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Alle info in verband met
publiceren  in  Attentie:

Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Wij contacteren u dan
zo snel mogelijk.

Volgende editie verschijnt in de week van 4 tot 11 augustus. Teksten 
voor volgende Attentie uiterlijk 29 juli 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 - JUNI-JULI 2022
Verantw. uitgever: zet-werk VOF, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, zet-werk@telenet.be - gedrukt bij Graphius, Oostakker

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs

SNOEIWERKEN:
HAGEN, STRUIKEN,

BOMEN, ENZ...
ALLE TUINONDERHOUD

0469-138 608

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

Ben je op zoek naar een uniek juweel?

Maak kennis met Christiaan Van Bignoot, juwelier aan huis.

Maak jouw afspraak in alle rust en in alle discretie.

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

www.christiaanvanbignoot.com

Beste lezers, dit is de ‘zomer’-editie van Attentie. Ook wij gaan er in juli even tussenuit. De volgende 
editie verschijnt tussen 4 en 11 augustus. Graag de nieuwe teksten doorsturen uiterlijk 29 juli.

We wensen iedereen ook een goede kermis en een deugddoende vakantie. - Redactie

Lourdesstraat snakt naar
verlossing - Zie blz. 17

Oostakker klaar voor
feesten-zomer. Blz. 8-9

Turboverkeersplein na vijftien 
maanden klaar - Zie blz. 18
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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

Voor het laatste ‘Onder ons’ vóór het vakan-
tiereces hebben we het onszelf wat gemak-
kelijk gemaakt. We grijpen terug naar de 
editie van juni-juli 2019 (“Crisis van de geest…”). Niet 
uit intellectuele armoede of gebrek aan daadkracht. 
Wel omdat het thema en onze denkwereld van toen 
niet of nauwelijks is veranderd. Met dat immens ver-
schil dat we met ons allen, in die periode tussenin, een 
nog niet helemaal bezworen coronapandemie door-
stonden. En we vandaag tegen een ‘invasie’ alias ordi-
naire oorlog in Oekraïne aankijken als speelveld van de 
grootmachten. Die - politiek en/of financieel van boven 
gestuurd of niet - abrupt ook aanleiding geeft tot een 
versnelde aanpak en omvorming van de klimaatproble-
matiek. Een quasi uitzichtloos - voor de gewone man in 
de straat vooral - uit de hand lopend prijskaartje inbe-
grepen. Toen en ook nu niet, dicht ik mezelf sterk visio-
naire gaven toe. Al meerdere decennia blijf ik nochtans 
herhalen dat ons maatschappelijk bestel niet echt een 
gebrek heeft aan centen en mogelijkheden. Lees vooral 
verder voor u mij afschiet… We leven in een regio waar 
welvaart en eigenlijk ook luxe overheersen en waar de 
sociale cohesie als voorbeeld dient voor deze wereld. 
Maar waar - nu komt het - die rijkdom ook nog nooit 
zo slecht en onrechtvaardig is verdeeld. En het harde 
werken van velen, wordt afgeroomd door allerhande 
tussenstructuren, dito personen, partijkassen, politieke 
oververtegenwoordiging, teveel inspraakorganen, te 
weinig grensverleggende besluitvorming enz. Die bo-

vendien wat graag mee graaien uit 
de Bijbelse ‘vleespotten van Egyp-
te’, maar vaak niet eens nog enige 

toegevoegde waarde genereren. Zoiets noemt men een 
systeemcrisis en dus qua gedachten, eigenlijk een crisis 
van de geest. Ik vermijd alsmaar meer vrijblijvende toog- 
en andere discussies die - al te gemakkelijk – worden 
verengd tot het laakbaar gedrag van de uitersten. Zeg 
maar, tussen zij die zich wentelen in dat hangmatver-
haal waar iedereen voor opdraait. En zij voor wie de 
financiële en de economische dogma’s én de graai- en 
postjescultuur als het ware een eigentijdse goddelijke 
boodschap zijn geworden. Met de hardwerkende, eerlij-
ke en geëngageerde burger als dankbare smeerolie om 
die excessen blijvend te financieren. En met de zieke, ge-
handicapte, financieel armoedige en andere ‘misdeelde’ 
medemens als echte dupe in dat verhaal. Als 71-jarige in 
spe - volgens de kalender alweer krék op Vlaaiendins-
dag - had, heb en zal ik er nooit enige boodschap aan 
hebben. Ik blijf tegen die ‘onrechtvaardigheid’  vechten 
met argumenten, gezond verstand en vanuit mijn ja-
renlang opgebouwd eer- en buikgevoel. Er is nood aan 
een nieuwe maatschappelijke en politieke cultuur. Het 
spanningsveld was nog nooit zo groot en zo duidelijk. 
Daar hebben we al lang  geen op- en neergaande (kies)
peilingen meer voor nodig. Maar of ik dat zelf ooit nog 
zal meemaken…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLE BERT, uitgever    

Crisis
van de geest

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

Aandacht
Wie, door omstandigheden, geen 
‘Attentie’ in de bus kreeg kan er altijd 
gratis een bekomen bij volgende zaken:
- Kantoor Fintro, Oostakkerdorp 41.
- Slagerij Filip, Groenstraat 106
- Slagerij Frank, Bredestraat 145
- Total station, Groenstraat
- Oostakkerse café’s

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

De nu al elfde garageverkoop, is stee-
vast een vertrouwd initiatief op de 
Oostakkerse affiche. Ook al zorgde het 
coronavirus ook bij organisator KWB 
voor verstoring. Tussen een paar onze-
kere hygiënische crisissen door, vond 
het opzet vorig jaar plaats in oktober. 
Al enkele jaren gaat de zaterdagse en 
zondagse verkoop alternerend door op 
de wijk Lourdes (Zuid) en in het cen-
trum (Noord). Op zaterdag scheen in 
de bedevaartomgeving een te warme 
zon, op zondag viel er dan weer te-
veel regen. Louter toevallig waren er 
dit keer evenveel deelnemers (110) in 
beide omgevingen. Tientallen inwoners 
en ‘goudzoekers’ van elders trokken op 
koopjesjacht en genoten van de vrij-
blijvende wandeling. Het aanbod was 
zoals steeds oeverloos en gevarieerd. In 
een combinatie van speelse hebbedin-
getjes, zeldzame spulletjes, interessante 
literatuur van vroeger en zoveel meer. 

Garageverkoop weer
op vertrouwde datum…
De jaarlijkse ‘garageverkoop’ 
van KWB Oostakker was weer 
helemaal in lijn met de traditie. 
Zeg maar, opnieuw in het eerste 
weekend van juni. Het tweedaags 
aanbod op Lourdes respectievelijk 
het centrum van Oostakker gaf 
in totaal 220 medestanders de 
gelegenheid om hun aanbod én 
hun gastvrijheid te etaleren…
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VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen

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

Verlof van 11 augustus
tot en met 29 augustus

Opvallend was de gastvrijheid en de har-
telijkheid waarmee verkopers en klanten 
mekaar tegemoet traden. En daar is het 
KWB altijd weer om te doen: in een on-
gedwongen omkadering het buurtleven 
stimuleren en sociale verbondenheid 
uitstralen. Voor sommigen was het een 
spontaan moment om herinneringen op 
te halen, voor anderen om de eenzaam-
heid van het eigen thuis te ontvluchten. 
Na een gedwongen periode van ‘opslui-
ting’ en onderliggende en uitvloeiende 
(mentale) virusgevolgen. De knaldrang 

om mekaar op te zoeken was erg groot. 
De opbrengst van het koopjesjagen een 
onverwachte meevaller. Met veel dank 
aan het bestuur en de praktische uit-
werkers Ivan Loete en Peter Audenaert 
voor de zorg en de organisatie. Het leven 
is nog altijd de ‘kunst’ van de kleine en 
eenvoudige dingen en de menselijke kon-
takten. Met een duurder wordend huis-
houdboekje als extra motivator in wan-
kele tijden. Afspraak volgend jaar op het 
eerste weekend van juni, tenzij….

Eric VAN LAECKE 
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Luc Verreyt (63) is diep geworteld in de Oostak-
kerse schoolwereld. Hij is zelf oud-leerling van 
de broeders en was destijds nauw betrokken bij 
de werking van de oudercomités van zowel de 
lagere als de middelbare scholen. In 1978 ging 
hij aan Universiteit Gent Nederlands en Engels 
studeren. Zijn passie voor taal is even bekend als 
berucht. Zijn eerste deeltijdse opdracht kreeg 
hij in het schooljaar 1985-’86 bij de Instituut 
van de Zusters Maricolen in Deinze. Een jaar 
later wenkte een fulltime job in het Pius X-in-
stituut in Zele. Later evolueerde zijn taak tot 

EDUGO De Toren wuifde aaibare directeur Luc uit…
Met zijn pensionering in zicht, wuifde Scholengroep EDUGO 
aaibare directeur Luc Verreyt van campus De Toren uit. Leerlingen, 
leerkrachten en schoolbestuur zorgden voor een feestelijke 
omkadering. De man was ‘het hart en de bezieler’ van de school en 
was immer aanspreekbaar. Hij slaagde erin om van De Toren een 
warmmenselijke leer- en werkomgeving te maken…

een combinatie van een halve lesopdracht en 
een functie als halftijds directeur. Tot hij door 
het EDUGO-schoolbestuur overtuigd werd om 
eerste (en laatste) directie-adviseur te worden. 
In 2008 werd hij directeur op campus De Toren 
Humaniora in opvolging van Hans Ysebaert. Die 
neemt straks de fakkel opnieuw over.       
Luc Verreyt acteert liever achter de schermen 
dan in het volle licht. Het typeert vaak ‘stille 
werkers’ die het collectief belang laten prime-
ren op het eigenste ik en die veelal ook als een 
gewaardeerd familieman door het leven gaan. 
Zo iemand is Luc. Zich inzetten en zorgen voor 
anderen is nog altijd zijn eerste prioriteit. In zijn 
geval betekent dit – in de geest van zijn eigen 
opleiding bij de broeders -  jongeren opvoeden 
en vormen tot fijne, gezond-kritische en zelfze-
kere jongvolwassenen met een eigen toekom-
stige stem en leefwereld. Voor hem vertaalde 
dit streven zich o.m. een niet-aflatende inzet. 
Als eerste op de campus aanwezig zijn en er 
als laatste vertrekken, op zowat alle schoolse 
nevenactiviteiten aanwezig zijn,…. Ook in het 
weekend en tijdens vakantiedagen. Net als im-
mer en alom aanspreekbaar zijn, letterlijk een 
‘open deur’ beleid voeren en openstaan voor 
het wel en wee van de leerlingen en personeels-
leden. Met bovendien - het is een cliché maar 
veelal waar - een sterke echtgenote met een 
groot inlevingsvermogen achter zich. Herhaald, 
zo iemand is Luc. Uit de toespraken klonk zijn 
ruim engagement: de school besturen, verga-
deringen van alle slag bijwonen, de afvalcon-
tainers buitenzetten wanneer de poetsdames 

ziek zijn, dakgoten uitkuisen, leerlingen gaan 
aanmoedigen tijdens hun sportwedstrijden, 
onkruid wieden, lokalen openen voor externe 
organisaties en zoveel meer. Met oog voor de 
(leef)omgeving, voor de broedergemeenschap, 
voor het Breeënsfonds, voor oud-leerlingen en 
-leerkrachten, voor de collega’s van de andere 
campussen, voor het internaat en zoveel meer. 
Het eigentijds tijdsbegrip 7 op 7 doet hem te-
kort. Zelfs een sowieso al bezige bij zou er haar 
oriëntatie bij verliezen. Iedereen is misbaar, 
maar sommigen nog altijd wat minder, weet 
iedereen die hem kent. Voor zijn opvolger 
zijn het intussen nog grotere schoenen om in 
te stappen. Al laat zorgzame Luc een verfris-
sende erfenis na. Hij boetseerde De Toren tot 
een sterk team van geëngageerde collega’s die 
- dag in dag uit – de leerlingen centraal plaat-
sen in een sfeer van positivisme en steun voor 
elkaar. In de 17 jaar dat hij er aan de slag was 
bouwde hij ‘zijn’ school uit tot een warmmen-
selijke omgeving waar de leerlingen van de 
tweede en derde graad, behalve grensverleg-
gende leermomenten,  ook een sportief, muzi-
kaal en creatief onderkomen vinden. Hij wordt, 
zoals gezegd, opgevolgd door zijn voorganger 
Hans Ysebaert die een aantal jaren als directeur 
EDUGO campus Glorieux heeft geleid.

