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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 9 tot 16 september. Teksten 
voor volgende Attentie uiterlijk 2 september 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 - AUGUSTUS 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

Oogstfeesten komen
in zicht - Zie blz. 12-13-14

Antoon Standaert (Hijfte)
in de kijker - Zie blz. 8

Ook Hijfte ‘kermist’ weer
Zie blz. 9

‘Soulcenter’ geopend
op Lourdes - Zie blz. 24

Genieten van Lego - Blz. 38
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v.u.: Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Jeroen Callebert
medewerker lay-out

En enkele vrijwillige 
redactionele medewerkers 
uit Oostakker.

Eric Van Laecke
journalist

De invoering van ‘blauwe zones’ aan Oostak-
kerdorp blijft vragen oproepen (zie bladzijde 
4). Over het nut, laat staan de effectiviteit er-
van, valt te redetwisten. De schrik dat er ook in Oost- 
akker parkeermeters komen, gaat nooit meer weg. En 
met een lege stadskas nog veel minder. Onderliggend 
is er voor de betrokken bewoners - ook ik behoor tot 
de ‘gelukkigen’ - een fundamenteler probleem. Dat 
- allicht niet juridisch - maar zeker gevoelsmatig botst 
met fel gekoesterde democratische principes van ge-
lijkheid, rechtvaardigheid, nauwelijks onverholen dis-
criminatie, gebrek aan inlevingsvermogen en vooral 
ook  aan (gratis) gezond verstand… Of met het welbe-
vinden van elke Gentenaar, zonder onderscheid in rang 
of stand. Waar gaat het over? In een eerste omzend-
brief over de geplande invoering kregen we te lezen 
dat in de betrokken zones Oostakkerdorp, Bredestraat 
en Gentstraat meteen ook de zogenoemde ‘eerste be-
wonerskaart’ wordt afgeschaft. Anders gezegd, wie 
er woont, wordt meegesleurd in de commerciële ‘rat 
race’ en moet er straks van maandag tot en met za-
terdag tijdens de werk- en verkooptijden om de twee 
uur zijn voertuig verplaatsen. Met wie je er over praat, 
luidt steevast de reactie “dat kan toch niet” en even-
zeer “ge moet uw kaart verzetten”. Dat laatste wil ik 
niet horen. Ik heb journalistiek een voorbeeldfunctie 
en nog altijd geen gebrek aan burgerzin. En voel me 
dus niet geroepen om verkeersafspraken af te zweren 
en/of door het rood licht te rijden. Al kan dat vandaag 

in ‘voorbeeldstad’ Gent allemaal 
als je dagelijks het nieuws en de 
eigen omgeving volgt. In sommige 

delen van de stad kan - mits betaling - een tweede en 
derde bewonerskaart nog altijd. Omwille van de grote 
parkeernood in de buurt, luidt de argumentatie. Zijn 
er in Oostakker centrum dan geen pak parkeerplaat-
sen afgeschaft???? Nog een zijsprongetje. Aan het 
heringerichte dorpsplein wordt (terecht) angstvallig 
gewaakt over het gebruik van elk sprietje gras. Tijdens 
de Gentse Feesten werd een pas aangelegd stuk Bau-
delopark straffeloos in de vernieling getrapt. Met de 
gemeenteraadsverkiezingen op komst, zijn blijkbaar 
alle politieke pluimen goed. In de beide gevallen gaat 
het om ‘groene verantwoordelijken’ die duidelijk niet 
dezelfde normen hanteren. Maar ook om andere be-
leidsmakers die - onder het mom van vrijheid, blijheid 
én geldgewin - de stadskas mee laten opdraaien voor 
die strapatsen. En alweer een pak burgers in de uitge-
stoken armen van het extreem gedachtengoed dwin-
gen. Ze moesten zich met zijn allen schamen…
P.S. Wie een boete kreeg in de niet-afgeplakte blauwe 
zone en die (rechtmatig) wil betwisten, mag ons altijd 
contacteren via eric.van.laecke@skynet.be. Oh ja, wil-
len de stedelijke Mobiliteitsdienst en de politie op het 
terrein gezamenlijk het dossier ‘saneren’? Dat is naar 
mijn schrijfnormen, zelfs heel beleefd uitgedrukt… 

