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Volgende editie verschijnt in de week van 9 tot 16 juni. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 2 juni 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 - MEI 2022
Verantw. uitgever: zet-werk VOF, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, zet-werk@telenet.be - gedrukt bij Graphius, Oostakker

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs Zwembad wordt
competentiecentrum.

Blz. 12

Geschiedenis én toekomst Oostakkerse internaten
Zie blz. 8 én 11

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

VDK volleybaldames 
kampioen ! - Zie blz. 6

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

KOMT EEN JUWELIER AAN HUIS?

Ben je op zoek naar een juweel voor een bĳzonder moment?

Maak kennis met Christiaan Van Bignoot.

Een afspraak in alle rust. Benieuwd naar deze service aan huis?

Neem een kĳkje op www.christiaanvanbignoot.com

Whatsapp/Tel 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.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

Het Nederlands puilt uit van mooie woor-
den en expressieve uitdrukkingen. ‘Pot-
verteren’ is er zo een. De term houdt in 
dat mensen geld hebben gespaard (de pot) dat ze 
bij een feestelijke gelegenheid weer verteren ofte 
uitgeven ofte opmaken. Voel je de nuance in de 
woorden? Dat lijkt de logica zelf, maar is het niet 
altijd. Afhankelijk van hoe men naar die werkelijk-
heid kijkt, is dat relatief en soms vernietigend. Hoe 
komt het dat de uitdrukking veelal een negatieve 
ondertoon krijgt, als die ‘spaarder’ synoniem staat 
voor een of ander beleidsniveau, partij of luidop 
dromende politicus. Het antwoord is even een-
voudig als duidelijk: met een ander zijn geld is het 
nog altijd veel gemakkelijker uitgeven. U moet mij 
geloven. Ik ben geenszins een nieuwerwetse pou-
jadist - een aanhanger van een rechtse antiparle-
mentaire facistoïde politieke beweging - die alles 
afbreekt wat wordt opgebouwd. Integendeel en 
verre van. Daarvoor is mijn geloof in de mensen 
en in onze broze democratie te groot. Alles heeft 
zijn prijs én zijn grenzen. Zeker in tijden waarin 
moet worden gezaaid naar de zak en straks ‘de 
pot’ - en de ellende - dieper oogt dan ooit. In de 
wetenschap dat vroeg of laat, iemand - laat ons 
raden - de rekening zal moeten betalen. Als stilaan 
oude knar zal ik daar nog weinig last van hebben. 
Dat drijft me om nu al mijn petekinderen en hun 

kroost volop financieel te steu-
nen. Met voor hen tot 50% er-
feniskosten in het verschiet, is 

die keuze trouwens snel gemaakt. Als alleenstaan-
de, geeft investeren in het leven na ons, trouwens 
een visionair en warmhartig gevoel. 
Om af te ronden. Iedereen kent voldoende voor-
beelden van negatief potverteren. Vandaag al 
dan niet zelfs onder het mom van een corona- of 
oorlogscrisis. Deze stad torst een openbare schuld 
van 1 miljard euro en heeft nauwelijks nog centen 
om zelfs een rimpeling op het wateroppervlak aan 
te kunnen. Toch gaat het stadsbestuur bv. enkele 
honderdduizenden euro spenderen in een poging 
om ‘afvallige’ bezoekers uit de ruimere regio te-
rug naar het centrum te lokken. Nadat het beleid 
jarenlang een pak autoverkeer en dito handelsza-
ken bijna letterlijk de stad heeft uitgejaagd. Of de 
Gentse kern nu gemakkelijk bereikbaar is of niet, 
doet niet meer ter zake. Het kwaad is geschied en 
het bestedingsgeld van die generatie gaat in na-
burige gemeenten vlot over de toonbank. Nu al 
verhogen alweer de parkeertarieven en de boetes. 
Straks ook weer de ‘groene taksen’ op informatie-
ve maandbladen zoals Attentie?  Negatief potver-
teren is en blijft een gruwelijke gedachte…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever  

Potverteren...

Bij elke verkochte kaart van 2,5 euro, 
wordt er 2 euro terug betaald. Een voor-
beeld: stel, vereniging X verkoopt 100 
steunkaarten aan 2,5 euro,
Na de Oogststoet worden deze 100 kaar-
ten afgerekend bij ons Comité, nl 250 
euro. Naar volgend jaar toe, bij de verde-
ling van de nieuwe steunkaarten, wordt 
2 euro per verkochte kaart terug betaald 
aan verening X, in dit voorbeeld dus 200 
euro. Dit is voor velen een stimulans om 
hun clubkas te spijzen.

Weet ook dat er waardevolle prijzen aan 
de steunkaarten verbonden zijn, zoals 
hespen, waardebons en één hoofdprijs.
De HOOFDPRIJS voor dit jaar is een VOL-
LE WINKELKAR t.w.v. 500 euro.
Niet verkochte kaarten worden terug-
genomen tot juist voor de trekking van 
de prijzen (dit is tot de zaterdag na de 
stoet).

Mochten er nieuwe kandidaten, clubs of 
verenigingen zich geroepen voelen, om 
dit jaar te starten met steunkaarten te 
verkopen mogen die steeds contact op-
nemen met ons bestuur, dit kan via onze 
Facebookpagina of ook telefonisch op 
0475-862327

Met dank, 
het Oogststoet-Vlaaiendag Comité

VERKOOP STEUNKAARTEN OOGSTSTOET = KASSA SPIJZEN
Elk jaar worden er door verenigingen, clubs, particulieren, ed. 
steunkaarten verkocht van de Oogststoet, dit brengt een aardig duitje 
op voor hun kas. Hierbij wensen wij wat meer uitleg te geven van de 
werking hiervan.

Alle info i.v.m. Attentie:

Jan Callebert: 0478 97 87 11

info@dewegwijs.be

Beter één biertje aan de toog
dan 10 in de bak !
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NGELO
EN ZOON

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

Het verhaal van het AfricaMuseum be-
gint bij de wereldtentoonstelling van 
1897 in Brussel. Op aansturen van ko-
ning Leopold II werd het koloniale luik 
van de tentoonstelling ondergebracht 
in het Koloniënpaleis in Tervuren. Onder 
meer opgezette dieren, bodemstalen, 
voedingsmiddelen, etnografische en ar-
tistieke voorwerpen uit Congo werden in 
de zalen ondergebracht.  Na vijf jaar van 
geslaagde renovatie, opende het Africa- 
Museum op 8 december 2018 opnieuw 
de deuren. De grootste uitdaging in het 
renovatieproject bestond erin een beeld 
te schetsen van het hedendaagse, ont-
voogde 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 ge-
schiedenis van de sociale woningbouw, 
stadsvernieuwing en het belang van een 

DAGUITSTAP NAAR 
TERVUREN EN BRUSSEL OP 
ZATERDAG 11 JUNI 2022

goed sociaal weefsel. We verkennen niet 
alleen de trendy Hoogstraat en de bij 
toeristen geliefde rommelmarkt op het 
Vossenplein, maar ook weinig gekende 
buurten als de Kleine Marol, de Krakeel- 
en Radijzenbuurt.
Voor meer uitleg omtrent het program-
ma kan je terecht bij Robert Neyt via Ro-
bert.Neyt@telenet.be.
Prijs: leden 70 euro per persoon (autocar, 
toegang Afrikamuseum, lunch, gidsen 
wandeling Brukselbinnenstebuiten, ver-
zekering, fooi chauffeur), niet-leden 75 
euro per persoon. 
Inschrijven:
- Davidsfonds: bij Christiane De Waele, 

tel. 0479/422800 of cedewe.dewaele@
skynet.be of
- Pasar: bij Erik Verleyen – tel. 0472/882840 
of erik.verleyen@proximus.be. 

Uw inschrijving is slechts definitief na be-
taling op rekening  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.

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
Wij leveren ook aan huis !
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RAAMBEKLEDING OP MAAT GEMAAKT

RAAMDECORATIE
Ons assortiment breidt uit!

TOTAAL INTERIEUR

Vrijdag 27 mei 2022

Culinaire Dagfietstocht
in het Meetjesland
Tijdens de Krekenroute Meetjesland 
zwerft u langs kleine dorpjes, die verscho-
len liggen in een landschap dat je kippen-
vel bezorgt. Het krekengebied is een erg 
idyllische regio met kilometers lange kre-
ken, vele kleine kanaaltjes, grachtjes en 
nostalgische hoevetjes. Al deze kreken 
zijn restanten van lang vervlogen over-
stromingen tijdens de middeleeuwen. 
We starten onze culinaire tocht om 10 uur 
aan de eindplaats van deze fietstocht nl 

Restaurant Polderzicht 
Sint-Janstraat 138 te 
9928 Sint Jan in Eremo. 
Van hier fietsen we naar 
café-bistro ‘t Dorpshart 

te Stee 16 in Sint-Laureins waar we de ei-
genlijke tocht  met koffie en gebak aan-
vangen.

Na onze koffie en ons gebakje vatten 
we onze 51 km lange tocht aan. Tijdens 
de tocht zullen we op meerdere locaties 
stoppen om de verschillende gangen van 
ons menu te nuttigen.
Na de laatste stopplaats waar we het des-
sert gebruiken, is deze activiteit ten einde 
en keren we huiswaarts.
Zowel leden als niet-leden kunnen in-
schrijven voor 43 euro per persoon. In-
begrepen zijn koffie en gebak, soep, 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

Voor het hoofdgerecht hebben jullie de 
keuze tussen: vleesgerecht (waarschijn-
lijk varkenswangetjes), visgerecht (waar-
schijnlijk heekfilet) of veggie. Gelieve dit 
te vermelden bij inschrijving. Let wel: in 
dit arrangement zijn dranken niet inbe-
grepen; deze dienen afzonderlijk betaald 
te worden. Eventuele voedingsallergieën  
moeten vooraf gemeld worden.

Inschrijven tot 12 mei bij:
Eric De Mey (tel:0468/489938) of via
pasar.oostakker@gmail.com
Inschrijving is pas definitief na storting  
van 43 euro per persoon op Pasarrek:                             
BE13 8905 3402 4639 met vermelding Cu-
linaire fietstocht 27 mei.
Van de inschrijvers verwachten we een 
GSM-nummer of telefoonnummer. Zo 
kunnen we jullie informeren bij eventu-
ele wijzigingen.

KRISTINA DEBOEL
Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE - BARISTA
Ook Koffie

Wachtruimte met mogelijkheid voor

darts 3 soorten, kaarten, verwarmd terras

maandag 09u00-20u00 - dinsdag 14u00-20u00
donderdag 14u00-20u00
zaterdag 14u00-20u00

woensdag gesloten, vrijdag en zondag op afspraak
Wintermaanden open tot 19u00

Dames!  Elke laatste zaterdag v/d maand:

Victoriajuwelen: bezichtigen en bestellen

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

TERRAS OPEN BIJ
GOED WEER

Gert en Kelly heten u welkom !

ZAAL BESCHIKBAAR
TOT 80 PERSONEN

ALLE CLUBS/VERENIGINGEN WELKOM !
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Positief gedacht! 
Snijd niet door wat je kunt ontknopen ! 

(Joseph Joubert) 
info@zinloosgeweld.net

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 6 mei t.e.m. 8 juni 2022

Kipfilet
4 + 2 gratis

Geldig van 6 mei t.e.m. 8 juni 2022

Hamburgers
4 + 2 gratis

Geldig van 6 mei t.e.m. 8 juni 2022

Gehakt
1 kg + 1/2 kg gratis

Geldig van 6 mei t.e.m. 8 juni 2022

Kortingsbonnen te gebruiken in de winkel

maandag tot vrijdag: 7u30 tot 18u30

Zaterdag: 7.30 tot 17u

Zon- en feestdagen gesloten

Gastspreker Patrick De Boosere is 
professor aan de VUB. Gespeciali-
seerd in demografie, vergrijzing, 
internationale migratie en onge-
lijkheid in gezondheid en sterfte.
Tijdens zijn uiteenzetting ver-
lost hij  je van een hoop bijge-
loof: dat langer werken nodig is 
om de pensioenen betaalbaar te 
houden en zulks ook niet meer 
dan redelijk is, gezien de stijgen-
de levensverwachting. We moe-
ten beseffen  dat er een monster 
is dat je kostbare levenstijd aan 
het opvreten is, het monster dat 
men gemeenlijk de neolibera-
le economie noemt.  Ingehamer-

de mythes worden weerlegd. 
Patrick schetst  de onthutsende 
geschiedenis van hoe de neolibe-
rale logica overheden en instel-
lingen heeft ingepalmd. Tot slot 
pleit hij tot een warm pleidooi 
voor een andere economie, een 
op mensenmaat. 
Deze info-avond wordt gra-
tis aangeboden en iedereen 
ontvangt eveneens een gratis 
drankje.

ACV RICHT IN:

Info-avond betaalbaarheid pensioenen
Lang leve de vergrijzing
Op donderdagavond 19/05/2022 om 20.00 organiseren de ACV-
afdelingen van Oostakker, Desteldonk en Sint-Kruis-Winkel/
Mendonk een info-avond voor alle leden die bezorgd zijn over 
hun eigen pensioen. Deze info-avond gaat door in het OCO, 
Pijphoekstraat 30 in Oostakker.

Buffalo, Buffalo !
Op Paasmaandag (18 
april 2022) vertrok een 
supportersbus met al-
lemaal inwoners van 
Oostakker aan het 
Maegher Goet naar de 
Bekerfinale in het Ko-
ning Boudewijnstadion 
te Brussel. Niet enkel 
waren we ‘geried’, 
maar mochten we ook 
nog eens met de over-
winning huiswaarts ke-
ren! Sfeer genoeg !
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VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen

	

16de		HIJFTESE	
REINAERT-SNEUKELFIETSTOCHT	

Zondag	19	juni	2022	
	
	
Start:	Familie	Peter	De	Wilde																														Inschrijven	kan	tot	uiterlijk	8	juni	via	overschrijving	op					
													Veldstraat	48																																														rekeningnummer:	BE	66	4450	6068	1143	met	vermelding																																																																		
													9080	Lochristi-Hijfte																																	“sneukelfietstocht	en	aantal	personen	en/of	kinderen.	
																		Tussen	13.00	uur	en	14.00	uur																kaarten	te	bekomen	via	de	bestuursleden	tot	uiterlijk	11	juni.	
Deelname:	volwassen	15,00	euro																																																										tel:	09/355.70.19	–	De	Schoenmacker	C.	
																								Kinderen	-12	jaar	10,00	euro																																																				09/355.59.76	–	De	Keyster	D.	
																																																																																																																															09/355.26.26	–	Naudts	E.	