Feestelijk
De uitwuiving op woensdag 25 mei werd een 
feestelijke momentopname. Met de leerlingen, 
leerkrachten en schoolbestuur als spreekwoor-
delijke ‘brothers in crime’. De gevierde en zijn 
echtgenote Martine De Baets werden voor-
af thuis afgehaald. Vanaf de brug over de R4 
ging het wandelend richting eindbestemming 
campus De Toren tussen een erehaag van veel 
jeugdig enthousiasme. Op de speelplaats klonk 
een uitnodigende muziekband – er werd zelfs 
spontaan gedanst. Vervolgens werden de leer-
lingen én personeelsleden getrakteerd op éch-
te Oostakkerse vlaai waarna ze terug naar de 
klas gingen… voor een escape room. Net voor 
het eind van de voormiddag bond de gepen-
sioneerde in spe de (mini)voetbalschoenen aan 
voor een wedstrijd tegen de leerlingen. Een 
match die werd afgesloten met een symboli-
sche rode kaart als knipogend afscheid. Waar-
na de leerlingen naar huis mochten, het lange 
Hemelvaartweekend tegemoet. Nadien wer-
den in aanwezigheid van de personeelsleden, 
vele oud-collega’s en leden van het schoolbe-
stuur nog een paar toespraken gehouden en 
geschenken overhandigd. Zo o.m. een cheque 
van 400 euro van zijn lievelingswinkel voor 
schrijfbenodigdheden Timmermans 1845 aan 
de Kortemunt (Korenmarkt). Het motto ‘rust 
roest’ indachtig staat stilzitten vooralsnog niet 
in het woordenboek van de Oostakkerse inwo-
ner uit de Sint-Laurentiuslaan. U leest er nog 
wel over…

Eric VAN LAECKE   
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Als net afgestudeerd industrieel ingenieur 
startte Dirk Baele (64) als leerkracht regel-
techniek  aan, wat toen nog, het Tech-
nisch Instituut Glorieux werd genoemd. 
Na een aantal jaren lesgeven bouwde hij 
ook als technisch adviseur ‘zijn’ afdeling 
regeltechniek en elektronica verder mee 
uit. In 1999 werd hem gevraagd om de 
functie van Technisch Adviseur Coördi-
nator (TAC) op zich te nemen. Vanuit die 
functie stuurde hij het hele technische 
leerkrachtenteam van de school aan. Als 
verantwoordelijke lag hij mee aan de ba-

Ook Dirk Baele nam afscheid…
In eenzelfde feestelijke beweging nam Scholengroep EDUGO - een dagje vroeger - 
ook al afscheid van Technisch Adviseur Coördinator (TAC) Dirk Baele van Campus 
Glorieux. Die gaat – net zoals zijn collega Luc Verreyt - op 1 september met 
pensioen. Hij was er nagenoeg veertig jaar schools en opvoedkundig aan de slag.

sis van de vernieuwing van de ateliers en het 
machinepark. Hij is nog altijd trots op de uitge-
bouwde relaties met de verschillende bedrijven 
in het Gentse havengebied. Met als jaarlijkse 
kers op de taart, de jobdagen op Campus Glori-
eux waar onderwijs en bedrijfsleven volop met 
mekaar in interactie gaan. Dirk Baele zag het 
onderwijs in de afgelopen veertig jaar sterk 
evolueren. Hij vindt het vooral jammer dat de 

trots en fierheid van jongeren die vroeger 
voor een technische opleiding kozen, in ons 
huidig maatschappelijk bestel een stuk verlo-
ren zijn gegaan. (Op de foto straalt hij samen 
met een 7de jaarstudent regeltechniek.). Aan 
uitdagingen heeft Dirk geen probleem. Hij 
was immer al sterk geëngageerd in het Wet-
terse verenigingsleven en zal daar in de toe-
komst nog meer tijd kunnen voor uittrekken.
Hij wordt in zijn functie opgevolgd door Ann 
Van De Meulebrouck. In opvolging van Hans 
Ysebaert wordt Lina Vissenaeken de nieuwe 
directeur van Campus Glorieux. Haar vroege-
re taak als adjunct-directeur wordt van het 
nieuwe schooljaar ingenomen door leraar 
aan de campus Koen Bollaert. 

Eric VAN LAECKE 

wenst iedereen een deugddoende va-
kantie! In juli en augustus is er even 
een rustperiode, maar ons team heeft 
voor het najaar reeds een tof pro-
gramma gepland.
Hou zeker Attentie van augustus goed 
in het oog, dan krijg je alvast goesting 
om aan één of meer activiteiten deel 
te nemen.

Jeannine, Nelly, Josiane, Roos,
Rita, Lieve en Cecile

OOSTAKKER
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Eventjes terug in de tijd. Het muziekpro-
gramma ‘The Voice Kids’ kleurt al sinds 
september 2014 het VTM-scherm. Het 
is de kinderversie van het bekende ‘The 
Voice van Vlaanderen’. Bij de TV-talen-
tenjacht gaan een aantal coaches op zoek 
naar creatieve stemgeluiden bij jongeren 
tussen 7 en 14 jaar. Het idee ontsproot in 
Nederland bij de bekende tv-maker en 
mediamagnaat John De Mol. Die zorgde 
recent zelf voor een vernietigende medi-
astorm om intussen bekende en laakba-
re redenen. Het kan verkeren. Het succes 
van dat Nederlandse muzikale ‘format’ 
deinde uit over de hele wereld. Toen Jade 
De Rijcke eraan deelnam, was het opzet 
in Vlaanderen aan een vierde editie toe, 
enkele grensverleggende vernieuwingen 
inbegrepen. In casu o.m. de uitbreiding 
van het aantal coaches, een nieuw de-
cor, maar ook met de bekende ‘Blind Au-
ditions’ en een extra halve finale. In die 
periode waren An Lemmens en Sieg De 
Doncker de presentators. Laura Tesoro, 
Sean Dhondt, de toenmalige casting van 
K3 en de Nederlandse artiest Gers Par-

Jade De Rijcke maakt van zingen haar uithangbord…
De 18-jarige Jade De Rijcke uit Oostakker blijft nog altijd graag 
zingen. De studente communicatiemanagement won in 2018 het 
VTM-muziekprogramma ‘The Voice Kids’. Zopas lanceerde ze een 
vierde en nu al succesvolle single ‘When I Cry’. Die kan je horen 
op Spotify en op andere online platformen. 

doel de begeleiders van dienst. Oostak-
kerse Jade koos mee voor het team van 
die laatste. In de ‘Blind Auditions’ zong 
de – toen nog - veertienjarige  haar ijzer-
sterk nummer ‘Homesick’ van Dua Lipa. 
Ze lukte ‘The Battles’ met de vertolking 
van ‘Better Now’ van Post Malone. In de 
halve finale veroverde de latere winnares 
vele muzikale harten met het nummer 
‘Sober’ van Demi Lovato. Met ‘Grand Pi-
ano’ van Nicki Minaj en ‘Fucking Perfect’ 
van P!nk zong ze zichzelf met haar ma-
gistrale stem – en puntgave vertolking –  
naar de spreekwoordelijke ‘eeuwige 
roem’. Een studiebeurs, de opname van 
een eerste single en een gelegenheids-
optreden in het Antwerps Sportpaleis in-
begrepen. In een Oostakkerse context 
trad ze al vroeger een keertje op met de 
plaatselijke muziekschool Popcollege en 
tijdens Bruudruuster Rock. Dat was klein 
bier vergeleken met de opvoering in Ant-
werpen. Dat stond in het teken van Ro-
de Neuzen Dag XL. Samen met o.m. Lil’ 
Kleine en Novastar trotseerde de ‘jonge-
dame die graag zingt’ er ruim vijftien-

duizend enthousiaste 
muziekfans.  ‘A new star 
was born…’  In alle be-
scheidenheid en met de 
voeten op de grond.
Sindsdien nam haar mu-
zikale carrière een ho-
gere vlucht. Na het 
uitbrengen van ‘ Straw 
House’ (2018), ‘Your ty-
pe’ (2019) en ‘Lately’ 
(2020) is Jade De Rijcke 
aan een vierde release 
toe. Zeg maar, het (inti-
mistische) ‘When I Cry’. 

De zangeres tekende destijds een con-
tract bij muzieklabel Universal Music Bel-
gium. Dat staat in voor de productie en 
de promotionele omkadering en neemt 
de logistieke besognes op zich. Met vol-
doende ruimte en inlevingsvermogen 
voor de artieste zelf, die occasioneel kan 
samenwerken met andere lotgenoten en 
zich volop kan profileren op allerhande 
populaire internet platformen. Waarvan 
we zelf nog wel de namen kunnen ont-
houden. Geenszins de spankracht en de 
uitstraling ervan kunnen inschatten. De-
ze oude knar heeft bij dit interview al-
weer veel geleerd. Ook contact met 
jongeren houdt immers onze geest open 
en… jeugdig. Met 143.000 ‘volgers’ heeft 
de plaatselijke zangeres zich intussen een 
eigen(tijdse) leefwereld opgebouwd. De 
Oostakkerse liep destijds school aan EDU-
GO De Toren en zit nu in haar eerste jaar 
communicatiemanagement aan de Arte-
veldehogeschool Campus Leeuwstraat. 
Binnen drie jaar gaat ze allicht aan de 
slag in de richting marketing, meer speci-
fiek in de social media. Met de steun van 
moeder Rebecca, vader Stefaan en oude-
re zus Lotte zit ook daar steevast muziek 
in…

Tekst: Eric VAN LAECKE

Fotos: ©GwennyEeckels
en archief Attentie
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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 10 juni t.e.m. 8 juli 2022

Kipfilet
4 + 2 gratis

Geldig van 10 juni t.e.m. 8 juli 2022

Hamburgers
4 + 2 gratis

Geldig van 10 juni t.e.m. 8 juli 2022

Gehakt
1 kg + 1/2 kg gratis

Geldig van 10 juni t.e.m. 8 juli 2022

Kortingsbonnen te gebruiken in de winkel

maandag tot vrijdag: 7u30 tot 18u30

Zaterdag: 7.30 tot 17u

Zon- en feestdagen gesloten

Slager Frank doet voort
Om alle misverstanden uit de wereld te helpen laat Slager 
Frank, uit de Bredestraat in Oostakker, ons weten dat de sla-
gerij niet stopt, ondanks de geruchten die de ronde doen. 
De woonst boven de slagerij staat inderdaad te koop, maar 
dit heeft niets te maken met de slagerij. – J.C. 

Groenstraat wil snellere vooruitgang
Al een paar maanden is de technische dienst wegenwerken be-
zig met het (her)aanleggen van een lange strook voetpad in 
de Groenstraat, richting Antwerpsesteenweg. Om het verkeer 
veilig te laten verlopen, staan aan beide kanten van de weg 
tijdelijk verkeerslichten opgesteld. Dat de werken al een tijdje 
aanslepen, werkt nefast op het gemoed van de buren en de 
gebruikers. Die willen dat de ingreep sneller opschiet. Dit heeft 
o.i. ook te maken met het feit dat in de betrokken omgeving 
al een tijdje de zone 30 werd ingevoerd. Voor het doorgaand 
autoverkeer en vrachtvervoer wordt die verkeersinrichting 
op  het lange  monotone traject tussen de Antwerpsesteen-
weg en de Krijtestraat nog altijd als ‘disproportioneel’ aange-
voeld. Met alle bekende gevolgen. Dat men bovenop wordt 
opgehouden door verkeerslichten, werkt extra op het gemoed. 
Misschien moet men tijdelijk de rem optrekken. Bij het ter 
perse, verdwenen de verkeerslichten even onverwacht uit het 
landschap. Bijna zeker komen die vroeg of laat terug. Intussen 
wordt in de zone tussen de ‘cabine’ en slagerij Filip aan beide 
kanten de verkeerskussens uitgebroken. Die worden naar ver-
luidt verderop (richting diezelfde cabine) vervangen door een 
klassieke verkeersdrempel. De herinrichtingswerken die ein-
de deze maand in de Sint-Jozefstraat starten, zullen allicht de 
Groenstraat extra belasten of zelfs helemaal bezwaren…  

Eric VAN LAECKE 
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Het dorp is, op de kiosk na, zo goed 
als klaar, en op 7 mei werd dit hele-
maal duidelijk. Het podium werd be-
zet door lokale coverband “Groofy”, 
langs Jettie Pallettie ging het naar 
The Amazing Flowers om te eindigen 
met lokale dj’s ATNT en Geert Van de 

Capelle. En ook naast het podium was 
er veel lokale animo door Die Ver-
dammte Spielerei, het Paaldanshuisje, 
clown Fanny en Guapa! Allen brach-
ten ze voor elk wat wils, en dat werd 
gesmaakt door de aanwezigen. Dat 
hoorde en zag je aan de lach van alle 

bezoekers. Het was leuk, om 

De zomer van de Dekenij
De zomer periode brengt voor de ene wat rust, voor de andere 
brengt dit net weer wat meer werk met zich mee. Voor ons 
brengt de zomer alvast enkele optredens bij de rusthuis 
bewoners, ons Dekenijfeest begin juli en de Oogstkermis eind 
augustus, maar laat ons eerst even terugblikken naar het 
openingsfeest afgelopen maand.

na lange tijd nog eens zoveel blije en gelukkige 
mensen samen te zien.
Het dorp is klaar, dus de kermissen kunnen ook 
terug doorgaan, beginnende met de Pieter en 
Pauwel kermis, ons Dekenijfeest van 2 tem 5 juli. 
Op ons programma komen enkele vorige activi-
teiten terug zoals de koffietafel, het eetfestijn 
en de savooistekkenworp uit de kerktoren voor 
de jongsten onder ons. Spijtig genoeg is er wel 
één activiteit die niet meer kan doorgaan, en dat 
is de BBQ voor de 50 jarigen. Sinds de GDPR wet-
geving er is, kunnen we geen adreslijsten meer 
opvragen, en kunnen we dus ook geen mogelij-
ke gasten contacteren.

Eind augustus, van 26 tem 30 augustus gaat dan 
terug de oogstkermis door op het evenemen-
tenplein met optredens, de café chantant, een 
Schlageravond en een vlaaiendinsdag met de 
Oogststoet die met zijn vernieuwde parcours 
nog meer gegadigden zal lokken. Echter zal er 
ook deze kermis er wat anders uitzien. Door de 
nieuwe bushalte die aan het park geplaatst is en 
het plaatsgebrek hebben we besloten de jaar-
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markt voor paarden niet langer te organiseren. Ook zal er door 
het plaatsgebrek achter de kerk geen grote feesttent achter de 
kerk geplaatst kunnen worden, maar hebben we gevraagd om 
een podium aan de kiosk te plaatsen zodat men van op alle ter-
rassen de optredens kan aanschouwen, laat ons hopen dat de 
stad en de kermis uitbaters ons dit gunnen zodat we samen een 
kermis kunnen uitbouwen die klaar is voor de komende 30 jaar. 
Een kermis die terug echt een feest is, inclusief, open en toegan-
kelijk voor iedereen met in het centrum van die mooie kermis, 
een podium waar iedereen rond kan verzamelen en afspreken, 

en waar er elke dag wel iets 
te doen valt voor jong en ou-
der, hoe mooi zou dat niet 
zijn?

