 
eind 1940. 
Net voor WO II openden de kinderen De-
maere in de villa een hotel en eethuis, en 
doopten de villa om in “Hotel Ste-Berna-

dette” (foto 3) zodat men een graantje 
kon meepikken van de vele bedevaarders 
die naar de Mariagrot kwamen. Het park 
rondom de villa was weelderig beplant 
met bomen, waaronder enkele prachtige 
beuken, en sierstruiken, en er waren ook 
schommels, wippen en een draaimolen. 
(foto 4 en 5). Tijdens de oorlog vonden de 
leerlingen van het zesde leerjaar van de 
broeders van O.L.Vrouw van Lourdes er 
onderdak toen de Duitsers in hun school 
gelegerd waren. 
In 1941 hertrouwde Gustaaf Demaere met 
Madeleine Rogiers, een voormalige meid 
van de familie. Zij kregen nog één zoon 
en twee dochters. Gustaaf  had als hobby 
het kweken van sierkippen, die in het park 
in volières verbleven. Het echtpaar bleef 
in de villa wonen tot 1970 en verhuisde 
toen met de zoon Christian en dochter 
Imelda naar een woning verderop in de 
Groenstraat. Madeleine Rogiers overleed 
in 1972 en Gustaaf Dermaere een jaar later.                                                                                   
De villa werd in 1970 verkocht aan Jozef 
Van Den Abeele met de bedoeling het ge-
bouw te slopen en er een hotel te bou-
wen. De afbraak gebeurde in 1973 en dit 
op de dag dat Gustaaf Demaere ten grave 
werd gedragen en de lijkwagen daar voor-
bijkwam. Door omstandigheden werd er 
echter afgezien van het bouwen van een 
hotel en bleef het tot op vandaag een le-
ge plek. Alleen  de oude paardenstal en 

1

2

3

4
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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

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 !

Menu 

*Kaaskrokketten 

*** 

Frietjes met 

Stoofvlees of Vol au vent of 
balletjes in tomatensaus 

*** 

Koffie met gebak 

 

Prijs: .40 euro ( incl show) 

OP ZATERDAG 9 APRIL
ORGANISEREN WE EEN 

KARAOKE NIGHT 
We starten om 19 uur. Op het menu:

NACHO’S OF
BORDJE WARM GEMENGD

***
HAMBURGER NAAR KEUZE MET FRIETJES OF

SPAGHETTI BOLOGNAISE
***

CHOCOLADEMOUSSE OF TIRAMISU

Deelname: eten + karaoke: 35 euro p.p.
Dranken niet inbegrepen

Graag reserveren op voorhand!

Zondag 8 mei : vanaf 11 uur

MOEDERDAGBRUNCH
We starten met een glaasje cave. Vervolgens kan je 

genieten van de volgende buffetten:
Royaal buffet met alle zaligheden van vis en vlees

Soepje
Hoofdgerechtenbuffet met keuze uit vis en vlees

Dessertbuffet - Koffie of thee

Met muzikale ambiance: RICHIE PARIS
Prijs 50 euro per persoon. Kinderen tot en met 6 jaar: 
20 euro en kinderen van 7 tot en met 12 jaar: 30 euro. 
Reserveren is noodzakelijk, beperkt aantal plaatsen!

VOOR ALLE OPTREDENS: GRAAG RESERVEREN!  0479-064 805 OF 0473-249 810
VOLZET = VOLZET

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

wagenhuis in een hoek van het terrein 
werden verbouwd en verhuurd.
Agnes Demaere, de oudste dochter, 
bracht in 2010 een boek uit met de ti-
tel “ Luctor et Emergo”, waarin zij een 
groot gedeelte besteed aan het wel en 
wee in de villa. Agnes en haar Echtge-
noot Emiel Mareels kochten in de jaren 
zeventig de IJzerkotmolen in Zwalm en 
zij zou er pannenkoeken blijven bakken 
tot aan haar dood  in 2018. Zij werd 95 
jaar.

Guido Rogiers

5

Info i.v.m.Attentie:

Jan Callebert 
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

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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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

 

1 
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

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

Davidsfonds heeft in haar zoektocht naar 
een jonge journalist of schrijver een tra-
ditie hoog te houden. De grootste schrijf-
wedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en 
Brussel richt zich in essentie tot iedereen 
die veel bezig is met taal. Die krijgt daarbij 
de steun van o.m. Stampmedia, Kits, STAM 
Gent, Suske en Wiske Museum, Bilzen Mys-
teries, Gallo-Romeins Museum van Ton-
geren en de Stad Ieper. Het zijn allemaal 
organisaties die wat extra grasduinen op 
hun webstek verdienen. Zo is ‘Bilzen Mys-
teries’ een klank- en lichtspel voor het hele 
gezin inclusief een interactieve avondwan-
deling op het kasteel van Alden Biezen. 
We zijn alweer een stuk wijzer. Journalis-
tiek en schrijven zijn immers veel meer dan 
louter wat krabbels op het papier (of de 
laptop) neerpennen. Het veronderstelt ook 
nieuwsgierigheid, kennisverruiming, de 
fantasie op iets loslaten of feiten en vast-
stellingen verwerken en in de juiste con-
text plaatsen. Om maar te zeggen dat het 
ook inspanning, doorzettingsvermogen en 
gedrevenheid veronderstelt. Al dan niet 
aangemoedigd door de schoolse omge-
ving of een ter zake uitnodigende huise-
lijke kring. U begrijpt het al, als selfmade 
ervaringsdeskundige kan ik de logistieke 
en omvangrijke inzet van het Davidsfonds 
alleen maar toejuichen en mee ondersteu-
nen. Veel lezen en - als het in de vingers 
echt kriebelt - ook schrijven, openen een 
weidse spiegel op de maatschappij. Waar-
in je niet alleen de omgeving rondom maar 
ook jezelf nog beter leert ontdekken en 
relativeren. In het schoolse jargon noemt 
men die eindterm vandaag ‘Mondiale vor-
ming en ontwikkelingseducatie’ ofte op-
voeden tot wereldburger.  

Jonge Oostakkerse
journalisten in spe…
De zoektocht door het 
Davidsfonds naar de ‘Oostakkerse 
Junior Journalist 2022’ is achter 
de rug. Laureaten zijn Caylina 
Rebry, Mona Claus, Liv Pirc en 
Corneel Vanhoutte. Twee lokale 
scholen deden aan het opzet mee. 
Goed voor 15 laureaten en 105 
inzendingen. En een boekvolle 
prijsuitreiking op ‘Toast Literair’ 
waarmee Davidsfonds traditioneel 
aan klantenbinding doet…
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Volledige collectie bekijken? 
Check www.lorenti.be

Dorp-Oost 107 – Lochristi 
T 09 356 90 51

PREFERRED DEALER

RUIME KEUZE IN DAMES-,  
HEREN- en KINDERSCHOENEN

Opendeurdagen 
tot 13 maart

10% 
Rechtstreekse 

korting

Eigen schoenmakerij
Webvitrine

KINDEREN
Zecchino d’Oro  ❚  Rondinella

Romagnoli  ❚  Red Rag
Polo by Ralph Lauren  ❚  Luca

DAMES
Floris Van Bommel women

Nero Giardini  ❚  Ctwlk women
Softwaves  ❚  DLSport  ❚  Voltan

HEREN
Floris Van Bommel men

 Cycleur de Luxe  ❚  Fluchos
 Giorgio  ❚  Polo by Ralph Lauren

LEDERWAREN
Ripani  ❚  Nathan-Baume
Belluga  ❚  Yves Renard

as
tr

ix
.b

e

LORENTI_AD_FRAAI_Zomer22_3.indd   1 11/02/2022   09:53

Met het thema ‘De wereld na 2030’ werden de deelnemers uitgedaagd om 
zonder glazen bol toch in de toekomst te kijken. De invalshoeken daar-
op waren velerlei en vaak origineel. Sommige zochten hun inspiratie in de 
technologisch snel evoluerende maatschappij waarbij allerhande interactie-
ve knopjes en handelingen de wereld van morgen zullen uitmaken. Waar-
bij ze, met veel fantasie en creativiteit, 
nieuwerwetse instrumenten uitdachten 
die het leven er nog planmatiger, flexibe-
ler en efficiënter zullen op maken. Of wat 
te denken van een heus detective- annex 
crimi verhaal dat zich in het magische jaar 
2030 afspeelt. Anderen gingen dan weer 
de klimatologische toer op in een droom-
wereld van (robot)bijtjes of gingen te keer 
tegen het ‘infectantenvirus’ die ons we-
reldje bedreigt. Kortom, het aanbod van 
de vijftien uitverkoren laureaten was een 
(gelukzalige) kwelling voor de jury. Die 
boog  zich erg geëngageerd, niet alleen 
over de spankracht van het voorgeschre-
ven thema maar ook over de fantasierij-
ke en grensverleggende leefwereld van de 
jongeren. Die is, voor alles, nog altijd vin-
dingrijk en een duurzame wissel op de toe-
komst. Kortom, aan generatiedromen is er 
nog altijd geen gebrek. Daar zal ook een 
oorlog in Oekraïne niets aan veranderen. 
Met dank aan het Davidsfonds om de jour-
nalisten en schrijvers van morgen blijvend 
op de (culturele) rails te zetten…

