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Volgende editie verschijnt in de week van 4 tot 11 mei. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 28 april 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 - APRIL 2022
Verantw. uitgever: zet-werk VOF, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, zet-werk@telenet.be - gedrukt bij Graphius, Oostakker

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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

Baron deel licht branden.
Blz. 8

Savooistekkers nemen
draad weer op. Blz. 4.

Dekenij Oostakkerdorp
rolt de rode loper uit

op zaterdag 7 mei.
Zie blz. 34.

KOMT EEN JUWELIER AAN HUIS?

Op zoek naar een ring, oorringen, een hanger, een armband?

Christiaan komt tot bĳ jou wanneer het jou best past.

Maak geheel vrĳblĳvend in alle rust jouw afspraak aaan huis.

Whatsapp/Tel 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

Benieuwd naar deze service aan huis?

Neem 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

Onder de noemer ‘Mijn Paradijs’ organi-
seert de Koninklijke Maatschappij voor 
Landbouw- en Plantkunde (KMLP) de 
36ste Gentse Floraliën (zie ook blz. 37). 
Door corona werd die een paar keer uitgesteld. 
Het bloemenfestijn ‘nieuwe stijl’ vindt zichzelf 
terug in het vroegere Floraliënpaleis aan het Cit-
adelpark. En in de naburige Plantentuin van Uni-
versiteit Gent. Onze titel in de aanhef lijkt dus 
een regelrechte vergissing, maar is dat niet. Oos-
takker was doorheen de geschiedenis immer een 
weelderige voedingsbodem voor landbouw en 
veeteelt én van bloemen en planten. Als vrucht-
bare deelgenoot van de ruimere regio waarin de 
azalea zeer lang het paradepaardje was. Die tijd is 
grotendeels ingehaald door nieuwerwetse soorten 
en kruisingen. Door exotische exemplaren en we-
reldse nieuwkomers. En - economisch - ook door 
nieuwe cultivatietechnieken en technologische 
vooruitgang. De Gentse Floraliën blijven een staal-
kaart van de nog altijd bloeiende en inventieve 
sector. En vooral de moeite waard om die - in de 
toekomst vierjaarlijks - altijd weer te ontdekken en 
mee te beleven. Daarvoor willen we echt nog eens 
naar Gent… bussen.
Er is meer. Oostakker had immer ook nauwe ban-
den met de organiserende ‘Koninklijke Maat-
schappij’. Gedurende een paar decennia ontpopte 

Roland De Wulf - telg van de 
bekende lokale notarisfamilie 
- zich zelfs tot secretaris-gene-
raal van het prestigieus opzet. 

Vandaag is inwoner en bloemist Hubert De Wae-
le er secretaris-penningmeester van. Wie herin-
nert er zich trouwens nog de drie ‘Oostakkerse 
Floraliën’? Een initiatief van voetbalploegje SK 
Lourdes - met ondergetekende mee achter het 
stuur - dat beleidsmatig werd ondersteund door 
(Gentse) schepen van Plantsoenen Jozef Acker- 
man, Oostakkers laatste burgemeester. Dankzij 
het opvangproject De Kromme Boom volgden nog 
twee succesrijke en meer stilistische uitgaven. Het 
vuur waaide zelfs over naar de Gentse edities. In 
2011 zette de Oostakkerse vzw - met de steun van 
de bloemenhandelaars op de Kouter - een zelf 
opgebouwde stadskiosk letterlijk in de bloemen. 
Tijdens de laatste editie in 2016 werd dezelfde 
vereniging officieel door de stad bekroond voor 
haar ‘Skyline van de Gentse Haven’. Alles door het 
eigen maatwerkbedrijf bedacht, uitgewerkt en in 
praktijk gebracht. Vanuit wat plaatselijk chauvinis-
me én ingehouden trots, kan onze (misleidende) 
titel dus best door de beugel….

Eric VAN LAECKE, eindredacteur
Jan CALLEBERT, uitgever  

Oostakkerse
Floraliën...

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

Tijdens de zomer 2022 is “FESTIVARIA” op-
nieuw van de partij aan het Donkmeer. Je 
wordt meegenomen naar het swingende 
Hollywood van de jaren ’20 met een spette-
rende bewerking van de alom gekende en 
gelauwerde film met Gene Kelly. 
Wie kent deze film niet? Singin’ in the Rain is 
een komische musicalfilm uit 1952 met daar-
in de beroemde dans 
waarbij Gene Kelly de 
titelsong vertolkt en met 
zijn paraplu door de plas-
sen spettert en volledig 

Musical Singin’ in the Rain
Cultuursmakers 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.

doorweekt raakt... En dat het op het Donk-
meer zal spetteren, daar kan je van op aan. In 
2022 haalt men alles uit de kast om opnieuw 
een verrassend spektakel te brengen. 
Singin’ in the Rain is gekroond tot beste mu-
ziekfilm ooit. De live musicalbewerking van 
de film is dan ook een feest voor het oog en 
het oor.

Om het u gemakkelijk te maken (wij 
zullen er immers niet alleen zijn)  
brengt onze bus u ter plaatse en, na 
de vertoning, terug naar huis. Geen 
parkeerproblemen dus!

WIL U ER GRAAG BIJ ZIJN, BESTEL DAN VAN-
DAAG NOG UW KAARTEN ! HET AANTAL 
PLAATSEN IS BEPERKT TOT 50 ! Je bent pas 
definitief ingeschreven na betaling.

Prijs :  54 euro per persoon voor leden van 
Pasar en Cultuursmakers,  58 euro voor niet-
leden. Inbegrepen: toegangskaart, busvervoer 
heen en terug, fooi van de chauffeur.                        

RESERVATIE EN INLICHTINGEN : 

•• Pasar:
- Carine Byl, Ledergemstraat 23, 9041 Oos-
takker - Tel.: 09/251 34 75 - GSM 0472/64 90 
16 Mail: carinebyl@gmail.com
- Erik Verleyen, Henri Bernard de Tracylaan 
53, 9041 Oostakker- Tel.: 09/251 34 70
GSM 0472/88 28 40
Mail: erik.verleyen@proximus.be
Bankrekening Pasar Oostakker
BE13 8905 3402 4639 

•• Cultuursmakers:
Pol Storme, François Van Impelaan 38,
9041 Oostakker 
Tel.: 09/259 02 75 - GSM 0493/42 25 75
Mail: oostakker@cultuursmakers.be
Bankrekening Cultuursmakers Oostakker 
BE10 7360 6084 2104  

Vertrekuur van de bus : 
19.30 uur: Parking Carrefour Hypermarket, 
Antwerpsesteenweg Oostakker (kant P&R 
parking van de Lijn)
19.45 uur: carpool parking afrit R4 Destel-
bergen
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VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen

Schrijnwerken Jeff

VLIEGENRAMENACTIE
2 + 1 Gratis

Geldig vanaf 
01/05/2022 t.e.m. 31/05/2022

0484/754.111
Schrijnwerken-jeff@hotmail.com

 
 

MOTOMEC adv 68x65 krant oostakker 3.22_CONT.indd   1 29/03/2022   11:37
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

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

Zoals u wellicht al op onze programmaka-
lender kon lezen, is het de bedoeling dat 
we dit jaar terug een meerdaagse reis op 
het programma plaatsen. We duimen dat 
covid tegen die tijd een beetje is gaan lig-
gen.
Na het grote succes in 2019, kozen we 
voor dezelfde locatie en logies.  Maar 
vanzelfsprekend met een totaal ander 
programma.  We hebben voor jullie terug 
gereserveerd in het Enjoy-hotel Zur Krone 
in Oberfell aan de Moezel in Duitsland.
Het hotel biedt ons o.m. het volgende aan:
• ontvangst met broodmaaltijd en verse 

soep 
• 4 x overnachting met uitgebreid Enjoy- 

ontbijtbuffet
• 4 x broodmaaltijd of lunchpakket ’s mid-

dags
• 4 x 3-gangen keuzemenu ’s avonds
• Koffiecorner met koffie en thee de hele 

dag door – GRATIS
• alle drankjes van 17u t/m 24u GRATIS – 

hierbij bieren, wijnen ,fris- en vruchten-
dranken, jenevers en apfelkorn, enz.

• diverse animatie ’s avonds (o.m. wan-
deling met degustatie, cocktailavond, 
dansavond,…)

• GRATIS gebruik versnellingfietsen en an-
dere faciliteiten, voor diegenen die van 
ons programma willen afwijken. 

Het volledige programma kan je bekomen 
door ons een mailtje te sturen: 
pasar.oostakker@gmail.com

Tijdens onze reis respecteren we de Belgi-
sche en de Duitse coronaverplichtingen zo-
als ze op dat moment van kracht zijn.  We 
bieden jullie een volpension-verblijf plus 

alle hierboven vermelde extra’s, autocar (5 
dagen te onzer beschikking), de verzeke-
ring (LO, BA én annulatieverzekering met 
ingang maximaal 60 dagen voor de afreis), 
taksen, BTW en alle in het programma 
voorziene uitstappen, (geleide) bezoeken 
en toegangsgelden tegen de prijs van  435 
euro per persoon voor Pasar-leden. Van-
zelfsprekend kunnen ook niet-leden en 
sympathisanten met ons mee. Voor hen 
bedraagt de prijs 455 euro per persoon.  In 
het hotel is een beperkt aantal single ka-
mers ter beschikking zonder meerprijs.

Wil je met ons mee? Wees er dan vlug bij 
en schrijf in bij Eric De Mey, Sint-Jozefstraat 
32 te 9041 Oostakker of bij Erik Verleyen, 
Henri Bernard de Tracylaan 53 te 9041 Oos-
takker.  Of mail je gegevens door naar pa-
sar.oostakker@gmail.com.

Samen met je inschrijving verwachten we 
ook een voorschot van 55 euro per per-
soon door storting op rekeningnummer 
BE13 8905 3402 4639 van Pasar Oostakker 
met vermelding ‘Voorschot Moezelreis – 
naam en aantal personen’ en dit tegen ui-
terlijk 15 april 2022 (of zolang er plaatsen 
beschikbaar zijn). Het saldo dient betaald 
te worden tegen 15 juni 2022.  Inschrijving 
is pas definitief na betaling van voorschot. 

OOSTAKKER

5-daagse autocarreis naar de Moezel (D)

van vrijdag 23/09/2022 t/m dinsdag 27/09/2022
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Ook Savooistekkers nemen de draad weer op
Na drie jaar gedwongen onderbreking door COVID 19 nam ook de Orde 
van de Gouden Savooistek behoedzaam de draad van zijn verhaal weer 
op. Opvallend én gelukkig viel niemand in die turbulente periode uit de 
boot. Het was dus meer dan zomaar een blij weerzien tussen oudere en 
jongere plaatselijke vaandeldragers. Met dankbare herinnering aan de 
vroegere (overleden) leden… 

De Orde van de Gouden Savooistek hield 
recent haar jaarlijkse - nou ja, alles is van-
daag relatief - ‘algemene vergadering’ in 
het zaaltje van café De Spiegel, Oostakker-

dorp. Het gros van de leden verscheen in de 
voorgeschreven outfit op het appél. Zeg maar, 
in zwarte cape met een witte schouderbanner 
waarop het logo herkenbaar en vol fierheid 

prijkt. En met de herkenningsmedaille om 
de nek, al dan niet in de oude of nieu-
were versie. Met de (financiële) steun van 
Dekenij Oostakkerdorp en de daadkracht 
van o.m. Claudine Hardies, Dénise Stokx, 
Nadine Hoens, Astère Dierickx en Jozef 
Nies werd een rustige maar inlevende ont-
moeting opgezet. Een paar medestanders 
moesten om gezondheidsredenen afha-
ken. Het ruim dertigtal deelnemers werd 
vergast op een smakelijke maaltijd naar 
Oostakkers (en grootmoeders) recept: 
stoemp met savooikool, braadworst, saus 
en pikante mosterd. Met als voorafname 
aperitief en knabbels als aanloop naar de 
gulle rode wijn. Als dessert mocht de Oost- 
akkerse vlaai niet ontbreken. Net zomin 
als de koffie en uiteenlopende versnape-
ringen. Alles klaargemaakt en geserveerd 
door vertrouwde gezichten, waarvan de 
voornaamste ‘werkers’ alsnog tijd maak-
ten voor een gelegenheidskiekje. En ie-
dereen voor de obligate groepsfoto anno 
2021. (Allebei hierbij afgedrukt). Met 
dank ook aan enkele sponsors. Herhaald, 
het werd een inlevende ontmoeting die 
zoveel als mogelijk nog behoedzaam re-
kening hield met de hygiënische omstan-
digheden uit een recent verleden. Vanuit 
de wetenschap dat het beestje nog vrolijk 
woekert maar zich gedwarsboomd ziet 
door de hoge vaccinatiegraad. Hopelijk 
blijft dat nog lang zo.
Het officiële gedeelte beperkte zich tot 
het opsommen van de huidige stand van 
zaken, het wel en wee van de leden en 
de ‘brainstorming’ rond een nieuwe kan-
didaat lid. Die werd na een korte beraad-
slaging unaniem weerhouden en krijgt 
normaliter tijdens de Sint-Pieter- en Pau-
welkermis eind juni/begin juli de oorkon-
de en herkenningsmedaille overhandigd. 
Tenminste als de opvolger(ster) van brou-
wer Dominiek Geers - sinds 2019 - dat ook 
zelf wil. In afwachting blijft het voor de 
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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 Positief gedacht! 
Omdat ik nooit ergens naar verlangde 

had ik juist alles (Matilde Urrutia) 
info@zinloosgeweld.net

RATJESKAMP
16 tot en met 19 AUGUSTUS 2022

KRC GENT organiseert 

Vanaf U6 (°2017) tot U13 (°2010)
Opvang vanaf 8u tot 17u30
Ontbijt, middagmaal en drankje inbegrepen.

VIER DAGEN • 120 EURO

Inschrijven? ratjeskampen@krcgent.be 

Kennismaken met de Oostakkerse orde…
Voor nieuwe of jongere lezers roept het 
begrip ‘Orde van de Gouden Savooistek’ allicht 
vraagtekens op. Wat verduidelijking na nagenoeg 
35 jaar levenskracht is dus op zijn plaats…

De agrarische term ‘savooistekkers’ verwijst naar de 
roepnaam van de Oostakkernaars. Je kan die  associëren 
met bv. de parallelle benaming ‘koolkappers’ die gege-
ven wordt aan de inwoners van de Gentse wijk Ekker-
gem. De Orde van de Gouden Savooistek werd begin 
1988 gesticht door de intussen overleden ‘Oostakkerse 
feestburgemeester’ Roger De Letter. Het samenhorig-
heidsverband verenigt plaatselijke vaandeldragers rond 
het gemeenschappelijk uithangbord ‘Oostakker’. In een 
of andere mate dragen (droegen) die op uiteenlopende 
domeinen bij tot het visitekaartje van de (deel)gemeen-
te. Eerste lid van de orde was (overleden) kastelein van 
de voormalige parochiekring - nu OCO - Roger De Decker. 
In 2016 trad dochter Hilde van Volleybal VDK/Caruur in 
zijn spoor. Dat unicum is sinds 2019 achterhaald. Toen 
trad ook Dominiek Geers in de voetstappen van zijn 
(overleden) vader brouwer Hubert. Zowat 38 mede-
standers passeerden in al die tijd de revue. Een vijftien-
tal onder hen vonden intussen hun laatste (Oostakkerse) 
rustplaats. Het aanbod aan notoire inwoners is sterk ge-
varieerd en aan mogelijke kandidaten is er nog altijd 
geen gebrek. Daar zit ook het rijke lokale verenigingsle-
ven voor veel tussen. In een amalgaam van brouwer, kas-
telein, (fanfare)muzikant, kerkraad en schooldirecteur 
tot verenigingsvoorzitters, sociale vrijwilligers sport- 
activisten en auteur en Oostakkerkenner par excellence 
Roger Poelman. Om de laatste Oostakkerse burgemees-
ter Jozef Ackerman niet te vergeten. Als tiende in de rij 
werd op 20 november 1993 ook een persvertegenwoor-
diger weerhouden (rara). Dat de negen anderen die mij 
voorafgaan op de lijst inmiddels zijn overleden, maakt 
het leven nog realistischer en vergankelijker. Savooistek-
ker of niet…

Eric VAN LAECKE 

ingewijden ‘oogjes dicht en snaveltjes toe’. De leden 
kregen tot blij weerzien ook nog een passende ‘savooi-
stekkerspen’ overhandigd. Ik ken iemand die daar heel 
blij mee is. Ook al staat dat synoniem voor werken en 
blijven verder doen…

Eric VAN LAECKE 
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‘Klaprozen’ in 2 workshops
Deze klaprozen kunnen zowel 
uw huis als tuin versieren.  In de 
workshop heeft u de keuze tus-
sen het maken van 3 grote OF-
WEL 5 kleine.  
Bij de afwerking kunt u het 
kleurtje van de klaprozen kie-
zen, gaat u voor het originele 
rood of geeft u het liever een 
moderne tint bv. ecru (beige). 