Ons volledige programma 
kunnen jullie in Attentie le-
zen in augustus of via onze 
Social media kanalen.

Tot deze zomer!
Cedric

De naam van de voorheen vrijwel onbekende Rudy De Troyer, 
klinkt vandaag bij vele inwoners vertrouwd in de oren. Als spon-
tane vrijwilliger bood hij zich vanaf de start van de werken aan 
om zo zorgvuldig mogelijk te communiceren over het verloop 
van de werken. En over de opvolging en de gedragingen (én ver-
tragingen) op de diverse werven. Ook wij ‘gebruikten’ hem soms 
als toetssteen voor onze eigen bevindingen. Al was dat - de aard 
van het journalistiek beestje - sowieso vanuit een kritische en 
overstijgende bril. Vertrouwd met de sociale media gebruikte de 
inwoner uit de Langerbruggestraat diverse deelplat-
formen (en email) als eigentijds communicatiemid-
del om het ruimere publiek te bereiken. Aangevuld 
met telkens een resem foto’s als aantrekkelijke en 
extra visuele ondersteuning. Hij woonde wekelijks 
de werfvergaderingen bij en had een goede ver-
standhouding met aannemer Aclagro. En later nog 
meer met stedelijk werfcontroleur Nick Van Eetvel-
de van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterwegen. 
De vele inspanningen en het ‘achternageloop voor 
het goede doel’ - we zijn eigenlijk zielsverwanten - 
leverde hem veel dankbaarheid op. Maar ook ban-
bliksems en vuilspuiterij als het nieuws veel minder 
leuk klonk dan verwacht. Niet in het minst bij de 

‘Buurtverantwoordelijke’ Rudy 
krijgt verdiende pluim…
Op het openingsfeest van het vernieuwde 
dorpsplein werd ook buurtverantwoordelijke Rudy 
De Troyer uitvoerig in de schijnwerpers gezet. Zowel 
door de dekenij als door schepen van Mobiliteit 
Filip Watteeuw. Omwille van zijn vrijwillige inzet en 
engagement was de pluim meer dan verdiend…

moeizame heraanleg van de Wittewallestraat, de Eekhoutdries-
straat en de Oude Holstraat. Minder geweten, is dat hij zich als be-
woner ook wel eens boos maakte. Als je van zo dichtbij de evolutie 
volgt en bij het thuiskomen je eigen oprit onaangekondigd ziet 
opengebroken, krijgt het engagement een knauw. Of als je straat 
hopeloos open ligt en door hevige regenval overstroomt. En als de 
verkeersafwikkeling in de Zuidakkerlaan en de Honoré Drubbel-

straat - even onaangekondigd en abrupt - wordt omge-
gooid, voelt het aan als vechten tegen de bierkaai. Ook 
de lokale politie werd toen voor schut gezet. Mee door 
de eigen bedrijfsorganisatie nog wel. Het kan verkeren. 
Om het in de omgangstaal te zeggen: “de mensen zien 
er allemaal het schoonste van”. Rudy De Troyer werd 
bedankt met een symbolische sleutel en veel drank- en 
eetbonnen vanwege dekenij en de neringdoenden. Dat 
was - letterlijk - klein bier voor alle inspanningen die de 
man zich in de afgelopen drie jaar getroostte. De lok-
roep om hem ere-burgemeester te maken, zal hij zelf 
wel van het goede teveel hebben gevonden…

Eric VAN LAECKE    
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Doordat ATTENTIE in het dorpscentrum 
al vanaf donderdagavond - dus voor het 
feest - in vele brievenbussen viel, konden 
die inwoners al meelezen hoe de vork pre-
cies in de steel zat. Herhaald, het herin-
richtingsdossier is na het feestje geenszins 
achter de rug. Daarover straks meer. Uit 
de toespraak van schepen Watteeuw ont-
houden we vooral de dankwoorden aan 
alle betrokkenen. In het bijzonder aan de 

Na het openingsfeest, nu nog de afwerking…
Het deugddoend openingsfeest door Dekenij Oostakkerdorp zette op 
7 mei  mentaal een flinke stap richting afwerking van het vernieuwde 
dorpsplein. De dekenij zorgde zelf voor het verslagje en de foto’s (zie 
elders). Alles verliep in peis en vree op wat ingehouden boegeroep aan 
het adres van schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw na. Het kleurrijke 
vuurwerk maakte veel goed…

aannemer en bewonersvertegenwoordi-
ger Rudy De Troyer (zie ook blz. 9).
De groene beleidsmaker had het over 
‘een zeer mooi plein’ dat Oostakker qua 
fysische uitstraling aantrekkelijker op de 
kaart zet. Geen kat die daaraan twijfelt. 
Blijft nog altijd de vraag of de herinrich-
ting ook op termijn - en vooral in natte 
en donkere dagen - voldoende functio-
neel zal blijken voor bewoners, hande-

laars en bezoekers. 
Dat de dekenij geen 
tent meer kan opzet-
ten achter de kerk 
en hoopt dat er wel 
een podium kan ge-
plaatst aan de kiosk, 
zijn allicht al teke-
nen aan de wand. 
Watteeuw had het 
bij de voorbereiding 
vooraf over ‘moei-
lijke mannen hier in 
Oostakker’. Aan de 

realisatie in volle afwerking, gingen drie 
jaar geleden - in en buiten de klankbord-
groep – inderdaad felle discussies vooraf. 
De actievoerders ‘vochten’ een (ongelij-
ke) strijd voor het behoud van het dorps-
karakter en een vlotte bereikbaarheid. 
We komen van ver en het was nodig. Er 
werden een aantal extra  parkeerplaatsen 
‘gered’ en heel aanvankelijk wou men 
zelfs de dorpskiosk afbreken. Het Oostak-
kers uithangbord blijft vandaag overeind, 
wordt in het najaar gerenoveerd en is in-
tussen gerehabiliteerd en uitgeroepen 
tot dé magneet van het centrum. Het kan 
verkeren. 
Op het terrein vallen de laatste rimpels 
in een definitieve plooi. Aan het wan-
delpad rechtover café De Spiegel wer-
den, de door werfwagens stuk gereden, 
tegels uitgebroken en heraangelegd. In 
de Groenenhoekstraat onderging een 
vierkant stuk verharding eenzelfde lot. 
Naar verluidt wegens een kapotte buis 
in de ondergrond. In diezelfde omgeving 
op de hoek Pijphoekstraat werd ook een 
resterend deel voetpad heringericht en 
aangelegd. Ook aan de buszone in de 
Sint-Laurentiuslaan, kant bibliotheek, is 
geregeld nog wat nazorg aan de orde. 
Aannemer en autoverkeer vinden daar 
zonder veel hinder, telkens een creatieve 
oplossing voor. Intussen is ook de zone 
rond het nieuwe busstation, ter hoog-
te van het park, heel keurig aangelegd. 
En brandt nu alom weer openbaar licht. 
Het is nog wachten op een optimalere 
en definitieve verkeersinrichting. Met als 
knelpunten o.m. het kruispunt Pijphoek- 
annex nieuwe straat- en de fietsafwik-
keling in het deel Bredestraat grenzend 
aan het dorp. “Levensgevaarlijk” luidt de 
algemene kritiek in de wandelgangen. En 
op het tweetal nieuwe straatnaambor-
den en de renovatie van de dorpskiosk. 
Pas dan is het project van de vernieuwde 
aanleg ook officieel achter de rug…

Foto’s: Rudy De Troyer 
Tekst: Eric VAN LAECKE  

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/396.76.88

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

Thule Easyfold XT 933 voor 2 fietsen 739 € incl. BTW

De volledig opvouwbare, compacte en gemakkelijk te gebruiken 
fietsendrager voor op de trekhaak voor alle soorten fietsen.

Enkele pluspunten:
• Volledig opvouwbaar voor gemak bij montage, gebruik en 

opslag
• Groot laadvermogen maakt vervoer van e-bikes en zware 

mountainbikes mogelijk
• Gemakkelijke toegang tot de kofferbak, zelfs met de fietsen erop, 

dankzij het slimme voetpedaal met kantelfunctie
• Voorgemonteerd, er is geen gereedschap nodig
• Totaal laadvermogen 60 kg, ofwel 30 kg per fiets

Prijzen geldig op 5/05/2022 onder voorbehoud van wijzigingen.
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TOTALE UITVERKOOP*
*vanaf 20 mei 2022, wegens werkzaamheden

Dorp-Oost 107 - 9080 Lochristi
www.lorenti.be

dinsdag tot vrijdag 9u00-12u00 en 14u00-18u00
Zaterdag: 09u00, doorlopend tot 18u00

Zondag: 10u00-12u00

IN DE TENT: 
Zaterdag en Zondag 11 en 12/06      alles aan € 25
Dinsdag 14/06                alles aan € 25
Woensdag 15/06                alles aan € 20
Donderdag 16/06 alles aan € 15

Vrijdag 17/06 alles aan € 10
Zaterdag 18/06 alles aan € 5

Binnen in de winkel:
GROTE KORTINGEN DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN TOT EIND JULI !

In augustus zijn wij gesloten en vanaf september presenteren wij de nieuwe herfst- en wintercollectie.

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

‘Matilda’ is geïnspireerd op het populai-
re kinderboek van meesterverteller Roald 
Dahl. Er werden wereldwijd 17 miljoen 
exemplaren van verkocht en de uitgave 
behaalde in 1989 de Prijs van de Neder-
landse Kinderjury. Het werk werd later 

Schools
theaterproject ‘Matilda’
kon bekoren…
Het tweejaarlijks theaterproject ‘Matilda’ 
van EDUGO Campus De Brug kon de 
harten veroveren. Aan de voorstelling 
gingen maanden voorbereiding vooraf. 
Het resultaat mocht gezien. Het vakwerk 
van regisseur Celien Fleurackers en 
productieleider Johan De Brauwer 
evenzeer. 

verfilmd en nog later in een 
theatervoorstelling gego-
ten. Het vertelt het verhaal 
over een buitengewoon 
meisje met levendige fanta-
sie en een scherpe geest. Ze 
durft een eigen standpunt 
in te nemen en weet haar ei-
gen lot te verbeteren. Tegen 
het hoofd van de school me-
vrouw Bulstronk en haar ei-
gen antipathieke ouders in. 
Het optreden vond plaats 
voor de eigen leerlingen en 
voor lotgenoten uit het 5de 
leerjaar in de regio Oostak-
ker. Gedurende drie avond-
voorstellingen konden ook 

ouders en sympathisanten 
de toneelkunsten van hun 
kroost of kennissen bewon-
deren. Sinds half september 
repeteerden een pak en-
thousiaste deelnemers we-
kelijks in de turnzaal met 
de finale bedoeling om een 
goed resultaat neer te zet-
ten. Onder de deskundige 
leiding van een even gemo-
tiveerde groep leerkrach-
ten. Herhaald, het resultaat 
mocht best gezien. Het 
denkwerk over een volgend 
theaterproject binnen twee 
jaar, kan nu al beginnen...

Eric VAN LAECKE  
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Deze maand stuurden we André, één van onze ijverige fotoverslaggevers, 
op pad om kiekjes te schieten. André heeft nogal een speciale smaak. 
 
Op welke foto zien we André aan het werk in Oostakker? 
 
Stuur jouw oplossing voor 25 juni 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 mei was: 
 

 
Koutergoedstraat 

 
Drieselstraat 

 
Eksaardserijweg 

 

 
Sint-Laurentiuslaan 

 
A. Moreelsstraat 

  

                      

1      

 

2      

 

3      

 

4      

 

5      

 
                                                           
 

Laura Vandevoorde, lid van onze turn-
club schreef eind november sportge-
schiedenis.
Ze werd samen met de Belgische ploeg 
(Tachina Peeters, Louise Vanregenmortel 
en Sofie Rubbrecht) vice- Wereldkampi-
oen tumbling in Azerbeidjan. Ongezien!
Ook individueel werd ze knap 15de.

“Het was dertig jaar geleden dat er een 
Belgische ploeg naar het WK trok”, zegt 
Laura. “We wisten dat we een sterk team 
hadden en koesterden finale ambitie. 
Dat lukte ook meteen en we gingen als 
vierde land naar de finale. Daar wisten 

we de Britten en de Russen achter ons 
te laten en klommen we naar de tweede 
plek. Daar moet ik nog steeds van beko-
men.” lacht Laura.

“Groot-Britannië en Rusland zijn echt 
twee toppers. Dat we de voormalige We-
reldkampioen kloppen daar mogen we 
als klein landje best trots op zijn.” be-
aamt trainster Tine Van Bossuyt.

Laura is samen met haar teamgenoot Sam 
D’Hoop geselecteerd voor het komende 
Europees kampioenschap in juni in het 
Italiaanse Rimini. Duimen omhoog!