Eric VAN LAECKE   
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Bier brouw je met verstand
het drinken

doe je met mate(n)

Zoals gezegd, namen 105 
jongeren van het 5de en 
6de leerjaar basisonder-
wijs deel.
De drie hoofdwinnaars 
lopen school in Gemeen-
schapsonderwijs De Vo-
gelzang dat vijf klassen 
aanleverde.  Het gaat om 
de bronzen Mona Claus 

uit de Sint-Bernadettestraat (‘De robot-
bijltjes’), de zilveren Liv Pirc uit de Korf-
dragerstraat (‘Het Infectantenvirus’) en 

Prijsuitreiking bedankte vele winnaars…
De plaatselijke voorronde van ‘Junior journalist 2022’ ontlokte op de 
ontmoeting ‘Toast Literair’ veel enthousiasme. De drie winnaars zagen hun 
inzending zelfs afgedrukt in een kleurrijke A4-cover. Alle 15 eindlaureaten 
kregen een boekenpakket mee naar huis. Grafisch vormgever en 
stripfanaat Jos Wauters hing vooraf een inzichtelijk beeld op hoe een strip 
- moeizaam - tot stand komt…

de gouden Corneel Vanhoutte uit de Pa-
viljoenweg (‘Fop en Niepo). In de marge 
ging een vierde uitreiking naar de klas 
van Caylina Rebry uit Molzelebilk als bes-
te leerling voor EDUGO Sint-Vincentius. 
Het verhaal van de winnaar stootte al-
vast door naar de nationale selectie in 
Brussel. Het prijzenpakket werd gespon-
sord door Stad Gent, Carrefour Oostakker 
en Standaard Boekhandel Lochristi.  Be-
stuurslid en kunstenaar Robert Neyt uit 
de Eksaardserijweg zorgde voor dé ver-
rassing. Hij ontwierp op zijn iPad aan de 

hand van de app Pro-
create een kleurrijke en 
passende geïllustreerde 
cover met, behalve de 
ingezonden tekst, ook 
de getekende hoofde-
lementen van elk win-
nend verhaal. De extra 
exemplaren werden 
door iedereen gretig in 
ontvangst genomen.
Onze al indrukwekken-
de stripverzameling 
kreeg er drie origine-
le Oostakkerse blikvan-
gers bij. 
Volgende leerlingen 
die deelnamen aan de 
wedstrijd, werden ge-
selecteerd: Mona Claus, 

Thiebe De Craene, Vic Dierckx, Aline 
Duchateau, Azra Ibryamova, Niels Inghels, 
Willow Massagie-Rossie, Mila Meyvaert, 
Liv Pirc, Caylina Rebry, Aiko Stur, Loki Van 
de Capelle, Estée Vanderhaeghen, Cor-
neel Vanhoutte en Sien van Thourhout. 
De jury werd gevormd door Inge Gillis, An 
Lenders, Karolien Selhorst (ook soms te le-
zen in ATTENTIE), Rita van Brakel, Eric Van 
Laecke (rara), Willy Verniers en Riet Wille. 
Die laatste sprak ook het oordeel van de 
jury uit. Citaat: “De jury is unaniem ver-
rast door de diversiteit van de verhalen en 
prijst de fantasie van alle jonge auteurs. 
Het doet deugd om te lezen dat onze jon-
geren voeling hebben met de problemen 
van de huidige wereld. Er sluipt al eens 
een Engelse term in de teksten, maar dat 
vindt de jury niet zo erg. Opvallend is wel, 
dat de verhaalschrijvers een optimistische 
kijk hebben op hun toekomst. Bovendien 
beschikken ze allemaal over een gezonde 
dosis humor!” einde citaat. Last but not 
least, ging alle dank aan de adviserende 
bestuursleden Robert Neyt, Luc Langer-
ock en voorzitter Marc Inghels. En voor-
al ook aan de algemene coördinator van 
dienst An Vakaet uit de Rita Gorrstraat.

Eric VAN LAECKE 
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Elke DERDE vrijdag van de maand,
met start op 18 maart,
organiseren we terug
onze succesformule:

‘Dinner & Dance’
Een all-in

van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie

van lekker eten en dansen.
Ontvangst aan tafel

met Cava en hapjes, nadien buffet
(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

Alle gerechtjes bestaan uit mooie bordjes 
welke de gasten makkelijk kunnen nemen.
Zowel vis, vlees als vegetarisch is voorzien.

 
Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet

direct naar huis moeten!
 

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

Davidsfonds Sint-Amandsberg

De zoeaven,
ook van bij ons
Lezing door Jef Bogaert

Donderdag 17 maart om 20 uur
Sint-Janscollege – Campus Visitatie

Vistitatiestraat 5 – 9040 Gent
Leden 8 euro; niet-leden 10 euro

In de jaren 1860 trokken honderden Vla-
mingen als vrijwilliger naar Rome om als 
pauselijk zoeaaf de paus en de Kerkelijke 
Staat te verdedigen tegen de Italiaan-
se legers. Wie waren zij? Waren er ook 
zoeaven uit Gent? Uit Sint-Amandsberg? 
Wie waren de studenten-zoeaven uit on-
ze colleges die mee aan de basis van de 
Vlaamse studentenbeweging lagen? En 
is er een verband met de Franse zoea-
ven die tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
Vlaanderen sneuvelden?
Allemaal vragen die beantwoord worden 
in een boeiende lezing ‘De zoeaven, ook 
van bij ons’.
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RAAMBEKLEDING OP MAAT GEMAAKT

RAAMDECORATIE
Ons assortiment breidt uit!

TOTAAL INTERIEUR

De lente is in aantocht…

Het zijn geen winters en geen zomers meer zo-
als vroeger, klinkt het vandaag in de volksmond. 
Als we de klimatologen mogen geloven, geraakt 
het ecologisch evenwicht zelfs helemaal in onba-
lans. Ze hebben allicht geen ongelijk. De natuur 
is altijd al een eigenzinnige en onberekenbare 
spelbreker gebleken. De mannen van de stedelij-
ke Groendienst - of de bedrijven die er voor wer-
ken - hebben daar niet echt een boodschap aan. 
De natuur valt altijd weer op zijn poten. In nog 
winterse dagen worden de bomen gesnoeid. In de 
lente wachten kleurrijke bloemen en planten op 
ontluikende levenskracht. Het was nooit anders. 
Nu de lentekriebels ons stilaan bekruipen, wordt 
de ‘knaldrang’ om nog meer naar buiten te komen 
en mensen te ontmoeten groter dan ooit. Als dat 
maar goed afloopt…

Eric VAN LAECKE    

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

Wij proberen dit op te volgen.

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 !
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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

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

Stormen teisteren ook bedevaartsoord
De voorbije stormwinden gingen ook aan het 
bedevaartsoord in Lourdes niet stilletjes voor-
bij. Uiterst links op de weide in het zicht van het 
kerkgebouw ging een robuuste boom er voor de 
eeuwigheid bij liggen. Gelukkig bleef de centra-
le zone rechtover de basiliek, waar zich een pak 
majestueuze en imponerende hoogstammen be-
vinden, integraal gespaard. Ook in het verder-
op aansluitende wandelbos Slotendries waren 
duidelijk een aantal kruinen geknakt. Een ge-
specialiseerde firma maakt intussen werk om de 
omgeving te ‘saneren’. Het gevallen exemplaar 
was al ‘weggewerkt’. De aanslepende controver-
se rond het wandelbos met de eigenares is in-
tussen ook beslecht. In het kader van het RUP 
169 Groen deelgebied 204 besliste de Stad al in 
het najaar om het vroegere privébos helemaal 
te onteigenen. En aan het publiek een extra stuk 
duurzaam groen aan te reiken... 