De cursus omvat twee lessen: 
dinsdagen 3 en 10 mei ‘22 om 
19u00 

Meebrengen:
Schort, plastieken handschoe-
nen, tafelbeschermer, vod
Plastieken kom (bv ijscrème 
doos) en klein plastieken potje
Aluminium folie
Papier tape

Schaar
Aardappel mes
Verfborstels
Een doos/vouw box om  bloemen mee 
naar huis te kunnen nemen.
Voor de kleine bloemen is het gemakke-
lijk een vaas/pot mee te brengen om de 
bloemen in te zetten voor het drogen.
Voor de grote is het goed als je 3 potjes 
bv. van platte kaas of dergelijke mee-
brengt om de bloemen op te laten rusten 
voor het drogen.

Inbegrepen:
Powertex /  Stone art
Verf
Stokken
glansvernis

Prijs voor materiaal:
3 grote = 35 euro
5 kleine = 28 euro
Prijs voor de cursus (= twee lessen): 

16 euro Femma leden (niet-leden: 23 eu-
ro) – drankje inbegrepen. Inschrijven en 
betalen: cursus + materiaal graag!

NAAICAFE verlenging
In de voormiddag (9u00 tot 12u00)
Je bent vrij in de keuze van het naaien 
kledingstuk ! Naaimateri-
aal wel zelf meebrengen.
Data: vrijdag 6/5, donder-
dag 19/5, en vrijdagen 3/6 
en 17/6
Prijs: 4 lessen + drankje:
44 euro voor Femma leden
(zonder Femma Pas : 66 euro).

Z U M B A
Ook onze sportieve 
activiteit loopt verder 
tot aan de zomerva-
kantie: 
Telkens op woensdag-
avond -  20u00 tot 
21u00 in het OCO
Data: 25/5 – 1/6 – 8/6 – 22/6 – 29/6
Prijs: 37,50 euro Femma leden
(55 euro niet-leden) 

CREA CAFE
Het crea café ’s middags open houden, 
blijkt een succes!
Volgende dinsdagnamiddagen zijn jullie 
van harte welkom vanaf 13u30 met een 
handwerkje of gewoon voor een babbel!
DATA: 5 april – 3 mei – 7 juni  
Prijs:  2 euro ter plaatse te betalen
(3 euro niet-leden).

ALGEMEEN:
TIJDIG nschrijven via femma.oostakker@
gmail.com mits opgave van cursus of tele-
fonisch bij Cecile 0491/91.92.30
Betaling van cursus + materiaal vóór 
25/04/22 via rek.nr. BE28 8905 3402 2720 
van Femma Oostakker, p/a Langerbrug-
gestraat 40, Oostakker met vermelding 
gekozen cursus

Onze activiteiten vinden plaats in het 
OCO, Pijphoekstraat 30 te Oostakker.

Enkel leden zijn verzekerd tijdens de acti-
viteiten via de Femma ledenpolis.

B I J  B I S T R O  R E K K A T S O O

H a p j e  b i j  o n t v a n g s t
 

K e u z e  v o o r g e r e c h t :
A s p e r g e s  m e t  g e r o o k t e  z a l m

o f
k a a s k r o k e t  ( 2  s t u k s )

o f
g a r n a a l c o c k t a i l

 
K e u z e  h o o f d g e r e c h t :

L a m s f i l e t  m e t  s e i z o e n  g r o e n t e n
o f

S t e a k  m e t  s a u s  n a a r  k e u z e
 

D e s s e r t :
Z o e t e  v e r r a s s i n g

 
4 5  e u r o / p e r s o o n

Z A T E R D A G  7  M E I  -  O P E N I N G  O O S T A K K E R D O R P  I S  O N Z E  K E U K E N
D O O R L O P E N D  O P E N  V A N  1 1 U 3 0  T O T  2 1 U 0 0 !

Z O N D A G  8  M E I0 4 7 5  4 5  4 9  6 4  
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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

33.790 euro
                  btw incl.
18 km

Diesel
107 kW (145 PK)

Fiat Scudo - L3 H1 - NAVI + CAMERA + AIRCO

NEW

28.990 euro
15 km

Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Golf 1.5 TSI Life - NIEUW - NU LEVERBAAR

NEW

43.900 euro
15 km

Diesel
120 kW (163 PK)

Isuzu D-Max LSX Automaat - HARD TOP STYLE

NEW

36.490 euro
15 km
07/2021
Elektr./Benzine
169 kW (230 PK)

Hyuandai Tucson 1.6 T-GDi HEV - Full Hybrid

NEW

17.299 euro
10 km
12/2021
Benzine
51 kW (69 PK)

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

NEW

43.990 euro
15 km
07/2021
Plug-in Hybride
Elektr./benzine

Mitsubishi Outlander 2.4i - 4WD - PHEV Instyle

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

39.990 euro
950 km
02/2022
72 KW/98 PK
Elektr./benzine

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - plus navi + camera

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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De Baron
die het licht
deed branden

ONS OOSTAKKER
IN DE VORIGE EEUW

Het kasteel stond tot in het begin van de 
20e eeuw op Oostakkers grondgebied, 
maar met de annexatie door Gent in 1927 
en later in 1962 en 1965, werd in totaal 
410 ha Oostakkers grondgebied ten wes-
ten en ten oosten van de huidige Kenne-
dylaan door Gent ingepalmd. Het was een 
statig kasteel met bijgebouwen en een uit-
gestrekt park met een ijskelder en een vij-
ver in de vorm van een klaverblad.
De eigenaar en bewoners van het kasteel 
was de adellijke familie van Loo. Baron Flo-
ris van Loo (1835-1922) die burgemeester 
was van Evergem van 1882 tot 1891, be-
zat twee kastelen, één te Evergem en één 
in Langerbrugge, beide dicht bij het kanaal 
gelegen. Na zijn ambtsperiode verkocht hij 
het kasteel in Evergem en vestigde zich in 
het kasteel te Langerbrugge, waar hij twee 
hoektorens liet aanbouwen. Baron Floris 

De oudere inwoners van Oostakker 
hebben allemaal het kasteel van de 
“Baron van Loo” gekend.  Het kasteel 
was gelegen aan het einde van de 
Langerbruggestraat, aan het kanaal 
Gent-Terneuzen. De ingang van het 
kasteelpark lag in het verlengde 
van de oprit naar de draaibrug, die 
Oostakker met Evergem verbond. Het 
bruggenhoofd op de linkeroever, aan 
de kant van Langerbrugge, kan men 
nog altijd zien wanneer men met het 
veer overvaart.

van Loo had één zoon, Albert, en drie doch-
ters. Baron Floris overleed in 1922.
Baron Albert van Loo (1859-1919) was bur-
gemeester van Oostakker van 1907 tot aan 
zijn dood in september 1919. Hij was ge-
huwd met Françoise de Hemptinne en zij 
hadden twee dochters, Simone en Johan-
na. De baron was een kleurrijk figuur die 
van uiterlijk vertoon hield. Hij was er voor 
bekend dat hij erop stond dat de bewoners 
die hij tegenkwam het hoofd bogen wan-
neer hij met de koets naar het dorp reed. 
Hij was een goede burgemeester die ook tij-
dens de Eerste Wereldoorlog op post bleef. 
Wanneer we het over baron Floris en zijn 
zoon Albert hebben, kunnen wij niet voor-
bijgaan aan de belangrijke rol die zij ge-
speeld hebben in het uitbouwen van de 
elektriciteitsvoorzieningen voor een groot 
deel van Vlaanderen.
Baron Floris van Loo was in juli 1911 één 
van de medeoprichters en voorzitter van 
de maatschappij  “Centrales Electriques des 
Flandres”. Zijn zoon, Baron Albert van Loo, 
zat ook in de raad van bestuur van de CEF 
en hij was ook de eigenaar van de gronden 
die de vennootschap kocht, waarop later de 

eerste centrale van Langerbrugge, langs het 
kanaal, werd gebouwd. Onder zijn burge-
meesterschap werd op 16 maart 1912 het 
contract  met de “CEF” door Oostakker on-
dertekend voor de verdeling van elektrische 
energie. Er werd bepaald dat in Oostakker 
een net van 3 km zou worden aangelegd 
waarop 40 lampen werden aangesloten. 
Het merendeel van de gemeentelijke con-
cessies die de CEF in de periode voor WO I 
verwierf waren aan  baron Albert van Loo  
te danken.

Tijdens WO I werd het kasteel zwaar be-
schadigd door bommen die bedoeld waren 
voor een vliegveld dat door de Duitsers was 
aangelegd achter het park van het kasteel. 
Na de oorlog werd baron Van Loo in juli 
1918 als dienstdoend burgemeester vervan-
gen door Jacob De Keukeleire. Hij verbleef 
de laatste maanden van zijn leven om ge-
zondheidsredenen in Zwitserland waar hij 
overleed op 11 september 1919.
Zijn weduwe en haar kinderen bleven het 
kasteel verder gebruiken tot de Duitsers 
hun domein tijdens WO II opeisten. Na de 
oorlog bleek dat het buitengoed niet meer 

Het kasteel Baron Van Loo.

Zicht op het kanaal met de brug van 
Langerbrugge met op de achtergrond 
(rookpluim) de eerste centrale van 
Langerbrugge. De witte pijl (rechts) duid de 
plaats aan waar het kasteel staat.
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bewoonbaar was en werd het door de loka-
le bevolking geplunderd en gesloopt. Alles 
wat niet te zwaar of te heet was verdween 
beetje bij beetje. Het park werd voor een 
lange periode het geliefkoosde speelter-
rein van de lokale jeugdbewegingen tot 
het werd onteigend voor de verdere indus-
trialisering van de rechter kanaaloever. De 
verbreding van het kanaal slokte het laatste 
restje van het domein op.

Guido Rogiers

Zicht op de achterkant van het kasteel genomen 
vanuit het park op het einde van de19e eeuw.  
Later werden er twee zijtorens aangebouwd. 

De Familie Baron Albert 
van Loo. (Albert van Loo, 
Françoise de Hemptinne, 
Simone van Loo en 
Johanna van Loo.)

Foto uit 1955 met 
enkele Chirojongens 
van Chiro Lourdes 
op de top van één 
van de torens van 
het kasteel.

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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Alle fotografen zijn verzamelaars. Ze richten hun camera op dingen die ze 
mee naar huis wil nemen. Eigenlijk kan alles – zelfs voordeuren - 
fotografisch verzameld worden. Je kan verzamelen op exotische locaties 
maar ook rond de eigen kerktoren. Omdat het aantal items in zo’n 
verzameling quasi oneindig is, is de zoektocht van de fotograaf-
verzamelaar nooit ten einde, zijn verzameling is nooit compleet. 
 
Welke deur bevindt zich op de hoek van de Groenstraat 
en de Antwerpsesteenweg in Oostakker? 
 
Stuur jouw oplossing voor 25 april naar frank.paemeleire@telenet.be. 
Uit de juiste antwoorden wordt één winnaar getrokken, die krijgt een 
pakketje originele postkaarten van Oostakker in de bus! 
 
 

 
 

Oplossing maart: Joshua ging kijken en vond de boodschap ‘disgusting’  

    

    

    

                                                                                    
 

Nieuw: Vanaf nu kan je online bestellen !

www.slagerijfrank.be

(bij online bestelling vanaf 50 euro: 5 euro korting *)
* niet geldig op colli’s en andere kortingen

✂
✂

✂
✂

Braadworsten
4 + 2 gratis

Geldig van 8 april t.e.m. 4 mei 2022

Kipfilet
4 + 2 gratis

Geldig van 8 april t.e.m. 4 mei 2022

Hamburgers
4 + 2 gratis

Geldig van 8 april t.e.m. 4 mei 2022

Gehakt
1 kg + 1/2 kg gratis

Geldig van 8 april t.e.m. 4 mei 2022

Kortingsbonnen te gebruiken in de winkel

maandag tot vrijdag: 7u30 tot 18u30

Zaterdag: 7.30 tot 17u

Zon- en feestdagen gesloten



nr 04 - April 2022                    11

Zelfs voor de jaren ‘60 was er in de Gentstraat reeds een vishan-
del te vinden. Deze werd in 1961 door André Roels en Raymon-
da Verpoort overgenomen. Het resultaat? Een bloeiende zaak 
die decennia lang mee zou gaan. Toen dochter Marina in 1984 
met Gino Bonne trouwde was het bijna evident dat ze samen 
mee in de zaak zouden stappen. “We hebben de zaak zeven 
jaar lang samen met m’n ouders geleid”, vertelt Marina, “Maar 
ook na hun pensioen waren ze niet uit de winkel weg te krij-
gen. De vishandel was hun levenswerk, ze bleven dus uiteraard 
betrokken.”

Doorheen de jaren vonden verschillende verbouwingen en ver-
huizingen plaats. “De verhuis naar het huidige gebouw op de 
hoek was waarschijnlijk de grootste uitdaging uit onze carriè-
re. Dat het te koop stond was een kans die we niet wouden la-
ten gaan. Niet alleen is zo’n winkel op de hoek van de straat 
altijd mooier, we moesten ook uitbreiden om aan de eisen van 
het voedselagentschap te blijven voldoen. Vroeger mocht al-
les in dezelfde ruimte bereid worden, maar nu hangen er heel 
wat voorwaarden aan vast. We hadden dus meer plaats nodig.”

In al die tijd is er uiteraard veel veranderd, niet alleen het 
voedselagentschap werd strenger, ook de klanten evolueer-
den. “Vroeger werd natuurlijk alles in detailhandels gekocht”, 
verduidelijkt Marina, “Mensen ging naar de groenteboer, de 
beenhouwer en de vishandel voor hun boodschappen. Nu lij-
ken mensen meer te kopen waar ze op dat moment zijn. Al-
les moet op één plek beschikbaar zijn. Dat zie je ook aan onze 
klanten, de overgrote meerderheid zijn 50 plussers. We zouden 
meer kunnen focussen op bereidingen om dit tegen te gaan, 
maar onze specialisatie is en blijft verse vis, we willen dat zo 
houden.”

Campagnes zoals ‘Vis van het Jaar’ van de VLAM moeten de po-
pulariteit van diverse vissoorten vergroten. Of dat werkt? “Ja, 
zeker de eerste weken. Wanneer de vis van het jaar bekend 
gemaakt wordt, merken we meteen dat die specifieke vissoort 
meer verkoopt. Het is alleen jammer dat we niet op voorhand 

Moeder heeft viskes gebakken
Dat vis gezond is, hoeft niemand je nog te 
vertellen. Dat het bovendien heel lekker is, weet je 
waarschijnlijk ook al. Toch lijkt vis niet bij iedereen 
even populair te zijn. Dat dit zonde is, vertelt Marina 
Roels van Vishandel Bonne-Roels: “Niets lekkerder 
dan een vis goed gebakken in de boter.”

weten wat die vissoort zal zijn”, lacht Marina. Ze vult aan: “De 
populariteit van vissoorten hangt trouwens ook nauw samen 
met de gerechten die Jeroen Meus klaarmaakt. Het is altijd op-
letten geblazen wanneer hij met vis aan de slag gaat. Dat heeft 
een impact.”