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

(Blauwe)
bewonerskaart

In een zomerperiode waarin sportieve eve-
nementen als de Tour de France, het WK 
atletiek, wielrennen en het voetbal de bo-
ventoon voeren, heeft de sportliefheb-
ber nauwelijks oog voor andere disciplines 
die ons even sportief doen verblijden. Ten-
minste als men daar breed-maatschappe-
lijk voor open staat. Op inzet, inspanningen 
en volharding staan immers geen grenzen. 
Nog voor de amateur, noch voor de profes-
sioneel. Toegegeven, als die prestaties zich 
ontrollen in de categorie ‘G-sporten’ is de 
mentale kloof nog altijd wat ongemakkelij-
ker en vooral ook nog altijd erg groot. Veel 

Oostakker pronkt met wereldkampioen tafelvoetbal…
Luc Meert uit de Borkelaarstraat - omgeving Wittewalle - mag zich 
sinds kort wereldkampioen tafelvoetbal voor G-sporters noemen. Op 
het WK in het Franse Nantes behaalde zijn Belgisch team voor de vijf-
de keer op rij de gouden medaille. Het is een glansprestatie die kan 
tellen maar steevast wordt onderbelicht. Ook G-sporters verdienen 
nochtans al onze erkenning en waardering. Logistiek en financieel…

meer dan pronken met zijn gouden plak - de 
Belgen pakten ook het zilver en het brons - 
grijpt inwoner Luc Meert (57) het eclatante 
succes aan om een warm pleidooi te houden 
voor alle G-sporters rondom ons die zich 
soms bovenmenselijke inspanningen ge-
troosten om het eigen levensdoel te berei-
ken. Met, als het effe kan, liefst wat meer en 
volwaardig logistieke en financiële  onder-
steuning om hun sport en uitlaatklep blij-
vend boven water te kunnen houden. Ook 
al neemt de (h)erkenning voor de G-sporters 
alsmaar meer toe. Alles kan beter en vooral, 
er is nog een lange weg te gaan. 

Het verhaal van Luc en het Belgisch WK-
team tafelvoetbal leest als een nooit voor 
werkelijkheid te houden avontuur. Zowat 
twee maanden voor het wereldlijke tor-
nooi, speelde hij nog het authentieke ta-
felvoetbal dat we allemaal best kennen. 
Een onschuldige oproep zette zijn trots en 
zijn engagement voor de G-sport in het al-
gemeen, helemaal in vuur. Het zit zo, Roel 
Sprengers van het handisport-tafelvoetbal-
team was gestopt en er werd dringend een 
‘vierde speler’ gezocht. Na contact met zijn 
toekomstige medespelers Michaël Van-
houtte (57), Michaël Smulders (33) en Kevi 
Recours (28) én de Italiaanse  coach Rober-
to Falchero werden alle voorbereidingsre-
gisters opengetrokken. De handigheid en 
de gedrevenheid in het spel zaten veran-
kerd in zijn hoofd en de handen. De ver-
plicht zittende houding en een lagere tafel 
vroegen oefening en ook letterlijk een an-
dere invalshoek. En vooral, veel tijd om 
zich aan te passen en te trainen was er niet 
meer. Maar het resultaat mocht gezien. De 
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CAFE DE KNEUT
Welkom bij Lidia en Jean-Pierre

Rosteynestraat 4 - Hijfte

Biljarten, kaarten,
duivenmaatschappij...

OPEN:
maandag, dinsdag: 10-24 uur

vrijdag 10-01 uur
zaterdag 12-01 uur - zondag 09-23u30

GESLOTEN OP WOENSDAG EN DONDERDAG

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

Schoolse carwash boende het goede doel
De uitnodiging voor een schoolse fiets- en car-
wash door ouderraad EDUGO Sint-Vincentius 
midden juni was om diverse redenen graag mee-
genomen. Niet in het minst toen ik eraan dacht 
dat mijn ruim 20-jarige mobiele gezinsgenoot al 
drie jaar niet meer in bad was gestopt. Gemaks-
halve verklaard door aanslepende coronatoestan-
den en ander uitstelgedrag. Het moet gezegd, 
mijn oude Volvo blonk nadien weer zoals in zijn 
vroegere dagen. Met in mijn geval directe dank 
aan lid van de ouderraad Wouter Van Rietvelde, 
leerkracht Nathalie en leerlinge Nora voor het la-
beur (zie foto). Terwijl ikzelf afwachtend en voor 
een symbolische bijdrage, kon genieten van een drankje, een koffietje en/of een 
koekje. De uitnodiging kreeg nog om andere redenen mijn aandacht. Als oud-leer-
ling van de vroegere humaniora-afdeling ben ik meer dan vertrouwd met de EDU-
GO Scholengemeenschap en met de ruim een halve eeuw actieve  vzw Breënsfonds. 
Daarvoor waren de vrijwillige inspanningen door de ouderraad immers bedoeld. Dat 
brengt nog altijd mensen bij elkaar en helpt leerlingen in (financiële) nood. Denk 
maar aan bos- en zeeklassen, logopedie, noodzakelijke warme maaltijden enz. Een 
jaarlijkse tombola, een dito galabal voor de laatstejaars en - vorig jaar -  een 930 km 
lange fietstocht Ronde van Vlaanderen inbegrepen. Dat laatste leverde liefst 10.000 
euro werkingsgelden op. Een paar sponsors zoals 24MX België’s grootste crosswin-
kel en de nieuwe fietsenwinkel Zoef in de Pijphoekstraat deden mee een duit in het 
zakje. Naar verluidt kwamen een honderdtal voertuigen langs. En - niet eens afge-
sproken – ook de camionette van Attentie-uitgever Jan. Het levert dit verslagje een 
extra foto op. Nu maar duimen dat dit initiatief wordt herhaald…