Eric VAN LAECKE 
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7.950 euro
67.750 km
11/2014
Benzine
51 kW (69 PK)

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

14.490 euro
45.969 km
01/2018
Benzine
72 kW (102 PK)

Mini One 1.5 Benzine - 102 PK - perf. staat

13.390 euro
3.950 km
09/2021
Benzine
53 kW (72 PK)

Peugeot 108 1.0 VTi Top!  Coll. nav. camera achter

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

Fiat 124 Spider 1.4 / multiair/navi/parkeercamera

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

Fiat 500 1.0i  MHEV Red Serie / Special edition

NEW

16.990 euro
10 km
2/2022
Benzine
52 kW (71 PK)

Space Star 1.2i Spirit +CVT sda carplay android

NEW

15.490 euro
                  btw incl.
15 km
2/2022
benzine
52 kW (71 PK)

Space Star 1.2i spirit + airco SDA carplay android

NEW

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

Fiat 500 1.0i  MHEV lounge/pano dak/parkassist/hybr

NEW

43.990 euro
15 km
SUV
Plug-in Hybride
Elektr./benzine

Mitsubishi Outlander 2.4i - 4WD - PHEV Instyle

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

36.490 euro
15 km
7/2021
Plug-in Hybride
169 kW/230 PK

Hyundai Tucson 1.6 T GDi, HEV Full Hybrid comfort

NEW

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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We schreven al in de januari-editie dat 
Volleybalclub Caruur Gent stuntte door 
Menen te verslaan en zich zo te plaatsen 
voor de finale van de Belgische beker. 
Op 27 februari was het zover. Voor 
maar liefst 5.500 toeschouwers, in het 
Sportpaleis in Antwerpen startten de 
Gentenaars als ‘underdog’ tegen Aalst... 

Beide ploegen namen een nerveuze start. 
Opslagmissers, netfouten, de wedstrijd 
startte met veel onnauwkeurigheden. Gent 
kwam licht voor 9-11, maar via succesvolle 
middenaanvallen vocht Aalst terug en via 
17-14 en 21-17 won Aalst de eerste set met 
25-21.
Gent bleef niet bij de pakken zitten, hield 
goed stand in set twee tot 18-18 en liep toen 
op kousevoeten uit naar 20-21, 21-23 om uit-
eindelijk bij 23-25 de stand in evenwicht te 
brengen: 1-1.
Aalst herpakte zich in set drie, stond 9-6, 12-
8 en 15-12 voor. Met goede service en ook 
nooit afgevend verdedingswerk kwam Gent 
terug op 20-20. Verdiend. Meer zelfs: via 21-
22, 22-24 namen de Gentenaars ook set drie 
voor hun rekening.
Het vertrouwen was nu erg gegroeid. Een 
collectief sterk Gent, met een goed draaien-
de Tim De Gruyter aan het roer, liep in set 
vier al vlug uit tot 4-7, 10-17 en 12-21. We 
zagen enkele leuke 
rally’s waarbij Caruur 
dikwijls aan het lang-
ste eind trok. De vele 
meegereisde Gentse 
supporters gingen 
nu ‘door het dak’. 
Sfeer alom. Dit kon 
niet meer mislukken 
en na ruim twee uur 
mooi volleybal kon 
De Vries de matchbal 
afmaken.
Caruur Gent schrijft 
nu écht geschiedenis. De herenploeg, nu al 
een tiental jaar op het hoogste niveau actief, 
zal volgend jaar aantreden in een Europese 
bekercompetitie. Coach Jan Van Huffel was 
dan ook terecht fier toen hij geïnterviewd 
werd door Sporza in de rechtstreekse TV-uit-
zending.

Caruur
schrijft nu
écht geschiedenis
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Kijk nu al naar morgen.
Kies de belegging die past bij wie u bent.

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.
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Pattyn-Sax bvba - uw bankagent en verzekeringsmakelaar - RPR 0885.868.435 - RPR Gent, afdeling Oudenaarde
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@fintro.be

 facebook.com/FintroOostakker

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

DAMESTEAM HAALT HET NIET
Na de herenfinale traden ook de Gentse 
VDK-dames aan, tegen Oudegem. Nooit 
te onderschatten, die ploeg. En dat bleek 
ook. Hoewel Gent in de competitie nog 
geen steken liet vallen, waren ze in deze 
finale bijna steeds op achtervolgen aange-
wezen.
Set één ging vlot naar Oudegem (25-16), 
en ook in de tweede set leek Gent maar 
niet de juiste kadans te vinden. Beter blok-
kerend werk van Oudegem zorgde voor 
8-6, enkele netfouten later 16-12. Coach 
Morand probeert het tij te keren met een 
time-out. Bij 20-19 was er terug hoop, maar 
Oudegem liep terug uit en kreeg op 24-21 
een eerste setbal. Dan zagen we tien mi-
nuten topvolleybal, met veel inzet, lange 
rally’s, zes setballen voor Oudegem, maar 
VDK Gent kon op 30-31 haar vierde setbal 
winnen en zo werd het (verdiend) 1-1.
Wie dacht dat Gent nu gelanceerd was, 
sloeg de bal mis. Het was Oudegem dat 
direct het commando overnam in set drie:  
9-6, 18-12. Een time-out brengt geen beter-
schap. Bij 25-16 kwam Oudegem 2-1 voor.
Toch gaven de VDK-dames zich niet ge-
wonnen. Set vier liepen ze uit naar 3-6, 5-9 
en zelfs 10-14. Maar - alweer - beter blok-
kerend werk deed de balans overslaan:  16-
14, 18-15, 21-17. Het vertrouwen bij Gent 
was zoek. En uiteindelijk won Oudegem 
met 25-20 ook set vier en veroverde de Be-
ker van België. - J.C.

Foto: Patrick Vanhopplinus
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TOPRIT 100 KM  
Plezierfietstocht 35 & 65 KM 

KIDS 25 km 
 
EDUGO - Campus GLORIEUX, Sint-Jozefstraat 7, 9041 Oostakker-Lourdes 

 
KIDS 

Cyclo Toprit 100 km: Inschrijving 07.30 tot 13.00  
 

 
Plezierfietstocht 35 & 65 km: Inschrijving 07.30 tot 14.00 
 

Info: Ghislain Roels - Tel. 09/251.10.80 – Gsm 0472/94.92.56 - E-mail: ghislain.roels@telenet.be 

 

KIDS 25 km: Inschrijving om 13.00 tot 13.25 – Start 13.30 
 
 
 
 

 

INFO: Ghislain Roels
T. 09-251 10 80

gsm 0472-94 92 56
e-mail: ghislain.roels@telenet.be

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  

Proef de lekkerste PAASEIEREN en maak kans
op het winnen van een LUXE-ONTBIJT*

(*Per aankoop van 5 euro ontvangt u een lotje)

info: www.dekorf.be

Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

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  

Depickere Stefan
Sanitair en Elektriciteit

GSM 0478 220 231

email: info@depickerestefan.be
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VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen

CREA-CAFÉ
Het crea café ’s namiddags open houden, 
blijkt een succes!
Volgende dinsdagnamiddagen zijn jullie 
van harte welkom vanaf 13u30 met een 
handwerkje of gewoon voor een babbel!
DATA: 1 maart – 5 april – 3 mei – 7 juni 
Prijs: 2 euro, ter plaatse te betalen
 
Info? Josiane helpt je graag 09/251.54.26
Dinsdagavond 22/03 is er ook Crea Café om 
19u00 (’s avonds dus)!

CREA: ‘HAPPY  STONES’
Happy Stones zijn kleurrijke beschilderde 
stenen. Het doel is dat deze stenen op reis 
gaan, zo worden steeds nieuwe vinders blij 

gemaakt. Neem ze mee 
op wandeling of op reis 
en laat ze achter op een 
mooi plaatsje.

Op  19/04/22 om 19u00 maken wij Happy 
Stones, in het OCO,  Pijphoekstraat 30,  
9041 Oostakker
Prijs: 7 euro voor leden, 10 euro voor 
niet-leden, max. 12 personen.
Meebrengen: tekenideetjes, potlood, pen-
selen, kladpapier en een tafelbescherming.
Inschrijven vóór 12/04/22 via femma.oos-
takker@gmail.com of  Josiane: 09-2515426, 

vandersypt.maes@proximus.be of  Rita: 
0473-870602, vanbeverenrita@telenet.be
Overschrijven op: BE28 8905 3402 2720 van 
Femma Oostakker met vermelding: Happy 
Stones. 

Culinair: feestelijk lente menu
Dinsdag 29 maart om 19u00
OCO, Pijphoekstraat 30 te Oostakker
Tijdens deze meewerk les maken we een 
volledige maaltijd klaar, na het koken 
volgt een proeverij!
Aperitiefglaasje met appel en gerookte 
zalm
- Scampi in kruidenkorst met tomaten –   

portodip
- Kalkoen met pickles en aalbessengelei
- Gekaramelliseerde ananas
- Mascarponecrème met cacao en amaretti 

koekjes
Meebrengen: chirurgisch mondmasker, 
mes, plankje, keukenhanddoek en hand-
doek voor de handen.
Leden betalen 15 euro, niet-leden 22,50 
euro (ingrediënten om te proeven & stan-
daarddrankje inbegrepen)
Betaling: vóór 22/03/22 storten op reke-
ningnummer BE28 8905 3402 2720  
van Femma Oostakker met vermelding 
‘Lente menu’ 

Inschrijven: femma.oostakker@gmail.com 
of telefonisch bij Roos 09/228.12.45 of bij 
Jeannine 09/251.10.80 

Opgelet: leden Oostakker krijgen voorrang 
wegens beperkt aantal inschrijvingen. 
Vanaf 12 maart is de inschrijvingslijst open 
voor iedereen.    