Zelf is Marina uiteraard een grote visliefhebber, ze zit dan ook 
aan de bron. “Twee keer per week gaat mijn man Gino naar de 
veiling om verse vis aan te kopen. Die fileert hij dan in ons werk-
huis in Zeebrugge. Op die manier passeren tal van vissoorten de 
revue, ook types die mensen niet genoeg kennen. Denk maar 
aan tongschar en makreel. De meesten zijn op zoek naar visfilet 
en willen graten op alle mogelijk manieren vermijden, maar ei-
genlijk is dat zonde. Er zijn zo veel heerlijke soorten die je op die 
manier mist. Al is dat voor mij misschien makkelijk te zeggen, ik 
weet tijdens het eten waar die graten zitten.” (lacht)

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Wij zijn in verlof
van 18 april t.e.m. dinsdag 10 mei
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Van 28 maart tot en met 30 april 2022 

Vertrek aan Parking Kerkhof, Bredestraat 

 

ü Luisterwandeling van zo’n 5 kilometer 
ü Scan de QR-code op de borden om de fragmenten te beluisteren 

(vergeet je smartphone niet!) 
ü Met de stem van Saartje Vandendriessche 

ü Twee knotsgekke verhalen: voor -8-jarigen en +8-jarigen 
ü Gratis, en wanneer het jou past 

ü De ideale gezinsuitstap 
 

Meer info: koen@kwboostakker.be 

Een activiteit van kwb Oostakker 
Verantwoordelijke uitgever: Koen Van Nuffel, Katoenstraat 5, 9041 OOSTAKKER 

	

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 April

Hapje van de chef
&

Vitello tonnato van gegrilde  kalfspicanha 
of

slaatje van rode poon, asperges, padrone pepers 
***

 Toast, gerookte makreelfilet, truffelmayonaise  (+ 9 euro)
***

Holsteiner  teriyaki, rucola, champignons 
of

Asperges, mousseline, gerookte zalm, natuuraardappel 
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

Panna cotta van witte en donkere chocolade 

39 euro

paasmenu

15 - 16 & 17 april 

Hapje van de chef
&

Gegrilde asperges, Black Diamond pork, parmezaan dip 
 &

Tartaar van gegrilde scampi’s, fregola,
schuim van langoustines 

&
Kroket van witte en groene asperges,

zalf van zoete aardappel, witloof  (+ 7 euro)
&

Simmental picanhia, gegrilde lentegroenten,
zalf van groene asperges 

of
Gegrild koolvishaasje, asperge, risotto , dille olie 

***.
Koude sabayon van witte en donkere chocolade 

60 euro

Alle stellingen voor
nieuwbouw en verbouwingen

Minimum huurperiode: 1 maand

Huren aan 10 euro/m2
(minimum bedrag 500 euro)

20 jaar ervaring

Alle info: 0496-12 79 72

KO STELLINGBOUW
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Kort voor de middag werden we verwel-
komd door Sabrina. We kregen uitleg aan 
een ‘welkombord’ met enkele foto’s uit 
het verleden. Bakkerij Hemelsoet werd 
opgericht in 1928 en kabbelt rustig voort 
naar het 100-jarig bestaan.
De rondleiding – met uitleg – startte aan 
de afdeling chocolade. We leerden dat dit 
product best verwerkt wordt aan een tem-
peratuur rond de 30 graden. Om de ‘kro-
kantheid’ en de ‘glans’ optimaal te krijgen. 
Ook werd getoond hoe paasfiguurtjes ge-
creëerd worden. Proeven hoorde er na-
tuurlijk bij. Daarna gaf Sabrina uitleg bij 

Opendeur bij Bakker Hemelsoet
Op zondag 27 maart nodigde bakkerij Hemelsoet aan de Bredestraat, uit 
op een opendeurdag. De bezoekers kregen er een vakkundig woordje 
uitleg en mochten een kleinigheid proeven. Ook ATTENTIE ging de sfeer 
opsnuiven...

de bekende ‘Oostakkerse vlaai’. Het recept 
kregen we uiteraard niet te horen, maar 
we vernamen wel dat deze delicatesse 
één van de vele specialiteiten is van het 
huis. Ook enkele bijkomende/bijpassen-
de wijnen werden er gepromoot. Voorts 
vernamen we dat de gebruikte melk in de 
bakkerij, afkomstig is van de Zuivelhoeve 
Oostakker aan de Drieselstraat. 
We zagen ook een stand met ‘glutenvrije’ 
en ‘lactosevrije’ producten. Deze kunnen/
mogen niet in eigen atelier gemaakt wor-
den, gezien de productie ervan eigenlijk 
volledig gescheiden moet blijven van tra-
ditionele bakproducten. Gezien de vraag 
voor dergelijke producten van enkele 
klanten, werd beslist die elders aan te ko-
pen zodat iedereen op zijn wenken kan 
bediend worden.
Dan kregen we bakker Peter himself te 
zien. Daar waar de broden eerst moeten 
rijzen en daarna de oven ingaan. Hij had 
het ook nog over het vele nachtwerk dat 
een bakker nog steeds verricht. Elke dag 
in de week rond 02 uur uit bed, en in het 
weekend al van daags voordien de ganse 
nacht aan de slag om kwaliteit en versheid 
te garanderen.
De rondleiding werd afgerond met een 

demo ‘bokkenpootjes maken’. En 
heerlijk vers proeven. Ook al een 
specialiteit van het huis.
We liepen langs een standje met een 
overzicht van wat het huis nog te 
bieden heeft en eindigden in  ‘Soet 
en Co’. Dat aangrenzend feestzaal-
tje kan iederen afhuren voor privé-
feestjes. Ook wachtte een standje 
van Victoria-juwelen voor de geïn-
teresseerden.
De opendeur-ontmoeting trok heel 
wat bezoekers. Die zagen de plaat-
selijke bakker nu eens met eigen 
ogen aan het werk. Een geslaagd 
initiatief ! – J.C.

www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             0472456428 
Kom DO 21 & VRIJ 22/04 (15u30-18u30)  

3 witte wijnen voor bij asperges proeven 

vrij 3 & zat 4/6 
zomerproeverij 
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Elke DERDE vrijdag van de maand,
organiseren we terug
onze succesformule;

‘Dinner & Dance’
Eerstvolgende:  15 april, 20 mei, 17 juni
(niet in juli). Dan terug vanaf augustus.

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

In de crypte van de kathedraal reis je in 8 
verschillende scenes diep in het verleden 
en ervaart de bewogen geschiedenis van 
het Lam Gods en de Gentse kathedraal 
alsof je er zelf bij was.
Je ontdekt de verschillende bouwfases 
van de kathedraal, loopt rond in het ate-
lier van Van Eyck, komt alles te weten 
over de iconografie van het Lam Gods en 
krijgt de hoogtepunten van de bewogen 

Lam Gods Tour in Sint-Baafskathedraal
Op zaterdag 7 mei 2022 om 14 uur bezoeken we in de Gentse Sint-
Baafskathedraal de Augmented Reality tour met het Lam Gods. 

geschiedenis van het altaarstuk te zien.
Als hoogtepunt van de tour sta je oog in 
oog met het enige echte Lam Gods met de 
gerestaureerde panelen. 
Tijdens de tour draag je een ‘Augmented 
Reality’ (AR) bril die een virtuele 3 dimen-
sionele (3D) holografische laag legt op de 
reële wereld rondom je heen en zo ver-
schijnen extra 3D figuren die versmelten 
met de echte omgeving. 
Op die manier neemt een virtuele vertel-
ler je mee op sleeptouw en zie je zowel 
het meesterwerk als de imposante kathe-
draal in volle glorie tot leven komen. Je 
ontmoet ook enkele historische figuren 
die belangrijk zijn voor de kathedraal en 
het Lam Gods. Zo maak je kennis met Joos 
Vijd en zijn vrouw Elisabeth Borluut, op-
drachtgevers van het Lam Gods. Jan Van 
Eyck zelf kan natuurlijk ook niet ontbre-
ken en hij laat je uitzonderlijk binnenkij-
ken in zijn atelier. 

De tour start stipt om 14 uur en we spre-
ken af om samen te komen om 13u45 aan 
het bezoekerscentrum van de Sint-Baaf-
skathedraal te Gent. Deze bevindt zich in 
de kathedraal aan de linkerzijde. De prijs 
voor deze tour bedraagt 14,50 euro voor 
leden en 15,50 euro voor niet-leden. 

Voor inlichtingen of inschrijvingen con-
tacteer Pol Storme, tel. 09 259.02.75, 
e-mail: oostakker@cultuursmakers.be. 

Na bevestiging van je inschrijving, gelie-
ve te betalen op rekening BE10 7360 6084 
2104 van Cultuursmakers Oostakker. Je 
bent slechts definitief ingeschreven na be-
taling.

Op maandagavond 28 maart vond 
Vooruit-voorzitter Conner Rousseau 
verrassend de weg naar het zaaltje van 
Café De Spiegel, Oostakkerdorp. Voor 
een boekvoorstelling. Al ging het ei-
genlijk niet écht over het boek, maar 
over zijn visie over ‘socialisme’. 

Hij benadrukte dat de partij terug 
meer haar eigen gang moet gaan, op 
basis van meer socialistische waarden. 
Zich niet meer mag laten beïnvloeden 
door andere partijen en/of personen. 
Het ganse rijtje aan ‘socialistische idea-
len’ werd opgesomd en besproken.

Vooral “gratis kinderopvang” bleek 
zijn stokpaardje. Maar ook de blij-
vende strijd tegen armoede en het 
beschermen van de zwakkeren in de 
maatschappij. Dat wonen een basis-
recht is en betaalbaar moet blijven 
werd ook duidelijk in de verf gezet.

Hij liet verstaan dat het met zijn partij 

Conner Rousseau kijkt
naar de (Gentse) toekomst
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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 !

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

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

in Gent al enkele jaren niet meer de 
juiste richting uitgaat. Dat het anders 
kan en zeker anders moet. Het publiek 
liet een aantal vragen en opmerkingen 
op hem los. Rousseau probeerde daar-
op - al dan niet wat ontwijkend - een 
afdoend antwoord te formuleren.

J.C.

KOOP LOKAAL
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Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta      –     27/02/2018 

 
 

 

 

 

 

 

Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal 

Apotheek Careels (Greta) 
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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. 

Nieuw veel besproken album
Toen enkele  maanden geleden het 
nieuwste ABBA-album op de markt 
kwam,  kwam er een einde aan een pe-
riode van nieuwsgierig en ook wel bang 
afwachten.  Enkele jaren geleden reeds 
staken de eerste geruchten over vijf 
nieuwe ABBA-songs de kop op.  Tiens: de 
groep was toch al ruim 35 jaar dood en 
begraven?  En leefden de vier protago-

VOOR MUZIEKLIEFHEBBERS

Het nieuwe
ABBA-album
onder de loep…
Van een trouwe lezer kregen we 
een mailtje met de vraag of ‘hij’ 
af en toe eens een muziek-groep 
mag beschrijven. Daarbij beloofde 
de ‘schrijver-met-schuilnaam’ 
zowel actuele groepen/zangers, 
als ‘gevestigde’ muzikanten/
groepen aan bod te laten komen. 
Wij vinden dit een leuk initiatief 
dat ook lezers ‘hun ding’ willen 
doen voor Wegwijs. Als eerste 
komt ‘ABBA’ aan de beurt.

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

Uniek dagje Brussel 
in het teken van antiracisme en diversiteit op zaterdag 23 april 2022

Programma:
08u30: vertrek met de bus aan de Edugo Arena, Eksaarderijweg 
09u30: aankomst te Laken 
10u00-12u00: keuze uit fietstocht of wandeltocht 
- Gegidste fietstocht tegen racisme in en om Brussel van 20 km, of   
- Begeleide wandeling in het thema “Tochten van Hoop”

Beide groepen worden achteraf naar het restaurant gebracht.

12u30: lunch “Congolees buffet” in het Vlaams-Afrikaans Huis in de Matongé wijk 
14u30: te voet naar het Vlaams Parlement (1,8 km) 
15u00-16u30: Begeleid bezoek aan het Vlaams Parlement   
16u30-18.00: vrije tijd in Brussel 
18u00: Koninklijk Paleis waar de bus op ons wacht 
19u00: aankomst Edugo Arena Oostakker

Opgelet! Deze uitstap is slechts voor 40 deelnemers, 20 fietsers en 20 wandelaars. 
Wees er dus snel bij zodat jouw keuze nog mogelijk is.

Deelnameprijs: 50 euro p.p. voor leden, 60 euro voor niet - leden, alles inbegrepen 
(busreis, gidsen, Congolees buffet) Gelieve het verschuldigd bedrag vooraf over te 
schrijven op de VDK rekening van KWB Oostakker BE74 8905 3401 1707 met vermel-
ding Brussel + duidelijke keuze voor fietsen of wandelen
Inschrijven bij Wim De Pauw voor 10 april 2022:  
GSM 0474/33.26.46 of via mail wimdep52@gmail.com 
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nisten zelf nog allemaal?  Want een re-
unie in afwezigheid van ook maar één 
van hen zou toch wrang en geforceerd 
aanvoelen.
Enfin, de vrees was ongegrond. Zeker 
ook wat de kwaliteit en kwantiteit van 
het nieuwe materiaal aangaat.  Hun en-
thousiasme resulteerde uiteindelijk in 
tien nieuwe nummers en dus ook in een 
volwaardig album ipv een EP.  

En de kwaliteit ?
De thema’s die worden bezongen zijn 
dezelfde als ondertussen veertig tot vijf-
tig jaar geleden.  Wie niet goed luistert, 
komt al gauw uit bij oude wijn in nieu-
we zakken.  Wie wél de tijd neemt om 
goed te luisteren, ontdekt een plaat die 
groeit bij iedere luisterbeurt. Het is moei-
lijk om er niet lyrisch over te doen, maar 
we doen het toch.  Dit is absoluut geen 
opportunistische verzameling van slappe 
outtakes en B-kantjes uit vervlogen suc-
cestijden. In de credits lezen we dat de 
opnames vijf jaar in beslag hebben geno-
men; welnu : het is eraan te horen! ‘I Still 
Have Faith In You’, is een fantastische 
opener en meteen ook het langste num-
mer (5.08). ‘When You Danced With Me’, 
het tweede nummer, zou als  Eurosong-
festivalnummer alle rommel  van de laat-
ste jaren moeiteloos verslaan en is anders 
en nog beter dan ‘Waterloo’. Dat zegt al-

les over het hoge niveau van deze worp.  En 
‘Ode To Freedom’  is een perfecte afsluiter.  
De zeven andere nummers, waaronder de 
enige outtake ‘Just A Notion’ (opgenomen 
in 1978 én 2021), moeten absoluut niet on-
derdoen.  Bands hebben de neiging om hun 
nieuwste plaat als “ons beste werk ooit” te 
omschrijven.  Dat heeft ABBA nog niet ge-
daan deze keer, voor zover wij weten, maar 
het zou meer dan terecht zijn.
Nog dit:  Björn Ulvaeus is wel degelijk 
aanwezig,  maar dan enkel als ‘associate 
producer’, dus niet als muzikant.  Benny 
Andersson speelt als vanouds met veel ge-
voel  op piano en synthesizer; aanvullende 

muzikanten spelen fluit, tenor saxofoon, 
bariton saxofoon, klarinet, harp en gitaar.
De dames halen, ook als vanouds, alles uit 
hun stem.  Het geheel is bijgevolg zoveel 
meer dan de som der delen: de essentie 
van goeie pop en ook beetje Rock op dit 
plaatje; rijp, doorleefd en tegelijk vro-
lijk. Slechts 37.09 lang,  maar meer moet 
dat niet zijn, deze keer. Veertig jaar na de 
laatste, sorry, de vorige elpee.  Krasse ze-
ventigers. Kippenvelnummer : ‘I Still Have 
Faith In You’.

Tekst: Henry Trebellac
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Kapsalon
Olivier
Pijphoekstraat 54
Oostakker

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

Zondag en dinsdag gesloten

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

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

 
Desteldonk 

Eenvoudig, leuk en goed voor het milieu, het klimaat 
en uw portemonnee. 