Meer dan 600 toeschou-
wers zakten af naar de 
Edugo-arena om hun ploeg 
‘de kroon op het werk’ te 
zien zetten. In een zenuw-
achtige start (3-3), met vooral veel 
verdedigend werk, maar weinig bloks, 
liepen de bezoekers uit tot 9-12, maar 
Iris Vandewiele kon op de middenpo-
sitie haar ploeg terugbrengen. Fla-
ment forceerde de eerste wedstrijdbal 
24-21 Gent kwam via 25-22 verdiend 
1-0 voor.
Set twee werd gedomineerd door de 
thuisploeg (4-0, 14-8, 18-12). Bij 25-19 
werd het 2-0.

DAMESVOLLEYBAL

Kroon op het werk 
voor VDK Gent
Na een verloren bekerfinale kon 
Gent nu toch de (oververdiende) 
titel binnenhalen. Weliswaar niet 
zonder slag of stoot, immers in 
de halve finale was het bibberen 
tegen Oudegem, en ook in de 
finale, tegen een moedig Genk 
was een ‘belle’ nodig om tenslotte 
op 1 mei de titel in eigen Edugo-
arena te kunnen vieren.
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Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

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 !

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

Op 11 juni 2022 om 19 uur: 

RUDY HAMMOND @ BLUE LADIES
Duokroket

Of
Carpaccio van rund

***
Americain préparé schotel

Of
Stoofvleesschotel

***
Dame Blanche

Of
Aardbeiencoupe

Dit voor de prijs van 35 euro per persoon. 
Graag op voorhand reserveren! 

In set drie een ander verhaal. Genk 
liep uit 2-4, 4-8, 12-15. Bij 16-15 leek 
het tij te keren, maar 2 opeenvolgen-
de receptiefouten bij de thuisploeg 
zorgden voor 16-19 en kort daarna 
werd het ook 18-22. Gent klampte 
nog even aan maar met 21-25 kregen 
de bezoekers ook verdiende setwinst.
Set vier herpakte de thuisploeg zich 
aanvankelijk (8-6), maar drie opeen-
volgende bloks zorgden voor 9-11. 
Maar met gevechtsvolleybal, Flament 
en Vandesteene aanvallend, werd de 
scheve situatie rechtgezet. Via 16-13 
en 19-15 ging VDK nu recht naar de ti-
tel. De tweede wedstrijdbal kon Mar-
lies Janssens op positie twee afmaken. 
Het feestje kon beginnen.
Coach Morand was (terecht) opge-
lucht na de wedstrijd. Na zo’n fantas-
tisch seizoen, zonder nederlaag in de 
reguliere competitie, is Gent de ver-
diende kampioen. Het was al negen 
jaar geleden dat VDK de titel binnen-
haalde. Proficiat. – J.C.
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Het lag in de lijn der verwachting, en 
blijkbaar voor mij ook in die van de fa-
milietraditie ofschoon minder evident, 
dat er na de lagere school op ons dorp 
slechts één uitweg leek te bestaan : de 
normaalschool bij de broeders in Oostak-
ker voor de opleiding tot onderwijzer. Na 
het 7e leerjaar was het dan zover, maar 
dit was zonder de waard gerekend, want 
om aan de studie van “meester” te mo-
gen beginnen was de enige voorwaarde 
waaraan we moesten voldoen 14 jaar ge-
worden zijn. Samen met nog een paar an-
deren welke  maar 13 waren, moesten wij 
dus ofwel een jaartje geduld hebben of-
wel nog een jaartje uitzitten in een ande-
re discipline, vooraleer te mogen starten 
voor onderwijzer. Om dicht bij de bron te 
blijven, de respectievelijke gebouwen la-
gen in dezelfde straat tegenover elkaar, 
gingen één der andere jongens Etienne, 
en ik, dan maar voor een tussenjaartje 
middelbaar onderwijs naar de kostschool 
van de broeders in de Sint-Jozefstraat in 
Oostakker.
En zo bestond het dat ik, als intern, voor 
het schooljaar 1951-1952 terecht kwam in 
het eerste jaar middelbaar onderwijs en 
daar men toen omgekeerd telde was dit 
de 6e B Moderne Humaniora in de kost-
school van de broeders in Oostakker! Dat 
betekende voor de eerste maal van thuis 
weg, op internaat in een totaal vreemde 
omgeving. De grote zwarte houten kof-
fer gevuld met onze obligate persoonlij-
ke bezittingen, alles getekend met het 
mij toegekend nummer 23, was reeds on-
ze reputatie voorafgegaan, meegegeven 
met de plaatselijke voerman naar Gent 
met zijn wekelijkse vrijdagrit op het ein-
de van het groot verlof. Op de folder bij 
inschrijving werd duidelijk als onmisbaar 
gepropageerd, het kruisje en wijwaterva-
tje voor in de chambrette, de lampetkan 
met dito kom, slaap- bed- en toiletgerief 
en niet te vergeten de noodzakelijke pis-
pot voor noodgevallen! 
Veel plaats in de slaap-box was er niet, 
enkel de beddenbak met aan het ene uit-

Op internaat in Oostakker
einde een laag kastje met daarop de lam-
petkom, aan het andere een manshoge 
kast voor ons persoonlijk gerief, dat alles 
aan het nieuwsgierige oog onttrokken 
door een gordijn die in gesloten toe-
stand nog slechts een afgemeten plaats-
je toeliet om net tussen het bed en deze 
privacy-hulp te kunnen staan. Normaal 
volstond dit ruimschoots daar deze plek 
van intimiteit enkel voor ‘s nachts voor-
bestemd was. Het was bij uitstek vooral 
de eerste dagen na een verlof de uitver-
koren plaats voor een zee van heimwee 
en een oceaan van stil verdriet. Een en-
kele uit de kluiten gewassen jongeling 
had wel eens problemen met zijn leng-
te zodat hij worstelde met wat hij com-
fortabel ervoer en met wat hij ondervond 
toen hij zich probeerde neer te vlijen op 
de matras, die we trouwens ook van thuis 
dienden mee te brengen. En over het ver-
lof gesproken, dit is in de volgende jaren 
steeds meer versoepeld temeer daar het 
internaat later in vele scholen helemaal 
afgebouwd werd. Wij gingen “binnen” in 
september en dit tot eind december voor 
het kerstverlof, daarna tot Pasen, om in 
juni te eindigen met het derde contact 
met het thuisfront! Je kunt je dan ook 
wel voorstellen welk figuur wij sloegen 
toen wij met ons tweeën van Sint-Lau-
reins als groentjes de euvele moed had-
den een onderhoud bij broeder directeur 
te vragen om de toelating te bekomen 
het week-end eind september naar huis 
te mogen omdat het op ons dorp toen 
kermis was! Nog voor we helemaal wa-
ren uitgesproken, stonden we terug in de 
gang!
We begonnen dus zo goed en zo kwaad 
aan ons eerste jaartje in de middelbare 
afdeling met enkel de bedoeling volgend 
jaar over te stappen naar de Sint-Jan-Ber-
chmans jongensnormaalschool aan de 
overkant van de St.Jozefstraat. In het 6e 
B was de heer Hemelsoet klastitularis en 
tevens leraar wiskunde. Er waren naast 
enkele broeders ook nog een paar leken-
leraars zo voor nederlands en frans, wier 

namen ik vergeten ben. Onze klas be-
vond zich naast het voetbalveld dat hoog 
omheind met draad nogal zanderig was 
en op allerhande vrije momenten dank-
baar gebruikt werd om racepistes te bou-
wen voor het demonstreren van onze 
talenten wat betreft knikkerwedstrijden. 
Midden in de klas stond toen nog de klas-
sieke hoge kolenkachel en aan de over-
kant der gang tegenover onze klasdeur 
was de deur van de turnzaal. En daar ik 
zoiets in onze dorpsschool niet gewoon 
was bleef het beeld bij het openen der 
deur mij jarenlang achtervolgen. Zo-
veel marteltuigen bij elkaar had ik zelfs 
in het Gravensteen niet gezien! Daar wij 
aan het uiteinde van de gang zaten was 
er enkel nog een trap naar boven en dan 
de buitendeur naar het speelterrein en 
richting vakschool. Daarnaast hadden wij 
in de St.Jozefstraat ook nog het genera-
laat van de orde en verder wat gebouwen 
waar we enkel bij de grote christelijke 
feesten naartoe gingen voor één of ande-
re viering en dan in de gangen, mooi op 
een rijtje langsheen de muren, de broe-
ders in wording uit het noviciaat, zagen 
voortschrijden in stilte. Eenmaal werden 
we ook verwacht aan de overkant waar 
de onderwijzers in spe een show hadden 
bijeen gebokst. Voor de internen was er 
wel heel wat verstrooiing en ontspanning 
voorzien. Naast de speelplaats en speel-
zaal voor bij slecht weder konden we vrij 
door een poortje naar het speelterrein 
naast de school. Vooral tijdens de winter-
avonden konden de liefhebbers naar de 
kleine refter voor figuurzagen. Er werd 
op vrije namiddagen gewandeld in de 
velden rond Oostakker, gingen wel eens 
spelen in de hovingen van een leegstaand 
kasteel en gingen we ook in groep te 
voet naar de film van Disney “Sneeuwwit-
je” in een bioscoop langs de grote baan. 
Bij zondags bezoek konden we wel even 
mee buiten om een lekkere wafel in het 
hotel naast de grot.

Van de dagelijkse missen in de kapel her-
inner ik mij nog levendig het optreden 
van de Flor, de broeder die op een ver-
hoog vooraan in de middengang  stond 
om de samenzang  te dirigeren. Hij had 
steeds een stapel zangboeken «Sursum 
Corda” bij zich liggen voor het geval hier 
of daar, een individu hem irriteerde! Fre-

Naar aanleiding van het artikel “In opdracht van de Markiezin” in de rubriek 
“Oostakker in de vorige eeuw“ van november 2021, ontvingen wij een reactie van 
Raymond Strymens uit Sint-Laureins waarin hij zijn herinneringen neerpent aan zijn 
verblijf in 1951 in het internaat van de “Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes“.
Graag laten wij hem deze maand aan het woord. 
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www.preventic.be
Installatie, onderhoud en reiniging van centrale 

verwarming, sanitair, pelletkachels, schouwen, etc.

Michaël Van Parys
Info@preventic.be

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

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

quent gebeurde het dat een goed gemikt 
exemplaar langs onze oren voorbij zoef-
de en een slapend of praatziek, hem op 
de heupen werkend, slachtoffer in zijn 
bezigheden gestoord werd! Maar dit 
was niet het einde van het verhaal, na de 
plechtigheid werden de uitverkorenen 
bij hem verwacht om de projectielen net-
jes terug te bezorgen bij het terugkeren 
van de kapel voor het eetmaal, wel in 
de speelzaal tegenover de refter, en niet 
zelden kwamen ze terug van het onder-
houd met een bloedneus! Men had een 
grote refter van broeder Stany, waar ik 
mijn vaste stek had recht tegenover het 
doorgeefluik naar de keuken, waar wij ‘s 
avonds eventueel een eitje konden afge-
ven met een berichtje, gekookt of gebak-
ken, tegen ‘s anderendaags ‘s morgens, 
en bij een kastje van één der vele langs-
heen de wanden rondom de eetzaal. 
Kastje dat werd gebruikt voor het be-
waren van onze niet bederfbare toespijs 
voor bij de boterhammen, potje Materne 
confituur, doosje smeerkaas La vache qui 
rit, blikje sardientjes, enz. De kleine ref-
ter van broeder Alberto lag daarnaast en 
werd bij winteravonden dus ook gebruikt 
door de liefhebbers figuurzagen en door 
de boekfanaten.
Er was ook een grote en een kleine slaap-
zaal van broeder Werner die ook verant-
woordelijk was voor het voorbereidend 
jaar van de Humaniora. Ik had mijn bed-
stee in de grote “dortoir”. Er was een zie-
kenzaal waar in mijn tijd Broeder Misaël 
de plak zwaaide. Die was goed ingericht 
en mee met de tijd, Zo is broeder Misaël 
in Nederland een cursus gaan volgen voor 
het zetten van spuiten met penicilline dat 
toen volop in opmars was. 

Sommige broeders waren ver hun tijd 
vooruit, zo was er in het 5e Moderne een 
leraar Engels die het aanschouwelijk on-
derwijs wel letterlijk toepaste. Voor een 
les over “the fire” deed hij de banken op-
zij schuiven, kwam binnen met een stapel 

oude kranten onder de arm, verfrom-
melde die en stak die in de fik in het 
midden van het leslokaal. Bij een ande-
re liep het minder goed af!  Op het ein-
de van het schooljaar ging die de klas 
uit voor een les scheikunde in open 
lucht, hij bracht een lading zelf ge-
maakte springstof die hij in een doosje 
van schoensmeer had gestopt, tot ont-
ploffing. Resultaat : van de leerlingen 
die hij in een ruime kring rond het ex-
periment had laten plaatsnemen, moes-
ten er een paar naar de kliniek!