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

Bij OKRA gaan we
weer naar school
Een smartphone (of een iphone) kopen 
is één zaak, er kunnen mee werken nog 
een andere.

Dankzij okra-lid Claudine Waelput kwa-
men we in contact met Sabine Verlé die 
bereid gevonden werd om in 4 lessen de 
geïnteresseerde okra-leden wegwijs te 
maken in de niet zo simpele wereld van 
de “GSM”. De eerste lessenreeks was in 
een mum van tijd volgeboekt en ook de 
2de sessie werd een succes. 9070

Info uit uw buurt,

lokale

handelaars

& activiteiten

Volg ons nu ook
op Facebook en Instagram
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Het is een oude wijsheid: belofte maakt 
schuld. Zelfs na coronatijden. Net voor de 
uitbraak van de hygiënische crisis ruim twee 
jaar geleden hadden we aan huis - toen 
werd dat nog niet afgeraden - een bab-
bel met voorzitter Pol Storme en zijn ze-
venkoppig bestuur. Concrete aanleiding 
was de vernieuwde start en zijn dito op-
volging van het vroegere boegbeeld Adri-
aan Stockman. De Oostakkernaar leidde 
sinds 1970 met vuur en vlam de plaatselijke 
werking en was ook actief op provinciale- 

Cultuursmakers Oostakker geeft werking nieuwe boost…
Versterkt door een nieuwe naam, een denderend eeuwfeest én 
een volgehouden en enthousiast geloof in de toekomst geeft 
Cultuursmakers Oostakker - het vroegere vktKultuur - zijn werking een 
nieuwe boost. Na de COVID 19-uitbraak staan quasi alle lichten weer 
op groen (eigenlijk geel) om de deelgemeente - en bij uitbreiding ook 
Destelbergen - een weer volwaardig cultuurmenu te serveren. 

en andere niveau’s. Zoals veelal, luidt een 
nieuwe voorzitter, een nieuwe lente in. Al 
kan het verkeren. Corona gooide in maart 
2020 de deur al helemaal op slot en vooral 
de cultuur kreeg - achteraf gezien - de vol-
le lading. Het verhaal is vandaag voldoen-
de bekend. De aangerichte schade in de 
(jonge) culturele belevingswereld evenzeer. 
Schaarse tussentijdse Oostakkerse opflakke-
ringen en fel door corona bezwaarde (virtu-
ele) initiatieven niet te na gesproken. Zoals 
reisreportages, voordrachten, een provin-

ciale fiets- en wandelzoek-
tocht, een boottochtje in het 
Van Eyckjaar, Knipoogdag 
in Ieper of de ultieme verto-
ning van de musical Priester 
Daens… Met dit artikel willen 
we de gemiste kans van toen 
alsnog remediëren. De nieuwe naam en het 
eeuwfeest van de vereniging zijn daarbij 
een handige en vernieuwende opstap. Met 
excuses aan de bestuursleden op de groeps-
foto die er allemaal twee jaar… jonger uit-
zien. Corona heeft ook zijn goede kanten 
(sic). En nog belangrijker, iedereen is er nog 
altijd bij om de werking vorm en gestalte te 
geven. Naast voorzitter (“schrijf maar liever 
kontaktman”) Pol Storme zijn dat Agnes 
Lauwaet, ondervoorzitter Eddy Van Gysel, 
penningmeester Liliane Brys, Lutgart Taer-
we, Patrick De Meij en Veerle Deman. Ook 
het aantal actieve leden bleef nagenoeg in-
tact. De huidhonger om elkaar weer te ont-
moeten is dan ook meer dan groot. 

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Miele actie inbouw:
-5 % bij aankoop van 4 inbouwtoestellen 

Actie tot eind april 2022 

Trotse opa Christ Engels uit de Oudebareelstraat wou wat 
graag een viergeslacht afgedrukt zien in ATTENTIE. Daar 
is altijd ruimte voor. Trouwens wie kan dat een vroegere 
en vooral toffe collega bij Volvo Trucks en ACV Oostakker 
weigeren? Ook al vraagt de combinatie wat extra verdui-
delijking. De jonge telg César is het zoontje van papa Brent 
Heemans (4 juni 1997)  en mama Sarah Engels. Dochter van. 
Het echtpaar woont aan de Bredestraat 76. Maar er is meer. 
Langs vaderszijde maakt de jonge spruit een viergeslacht vol. 
Behalve César en Brent, is er ook diens vader Bart geboren 
op 12 september 1971. De oudste in lijn Marc verjaart sinds 
24 augustus 1948 en maakt in rechte lijn het viergeslacht 
rond. Oh ja, kleine César zag het levenslicht op 18 december 
2021 en maakt al enkele maanden mee de levensvreugde uit 
in het gezin… - EVL

Viergeslacht langs vaderszijde
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Gezinsbond	Oostakker	2de	handsbeurs	

Kofferbakverkoop	
Zaterdag	23	april	2022	

van	10	tot	15	uur	

Baby-uitzet,	kinderkleding,	speelgoed,	boeken,	zwangerschapskledij,…	kortom	alles	
voor	de	kinderen.	
	
Heb	je	op	zolder,	in	de	kelder,	tuinhuis,…nog	veel	spullen	die	eigenlijk	van	eigenaar	
kunnen	wisselen?		Neem	dan	zeker	deel	aan	onze	tweede	“in-open-lucht	2de	
handsbeurs”!	
	
Concept:	je	komt	met	de	wagen	krijgt	een	standplaats	toegewezen	en	je	kan	al	je	
spullen	aan	je	eigen	wagen	te	koop	zetten.	Je	kan	een	tafeltje,	klein	tentje	(3x3)	
meebrengen.	
	
Standplaats:		breedte:	4m,		lengte:		minimum	7	meter.	
Opstellen	vanaf	8	uur.	
	
Kostprijs:	€	15,00	voor	één	standplaats,		
leden	van	de	Gezinsbond	ter	plaatse	€5,00	korting	
op	de	lid/spaarkaart.	
De	beurs	is	van	10	tot	15	uur.	
	
Info	en	inschrijven:	via	gezinsbond.oostakker@gmail.com				
	
Inschrijven	kan	tot	16	april,	of	tot	volzet.	Er	is	plaats	voor	60	standhouders.	
	
Op	het	terrein	is	er	een	“smul-	en	speeldorp”	voorzien.	Een	koffie,	ontbijtkoekje,	iets	
fris,	een	lekkere	pasta	en	nog	zo	veel	meer	zal	er	allemaal	te	verkrijgen	zijn.	Catering	
is	voorzien	tot	14u30	
Dit	alles	gaat	door	op	de	terreinen	van	
Edugo	campus	De	Brug,	Eksaardserijweg	24			Oostakker,	zaterdag	23	april	2022	
	

	

Paasmaandag-verwen-ontbijt	

Gezinsbond	Oostakker	
	

Maandag	18	april	2022	
8.30	tot	11.00	uur	

Edugo	Sint-Vincentius	
Sint-Rafaëlstraat	14	Oostakker	

	
Elkaar	ontmoeten	aan	een	gezellige	ontbijttafel	met	jong	en	oud	

Paaseitjes	zoeken	met	de	paashaas(om	10.00	uur)	
Schminkstand,	kleur-speelhoekje	(doorlopend)	

	
Op	het	buffet:	

Verschillende	soorten	brood	en	koffiekoekjes,	vleesbeleg,	kazen	en	gebakken	
ei	–	fruit	en	yoghurt	–	choco	en	confituur	–koffie,	thee,	chocomelk	en	water	à	

volonté-	één	glaasje	cava	of	fruitsap.	
	

Prijs	voor	dit	alles:	
Gezinsbond	lid?	 3	-10	jaar	 11	–	17	jaar		 +18	jaar	

ja	 €4,00	 €7,00	 €12,00	
neen	 €6,00	 €9,00	 €15,00	

Kinderen	tot	3	jaar	gratis	
	

Voor	alle	leden	van	de	gezinsbond	en	andere	lekkerbekken.	
	

Inschrijven	voor	10	april	
Via	gezinsbond.oostakker@gmail.com	

	
	

	
	

Het	paasontbijt	zal	verlopen	volgens	de	dan	geldende	coronamaatregelen.		