Eric VAN LAECKE

deelnemers aan de andersvalide kant, za-
ten bij elke wedstrijd in een rolstoel. Luc 
hield als 18-jarige een ongeval met zijn 
brommer uiteindelijk een stijf been over 
en kreeg door artrose en een hernia bo-
venop een rugprobleem. Veel stappen is 
er dus niet meer bij. Twee van zijn team-
genoten zitten na een motorongeluk in 
een rolstoel. De vierde is geboren met 
handicap. 
Het resultaat is bekend. Het Belgische 
team kaapte goud, zilver en brons weg 
en werd al voor een vijfde keer op rij we-
reldkampioen. Een prestatie die kan tel-
len. In het Palais des Sports in het Franse 
Nantes gingen eind juni/begin augustus 
zo’n duizend spelers aan de slag. Die wa-
ren afkomstig uit 45 landen en speelden 
zo’n tienduizend (!) wedstrijden aan 250 
tafels. Er werden tien competities afge-
haspeld door de ‘valide’ deelnemers en 
vier door de ‘andersvalide’. In een combi-
natie van mannen en vrouwen, gemengd 
of apart, dubbel- of enkelspel, junioren 
en veteranen Onze valide landgeno-
ten gingen op hun beurt met brons aan 
de haal. Inwoner Luc Meert is erg inge-
nomen met zijn prestatie en de drie be-
haalde plakken. Herhaald, meer nog dan 
ermee te pronken, wil hij ijveren opdat 
de G-sport tafelvoetbal in de toekomst 
krijgt wat het al langer verdiend. Zeker 
als je bedenkt dat de verplaatsing op ei-
gen kosten gebeurt, er geen sponsoring 
is en iedereen gewoon gaat werken. En 
de handisport geen erkenning krijgt van 
de G-sportfederatie en/of Bloso… (Met 
de groeten uit Denemarken waar de man 
zijn huwelijksreis beleeft).

Eric VAN LAECKE
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BROOD EN BANKET

MOERAERT

Al onze producten worden
gemaakt met échte boter !

Pijphoekstraat 60 - Oostakker
09-251 06 72

OOK LOTTO & EUROMILLIONS DEPOT

Open vanaf 7 uur. Gesloten op woensdag.

Info: femma.oostakker@gmail.com
BE28 8905 3402 2720 van Femma Oostakker
Activiteiten gaan door:
• voor de crea en culinair:
OCO, Pijphoekstraat 30, Oostakker 

• voor de Zumba:
Edugo, St.Rafaëlstraat 14, Oostakker
Leden zijn tijdens de activiteiten verzekerd!

ZUMBA 
Fitnessen op Latijns-Amerikaanse muziek! 
Start terug op 7 september, iedere woensdagavond om 20u00!
Voor 10 lessen (vanaf 7/9 t/m 9/11): 75 euro (niet-lid 112,50 euro) 
Voor 16 lessen (vanaf 7/9 t/m 21/12:  96 euro (niet-lid 144 euro) = 20 % korting!
Vooraf betalen aub! Nieuwkomers: 1ste les gratis Info & inschrijven:
femma.oostakker@gmail.com

Opgelet gaat door in school Edugo, St.Rafaëlstraat 14, 
Oostakker

CREA CAFE 
Breng gerust een brei-, haak- of naaiwerkje mee. Tijdens 
een gezellige babbel en met een drankje erbij, kan je 
rustig aan een eigen handwerk verder werken. 
Soms kan je vrijblijvend ook een cursus volgen.