 

 

Wanneer? Zaterdag 23 april 2022 van 09 00 tot 16 00 u 
Waar? In Desteldonk 
Hoe? Particulieren verkopen spulletjes (huishoudelijk, kledij, speelgoed, …). 

Mogelijk iets dat jou kan dienen voor een schappelijk prijsje? 
De verkoopadressen zijn herkenbaar aan de ballonnen. 

 

Tijdens de garageverkoop is de parochiale kring geopend voor een drankje, een 
beetje rust, gebruik van de accommodatie…. 

Deelnemen als standhouder 

Je schrijft voor 17 april in via het e-mailadres gezinsbonddesteldonk@gmail.com of 
bij Luc Van Haecke, Desteldonkstraat 5, tel 09/355.98.87  
Deelnamekost: leden Gezinsbond Desteldonk gratis, niet-leden betalen 5,00 € 

De inschrijving is pas aanvaard als niet-leden het inschrijvingsbedrag hebben be-
taald op BE75 7374 2438 5551 of cash bij Luc Van Haecke. Voor wie per e-mail 
inschrijft: De inschrijving is slechts gegarandeerd indien je per e-mail bevestiging 
krijgt. 

De Gezinsbond zorgt voor reclame en bekendmaking van de adressen. 

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
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Het verhaal van het AfricaMuseum be-
gint bij de wereldtentoonstelling van 
1897 in Brussel. Op aansturen van koning 
Leopold II werd het koloniale luik van 
de tentoonstelling ondergebracht in het 
Koloniënpaleis in Tervuren. Onder meer 
opgezette dieren, bodemstalen, voe-
dingsmiddelen, etnografische en artistie-
ke voorwerpen uit Congo werden in de 
zalen ondergebracht.  Na vijf jaar van ge-
slaagde renovatie, opende het AfricaMu-
seum op 8 december 2018 opnieuw de 

Daguitstap naar Tervuren en Brussel
Zaterdag 11 juni 2022

deuren. De grootste uitdaging in het re-
novatieproject bestond erin een beeld te 
schetsen van het hedendaagse, ontvoog-
de Afrika in een museumgebouw met 
een koloniaal verleden.  
De Marollen is de naam van dé volks-
wijk van Brussel.  Onder meer het Justi-
tiepaleis, de vlooienmarkt en de Zavel 
zijn vlakbij. ‘Sollen met de Marollen’ gaat 
over armoede in de stad, de geschiede-
nis van de sociale woningbouw, stads-
vernieuwing en het belang van een goed 

sociaal weefsel. We verkennen niet alleen 
de trendy Hoogstraat en de bij toeristen 
geliefde rommelmarkt op het Vossen-
plein, maar ook weinig gekende buurten 
als de Kleine Marol, de Krakeel- en Radij-
zenbuurt.
Voor meer uitleg omtrent het program-
ma kan je terecht bij Robert Neyt via
Robert.Neyt@telenet.be.

Programma:
08u30: vertrek met autocar ter hoogte 
van P+R Oostakker, Antwerpsesteenweg 
956 te 9040 Sint-Amandsberg.
10u00: we bezoeken het vernieuwde 
Afrikamuseum in Tervuren.
12u00: lunch in Bistro Tembo (Afrikamu-
seum). Hierin is begrepen: een aperitief, 
soep, hoofdgerecht, 1 glas huiswijn, 1 
glas water, 1 koffie of thee.  In de ma-
te van het mogelijke kan rekening wor-
den gehouden met dieetwensen of is een 
vegetarisch alternatief mogelijk.  Gelieve 
dit dan graag kenbaar te maken bij jullie 
inschrijving.
14u20: vertrek bus naar Brussel.
15u00: op een rustig tempo en onder de 
kundige leiding van de gidsen van Bruk-
selbinnenstebuiten maken we een inte-
ressante stadswandeling ‘Sollen met de 
Marollen – inclusief tussenstop met drank-
je.  Het profiel van de wandeling is dalend, 
18u00: vrije tijd in Brussel.
19u15: vertrek vanuit Brussel.
20u15: verwachte aankomst in Oostakker.

Prijs: leden 70 euro/p (autocar, toegang 
Afrikamuseum, lunch zoals hierboven 
vermeld, gidsen wandeling Brukselbin-
nenstebuiten, verzekering, fooi chauf-
feur), niet-leden 75 euro/p.p.
Leden van Davidsfonds en Pasar kunnen 
bevoorrecht inschrijven van 1 april tot en 
met 28 april 2022.  Wees er dus vlug bij 
(max. 50 deelnemers of 25 per organise-
rende vereniging):

• via Davidsfonds bij Christiane De Waele 
tel. 0479/422800

 of cedewe.dewaele@skynet.be of

• via Pasar bij Erik Verleyen
 tel. 0472/882840
 of erik.verleyen@proximus.be. 

Vanaf 1 mei 2022 kunnen gebeurlijk ook 
de niet-leden nog intekenen.  Uw inschrij-
ving is slechts definitief na betaling op re-
kening  BE13 8905 3402 4639 van Pasar 
Oostakker.

Gelieve bij inschrijving te vermelden: uw 
gsm-nummer en/of telefoonnummer en 
het e-mailadres waarop we u, indien no-
dig, kunnen bereiken. Graag weten we 
ook of je voor de lunch dieetwensen hebt 
of kiest voor een vegetarisch alternatief.
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Kijk nu al naar morgen.
Kies de belegging die past bij wie u bent.

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.

84
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65

9  
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42
27

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

Snelheidsremmers
als schaamlapje…. 
Verkeersobstakels en - omleidingen zijn in 
Oostakker al jaren schering en inslag. Zelfs 
in straten die nog vrij recentelijk werden ver-
nieuwd of heraangelegd. De Wolfputstraat 
kan er alweer van meespreken. Ter hoogte 
van Dienstencentrum Mozaïek en huisnum-
mer 101 werden recent twee verkeersdrempel 
kussens aangelegd. Dit kostte de bewoners 
enkele weken ongemak en omrijden. Zeg 
maar voor het goede doel, in de hoop om de 
snelheid af te remmen van onverlaten voor 
wie het openbaar domein synoniem staat 
voor een racecircuit. In een straat waarin al 
langer een zone 30 - tussen Gentstraat en 
Meerhoutstraat - van kracht is, lijkt dit eerder 
‘extra kosten op het sterfhuis’. De pakkans 
verhogen, auto’s tijdelijk aan de kant zetten 
en de (mobiele) burgerzin opdrijven, zijn al-
licht effectievere methoden… 

Eric VAN LAECKE 

Bier is slecht voor een mens
vooral als het slecht bier is
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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

Het stond destijds in de sterren geschreven. 
De Gentse polyvalente zanger en musicus 
Gus Roan die Jacques Brel ging vertolken. 
Dat moest een perfect eigentijds muzikaal 
huwelijk worden. De proefoptredens en de 
enthousiaste mee-beleving deden alvast het 
beste verhopen. Tot COVID-19 - zo’n twee 
jaar geleden - de pret en het leven kwam 
bederven. En de voorbereidende inspannin-
gen van artiesten en gerelateerde technici 
hun kunstzinnige expressie een halt toerie-
pen. Of zelfs definitief van de agenda de-
den verdwijnen. Maar de ‘knaldrang’ - toen 
dat begrip nog niet eens was uitgevonden 
- bleef overeind. Gesterkt door o.m. zijn 
vroegere toneel- en muziekervaringen rond 
de figuur van Edith Piaf, ook al in de Scala. 
Zijn interesse voor de Franse taal en cultuur 
is overigens geen toeval. Als heuse ‘Pari-
sienne’  ging zijn grootmoeder hem daarin 
vooraf.
Het project verliep aanvankelijk niet van 
een leien dakje. Roan en zijn musici bouw-

Gus Roan laat Jacques Brel herleven…
Met ‘Hommage à Jacques Brel’ laat de Gentse artiest Gus Roan het Belgische 
muziekfenomeen herleven. ‘Roan Le Brellien’ - zoals hij zich even passend 
en harstochtelijk in de markt zet - schreef daartoe eigen aangepaste 
arrangementen, opname in de huisstudio inbegrepen. Verwacht u geenszins 
aan goedkoop covergedoe, maar aan originele en beklijvende zang en 
informatieve bindteksten waar de bewondering voor zijn idool van afdruipen…

den het hele scenario uit aan de hand van 
beschikbare Brel-biografieën. Een moeilijk 
spanningsveld met diens vrouw en dochter 
inbegrepen. Dat zorgde voor wat juridisch 
steekspel. Een strijd van David tegen Goli-
ath. De dag van de première werd finaal 
nog een en ander her-
schreven. Om maar te 
zeggen dat de anek-
dotes en de zeggings-
kracht van de bindtek-
sten best pittig zullen 
overkomen. Naast het 
plegen van een vijf-
tiental van Brels beste 
en mooiste nummers, 
zonder musici. De on-
derscheiden muziek-
instrumenten werden 
door ‘Roan Le Brellien’ 
in zijn opnamestu-
dio vakkundig nage-
speeld. De eigentijdse 

muzikale arrangementen sporen naadloos, 
creatief en eigenzinnig met de originele uit 
de jaren ’50-’60. Zoals gezegd, beroerden de 
initiële voorstellingen, o.a. de kerstconcer-
ten in het kerkje van Afsnee, het aanwezige 
publiek. En lokte vooral veel enthousiasme 
en waardering uit bij de toehoorders. “Best 
leuke reacties” zoals Gus het zelf beschei-
den noemt.
‘Hommage à Jacques Brel’. Zaterdag 30 april 
om 14 en 19.30 uur in Scala, Dendermondse-
steenweg. Reserveren via Uitbureau, Veld-
straat 16. Toegangsprijs 16 euro. Meer info 
op Facebook Scala, via lebrellien@gmail.
com. of bij Gus Roan (tel. 0484/50.08.50)

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: ©Jan Vens
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Veelzijdige en talentrijke musicus
Gustave Romain - alias Gus Roan - is een veelzijdige en talentrijke musicus. 
Dat blijkt uit zijn indrukwekkend palmares dat o.m. 18 gouden- en één 
platinaplaat omvat. Hij kreeg zijn eerste gitaar op 13-jarige leeftijd en 
schreef meteen I’ve got a feeling dat een hit werd voor The New Inspiration.

Hij componeerde voor The Veterans, Sofie, Télévie, 
Unicef, Ruth Mc Kenny, Sandra Kim en vele ande-
ren. En voor ‘De Gantoise’, het nog altijd populai-
re strijdlied Buffalo, Buffalo AA Gent. Hij creëerde 
ook ‘De stirkste man van Gent’ verwijzend naar de 
vroeger burgemeester Daniël Termont. En compo-
neerde ook alles voor de groep Waterloo en speel-
de er zelf gitaar. 
Als producer werkte hij samen met bekende namen 
als André Brasseur, Wim De Craene - zijn boezem-
vriend! - Metropole Orchestra, Axelle Red, Claude 
Barzotti, Grand Jojo e.a. Heel even ook met Marvin 
Gaye toen die in Oostende werkte aan zijn come-
back cd Sexual Healing. Als dance-remixer pleegde 
hij Die Titanic Sinkt in Panic. Muzikale reclamefilm-
pjes voor Mars, Soupline, Kronenbourg, Delhaize 
en diverse tv-stations waren hem niet vreemd. 
Net als kortfilms, industriële toepassingen, ballet 
en theater. Om het nog niet over zijn denderende 
groep van weleer ‘Nie Neute te hebben.
Kortom, Gus Roan is van vele (muzikale) markten 
thuis en een onvolprezen Gentenaar in hart en nie-
ren. De Gentsche Sosseteit is altijd weer op zoek 
naar bekende inwoners om op te nemen in hun 
galerij van ‘Gentsche Handjes’. Gus Roan zou daar 
al lang niet meer in misstaan…

Eric VAN LAECKE 

Infonamiddag over de zorgvolmacht
Iemand die geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen over zijn ver-
mogen, omdat hij of zij geen besef heeft van de gevolgen van die beslis-
sing, noemt men een “wilsonbekwame” persoon. De lijn tussen een wils-
bekwame en wilsonbekwame persoon is niet altijd eenvoudig te trekken…

Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft de betrokken persoon 
de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelin-
gen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. 

Twijfel je om zelf een zorgvolmacht op te stellen of te laten opstellen omdat je merkt 
dat je gezondheid achteruit gaat? Dan is het beter om dit niet te lang uit te stellen.

Op donderdag 12 mei organiseert OKRA, i.s.m. OCWM Gent, een infonamiddag om-
trent dit onderwerp in het OCO om 14 uur. Spreker van dienst is Steven De Rijcke.

Inkom voor OKRA-leden: 2 euro, 3 euro voor niet-leden, koffie inbegrepen.
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Nog afslankplannen 
tegen de zomer? Dan ben 

je nog net op tijd!

 Met sport, voeding of        

passieve afslankbehandelingen! 

We bekijken samen de beste 

methode voor jou in een gratis 

afslankadvies en maken zo een 

plan op jouw maat! 

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

09 329 81 14
Maak uw gratis afspraak

De stedelijke Groendienst stopt al 
geruime tijd meer werk in het ver-
fraaien van de deelgemeente. Dat 
valt alom op. Met visuele uitschie-
ters als o.m. de Goedlevenstraat en 
vooral ook Oostakkerdorp en om-
geving. Het  negental plaatselijke 
groenlui en hun gelegenheidscolle-
ga’s steken - zoals van oudsher - hun 
hart en ziel in het aanplanten en af-
werken van de perkjes en groen-
voorzieningen. Die zijn intussen in 
aantal flink toegenomen. In het he-
raangelegd dorpscentrum oogt de 
omgevingstoekomst nu al mooi. Al 
moet de uitbreidende groen- en in-
frastructuuraanpak op het plein 
nog gebeuren. Op straat klinken de 
commentaren alvast lovend maar 
steevast ook bezorgd. “Hoe duur-
zaam zal dit zo blijven? Hopelijk 
heel lang. Oostakker heeft op dat 
vlak - in de schaduw van grote broer 
Lochristi - nog altijd een reputatie te 
verdedigen (zie ook Onder Ons…). 
De plaatselijke stadslui - die ook de 
Gentse kanaalgemeenten bedie-
nen - verdienen bovendien alle lof 
en respect van hun stedelijke brood-
heer. Eigenlijk van ons allemaal.  
Duurzaamheid zit dus ook in eenie-
ders hoofd en persoonlijk gedrag…

Eric VAN LAECKE

DUURZAAM groen?