De eerste cultuurgang met twee aangekondigde balletten op het 
menu, is intussen al achter de rug. Of beter gezegd, deels achter 
de rug. De vertoning van ‘Le sacre du printemps’ van Igor Stravins-
ky door het Ballet Vlaanderen in de Opera van Gent kon doorgaan. 
Uiteraard mits inschrijving, vooraf betaling en een beperkt aantal 
deelnemers. Een tweede ballet ‘Doornroosje’ in de Gentse Capito-
le en componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski werd vroegtijdig geannu-
leerd. Alle administratieve ongemakken en terugbetalingen incluis. 
Noem het maar de overlevingstol die elke vereniging in corona be-
taalde. Cultuursmakers Oostakker neemt straks actief deel aan de 
eeuwfeestviering en heeft voor het komende werkjaar een smaak-
vol programma uitgewerkt. Een losse greep daaruit: daguitstap 
naar Antwerpen, optreden van stand-up comedian Piv Huvluv in 
Lochristi, een wandeltocht in Gent rond Van Eyck/Dali, een bezoek 
aan het Museum Dr. Guislain, een muzikale open luchtbijeenkomst 
rond het Overmere-Donkmeer, verbroedering met de kampeer-
vrienden in Galmaarden en zoveel meer. U leest er alles over in de 
nieuwsbrief van de vereniging of in ATTENTIE.

Meer info bij kontaktman Pol Storme (tel. 0493/42.25.75) of via oos-
takker@cultuursmakers.be. - Eric VAN LAECKE 

Cultuursmakers serveert jubileumbiertje
Om zijn honderdjarig bestaan te vieren, laat vzw Cultuursma-
kers - het vroegere vkt Kultuur - ook een jubileumbiertje bot-
telen. Dat bericht liep ter elfder ure op onze redactie binnen. 
Initiatiefnemer stuurgroep Oost-Vlaanderen i.s.m. Nationaal 
doet daarvoor beroep op de Proefbrouwerij van Lochristi. 
‘Tuur’, zoals de nieuwste aanwinst zal heten, wordt dra in de 
buurgemeente voorgesteld in aanwezigheid van o.m. Griet 
Janssens, directeur van vzw Cultuursmakers. Over de feestvie-
rende vereniging kan je uitgebreider lezen hiernaast.
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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

Op 29 januari 1922 - krék een eeuw ge-
leden - werd de Vlaamse Toeristenbond 
(VTB) boven de doopvont gehouden. 
Met drie duidelijk afgelijnde doelen: het 
toerisme bij de Vlamingen bevorderen, 
het reizen in het Vlaamse land promo-
ten én de algemene culturele belangen 
van het Vlaamse volk behartigen. Het 
bleek een gat in de markt. VTB groei-
de en bloeide en werd stelselmatig de 
referentie op het vlak van cultuurtoe-
risme in eigen streek en van reizen. Uit-
eenlopende dochterorganisaties staken 
de kop op. Zoals de Vlaamse Kampeer-

vtbKultuur viert eeuwfeest met nieuwe naam ‘Cultuursmakers’…
Na precies 100 jaar ruilt de oorspronkelijke Vlaamse Toeristenbond 
(VTB) - de voorloper van het latere vtbKultuur - zijn herkenningsjasje 
voor een nieuw uithangbord: ‘Cultuursmakers’. Om hieraan te 
wennen, zet de vereniging een jaar lang feestfestiviteiten op 
en blikt terug op een eeuw lang cultuurtoerisme in Vlaanderen. 
Ook Cultuursmakers Oostakker én de (vroegere) collega’s van 
Destelbergen-Heusden, vieren mee…

toeristen (VKT), het Reis- en Opleidings-
centrum (ROC), de Simon Stevinstichting 
en de Vlaamse Wandelaarsbond. zelfs de 
eerste VVV-kantoren zijn uit de oorspron-
kelijke organisatie gegroeid. Later kwam 
er ook nog een Vlaamse Automobilisten-
bond bij met als aangepast uithangbord 
VTB-VAB. De vereniging groeide verder 
door maar liet in de jaren ‘90  het com-
merciële verhaal - lees VAB nv - los. Ze 
richtte zich nog uitsluitend op de vereni-
gingscontext dat als vzw vtbKultuur door 
het leven gaat. Ook in dat laatste kwam 
sinds kort verandering. De roepnaam - 

met kleine v vooraan 
en grote K in het mid-
den - werd omgeruild 
voor ‘Cultuursmakers’. 
Een nieuwe vlag die 
de hedendaagse wer-
kelijkheid sociaal-cul-
tureel beter tot zijn 
recht laat komen. Zeg 
maar, mensen en cul-
tuur bij elkaar bren-
gen onder het motto 
‘cultuur smaakt beter 
samen!’. Een en ander 
werd recent gevierd 
in de Sint-Augustinus-
kerk in Antwerpen 
(zie foto). 
Wat in 1922 begon als 
een ‘toeristenbond’ is 
vandaag uitgemond in 

Oostakker laat
Destelbergen niet los
Cultuursmakers Oostakker - de nieu-
we naam voor vktKultuur - blijft zich 
mee inzetten voor de Vlaamse cul-
turele behoeften van ook medestan-
ders uit Destelbergen-Heusden. Dat 
engagement kwam er nadat het vroe-
gere plaatselijke vtbKultuur er eind vo-
rig jaar zonder voorzitter en drijvende 
kracht viel. Na ruim 50 jaar leiderschap 
van de vereniging  besloot Arthur  De 
Smet zich uit die functie terug te trek-
ken. Hij was het die in 1964 de afdeling 
in de gemeente oprichtte en er sinds-
dien de altijd bereikbare bezieler van 
was. Een opvolger is nog niet gevon-
den. Alle betrokkenen of belangstellen-
den worden vooralsnog doorverwezen 
naar de werking van het naburige Oos-
takker. Met referentie naar de web-
stek oostakker@cultuursmakers.be. De 
kontaktpersoon is voorzitter Pol Stor-
me (tel. 09/259.02.75). Je kunt er ook 
vrijblijvend inschrijven op de maande-
lijkse nieuwsbrief van de afdeling.

Eric VAN LAECKE

een brede culturele vrijwilligerswerking 
met een pak kwalitatieve en kwantitatie-
ve ijkpunten. Voor de statistici onder ons: 
140 actieve groepen, 1.000 vrijwilligers 
en op jaarbasis 2.500 verschillende cul-
turele activiteiten waaraan zo’n 100.000 
aanhangers deelnemen. De rode draad 
doorheen de geschiedenis is het ‘samen 
cultuur beleven’. Dat zet Cultuursmakers 
bij haar honderdste verjaardag wat graag 
in de kijker. Het feestelijk en breed uitge-
werkt cultureel programma spreekt o.m. 
van een stadsfestival, gepimpte feestcara-
vannetjes doorheen Vlaanderen en Brus-
sel, waarderende en stimulerende haltes 
bij lokale Cultuursmakers-groepen, een 
cartoontentoonstelling, een theatertour-
nee over het verenigingsleven, een expo 
over de eigen geschiedenis, een wandel-
zoektocht en zoveel meer. Meer info op 
www.cultuursmakersviert feest.be

Eric VAN LAECKE 
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Garage Van Acker 

Kapiteinsstraat 29 Lochristi: 09 355 82 34 | Dijkstraat 2A Lokeren: 09 342 83 10 | www.garagevanacker.be

ook uw paardentransport verdeler

RATJESKAMP
11 tot en met 15 APRIL 2022

KRC GENT organiseert 

Vanaf U6 (°2016) tot U13 (°2009)
Opvang vanaf 8u tot 17u30
Ontbijt, middagmaal en drankje inbegrepen.

VIJF DAGEN • 150 EURO

Inschrijven? ratjeskampen@krcgent.be 

CREA: HAKEN  
Wil je ook wel eens leren haken of terug 
eens opfrissen of gewoon samen eens ge-
zellig een avondje haken. We komen 3 
keer samen. We haken verschillende lap-
jes en bekomen zo een mooie  GRANNY 
SQUAERE  TAS. 
Eerste les: dinsdag 15 maart, 19u30, OCO
Breng mee: 3 of 4 bollen wol in verschil-
lende kleuren. Heb je nog restjes? Moet 
wel dezelfde dikte hebben haakpen (dikte 
wol die je meebrengt), maasnaald, schaar 
Inschrijven: 10 euro overschrijven op de 
ferm rekening BE58 7374 2400 0379 + mail 
sturen naar fermoostdest@gmail.com.