Niet alleen het einde van het school-
jaar maar het einde van elk trimester 
was altijd leuk, niet enkel omdat het 
thuisfront in zicht was, maar de lesac-
tiviteit werd stilaan afgebouwd en er 
ontstond een klein handeltje in het uit-
lenen van de “Suske en Wiske’s” in ie-
ders bezit tegen een kleine vergoeding 
van 1 frank. Het jaareinde werd draag-
lijker gemaakt door de plaatselijke dag-
bladventer die ons elke avond op de 
speelplaats de kans gaf om het specia-
le ronde-krantje van “Ons Volkske” met 
het dagelijks verslag van de rit in de 
Ronde van Frankrijk met de lotgevallen 
van Thomas Pips, aan te schaffen!
Mijn passage in Oostakker heeft helaas 
niet lang geduurd, tijdens het daarop-
volgend groot verlof viel ik naast de 30 
uitverkorenen van een honderdtal kan-
didaten uit de boot bij de Normaal-
school. De broeders hadden het op de 
thuisbasis blijkbaar helemaal verkorven 
zodat ik de Humaniora in andere oor-
den zou verderzetten, waarna ik via het 
regentaat in Sint-Niklaas dan uiteinde-
lijk toch in het onderwijs terecht kwam.
Als intern hadden wij, buiten het obli-
gate verlof, omzeggens geen contact 
met de buitenwereld, wisten we niet 
wat er allemaal gaande was, ook al was 
er nu en dan toch wel iets dat de moei-
te was. We kwamen uit een periode van 
de Koningskwestie, op 17 juli 1951 leg-
de Boudewijn I de grondwettelijke eed 
af, en in September 1951 kwamen de 
verdedigers van de officiële scholen een 
eerste maal op straat tegen de subsidie-
regeling van onderwijsminister Harmel 
wat zou leiden tot de beruchte school-
strijd met o.a. de wet Collard.

Met dank aan Raymond Strymens.
Guido Rogiers

Hommage aan
Jo Decaluwe
In december vorig jaar overleed polyva-
lent acteur, regisseur en theaterdirecteur 
Jo Decaluwe. Hij wordt in één adem ge-
noemd met het succes en de uitstraling 
van de Gentse toneeltheaters Arca en 
vooral Tinnenpot. Daarvan was hij ja-
renlang de bezieler en het uithangbord. 
Decaluwe werd geboren in Petegem-aan-
de-Leie en was vergroeid met de werken 
van zijn streekgenoot, plattelandsschrij-
ver Cyriel Buysse. Op woensdag 25 mei 
zou hij 80 jaar geworden zijn. Via een 
concert in Tinnenpot wordt die dag mu-
zikale hulde gebracht aan zijn inzet en 
gedrevenheid.

Tickets 15 euro. Reserveren via:
info@tinnenpot.be of tel. 09/225.18.60.

Eric VAN LAECKE  

Volgende editie = zomer-editie
Er is nog één Attentie vóór de zomer-
vakantie. Die zal uitgedragen worden 
tussen 9 en 16 juni. De teksten moeten 
bij ons binnen zijn uiterlijk 2 juni. Op die 
manier kunnen onze medewerkers in ju-
li ook eens ‘naar adem happen’ en een 
kort verlof nemen. Daarna verschijnt At-
tentie pas terug rond 10 augustus.
Dank voor het begrip.

Jan Callebert, uitgever
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www.bcwijnen.be  
                  Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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VRIJ 3 & ZAT 4 JUNI      17u - 21u  

gins, bubbels en wijnen (wit - rosé - rood) 

vrij 3 & zat 4/6 
zomerproeverij 

 
 

 

In deze rubriek duikt lokale hobbyfotograaf Frank ‘PamiPics’ Paemeleire in 
zijn archieven. Hij vist er foto’s over Oostakker op en maakt er maandelijks 
een fotoquiz van. 
 
In welke Oostakkerse straten werden deze foto genomen? 
 
Verbind de foto’s met de juiste straatnaamborden en stuur jouw oplossing 
voor 25 mei naar frank.paemeleire@telenet.be. Uit de juiste antwoorden 
wordt één winnaar getrokken, die krijgt een pakketje originele postkaarten 
van Oostakker in de bus! 
 
 

 
 

De oplossing van april was ‘M’: deze – op de stijging van de zeespiegel 
voorziene – voordeur bevindt zich op de hoek van de Groenstraat en de 
Antwerpsesteenweg.   
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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

Lourdesstraat 68 - Oostakker - 09 256 83 03

Vanaf 1 mei
t.e.m. eind augustus

zullen we gesloten zijn
in de Lourdesstraat.

U kan 
tijdelijk bij ons terecht
in Gent, Veerleplein,
restaurant ‘t Prison,

mét terras !

Eventjes terug in de tijd. De start van de EDUGO 
Scholengroep op 1 september 1999 luidde ook 
de komst in van een gloednieuw internaat, gesi-
tueerd op de huidige Campus De Brug. Het opzet 
startte net op het moment dat de internaten in 
heel Vlaanderen aan populariteit moesten inboe-
ten.  Niet echt zo in Oostakker. Het pedagogisch 
project sloeg aan en het aantal internen groei-
de er jaar na jaar. Met al snel het bordje ‘volzet’ 
aan de ingangsdeur. Een oplossing bleef niet uit. 
Vanaf september 2010 kreeg een tweede inter-
naat een plaats op de derde verdieping van Cam-
pus De Toren. Een aantal vervallen kamers van 
de vroegere Sint-Jan Berchmansnormaalschool 
werden daartoe grondig gerenoveerd en van al-
le modern comfort voorzien. Dat laatste is rela-
tief want oogt alweer een stuk anders. Rekening 
houdend met o.m. de snelle evolutie in het IT- en 
communicatielandschap. Een aangepaste infra-

EDUGO internaat ontwikkelt zich tot ‘een warme thuis’…
De inhuldiging van het STEM-atelier in het vroegere zwembad Rosas, liet ook 
kennismaken met de vernieuwde vleugel van het EDUGO internaat, Campus De 
Brug. De aanpak en werking ervan beoogt voor alles ‘een warme thuis’ voor de 
internen. De renovatie reikt nu al 16 comfortabele én eigentijdse slaapkamers aan. 
In de loop van het schooljaar ’22-’23 komt er nog eens eenzelfde aantal bovenop…

structuur en een groeiend verbruik aan elektri-
citeit omwille van het onlinegebeuren en het 
opladen inbegrepen.  
 
‘Een warme thuis’
Vandaag bieden de directieleden Nancy De Gey-
ter en Lieselotte Bockstal - samen met acht op-
voeders - elk schooljaar een warme thuis aan 
maximum 125 internen. Het gaat om jongens 
en meisjes tussen 12 en 19 jaar. Die zijn volgens 
de schooljaren gespreid over de twee locaties en 
zijn allen leerling van de scholengroep. Ouders 
en ‘verblijvers’ kiezen alsmaar bewuster voor 
het pedagogisch project. En willen hun kroost 
in een comfortabel en fris ogend internaat zien 
opgroeien. In een overigens groene, erg sportie-
ve en culturele omgeving. Verbouwen was dus 
een must. Een grondig en doordacht concept en 
een procesmatige aanpak op termijn evenzeer. 

De krachtlijnen ervan zijn duidelijk: voor alles 
een rustpunt en een warme thuis bieden op ba-
sis van een kleinschalige én familiale aanpak. 
Dat bovendien streeft naar een optimaal even-
wicht tussen de groep en het individu. Sinds ge-
ruime tijd wordt het internaat op Campus De 
Brug grondig gerenoveerd in functie van ge-
moderniseerde ruimere kamers, gezellige zit-
hoeken en andere hedendaagse faciliteiten. Dat 
gebeurt stelselmatig in fasen over de verdiepin-
gen (en jaren) heen. De vroegere lange, donke-
re en smalle gangen met 36 slaapkamers werden 
met veel animo - en dito nostalgische terugblik - 
door alle betrokkenen afgebroken. In de plaats 
kwamen nu al zestien aanlokkelijke kamers - el-
ke verblijver heeft een eigen leefruimte - die vol-
doende ruimte bieden om te slapen, te studeren 
en tot rust te komen. Een gezellige leefruimte, 
geriefelijke keuken en douches inbegrepen. Om 
de groepsgerichte werking en de verbonden-
heid blijvend te stimuleren, werd ook de gro-
te ontspanningszaal grondig aangepakt. Die is 
sinds november van vorig jaar het kloppend hart 
van het internaat. Intussen gaat op een hoge-
re verdieping de renovatie kordaat verder. In de 
loop van het schooljaar ’22-’23 wordt daar de 
realisatie van 16 extra nieuwe kamers verwacht. 
Het voorlopig resultaat mag nu al gezien…

Eric VAN LAECKE 
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Voorzitter van de vzw EDUGO Scholen-
groep Cedric Blanpain dankte vooraf al 
diegenen die hun steentje bijdroegen 
tot het resultaat en schetste de moeiza-
me voorgeschiedenis. Met de sluiting van 
het vroegere zwembad Rosas door de Stad 
Gent in september2014 en de aanslepende 
perikelen nadien, in een dubieuze hoofd-
rol. Het toenmalig schoolbestuur kon fi-
naal de leegstand, de verloedering en het 
vandalisme in de schaduw van de diver-

Van zwembad tot competentiecentrum… 
Na vertragende coronatijden nam middenschool EDUGO De Brug aan 
de Eksaardserijweg nu ook officieel het STEM-atelier en dito labo in 
gebruik. Het vroegere zwembad Rosas onderging daartoe een heuse 
transformatie. De nieuwerwetse realisatie biedt aan de leerlingen de 
mogelijkheid om een keuze te maken voor STEM-technieken en STEM-
wetenschappen. Verduidelijking volgt…

se secundaire scholen en de EDUGO Are-
na, niet langer aanzien. Het kwam tot een 
vergelijk tussen het - in erfpacht exploite-
rende stadsbestuur - en de Congregatie 
van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw, de 
eigenaars (elders in Attentie). Na de ont-
manteling van het zwembad werd aanvan-
kelijk geopteerd voor 
extra klaslokalen. Van-
uit voortschrijdend 
inzicht besliste afge-

vaardigd bestuurder Bertrand de Geeter 
en zijn ‘Dienst Infrastructuur en Gebou-
wen’ om de vroegere kuipen van het 
zwembad toekomstgericht te vullen met 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde. Het STEM-atelier en -labo za-
gen het levenslicht. Het letterwoord staat 
- in het Engels en dus mee met de tijd - 
voor Science, Technology, Engineering en 
Mathematics. In het verlengde van een 
door de Vlaamse Regering al vroeger ge-
lanceerd actieplan dat (exacte) weten-
schappen ook letterlijk in de praktijk wil 
verbinden.
Directeur Lut Gobeyn zette de schoolse 
omkadering van het opzet in een verhel-
derend licht. EDUGO De Brug is een bre-
de eerstegraadsschool. Al in het eerste 
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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

 
Wij spelen op: 
 
woensdagavond  
van 20.00 u. tot 23.00 u. 
 
zondag  
van 10.00 u. tot 12.00u. 
In de sporthal ‘Wolfput‘ 
in Oostakker 
 
 
INFO: 
www.badmintoncluboostakker.be 
 
@:bestuur.bco@gmail.com 

jaar worden de leerlingen uitgenodigd 
en gestimuleerd om een keuze te maken 
tussen elf basisopties vanaf het tweede 
jaar.
Die laatsten zijn een voorbereiding op 
een zogenoemd doorstroomrichting, op 
een richting met dubbele finaliteit en op 
één die specifieker voorbereidt op de ar-
beidsmarkt. De leerlingen kunnen o.a. 
opteren voor de STEM-technieken en 
de STEM-wetenschappen. Daartoe werd 
het vroegere zwembad omgebouwd 
tot een competentiecentrum. Het is een 
voorbeeld van goede praktijk waar de 
vernieuwing van de leerplannen volle-
dig kunnen worden gerealiseerd. Met 
dank aan de infrastructuur én de (ei-
gentijdse) leermiddelen. En aan de leer-
krachten die er vernieuwend aan de slag 
zijn en hun expertise én de beschikba-
re ruimte flexibel met elkaar delen. De 
traditionele klasopstelling wordt daar-
bij doorbroken. Een multidisciplinair 
team van leerkrachten begeleidt een 
groep leerlingen uit verschillende jaren 
en richtingen. In een afwisseling van in-
structiemomenten en individuele project- 
opdrachten. Onder het aloude motto en 
in een boeiende interactie ‘zien werken, 
doet werken’.  Het STEM-lab in het vroe-
gere ‘kleine bad’ richt zich naar leerlin-
gen met een neus voor wetenschappen, 
wiskunde en techniek. Het is een tren-
dy aantrekkingspunt bij het jonge volkje 
dat wetenschappelijk wordt uitgedaagd. 
Met hulpinstrumenten als program-
meertalen, 3 D-printers, de microscoop 
of - via Arduino - hun eigen Marswagen-
tje besturen. In het vroegere ‘grote bad’ 
laat het  atelier in verschillende hoeken 
gebruikmaken van o.m. een freesmachi-
ne, een boormachine, een plooibank tot 
zelfs een lasercutter. Die etaleerde voor 
de gelegenheid zijn kunnen via het af-
leveren van een ‘Opening STEM-ate-
lier’-sleutelhanger. Er is ook nog wat 
uitbreiding op komst…

Tekst en foto’s: Eric VAN LAECKE   
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Aanleunend op het STEM-atelier komt er 
binnenkort ook nog een extra ruimte aan 
de kant van de parking waar de leerdoe-
len die met ‘bouw’ te maken hebben, zul-
len kunnen plaatsvinden. Dat maakt het 
keuze aanbod voor de leerlingen er nog 
ruimer en aantrekkelijker op.
Op diezelfde Campus De Brug hoopt 
men even binnenkort te kunnen over-
gaan tot de eerste spadesteek voor een 
nieuwbouwproject waar vandaag o.m de 
fietsstallingen zich bevinden. Het dossier 

Nog EDUGO projecten
Naast het officieel geopende STEM-atelier en de verdere renovatie van 
het internaat, staan bij EDUGO Scholengroep nog een aantal projecten 
op stapel. Een nieuw mobiliteitsplan met een paar dito straatnamen en 
de omvorming tot ‘fietsstraat’ inbegrepen. 

omvat o.m. een multifunctionele (sport)
ruimte, een overdekte fietsenstalling en 
diverse lokalen en mogelijkheden voor 
extra activiteiten. Het capaciteitsdossier 
beloopt 2.800.000 euro.
 