Lourdesstraat rondt derde fase
De heraanleg van de Lourdesstraat rondt stilaan een derde 
fase. Tussen Slotendries en Katoenstraat zijn de werken al 
een tijdje achter de rug en is alle (plaatselijk) verkeer weer 
mogelijk. Ook de tweede fase, in casu het kruispunt Lourdes-
straat-Katoenstraat-Groenvinkstraat, is weer klaar voor ge-
bruik. Sinds december werkt de aannemer aan de derde fase 
tussen Katoenstraat en huisnummer 15. Ook dat schiet goed 
op en nadert de voltooiing. Ter hoogte van de Katoenstraat 
wordt alle verkeer zeker op werkdagen - in principe geweerd. 
In het weekend is - op eigen risico - een doorsteek richting 
rotonde wel al fysisch mogelijk. In het kader van de heraan-
leg wordt het doorgaand autoverkeer trouwens nog altijd 
afgeleid via de Groenstraat, Krijtestraat en zo richting Ant-
werpsesteenweg. Nu al is duidelijk hoe de vernieuwde straat 
er straks zal uitzien. Knelpunten zijn er ook al. Door de aan-
wezigheid van een verhoogd fietspad is oversteken aan de 
Katoenstraat-Groenvinkstraat een heikel punt. Ook aan het 
erg versmalde wegprofiel zal iedereen moeten wennen. De 
buitenspiegels van de auto’s nog het meest…

Eric VAN LAECKE
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Meer wagens >>

€ 32.800 Incl BTW

Opel
Insignia ST
5
06/2021
 1.5 Diesel 

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 30.900 Incl BTW

Opel
Corsa-e 
5
10/2021
Elektrisch

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 37.631 Incl BTW

Opel
Vivaro L3
5
12/2021
2.0 D Automaat

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 

€ 37.631 Incl BTW

Opel
Vivaro L3 
5
12/2021
2.0 D Automaat

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 15.990 Incl BTW

Opel
Corsa 
18.355
11/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 15.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Corsa
5
12/2021
1.2 Benzine

€ 15.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Corsa
31.261
12/2020
1.2 Benzine

€ 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
21.796
11/2020
1.2T Benzine

€ 19.500 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
26.069 
11/2020
1.2T Benzine

€ 19.500 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland 
22.917
11/2020
1.2T Benzine

www.garagevanacker.be

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

Garage - Carrosserie

Ons aanbod SPOTICAR tweedehandswagens

VACATURE:
MEKANIEKER

voor onze vestiging te Lokeren

cv naar: info@garagevanacker.beof 09 355 82 34

Adv 2dehandswagens03/22.indd   1 1/03/2022   14:37

15de SNEUKELTOER
DEKENIJ DESTELDONK ORGANISEERT

MEI-KERMIS DESTELDONK

Zondag 29 mei 2022
Fietstoer (± 30 km) met 5 sneukels

Aanvang: van 13u t.e.m. 14u
Vertrekplaats: ‘De Kring’, 
Rechtstraat 49, Desteldonk

Volwassenen € 12
Kinderen € 5
(tot 12 jaar)

Vooraf inschrijven is verplicht op 0470 22 99 74 tot uiterlijk donderdag 26 mei. Of bij de 
bestuurs leden via overschrijving op BE25 7512 0951 4582 met vermelding van uw naam 
en het aantal deelnemers. En dit tot uiterlijk dinsdag 24 mei.
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Ivonna Nevejan werd op 15 november 1900 
geboren in Gentbrugge en in de jaren 20 
studeerde ze aan de Universiteit van Gent. 
Later behaalde ze nog een  Master of Arts 
in Social and Political sciences aan de New 
York State University.
Ivonna Nevejan ging in 1928, na haar te-
rugkeer in België, aan de slag bij het Na-
tionaal Agentschap voor Kinderen (Oeuvre 

Ivonna Nevejanstraat
Ivonna Nevejan, een naam die velen uit Oostakker bekend in de 
oren zal klinken. Misschien niet zo zeer om haar als persoon, maar 
omdat er eind 2016 beslist werd om de straat die uitkomt in de 
Eekhoutdriesstraat in Oostakker naar haar te vernoemen. 

STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

Nationale de l’Enfance), een organisatie 
die een netwerk van kindertehuizen in heel 
België uitbaatte. Ze werd uiteindelijk, aan 
het begin van WOII het hoofd van deze or-
ganisatie.
Toen de nazi’s in de zomer van 1942 begon-
nen met het deporteren van Joden, nam het 
Comité de Défence des Juifs en Belgique (de 
belangrijkste Joodse ondergrondse organi-
satie van België) contact op met Ivonna met 
de vraag om Joodse kinderen, die geschei-
den waren van hun ouders, te redden. Zij 
bracht vele kinderen in veiligheid bij gezin-
nen, in kloosters, internaten of weeshuizen.
Deze reddingsoperaties werden gefinan-
cierd door de Joodse ondergrondse orga-
nisatie, maar toen hun financiële steun niet 
meer voldoende bleek, klopte ze ook aan 
bij banken en zelfs bij de Belgische rege-
ring die op dat moment in ballingschap in 
Londen zat.

In oktober 1942 vielen de Duitsers een kin-
dertehuis binnen en namen ze meer dan 
50 Joodse kinderen mee. Ivonna gebruik-
te haar netwerk om aan koningin Elisabeth 
hulp te vragen. De koningin-moeder kon 
de Duitsers overtuigen om de kinderen vrij 
te laten.
Tijdens de ganse oorlogsperiode slaagde 
Ivonna Nevejan erin om tussen de 3000 à 
4000 kinderen een veilig onderkomen te 
bieden en ze op die manier te redden van 
de concentratiekampen.
Hiervoor werd ze achteraf geprezen in bin-
nen- en buitenland. 
In 1965 werd haar door Yad Vashem, de 
Holocaust Remembrance Authority in Je-
ruzalem, de eretitel “Rechtvaardige onder 
de Volkeren” toegekend. Dit is een onder-
scheiding voor niet-Joden die tijdens de 
Holocaust hun leven waagden om Joden te 
redden.

In eigen land werd er in 1996 
een postzegel op de markt ge-
bracht met haar beeltenis.
Later in haar leven verhuisde 
ze naar Elsene, waar ze op 10 
augustus 1987 overleed.

In de komende edities van 
Attentie brengen we meer 
achtergrondinformatie 
over andere straatnamen in 
Oostakker.

Ann Van den Sompel

Tien eenzame jaren Guy…
Dag boezemvriend en dankbaar klank-
bord van weleer Guy Van Poucke. Op 19 
april 2012 - precies tien jaar geleden - 
wuifde ik jou uit in het crematorium. Het 
gemis is nog altijd groot. En de hunker 
naar onze filosofische gesprekken nog 
meer. Coronatijden en het weer opstaan 
van de Russische grote beer maken mijn 
kop en gemoed er niet rustiger op. En 
nog minder dat ik - niet in de gedachten, 
wel op papier - definitief afscheid van jou 
wil nemen. Omdat ik je niet langer kan 
en wil beloven, dat ik volgend jaar nog 
zal aanschrijven. Alles heeft zijn tijd en 
van het menu des levens kent niemand 
het recept. Je kan er van meespreken. Het 
gaat je goed, boezemvriend van mij…

Eric VAN LAECKE      
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Autocenter Stevens, “uw officiële servicepartner”
voor Volkswagen en Volkswagen bedrijfsvoertuigen

• Onderhoud en herstellingen voor
   zowel particulieren/bedrijven als leasingwagens

• Behoud van fabrieksgarantie

• Behoud van mobiliteitsgarantie

Verder specialiseren we ons

in de merken van de Volkswagen Groep:

Audi / Skoda en Seat.

Erkend koetswerkhersteller

voor vele verzekeringsmaatschappijen:

Vivium, Ethias, Baloise, Federale, DVV, AG, 

Actel, P&V, Corona, Piette & Partners,…

Gratis vervangwagen
tijdens koetswerkherstelling!

Blijf je graag op de hoogte 
van de laatste nieuwigheden?

Volg ons op:

Onafhankelijk verdeler voor verkoop van nieuwe en tweehandswagens!

Bekijk ons aanbod op onze nieuwe website: www.autocenterstevens.be

Autocenter Stevens het familiebedrijf
met een ♥ voor mobiliteit!
Waar persoonlijk contact met de klant belangrijk is 
en waar we efficiëntie en vlotte service hoog in het 
vaandel dragen!

Autocenter Stevens
Antwerpse Steenweg 86 - 9080  Lochristi 
09/355.74.52  info@autocenterstevens.be
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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

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

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

Maandag 25 april 2022 - 14u30

LEDENNAMIDDAG
Thema:  “Brandweerpreventie” 
voordracht door dhr. Frank 
Samson, brandweeradviseur van de 
brandweerzone Gent Centrum.

We kijken vol verwachting uit, naar deze 
voordracht, gebracht door Frank Samson. 
Het verhaal van de brandweer en brand-
bestrijding, hun brandweerwagens en 
blusmateriaal.

Vlaamse actieve senioren

Voorzitter: Dirk Van Kerckhove  
vankerckhovedirk@hotmail.com
0476 61 29 11

Penningmeester: Veerle Ackerman 
accack.groen@telenet.be
0475 87 01 64

Secretaris: Noëlla Bracke  
noella1945bracke@gmail.com
0497 87 70 14

Lokaal: “ONTMOETINGSCENTRUM“ 
Pijphoekstraat 30 9041 Oostakker 
(achter de kerk van Oostakkerdorp) 
Bus  39 - 70 - 71 – 72 tot op het dorp

Rekeningnummer:
(IBAN) BE90 890 3405 3032
(BIC) VDSPBE91

Aan onze trouwe leden van de afdeling Oostakker
Nu de coronamaatregelen bijna vergeten zijn, kunnen onze activiteiten  
terug veilig doorgaan. Ondanks de problemen met de werken in het 
dorp en rond het OCO, waren de vorige activiteiten een succes.
Opgelet: de volgende activiteit is niet op Paasmaandag, maar de 
volgende maandag: 25 april 2022

Woningbrand wordt meestal veroorzaakt 
door foutief menselijk gedrag. Een goede 
raad: goed geplaatste rookmelders zijn 
geen overbodige luxe en een evacuatie-
plan kan heel belangrijk zijn bij brandbe-
strijding.
Nadien verwennen we jullie met een 
heerlijke koffie, en  verrassing.

Onze afspraak 25/4 in het ontmoetings-
centrum OCO om 14u30.
Deelname voor koffiemaaltijd: 6 euro 
voor leden en 8 euro voor niet-leden.
Alle 55-plussers zijn van harte welkom. 

Vlaamse actieve
senioren

Oostakker

Alle info in verband met

publiceren in Attentie:

Jan Callebert

0478 97 87 11
info@dewegwijs.be
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Duvelbeurs lokt nog altijd de kenners…  
De recente ‘Oost-Vlaamse Duvel-
beurs’ in café De Spiegel noteerde 
minder belangstelling dan ver-
wacht. Daar zijn allicht goede rede-
nen voor. De vorige editie dateert 
pas van eind oktober, er was de 
voorzichtige heropleving in post-co-
ronatijd en de  aankondiging van 
eind vorig jaar, bleef in onze redac-
tionele herinneringsmap steken. De 
afwezigen hadden nochtans alweer 
ongelijk. Ook deze vierde editie - als 
we in coronatijden de tel niet zijn 
kwijt geraakt - liet zich opmerken 
door aanlokkelijke koopjes, heuse 

rariteiten en/of nieuwigheden die 
het promotiemateriaal van Brouwe-
rij Moortgat uit Breendonk vorm en 
uitstraling geven. De echte kenners 
en een tiental standhouders waren 
alweer trouw op post en zakten af 
uit heel Vlaanderen. Na Beernem, 
is Oostakker de enige plaats waar 
de provinciale aanhangers aan de 
(Duvel)bak komen. Voor de organi-
satoren Jacky Vercruyssen en Mie-
ke Philtjens  - en uitbaters Kelly en 
Gert - een goede reden om er mee 
door te gaan. 

Eric VAN LAECKE
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U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

www.pattymo.be • 09/377.03.92 • info@pattymo.be

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

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	
	

	

Bakkerijketen Aernoudt opende in het weekend van 18 maart een 
gloednieuwe vestiging op de hoek van de Sint-Laurentiuslaan en 
de Gentstraat. Op die locatie was vroeger Bakkerij Van Damme ac-
tief. De eigentijdse inrichting is 7 dagen op 7 geopend en serveert 
naast brood en banket o.m. ook belegde broodjes, allerhande 
confiserie, charcuterie, soep, drankjes… Een aantal tafels en stoe-

Bakkerij Aernoudt
doet zijn intrede…

len zorgt voor extra plaatselijk com-
fort. Bakkerij Aernoudt kan bogen 
op meer dan 85 jaar vakmanschap 
en ervaring. Het logistiek hart van 
het bedrijf situeert zich aan de Dul-
le Grietlaan op het Bedrijvencentrum 
De Punt. In onze Gentbrugse school-
jaren stond dat in de volksmond be-
kend als de ‘Puntfabriek’ alias Tréfil 
Arbed. Intussen vergane industriële 
glorie. Tussen haakjes, Bakkerij Aer-
noudt doet straks ook zijn intrede in 
Sint-Amandsberg en neemt de be-
kende Bakkerij Bundervoet aan de 
Antwerpsesteenweg over…

Eric VAN LAECKE

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733
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Feesten in de lente
WOENSDAG 27 APRIL
OM 19u30 in het OCO
Het wordt een gezellige 
avond gevuld met heel wat 
weetjes en boeiende 
verhalen over “etiquette”. 
Dit alles gebracht door een 
echte butler.
Wil jij je ook even als een 
prinses laten dienen? Schrijf je dan in voor deze verrassende 
avond. Deelnemen kost 17 euro maar als Ferm-lid betaal je 
maar 12 euro. Ingeschreven na storting van het inschrijvings-
geld op deFerm-rekening. Doe dit vóór 22 april met vermel-
ding van ‘Feest’ en je naam.

Sportinitiatie: padel
DONDERDAG 5 en 9 MEI OM 19U 
OP DE PADELVELDEN, SINT-JOZEFSTRAAT, OOSTAKKER

‘Padel’, je hebt er wellicht al van ge-
hoord. Het is een echte rage. Wil jij 
het ook eens proberen en kijken of 
deze sport iets voor jou is? Trek dan je 
sportieve kledij aan en doe mee aan 
de initiatieles op donderdag 5 mei en 
de 2de les op 19 mei.
De lessen gaan door op de padelplei-
nen in de Sint-Jozefstraat (gelegen 

tussen Glorieux en de voetbalpleinen van SKV) en starten om 
20 uur tot 21u30. Alle spelmateriaal wordt voorzien.  Schrijf 
je in vóór 28 april door storting van het inschrijvingsgeld op 
de Ferm-rekening. Vermeld hierbij ‘padel’ en je naam. - Let op 
beperkt aantal !!
Prijs voor de 2 lessen initiatie: 15 euro als Ferm-lid betaal je 
maar 10 euro.
                              
Creatief met droogbloemen
MAANDAG 9 MEI OM 19U30 IN OCO
Op maandag 9 mei gaan de creatievelin-
gen onder ons aan de slag met droog-
bloemen. Nancy Van Camp zal met al  
haar deskundigheid ons hierbij begelei-
den. Je kan een droog bloemenkrans ma-
ken die hangt of één die  staat. Nancy 
zelf zorgt voor al het materiaal. Als deelnemers breng je een 
schaar, een ijzertang, eventueel een lijmpistool, een tafelbe-
schermer en een schort mee.
Je kan kiezen uit 6 pakketten – stuur ons een mail: we be-
zorgen jou de afbeeldingen waaruit je kan kiezen: fermoost-
dest@gmail. Schrijf je vóór 27 april in door storting van het 
bedrag (afhankelijk van jouw keuze).

PRAKTISCH
De betalingen voor al deze activiteiten moeten gebeuren op de re-
kening van FERM BE58 7374 2400 0379 – Vergeet niet uw naam + 
de activiteit te vermelden in de mededeling.
      
U schrijft in door  voor 1 mei te storten op de Ferm Rekening. Ook 
niet- leden zijn welkom.
                                
In mei hebben we steeds onze 
jaarlijkse bedevaart 
Iedereen welkom op donderdag 12 mei om 19 uur 
in Oostakker Lourdes 

Op 13 mei gaan er een hele groep Ferm dames naar 
de Komedie  Brasschaatse huisvrouwen
in de Capitole in Gent. 

Zaterdag 28 mei kun je genieten van een Marok-
kaans ontbijt in Lokeren. 
Via Lochresse - aparte uitnodiging ontving je voor 
deze activiteit.

Graag voor alle activiteiten inschrijven door te storten op onze 
Ferm rekening BE58 7374 2400 0379  altijd jouw naam of meerder 
namen  vermelden en voor welke activiteit je inschrijft.
U kunt ons ook altijd een mailtje sturen indien u meer info wenst 
of iets wenst mee te delen op  fermoostdest@gmail.com

Beste leden, we verwachten jullie graag op onze activiteiten.

Vele groeten van jullie Ferm-bestuur. 

Oostakker-Desteldonk 
activiteiten april -mei     

Socio café “Onze Hoek”
Op zondag 1 Mei zal de café gesloten 
zijn maar wel open op 8 Mei
“Onze Hoek“. Is een initiatief dat tot stand kwam door 
enkele vrijwilligers van de Raad van Bestuur van het 
Ontmoetingscentrum om elke eerste zondag van de 
maand een socio café te houden. Het socio café “Onze 
Hoek” heeft als bedoeling om de mensen terug samen 
te brengen en het sociaal contact te bevorderen. 