WANDEL JE MEE ?
Donderdag 10 maart
Heb je er ook genoeg van om steeds bin-
nen te zitten?  Samen wandelen en on-
dertussen een beetje babbelen, ideale 
combinatie! We maken samen een wan-
deling van ongeveer 4 km aan de Dam-
vallei! Ga je mee? Kom dan tegen 14u50, 
naar de sporthal van Destelbergen, ieder-
een welkom.
Schrijf je wel in  voor 8 maart:
fermoostdest@gmail.com   

GENTSE GRUUTE KUIS 
Weekend van 19-20 maart  gaan we als  
FERM GROEP  meedoen aan de Gentse 
Gruute Kuis. We willen alvast ons steentje 
bijdragen om Oostakker en Desteldonk 
proper te maken. Heb je dit weekend 
ook een uurtje vrij en je wil meehelpen, 
geef ons alvast een seintje. De zaterdag 

pakken we een pleintje aan in Oostak-
ker - De zondagvoormiddag zouden we 
Desteldonk proper maken.  Zin om mee 
te helpen?
stuur een mailtje naar Fermoostdest@
gmail.com dan informeren we u verder .

BLOEMSCHIKKEN  OP 30 MAART 
OM 19 UUR, GROENHOF ST.-JOSEPH, 
Gentstraat
Onder begeleiding maken we een mooi 
lentestuk. De lesgeefster zorgt voor het 
materiaal, breng wel een snoeischaar, 
curverbox, mesje, schaar  mee  en na-
tuurlijk jouw enthousiasme.
Iedereen mag deelnemen, inschrijven 
doe je door  33   euro over te schrijven op 
de Ferm rekening: BE 58 7374 2400 0379 
en dit voor 25 maart.  Via een mailtje 
naar Ferm kunt u steeds het voorbeeld 
vragen dat we maken.

DINSDAG 12 APRIL
GAAT FERM OP DAGUITSTAP  
Het wordt een boeiende uitstap - We be-
zoeken de Stoeterij van  Willy Naessens.
We nemen een kijkje in  de paarden-
stallen, het unieke koetsenmuseum , we 
krijgen een demonstratie van het paar-
denzwembad en de paardenmolen, we 
bekijken de bedrijfsfilm, uiteraard gaan 
we ook op restaurant lekker eten. In de 
namiddag bezoeken we een kruiden-
tuin  en ‘s avonds nog een stop voor een 
avondmaal.

We maken er kortom een gezellige dag 
van - Zin om mee te gaan. We vertrek-
ken om 9 uur in Oostakker. Onze leden 
ontvangen nog een uitnodiging met de 
praktische info - Ben je geen lid van on-
ze FERM-vrouwenbeweging  maar u  zou 
graag mee willen - Stuur eens een mail-
tje naar  Fermoostdest@gmail.com

Leden 65 euro - niet leden 70 euro 

Oostakker-
Desteldonk

Cultuursmakers Oostakker
(voorheen vtbKultuur Oostakker en Pasar Oostakker)

willen u terug vergasten
op een buitengewoon spektakel !!

Wij nodigen u graag uit op
zaterdag 27 augustus 2022 aan het

Donkmeer te Overmere voor de
openluchtopvoering van de 

musical SINGIN’ IN THE RAIN.

Uitvoerige info 
vind je in VOLGENDE Attentie.
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Sinds mensen kunnen schrijven, hebben ze boodschappen op muren 
geschreven. Graffiti vind je overal in de wereld, soms duikt het ook op in 
Oostakker. Een tijd geleden passeerde zo’n graffitischrijver door onze 
gemeente. Op de foto onderaan werd zijn boodschap digitaal verwijderd. 
Ga op zoek naar deze plaats en los volgende vraag op: 
 
Welke boodschap had de graffiteur voor de inwoners van 
Oostakker? 
 
Stuur jouw oplossing voor 25 maart naar frank.paemeleire@telenet.be en 
maak kans op een pakketje originele postkaarten van Oostakker! 
 

 
 

Oplossing februari: Petrus herkende vorige maand de conifeer die tussen 
zijn huis en dat van zijn buurman staat en kreeg hiervoor het pakketje 
postkaarten in zijn brievenbus!  

 
 
                                                                       
 

   

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

DE NIEUWE COLLECTIE IS ER !

VERLOF VAN 2 APRIL t.e.m. 18 APRIL

Ook Dekenij 
Desteldonk hield 
nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van Dekenij Desteldonk blikt 
zeer tevreden terug op hun nieuwjaarsre-
ceptie, welke als één van de enigen in de 
regio plaatsvond, als gevolg van de pan-
demie. Hierdoor ook gaven verschillende 
vaste klanten verstek, die wegens quaran-
taine, er dit jaar niet konden bij zijn.

Toch mochten we op deze zonnige zon-
dag, 31 januari, een 150 personen verwel-
komen, waaronder toch wat nieuwe ge-
zichten, wat ons heel gunstig stemde. Zij 
konden hartelijk genieten van ons opzet 
om hun buurtbewoners opnieuw nieuw-
jaar te wensen.

Er werden verschillende soorten soepen 
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aangeboden, evenals croques, worstjes, 
groentjes en frietjes met stoverij. Dit werd 
door alle aanwezigen, waaronder de nieu-
we Schepen en een delegatie van de Op-
perdekenij, met warme handen ontvangen.

Ondertussen was er ook muziek van de or-
gelman en kwam een clown de kinderen 
entertainen met ‘ballonnen plooien’.

Kortom: opzet geslaagd en op naar de vol-
gende activiteit, onze sneukeltoer, die zal 
plaatsvinden op zondag 29 mei 2022.

Het bestuur

BLOCK VASTGOED zorgt, als erkend vastgoedmakelaar, voor de be-
middeling bij verkoop en verhuur van uw woning of appartement.

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak
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Deze Sint-Bernadettetuinwijk werd gebouwd 
in 1923 in opdracht van de sociale huisves-
tingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor 
Goedkope Woningen (sinds 1958 is dat de 
Gentse Maatschappij voor de Huisvesting). 

De meeste van deze 143 huizen werden toen 
gebouwd in oost-westelijke richting, voorna-
melijk in functie van de zon. De voornaamste 
kenmerken van zo’n tuinwijk zijn het afge-
sloten karakter met slechts twee overbouw-
de toegangen (waarvan er meer dan 50 jaar 
geleden al eentje werd afgebroken), verschil-
lende openbare groenzones (één groot plein, 

Het ontstaan van de ‘Bernadettewijk’
Het overgrote deel van de Sint-Bernadettestraat, samen met nog een beperkt 
aantal aanpalende straten, is gelegen op grondgebied Gent (heeft altijd 
postcode 9000 gehad) en vormt een soort enclave tussen Oostakker en Sint-
Amandsberg. Vooraleer men in de loop van dit jaar start met de afbraak van 
de wijk, blikken we terug op hoe de wijk werd opgebouwd.

drie plantsoenen en twee ‘groenselho-
ven’) en een circulatiepatroon (met o.a. 
wandelpaden die langs de achtertuinen 
passeren).

In deze eerste bouwfase werden er bak-
stenen huizengroepen van twee tot tien 
ééngezinswoningen met één bouwlaag 
gerealiseerd. De gevelarchitectuur leunt 
wat aan bij een cottagestijl: ofwel onder 
een mansardedak met dakkapel en voor-
zien van boogdeur, ofwel met puntgevel 
met daarin een venster en met rechthoe-
kige deur. Bij beide modellen zijn de ven-
sters rechthoekig en oorspronkelijk op 
het gelijkvloers met luiken.

Het grondplan van deze huizen was voor 
elke woning identiek: op het gelijkvloers 
vooraan een familiekamer en achter-
aan een ruime woonkeuken; boven twee 
kleine slaapkamers en één grote; in de 
achterbouw was er een pomphuis, kolen-
kot, WC en stal.

Een jaar na de verwezenlijking van de 
eerste woningen, in 1924, werd er door 
het stadsbestuur een school opgericht 
in tijdelijke houten paviljoenen. Pas in 
1931-1932 werd de oostelijke vleugel van 
het huidige schoolgebouw opgericht; 
dat werd later in 1935-1936 aangevuld  
met de westvleugel en in 1938 en 1946 
verder vergroot. 

Tijdens de tweede bouwfase, in 1929 - 
1930, werd een deel van het oorspron-
kelijke tuinwijkconcept tenietgedaan. 
De 36 nieuwe woonsten (12 ééngezins-
woningen en 2 blokken van elk 12 ap-
partementen) werden immers o.a. op 
het centrale plein neergepoot en in te-
genstelling tot de voorheen gebouw-
de woningen vooral in noord-zuidelijke 
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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…..

richting. Deze bijgevoegde woningen 
zijn tweegezinswoonsten met brede 
puntgevel met een gedeelde cirkelvor-
mige opening in de gevel wat  typisch is 
voor architect Oscar Van de Voorde. De 
toegevoegde appartementsblokken wer-
den gebouwd met een plat dak en drie 
bouwlagen. De onderste twee verdiepin-
gen werden in rode baksteen met ruit-
vormig baksteenmotief gebouwd en 
met luiken aan de vensters op het gelijk-
vloers;  de bovenste bouwlaag werd op-
getrokken in bleke baksteen waardoor 
deze gebouwen uiterlijk aansloten bij de 
reeds bestaande woningen.