Tot slot is er de al langer aangekondigde 
heraanleg en omvorming van de Sint-Jo-
zefstraat naar een heuse fietsstraat. U 
weet wel, waar fietsverkeer alle voorrang 
en ruimte heeft, waar autobestuurders 
niet mogen inhalen en waar voor ieder-

een een zone 30 geldt. Dit gaat gepaard 
met een nieuw mobiliteitsplan, een paar 
extra straatnamen en ook wat infrastruc-
tuuraanpassingen ter hoogte van de Ber-
tha Boonantsstraat. De ingreep was al 
aangekondigd voor ten vroegste maart…    

Tekst en foto: Eric VAN LAECKE

Ook schooletentjes zijn terug…
Na de coronapandemie valt alles - of toch veel - in een vaak 
vernieuwde maar veelal ook vertrouwde plooi. Ook in de 
sport-, school- en andere verenigingsomgevingen is dat als-
maar meer merkbaar. In essentie vooral bedoeld om ver-
bondenheid uit te dragen én de werkingskas te spijzen. Zeg 
maar, om toekomstige activiteiten op de agenda te kun-
nen zetten en financiële ruggengraat op te bouwen. Ook 
de studenten van middenschool Campus De Brug draaiden 
recent de coronaknop om.
In twee schuiven kwamen zo’n vierhonderd eetlustigen 
hun steentje bijdragen. Uitgerekend op de dag waarop het 
nieuwe STEM-atelier en de  vernieuwde internaatsvleugel 
werden ingehuldigd… 

Eric VAN LAECKE
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VANDER SCHAEVEN
BVBA

Erkenning nr. 18571 - klasse 1 D8 D16 - D22

Vossenbergstraat 10 - Oostakker (Gent)

Tel. 09/251.16.18 - Fax 09/251.67.18

E-mail: info@sanitair-vanderschaeven.be

www.sanitair-vanderschaeven.be

LOOD - ZINK - SANITAIR
GAS - ROOFING

Over het dossier zijn toen liters inkt ge-
vloeid en boze discussies gevoerd. Uitein-
delijk zonder enig resultaat. Zwembad 
Rosas was van in het begin een schoolse 
realisatie ’van en voor het volk’. Waar 
hebben we dat recent nog gehoord? De 
zwemkom kwam er dankzij gezamen-
lijke (financiële) inspanningen van vele 
betrokkenen. Wie dat wou, kon voor de 
start al figuurlijk een baksteen kopen voor 
het goede doel of later deelnemen aan 
de lucratieve ‘Rosasfeesten’. In de naam 
schuilde het DNA en het streefdoel van 
het opzet. ROSAS stond voor ‘Realisatie 
Ouders en School ter Aanmoediging van 
de Sport’. Waarbij vandaag ‘school’ soms 
wordt ingeruild voor ‘studenten’. We hou-
den het bij onze herinnering toen we er 
zelf school liepen. Maar met een aftake-
lend geheugen weet je nooit.
Rosas was altijd al een toevluchtsoord voor 
de eigen leerlingen en voor een pak scho-
len in de ruimere omgeving. Gerund door 
een vzw en een pak vrijwilligers, later bij-
gesprongen door het stadsbestuur. Ook 
voor de plaatselijke bevolking en dito ver-
enigingen opende het bad veel sportieve 
mogelijkheden. Tot op 1 september 2014 
aan - wat toen nog de Rosasstraat heet-
te - definitief de stedelijk hakbijl viel. En 
de stad, tot groot algemeen ongenoegen, 
het kind met het badwater weggooide. In 
de wandelgangen klonk dat om andere 
en hogere heren te kunnen dienen. In een 
tijd dat - niets nieuw onder de zon - crea-
tief met politieke zeden en wetten werd 
omgesprongen. Met het Ghelamcodossier 
als markantste voorbeeld. Tussen haakjes, 
recent(!) sprak een rechter, op jarenlang 

Sluiting zwembad Rosas blijft schandvlek…
De sluiting destijds van Zwembad Rosas, roept kwalijke 
herinneringen op. Het protest van de bevolking was toen hevig 
en massaal. Vooral ook omdat het motief daartoe - noodzakelijke 
besparingen - in één adem werd genoemd met de komst van het 
huidige LAGO Rozebroeken in Sint-Amandsberg. In een tijd dat 
‘het grote kapitaal’ alsmaar meer zijn stempel ging drukken op het 
stedelijk beleid. In het huidig tijdsbeeld leest dat nog meer als een 
ironische afzwakking (understatement)…

aangehouden klacht van een omwonen-
de, zich uit dat de buitenomgeving van 
LAGO Rozebroeken alsnog mag behou-
den blijven. En dus niet moet worden af-
gebroken. De bekendste ‘creatievelingen’ 
van toen zoals ex-burgemeester Daniël 
Termont en zijn secondant Resul Tapmaz 
zijn intussen uit het politieke landschap 
verdwenen. Anderen zijn zonder veel blo-
zen, nog altijd actief in de gemeenteraad. 
Wie het schoentje past…
Nog even het verhaal 
afwerken. Het stadsbe-
stuur had oorspronkelijk 
tot 2060 het zwembad in 
erfpacht. Na de sluiting 
zocht de Stad  - tever-
geefs - een overnemer 
voor de uitbating. Of 
naar iets of iemand die 
‘iets zinvol’ wilde doen. 
Zelfs een Gentse dans-
school stak de kop op. 
Intussen diende aan de 
eigenaars de erfpacht 
verder betaald. Tot er 
uiteindelijk een financi-
eel en wettelijk vergelijk 
werd gevonden. En de 
eigenaars weer het volle 

gebruik in handen kregen. Vanaf toen lag 
de weg naar het schools competentiecen-
trum STEM volop open… (zie blz. 12).

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Archief
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Nu de coronamaatregelen bijna vergeten 
zijn, kunnen onze activiteiten terug veilig 
doorgaan. De problemen met de werken in 
het dorp en rond het OCO, lopen stilaan op 

hun einde De vorige activiteiten van maart en april waren een 
groot succes.
We hopen jullie te mogen verwelkomen op maandag 16 mei om 
14u30 voor onze ledennamiddag in het OCO, Pijphoekstraat

Voordracht: ‘De (on)machtige 
vrouwen’
Verhalen over bekende en onbekende vrouwen, door dhr. Marc 
Corthals.
Nee, we hebben het niet over vrouwelijke krachtpatsers, enke-
le bekende vrouwen, waar ‘macht en onmacht’, vaak heel dicht 
bij elkaar liggen. Bij heel wat historische gebeurtenissen wa-

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

Lunch: 29 euro
woensdag t.e.m. zaterdag van 12 uur tot 14u30

Maandmenu MEI

Hapje van de chef
&

Carpaccio van Mechelse asperges,
gerookte tonijn,

olie van rucola, gepekelde radijsjes 
of

Gelakt buikspek, gegrild witloof,
zalf van asperges

***
Artisanale kroket van witte en groene aspergers 

(+9 euro)
***

 Warm gerookte cote à l’os, gewokte asperges,
portsaus, gegrilde aardappel

of
Gegrilde koolvis , steak van bloemkool,

blanke botersaus 
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

Panna cotta van koffie

39 euro

ren vrouwen betrokken. Vaak waren vrouwen de ‘inzet’ of de 
‘buit’… soms ook de ‘aanleiding’ of de ‘oorzaak’. 
Wat betekenden de NEGEN vrouwen voor Karel de Groote ?
Waarom noemde men Madame de Pompadour de ‘Minister van 
vermakelijkheden’?
Waarom trouwde Rainier van Monaco niet met zijn grote liefde 
maar… met Grace Kelly, en wat zijn de nog steeds, niet opgehel-
derde, duistere achtergronden van haar dood?
Wat was de verhouding van Keizerin ‘SISI’ tot haar ‘Machtige 
schoonmoeder Sophie’ ?
We kijken vol verwachting uit naar deze voordracht.
Nadien verwennen we jullie met een heerlijke koffie, en  verras-
sing. Deelname voor koffiemaaltijd: 6 euro voor leden en 8 euro 
voor niet-leden. Alle 55-plussers zijn van harte welkom

Meer info?
Dirk Van Kerckhove,
vankerckhovedirk@hotmail.com  of 0476 61 29 11

Voetbalbeker
als (tijdelijk)
bekerings-
middel…
De voetbalbonzen buigen 
zich momenteel over het aan-
wakkerend voetbalhooliga-
nisme in de stadions. Terecht, 
het populaire spelletje moet 
en zal voor de ‘echte’ voetbal-
liefhebber een feest blijven. 
Er bestaan trouwens veel ple-
zantere en constructieve ma-
nieren om de voetbalpassie in 
de praktijk te brengen.

De uitbater van café De Spiegel - een fervente Anderlechtsup-
porter - wedde op het behalen van de Belgische beker tegen 
AA Gent. Het resultaat is bekend. Gerd verloor het pleit en 
trok zoals afgesproken, het boetekleed (een Buffaloshirt) 
aan. En ‘bekeerde’ zich een week lang in het openbaar tot de 
blauwwitte familie. Voetbal is nog altijd best een feest. Voor 
én achter de toog…

Eric VAN LAECKE    



nr 05 - Mei 2022                    17



18                   nr 05 - Mei 2022

Elke DERDE vrijdag van de maand,
organiseren we terug
onze succesformule;

‘Dinner & Dance’
Eerstvolgende:  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

OKRA Oostakker ziet het weer volledig zitten
te beginnen met een nieuwe outfit voor de 24 bestuursleden, die er, stuk voor stuk, 
zullen voor zorgen dat de senioren zich zo goed mogelijk thuis voelen bij OKRA. 

Daarvoor blijven 
we een zo breed 
mogelijke waaier aan 
activiteiten aanbieden 
en ook onze proost 
Herman Ivens draagt 
zijn steentje bij.
Wat ligt er op de 
plank in mei?
09 mei – 10 uur: start kerkhof: 
dagfietstocht ± 65 km 
12 mei – 14 uur: OCO:  infonamiddag 
over ZORGVOLMACHT – zie ook elders in 
ATTENTIE
19 mei – 14 uur: onze jaarlijkse bedevaart 
naar onze grot in Lourdes, daarna koffie 
met wafel  in Hotel de Lourdes
20 mei- 20 uur: Jan Balliauw komt naar 
het OCO (ism Davidsfonds, Femma, Ge-
zinsbond, KWB en PASAR)
Voor het overige: alle “lopende” activi-
teiten: kaarten, petanque, koppeldans, 
line-dance, fietsen, wandelen
In juni plannen we een daguitstap naar 
zee en een 5-daagse reis met verblijf in 
4****sterren hotel in Drenthe (Nl)
Nog geen lid: contacteer Noël Van 
de Velde: 09 251 29 31 of stuur een 
mailtje naar okra.oostakker@yahoo.com                                                                                                                                   
Neem alvast een kijkje op onze website: 
http://www.okra-oostakker.weebly.com

Paasfeest bij OKRA Oostakker
Onze proost Herman Ivens had weer 
een passende paasevocatie in mekaar 
gestoken. Er kon gekozen worden tussen 
ofwel halve kip aan 17 euro ofwel een 
volle rib voor 20 euro, beide met fruit en 
brood. Daarna was er nog rijstpap en kon 
er gedanst worden op de live muziek van 
André Baert. Bovendien ontvingen alle 
leden, ook de niet-aanwezige, 6 eieren.                         

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
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30 augustus
2022

OOSTAKKER

44e

V.U.: Comité Oogststoet Oostakker

MARKT
OOGSTSTOET
VLAAIENDINSDAG

Antiek – Brocante – Rommelmarkt Oostakker 2022
In de Bredestraat- en Ooistraat

Dinsdag 30 augustus 2022
Ook dit jaar vindt op onze traditionele “Vlaaiendinsdag” een antiek – brocante – en 
rommelmarkt plaats,  op dinsdag 30 augustus 2022  in de Brede- en Ooistraat te  
Oostakker,  vanaf 14 u en dit voor de 43ste maal.
Plaatsen zijn er enkel per 5 m aan 6,50 euro, 10 m = 13 euro, enz..
Opstellen tussen 11 u en 14 u.

Inschrijven kan best  via mail: 
rommelmarkt.oogststoet@hotmail.com
of  filip.verslycken@telenet.be

Je kan je inschrijvingsformulier (hierbij)
ook via de post opsturen naar:
Filip Verslycken,
Broedersweg 15,9041 Oostakker.
Info: 0496 94 01 60 

Het verschuldigde bedrag verwachten we ten laatste op 18 augustus op 
rekening BE49 1430 7412 4471. Ook het inschrijvingsformulier moet die  datum 
binnen zijn. De standplaatsen worden enkel door het bestuur aangeduid volgens 
inschrijving.

Bewoners van de Brede- en Ooistraat hebben een voorinschrijvingsrecht tot eind 
juni, zodat ze uiteraard aan hun eigen woning kunnen staan. 

Personen die in het begin van de Bredestraat wonen waar er telkens de nieuwmarkt 
doorgaat, kunnen een plaats bekomen aan de overkant en dit zo dicht mogelijk bij 
hun huis. Gelieve dit wel  te melden bij inschrijving aub. 

Gelieve bij betaling de zelfde naam te vermelden als de naam die op het 
inschrijvingsstrookje staat.

Tussen 28 en 29 augustus worden de standplaatsnummer meegedeeld via mail. Zij die 
geen mail hebben kunnen bellen naar 0496 94 01 60. Graag  het uur respecteren bij 
het opzetten van je stand (11u) , en dit voor de verkeersveiligheid,  en op aandringen 
van de politie. Op vraag van Ivago maken we jullie er ook attent op dat bij het einde 
van de markt en het verlaten van jullie standplaats alles netjes wordt opgeruimd en 
meegenomen. (verpakking, karton, enz..)

Inschrijvingsstrook rommelmarkt Bredestraat – Ooistraat  - 1 km standplaatsen
Antiek – Brocant – Rommelmarkt Oostakker  30 augustus 2022

Naam:  ...................................................... Voornaam ..................................................

Adres:  .................................................................................. Huisnummer:...............

Postcode:  .................Gemeente:..................................................................................

Emailadres:  .............................................................

Telefoonnummer:  ...................................................