Wie wil kaarten of een gezellig samen zijn kan dit van-
af 10u00 tot 14u00

Pijphoekstraat 30 - 9041 Oostakker

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

Beleefwinkel
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RAAMBEKLEDING OP MAAT GEMAAKT

RAAMDECORATIE
Ons assortiment breidt uit!

TOTAAL INTERIEUR

In 1928 opende vader Achiel een horlogewin-
kel in Zaffelare. Zoon Aimé ging bij hem in 
de leer en ontpopte zich al snel tot een even 
vakkundig uurwerkmaker, juwelier en latere 
zakenman. Met een voorliefde voor kerkto-
renklokken. In 1956 opende hij aan Oostak-
kerdorp een eigen winkel en deden juwelen 
hun intrede. Er zouden nog andere winkels 
volgen. Een paar decennia later bracht de fa-
milie Moens die samen in een groot pand aan 
de Bredestraat. Nog altijd het huisadres. De 

Uurwerkmaker Moens was Oostakkers icoon…
Met het overlijden van uurwerkmaker Aimé Moens (92), verliest Oostakker 
een icoon. We blijven hem herinneren als een vakkundig ambachtsman 
én een innemende, goedlachse en muzikale volksfiguur die - letterlijk en 
figuurlijk - immer bij de tijd bleef. Zoon Filip en dochter Martine zetten aan 
de Bredestraat met dezelfde vakkennis en gedrevenheid het vak verder. 
Het uitbouwen van een ‘klokkenmuseum’ inbegrepen.

reputatie en uitstraling deinde uit tot ver bui-
ten de lokale grenzen. Beide telgen - Martine 
is juwelier, Filip uurwerkmaker - stapten la-
ter mee in de zaak. Met vader Aimé en moe-
der Bernice Goethaels (in 2016 overleden) 
als vakkundige promotors van de zaak in de 
dagelijkse omgang. Altijd bereid tot sociaal 
kontakt, een gemoedelijke babbel, wat spitse 
humor en familiaal vertier. Aimé Moens had 
ook veel muzikale troeven. Hij kon diverse in-
strumenten bespelen en was voor alles een 

gepassioneerd accordeonist. Hij richtte in al 
lang vervlogen tijden zelfs een eigen orkestje 
The Singing Boys op en stichtte ook de plaat-
selijke harmonie De Ware Vrienden. Met de 
dorpskiosk vaak als rustiek en uitnodigend 
klankbord. Bij menige gelegenheid haalde 
hij zijn trekzak boven om de omgeving mee 
op te vrolijken. Hij deed dat zelfs nog in juni 
vorig jaar n.a.v. ‘800 jaar parochie Zaffelare’ 
(zie foto). Sporadisch verscheen hij nog in de 
winkel om een praatje te slaan met trouwe 
klanten en kennissen. Of met ondergeteken-
de nieuwsgierig op zoek hoe ver het met zijn 
‘klokkenmuseum’ stond. Waarvoor we des-
tijds al wat proefteksten voor de infobrochu-
re neerpenden. Het was zijn grote droom om 
zijn boeiende wereld van ‘zakuurwerk tot 
kerktorenklok’ aan het grote publiek te eta-
leren. Daar wordt door Martine en Filip aan 
verder gewerkt om aan vaders laatste wil te 
voldoen. Oostakker is alweer een icoon kwijt. 
Nog even meegeven dat zoon Alex uurwerk-
maker is in Drongen.

Eric VAN LAECKE
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Sinds eind vorige maand voert aannemer 
Aclagro nog een aantal lokale herstel-en 
aanpassingswerken uit. Momenteel is de 
definitieve (her)aanleg van de aansluiting 
van de Eekhoutdriesstraat en de Pijphoek-
straat in volle afwerking. Om voldoende 
te kunnen uitharden, blijft deze zone zo’n 
drietal weken afgesloten. Het voetpad van 
de Pijphoekstraat zal doorlopen. Aan de 
overkant van het kruispunt bevindt zich 
nog een strook asfalt. Die wordt volgens 
de planning later weggehaald. Door le-

Dekenij Oostakkerdorp
rolt alvast
de rode loper uit…
De heraanleg van Oostakkerdorp 
zit in een laatste rechte lijn. Dekenij 
Oostakkerdorp bouwt op zaterdag 
7 mei alvast een openingsfeest. 
Naar verluidt, komen ook een pak 
Gentse schepenen langs. Momenteel 
zijn nog een aantal ultieme herstel- 
en aanpassingswerken aan de 
gang. Een weekje bouwverlof 
voor de aannemer t.e.m. 18 april 
inbegrepen…

veringsproblemen bij de aannemer kan 
dit niet in één beweging gebeuren. Ge-
lijktijdig met de werken aan het voetpad 
worden ook de bermen in de Eekhout-
driesstraat  aangepakt en afgewerkt. Met 
start tussen Pijphoekstraat en Oude Hol-
straat en stelselmatig opschuivend over 
de volledige straat. Het wegnemen van 
de profielbeperkende betonblokken inbe-
grepen. Tot eind deze maand kan je vanaf 
de Pijphoekstraat de Eekhoutdriesstraat 
niet in. Concreet komt in die laatste straat 

een versteviging met grindgazon langs de 
kantstroken. De zone wordt nadien inten-
sief gemaaid zodat het onderscheid met 
de naastgelegen diepere wadi duidelijk 
waarneembaar blijft. Zoals gezegd, ver-
dwijnen de gele betonblokken. Ze worden 
vervangen door een tijdelijke afbakening. 
Die moet het vers ingezaaide gras de kans 
geven te groeien en stevig te worden. 
Ook elders zijn nog activiteiten bezig of 
al achter de rug. Een groot gedeelte van 
het dorpsplein en het vroegere grasplein 
voor de kerk - nu al het ‘grote voetbalveld’ 
genoemd - is intussen overdekt met grind-
gras. Het is een speciale waterdoorlatende 
laag met gras om de grondstabiliteit te 
garanderen. Vooral in functie van de op 
te stellen kermisattracties en opbouwcon-
structies voor (feest)evenementen.

Openbaar vervoer
Intussen valt ook het openbaar vervoer 
door De Lijn weer in een vertrouwde plooi. 
De bussen 70/71/72 met bestemming Wit-
tewalle en Volvo Cars rijden opnieuw door 
naar het voorziene eindpunt. De Lijnen 
73/74 volgen intussen ook weer het nor-
male traject via Wittewalle richting Wach-
tebeke Overslag (73) en Lokeren (74). Lijn 
73 - met variant Zelzate Busstation - rijdt 
op zijn beurt via de Langerbruggestraat 
en de R4 richting Zelzate. Er is ook goed 
nieuws op komst voor de buseindhaltes 
aan de Sint-Laurentiuslaan. Het bouwen 
van een luifel was - onder voorbehoud - 
voorzien vanaf 4 april. Door een aantal le-
veringsproblemen kan de startdatum wel 
wat later worden.

Nog een uitsmijter. We wachten nog op 
een bevestiging van het stadsbestuur dat 
het heraangelegd dorpsplein op 7 mei ook 
officieel in gebruik wordt genomen. En 
nog meer of dan ook de nieuwe verkeers-
regeling (o.m. blauwe zone) meteen en 
helemaal van kracht wordt…   

Eric VAN LAECKE
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Woordje van de Dekenij

Toujours aimer – Edith Piaf
Leen Heylen uitte zich afgelopen 5 maart als het onvervalste 
evenbeeld van de franse chansonière Edith Piaf. Ze werd bijge-
staan door 2 topmuzikanten Rein De Vos en Joris Vanderpoorten, 
respectievelijk op acordeon en contrabas, die de sfeer van het na-
oorlogse Parijs subliem tot leven wekten. Heylen vervoerde het 
publiek zowel met de vertelling van het geaccidenteerde liefdes-
leven van Piaf als met haar prachtige chansons. De zaal fans wer-
den getrakteerd op een gevarieerde greep uit Piaf’s oeuvre: van 
“La vie en Rose”, “Hymne à l’amour”, “Johny, tu n’est pas un an-
ge” over “milord”, “Mon dieu” tot “Non Je ne regrette Rien”, 
allemaal passeerden ze de revue tot groot jolijt van de alsmaar 
enthousiaster wordende publiek.

Het werd een overgetelijke avond die ons een diepgaande schets 
bracht van een getormenteerde ziel met een onvoorspelbaar ka-
rakter. Leen Heylen en de haren wisten het publiek tot een lach 
en een traan en vooral veel aplaus te bewegen. Zulke voorstellin-
gen in Oostakker zijn voor ons part alleszins voor herhaling vat-
baar; hopelijk snel meer van zulks.

Nu de lente in het land is concentreren we ons nog één maal 
op een binnenactivitiet op 22 april. Dan komen Elias Van Dinge-
nen en Piet De Praitere jullie aan het lachen brengen tijdens een 
avond vol lach en vertier. Kaarten hiervoor zijn nog steeds online 
beschikbaar of via de bestuursleden. Op 7 mei, wanneer de jon-
ge vogels beginnen te fluiten, is het ook aan ons om terug buiten 
te komen, en goed! Vanaf 16 uur is iedereen welkom op de gro-
te opening van ons nieuwe dorpsplein.  Er zal animatie zijn voor 
jong en oud, dans en zang,  muziek van lokale bands en van bui-
ten onze landsgrenzen, voor iedereen wat wilt. We hopen jullie 
allemaal te ontmoeten op 7 mei! Tot dan.

Tom Ackerman
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Wij leveren ook aan huis !

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
werkt plannen uit voor de koppelings-
gebieden in de Gentse haven. Die moe-
ten de betrokken woonkernen met de 
industriegebieden verbinden. En zor-
gen voor groene buffering en mo-
gelijkheden tot recreatie rondom de 
havendorpen. Voor landinrichtings-
plan Oostakker-Noord zijn de ‘stake-

Inrichtingsplan koppelingsgebied Oostakker-Noord
De Vlaamse Landmaatschappij heeft een ontwerp 
landinrichtingsplan Oostakker-Noord klaar. Daarin wordt 
aangegeven hoe het koppelingsgebied tussen de woonbuurten en 
de industrie zal worden ingericht en welke maatregelen hiervoor 
nodig zijn. Financiering en uitvoering inbegrepen. Het openbaar 
onderzoek door de Stad Gent loopt online en op infomomenten 
(zie kaderstuk hiernaast). 

holders’ de Stad Gent, North Sea Port, 
het Projectbureau Gentse Kanaalzone, 
de Polder Moervaart en Zuidlede en de 
afdeling Maritieme Toegang van het 
Vlaams department Mobiliteit en Open-
bare Werken. Daarvoor werd intussen 
in gesprek gegaan met buurtbewoners 
én met eigenaars en gebruikers van 
gronden. De projectpartners gingen 

aan de slag met de ideeën en sugges-
ties. Samen met een klankbordgroep 
(16 buurtbewoners) werd een inrich-
tingsconcept voor het gebied gemaakt 
en doorgesproken. Het Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is 
daartoe het referentiekader.
Zowat de helft van het gebied zou wor-
den bebost. Rekening houdend met de 
aanwezige hoogspanningslijn, het be-
heer van de waterlopen, waardevolle 
zichten en de afstand tot de wonin-
gen. Tussen de huizen en het bos wordt 
een strook van maximaal 15 meter vrij-
gehouden. Een deel van het gebied 
heeft als bestemming ‘gemengd open-
ruimtegebied’. Hier komt geen bos, 
wel meer groen. Met o.m. extra bo-
menrijen en struiken. Die vormen een 
groene buffer, bieden schaduwplaat-
sen aan dieren, breken de wind en fil-
teren fijn stof uit de lucht. Goed voor 
een beter klimaat en een mooier land-
schap. Hiertoe zijn extra budgetten via 
het Landschapsfonds Gentse Kanaalzo-
ne beschikbaar, afkomstig van de ha-
venbedrijven. In het ontwerpplan gaat 
ook veel aandacht naar recreatie. Zo-
als extra wandelpaden, aanleg van een 
speelbos, zithoekjes, een hondenlos-
loopzone, een picknickplek enz. De zo-
ne met blusvijver, eigendom van North 
Sea Port, wordt ingericht als nieuwe re-
creatieve zone. 
De VLM goot dat alles in een ontwerp 
landinrichtingsplan. Daarin staat be-
schreven hoe het gebied  zal worden 
ingericht en welke maatregelen hier-
voor nodig zijn. Het bevat ook een fi-
nancierings- en uitvoeringsplan. Dat 
laatste gebeurt in partnerschap met al-
le betrokken overheden. Ook vereni-
gingen en particulier kunnen hierin 
een rol spelen. Tot 18 mei loopt daar-
over een openbaar onderzoek…

Eric VAN LAECKE
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10% korting op alle lazerbehandelingen in de maand april. Ook op combi paketten! 
Boek nu online via www.pure-wellness-experience.be voor een gratis intake gesprek
en start onmiddelijk met uw behandeling. Haarloos tegen het einde van het jaar 
reeds na 4 tot 6 behandelingen.

Bij ons kan je ook steeds terecht voor privésauna, fl oating, (duo)massages, gelaatsverzorgingen, 
pedicure/manicure en Soak Off gel

Nieuw in ons wellness centrum: laserontharing. 

Kouterstraat 55 - 9070 Destelbergen 
0475 78 21 65 / www.pure-wellness-experience.be 

Dag lieve buurtvrouw,
In alle sereniteit is mijn (vroegere) buurvrouw Magdalena Vermeire in Oostakker begraven. Ze 
werd 92 en nam afscheid van haar man Gerard De Coninck, de dochters Godelieve en Lidwina 
en de kleinkinderen Silke en Aäron Van de Walle. Het was een lieve en kranige dame vol luis-
terbereidheid die nog altijd met beide voeten in de wereld stond. ‘Madeleine’ was afkomstig 
van Desteldonk en verzorgde er ‘tot op het einde ’ haar ouders. In 1999 verhuisde het duo naar 
Oostakker. In 2018 mochten we mee hun briljanten huwelijk vieren. Ik ben nog altijd gelukkig 
dat ik zo’n lieve bovenburen mocht ervaren. Sterkte Gerard… - Eric VAN LAECKE

Informatie online
en ter plaatse
Het openbaar onderzoek 
door de Stad Gent rond 
het landinrichtingsplan 
Oostakker-Noord kan je 
online volgen, ter plaatse 
inzien of op drie momenten 
in april op het terrein extra 
verduidelijking krijgen. De 
uitnodiging loopt tussen 19 
april en 18 mei.

Tijdens de periode van het onder-
zoek zal op drie locaties een info-
bord staan met extra informatie 
in casu halfweg de Borkelaar-
straat, aan de bushalte ter hoogte 
van Wittewalle en aan Eversdonk. 
Medewerkers van VLM zullen het 
plan voorstellen aan de buurt. 
Op dinsdag 19 april tussen 19 en 
20.30 uur, op woensdag 20 april 
tussen 14 en 15.30 uur en op za-
terdag 23 april van 10 tot 11.30 
uur. Plaats van afspraak telkens 
aan het infobord halfweg de Bor-
kelaarstraat. Ook via de webstek 
van VLM - www.vlm.be/Oostak-
kerNoord - en van het partici-
patieplatform - www.stad.gent/
Oostakker-Noord -zal extra infor-
matie te vinden zijn in tekst en 
beeld. Ook via Balie Bouwen van 
de stad kan je terecht. Afspraak 
maken via bouwen@stad.gent 
of via tel. 09/266.79.50. Bezwa-
ren op opmerkingen formuleren, 
kan via mail groendienst@stad.
gent of per brief aan het college 
van burgemeester en schepenen 
(t.a.v. Groendienst), Botermarkt 1 
9000 Gent of door afgifte aan Ba-
lie Bouwen (op afspraak).