Er volgde een derde bouwfase begin de 
jaren dertig, nl. eenzelfde appartements-
blok met 12 woonsten in het noordoos-
ten van de wijk en uiteindelijk werd er 
voor het laatst bijgebouwd in 1953 met 
nog eens de toevoeging van zo’n appar-
tementsblok (deze keer in het zuidoos-
ten van de wijk, waar zich voorheen de 
tijdelijke houten school bevond). 

Pas vele decennia later, in 1994, werden 
al deze woningen gerenoveerd, via een 
rotatiesysteem. Bewoners verhuisden tij-
delijk naar leegstaande woningen in de 
wijk voor de periode die nodig was om 
hun eigen woonst grondig aan te pak-
ken. Met deze renovatie werd ook het 
uitzicht van de wijk gewijzigd; de ge-
vels van de ééngezinswoningen werden 
geschilderd waardoor de bakstenen niet 
langer zichtbaar waren en de buitenzij-
den van de appartementsblokken kregen 
nieuwe gevelstenen. 

Het schoolgebouw werd pas in 2015 ge-
renoveerd (nadat het voordien 15 jaren 
had leeggestaan) én uitgebreid met een 
nieuwbouw zodat het opnieuw dienst 
kon doen als basisschool. Een jaar la-
ter werd de oorspronkelijke westelijke 
vleugel afgebroken. Momenteel is dat 
schoolgebouw nog het enige gebouw in 
de tuinwijk die er nog uitziet zoals bij de 
bouw ervan.

Tekst & foto’s: Ann Van den Sompel

De Sint-Bernadettewijk wordt zo goed als 
zeker gesloopt. De eigenaar vroeg daartoe 
vorige maand al een vergunning aan. Als 
er geen juridische (achterhoede)gevechten 
worden geleverd, zou de integrale afbraak 
na het zomerse bouwverlof al kunnen be-
ginnen…
Door bemiddeling van de eigenaar - soci-
ale huisvestingsmaatschappij WoninGent 
- vond het gros van de inwoners intussen 
al een andere stek. Anderen wachtten de 
situatie niet af en gingen zelf op zoek naar 
een nieuwe toekomst. Voor een aantal 
resterende bewoners is men nog altijd op 
zoek naar een geschikt alternatief.

Het dossier zit intussen in een stroomver-
snelling. Het openbaar protest is groten-
deels geluwd en de actievoerders richten 
zich nu vooral op het - bij te sturen - woon-
beleid  van stad en sociale woonmaat-
schappij in de toekomst. WoninGent vroeg 
intussen al de sloopvergunning aan. Met 
de acute nood aan sociale woningen in het 
achterhoofd, hoopt de maatschappij zon-
der veel (juridische) vertragingen zo snel 
mogelijk daaraan te’ kunnen beginnen. 
Liefst al na het bouwverlof. Op weg naar 
een nieuwe sociale tuinwijk in een meer 
eigentijds kader…

Eric VAN LAECKE  

BERNADETTEWIJK WACHT (OP) DE SLOOPHAMER…

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

Wij leveren ook aan huis !



30                   nr 03 - Maart 2022

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)

Positief gedacht! 
Onmogelijk is geen feit

maar een mening (Mohammed Ali)
info@zinloosgeweld.net

www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

JOHAN
DECKMYN

Fractieleider
Vlaams Belang

Gemeenteraad Gent
Vlaams Parlementslid

Voor meer info:

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

Dr. Ingels Johan

      DIERENARTS

Algemene diergeneeskunde
Gezelschapsdieren op afspraak

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

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

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

De ‘open dag’ zal dus NIET doorgaan 
op 19/2 maar WEL op 12 maart 2022 
van 13.30u tot 17.30u.

Want dan kan het weer. Met de nodige 
maatregelen natuurlijk. En daar kijken 
we enorm naar uit.

Van harte welkom op 12 maart!

Door de steeds wisselende maatrege-
len rond corona hebben we besloten 
om onze openschooldag enkele we-
ken naar achter te schuiven. Een open-
schooldag is proeven van de sfeer op 
een school. Het leven en leren echt met 
eigen ogen zien. Kennismaken met leer-
krachten en leerlingen. En dat hebben 
we vorig jaar gemist. Geen enkele rond-
leiding in bubbel kan dit vervangen. 
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BINNENKORT:  HEROPENING

BRASSERIE

‘T KLAVERBLAD
ANTWERPSESTEENWEG 963 - OOSTAKKER

ZOEKT PERSONEEL
INFO: 09-231 03 16

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”
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De geplande herstellings- en aanpassings-
werken volgen elkaar snel op. Dat geldt 
ook voor de nieuwsbrieven die de evolu-
tie op het terrein accuraat volgen en ook 

Laatste loodjes wegen nog zwaar… 
Het einde van de heraanleg van Oostakkerdorp komt in zicht. 
Aannemer en groendienst zijn volop aan de afwerking bezig. Dekenij 
Oostakkerdorp plant op zaterdag 7 mei een knallend openingsfeest. 
Of dat spoort met de stedelijke planning is officieel nog altijd niet 
duidelijk. Intussen wegen de laatste loodjes nog zwaar. Chaotische 
mobiliteitsproblemen soms inbegrepen…

passende omleidingen meegeven. Op di-
verse plaatsen werden heraangelegde 
stroken geoptimaliseerd en/of gereme-
dieerd. Dat was o.m. het geval in de Le-

dergemstraat, Langerbruggestraat, 
Eekhoutdriesstraat, Pijphoekstraat, 
Bredestraat en aan Oostakkerdorp. 
En in de Sint-Laurentiuslaan en op 
en rond de aangelegde rotonde. 
Achter de kerk is ook de wadi (wa-
terbuffering) afgewerkt. Het fiets-
en wandelpad ter hoogte van de 
kiosk wordt dra opengesteld. Ook 
de Groendienst maakt volop werk 
van de plantvakken. Kortom, er be-
weegt veel op het terrein en - met 
de lente in zicht - oogt de omgeving 
alsmaar mooier. Op dat vlak is de 
heraanleg nu al een meevaller. We 
hadden het niet anders verwacht...  
Voor de weggebruikers zijn in de 
praktijk al die snel wisselende evo-
luties moeilijk om volgen. Voor wie 
niet vertrouwd is met de dorpsom-
geving, al helemaal. Zeker als er op 
het terrein afspraken en/of wegsig-
nalisatie niet worden aangekondigd 
en niet worden aangehouden. Of 
door de ‘knaldrang’ van sommige  
weggebruikers worden genegeerd 
en zelfs verplaatst. Hoe (gevaarlijk) 
egoïstisch en onburgerlijk kan men 
zijn? Neem nu de rotonde ter hoog-
te van de Gentstraat. Die moest een 
paar weken alweer dicht om alles te 
kunnen afwerken. Het verbodste-
ken werd (en wordt) er moeiteloos 
genegeerd. Door een deel van de 
hekkens te verplaatsen of op zijn 

minst niet terug te plaatsen, krijgt ieder-
een uiteindelijk vrij spel. Ook in de ver-
boden richting. En wat te denken van de 
plotse verkeerswijziging in de Zuidak-
kerlaan en de Honoré Drubbelstraat. Na 
maanden gewenning - dagelijkse overtre-
ders incluis - werden beide straten plots 
en onaangekondigd weer verkeersvrij in 
beide richtingen. Een gevaarlijke situatie 
door de al vroeger tijdelijk aangebrachte 
betonblokken en het zoal smalle wegpro-
fiel. Niemand was vooraf op de hoogte. 
Ook o.m. de wijkverantwoordelijke en de 
plaatselijke politie niet. Die laatste kreeg 
alweer al de klachten over zich heen. On-
terecht dus. Naar verluidt was de beslis-
sing ingegeven door de brandweer, de 
hulpdiensten, de mobiliteitsdienst en 
de… politie. Systeemfouten heet zoiets 
vandaag. Oh ja, in beide straten geldt nu 
weer het oorspronkelijk verkeer in beide 
richtingen. De betonblokken zijn intussen 
weggehaald. Alleen een paar achtergela-
ten signalisatiepalen aan de Kleemstraat/ 
Zuidakkerlaan herinneren er nog aan een 
parkeerverbod tot… eind april 2022. Of is 
er toch nog tijdelijk een (nieuw) parkeer-
verbod geldig?)