Gewenste meters:     5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

                                    (omlijnen wat van toepassing is)

Bewoners van de Brede- en Ooistraat hebben de tijd tot eind juni om in te schrijven en een 
plaats voor hun deur te bekomen. De bewoners waar de plaatsen ingenomen worden door de 
nieuwmarkt krijgen een plaats aan de overkant. Inschrijvingsstrook uiterlijk 18 augustus mai-
len naar: rommelmarkt.oogststoet@hotmail.com of filip.verslycken@telenet.be (indien men 
niet kan mailen) sturen naar: Filip Verslycken, Broedersweg 15, 9041 Oostakker.  Inschrijving is 
pas geldig nadat het verschuldigde bedrag gestort is op de rekening. Voor inlichting kan men 
terecht bij: Filip Verslycken 0496 94 01 60

De standplaatsnummers worden tussen 27 en 28 augustus bekendgemaakt via mail. Indien 
geen mailadres vermeld gelieve tussen 27 en 28 augustus  te bellen naar 0496 94 01 60.  
  

Het verschuldigde bedrag (6,50 euro/5m) ten laatste storten op 20 augustus, op Reknr. BE49 
1430 7412 4471 met vermelding: “rommelmarkt 2022” + uw naam (zelfde naam als op inschrij-
vingsstrook gebruiken aub).

Na die datum worden de inschrijvingen afgesloten en kan men nog inschrijvingen op de dag 
zelf indien er nog plaats is.

Bieden  
1) Van Achte Roland                                    
2) Sey Albert                      
3) Broer François                   

Kampioenen Wiezen                                      
1) Broekhove Lisette                                                
2) Van de Voorde Marnix
3) De Clercq Yvan

PETANQUE
dames :                                                                  
1. Meiresonne Jacqueline
2. Wille Ingrid (niet op foto)
3. Gheldof Anita

PETANQUE                                                                                                                                
heren:
1. De Dobbelaere Johny                                                     
2. Van Nuffel Joan                            
3. De Mayer Flor

OKRA WINNAARS…
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Wat dit dan concreet betekent? “Veel 
kandidaat-kopers starten met onrealisti-
sche verwachtingen. Ze zijn op zoek naar 
hetzelfde wooncomfort van hun jeugd 
en schrikken wanneer ze de huidige hui-
zenmarkt verkennen. Die is de laatste 
decennia uiteraard sterk veranderd. De 
beste manier om in deze ‘nieuwe’ markt je 
droomwoning te vinden, is door op zoek 
te gaan naar potentieel. Volledig afge-
werkte woningen worden voor velen on-
betaalbaar, maar dit neemt niet weg dat 
er pareltjes te vinden zijn. Wanneer je 
door de verouderde elementen van deze 
panden kijkt, kan je heel wat mogelijkhe-
den zien. Wij proberen onze klanten hier-
bij te helpen door ‘gerenoveerde’ foto’s 
aan te bieden. We bewerken foto’s van de 
originele woning om zo te tonen waar het 
potentieel zit. Leegstaande panden kun-
nen we op een gelijkaardige manier digi-
taal bemeubelen. Deze technieken nemen 
voor veel klanten twijfel weg. Deze service 
is voor hen dan ook een grote meerwaar-
de.”

Een realistische prijs
Uieraard verdienen ook eigenaars-ver-
kopers een eerlijke service. Hier ligt de 
problematiek vaak anders: “Mensen die 
hun woning verkopen overschatten soms 
om emotionele redenen hun eigen wo-
ning. Ze hebben heel hun leven daar ge-
woond en zijn niet objectief meer. Zaken 
zoals een verouderde keuken, onafge-
werkte ruimtes of gedateerde energie-
normen zien ze vaak zelf niet meer. Het is 
daarom zeer belangrijk om hen hierover 

“Een goede makelaar moet eerlijk durven zijn!”
Luc Demoor, zaakvoerder van immobiliënkantoor LD Vastgoed, heeft 
een visie. De rol van een makelaar is voor hem zeer veelzijdig. Hij gaat 
dan ook een stapje verder om die rol te vervullen “Alles begint met een 
excellente kwaliteitsservice als prioriteit”, aldus Luc, “Daarnaast is eerlijk 
durven zijn essentieel. Enkel zo is een goede samenwerking mogelijk.”

correct in te lichten. Een onrealistisch ho-
ge prijs is namelijk nefast voor een goede 
verkoop, ook op lange termijn. De woning 
geraakt “verbrand” waardoor je er uitein-
delijk minder voor krijgt dan wanneer je 
kan zorgen voor een vlotte, snelle verkoop 
aan een realistische prijs. Een goede prijs-
inschatting is dan ook essentieel. Dankzij 
onze jarenlange ervaring en voeling met 
de markt kan je ons deze taak zeker toe-
vertrouwen.”

Onder gesloten omslag
We weten natuurlijk allemaal dat er ook 
zeer gegeerde panden op de huizenmarkt 
te vinden zijn. Pareltjes die dankzij hun 
kwalitatieve afwerking en/of hun toplo-
catie gegarandeerd aan een mooie prijs 
zullen verkopen. Eigenaars die het ge-
luk hebben om zo’n pand op de markt te 
zetten, krijgen bij LD Vastgoed het advies 
om onder gesloten omslag te verkopen. 
“Bij dit soort panden spelen we uiteraard 
in op de markt. We zetten de woning te 
koop met een instelprijs en organiseren 
één of twee kijkdagen. Dan krijgen kan-
didaat-kopers de kans om te bieden. On-
derling weten ze niet wat er zal geboden 
worden, waardoor enthousiaste kopers 
ervoor zorgen dat de biedingen snel de 
hoogte in gaan. Het grote voordeel is dat 
de eigenaar-verkoper dan een keuze heeft 
tussen alle biedingen en op een korte ver-
koop kan rekenen.”

De meerwaarde van LD Vastgoed
Twijfel je toch nog aan de meerwaarde 
van een immobiliënkantoor als LD Vast-

goed? “Ik zeg tegen mijn klanten steeds 
dat een makelaar geen noodzaak is, maar 
ik vraag ze ook om zichzelf enkele vragen 
te stellen. Heb je ervaring in verkopen en 
onderhandelen? Heb je inzicht in de vast-
goedmarkt? Heb je tijd voor alle voorbe-
reidingen, telefoontjes en rondleidingen? 
Kan je een objectieve prijsinschatting van 
je eigendom maken? Heb je genoeg juridi-
sche en fiscale achtergrond? Ben je op de 
hoogte van welke attesten verplicht zijn? 
Wil je investeren in advertenties en mar-
keting? Heb je inzicht in de kredietmarkt? 
Meestal hoef ik niet alle vragen te door-
lopen alvorens het duidelijk wordt dat we 
met LD Vastgoed wel degelijk een meer-
waarde zijn.” (lacht)

Ann Dehoucke
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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

8.190 euro
65.798 km
02/2015
Diesel
66 kW (90 PK)

Fiat Doblo - Lichte vracht met airco 

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

30.490 euro
                  
15 km

Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Golf 1.5 - TSI LIFE - NIEUW

NEW

43.900 euro
15 km

Diesel
120 kW (163 PK)

Isuzu D-Max LSX Automaat - HARD TOP STYLE

NEW

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

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

NEW

24.990 euro
14.125 km
05/2020
Benzine
85 kW (116 PK)

Skoda Karoq 1.0 - TSI Style 

39.990 euro
3.000 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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Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
- de beheerder van de Vlaamse gewest-, 
autosnelwegen en fietspaden - gaf samen 
met de stad Gent en Farys op 19 april het 
startschot van de ingrijpende werken die 
lopen tot aan de grens met Lochristi. De 
drukke gewestweg (N70) moet veiliger 
worden voor alle weggebruikers, vooral 
ook voor de fietsers. Daartoe worden de 
volledige zones ter hoogte van de onder-
scheiden kruispunten op termijn stelsel-
matig aangepakt.  Er komen veilige fiets-
paden, overzichtelijke kruispunten met 

Heraanleg Antwerpsesteenweg eert verongelukte Nikita… 
Aan de Antwerpsesteenweg, op de grens met Lochristi, zijn de 
herinrichtingswerken definitief gestart. Op termijn worden ook 
de andere kruispunten richting Dampoort aangepakt. Het ‘Nikita-
knooppunt’ aan de Orchideestraat wordt fietsveiliger en zal blijvend 
herinneren aan de 16-jarige scholier die er verongelukte. Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters én de nog 
altijd rouwende familie, maakten er samen een ingetogen en politiek 
nederig moment van (zie ook hiernaast).  

conflictvrije lichtenregeling en een ver-
hoogde berm om gevaarlijke afslag- en 
keerbewegingen onmogelijk te maken. Die 
bij te sturen en duidelijker infrastructuur is 
nodig om de jachtige weggebruiker - voor-
al ook in het hoofd - bij de les te houden. 
Tijdens het persmoment regende het ove-
rigens overtreders die vanuit de richting 
Lochristi, het afslagverbod richting oprit 
autostrade, straal negeerden. Het was op 
de eerste dag zeker ook wennen, maar ver-
keersgedrag laat zich moeilijk temmen.

In fasen
In Oostakker komen de huidi-
ge op- en afritten van de R4 
uit op twee kruispunten met 
de Antwerpsesteenweg. Die 
zijn ook voor de AWV druk 
en onoverzichtelijk. Om de 
hinder voor buurtbewoners, 
handelaars en doorgaand ver-
keer te beperken, verlopen 
de werken in fasen. Tot en 
met het bouwverlof 2022 zijn 
in totaal vijf fasen voorzien. 
Het openingsluik voorziet in 
de aanleg van enkele tijdelij-
ke verhardingen in de Orchi-
deestraat en aan de noordzij-
de van de steenweg. Die moet 
het verkeer ook in latere fa-

sen mogelijk houden. In de Orchideestraat 
blijft verkeer in twee richtingen mogelijk 
op versmalde stroken. Op de Antwerpse-
steenweg verloopt het verkeer in beide 
richtingen over één rijstrook. Verkeer dat 
wil afslaan naar de R4 richting Destelber-
gen houdt best rekening met een aantal 
wijzigingen. Vanuit Lochristi kan je niet af-
slaan richting oprit. Als alternatief wordt 
het verkeer doorverwezen naar de R4 rich-
ting Euro Silo, om te keren aan het com-
plex Schansakker. Vanuit Gent is er tijdelijk 
geen rechtse afslagstrook richting R4. Van-
af de beschikbare enkele rijstrook kan men 
wel nog rechts afslaan.
Farys maakt van de wegenwerken gebruik 
om een gescheiden rioleringsstelsel aan 
te leggen in de hele projectzone. In fase 
2 t.e.m. 5 vinden de eigenlijke wegen- en 
rioleringswerken in en rond het kruis-
punt plaats. Tijdens fase 2 (eind april-mid-
den mei) is de volledige breedte van de 
steenweg weer beschikbaar, inclusief de 
afslagstrook  vanuit Gent. De andere aan-
passingen blijven van kracht. Na het bouw-
verlof starten de werken aan de andere 
stukken van de Antwerpsesteenweg. De 
heraanleg is voorzien tot de zomer 2024. 
Aan de ingreep hangt een prijskaartje van 
6,7 miljoen euro. Meer info op www.we-
genenverkeer.be/oostakker.

Eric VAN LAECKE

Diepvriesloodsen in 
Gentse haven

Het Deens transport- en logistiek bedrijf 
DSV bouwt in de nabije toekomst een im-
posant loodsencomplex aan het Kluizen-
dok. De in te richten magazijnen zijn be-
doeld voor opslag en distributie, vooral 
voor de gezondheidssector. Voor verder 
vervoer via de weg, zee- en binnenvaart-
schepen en het spoor. De te bouwen op-
slagruimte kan gevarieerde koeltempe-
raturen tot -80 graden Celsius aan. En 
moet - eigentijds - het meest duurzame 
worden van transportbedrijf DSV.

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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U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

Schrijnwerken Jeff

VLIEGENRAMENACTIE
2 + 1 Gratis

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

0484/754.111
Schrijnwerken-jeff@hotmail.com

Op maandag 19 februari 2018 verloor Ni-
kita het leven toen ze op het fietspad rich-
ting EDUGO Campus Lochristi werd aan-
gereden door een onachtzame trucker 
die rechts afsloeg. De verontwaardiging 
uit vele hoeken was groot. De deelna-
me aan de opgezette fietswake massaal 
en emotioneel. Niet in het minst omdat 
het vermaledijde kruispunt - intussen al 
twintig jaar - op de lijst van ‘zwarte ver-
keerspunten’ stond. Het politiek ‘zwarte 
piet toespelen’ tussen het Vlaams Agent-
schap Wegen en Verkeer en de Stad des-
tijds deed dan weer pijn aan de ogen en 
de oren. Met Gents mobiliteitsschepen 
Filip Watteeuw (Groen) en dito Vlaams 
minister Ben Weyts (N-VA) als bliksemaf-
leiders van dienst. De uitspraak “schuldig 
verzuim” klonk toen nooit zo luid. De 
casus groeide uit tot het symbooldossier 
in de strijd tegen de zogenoemde zwar-
te verkeersknooppunten in Vlaanderen.  
De politieke terughoudendheid en nede-
righeid tijdens het recente persmoment 
sprak boekdelen. Sinds het ontluisterend 
voorval doet de familie er alles aan om 
de herinnering aan hun dochter en zus 
levendig te houden. En blijft ze ijveren 
voor meer verkeersveiligheid en betere 
infrastructuur voor alle weggebruikers. 
En de fietsers in het bijzonder. Een pas-
sage uit ons editoriaal van maart 2018 
over de ontwikkeling in het gebied. Ci-
taat: “De uitdagingen zijn niet min en 
vragen een duurzaam beleid. Het is meer 
dan voldoende reden om er nu echt werk 
van te maken en de juiste beleidskeuzes 
te maken. En politieke egotripperij over-
boord te gooien. Laat het ‘offer’ door 
Nikita niet tevergeefs zijn geweest en 
de jonge generaties nu al niet bezwaren 
met de term “schuldig verzuim”. Einde 
citaat.
Het moet gezegd, de bevoegde diensten 
zijn toen meer dan in gang geschoten. 
Tussendoor werd al ook al een tijdelijke 
aanpassing van de fietslichten en de in-
frastructuur doorgevoerd. Vandaag laten 
de fel doordachte plannen, de start van 
de werken en de toekomstige aanpak 