Laura Vandevoorde Vice-Wereldkampioen
tumbling met Team BelGym

Heb je ook nieuws, 
stuur het gerust 
naar de
redactie van 
Attentie: 
info@dewegwijs.be
of bel 0478-97 87 11.
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Romeo Rammeloo is afkomstig van Zeeuws-Vlaanderen (Sluis-
kil) en dus een rasechte Nederlander. Hij is professioneel aan 
de slag bij het chemisch bedrijf Oleon Ertvelde in de Gentse ha-
ven. Ook in Oostakker zet hij zijn bakens uit. Hij zingt bij het 
plaatselijk koor Vokamando, is actief bij wielerclub WSC Oos-
takker-Lochristi en staat mee achter de kookpotten van de 
Mannenkookclub. Zijn inzet en engagement voor specifiek het 
Nederlandse Kinderkankerfonds én de deelname aan het uit-
dagend initiatief is dus gemakkelijk te verklaren. Ook al om-
dat onze noorderburen een speciale aantrekkingskracht voor 
‘hun berg’. 
Geld inzamelen voor het goede doel is voor alles de gemeen-
schappelijke motivatie van elke deelnemer. Die betaalt indivi-
dueel 145 euro bijdrage en maakt zich sterk om 2.500 euro aan 
sponsoring te realiseren. Een som die integraal naar kankerbe-
strijding gaat. Rammeloo schreef zich drie jaar geleden in. Van-
uit de eigen doorleefde ervaring dat een zestal familieleden 
door kanker vroegtijdig het leven lieten. Via netwerking, vrij-
willigersbijdragen, wijnproeven en de verkoop van dito pakket-
ten kreeg hij een aantal ondersteuners mee in zijn spoor. Met 
dank ook aan ‘wijnboer’ Aswin Polman uit Sas van Gent. Tot co-
rona het leven ging bepalen, inclusief twee jaar gedwongen 
uitstel voor en door de organisatoren. De vele ‘investeerders’ 
bleven hun Oostakkerse poulain in al die tijd trouw. Op het mo-
ment van dit gesprek klokte de huiselijke teller af op 8.307 eu-
ro. In al die afwachtingstijd trainde Romeo zowat 22.846 km 
bijeen. Tussen haakjes, sinds de start in 2006 zamelde het Ne-

derlandse ‘goede doel’ al zo’n 173 miljoen in 
voor kankerwerking en -onderzoek. De uit-
daging voor Romeo Rammeloo en de - maxi-
mum toegelaten - 4.999 lotgenoten die dag, 
is niet min. In groepjes beklimmen ze tot 
maximaal zes keer de mastodont. Ook het 
aangepaste uithangbord  ‘Alpe HuZES’ ver-
wijst daarnaar. Ook lopend en/of wandelend 
kan men de opdracht klaren. Het fietsende 
bedrijfsteam laat zich herkennen door aan-
gepaste truitjes van o.m. sponsor Hans Ket-

Inwoner Romeo Rammeloo wil ‘Alpe d’Huez’ bedwingen…
Na twee jaar uitstel door het coronavirus, maakte inwoner Romeo 
Rammeloo (52) uit de Absdalestraat zich begin deze maand op om - 
liefst zes keer – fietsend de gerenommeerde bergtop Alpe d’Huez in 
de Franse Alpen te bedwingen. Hij doet dat voor het goede doel… 
de Nederlandse KWF Kankerbestrijding. Via allerlei acties zamelde hij 
daartoe vooraf de noodzakelijke fondsen in. Met  dank aan al degenen 
die solidair mee een wijntje dronken op het verhoopte succes..

De ‘Nederlandse’ berg…
Alpe d’Huez situeert zich encyclopedisch op 1860 meter 
hoogte in de Franse Alpen. De omgeving is in de vele de-
cennia uitgegroeid tot een notoir wintersportgebied. De 
‘Nederlandse berg’ zoals onze noorderburen wat chau-
vinistisch claimen ligt op de vroegere alpenweide ter 
hoogte van het dorp Huez, zo’n 59 km van Grenoble. 
Het is de zuidwestflank van de Pic Blanc in het bergmas-
sief van de Grandes Rousses. Vooral voor de Nederland-
se wielerfans heeft ‘hun’ berg in de Ronde van Frankrijk 
een heroïsche betekenis. Met referenties aan beken-
de wielercracks als Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Pe-
ter Winnen, Steve Rooks en - laatste etappewinnaar in 
1989 - Gert Jan Theunisse. Met als magneet op het tra-
ject de memorabele ‘bocht 7’ die telkens feestelijk en 
helemaal oranje kleurt. Tenminste in elk jaar dat de Tour 
er langskomt. Pittig detail: de wielerfinish ligt altijd in 
het dorp. Het is een stuk verder dan waar de meeste fiet-
sliefhebbers de rem aantrekken…

Eric VAN LAECKE

ting van KHChemicals. Elk stijgen en dalen 
draagt 14,5 km ver. Met 1.143 aan hoogte-
meters en een stijgingspercentage van ge-
middeld 7,9% en maximum 14%. In totalen 
omgerekend goed voor 174 km af te leg-
gen kilometers waarvan 87 km klimwerk en 
6.858 hoogtemeters. Met na welgeteld 21 
haarspeldbochten, de boom- en sneeuw-
grens als panoramisch uitzicht op weg naar 
de top. Die zich laat ontdekken op een een-
zame hoogte van 6.858 meter. Allemaal 

voor het ‘goede doel’ tot 
eer en glorie van de vele 
(gratis) vrijwilligers. Laat 
Alpe d’Huez dus maar 
komen…

Eric VAN LAECKE



14                   nr 06-07 - Juni - Juli 2022

ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Het kasteel was enkel gescheiden van het 
kanaal Gent-Terneuzen door een trekweg, 
en lag ongeveer tegenover de eerste elek-
triciteitscentrale van Langerbrugge, gele-
gen aan de andere oever van het kanaal.  
Het gebouw werd ontworpen als buiten-
goed door de Gentse architect Jean Baptis-

Het kasteel d’Hulst
Wanneer men in het begin van vorige eeuw enkele honderden meter 
vanaf het kasteel van Baron van Loo, en de brug van Langerbrugge, 
noordwaarts wandelde op de rechteroever van het kanaal, kwam men in 
de wijk d’Hulst, toen nog Oostakkers grondgebied, voorbij een bijzonder 
kasteel met park, namelijk  het “Kasteel d’Hulst”. Even toelichten.

te Pisson (1763-1818). De eigenaar van het 
“Maison de campagne”  was de advocaat 
Charles Massez, voorzitter van het Gent-
se Hof van beroep. Na zijn dood in 1843 
werd het kasteel verder bewoond door 
zijn weduwe,  zijn dochter en de schoon-
zoon. Deze schoonzoon, Philip Blom-

maert, was filosoof, historicus en dichter. 
Philip Blommaert overleed in 1871 en liet 
een zoon na, Jean-Paul. Hij vond  de liefde 
in Desteldonk en trouwde met de oudste 
van drie dochters van burgemeester Lou-
is van Pottelsberghe de la Potterie. Na zijn 
dood kwam het goed in handen van Phi-
lips kleinzoon Charles, die huwde met ba-
rones Marthe de Loën d’Enschede. 
Charles Blommaert, bekend als grondeige-
naar, werd op 20 januari 1896 bij K.B. be-
noemd tot burgemeester van Oostakker 
als opvolger  van Dr. François van Impe.  
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
januari 1900 werd hij opnieuw, volgens 
de toenmalige kieswet, benoemd voor 
een ambtstermijn van 8 jaar tot bur-
gemeester van Oostakker. Hij overleed 
echter op 22 juni 1906 in het kasteel 
“d’Hulst” in de Hulststraat te Oostakker. 
Zijn buurman-kasteelheer baron Albert 
van Loo zou in februari 1907 zijn opvolger 
worden als burgemeester van Oostakker.
Louis Pigault de Beaupré (1885-1973), de 
schoonzoon van Charles Blommaert, zou 
later het kasteel blijven gebruiken tot het 
werd onteigend om plaats te maken voor 
de verbreding van het kanaal, en dit in 
de jaren 20 van vorige eeuw. Hij overleed 
te Ukkel op 88-jarige leeftijd. Zijn vrouw 
Albine Blommaert overleed te Gent op 
57-jarige leeftijd. 
Eric, de broer van Louis Pigault de Be-
aupré,  onderluitenant en luchtmacht-
piloot, verongelukte in 1940 toen hij in 
volle vlucht met zijn Fox toestel botste te-
gen een ander toestel. Hij werd begraven 
op het kerkhof van Oostakker.
Het kasteel “d’Hulst” werd door de toen-
malige stadsarchitect Goetghebuer als 
merkwaardig bestempeld en opgenomen 
in zijn “bloemlezing oude en nieuwe mo-
numenten”.
Op het einde van de 19e, , begin 20e eeuw, 
werden er behalve het  kasteel d’Hulst 

Deze foto toont op de voorgrond het oude kanaal,  waar 
nu de jachthaven is van Langerbrugge. Op de achtergrond 
een stukje van de jachtclub en verderop aan de overkant 
van het nieuwe kanaal het Kasteel d’Hulst.

 Tekening en plattegrond van 
het Kasteel d’Hulst.
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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

en het kasteel van Loo nog enkele merk-
waardige gebouwen opgeofferd aan de 
Gentse expansiedrift. Het kasteel van de 
fam. Maeterlinck, het ouderlijke buiten-
goed van onze Nobelprijs literatuur, en 

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

ook de villa van textielbaron Dierman 
maakten beiden plaats voor de kanaal-
verbreding en het Sifferdok.

Guido Rogiers

Het Kasteel d’Hulst. 

Het kasteel gefotografeerd in 
de periode na het overlijden van 
Burgemeester Blommaert.

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 !

REINAERTFEESTEN  2022
Terrein in de Doornzelestraat 8 te Lochristi-Hijfte.

Vrijdag 1 juli 2022
20u00: 14e Groot boksgala
 In samenwerking met “Izegem Boxingclub”.

Zaterdag 2 juli 2022
19u30:   Koppelbiljart:  200 euro prijzen.
 Inschrijven  bij Francky De Schoenmaecker,
 tel: 0479 296 928.

19u30:   Kaarting:    1e kaarting 125 euro gratis,  
                 2e kaarting 75 euro.  Inleg 5 euro. 
 Inschrijven ter plaatse.

19u30: Dartstornooi:   200 euro prijzen. 
 Inschrijven Eric Mestdagh, tel: 0475 577 952
   
Zondag 3 juli 2022
12:00 u: “KOUD & WARM BUFFET” bestaande uit:  
Koud gedeelte; Tomaat garnaal + perzik en tonijn + gekookte 
zalm + rauwe ham met meloen + gekookte ham met 
asperges + prépare van de Chef + paté van het huis + koud 
groentebuffetje + brood. 

Warm gedeelte; Kipfilet met champignonsaus + varkens-
wangetjes + visgratin + lasagne + warm groentebuffet met 
frieten.
 
s’ Namiddags: “Vlaanderen Feest & Hijfte Rockt” met o.a. een 
grote “oldtimershow” en optredens  van “Triodelo,  Ace & The 
Jokers”. 
Voor de kinderen is een groot springkasteel voorzien.
Kortom een hele namiddag amusement.

Doorlopend: Pannenkoeken op grootmoeders wijze.

Organisatie:  Feest & Sport Hijfte afdeling Feestcomité,  
Voorzitter: E. Van Damme, Hoekskensstraat 113, Lochristi.
Tel: 09 355 63 97
www.lochristi-hijfte.be  •  info@lochristi-hijfte.be 

Café-chantant op Gentse Feesten
Liefhebbers van het echte Gentse dialect en de dito fees-
ten komen alsmaar minder aan de bak. Zonder al het pro-
gramma te kennen, verwijzen we graag naar het dagelijks 
café-chantant in de kleinste pleisterplaats van Gent, ’t Gal-
genhuisje aan de Groentenmarkt. En naar de optredens 
van Cabaretgroep Kloaver Viere in de school het Spectrum 
aan de Martelaarslaan. (EVO)   
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BLOCK VASTGOED zorgt, als erkend vastgoedmakelaar, voor de be-
middeling bij verkoop en verhuur van uw woning of appartement.

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak

Werkgroep ‘Oud Vliegveld’ gaat van start
Natuurpunt Gent start een ‘Werkgroep ‘Oud Vliegveld’. De nieu-
we groenpool in wording heeft een sterk eigen DNA. De speci-
fieke historiek en de ‘onnatuurlijke’ start is een unieke situatie 
die kracht van leren aanreikt voor onderzoek naar biodiversi-
teit. De door mensen gecreëerde vegetatie- en reliëfstructuur 
laat een gebiedseigen vegetatie- en habitatontwikkeling toe. In 
een combinatie van droog loofbos, moerasbos en waterrijk land. 
De werkgroep heeft alvast drie ambities. Een basislijn vastleggen 
voor de biodiversiteit, het monitoren van planten, vogels en die-
ren en het verbinden van de lokale gemeenschap en de stad met 
de nieuwe groenpool Meer info via tony.baetslé@gmailcom. In 
het augustusnummer komen we terug op de toestand van het 
integrale dossier…

Eric VAN LAECKE 

Nog afslankplannen 
tegen uw verlof? Dan ben 

je nog net op tijd!

Met sport, voeding of passieve afslank- 

behandelingen! 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

Actief afslanken Passief afslanken

5 beurten gratis €100 korting
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www.bcwijnen.be 
Björg Claeys 

Tijdens juli en augustus een wijntje? 
Awel ja! Bellen mag altijd. 