Nog een paar belangrijke uitsmijters. Het 
is ook ons nu duidelijk dat de nieuw in-
gevoerde verkeersregeling in het kader 
van de heraanleg, officieel pas van kracht 
wordt als de werken officieel achter de 
rug zijn. De nieuw geplaatste verkeers-
borden zouden dus al heel de tijd moeten 
afgedekt geweest zijn. Ook al werden er 
al aanmaningen tussen de ruitenwissers 
gestopt! Vandaar onze oproep aan het 
stadsbestuur: laat vooraf, tijdig en dui-
delijk weten aan de bevolking wanneer 
de werken officieel aflopen en de nieu-
we verkeersregeling van kracht wordt. En 
creëer weer orde en duidelijkheid in de 
wegsignalisatie en het aantal (overbodi-
ge) borden. Na jarenlange - soms chaoti-
sche - wegenwerken komt die oefening 
niets te vroeg. En is nog goed voor de 
stadskas ook... 

Eric VAN LAECKE 
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www.preventic.be
Installatie, onderhoud en reiniging van centrale 

verwarming, sanitair, pelletkachels, schouwen, etc.

Michaël Van Parys
Info@preventic.be

0487 178 424  -  09 334 62 17
BTW BE0827.452.362

Mijn toestel werkt niet, grrr,… in de vuilbak of naar 
het containerpark dan maar, en naar de winkel om 
een nieuw exemplaar. Herkenbaar?

GEDAAN DAARMEE !
Het repair café komt naar Oostakker. Wat is een re-
pair café?
Een Repair Café is een gratis bijeenkomst waarop vrij-
willige reparateurs helpen bij het herstellen van al-
lerlei voorwerpen zoals kledij, elektrische apparaten, 
meubels en fietsen.
De herstelling is volledig gratis, tenzij er wisselstuk-
ken nodig zijn.
Op die manier helpen we de toestellen een langer 
leven te leiden, beter voor het milieu, beter voor de 

KWB repair café
Zondag 27 maart van 14 tot 17 uur

Wijkhuis Lourdes, Groenstraat 53, Oostakker

Reparatie van textiel, multimedia,
klein elektro en fietsen
GRATIS – INSCHRIJVEN NIET NODIG

portemonee, beter voor jouw mindful-
ness. 
Deze activiteit wordt samen georgani-
seerd met het Gents Milieufront en de 
stad Gent.
Noteer alvast in jouw agenda! 

www.kwboostakker.be
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ATTENTIE 2022 - 56e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

TE KOOP GEVRAAGD
Comfortabele lichtgewicht opvouwbare rolstoel, 
alsook verstelbare krukken. Tegen degelijke prijs 
aub. Tel. 0496-79 46 14

TE KOOP
Zeiljachtje type Figaro met 4 zeilen, 
ophaalbaar zwaard met kleine kiel, 
motor en aanhangwagen. Beetje 
verf en opkuis nodig. Prijs overeen te 
komen. Contact: de.pauw.jacques@gmail.com

TE KOOP
Auto kinderstoeltje, zo goed als nieuw, 
Dreambaby, VP 50 euro. Info: 0479-78 91 97 of 
0483-99 48 30

TE KOOP
Buggy merk Baninni, 6 tot 36 
m., comfortabel in gebruik, 
gemakkelijk en compact 
opvouwbaar, plastieken regenhoes, 
rem op achteras, prijs: 30 euro.
Info: 0495-679801

TE KOOP wegens overlijden
Eiken meubelen: complete 
eetplaats, slaapkamer, bureau, bib. Mag weg 
voor mooi prijsje (overeen te komen). Moet snel 
weg. Info: 09-251 19 96,  0478-622 283
of 02-268 55 38

GEZOCHT
Welke persoon of firma haalt oud-ijzer op in de 
buurt? (klein materiaal). Tel. 09-2383219.

ZOEKERTJES
Particulieren kunnen gratis zoekertjes opsturen. 
Maximum 30 woorden per zoekertje. Mail uw 
zoekertje naar: info@dewegwijs.be of met de 
post opsturen naar: Redactie Attentie, Ivonna 
Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker. Graag uw 
gemeente vermelden aub.

Lokaal: OCO, Pijphoekstraat, Oostakker
Rekeningnummer: (IBAN) BE90 890 3405 
3032   (BIC) VDSPBE91
 
Mits in acht name van de voorgeschreven 
coronamaatregelen kon onze activiteit 
van februari eindelijk doorgaan. Ondanks 
de problemen met de werken in het dorp 
en rond het OCO, en de aangekondigde 
storm, was de heropstart een succes. 
De presentatie:”Invloed van kleuren 
op ons dagelijkse leven, gaf ons nieu-
we moed en kracht  om het in maart op-
nieuw te proberen.

Maandag 21 maart 2022, 14u30, OC
Thema:  Corsica, Eiland en traditie
Digitale Diashowdoor dhr. Ivo Van Hecke
Corsica werd in de loop van de achttien-

de eeuw door de Fransen bezet en is For-
meel een deel van Frankrijk. Volgens de 
Fransen is Corsica dus Frans grondgebied, 
maar ruim de helft van de Corsicaanse be-
volking vindt dat Corsica nog altijd door 
de Fransen wordt bezet. Deze spanning 
is op Corsica nog altijd voelbaar. Corsica 
is in de loop van de geschiedenis bijna al-
tijd door vreemde volken bezet geweest. 
Gezien de Corsicanen zich bij bezetting 
steeds terug trokken in de bergen wisten 
ze in deze smeltkroes van culturen hun 
eigenheid verbazend goed te bewaren. 
Kortom een boeiend eiland.
Deelname voor koffiemaaltijd: 6 euro 
voor leden en 8 euro voor niet-leden. Al-
le 55-plussers zijn van harte welkom. 

Voorzitter: Dirk Van Kerckhove
vankerckhovedirk@hotmail.com
of 0476 61 29 11
Penningmeester: Veerle Ackerman, 
accack.groen@skynet.be  of 0475 87 01 64
Secretaris: Noëlla Bracke
noella1945bracke@gmail.com
of 0497 87 70 14

Podcastreeks over 
Oostakker
STAM Museum Gent lanceert een 
podcastreeks over Oostakker. Nu al 
kan je kijken naar de eerste aflevering 
over het Executieoord. De volgende 
uitgaven worden verwacht op 6 en 20 
maart en op 3 april. Tussendoor werd 
ook al een persbijeenkomst gepland. 
De podcastreeks blijft beschikbaar op 
de webstek van STAM Gent.

Aanloggen via   https://stamgent.be/
nl be/over-het-stam/erfgoed-in-gent/
podcasts (EVL).
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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

Abonnement Attentie
Personen die belangstelling hebben voor ons 
maandblad ‘Attentie’ en niet op Oostakker 
woonachtig zijn, kunnen een jaarabonne-
ment nemen (30 euro voor 11 nummers). 
De postzegels zijn immers de voorbije vijf 
jaar met 30% duurder geworden. Interes-
se? Neem contact op met uitgever Jan Cal-
lebert, 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.

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733

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

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

Jong Oostakkers Toneel
last maart-productie af
Het bestuur van Jong Oostakkers To-
neel vzw heeft in samenspraak met 
regisseur Eddy Declerck en met de 
spelersgroep beslist om de productie 
van maart 2022 “KRUISWEG VAN EEN 
NON” definitief af te gelasten.

De hoofdreden is de alom 
beruchte covid-19 pandemie 
en het verbod door  zowel 
de Vlaamse als de federa-
le regering uitgevaardigd tot 
samenkomen om  te repete-
ren. Daardoor kon de  spelers-

groep 2 maanden niet repeteren. 

Pas vanaf eind januari 2022 mocht er 
terug gerepeteerd worden. Dit was 
voor de groep een te korte periode om 
het stuk op een deftige manier aan zijn 
publiek voor te stellen.
Of deze productie ooit zal opgevoerd 
worden door ons gezelschap zal van 
verschillende factoren afhankelijk zijn. 

We houden je zeker en vast op de 
hoogte.
Wat hieraan kan toegevoegd worden 
is dat we voor de najaarproductie in 
de herfstvakantie een drietal stukken 
weerhouden hebben. Afhankelijk van 
de beschikbare cast wordt een defini-
tief script gekozen. Hou onze website 
vanaf Pasen in het oog voor meer in-
formatie.  
Alvast bedankt voor uw begrip. En geef 
het Covid-19 virus geen kans.

Het bestuur
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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

lattenbodems  -  boxsprings  -  matrassen  -  hoofdkussens  -  dekbedden  -  beschermers  -  bedtextiel

op toonzaalmodellen
-50%tot
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