Blijvende herinnering
aan Nikita Everaert 
De ‘witte fiets’ van de verongelukte 
scholier Nikita Everaert uit 
Destelbergen, zal ook in de toekomst 
het kruispunt Orchideestraat-
Antwerpsesteenweg beheersen. 
Ook al verhuist die tijdelijk naar 
een andere locatie. De bevoegde 
minister legde er een symbolische 
krans neer. Voor het gezin blijft het 
een wekelijks toevluchtsoord om de 
herinnering ‘levendig’ te houden…

van de drukke gewestweg - ook 
op termijn - alvast het beste ver-
hopen. De wil en de mondigheid 
van het volk - vooral ook van de 
slachtoffers - en de kracht van de 
overtuiging kunnen soms won-
deren doen. Het is één van de 
grondpijlers van onze democra-
tie. Een geheugensteuntje voor 
alle politici die dat vergeten of 
zelfs verleerd zijn. Alleen zo jam-
mer dat Nikita die niet kan mee-
maken…

Eric VAN LAECKE   
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Nog maar recent hebben studenten van de UGent tijdens een pro-
jectweek uitgezocht dat er 5.000 jaar geleden, in de Bronstijd dus, 
nog bebouwing moet geweest zijn op wat we nu als de Hogeweg 
kennen. Ook uit de IJzertijd en later de Romeinse tijd en de Mid-
deleeuwen werd via archeologisch onderzoek aangetoond, dat er 
in die buurt bewoning was. Nu rijst daar Highway Residence uit 
de grond, een zinspeling op de straatnaam. Een bouwproject met 
liefst 20 appartementen dat nu gebouwd wordt. “Veertien van 
de twintig appartementen hebben inmiddels al een koper gevon-
den”, vertelt BIV-verkoper Robbie Van Kerkhove van de bouw-
heer ons als we een rondgang maken op de bouwsite. Belangrijk 
om weten het zal voor de rappe zijn, want 70% is al verkocht 
na het succes van de infodag eind maart. Er is nog één laatste 1 
slaapkamerappartement en een 2 slaapkamerappartement. Maar 
geïnteresseerden krijgen op 7 mei tussen 9 en 13 uur een nieu-
we kans tijdens een extra infodag. Daarenboven is het ook nog 
mogelijk om aan te kopen aan 6% btw. Eind dit jaar zullen de 
appartementen opgeleverd worden. Het oogt er al mooi, terwijl 
men nog volop werkt aan de ruwbouw, maar je hebt wel al de in-
druk dat dit een ideale ligging is. De appartementen in aanbouw 
baden in het zonlicht, hier zullen de nieuwe bewoners zich snel 
thuisvoelen door het fantastisch wooncomfort. 
Robbie Van Kerkhove verduidelijkt: “Er zijn drie verschillende ap-
partementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, en met een grootte per 
appartement van 80 tot 120 m². Uiteraard is de ligging een gro-

Highway Residence heeft
20 appartementen op ideale locatie
De Hogeweg in Sint-Amandsberg is al heel lang gekend 
als een ideale locatie om te wonen. De nabijheid van 
invalswegen, dichtbij de Kennedylaan, R4 en E17 en aan de 
rand van de stad, trok ook de aandacht van ontwikkelaars.

te troef, want hier in de 
buurt is nog veel groen. 
Highway Residence is 
een nieuw project waar-
in we 30 jaar ervaring 
in projectontwikkeling 
bijeenbrengen. Dat de-
den we in nauwe samen-
werking met de Stad 
Gent en Arch & Teco, als 
doortastend architecten-
bureau met vijftien jaar ervaring. Het wordt dus een knappe 
residentie, met appartementen die kwaliteit en klasse zullen 
uitstralen”, benadrukt Robbie Van Kerkhove.
Wat bijvoorbeeld opvalt, en al goed te zien is op de website 
(www.highwayresidence.be), is dat men gekozen heeft voor 
de robuuste baksteen om de harmonie met de buurt te be-
waren, bronskleurig schrijnwerk moet een fijne toets aan het 
appartementsgebouw geven. Het invallend zonlicht is een 
pluspunt, de inpandige terrassen zijn zuidwest gericht wat 
ook een meerwaarde biedt. Opvallend is dat de voorzijde die 
deels terugplooit naar achter, om de groene bestaande kant 
aan de rechterzijde weer te geven aan de straatkant, is iets 
waar goed is over nagedacht.
“De ligging aan de rand van Gent kreeg 9,2/10 als mobiliteits-
score, het is dan ook een toplocatie met oog voor de mobi-
liteitswensen van de toekomstige bewoners. Naast een open 
parking voor auto’s achteraan het gebouw, zijn we ook fier 
op de grote fietsenstalling met groendak voor alle bewoners. 
Hier is dus aan alles gedacht, want de appartementen zijn 
omzeggens bijna-energieneutraal en worden voorzien van 
energiezuinige warmtepompen, gecombineerd met de aller-
laatste isolatietechnieken, waardoor warmte of koelte goed 
bewaard blijven. Dat is heel belangrijk in tijden waarin ener-
gie ook een bepalende factor is. Ook zonnepanelen en vloer-
verwarming maken dus deel uit van de appartementen in 
opbouw. Highway Residence zal uitnodigen tot levenslang 
wonen, de appartementen zijn vlot toegankelijk, buitenge-
woon residentieel en beschikken over een lift, lage drem-
pels en brede gangen. De perfecte combinatie voor wie jong 
maar ook voor wie wat ouder is”, benadrukt de verkoopver-
antwoordelijke van Highway Residence.
Voor bezichting kan je een afspraak maken via 0800 50 118 – 
verkoop@highwayresidence.be – (D.D.)

De appartementen, voorlopig nog in aanbouw. (D.D.)

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND

20 duurzame 
appartementen

ruime fi etsenstalling
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW
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Manche van de Geberit Beach Tour Belgium

Woensdag 1 juni
 14u00-21u30: Provinciale beachvolley jeugdmanche jongens en meisjes (4 courts)

Donderdag 2 juni
 08u30 – 16u30: Animatie scholen beachvolley (6-6)
 Vanaf 12u00: Beachvolleytornooi voor personeel en studenten AU GENT
 Vanaf 18u00: Provinciaal Beachvolley jeugdmanche (jongens-meisjes, 3 courts)
 Vanaf 20u00: Aquarius King of the Court (beste herentopteams 2021) - Center-court
 
Vrijdag3 juni
 08u30 – 13u30: Animatie scholen beachvolley (6-6)
 13u30-19u30: Trofee Philippe De Cock (beachvolleytornooi 4-4)
 Vanaf 15u00: 6e Manche van het beachpetanque circuit 2022
 Vanaf 20u00: Aquarius Queen of the Court (beste damesteams 2021)
  Center-Court
Zaterdag 4 juni
 Vanaf 09u00: Provinciaal Beachvolleykampioenschap voor dames en heren (2-2)
  4 courts
Zondag 5 juni
 Vanaf 08u30: Kwalificatiemanche van het Belgisch Kampioenschap heren & dames (2-2)
  Geberit Beachtour Gent 
Maandag 6 juni: TOPDAG !!!
 Vanaf 08u30: Grand Slam Geberit Beachtour Gent,
  Belg. Kampioenschap heren & dames (2-2)
 12u30-14u30: Pre-food VIP, met aansluitend finales BK-manche
 Vanaf 17u30: Finales dames en heren 

Info:  Martin Van Der Sichel
  martin.van.der.sichel@telenet.be
  www.beachvolleybal-gent.be
  0477-49 25 48 of 09-356 90 72

‘Buurtgevoel
van 
Vlaanderen’
Onder het motto ‘een 
goed buurtgevoel 
is goud waard’, 
organiseerde het 
plaatselijke beweging.
net Midden Vlaanderen 
op zaterdagnamiddag 
16 april een ‘buurtbar’ 
aan Oostakkerdorp.

Dat gebeurde al eerder 
op de wijk Lourdes. De bezoekers konden 
er een score toekennen hoe ze hun buurt 
beleven. Ze werden er getrakteerd op een 
hapje en een drankje.

De opkomst was mager en het tijdstip allicht 
slecht gekozen. Een evaluatie na de we-
genwerken in het centrum zal allicht meer 
belangstelling en commentaren losweken. 
Maar het idee van de actie ‘Buurtgevoel 
van Vlaanderen’ blijft lovenswaardig en 
vooral… overeind.

Eric VAN LAECKE 

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

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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PADEL: zin om het eens te proberen ? 
op 19 mei  hebben 
we een les  initiatie 
Padel. Ook eens zin 
om te kijken wat  is 
Padel nu juist en is 
het iets voor jou ? 

Je kan gerust eens  aansluiten bij de ini-
tiatieles.
De lessen gaan door op de terreinen aan 
Glorieux. Prijs voor niet leden: 15 euro, als 
lid Ferm betaalt u 10 euro.
Inschrijven voor 12 mei  - groepen zijn be-
perkt. Inschrijven via mail: fermoostdest@
gmail.com of voor info bel naar Kathleen: 
0474 32 86 98 

ACTIVITEITEN FERM OOSTAKKER DESTELDONK   MEI -JUNI
BEZOEK  MET RONDLEIDING AAN
HOEVESLAGERIJ DE VIERKLAVER 
We staan ook iedere week op de boeren-
markt op Oostakker  
Wat?  Een boeiende rondleiding op de 
hoeve met aansluitend een verrassings-
bord met  lekkernijen van op de hoeve  
en drankje (volwaardige maaltijd).
Voor wie ?  Voor iedereen…
Wanneer ?  zaterdag 25 juni  om 16 uur 
Waar?    Hoeveslagerij De Vierklaver, He-
melseschoot 17 9160 Lokeren 
Hoe? Met de auto - je wordt verwacht  
om 15u55 aan de hoeve. 
Rij je zelf en er kan iemand mee?  Graag 
vermelden. 
Wil je graag meerijden met iemand geef  

een seintje we kijken wat kan !
we kunnen ook met de fiets ! ideaal bij 
goed weer en niet zo ver !
We kunnen in groep fietsen - geef een 
seintje  zo kunnen we afspreken.
Inschrijven ?    Voor 17 juni - 12 euro per 
persoon betalen op de ferm rekening 
BE58 7374 2400 0379
Vermeld hierbij: de namen van de deelne-
mers en of je met fiets of auto gaat  en je 
telefoonnummer.
Stuur ook een mail naar fermoostdest@
gmail:  en geef aan of je met fiets of au-
to gaat en of je zelf kan rijden of iemand 
kunt mee nemen. 
TIP:  een echte aanrader !  De vierklaver 
is een bio boerderij en alles gebeurt er zo 
natuurlijk mogelijk.

Tot ziens Marie-Louise 
en Robert…
Café De Kneut aan de Rostijnenstraat 
in Hijfte-Center steekt in een nieuw 
uitbatingsjasje. Na vier jaar algemene 
klantentevredenheid geven de eige-
naars Marie-Louise Blancquaert (69) 
en Robert Verschueren (72) de bedie-
ning in handen van het duo Jean-Pier-
re Cours en Lydia Sanchez. Die baatten 
een kwarteeuw Taverne Dynasty aan 
de (Gentse) Oude Beestenmarkt uit. Er-
varing zat dus, om een stuk in het vak-
jargon te blijven.

Herberg De Kneut dateert al van 1826. 
Het was aanvankelijk een schrijnwer-
kersatelier annex volkse ontmoetings-
ruimte. In de loop der jaren tot op 
vandaag, evolueerde de omgeving 
naar een aantrekkelijke pleisterplaats, 
gekenmerkt door beginselvaste ge-
dragspatronen en op een eigen ont-
stressend ritme. Met dank aan Marie 
Louise en Robert die immer een dank-
baar klankbord voorhielden. En op hun 
beurt terugkijken op een voorbije jo-
viale en gulle periode met een groot 
hart voor en met hun klanten.

Stilzitten is er allicht nog niet bij. In het 
naastliggend familiebedrijf BVBA Ver-
schueren is er trouwens wel altijd ‘iets 
te doen’… 

Eric VAN LAECKE  
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Let op, geld lenen kost ook geld.
Renovatielening: Kredietvorm: Lening op afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch 
Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, B-1210 Brussel, 
RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Fintro is 
een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. Kredietvorm: hypothecair krediet met (on)roerende bestemming. De bepalingen met betrekking tot hypothecair krediet 
in hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII van het Wetboek van Economische Wetgeving zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag 
door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPM Brussel - BTW BE 0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. 
V.U.: Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Werken aan 
uw woondroom?
Haal nu het beste uit uw renovatiebudget.

Pattyn-Sax BV - uw bankagent en verzekeringsmakelaar - RPR 0885.868.435 - RPR Gent, afdeling Oudenaarde

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

facebook.com/FintroOostakker

Hommage aan
beeldhouwer 
Arthur Vermeulen
De Oostakkerse beeldhouwer Arthur 
Vermeulen komt symbolisch een stuk-
je tot leven in  Kunsthuis Artine van 
Kursaal-Oosthelling in Oostende. Zijn 
weduwe José Ruttens nodigt uit op een 
herinneringstentoonstelling die zijn werk 
nog eens volop tot zijn recht doet komen 
(zie aankondiging).

De tijd gaat snel. Het Oostakkers kunst-
zinnig ikoon overleed op 8 mei 2021 op 
82-jarige leeftijd. De bekende inwoner 
was in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een volleerd beeldhouwer met naam en 
faam die zich innovatief en met groeiend 
succes bekwaamde in de meest uiteenlo-
pende materialen en technieken. Voort-
durend op zoek naar nieuwe spankracht 
en vormgeving ook. Met voor een leek als 
ik, een groeiende affiniteit voor zijn mo-
numentale beelden en zijn creaties van 
twee à drie figuren in eenzelfde beeld. 
Met bovenop nostalgieke herinneringen 
aan onze turnleraar van weleer, toen 
we nog school liepen aan de humaniora 
van het toenmalige Glorieuxinstituut. De 
hommagetentoonstelling in Oostende 
biedt een zomerse kans om aan zee zijn 
‘beeldige’ creativiteit en uitstraling te 
(her)ontdekken.