Positief gedacht! 
We beseffen de waarde van het water eerst 

wanneer de bron is opgedroogd (Thomas Fuller)

info@zinloosgeweld.net

In de Lourdesstraat, ter hoogte van het vroe-
gere treinstation, wordt koortsachtig gewerkt 
om de finale doorsteek tussen de Sint-Berna-
dettestraat en de Gentstraat terug mogelijk te 
maken en af te werken. En het containerpark 
vanuit beide richtingen weer vlot bereikbaar 
te maken. Recent reed zich daar nog een am-
bulance vast (zie foto). Na zowat anderhalf 
jaar effectieve wegenwerken - sinds de start in 
april 2021 - komt voor bewoners en gebruikers 
de verlossende adem niets te vroeg. Ook de 
gebruikers van het openbaar vervoer kunnen 
straks herademen. Het vroegere bustraject van 
lijn 70, 71, 72 en 73,74 wordt in ere hersteld. In 
al die tijd werden de gebruikers tussen de Ant-
werpsesteenweg Potuit (halte Grondwetlaan) 
en de Wolfputstraat (halte Meerhoutstraat) 
niet bediend. De wegenwerken zorgden ook 
elders op het verlegde traject voor tijdelijke 
ingrepen. Door het smalle wegprofiel op een 
deel van de omleidingsroute reed de lijnen-
bundel 38, 39 daar opgesplitst ter hoogte van 
de Albrecht Rodenbachstraat (stadsuitwaarts) 
en de Waterstraat (stadinwaarts).In die laat-
ste engte werd tijdelijk éénrichtingsverkeer 
ingevoerd. Met als vervanging voor de be-
staande, twee extra haltes aan het Ferdinand 
Snellaertplein en de Frans Gevaertstraat. Ook 
daar wordt het oorspronkelijk traject in ere 
hersteld (volgens schepen Filip Watteeuw). 
De EDUGO campussen werden in die periode 
door De Lijn verder bediend.

Ongemakken
Zoals gezegd, de ongemakken na de ingreep 
zullen blijven. Door de aanwezigheid van een 
verhoogd fietspad en een slechte zichtbaar-
heid door de parkeerstrook ter hoogte van de 
Katoenstraat is oversteken er een heikel punt. 
De gelijkgrondse aanleg van de voet- en de 
fietspaden doet extra uitkijken bij het buiten-
stappen van huizen en handelszaken. Niet in 
het minst omdat groepjes fietsers wat graag 
ook het voetpad mee als rijroute gebruiken. 
Noem het maar het hedendaags spannings-
veld tussen een ‘creatief’ ontwerp versus een 

Lourdesstraat snakt naar verlossende adem…
De heraanleg van de Lourdesstraat komt in zicht. Tegen midden-
eind juni moet de klus geklaard, op de zij-insprong ter hoogte van 
de huisartsenpraktijk na. Ook het busverkeer van De Lijn zal dan 
over heel het vroegere traject in ere worden hersteld. Het in te 
voeren parkeerregime is officieel nog niet duidelijk. Samengevat, de 
ongemakken zullen blijven, de knelpunten verdienen een oplossing.

gebrek aan en respect voor maatschappelijke 
regels en verkeersdiscipline. Ook aan het erg 
versmalde wegprofiel zal iedereen moeten 
wennen. Herhaald, de buitenspiegels van de 
auto’s nog het meest. Om de toegenomen 
parkeerdruk in de omgeving niet te verge-
ten. De officiële verkeersregeling is nog niet 
officieel vrijgegeven maar werd al vroeger 
gesuggereerd. Tussen de Groenstraat en de 
Groenvinkstraat (richting Oostakker) verdwij-
nen alle parkeerplaatsen. Wie vandaag in de 
omgeving langs komt, kan vaststellen dat 
die constant is ingenomen. Aan de overkant 
(richting Gent) is informeel sprake van het 
invoeren van een ‘blauwe zone’ en/of zones 
voor ‘laden en lossen’. Dat is vooral voor de 
bakkerijen van Joris Mertens en Paul De Vos 
(geen lokale winkelruimte meer) van cruciaal 
belang. Op beide locaties komt er – minstens 
tweemaal per maand - gedurende telkens 
driekwart uur een vrachtwagen met oplegger 
van de ‘Bloemmolens’ langs om te bevoorra-
den. Als die straks noodgedwongen de rijbaan 
moeten innemen, kunnen de bussen nauwe-
lijks of niet meer passeren. Als druk bezocht 
handelscentrum trekt de Lourdesstraat op de 
meest uiteenlopende momenten ook heel wat 
(licht) vrachtvervoer aan van diverse toeleve-
ringsbedrijven. Los van de eigen dagelijkse 
nood aan laden en lossen van voedingswaren, 
verpakkingsrecipiënten enz. De nood aan een 
doordacht en op maat afgestemd parkeerre-
glement is ook voor andere handelszaken in 
de omgeving groot. Ook bij zware technische 
interventies of doodgewoon het reinigen 
van een septische put of het ophalen van het 
huisvuil komt zwaar vrachtverkeer kijken. De 
handelaars willen zonder al te veel compromis 
en/of extra belasting doen waarvoor ze in de 
wieg zijn gelegd. Handel drijven en hun klan-
ten immer tevreden ma-
ken en… houden. 
Pittig detail: naar ver-
luidt, werd destijds bij 
het opstarten van de 
plannen geopperd dat 

er voor de bakkers een aanvoerleiding moest 
komen tot in de verderop liggende straat Slo-
tendries!. Tijdens een recente informele bab-
bel (infomoment Sint-Jozefstraat) had ook 
Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw nog geen 
pasklaar antwoord klaar. Het is meer dan zo-
maar een knelpunt dus…

Eric VAN LAECKE
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LIN’S LINGERIE
TRAMSTRAAT 48 - 9070 HEUSDEN - 09/278.24.78

TOTALE UITVERKOOP
Vanaf 20/05/2022 - Wegens einde huurcontract en verhuis

LINGERIE - NACHTMODE
ONDERGOED

DAMES & HEREN

-30%
BADPAKKEN, TANKINI’S DAMES

BADMODE HEREN

-30%

ALLE BIKINI’S

-50%
SLIPS:  5 €

SHORTY’S:  7,50 €

SLOGGI:  3 + 1 GRATIS

(Uitgezonderd basiscollectie en collectie voorjaar 2022)

Jean-Pierre Callewaert (62) beweegt 
zich al een heel leven lang in de kap-
persstiel. Hij kreeg allicht de microbe 
mee van moeder Lydie De Neve die 
jarenlang een coiffuresalon had in de 
Lourdesstraat. Haarkapper Jean-Pier-
re studeerde destijds af aan het Pro-
vinciaal Instituut voor Haartooi en 
Schoonheidszorgen (PIHS) met loca-
tie aan de Savaanstraat. Hij volgde er 
bovenop de specialisatie ‘herenkap-
pen’. En ging aanvankelijk in de leer 
bij kapper Omer Piens aan de Ekker-
gemstraat.  En gedurende vijf jaar bij 
zijn vaste patroon Willy Laureys aan 
de Kortrijksesteenweg.  Op dinsdag 
3 april 1984 startte de Oostakkernaar 
zijn eigen zaak aan de Lourdesstraat 
52. Op die locatie was dames- en he-
renkapper Bernard Audenaerde ge-
vestigd. Voor specialist herenkapper 
JiPi moest je toen bij het binnenko-
men rechts afslaan. De klanten von-
den al snel en vlot hun weg en de 
zaak geraakte langzaam maar zeker 
in een te smal jasje. Na vijf jaar werd 
de knoop finaal doorgehakt. Er kwam 

Herenkapsalon Jean-Pierre ‘kapt’ ermee...
Herenkapsalon Jean-Pierre aan de Lourdesstraat 66 legt 
vanaf 1 juli de kappersscharen definitief neer. Na 38 jaar 
zelfstandig dienstbetoon over vele generaties heen, wenkt 
het rustgevend pensioen en een ‘nieuwe levensweg’. Samen 
met echtgenote Dorinda.

een verhuis naar een meer geschikte en 
ruimere locatie verderop in de straat. Tot 
30 juni kan je op dat huisnummer 66 nog 
altijd terecht om de haren in de goede 
plooi te laten leggen.  
In al die tijd bouwde Jean-Pierre Calle-
waert een trouw en vast klantenbestand 
op. Service, stielliefde en gedrevenheid 
waren zijn handelsmerk. En zoals bij 
elke kapper die sociaal en luisterbereid 
is, was zijn motto immer ‘oogjes open, 
mondje dicht’. Nogal wat klanten willen 
spontaan en wat graag hun zielenroer-
selen aan iemand kwijt. Het kapsalon is 
daarvoor nog altijd een uitgelezen uit-
laatklep. De klandizie kwam van overal. 
Met de klemtoon op de onmiddellijke 
buurt en het ruimere Oostakker. En voor 
alle heren van hoge, lagere en gewone 
stand. In een leeftijdskloof tussen één en 
90 jaar. In al die jaren passeerden diver-
se generaties van eenzelfde familie de 
revue. Zijn bekendste en trouwe klant 
is nog altijd Kris Vervaet, ceo van me-
diabedrijf DPG Media. Die bracht hem 
recent nog een (afscheids)bezoekje. Als 
zelfstandige stond de herenkapper altijd 



nr 06-07 - Juni - Juli 2022                   19

op de bres. Of toch niet. In 2017 was hij vijf 
weken uit beeld omwille van het aanbren-
gen van een knieprothese. Soms wordt het 
dus ook voor een neringdoende onmogelijk. 
Jean-Pierre nam geregeld deel aan vervolma-
kingscursussen. Hij volgde de modetrends en 
de nieuwe producten en dito vaardigheden 
die het kapperslandschap verblijden en ei-
gentijds houden. De barbier ontving - via de 
beroepsorganisatie Koninklijke Kapperskring 
Gent (KoGeKa) - driemaal een ereteken ‘Lau-
reaat van de Arbeid’. Netjes verdeeld over 
brons, zilver en goud na voorafgaande proe-
ven. Die eretekens worden uitgereikt door 
het Koninklijk Instituut der eliten van de ar-
beid van België. Jean-Pierre is er terecht fier 
op. Niet is het minst omdat die erkenningen 
werknemers eren en belonen omwille van 
hun kennis, talent, toewijding en vaardighe-
den bij de uitoefening van hun beroep. Die 
stielliefde is hem tot op vandaag, op het lijf 
geschreven. 
Herenkapsalon Jean-Pierre was in al die jaren 
- tot corona er aan kwam - een erg trouwe 
adverteerder van ATTENTIE. Waarvoor onze 
dank en ook die van de duizenden (gratis) le-
zers van dit blad. Eens de deuren dicht, wijkt 
het echtpaar later uit naar Sint-Amandsberg. 
Op zoek naar meer dan verdiende rust en een 
‘nieuwe levensweg’. Het pand komt straks 
te koop. Of er een nieuwe handelsactiviteit 
komt, zal de tijd uitwijzen. Met als afslui-
ter een grote “dank je wel aan de klanten 
voor het jarenlang vertrouwen”, wil kapper 
Jean-Pierre nog kwijt…  

Eric VAN LAECKE  

The Roots Barbershop aan de Lourdesstraat
Hiernaast kan u het nakend afscheid van Herenkapper Jean-Pierre aan de Lourdesstraat 
lezen. Maar geen nood. Sinds kort wacht een gloednieuw The Roots Barbershop aan de 
overkant van diezelfde straat op huisnummer 49. Abdil Köksal (25) bouwde er een aantrek-
kelijk coiffuresalon uit. Met een eigentijdse uitstraling en dito aanpak. Vooraf boeken via de 
website is meer dan aan te raden. De jonge zelfstandige is al sinds 2017 professioneel aan 
de slag. Hij ‘huurde’ tot voor kort een betaalbare kapperstoel bij de Gentse Barbershop aan 
de Sint-Salvatorstraat (Dok Noord). Een pak bekende Buffalo’s van AA Gent verhuizen alvast 
mee naar de nieuwe locatie. Voor een goed begrip, omwille van de service en de vaardig-
heid. Niet vanuit een gezamenlijke voetbalachtergrond. Abdil post steevast zijn haarkapsels 
op Instagram. Met groeiend succes en dito klandizie. Vanaf september wil hij een helper op 
leercontract aanwerven. Alle mannen zijn er welkom. Voor het Turks moet je het zeker niet 
laten. De man spreekt en ademt perfect Nederlands. Anders gezegd, hij is een voorbeeldig 
product van de nieuwe generatie en een aangename man om mee te babbelen. In een kap-
perssalon is dat nog altijd best meegenomen…  - Eric VAN LAECKE 
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Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT
OKRA bedevaart naar “onze” grot
Dat de letter “K” in OKRA wel degelijk iets 
betekent bewezen de meer dan 60 bede-
vaarders. Onze proost Herman Ivens en lec-
tor Edithe Van de Vyver leidden een korte 
gebedsdienst waarna we een wandeling 
met gebed maakten via “de grote toer”. 
Afsluiten deden we in het Hotel de Lourdes 
met een lekkere wafel.

OKRA infonamiddag
ZORGVOLMACHT
Wij hebben de draad weer opgenomen. 
I.s.m. Mia Trappeniers, consulent ouderen-
zorg OCMW Gent, nog eens een infonamid-
dag georganiseerd. Steven De Rijcke, jurist 
bij OCMW Gent gaf een glasheldere uitleg 
en beantwoordde alle vragen. De 30 aanwe-
zigen kregen in elk geval stof tot nadenken.

OKRA dagfietstocht naar Stekene
Het was van 2019 geleden en de organisatoren hadden misschien wel de mooiste 
fietstocht van hun collectie naar boven gehaald met bovendien een halte halfweg 
de heenweg en eentje in ’t te-
rugkeren. De keuze van het 
restaurant (De Pelgrim) op de 
eindbestemming werd ook 
door iedereen toegejuicht.

Het weer zat mee en de sfeer 
was, zoals steeds, heel goed. 
Dus werd er beslist om in 2022 
nog een dagfietstocht te orga-
niseren: namelijk op 25 juli.