Eric VAN LAECKE
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Actiegroep Zonder Bushalte Straat blijft alert reageren..
Actiegroep Zonder Bushalte Straat uit Sint-Amandsberg/Oostakker 
blijft alert reageren op de plannen voor een eigentijds openbaar 
vervoer in de stad. In het kader van het Belmundo-festival namen 
de mede-ondersteuners actief deel aan ‘Openbaar VerToer’, een 
informatieve bus-, fiets- of wandeltocht door Gent…

Actiegroep Zonder Bushalte Straat blijft 
ijveren voor een volwaardig aanbod aan 
openbaar vervoer in de omgeving op de 
grens van Sint-Amandsberg en Oostakker. 
Het verhaal is bekend en kon je al vroe-

ger uitvoerig lezen. Eind 2020 werd dui-
delijk dat de plannen van Vervoerregio 
Gent en uitvoerder De Lijn rond ‘Basis-
bereikbaarheid’, in de buurt op ongeloof 
en verzet werden onthaald. Ook op an-

dere plaatsen in de stad 
was dat het geval. Lo-
kaal ging het o.m. over 
het schrappen van zes 
opeenvolgende haltes 
in casu de Frans Gevae-
rtstraat, Zingemkou-
terstraat, Vogelzang, 
Goedlevenstraat, Louis 
Derachestraat en Wilde-
brake. De halte op het 
Snellaertplein zou als 
enige overblijven en als 
centrale op- en afstap-
plaats fungeren. Dat dit 
meer dan gevoelig ligt 
in een omgeving met 
veel jonge gezinnen én 
dito oudere generaties 
is intussen voldoende 
aangetoond. Op basis 

Op die markt de dato 6/2/22 was o.m. 
een plan met het toekomstig vervoersnet 
voor de buurt te bekijken. Daarop volgt 
de buslijn een eerder voorgesteld alterna-
tief, in casu via de Oudebareelstraat naar 
de Goedlevenstraat om zo de haltes Vo-
gelzang en Goedleven te behouden. Op 
participatie.stad.gent werd een alterna-
tief voorgesteld om de lus van het Ferdi-
nand Snellaertplein iets te vergroten via 
de Albrecht Rodenbachstraat, Zingem-
kouter en Waterstraat om zo ook de hal-
tes Frans Gevaertstraat en Zingemkouter 
te kunnen behouden. Komt er dan weer 
Vervoer op Maat voor de haltes aan de 
Louise Derachestraat en Wildebrake? De 
groep dringt er ook op aan om de - in ju-
li 2016 geschrapte - halte in de Sint-Doro-
theastraat weer in gebruik te nemen. De 
afstand tussen het Ferdinand Snellaert-
plein en de Zavelput bedraagt immers 
700 meter. Die wandelafstand wordt te 
groot voor de bewoners uit o.m. de Pa-

Actiegroep vraagt verduidelijking aan beleid…
N.a.v. de recente mobiliteitsmarkt in Sint-Amandsberg organiseert 
actiegroep Zonder Bushalte Straat nu een brievencampagne naar 
de burgemeester en een aantal gemeenteraadsleden op zoek naar 
meer duidelijkheid over de toekomst. Een voorbeeldbrief kan je 
aanvragen via zonderbushaltestraat@gmail.com.

viljoenweg en de Frans Uyttenhovestraat. 
Zonder bijkomende kosten zou dat extra 
klanten aantrekken. De actiegroep ver-
wijst naar al vroeger gemaakte financiële 
stadstussenkomsten op andere trajecten…

Eric VAN LAECKE

van best aannemelijke en doordachte ar-
gumenten. Met de perfide bijgedachte 
dat het autoverkeer - in plaats van te ver-
minderen - door de geplande ingrepen 
‘gedwongen’ wordt… aangewakkerd. De 
nieuwe regeling zou finaal ingaan op 1 
januari 2022. Maar dat was te hoog ge-
grepen. De plannen zijn nog lang niet rijp 
en hebben nog onvoldoende draagvlak. 
En de hele aanpak is logistiek een quasi 
onmogelijke opgave, blijkt vandaag. Be-
voegd Vlaams minister van Mobiliteit Ly-
dia Peeters (Open Vld) kocht alvast meer 
(bezinnings)tijd en maakt zich - alweer - 
sterk dat de bijgestelde plannen nu tegen 
juli van volgend jaar (2023) kunnen wor-
den uitgerold. Hoop doet leven. Het ac-
tualiteitsdebat in het Vlaams Parlement, 
gecapteerd door Villa Politica, maak-
te ook ons duidelijk dat dit geenszins ‘a 
walk in the park’ wordt. Ook al omdat de 
bustarieven alweer worden opgetrokken. 
Intussen blijven actievoerders en voor-
standers van een uitnodigend en maat-
schappelijk vriendelijk openbaar vervoer 
verder sensibiliseren én dossierkennis op-
bouwen.

Openbaar VerToer
Ook Zonder Bus Halte Straat doet dat. Na 
een reeks acties met diverse inslag (o.m. 
op de Korenmarkt), droeg de actiegroep 
recent zijn steentje bij tot het succes van 
het opzet ‘Openbaar VerToer’ in het ka 
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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

der van het Belmundo-festival. Een ini-
tiatief van o.m. ook Greenpeace Gent, 
Busje Blijf Zo, Reizigersbond, vzw CA-
TAPA, BMLIK, Jong Gent in Actie en Bu-
ren van de Abdij. De ‘inleefreis’ zoemde 
in op het openbaar vervoer van de toe-
komst. De boodschap was duidelijk: 
“Om onze natuur te beschermen heb-
ben we een andere mobiliteit nodig. 
Die is toegankelijk voor alle mensen 
en richt wereldwijd zo weinig moge-
lijk schade aan”. Aan enkele haltes o.m. 
aan de Goedlevenstraat/Krijtestraat kre-
gen de deelnemers info over de huidi-
ge plannen om bushaltes af te schaffen, 
over vervoersarmoede maar ook over 
de milieukosten en de sociale impact 
van elektrische auto’s door mijnbouw 
aan de andere kant van de wereld. In 
Sint-Amandsberg trokken de deelne-
mers en verantwoordelijke interactieve 
gids Luc Desmedt van vzw Reizigers-
bond te voet langs de vier al afgeschaf-
te haltes. Onderweg duidden stickers 
aan binnen welke afstand er in onze 
buurlanden een halte van het openbaar 
vervoer beschikbaar is. Vandaag op-
teert de politiek voor elektrische laad-
palen voor auto’s binnen een straal van 
250 meter, voor openbaar vervoer moet 
tot 800 meter te voet worden gelopen. 
Na de inforijke tocht verzamelden actie-
groep en deelnemers bij vzw Konekt - 
een project dat ijvert voor een inclusieve 
wereld - in de Lijnmolenstraat voor kof-
fie en koekjes. Ze konden er ook de vele 
persartikels inkijken die WegWijs en At-
tentie in de afgelopen maanden al over 
het dossier publiceerden…

Nog een uitsmijter. Aan de halte ‘Vo-
gelzang’ ter hoogte van de Edgard Ti-
nelstraat hing de actiegroep voor de 
gelegenheid - na een vroeger bezoek 
van ‘minister’ Mich Walschaerts van 
Kommil Foo - nog eens de zwarte doek 
‘5000 afgeschafte haltes’ op. Die werd 
manu militari door De Lijn verwijderd 
en een medewerkster moest zelfs haar 
identiteitskaart voorleggen. “Er zou 
geen gevolg aan worden gegeven”. Het 
hoofd boven het maaiveld uitsteken 
- zelfs voor het ‘goede doel’ - roept al-
tijd al weerstand op…

Eric VAN LAECKE  

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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Miguel Wiels en Georges Heerman zijn fer-
vente supporters van KAA Gent, en kennen 
elkaar al een tijdje. Heerman had zich re-
cent een keyboard aangeschaft en daar 
wou hij met Wiels wel even over praten. 
Jan Callebert, de uitgever van Wegwijs en 
Attentie is in zijn vrije tijd ook een beetje 
muzikant, dus de interesse was meteen ge-
wekt om samen eens bij Miguel Wiels naar 
zijn studio in Beervelde te trekken.
De afspraak had wat voeten in de aarde, 
want de agenda van de drie op elkaar af-
stemmen was niet simpel. Miguel Wiels 
mag dan wel gestopt zijn als componist 
voor K3, zijn agenda zit nog steeds tjokvol. 

Miguel Wiels startte 35 jaar geleden
artiestencarrière in Sint-Amandsberg
Componist, producent en Vlaams artiest Miguel Wiels aan het grote 
publiek voorstellen is wat achter de feiten aanhollen. Hij is zodanig 
gekend dat hij vaak in de gespecialiseerde boekjes staat, of beter nog op 
tv komt en in de krant staat. Voor Wegwijs hebben we hem even kunnen 
strikken voor een losse babbel over zijn carrière, en daarvoor kregen we 
de hulp van oud-schepen Georges Heerman uit Destelbergen.

Hij werkt nu samen met Niels Destadsbader 
aan nieuwe nummers, recent was hij ook 
de organisator van de tweede editie van 
“24 uur Live” om aandacht te vragen voor 
al die zangers en muzikanten, die door de 
coronaperiode van de podia waren verdwe-
nen. Het was geen politiek statement, het 
plezier primeerde voor Wiels die 24 uur in 
de bres stond in het Sportpaleis, met de 
bedoeling de muziekbusiness te steunen. 
Maar de lezers weten dat allemaal al, want 
het kwam in de media en op tv. Als wij voor 
Attentie of Wegwijs op reportage gaan 
moet de invalshoek ietsje anders zijn. Migu-
el Wiels eens vanuit een andere hoek voor-

stellen bijvoorbeeld. 
Wij kennen Miguel Wiels 
zoals de meeste mensen: 
van zijn optredens, van 
de vele liedjes voor K3, 
als side-kick en co-presen-
tator in het amusement-
sprogramma ‘Peter Live’ 
met Peter Van de Veire, 
kortom van zijn muziek. 
Hij is gekend tot in Ne-
derland, want hij werkte 
vaak met Paul De Leeuw.  
Maar wat weinigen we-
ten, en wij toevallig wel, 
is dat Miguel Wiels in zijn 
jonge jaren (hij wordt 

dit jaar 50) zijn carrière gestart is met en-
kele optredens op de Negenmeimarkt in 
Sint-Amandsberg.
Wij hebben een verleden waarin we dat 
eerste optreden van de toen nog totaal 
onbekende Miguel Wiels bijwoonden. Dat 
kwam zo: de grootvader van Miguel, ker-
misorganisator André Scheire, de vader 
van zijn moeder Christiane dus, was al en-
kele jaren de spil van het feestcomité in 
Sint-Amandsberg en later in functie van de 
stad Gent. Wij waren als journalist voor Het 
Volk, op de programmavoorstelling waar 
opa André Scheire fier het debuut van zijn 
kleinzoon aankondigde. De in 1986 nog 
jonge Miguel Wiels volgde al even piano-
lessen in de Gentbrugse Muziekschool bij 
leraar Dirk De Paepe. Dat was de inspirator 
die naast notenleer, de jonge Wiels de lief-
de voor muziek deed ontdekken. Pianole-
raar Dirk stond open voor alle muziekgen-
res, het klikte meteen met de jonge Wiels 
vernemen we nu. Om een lang verhaal wat 
in te korten: Miguel Wiels mocht van zijn 
grootvader André met zijn keyboard het 
publiek in de feesttent enthousiasmeren. 
Miguel speelde op een vlotte manier deun-
tjes die iedereen kende en waarop zelfs 
gedanst kon worden. Het succes was danig 
groot, en daar is duidelijk de kiem gelegd 
van de latere muziekcarrière. Hij kreeg bij 
die optredens heel wat applaus, maar hij 
bleef toch met de voetjes op de grond.
Miguel Wiels: “Van mijn ouders moest ik 
wel eerst mijn diploma behalen om echt 
in de muziekscène te mogen stappen. Dat 
heeft dan nog even geduurd tot ik in 1988 
de talentenjacht ‘Parade der besten’ van 
de TROS won. Ik kreeg toen naambekend-
heid en mocht al snel de pianist van zanger 
Koen Crucke (toen ook gekend als meneer 
Spaghetti) worden. En van het een kwam 
het ander. Ik schreef liedjes voor Samson en 
Gert, later kwam K3 en ik was gelanceerd”, 
verduidelijkt Miguel.
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NATUURTALENT
Wat hij niet zegt is dat hij een onmisken-
baar natuurtalent is. Miguel werd vooral 
componist die uren bezig was met muziek 
creëren, liedjesteksten aanpassen op mu-
ziek, waarbij hij vaak wel eens een melodie 
componeerde die niet meer paste bij de 
tekst, waardoor vooral de tekst moest aan-
gepast. “Het werd een wisselwerking met 
tekstschrijvers zoals Peter Gillis, Alain Van-
de Putte, maar zo werkt het ook met mijn 
vriend Niels Destadsbader. Wij verstonden 
elkaar en zorgden dat het een mooi geheel 
werd tussen muziek en tekst, en inmiddels 
had ik hier in Beervelde ook al mijn eigen 
studio”, vertelt Miguel Wiels die vorig jaar 
na 22 jaar afscheid nam als componist van 
de liedjes van K3. Op zijn palmares staan 
248 K3-liedjes en 22 albums, met Heyah 
Mama als de beste herinnering omdat het 
een eerste grote hit was. “Maar als ik naar 
mijn bankrekening kijk, dan was dat vast en 
zeker wel Oya lélé”, grapt Miguel Wiels met 
een knipoog.
Wat weinig weten is dat Miguel Wiels ook 
een echte supporter is van de Buffalo’s. 
“Dat gaat ook nog terug naar mijn jeugd”, 
herinnert hij zich. “Mijn pa Hugo was een 
autoverkoper bij de Peugeotgarage Ciac in 
Gent. En Ciac was sponsor van KAA Gent, 
en pa moest in de ‘time’ van de match vaak 
met een splinternieuw model rondrijden op 
de buitenkant van het veld in toen nog het 
Ottenstadion. En ik mocht mee. Pa heeft 
toen enkele keren de bochten aan de cor-
nervlag afgesneden, tot jolijt van de sup-
porters maar Michel Louwagie kon daar 
toch niet echt mee lachen. Daar ben ik sup-
porter geworden van ‘Gantoise’, en ik heb 
nog altijd een abonnement”, lacht Miguel 
Wiels.
Uiteraard weet je ook dat Miguel in 2010 
gehuwd is met zangeres Free Souffriau, ook 
wel bekend als Mega Mindy. Free woonde 
toen in Herzele. Maar wat weinigen weten 
is dat de vonk al oversloeg in 2003. “Ik heb 
Free leren kennen als opkomende zangeres 
in musicals, en vooral toen ze in 2002 de ti-
telrol vertolkte in de musical Doornroosje. 
Ik was gecharmeerd door haar mooie stem 
en fijne verschijning, en we zaten vaak sa-
men in Studio 100. Waar we verliefd wer-
den op elkaar is privé, maar het was al in 
2003. We hebben dat lang geheim gehou-
den, want we hadden elk onze carrière. 
Maar goed, we hebben met Wolf (13) en 
Lola (12) al onze koningswens en zijn daar 
een heel gelukkig gezin mee”.
Wie denkt dat Miguel Wiels het voortaan 
rustig aan doet heeft het verkeerd voor. 
“Toen ik bekendmaakte dat ik stopte als 
componist voor K3, dacht men dat ik het 
even wat rustiger aan zou doen. Maar ik 
had de handen vol aan andere verzoeken, 
zoals de muziek malen voor de film van 
Jan Verheyen (Bittersweet sixteen), en voor 
optredens rond muziek. En nu ben ik bezig 
met liedjes voor Niels Destadsbader, muziek 
voor Free want ik ga ook met haar mee als 
ze ergens een optreden heeft, ik begeleid 
haar op de piano tijdens haar soloconcer-
ten. Nee mijn dagen zijn goed gevuld, te-
veel om allemaal op te noemen”.