Eric VAN LAECKE
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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. 
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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

BBQ t.v.v. TOGO CHILD
Op zondag 7 augustus organiseren Fleur en Dieudonné 
terug een BBQ ten voordele van vzw Togo Child. Wij wa-
ren er vorig jaar als sponsor ook bij. Toen schoven er meer 
dan 200 mensen aan voor een Afrikaanse BBQ à volon-
té. De locatie in het Begijnhof in Sint-Amandsberg was te 
klein en men moest toen bijna mensen weigeren.

Nu is er een nieuwe locatie gevonden (zie flyer) op Meu-
lestede. Daar is ruime parkeergelegenheid en er kunnen 
zeker tot 300 mensen deelnemen.

Voor 25 euro (volw) en 10 euro (kind tot 12 jaar), kan je à 
volonté Afrikaanse gerechten eten. Ook vegetarisch eten 
is mogelijk. Er kan gegeten worden tussen 12 uur en 22 
uur.

Opgelet, reserveer tijdig. Volzet = volzet.

Fleur en Dieudonné gaan op regelmatige basis naar Togo 
om daar een project met kansarme kinderen te steunen. 
De opbrengst gaat volledig naar die mensen die het hard 
nodig hebben.

Mensen die niet aanwezig kunnen zijn kunnen ook een 
bijdrage storten op de rekening (zie flyer). - J.C.

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

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

Het verbruik, de CO2-uitstoot en de autonomie zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. De 
werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming, airconditioning 
en voorconditionering.

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

Ruil nu jouw huidige wagen in voor een elektrische Opel en 
profiteer van een hogere overnamepremie. Ontdek jouw 
Power Premie en de nieuwe Opel Grandland Plug-in Hybride 
bij je Opel Verdeler.

Het verbruik, de CO2-uitstoot en de autonomie zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 
en R (EU) Nr. 2017/1151. De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, 
gebruik van verwarming, airconditioning en voorconditionering.
*De overnamepremie geldt bij inlevering van een voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. De inruilwagen dient minstens 6 maanden ingeschreven te 
zijn op naam van de koper op het moment van ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Het bedrag van de overnamepremie hangt af van de nieuwe Opel die de klant koopt. 

1,3 - 1,4 L/100 KM 29 - 32 G/KM CO2  TOT 75 KM AUTONOMIE
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

JE MOET GEEN ELEKTRISCHE WAGEN KOPEN. 

MAAR JE KAN HET WEL.

    

POW    R
TO THE PEOPLE 

VAN ACKER 
LOCHRISTI

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

VAN ACKER 
LOKEREN

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

‘Garagist’
André Maes
overleden
Bekend en nog altijd gewaardeerd fi-
guur bij de oudere generaties, André 
Maes, is overleden. De stichter en be-
zieler van de toenmalige garage A.R. 
Maes aan de Meerhoutstraat werd 
93. Hij kwam er in 1956 wonen en 
bouwde er zich een huis en een ge-
zin op. En verderop ook een erg toe-
gankelijke autoherstelplaats die in 
Oostakker in de loop der jaren naam 
en faam maakte. Ook wij behoor-
den toen tot zijn klanten. Tot onze 
werkgever Volvo ons - loyaal als we 
al zijn - van auto deed verwisselen. 
André was al snel officieel agent van 
het Italiaanse merk FIAT, later van het 
Duitse AUDI-Volkswagen. Hij werd 
er uiteindelijk zelfs concessiehouder 
van. Tot hij met pensioen ging.
De man was immer een fervent jazz- 
liefhebber en destijds verknocht aan 
de plaatselijke (opgedoekte) Cotton 
Fields Jazzclub die hij wat graag mee 
logistiek en publicitair ondersteun-
de. Net als dit eigenste blad Attentie 
waar hij jarenlang een trouwe adver-
teerder van was. Hij bleef een leven 
lang het jazzgebeuren volgen en was 
een trouwe fan van de Oostakker-
se formatie The Julian’s New Orleans 
Jazz Friends.   
We zullen ons André herinneren als 
een rustig pratende en immer minza-
me man met het vertrouwde sigaartje 
in de mond. Dat hij intussen al een 
paar decennia had afgezworen. Tot 
op een gezegende leeftijd, zoals dat 
heet, beleefde hij een genietbare ou-
de dag in zijn laatste pleisterplaats 
aan de Vanillestraat (wijk Achten-
dries). De weduwnaar woonde er 
met zijn levensgezel Greta. De familie 
was hem dierbaar, met een knipoog 
naar zijn klein- en achterkleinkinde-
ren. Met zijn allen zijn ze gelukkig en 
dankbaar dat ze hem zo lang moch-
ten meemaken…

Eric VAN LAECKE
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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

Een situatieschets vooraf. Koninklijke Ganda Korfbalclub is ind-
oor actief in sporthal Hekers Zwijnaarde, LAGO Rozebroeken 
in Sint-Amandsberg, op EDUGO Campus Glorieux in Oostakker 
en in de nieuwe buurtsporthal Melopee  aan het Kompasplein 
(Nieuwe Dokken). In openlucht is er vandaag - na negentig 
jaar omzwervingen - de imposante en groene sportaccommo-
datie aan de Hogeweg 135. Het is het kloppend én adminis-
tratief hart van de vereniging dat vele landelijke lotgenoten 
- vooral ook in het Antwerpse - de club benijden. Die locatie 
werd in 2014 in gebruik genomen. De Ganda korfballers waren 
evenwel al veel vroeger aan de slag in Sint-Amandsberg. Zeg 
maar, aan de overkant van de Hogeweg in en rond de vroege-
re villa Colle. Vanaf het speelseizoen 1984-’85 de ‘Gandavilla’ 
genoemd. Eigenaar het stadsbestuur stelde toen het gebouw 
en de omgeving ter beschikking. De renovatie was voor eigen 
rekening en werd met man en macht aangepakt. Aanvanke-
lijk oogde de accommodatie zelfs allesbehalve op een… korf-
balveld. De club maalde er niet om want had in zijn roemrijk 
verleden al heel wat (gedwongen) verhuizingen overleefd. 
Tot de stad het terrein verkocht aan het huidige bpost dat er 
een post- en distributiekantoor neerplantte. In een omgeving 
waar stelselmatig ook het volkstuinencomplex Slotenkouter 
tot volle groei kwam. Voor de 
korfballers was een toekomstge-
richte nieuwe oplossing - achter-
af bekeken - verrassend vlakbij. 
Aan de overkant van diezelfde 
Hogeweg moesten de koeien 
plaats maken voor de bouw van 
een aanlokkelijke korfbaltempel, 
in een overigens ruimere én spor-
tieve (voetbal)omgeving. “Het is 
één van de mooiste korfbalter-
reinen in Vlaanderen”  lees je 
vandaag op de webstek. Al in die 
periode droomde de Koninklijke 
Ganda Korfbalclub er ook van 

Nieuwe korfbalterreinen
in kunstgras
Stad Gent en de Koninklijke Ganda 
Korfbalclub namen recent aan de Hogeweg 
vier gloednieuwe terreinen in kunstgras - inclusief 
een aangepaste infrastructuur - in gebruik. De volkse 
vereniging telt zo’n 200 jeugdspelers en  viert dit jaar 
haar 90-jarig bestaan. Als (sportieve) erkenning en 
waardering kan het jubileumgeschenk tellen…
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een eigen kantine, die er intussen ook 
kwam. Naarmate de sportkwaliteit en 
de technologie verder evolueerden, ver-
hoopte men ook al op terreinen waarbij 
het natuurgras plaats zou maken voor 
kunstgras. Sinds kort is ook dat laatste 
een feit. De volkse en sociale inslag die 
de vereniging kenmerkt, staat dan weer 
borg voor veel engagement, inzet en 
clubvertier. Het is het noodzakelijk ce-
ment om op termijn ook het eeuwfeest 
te kunnen ronden.

Kunstgras
Eer het zover is, viert de club straks 
een negentigste verjaardag. Dankzij 
het stadsbestuur kan dat op vier gloed-
nieuw aangelegde korfbalvelden in 
kunstgras. Inclusief een vernieuwde 
infrastructuur, omheining inbegrepen. 
Schepen voor Sport Sofie Bracke kwam 
er het rituele lint doorknippen en prees 
de club voor zijn veerkracht en volhar-

ding. Voorzitster Dominique Van der 
Beken bedankte zonder veel franjes 
maar welgemeend, al diegenen - niet 
in het minst de trouwe sponsors - die 
bijdragen tot het succes van club. Tus-
sen haakjes, die behoort tot de tien 
grootste van het land. De nieuwe sport-

velden in kunstgras werden ingespeeld 
met een overwinning tegen Hoboken 
Mercurius. Tussen 6 en 8 mei vindt op 
de locatie het jaarlijks Ganda weekend 
plaats. (Foto’s Eddy Temmerman) 

Eric VAN LAECKE

Voor de Tweede Wereldoorlog spreekt de verenigings-
geschiedenis van o.m. het Gentse Zuidpark (1932), ’t 
Koersplein/Eenbeekeinde en het voormalige stort aan 
de Sint-Baafskouter in Sint-Amandsberg. Na de tweede 
wereldbrand wisselde de club - vaak noodgedwongen 

90 jaar korfbalomzwervingen
Koninklijke Ganda Korfbalclub viert dit jaar 
een negentigste verjaardag. De club werd in 
1932 opgericht onder impuls van gangmaker, 
korfbalfanaat én voorzitter Gerard Bruinjé. In 
al die tijd passeerden ettelijke speellocaties en 
‘overlevingsdiscussies’ de revue. Een voorproefje 
voor wie in de historiek wil duiken.

- van adres en uithangbord. Een greep uit de archieven en 
uit diverse tijdsgewrichten. Zeg maar met o.m. optrekjes aan 
de Sint-Denijslaan, de Maaltebruggestraat en de Nekkers-
putstraat. Begin de jaren ’60 van vorige eeuw vond Ganda 
een onderkomen aan de Oudenaardsesteenweg (Ringvaart) 
in de omgeving van de huidige Jean Raystraat. Vandaar 
ging het richting Schaarkensstraat in Zwijnaarde en nog la-
ter (1983) naar de Oudenaardsesteenweg achter herberg Ko-
leblomme. Om uiteindelijk - na een heuse bloeiperiode in 
Zwijnaarde - in en rond de Gandavilla aan de Hogeweg te 
belanden. Het werd het begin van een tot nog toe nieuwste 
bloeiperiode. Het verdere verloop kan je in het hoofdarti-
kel lezen. Kortom, veerkracht en volharding zijn Koninklijke 
Ganda Korfbalclub inderdaad niet vreemd…

Eric VAN LAECKE      
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De kunstenaar liet een grote hoeveelheid 
schilderijen na, bijna uitsluitend historie-
stukken en portretten. Zijn werken zijn ech-
ter weinig vertegenwoordigd in de musea 
(behalve in de Gentse); in kerken en in pri-
vate verzamelingen komen ze meer voor.
Tenslotte nog iets over Jozef Paelinck als 
verzamelaar: gedurende zijn loopbaan 
kocht hij veel oude boeken, prenten en ma-
nuscripten. Hij bezat o.a. 178 originele gra-
vures van Albrecht Dürer. Deze volledige 
collectie werd in 1860 te Brussel geveild en 
bracht toen zo’n 60.000 frank op.

Tekst: Ann Van den Sompel

Als jonge schilder maakte hij snel vorde-
ringen. Op het Gentse Salon van 1802 be-
haalde hij voor het eerst een prijs. Hierdoor 
werd hem een beurs toegekend om naar 
Parijs te trekken. 
Jozef Paelinck was volledig in de ban van 
het toen heersende Neoclassicisme; binnen 
die stroming vulden de kunstenaars hun 
schilderijen met helden, goden en godin-
nen uit de antieke wereld.
In 1804 nam hij deel aan een prijskamp 
die door de Gentse Academie werd inge-
richt. Met zijn werk “Het oordeel van Pa-
ris” (Gent, Museum voor Schone Kunsten) 
behaalde hij de eerste prijs, nl. een gouden 
medaille ter waarde van 40 dukaten, wat in 
die tijd een groot bedrag was. 
Hij maakte hierna een hele reeks schilderijen 
o.a. een schilderij voor de Sint-Baafskathe-
draal en hij schilderde het staatsieportret 
van keizerin Joséphine. Het werd door de 
stad Gent besteld als tegenhanger voor het 
portret van Napoleon en was bestemd voor 
in het stadhuis (momenteel hangt het por-
tret in het Museum voor Schone Kunsten).
Ondertussen was Jozef Paelinck in 1805 
naar Gent teruggekeerd. 
Door toedoen van de heer De Loose-De 
Potter werd de kunstenaar voor enige tijd 
aangesteld tot leraar aan de Stedelijke Aca-
demie in Gent. Hij kreeg o.a. de opdracht 
om het portret te schilderen van Charles 
Faipoult, de door Napoleon benoemde pre-
fect van het departement van de Schelde. 
Ook door toedoen van de heer De Loose, 

De Jozef Paelinckstraat
Eén van de zijstraten van Wittewalle loopt door tot in de Molzelestraat 
en is genoemd naar de kunstschilder Jozef Paelinck. Jozef werd geboren 
op 20 maart 1781 in Oostakker en reeds op jeugdige leeftijd werd al 
duidelijk dat hij aanleg had voor de tekenkunst. Hij werd opgemerkt 
door de heer Morel de Boude, de plaatselijke kasteelheer, die hem de 
mogelijkheid gaf om tekenlessen te volgen aan de Gentse Academie. 

STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

gaf het stadsbestuur hem in 1806 de moge-
lijkheid om drie jaar in Italië te verblijven. 
Hij zou er uiteindelijk blijven tot 1812.
De daaropvolgende jaren kreeg Jozef Pae-
linck de ene officiële opdracht na de andere 
en eerbetuigingen bij de vleet. Op 21 okto-
ber 1815 werd hij zelfs aangesteld tot hof-
schilder van de koningin der Nederlanden. 
De kunstenaar maakte verder nog portret-
ten van Willem I en van diens echtgeno-
te, bestemd voor de hoven van Den Haag, 
Berlijn en Londen; een koningsportret uit 
1818 bevindt zich nog altijd in het Brussel-
se stadhuis, een ander portret uit 1819  (zie 
foto) is te vinden in het Rijksmuseum van 
Amsterdam.
In de kunstwereld had het Neoclassicisme 
ondertussen plaats gemaakt voor de Ro-
mantiek en dat zinde Jozef Paelinck niet. Hij 
probeerde zich min of meer aan de nieuwe 
stijlrichting aan te passen, maar dat verliep 
niet zoals gehoopt.
Op het Brusselse Salon van 1836 werden de 
beide schilderijen die hij daar presenteerde 
niet bepaald positief onthaald; niet door 
het publiek en niet door de kunstcritici. Jo-
zef Paelinck besloot zijn eens zo succesrijke 
en briljante schilderscarrière stop te zetten; 
hij was enorm teleurgesteld en verbitterd.
In datzelfde jaar werd hij wel nog benoemd 
tot leraar aan de Academie van Brussel. De-
ze functie bleef hij uitoefenen tot aan zijn 
dood. Op 26 april 1839 werd hij Ridder in de 
Leopoldsorde benoemd, maar kort daarna, 
op 19 juni 1839, overleed Jozef Paelinck in 
zijn woonplaats Elsene.
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Autocenter Stevens,
“uw officiële servicepartner”

voor Volkswagen en Volkswagen bedrijfsvoertuigen

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

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,…

Onafhankelijk verdeler voor verkoop van nieuwe en tweehandswagens!

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

• Onderhoud en herstellingen voor
   zowel particulieren/bedrijven als 

leasingwagens

• Behoud van fabrieksgarantie

• Behoud van mobiliteitsgarantie

• Gratis vervangwagen
 tijdens koetswerkherstelling

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!

Blijf je graag op de hoogte 
van de laatste nieuwigheden?

Volg ons op:
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

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

NIEUW: MAKE-UP 
NIEUWE BEAUTY ELIXIR 
SUN PROTECTION SPF 50

lisatie correct en volledig geplaatst is. 
Dit is tot op heden nog niet het geval. 
Sowieso zal er bij de opstart van de par-
keercontroles op de blauwe zone (zoals 
steeds) geflyerd worden om de perso-
nen te sensibiliseren/informeren”.  Ein-
de citaat. 
De renovatie van de dorpskiosk zou, 
volgens eerdere berichten, ten vroeg-
ste starten in september. We zijn dus 
nog maanden zoet, mogelijke werfwa-
gens en wat bijsturingen aan de infra-
structuur inbegrepen. Zoals we vroeger 
al schreven, dienen de verkeersborden 
‘blauwe zone’ eigenlijk dus nog altijd 
afgedekt. Ook al gebeuren er allicht 
geen controles (meer). Dat zou pas he-
lemaal correct zijn t.o.v. gebruikers die 
zorgzaam en niets vermoedend, op het 
verkeerde been worden gezet. En dan 
zijn er nog de grote en kleine knelpun-
ten die om verdere verfijning smeken. 
Het dossier is dus wel al feestelijk maar 
nog niet officieel rond…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: JAN CALLEBERT

Met het verstrijken van elke week, werd de dorpsomgeving er 
alsmaar aantrekkelijker op. De groene omgeving dikte verder 
aan, de luifel en de omgeving van het goednieuwe busstation 
waren in volle afwerking, de innovatief aangekondigde ‘zelf-
trappende’ fontein was in oprichting, de speelhoeken kwamen 
eraan enz. Dekenij Oostakkerdorp - de initiatiefnemer - bereidde 

Een feestelijke maar geen
‘officiële’ opening…

zich voor op een denderend feestje. Schepen van Mobili-
teit, Publieke Ruimte en Stedenbouw Filip Watteeuw ging 
er een toespraak houden en er zou veel volk opdagen. 
Als u dit leest, is alles al achter de rug en kon u zelf al de 
balans opmaken. Maar voor alle duidelijkheid, het herin-
richtingsdossier is daarmee geenszins achter de rug. Zelfs 
integendeel. In onze vorige editie richtten we nog open 
vragen aan het stadsbestuur inzake het officiële karakter 
van het goedbedoelde en langverwachte ‘openingsfeest’ 
en over de toekomstige verkeersregelingen. Intussen kre-
gen we daar vanuit het kabinet van de bevoegde schepen 
duidelijke en accurate informatie over. Met dank, want 
om dat laatste is het ons journalistiek nog altijd te doen.

Aftellen
Eventjes de e-mail citeren. “Het plein wordt nu voor het 
eerst in gebruik genomen voor de dekenijfeesten. Op 
vraag van de dekenij , maken we daar samen met de stad 
een feestelijk moment van. Maar nog niet alles is perfect 
klaar, zo moet de kiosk nog worden gerenoveerd. Pas als 
de kiosk klaar is, beschouwen we dit project als volledig 
afgewerkt. De blauwe zone’ en de controle erop wordt 
pas opgestart nadat de werken zijn afgerond en signa-

Toen we dit schreven, maakte Oostakker zich nog op om 
het openingsfeest rond het vernieuwde dorpsplein mee te 
beleven. Voor deze uitgave kwam het opzet te laat. Verslag 
en sfeerbeelden zijn voor het juninummer. Maar onze titel 
was toen al relevant. Lees dus vooral verder…
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M

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

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

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

Alle info in verband met
publiceren  in  Attentie:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Mario De Koninck wint cartoonwedstrijd
Vrijdagavond 1 april was de prijsuitreiking van de cartoonwedstrijd ‘Cul-
tuur verbindt mensen’, georganiseerd door Cultuursmakers vzw Deinze. 
AAaRGh was met bijgevoegde cartoon al geselecteerd tot de beste 30 
werken uit meer dan 1.100 inzendingen, maar er kwam nog beter nieuws: 
ik werd uitgeroepen tot de beste Vlaamse inzending en kreeg een cheque 
van 250 euro cadeau. Cultuursmakers, duidelijk mensen met smaak! 

Mario is geen onbekende. Af en toe bezorgt hij Attentie en Wegwijs een 
leuk cartoon met verwijzing naar de (Gentse) actualiteit, dikwijls ook po-
litiek ‘gekruid’.
Er deden 375 cartoonisten mee, uit meer dan 60 landen. De winnaar werd 
bekend gemaakt op de markt in Deinze, waar de beste 29 cartoons wer-
den tentoongesteld. - J.C.

Komedie
op Oostakkerse maat
De interactieve comedyformatie No 
Nonsens Alliantie maakte recent twee-
maal zijn opwachting op Oostakkerse 
bodem. Het ACV verwelkomde de ac-
teurs - in beperkte bezetting - op een 
bedankingsfeest in het OCO. Bedoeld 
voor de leden die tussen 8 en 15 jaar zijn 
aangesloten. De groene vakbond is trou-
wens al langer ‘afnemer’ van het ont-
spannend en onderhoudend collectief 
dat telkens probleemloos de gedachten 
en de zinnen van de toehoorders verzet.  
In een uitgebreidere bezetting was de 
‘Alliantie’ ook te gast op het lentefeest 
van Chiro Oostakker op de festivalweide 
aan de Oude Veldstraat. Medeoprichter 
van de groep is Mario De Koninck uit 
Sint-Amandsberg. Die is vooral bekend 
van knipogende cartoons in diverse me-
dia en van zijn cartoonuitgaven. Sinds 
enkele maanden heeft AAaRGh - zijn 
tekenende signatuur - ook soms een 
plaatsje in Attentie en Wegwijs.

Eric VAN LAECKE
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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

NOG MEER FUN!

Opvang vanaf 8u tot 17u30
Ontbijt, warme maaltijd,
drank en versnapering
inbegrepen
Ook initiaties van andere
sporten

INSCHRIJVEN?
RATJESKAMPEN@KRCGENT.BE

16 tot en met 19 augustus 2022
31 oktober tot en met 4 november 2022
20 tot en met 24 februari 2023
10 tot en met 14 april 2023

RATJESKAMPEN 2022-2023

KRC GENT, Oostakker

150 (5 dagen) / 120 (4 dagen)

We waren dan ook wat blij dat er op 2 en 3 april nog een gaat-
je was in de kalender van de Kring van de Oude Bareel om eens 
een intern tornooi te organiseren, zowel voor de jeugd als de 
volwassenen.
We kozen voor iets alternatiefs, en haalden ons Verrassingstor-
nooi van onder het stof. Het was sinds 2005 geleden, maar de 
laatste maanden borrelde de zin erin toch weer op. Verrassings-

TTCOB-Verrassingstornooi 2022
Door corona – wat anders – kon TTCOB (de Tafeltennisclub 
Oude Bareel die als sinds 1984 actief is) haar jaarlijkse 
grote weekendtornooi niet organiseren begin februari. 
Volgend jaar dan maar weer … hopelijk. Maar sindsdien is 
de virushemel gelukkig bijna opgeklaard.
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Belevingswinkel  

DE KORF 
Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg 

 
 

In de winkel vind je een  

wisselend aanbod  
in functie van de seizoenen en feestdagen. 

 

Een  gezellige chaos is eigen aan de zaak! 
 
 

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in: 

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

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

kalligrafische wenskaarten  

geschenken van STRATIER en ander leuks 
 
 

Kom, ontdek en  
maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
  

 

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

Gesloten op zondag - maandag en dinsdag 
 
 

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

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

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Belevingswinkel  
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Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  

Beleefwinkel

Bij aankoop vanaf 25 euro
ontvangt u één huisbier gratis
(geldig van 1 tot 11 juni)

T. 09-251 51 14

Lekker Lokaal !!!

Nieuw: BELGISCHE WHISKY

Bestel tijdig uw Vaderdagontbijt!
zie www.dekorf.be

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)

Luc en Dries, de winnaars 
bij de volwassenen.

Bij de jeugd wonnen Sander en Kobe.

tornooi: dat betekent: niets is zoals het 
normaal is bij tafeltennis: geen gewoon 
poulesysteem, geen gewone puntentel-
ling, geen gewone tafels, geen gewone 
netten, geen gewone balletjes en geen 
gewone bats. Wat dan wel? Een over-
langs geplaatste tafel, een ronde ta-
fel, een minitafel, een tafel met schuine 
helften, een netconstructie met drank-
bakken of een hoge plaat, andersge-
kleurde of grotere maten van balletjes. 
Een handicap voor iedereen dus, plus 
een compleet door software bepaalde 
“at random” keuze van de wedstrijden 
en spelers. Anders gezegd: aanpassings-
vermogen en een portie geluk waren 
belangrijk. En gedrevenheid: de wedstrij-
den waren op tijd (15 minuten), dus hoe 
geconcentreerder en ferventer je door-
speelde, hoe meer punten je kon verza-
melen.
Bij de jeugd had de opkomst wat te lij-
den onder Paasvakantie. Wie er wel was 
die zondagvoormiddag, kon zich flink 
uitleven. Sander Van Rentergem kroonde 
zich tot winnaar, terwijl Kobe D’Haese op 
niet zo verre afstand tweede eindigde.
Meer spanning was er bij de grotere 
groep volwassenen op zaterdagnamid-
dag! De laatste wedstrijd besliste alles. 
Luc Kesbeke stootte in extremis door 
naar de eerste plaats, en Dries Vandewal-
le plantte zich comfortabel op de twee-
de plaats.
Wie eens (normaal) wil komen spelen: 
je bent elke woensdagavond welkom in 
de Kring van de Oude Bareel. De jeugd 
begint eraan om 19.00 uur, tussen 20.00 
en 20.30 uur is er de wissel van de wacht 
naar de volwassenen.
Meer info via info@ttcob.be.
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ATTENTIE 2022 - 56e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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

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 bellen 
naar 0478-97 87 11 om uw 
adres op te geven. 
Er hangen inmiddels zo’n 
400 stickers in ons uit-
draaggebied !

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

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.

ZOEKERTJES

TE KOOP
Droogautomaat Ecologixx 7 Bosch condens 
droogautomaat met warmtewisselaar laag 
energieverbruik A label. Nieuw gekocht 
bij een Bosch leverancier weinig gebruikt, 
mijn moeder zit al 6 jaar in een home, vraag-
prijs 180 euro. Info: patrick.veere@telenet.be

TE KOOP
Sportkledij en schoenen Nike in nieu-
we of zeer goede staat. Schoenmaat 
38,5. Kledij small.  Prijs 5- 10-15-30 
euro. Tel. 0474-841786 

TE KOOP
Rustieke eetplaats, perf. Staat; 
3-delig wandmeubel, tafel en 6 
stoelen. Slaapkamer, perf. Staat + 
lattenbodem 1,60m. Info Vanha-
lewyn Jean-Luc, 0496-51 24 14 of 
jeanlucvanhalewyn@telenet.be

TE KOOP 
Elegante eiken meubelen: eetkamer (uitrek-
bare tafel), 2 dressoirs, 6 stoelen, 1 sierkas, 
TV-meubel met smeedijzer, 2 lederen zetels, 1 
voltaire zetels, Bureelmeubel. Volledige slaap-
kamer en grote televisie. Info: 09-251 19 96,  
0478-622 283 of 02-268 55 38

TE KOOP
Postzegelverzameling, info: 09-355 57 53

Actie tegen leegstand sociale woningen
De ACV-afdelingen van de Gentse Kanaaldorpen én Lochristi hielden recent een 
actie om de leegstaande sociale huurwoningen in hun omgeving aan de kaak te 
stellen. Dat sommige huurwoningen meer dan tien jaar blijven leegstaan, noemen 
ze onverantwoord.
In een tijd dat de verhuurmarkt overhit geraakt en lange wachtlijsten de tanende 
inkomsten van de burgers bezwaren. Zowel de Vlaamse overheid als de sociale 
huisvestingsmaatschappijen gaan daarin niet vrijuit.  In Oostakker is de toestand 
alvast minder schrijnend. De actie kaderde in de thematiek ‘Ruimte maken voor 
elkaar’ van het Vlaams ACV-congres dat begin september ’22 in het Gentse ICC zal 
plaatsvinden.

Eric VAN LAECKE
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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 !

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

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

wegwijs9070-22x30.indd   1 15/03/2022   14:22