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Ze zijn er weer vanaf 14 juni:

DE NIEUWE
MAATJESHARING !
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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

Noël De Smedt (79) tekent en schildert 
sinds zijn prille jeugd. Een tekenacade-
mie kwam er niet aan te pas. Veel oefe-
nen en constante zelfstudie des te meer. 
In de voorbije twee jaren, waarin alles zo-
wat op slot zat, bleef hij nagelbijtend op 
zijn kunstzinnige honger. Met een zee 
aan tijd en uit creatieve verveling borstel-
de hij dan maar in schuifjes, de Gentse 3 
torens, een zeepanorama en wat extra 
natuur op zijn garagemuur. In het virus-
volle tijdsgewricht liet hij zich toen ook 
spontaan ontvallen: “ik kijk sindsdien een 
stuk anders tegen de dagelijkse realiteit 
aan”. En vandaag trouwens heel veel an-
deren met hem. Nu de Gentse Feesten 
terug zijn, klaart ook voor hem de he-
mel helemaal op. Voor een kunstenaar 
die van lucht, licht en donker houdt, is 
dat een soort artistieke wedergeboorte. 
Als lid van kunstenaarsgroep ‘Het Gents 
Openluchtatelier’ dat de Gentse kunst- 

Oostakkerse portrettekenaar kan eindelijk herademen…
De Gentse Feesten zijn straks helemaal terug en velen kijken ernaar 
uit. Ook de Oostakkerse hobbytekenaar Noël De Smedt uit de 
Bredestraat doet dat. Na twee ‘moeilijke’ coronajaren, kan hij zijn 
voorliefde voor het portrettekenen weer loslaten én etaleren aan de 
bezoekers van de Groentenmarkt…

en ambachtenmarkt’ mee vormt geeft, 
maakt hij straks opnieuw zijn opwach-
ting aan de Groentenmarkt. Het  kunst-
zinnig plekje in volle centrum krijgt er 
traditiegetrouw heel wat passanten te 
verwerken. In een aanlokkelijke com-
binatie van commercie, vertier - Gents 
café chantant in het ‘t Galgenhuisje! - 
artistieke en handvaardige cultuur en 
uitnodigende verkoopstandjes. No-
el De Smedt is - samen met voorzitter 
Philippe Verdickt - één van de bezielers 
van het  Openluchtatelier. Wekelijks op 
woensdag begeleidt hij in thuishaven 
Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken 
in Evergem zo’n vijftien volwassenen in 
het tekenatelier. Al ruim tien jaar staat 
hij ook op de bres om 
zijn kunstdiscipline 
‘portrettekenen’ aan 
de man te brengen. 
En nog meer aan de 
vrouw en de kroost. 
Die zien wat graag 
zichzelf terug op een 
expressieve tekening 
als duurzaam kunst-
werk én herinnering 
voor het nageslacht. 
Portrettekenen is, be-
halve een knelpuntbe-
roep, allicht ook een 
uitstervende publie-
ke bezigheid. Na twee 
jaar gedwongen on-
derbreking is de goes-

ting en het ongeduld bij Noël De Smedt 
groot. Tussen 16 en 24 juli zal hij dagelijks 
tussen 13 en 19 uur op de Gentse Feesten 
aan het werk zijn. Het is een rustgevende 
pauze in volle feestgedruis waard…

Eric VAN LAECKE    

Enkel wanneer
het vat leeg is,

is de dorst het ergst.

Café Reintje
Zondag doorlopend open.

Woensdag gesloten.
Andere dagen van 10 tot 13 uur

en van 17 tot 23 uur.

Fietsgroepen e.a. ook welkom
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Ondanks het feit dat de weergoden ons niet volledig gezind wa-
ren (frisjes weer en hier en daar een kleine bui), konden de meer 
dan 220 deelnemers genieten van een alweer goed uitgestippelde 
sneukeltoer, met start en aankomst aan De Kring te Desteldonk. 

Geslaagde sneukeltoer !
Dekenij Desteldonk kan terugblikken op een
zeer geslaagde editie van hun sneukeltoer,
alsof corona nooit bestaan heeft. 

Het opzet blijft eenvoudig, de uitvoering iets moeilijker: een fietstocht 
van circa 30km, langs fietsvriendelijke plattelandswegen, met onderweg 
een 4-tal stopplaatsen.
Bij de start kreeg men reeds een lekker hapje van mozzarella met to-
maat. Onderweg volgden pannenkoeken, aardbeien, chocoladebeig-
nets en een drankje naar keuze in de kantine van de jachthaven VVW 
Mendonk op het einde van de Keurestraat. De apotheose hielden wij 
opnieuw op onze laatste stop: krielpatatjes met spek, sla en tomaat en 
een mooi stuk varkenscarré. Hierdoor was elke deelnemer alweer goed 
verwend geworden en kon men met een volle maag goedgemutst naar 
huis.
Het bestuur van Dekenij Desteldonk wil alle deelnemers en de helpers 
hartelijk danken voor hun aanwezigheid en hopelijk tot volgend jaar.

KRISTINA DEBOEL
Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE - BARISTA
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

OPENDEURDAGEN 14 EN 14 AUGUSTUS !

RAAMBEKLEDING OP MAAT GEMAAKT

RAAMDECORATIE
Ons assortiment breidt uit!

TOTAAL INTERIEUR

Boogschietingen
in zomermaanden
Deze schietingen gaan telkens door in het 
OCO, Pijphoekstraat.

JUNI:
Vrijdag 3 juni: 19u15
Maandag 13 juni: 14u30
Zaterdag 18 juni: 14u30

JULI
Vrijdag 1 juli: 19u30
Maandag 4 juli: 14u30
Maandag 11 juli: 14u30
Zaterdag 16 juli: 14u30
Maandag 25 juli: 14u30 (privé)
Zaterdag 30 juli: 14u30

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733
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36.950 euro
15 km

Diesel
103 kW (140 PK)

Fiat Ducato Maxi L3 H2 - NU LEVERBAAR

NEW

19.990 euro
8.500 km
01/2021
Benzine
110 kW (150 PK)

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Intense - Trekhaak

20.950 euro
9.500 km
04/2021
Benzine
81 kW (110 PK)

Toyota PROACE CITY Comfort

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

27.990 euro
15 km

Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Golf 1.5 TSI Life - NU LEVERBAAR

NEW

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

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

NEW

24.490 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

29.690 euro
                  
15 km

Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Golf 1.5 - TSI LIFE - NIEUW

NEW
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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 JUNI

Hapje van de chef
&

Ravioli van zeeduivel, blanke botersaus, verse tuinkruiden 
of

Artisanale kroket van hoevekip en champignons 
***

 1/2 Baby kreeft gegrild in mibrasa houtoven 
(+ 14 euro)

***
 Mix grill van beef, gegrilde maiskolf,

bbq aardappel
of

Gegrilde kabeljauw verse kruidenkorst, risotto kroket, 
garnituur van prei 

***.
Gegrilde ananas, vanille-ijs 

of  
Panna cotta van gemarineerde aardbeien 

39 euro p.p.

 

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  

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  

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

DE KORF BLIJFT DEZE ZOMER OPEN !
zie www.dekorf.be

Op maandag 27 juni starten de wegen- en riolerings-
werken in de Sint-Jozefstraat. Die wordt verkeerstech-
nisch een ‘fietsstraat’ met eigen wetmatigheden. Het 
gaat om de werkzones Sint-Jozefstraat-Onze Lieve 
Vrouwstraat en de Eksaardserijweg en Krijtekerkweg. 
Meer specifiek tussen de Bertha Boonantsstraat en 
de Meerhoutstraat. In een eerste fase - tot half ok-
tober - wordt gewerkt ter hoogte van het kruispunt 
Sint-Jozefstraat, Krijtekerkerkweg en een deel van de 
Eksaardserijweg. Er is in die periode geen doorgaand 
gemotoriseerd verkeer mogelijk tussen de Krijtekerk-
weg en de brug (R4). Vanuit de Sint-Jozefstraat blijft 
dat wel mogelijk. Voetgangers en fietsers blijven wel-
kom. De plannen omvatten o.m. een gescheiden rio-
lering, eenrichtingsverkeer in de O.L. Vrouwstraat, de 
invoering van een woonerf, twee nieuwe straatnamen 
voor evenveel assen en een grondige herinrichting van 
het openbaar domein op het hele traject.
Meer info in het augustusnummer…

Eric VAN LAECKE

Heraanleg Sint-Jozefstraat 
gaat van start…
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In al die jaren is er veel veranderd. Wat 
startte als een extraatje in bijberoep groei-
de uit tot een succesvolle zaak met twee 
verschillende kantoren. Doorheen het tra-
ject stapten ook vrouw Sabine en zoon Bri-
an mee in de zaak: “De groei verliep heel 
organisch”, vertelt Brian, “heel wat klan-
ten die als particulier bij ons waren aan-
gesloten, brachten later de polissen voor 
hun zaak mee. Daarnaast is er heel wat 

Zakenkantoor De Coster: “Wij zijn er altijd
om de belangen van onze klant te verdedigen.”
Bij zakenkantoor De Coster kan je steeds terecht. Pascal De Coster, 
Sabine Verheecke en zoon Brian De Coster staan paraat om 
deskundig advies te geven rond al jouw verzekeringsoplossingen. 
Voor vader Pascal startte dit verhaal heel wat jaren geleden: “Toen 
ik op mijn achttiende afstudeerde als boekhouder kwam een kleine 
verzekeringsportefeuille die mijn grootvader beheerd had vrij. Ik besloot 
dus nog twee jaar verzekeringsrecht bij te studeren en deze portefeuille 
over te nemen. Dat ging toen om drie klanten met elk drie polissen.” 

mond-aan-mondreclame. Dat is uiteraard 
fijn en voor ons een teken dat we goed 
bezig zijn.”
Toch kijkt Pascal met een tikje nostalgie 
terug naar vroeger: “De job zelf is nu he-
lemaal anders. Twintig jaar geleden ging 
het er veel persoonlijker aan toe. Ik ging 
als verzekeringsmakelaar regelmatig bij 
de mensen thuis. Dat persoonlijk contact 
was niet alleen aangenaam voor mij, maar 

ook klanten konden ge-
nieten van die zeer indi-
viduele aanpak.
Nu is bijna alles online. 
De werkdruk is een stuk 
hoger en er is geen tijd 
meer voor een praatje 
met de mensen. Er is al-
tijd een telefoon of mail 
om te beantwoorden. 
Desondanks maken we 
er het beste van, zeker 
voor onze klanten. We 
vinden het enorm be-
langrijk om de service en 
de opvolging na verkoop 
hoogstaand te houden.”
Wat dat voor hen precies 
betekent? “Het is heel 

mooi om nieuwe klanten binnen te ha-
len, maar als je er ondertussen tien verliest 
omdat jij je beloftes niet kan waarmaken, 
heeft dat ook geen zin. Vanuit dat prin-
cipe gaan wij voor onze klanten tot het 
uiterste. Ik zie heel regelmatig dat er ex-
pertises plaatsvinden na een schadegeval 
en dat de tegenpartij geen vertegenwoor-
diging heeft. De makelaar van de tegen-
partij is vaak gewoon niet aanwezig bij de 
expertise. Daar kan ik met mijn hoofd niet 
bij, je laat zo veel mogelijkheden voor je 
klant liggen. Je moet er toch zijn om zijn 
of haar belangen te kunnen verdedigen?” 
Brian beaamt dit voluit.
“Onlangs zag ik nog hoe een bewoner na 
een brand zijn appartement werd uitge-
zet omdat hij beschuldigd werd van na-
latigheid. Ik ben er nochtans volledig van 
overtuigd dat dit een onterechte beslis-
sing was, maar de makelaar van die man 
was op geen enkele expertise aanwezig 
geweest.”
Naast aanwezigheid bij expertises, is ook 
heel regelmatig bellen en contact houden 
met de experts volgens Pascal en Brian es-
sentieel: “Iedereen weet dat wanneer je 
met een klacht naar bijvoorbeeld Fluvius 
belt, je veel sneller zal geholpen worden 
wanneer je regelmatig van je laat horen. 
Soms is het goed om wat de lastpak uit 
te hangen. Dat doen wij ook voor onze 
klanten, het helpt niet alleen om sneller 
tot uitbetaling te kunnen overgaan, soms 
kan het ook voor financiële winsten voor 
onze klanten zorgen. Tijdens gesprekken 
met andere makelaars merk ik dat velen 
van het principe ‘dat lost zichzelf op’ zijn 
en daar zijn wij het niet mee eens. Het lost 
meestal zichzelf op, dat is waar, maar wan-
neer en heb je er het beste uit gehaald?” 
Bij zakenkantoor De Coster halen ze er 
steeds het beste uit, zo veel is duidelijk.

BAKKERIJ

Bakkerij Mertens
Lourdesstraat 73 - 9041 Oostakker

T. 09/251 04 31

Muidepoort 33 - 9000 Gent
T. 09/251 79 64

Alle dagen doorlopend open
van 06u30 tot 18u30

Sluitingsdag:  Donderdag

Jaarlijks verlof:
Van donderdag 07/07/2022 tot en met

zondag 31/07/2022.
We zijn terug open maandag 01/08/2022
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De ingrijpende werken op de R4 West en Oost kwamen al vroeger 
uitgebreid in dit blad aan bod. We beperken ons dus tot de essen-
tie. De aanleg is een primeur voor het land en startte in februa-
ri van vorig jaar. Nog vroeger dan verwacht is de veelomvattende 
ingreep achter de rug. Op het plaatsen van geluidsschermen na. 
Voor wie niet vertrouwd met het nieuwerwets concept - ieder-
een dus - is het volle aandacht geblazen. Het gaat hier niet om 
de ons vertrouwde rotondes, maar om een verkeersplein met spe-
cifieke wetmatigheden. Anders gezegd, je kan er geen rondjes 
draaien. Vooraf en doelgericht een richting kiezen voor men het 
plein oprijdt, is een noodzakelijke voorwaarde. Eens die keuze 
gemaakt, kan je niet anders dan de ‘flow’ volgen en ben je op 
weg naar Destelbergen, Gent of Zelzate. Afwijkende wegbewe-
gingen maken, staat synoniem voor gegarandeerde blikschade. 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters 
knipte op dinsdag 31 mei officieel het lint 
door van het nieuwe turboverkeersplein met 
verkeerslichten aan Euro-Silo. Dat moet vooral 
het vrachtwagenverkeer tussen de R4 en de 
andere snelwegen, vlotter en veiliger maken. 
We schreven het al vroeger: bouwheer De 
Werkvennootschap verdient een pluim voor de 
professionele, snelle en accurate afwerking. En 
voor de voorbeeldige communicatie…

Turboverkeersplein Euro-Silo klaar voor de dienst… 

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

LAATSTE 1 slpk-app.

nu beschikbaar
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Vader- en
Moederdag
voordracht 
door Mevr. Lut De Paepe Van de Gentse Gidsen
Maandag 20 juni 2022 om 14u30

Eindelijk, na 2 jaar corona, vieren we  terug Vader- en Moe-
derdag.