Attentie: En dit jaar wordt je 50, 
iets speciaals in gedachten? Zijn 
er bijvoorbeeld optredens in de 
regio gepland, want anders kun-
nen we dat hier in het magazine 
al aankondigen?
Miguel Wiels: “Daar ben ik nu 
eens niet mee bezig zie, die leef-
tijd gaat zo voorbijgaan, en wat 
op stapel staat daar zal je mijn 
assistente toch moeten voor 
raadplegen, want ik weet dat al-
lemaal niet van buiten. Zelf ben 
ik daar zo niet mee bezig, maar 
wel met muziek maken. Daar 
kruipt ook flink wat tijd in en dat is mijn 
leven: mooie muziek maken aan de hand 
van leuke teksten. Voor mij is dat voldoen-
de, want mijn dagen zijn gevuld”, besluit 
Miguel Wiels.
“Doe de groeten aan uw ouders, want ik 
ben van hun gerenatie”, vertel ik tussen-
door als we opstappen en nog bewonde-
ring hebben voor de vele gouden en platina 
platen op zijn palmares van Free, Niels en 
K3. De gang van de studio naar beneden 
hangt echt vol.  “Ah zo, jij hebt dus ook 
mijn grootvader gekend?”, lacht Miguel. 
Waarop ik: “ja hij runde café Concordia op 
de Antwerpsesteenweg, maar voordien be-

vond de zaak zich op de hoek van de School- 
en Warnefordstraat in Sint-Amandsberg”. 
Miguel Wiels weet het allemaal: “De Con-
cordia op de Antwerpsesteenweg heeft een 
brand niet overleefd, heel spijtig!”, verdui-
delijkt hij. En vanuit zijn muziekstudio kijkt 
hij naar de verre einder van het landelijke 
Beervelde. “Wij, de familie dus, wonen hier 
allemaal in de buurt, zelfs tante Claudine 
woont hier nu, mijn broer woont dichtbij in 
Lokeren, waar hij in de politiek zit”, lacht 
Miguel de familieman ons tot afscheid.

Met dank voor het interview.
Manu Debruyne

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)

Op zondag 20/03 waren 2 bestuursleden van 
vzw Centrum Lourdes met hun echtgenotes 
Alex Mussche & Gerda De Backer, Peter 
Audenaert & Joke Van Laethem enkele van de 
vele vrijwilligers Proper Pierken. 
De opkuisbeurt voor omgeving Lourdes was 
meer dan de moeite!
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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 !

Menu 

*Kaaskrokketten 

*** 

Frietjes met 

Stoofvlees of Vol au vent of 
balletjes in tomatensaus 

*** 

Koffie met gebak 

 

Prijs: .40 euro ( incl show) 

Zondag 8 mei vanaf 11 uur

MOEDERDAG-
BRUNCH

We starten met een glaasje cava. 
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 - 12 jaar: 30 euro. 
Reserveren is noodzakelijk,
beperkt aantal plaatsen!

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

De kop is eraf bij OKRA
Lessen smartphone, een modeshow, 
een wijndegustatie, lentefeest met 191 
feestvierders, fietsen, wandelen en pe-
tanquen + een infonamiddag en nog 
enkele vergaderingen. En dat allemaal 
op drie weken tijd. Moet er nog zand 
zijn?

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

Tento: ‘Nadir’
in kasteel van Laarne
Nog tot en met 22 mei loopt in het kas-
teel van Laarne (inmiddels 700 jaar oud) 
een unieke tentoonstelling van de vzw 
Vrienden van het Kasteel van Laarne. De 
Belgische kunstenaar Kris Martin orga-
niseert deze tentoonstelling als deelne-
mer, niet als curator met kunstenaars die 
hem gevormd hebben en beïnvloed. Het 
kasteel vormt inspiratie voor de kunst-
werken en de tentoonstelling is als het 
ware een dialoog tussen oude stenen en 
nieuwe creaties. De Provincie bedacht 
de organisatoren met een subsidie van 
10.000 euro. – (D.D.)

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.
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Nieuwe datum lezing Jan Balliauw
in OCO-Oostakker
De lezing van VRT-reporter Jan BALLIAUW over “RUSLAND en 
het WESTEN”, blijft hyperactueel.

Door een spoedopdracht voor de VRT in Moldavië, buur-
land van Oekraïne, kon op 18/03 deze jammer genoeg niet 
doorgaan. De 6 VEROO-verenigingen hebben nu samen met 
Jan BALLIAUW en met OCO een nieuwe datum gevonden ! 
Het wordt vrijdag 20/05/2022 om 20u00. Jan verzekert ons 
dat hij er dan zal zijn.

De talrijke kopers van toegangskaarten in voorverkoop 
voor 18/03, zijn ondertussen allemaal verwittigd; de mees-
ten kiezen ervoor om hun tickets overzetten naar 20 mei.  
Er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.  Het 
wordt een vol OCO; wie er nog extra wil bij zijn, wacht dus 
best niet te lang om ze te bestellen.  Bestellen kan online via 
de QR-code op de affiche. 

Tocht door Zeeuwse polders
Vrij vertrek tussen 8 en 14 uur vanuit Café Center in Hijfte.

Eindelijk, na twee corona-jaren, kunnen we opnieuw 
fietsrally’s organiseren! Op 23 en 24 april hebben we 
weer onze traditionele rally “de Griete” ingepland, een 
tocht vanuit Lochristi-Hijfte naar de Zeeuwse polders. 
 
Er is keuze uit verschillende afstanden:
- 20 km die tot in Wachtebeke rijdt
- 45 km brengt ons tot Overslag
- 65 km tot in Koewacht
- 80 km tot in Axel
- 110 km tot aan de Westerschelde, het gehucht Griete
 
Voor deze tochten betaalt u:
- 2 euro voor 20 en 45 km,
- 4 euro voor 65 en 80 km - één bevoorrading
- 5 euro voor 110 km - twee bevoorradingen
 
Bij voorinschrijving (zie website) kost het 1 euro minder, re-
creatieve fietsers (niet aangesloten bij een wielerbond) be-
talen 1 euro extra voor de dagverzekering.
 
Meer info is te vinden op onze website: 
www.hijftespurters.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.be
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In de nacht van donderdag 24 op 25 maart 
brandde omstreeks vier uur aan de Gent-
straat - rechtover retro-restaurant Uncle 
Sam’s - een voertuig integraal uit. Ook 
een wagen die er vlak voor stond gepar-
keerd, vatte vuur en werd ernstig bescha-
digd. De eigenares daarvan woont naar 
verluidt, nog maar enkele maanden in 
de straat. Het uitgebrande wrak werd al 
snel verwijderd. Volgens de geviseerde ei-

genaar en de (sociale) media gaat het om 
opzettelijke brandstichting. Ook zijn wo-
ning werd een stuk beschadigd. De politie 
onderzoekt of het om een accidentele- 
dan wel een opzettelijke brandstichting 
gaat. In de omgeving van het dorp is - 
vooral in de nachtelijke uren - wel vaker 
iets aan de hand. Als dat op termijn maar 
niet afglijdt naar meer en erger…  

Eric VAN LAECKE    

Brandstichting in Gentstraat?

Nu nog ‘knelpunten’
wegwerken…
De heraanleg van 
Oostakkerdorp reveleert ook 
al enkele knelpunten. Die 
kunnen - als men dat echt wil - 
allicht nog deels of helemaal 
worden weggewerkt.

Al vanaf het begin voelen vooral 
oudere en minder mobiele gebrui-
kers zich oncomfortabel - tot zelfs 
onveilig - bij de aanwending van 
kasseien op een aantal voetpaden. 
Die kritiek blijft op de sociale me-
dia aanhouden. De oversteek van 
de nieuwe straat naar de Pijphoek-
straat is een heikel punt. De nieuwe 
engte ligt eigenlijk verborgen ach-
ter een hoekmuur waardoor het 
zicht op en het aanvoelen van de 
situatie latent gevaar inhoudt voor 
beide richtingen. Allicht brengt het 
invoeren van voorrangsregels een 
oplossing. Dat fietsers in het (smal-
le) stuk tussen de Bredestraat en 
het dorpsplein in beide richtingen 
mogen rijden, is om problemen 
vragen. Ook de plaatselijke politie 
is daarover bezorgd. Zeker nu sinds 
kort ook de bussen weer richting 
Wittewalle en verder, doorrijden. 
Een oplossing die strikte wegdisci-
pline en/of vertoond gedrag ver-
zoent, ligt in het huidig tijdsge-
wricht niet voor het grijpen. Ook 
voor medeburgers met een visuele 
handicap zijn er paar ‘schoonheids-
foutjes’. Dat de oversteekplaatsen 
zijn aangelegd met speciale tegels, 
is een zorgzaam en welkom plus-
punt. Maar laat die niet regelrecht 
‘doodlopen’ - sorry voor de uitdruk-
king - tegen o.m. de zijgevel van 
de bibliotheek op de hoek van de 
Sint-Laurentiuslaan…

Eric VAN LAECKE

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

Met dank aan onze webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24

www.dewegwijs.be
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P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

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

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

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

WWW.PDSCARS.BE

DRINGEND GEZOCHT:
OCCASIEWAGENS, ALLE MERKEN!

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

GOED EN BETAALBAAR  -  STERK IN SERVICE  -  UW VERTROUWEN WAARD

Er zat ook figuurlijk muziek in…
De eerste Muziek Bingo door De Spiegel Spaarders op het 
huisadres aan Oostakkerdorp smeekte nu al om herhaling. De 
originele en inventieve manier om de clubkas te spijzen, werd 
enthousiast verwelkomd en meebeleefd. Zowel geoefenden 
als gelegenheidsdeelnemers ‘smeten’ zich vol vuur in de - so-
wieso ook leerrijke - muzikale uitdaging. Het mag gezegd, het 
doordacht voorbereidend werk van inwoner en klant Geert 
Smet, bleek een betrouwbare sleutel tot succes. Presentator 
Rudy Ongena en ‘soundman’ Mario De Vos waren dan weer 
al langer ‘ingespeeld’ op mekaar. Muzikale begrippen en her-
kenningsklanken streelden oren en ijdelheid en wakkerden 
de competitie aan. De penningmeesteres zag het graag ge-
beuren. De knaldrang om ook de muziek weer luider te laten 
weerklinken, kreeg - letterlijk en figuurlijk - een ferme boost. 
Een volgende editie zal o.i. niet lang op zich laten wachten…

Eric VAN LAECKE

De integrale heraanleg van (een deel 
van) de Goedlevenstraat komt in zicht. 
Het gaat om de engte tussen het kruis-
punt Waterstraat/Krijtestraat tot aan de 
Maalderijstraat. Er komt een rijweg in 
asfalt, een gescheiden rioleringsstelsel, 
een smallere rijweg en plantvakken aan 
beide kanten. Vooraf dienen de nutsbe-
drijven hun leidingen aan te passen. Ze 
krijgen daartoe de tijd tot eind dit jaar. 
Die voorbereidende werken zijn al aan 
één kant gestart. In fasen wordt de he-
le straat aangepakt, kant per kant. In 
opdracht van Fluvius pakt aannemers-
bedrijf Bayro uit Lokeren alvast de elek-
triciteits- en de waterleiding aan. De 
ervaring aan Oostakkerdorp leert dat 
die firma hard, snel en keurig werk af-
levert. En, waar mogelijk, rekening 
houdt met de verzuchtingen van de in-
woners. De eigenlijke heraanleg is ge-
pland voor begin ’23.

Eric VAN LAECKE  

Heraanleg Goedlevenstraat komt in zicht
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ATTENTIE 2022 - 56e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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

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.

Nu ‘gele doos’ afhalen…
De ‘gele doos’ voor zelfstandig wo-
nende 65-plussers wordt uitgerold 
over heel de stad. Wie die in huis wil 
halen, kan terecht op het lokaal dien-
stencentrum  of de (huis)apotheek. De 
doos is fysisch bedoeld voor te bewa-
ren in de koelkast. Inhoudelijk voor alle medische en an-
dere informatie die aan hulpverleners, brandweer e.a. snel 
toegang en duidelijkheid biedt om nog accurater hulp te 
kunnen bieden in plotse nood. Ook als je naar het zieken-
huis moet, kan dat een handig instrument zijn.

Eric VAN LAECKE 

Selectief snoeien?
Het snoeien van de bomenrijen in de 
Jozef Paelinckstraat blijft vragen op-
roepen. In het januarinummer van vo-
rig jaar kon je daarover de beleidsvisie 
van schepen voor Openbaar Groen As-
trid De Bruycker lezen. Net zoals over 
de mogelijke invloed van straatbomen 
op fotovoltaïsche cellen (lees zonnepa-
nelen). Het publiek debat resulteerde 
toen in een algemene snoeibeurt er-
gens in 2021. De geschiedenis herhaalt 
zich allicht. Een bewoner wou er niet 
op wachten en ‘forceerde’ recent zelf 
een oplossing. De Groendienst kwam 
alvast langs om de betrokken boom ‘bij 
te knippen’. De rest van de straat blijft 
onwetend en gefrustreerd op haar 
honger. Wie van wanten weet, luid 
roept of invloed kan uitoefenen, vindt 
sneller gehoor. Diezelfde ervaring leert 
dat een ‘selectieve aanpak’ daarop nog 
meer controverse oproept…

Eric VAN LAECKE

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.

TE KOOP
Mini-wasmachine Calor: perfecte staat, 
volledig demonteerbaar om te reinigen.
40cm x 48cm x 49cm, met tijd-draaiknop. 
Ideaal voor kleine wasjes, de camping, 
Slaat automatisch af. VP: 60 euro.
Info: 0494-698703

TE KOOP
Loungeset voor tuin. VP 400 euro.
Info:  0479-78 91 97 of 09-259 09 18

GEZOCHT
Man, 55 jaar, uit de regio, wenst kennis te maken met 
ouder koppel 65% voor vriendschap, gezelligheid, 
hulp allerlei, vervoer, enz…  Info: 0483 530 886.

TE KOOP wegens verhuis
Keukentafel met 4 stoelen, ronde 
tuintafel, gasvuur met oven (Nestor 
Martin). Prijs overeen te komen. Af te 
halen na afspraak:  0497-87 70 14 

TE KOOP
Groen kompostvat Ivago. VP 10 euro.
Info/ 09-329 55 36

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

TE KOOP
Damesfiets BATAVUS met 
bagagedrager en staander VP 
25 euro. Info: 09-355 08 01

ZOEKERTJES
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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

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !

Abonnement Attentie
Personen die belangstelling hebben voor 
ons maandblad ‘Attentie’ en niet op Oostak-
ker woonachtig zijn, kunnen een jaarabon-
nement 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.

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

BIBLIOTHEEK
OOSTAKKER

Sint-Laurentiuslaan 1, Oostakker,

T. 09/251 87 94 - 09/210 10 10
(Gentinfo, verlengen en reserveren)

maandag 15u30 - 19u00 - woensdag 14u00-17u00
donderdag 15u30-18u00 - zaterdag 10u00-12u30

Halfweg maart is de zesde - en ultieme - 
fase ingezet. Nog deze maand wordt het 
knooppunt integraal afgewerkt en zal 
alle verkeer voortaan via doelgerichte en 
duidelijk afgelijnde rijstroken én aange-
paste lichtsignalisatie er vlotter zijn weg 
vinden. Momenteel worden vanaf de rich-

Turboverkeersplein
quasi afgerond… 
De aanleg van het grootschalig 
turboverkeersplein ter hoogte van 
de John Fitzgerald Kennedylaan en 
de Dwight Eisenhowerlaan (Euro 
Silo) nadert zijn voltooiing.

ting Gent nog de twee rij-
stroken aangesloten op de 
rotonde. De werken start-
ten in februari van vorig 
jaar en zijn voorzien tot 
juli ’22. Het turboplein kan 
tot 6.200 voertuigen per 
dag verwerken. De Werk-
vennootschap - de Vlaamse 
bouwheer van grootscha-
lige en complexe mobili-
teitsinfrastructuur - kan nu 
al terugblikken op een vlot 
en constructief aanlegpro-
ces. Tijdige, voldoende en 
betrouwbare informatie-
spreiding tijdens de wer-
ken inbegrepen…

Eric VAN LAECKE
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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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be
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