We kijken vol verwachting uit, naar deze boeiende lezing:

“Gent, Vroeger en nu.”
Gent zoals het ooit was en we het niet meer zullen zien. Er 
dienen zich nieuwe noden aan, maar ook wisselende idee-
en graag maken we een wandeling, virtueel natuurlijk, 
door een Gent uit een ver verleden.

Als Gentse Gids, neemt Lut ons mee langs markten en plei-
nen, langs waterwegen en grachten, langs kerken en histo-
rische huizen, kortom langs ons cultureel erfgoed.

Nadien verwennen we jullie met een heerlijke koffie, met 
een verrassing.

Afspraak op 20 juni in het Ontmoetingscentrum OCO, Pijp-
hoekstraat 30 om 14u30

Deelname voor koffiemaaltijd: 6 euro voor leden en 8 eu-
ro voor niet-leden. Alle 55-plussers zijn van harte welkom

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

U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

Aanpasbare ‘slimme’ verkeerslichten volgen de intensiteit van 
het verkeer en zorgen voor extra ondersteuning in denken en 
doen. Dat het voor iedereen wennen wordt, bleek al op de 
avond van de officiële opening. Een voertuig reeds er zich in 
de prak, een verlichtingspaal werd geramd en een brandweer-
wagen verlichtte er de omgeving. Wie de mogelijkheid heeft, 
verkent dus best even vooraf en op een kalm tijdstip het nieu-
we kruispunt. In eenzelfde beweging kwam langsheen het be-
trokken traject van de John Fitzgerald Kennedylaan, ook een 
fietssnelweg van liefst 4 meter breed tot stand.
De realisatie van het verkeersplein - in samenwerking met Farys 
en de provincie Oost-Vlaanderen - is het openingsluik van een 
ingrijpende omvorming van de R4 tussen Wondelgem en Zel-
zate. In de nabije toekomst komen er ook al twee fietsbruggen 
in Evergem en Mariakerke. In totaal worden op de R4WO tus-
sen Gent en het ruimere havengebied op termijn in totaal 16 
onveilige knooppunten aangepakt en weggewerkt. Daartoe 
gaat het beleid in zee met het consortium BRAVO4. De stel-
selmatige ingreep start vanaf 2024. Het 
totale prijskaartje bedraagt 655 miljoen 
euro. Als erkenning voor de professio-
nele aanpak van de Vlaamse bouwheer 
De Werkvennootschap krijgen de ver-
antwoordelijke werklui een verdiende 
foto in dit blad…  

Eric VAN LAECKE
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BRASSERIE KLAVERBLAD
Antwerpsesteenweg 963 - 9041 Oostakker - T. 09-355 10 21
info@brasserie-klaverblad.be

Keuken: woensdag t.e.m. zondag doorlopend 12-21 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

• Heerlijke brasserie-keuken
• Tearoom tussen 14u00 en 17u30
• Terras vooraan én achteraan
• SPRINGKASTEEL voor kinderen

GANSE MAAND JULI OPEN !

Absynthe Minded bestaat 20 jaar !  In 
een interview door Menstyle met bezie-
ler, songwriter, zanger en gitarist Bert 
Ostyn in april vorig jaar, geeft hij zelf aan 
dat ze pas met de release van het vierde 
album ‘Absynthe Minded’ (2009) veel air-
play hebben gekregen. Hits ‘Envoi’, ‘Pa-
ramount’ en ‘Heaven Knows’ maken deel 
uit van het collectief muzikaal geheu-
gen in Vlaanderen. Geheel terecht, maar 
de Ludo in mij laat een belletje rinkelen: 
“Wat dan met ‘There Is Nothing’ (2007)?”  
’TIN’ lijkt het minst toegankelijke AM-al-
bum. MAAR: minder toegankelijk bete-
kent niet minder goed, in tegendeel! ’t Is 
maar wat je verwacht van een elpee. Het 
is een wonderlijke plaat met een briljan-
te volgorde van 13 ijzersterke nummers 
die onderling nogal verschillen, maar wel 
een sterk harmonisch geheel vormen. El-
ke song heeft iets speciaals.  De invloed 
van R.E.M. is dan al duidelijk en is op de 
vier latere albums nog prominenter aan-
wezig.  Daar is niks mis mee, want Ostyn 
doet er zijn eigen ding mee op hetzelf-
de niveau. Eén voorbeeld op ‘TIN’ : het 
nummer ‘Stuck In Reverse’  baadt in een 
analoge sfeer als het nummer ‘Leave’ van 
R.E.M. uit 1996 en eindigt met dezelfde 
paar noten; leuke vondst ! ‘TIN’ herbergt 
strak gespeelde (punk)rocknummers, 
dansbare (feest)nummers en ook wel ge-
voelige mijmeringen, die allemaal bo-
vendien een sterke melodie huisvesten. 
De bands wereldwijd die erin slagen om 
met dergelijke cocktail een evenwich-
tig album te maken, zijn op twee han-
den te tellen.  Enkele songs onder het 
licht houden, is de andere tekortdoen,  
maar we doen een, hopen we, verdien-
stelijke poging.  Een hoogtepunt is ze-
ker de titelsong ‘There Is Nothing’ : een 
uiterst dansbare punksong en verplichte 
kost op elk trouwfeest – ruim na midder-
nacht, wanneer de vierde leeftijd allang 
thuis onder de wol ligt. ‘Let’s Be Radical’ 
sluit daarbij naadloos aan en is een heer-
lijk rommelig nummer dat van structuur 
naar chaos, naar opnieuw structuur en 

Absynthe Minded (= Bert Ostyn e.a.):
album ‘There Is Nothing’ (2007)
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Let op,
geld lenen kost ook geld

www.pattyn-sax.be

SCHELLYNCK
ROLAND

ALGEMENE DAKWERKEN

0474-816.457
cathy.van.hoorde@telenet.be

Nieuwe daken
Platforms
Voegwerken
Nieuwe dakgoten
Schoorstenen
Isoleren van daken
Kleine reparaties

GRATIS OFFERTE
VLUGGE SERVICE

Roland Schellynck
H.B. de Tracylaan 13
9041 Oostakker

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

opnieuw chaos surft ; gedurfd en uitmun-
tend. ‘A Great Height’ is vintage AM en 
eindigt langgerekt met aanstekelijke lal-
ala-koorzang, wat resulteert in een mee-
zinger voor op eenzelfde trouwfeest,  
maar dan voor alle leeftijden van 7 tot 
77.  Zoals ‘Les Lacs Du Connemara’,  maar 
Bert Ostyn moet wel, zwaaiend met zijn 
servet, ooit  gedacht hebben: “Dat kan 
ik beter”. Et voila ! En dan is 
er nog het allerbeste nummer 
als perfecte afsluiter: ‘Silent 
Song’,  een bezonken lied, dat 
gerust een stuk langer had 
gemogen, wat ook een com-
pliment is, vaneigens ; ideaal 
bisnummer om een bevlogen 
optreden met enkel orgel en 
meerstemmige zang af te slui-
ten,  om dan iedereen met een 
gelukzalig gevoel naar huis te 
laten gaan.  De vier latere al-
bums behoren tot de 1ste ca-
tegorie, maar ‘TIN’ is buiten categorie, 
met veel panache gebracht. Daar kan 
je gespreid over meerdere jaren pak-
weg honderd keer naar luisteren zon-

der verzadiging.  Absynthe 
Minded staat, samen met 
Admiral Freebee, op eenza-
me hoogte in België; allebei 
overstijgen ze moeiteloos 
ons landje qua uitstraling 
en, vooral, qua muzikaal 
vermogen ! Vinden Sam 
Bettens, Milow, Soulsister, 
Hooverphonic, Triggerfin-
ger en andere Deussen dit 
overdreven, mochten ze dit 
ooit lezen ? Die moeten dan 

maar eens zelf zo een album als ‘There 
Is Nothing’ maken. Kippenvelnummer: 
‘Silent Song’.

Henry Trebellac
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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

Caswash ten voordele van het Breënsfonds
Op 18 juni organiseert de ouderraad van Edugo Sint 
Vincentius een carwash ten voordele van het Breëns-
fonds. Het Breënsfonds biedt financiële ondersteu-
ning aan leerlingen en ouders die schoolgerelateerde 
kosten moeilijker kunnen dragen.

Mee financieren van de bos- of zeeklassen, logopedie, war-
me maaltijden bij kinderen waarvoor deze extra kost voor 
de ouders te groot wordt. Corona heeft er helaas mede voor 

gezorgd dat meer ou-
ders en leerlingen be-
roep moeten doen op 
dit fonds. Als ouderraad 
wensen we ons graag in 
te zetten voor dit goede 
doel, dat beoogt gelijke 
kansen te bieden voor 
alle kinderen van onze 
school.

Daarom nodigen we ie-
dereen graag uit op on-
ze fiets- en car wash op 
zaterdag 18 juni (van-
af 10 tot 16 uur)  om dit 
goede doel te steunen.

Locatie: Edugo Sint Vin-
centius, Sint Rafaël-
straat 14 in Oostakker.

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
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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

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

Café De Kneut steekt in een nieuw jasje…
Café De Kneut aan de Rostijnenstraat in Hijfte-Center 
steekt in een nieuw jasje. Jean-Pierre Cours (70) en Li-
dia Sanchez (51) namen er met veel verve en ervaring 
de zaak over. Jean-Pierre stond 28 jaar achter de toog 
van Taverne Dynasty aan de Oude Beestenmarkt. Het 
duo wou weg uit Gent omwille van o.m. de moeilijke-
re bereikbaarheid, de parkeerdruk en de dito stijgende 
parkeertarieven voor de klanten. En het sterk veranderd 
horecalandschap waar jeugd en studenten vandaag tot 
in de vroege uurtjes de hoofdtoon uitmaken. De zoek-
tocht naar wat extra rust, willen ze in Hijfte vinden. Uit-
bater Cours was immer een fenomeen in het golfbiljart. 
Hij werd zes keer Belgisch kampioen en brengt zijn club 
BC Dynasty mee naar De Kneut. Daardoor zet het ca-
fé zijn uithangbord als biljartmekka nog kracht bij. Ook 
zijn trouwe (18 jaar !) Italiaanse kaarters komen mee 
over. Het is er nu al best toeven…

Eric VAN LAECKE   

9070

Volg ons nu ook
op Facebook en Instagram
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Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

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

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

Wij zijn in verlof
vanaf 4 juli tot en met 27 juli
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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. 

 

leden WSVL: € 1.5 
Niet leden: € 3 
 

   

Prachtige natuurwandeling in en rond het Provinciaal 
Domein Puyenbroeck. Ontdek de mooiste plekjes van 
het domein met o.m. het nieuwe landschapspark. 

Afstanden: 7 – 13 – 18 – 23 – 35 – 43 KM 
Start: Feesttent – Bosdam 23 in Zaffelare 
Vanaf 7u – 15u   
Ruime parking voorzien vlakbij start! 

www.feestcomiteoosteinde.be 

 

Driemaal is in Oostakker niet langer scheeps-
recht. Viermaal nog wel. Al die keren werd 
de lezing met Jan Balliauw rond het thema 
‘Rusland en het Westen’ uitgesteld. Tot wan-
hoop van de organisatoren en van de inge-
schreven deelnemers die al van bij de eerste 
aankondiging zegezeker - om het ietwat in 
oorlogstaal te zeggen - in het opzet hadden 

Jan Balliauw fileerde 
spanningsveld tussen 
Rusland en Westen
De enkele keren uitgestelde 
ontmoeting met VRT-
nieuwsverslaggever én 
Oostblokkenner Jan Balliauw in het 
OCO bracht volop waar voor haar 
geld. Met vakkundige, haarfijne en 
intellectueel eerlijke precisie fileerde 
het vertrouwd schermgezicht het 
(alweer) opgelopen spanningsveld 
tussen Rusland en het Westen. Met 
de oorlog in Oekraïne vandaag als 
afschrikwekkend decor in een strijd 
tussen de grootmachten…   
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Meer wagens >>

€ 16.500 Incl BTW

Opel
Corsa
18.080
10/2020
1.2 Benzine 

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 30.900 Incl BTW

Opel
Corsa-e 
5
10/2021
Elektrisch

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 15.990 Incl BTW

Opel
Corsa
23.552
11/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 15.990  Incl BTW

Opel
Corsa
21.796 
12/2020 
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 17.400 Incl BTW

Opel
Astra 
26.198
11/2020
1.2T Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 15.990 Incl BTW

Opel
Corsa 
18.355
11/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 19.300 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland 
31.769
12/2020
1.2T benzine

€ 18.800 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland 
43.488
11/2020
1.2T benzine

€ 19.500 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
26.995
10/2020
1.5T Diesel

€ 19.300 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland 
26.576
11/2020
1.2T Benzine

€ 19.500 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
26.069 
11/2020
1.2T Benzine

€ 14.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Mokka
38.526
01/2018
1.6 Benzine

www.garagevanacker.be

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

Garage - Carrosserie

Ons aanbod SPOTICAR tweedehandswagens

VACATURE:
MEKANIEKER

voor onze vestiging te Lokeren

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

‘geïnvesteerd’. Voor de zes samenwerkende 
VEROO-verenigingen was het bovendien 
niet alleen een logistieke nachtmerrie. Ook 
letterlijk werden ze elke dag wakker met de 
dwanggedachte “zou hij nu wel kunnen ko-
men”. In een intussen noodgedwongen en 
langgerekt verhaal van eerdere corona-ob-
stakels. En nadien van een nooit verwachte 
militaire invasie waarbij de openbare zen-
der al zijn manschappen mobiliseerde(!) om 
verslag uit te brengen van een – net nog 
niet - derde wereldbrand. Vandaag trou-
wens nog altijd. Bij een vierde poging was 
het dan toch raak. Op 20 mei verliet Jan 
journalistiek en communicatief eventjes het 
slagveld en landde in Oostakker. Hij deelde 
er taalvaardig, in een vlotte stijl en met veel 
inzicht en wijsheid zijn ruime kennis en er-
varing over Oost en West met de fel geïn-
teresseerde toehoorders. Dat laatste bleek 

ook bij de afsluitende vragenronde. Het ini-
tiatief was meer dan het onzekere geduld 
waard. Het klinkt wat cynisch, maar vooraf 
hadden KWB, Davidsfonds, Pasar, Femma, 
Okra en Gezinsbond  geen optimaler scena-
rio kunnen bedenken. 

Boter
Met journalistieke correctheid en chrono-
logisch gemakkelijk te volgen historische 
feiten en vaststellingen werd de zaal een 
paar uurtjes mee in het (oorlogs)bad van de 
grootmachten getrokken. Foto- en andere 
beeldfragmenten illustreerden voluit hoe 
het telkens weer een verhaal van oorzaak 
en gevolg is. Waarbij nooit iemand het ge-
lijk helemaal aan zijn kant heeft en alles in 
een ruimer perspectief moet worden gezien. 
In een amalgaam van sterk verschillende 
culturen, behoudsgezinde en progressieve 

reflexen, imperialistische en oorlogszuch-
tige trekjes, wereldwijde veranderingen in 
klimaat- en bevolkingsontwikkeling, ontwa-
kende en fel opkomende landen en zoveel 
meer. De houding van de NAVO bleek niet 
altijd even netjes, de strijd om het behoud 
van een stuk vroeger Russische rijk niet al-
tijd onbegrijpelijk. De gebruikte methode 
is dat – net zoals bij andere brandhaarden 
- uiteraard wel. Kortom, onze conclusie van 
de lezing was dat alle partijen mee boter 
op het hoofd hebben. Met het opkomende 
China als lachende derde in het spannings-
veld tussen ‘Rusland en het Westen’. De roep 
naar dialoog was nooit zo groot. Met dank 
aan VEROO om ons - na het eerdere bezoek 
van evenknie Rudy Vranckx –-ons alweer bij 
te les te houden… 

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Kathleen Van Hamme
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volledige mannenwereld was. Een paar 
jaren later, in 1911, bleek de tijd rijp te 
zijn om ook vrouwen toe te laten, want in 
Brussel werd de eerste gemengde loge Le 
Droit Humain uit de grond gestampt. Sa-
men met haar echtgenoot Raymond Lim-
bosch en Isabelle Gatti de Gamond werd 
Céline één van de medeoprichtsters van 
de loge L’Égalité Bruxelles.
Na haar huwelijk in 1909 met Raymond 
Limbosch bleven beide nog geruime tijd 
in Gent wonen, tot ze in 1912 verhuisden 
naar Brussel. Daar nam Céline de interi-
eurzaak van haar overleden moeder over; 
een interieurzaak die ze in Brussel op-
startte in 1910, na de scheiding van Céli-
ne haar vader. Haar vriendin Mabel Elwes 
kwam in dienst als ontwerpster en een 
tweetal jaren later ging de Gentse archi-
tect Albert Van Huffel er aan de slag als 
medewerker. 
De zaak kreeg als “L’Art Décoratif C. Dan-
gotte” een nieuwe naam en richtte zich 
vooral op art nouveau dat toen enorm 
populair was. Onder de leiding van Van 
Huffel en Céline groeide de zaak uit tot 
één van de belangrijkste art-nouveau 
centra van België; het bleef een toonaan-
gevende interieurzaak tot na de Tweede 
Wereldoorlog.
Céline Dangotte en haar echtgenoot Ray-
mond Limbosch woonden in het landhuis 
Le Pignon Rouge in Sint-Genesius-Rode. 
Onder meer de schrijvers Johan Daisne en 
May Sarton, dochter van George Sarton 
en Mabel Elwes, vonden er een tweede 
thuis. Later verhuisde Dangotte naar een 
appartement in Vorst waar ze op 91-jarige 
leeftijd stierf.
In Oostakker werd de straat, die loopt van 
de Wolfputstraat tot aan de Gentstraat 
(naast OKAY), naar haar vernoemd.

Ann Van den Sompel

Geboren in Gent als dochter van Adolphe 
Dangotte en Leopoldine Coppieters, die in 
de Brabantdam een interieurzaak hadden, 
liep ze school aan het Institut de Kerchove 
waar Gentse meisjes uit de gegoede, libe-
rale kringen les volgden. Op die middel-
bare school werd ze bevriend met Mabel 
Elwes (afkomstig uit Engeland); bij Mabel 
haar familie in Londen verbleef Céline 
trouwens toen ze na haar middelbare stu-
dies naar Bonn, Parijs en Londen trok van 
1900 tot 1903.
Eenmaal terug in het land sloot ze zich aan 
bij de Gentse vrouwenclub De Flinken. Ge-
regeld kwamen deze jonge, afgestudeerde 
dames samen en bespraken ze maatschap-
pelijke thema’s en stimuleerden ze mekaar 
om hun talenkennis te onderhouden en 
bijkomend aan zelfstudie te doen.
Toen De Flinken later samensmolten met 
de mannenclub Reiner Leven leerde ze 
daar haar toekomstige echtgenoot Ray-
mond Limbosch (Brussels dichter en filo-
soof) kennen. Reiner Leven werd opgericht 
door George Sarton (gediplomeerd in wis-
kunde, filosofie en wetenschapsgeschie-
denis) die door de integratie van beide 
genootschappen kennismaakte met Mabel 
Elwes, die later zijn echtgenote werd.
Eén van de eerste projecten waar Céline 
Dangotte zich binnen De Flinken voor 

Céline Dangottestraat
In tegenstelling tot wat vermeld staat op het straatnaambord was Céline 
Dangotte meer dan enkel een feministe. Ze liet zich daarnaast ook 
opmerken als pedagoge, onderneemster, schrijfster en ze wordt algemeen 
beschouwd als de eerste vrouwelijke Gentse Vrijmetselaar. Céline Dangotte 
was tevens actief betrokken bij de oprichting van een meisjesatheneum, 
het vrouwenkiesrecht en bij het openen van een kinderbibliotheek.

STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

inzette, was de oprichting van een meis-
jesatheneum (Athenée des Jeunes Filles) 
dat Gentse meisjes wou voorbereiden op 
hoger onderwijs. De eerste lichting stu-
deerde af in 1912 en die afgestudeerden 
zorgden voor een aanzienlijke groei van 
het aantal meisjes aan de toenmalige 
Rijksuniversiteit van Gent.
De oprichting van een openluchtschool 
in 1908 op de Assels in Drongen was 
haar tweede wapenfeit. Deze basisschool 
maakte gebruik van de Methode Decroly 
van Ovide Decroly; lezen, schrijven en on-
derricht over de natuur stonden centraal. 
De pastoor van Drongen was hiermee 
niet opgezet en door zijn tegenkantingen 
werd de school snel opgedoekt. 
In datzelfde jaar 1908 begon Céline Dan-
gotte zich tevens te engageren voor het 
vrouwenkiesrecht. Zij nam de leiding in 
het groeperen van reeds bestaande Gent-
se en Brusselse initiatieven, wat uiteinde-
lijk uitmondde in het oprichten van de 
overkoepelende Belgische Federatie voor 
Vrouwenkiesrecht in 1913 (Céline Dangot-
te was medeoprichtster).
Als alternatief voor het stopzetten van 
de basisschool in Drongen startte Céline 
in 1909 het Asselsch Blad. Een blad met 
opvoedkundige artikels bestemd voor ar-
beidersouders met kinderen. Zij was de 
hoofdredactrice en dat blad bleef bestaan 
tot aan de start van de Eerste Wereldoor-
log.
Zoals eerder gemeld, wordt Céline Dan-
gotte beschouwd als de eerste vrouwe-
lijke Gentse Vrijmetselaar. In 1909 gaf ze 
een toespraak in de Gentse Vrijmetse-
laarsloge La Liberté, wat toen nog een 

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
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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

Onafhankelijk verdeler voor verkoop van nieuwe en tweehandswagens!
Bekijk ons aanbod op onze nieuwe website: www.autocenterstevens.be

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

Blijf je graag op de hoogte 
van de laatste nieuwigheden?

Volg ons op:
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ATTENTIE 2022 - 56e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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

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

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)

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
Digitale kleuren TV flat screen. 
Merk SAMSUNG met inox 
draaipoot. Overhoeksmaat 102 
cm. Vraagprijs 300 euro.
Tel: 0472-825330.

TE KOOP GEVRAAGD – GEZOCHT
Ik zoek comfortabele, degelijke (lichte) op-
vouwbare rolstoel. Alsook lichte hometrainer. 
Graag aan mooi prijsje aub.
Info: 0496-79 46 14

TE KOOP
Mobiele airco, merk: Enviracaire, 
weinig gebruikt, prijs otk.
Contact: 0495/679801

TE KOOP
Inktpatronen HP 364 zwart en 
combi kleur/zwart. ook apart 
beschikbaar. Prijs OTK. 
Info: 0497-270790

TE KOOP
Betonmolen in zeer goede 
staat 100 euro, thuis geleverd. 
Bellen naar 0477-671843

TE KOOP
Fotokaders (Sigma), met glas, houten kader. 
Maten:  40x30 cm en 30x24cm. Prijs overeen 
te komen. Info: di-vr tss 9 en 19 uur:
09-251 54 00.

Gentse ex-bisschop wordt kardinaal
Paus Franciscus heeft de vroegere Gentse bisschop salesiaan Luc Van Looy (80) 
voorgedragen als kardinaal van de Rooms-Katholieke kerk, het hoogste ambt. 
Gedurende zo’n 15 jaar was hij actief in Gent, vandaag nog in stilte in Scherpen-
heuvel.
De benoeming is voorzien voor augustus in Rome. (EVO) . 
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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

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

Het stadscollege besliste vrij recent dat 
het genoemde kruispunt officieel het eer-
ste ‘vierkant groen’ krijgt in de stad. Fiet-
sers en voetgangers mogen dan uit alle 
richtingen tegelijk oversteken, terwijl het 
auto- en vrachtwagenverkeer moet wach-
ten. De zogenaamde dodehoekongeval-
len zouden daardoor verdwijnen. Volgens 
de kenners zal de ingreep alvast een veili-
ger gevoel geven. Bij een goede evaluatie 
wil de bevoegde schepen die ook elders 
in de stad uitrollen. Rond het invoeren 
van zo’n concept zijn o.m. in Antwer-
pen al de eerste bezwaren geformuleerd. 
Ook op het ‘Nikita-kruispunt’ aan de Or-
chideestraat-Antwerpsesteenweg over-
weegt men om een dergelijk opstelling in 
te voeren. Het Vlaams Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) is er voorlopig nog niet 
uit, leerden we bij de start van de herin-
richtingswerken aldaar. We durven er niet 
aan denken dat - in het nauwelijks nog 
gedisciplineerd verkeersdrag van van-
daag - straks nu ook zwakke weggebrui-
kers mekaar omverrijden. Die kans zit er 
nochtans in. Dat de oversteekplaats aan 

Fietsonveilig kruispunt 
krijgt ‘vierkant groen’…
Het fietsonveilig kruispunt 
Visitiatiestraat-Sint-
Bernadettestraat respectievelijk 
Grondwetlaan-Hogeweg 
is ingesnoerd met gele 
betonblokken en krijgt 
binnenkort ‘vierkant groen’ 
en extra belijning. Het is een 
tussenoplossing naar een 
volledige herinrichting tijdens 
volgende legislatuur. 

de Sint-Bernadettestraat 
zorgen baart, staat al 
langer buiten kijf. Als ie-
dereen nu al bij de les 
blijft, komt een verbeter-
de oplossing al dichter-
bij. Mobiliteitsschepen 
Filip Watteeuw wil niet 
wachten tot de omge-
ving op termijn grondi-
ger wordt aangepakt. 
Hij liet alvast het kruis-
punt insnoeren met ge-
le betonblokken. Tegen 
het bouwverlof moeten 
ook het eerste ‘vierkant 
groen’ en de extra belij-
ning een feit zijn. 

Eric VAN LAECKE

Alle info i.v.m. Attentie:

Jan Callebert: 0478 97 87 11

info@dewegwijs.be
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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

matrassen – boxsprings – lattenbodems – hoofdkussens – beschermers – dekbedden – bedtextiel

Nu al kortingen op zalig slaapcomfort
Ontdek alle deals in de winkel en op sleeplife.be

van 17/06 t.e.m. 30/06

-10%
op je eerste

overtrek

-20%
op je tweede

overtrek

-30%
op je derde

overtrek

B
O
N Enkel geldig op de seizoenscollectie 

dekbedovertrekken.  
Maximum 1 kortingsbon  errekend op het goedkoopste 

dekbedovertrek, de laagste korting op het duurste. 
Niet cumuleerbaar met andere acties. Niet geldig in de 

webshop. Ontdek alle voorwaarden in de winkel.

0000000120283

Tot 30% korting op zomerse dekbedovertrekken
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