Data en uren:
6 sep – 4/10 (*) – 6/12 om 13u30; 20 sep (*) – 18/10 - 
22/11 om  20u00. Ter plaatste betalen: 3 euro (5 euro 
niet-leden)

(*) Tijdens het CREA CAFE van dinsdag 20 september kan je om 19u00 een: 
plantenhanger in macrame maken.
Zelf meebrengen:
- macramé garen OF stevig touw (1 bol macramé koord, of minstens 50m touw)
- schaar en lintmeter
- eventueel enkele parels om koord erdoor te kunnen halen 
- een plantenpotje waarrond de macramé houder gemaakt kan worden

WAT VOLGT LATER:
4/10: Crea café: ‘Kransen met stof” (*) 
8/11: Kaartjes maken
25/10 & 13/12: culinaire avonden

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.

Blauwe of
zwarte zone? 
De geplande invoering van ‘blauwe zo-
nes’ aan Oostakkerdorp, in de Brede-
straat en in de Gentstraat roept vandaag 
nog meer vragen op dan voorheen. We 
schreven al in vorige editie dat de in-
voering ervan -  en de beloofde com-
municatie erover - er pas komt eens de 
herinrichtingswerken achter de rug zijn. 
Dat is, volgens bevoegd schepen Filip 
Watteeuw, ten vroegste na de renovatie 
van de dorpskiosk. Tot vervelends toe, 
herhaalden we ook dat tot zolang de ge-
plaatste verkeersborden moesten wor-
den afgeplakt. En jawel, er kwam plots 
schot in de zaak. De ‘blauwe borden’ 
tussen Gentstraat en Groenenhoekstraat 

waren op een ochtend plots aangekleed 
met een zwarte plasticzak. De exempla-
ren elders op het traject - tot op vandaag 
– nog altijd niet. Het is allemaal geen 
papieren oorlog waard moest het niet 
zijn dat sommige burgers intussen een 
parkeerboete van 40 euro kregen aange-
smeerd. Tijdens de eerste kermis waren 
daar al de eerste signalen over. Bij het ter 
perse gaan, weten we nu ook al van twee 
bekenden officieel dat ze bij de ‘slacht-
offers’ zijn. We kunnen dus aan de slag 
en onze scherpste pen bovenhalen in het 
‘Onder Ons…’(p. 2) van deze maand.

Eric VAN LAECKE      
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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 !

Zowat een jaar geleden werd het vroege-
re café en biljartmekka De Retro ingeruild 
voor nieuwkomer Het Smulhoekje en The Ca-
ve. De overgang verliep vlot en vooral onder 
een goed gesternte. Al van bij de start spra-
ken de uitbaters Sylvie Jolie en Koen D’hondt 
van ‘een schot in de roos’. Ook één jaar la-
ter  fungeert de handelszaak nog altijd als 
een verlokkelijke grot waar het goed toeven 
is. En waar je een smaakvol en verzorgd friet-
je kan steken of andere aanverwante schotels 
kan verorberen. Uitbater Koen maakt alvast 
zijn droom meer dan waar. Op prille leeftijd 
was hij al vertrouwd met de horecasector ook 
in de deelgemeente. Tot COVID-19 de sfeer 
en de tewerkstelling kwam vergallen. Koen 
werd friturist in Gent en droomde luidop van 
een zelfstandig bestaan. Het werd de opstap 
naar een ander leven waarin hij zelf zijn baas 
kon zijn. Sindsdien ruilde ‘De Retro’ vrank en 
vrij en doelgericht zijn jasje voor ‘The Cave’, 
een verwijzing naar de nabijgelegen Lour-
desgrot. Renovatie, een eigentijdse look en 
inrichting en een vernieuwde infrastructuur 
zetten de deur open naar een klantvriende-
lijke pleisterplaats waar vandaag gewoon ie-
dereen welkom is en ook terechtkan. Zeg 
maar voor een babbelkoffie, opbeurende en 
creatieve drankjes of een familievriendelijk 
smulpartijtje. Of doodgewoon voor ‘een pak-
je van de frituur’ om mee te nemen met alles 
erop en eraan. Het moet gezegd, vooral de 
frituur groeide intussen uit tot een vertrouwd 
en goed beklant begrip. Het is er vaak zelfs 
erg druk. Gelukkig bedienen de uitbaters zich 
van de modernste mogelijkheden om de klan-
ten tevreden te houden. Het gros van de be-
stellingen gebeurt online, via voorafbetaling 
en met duidelijk afgesproken afhaaltijden. 
Alles gemonitord via overzichtelijke beeld-
schermen en voldoende personeel. Die aan-
pak zorgt voor een vlotte doorstroming en 
tijdswinst voor klant en uitbater.  Er is de nog 
altijd groeiende belangstelling - en de speci-
ale korting - voor de leerlingen van het na-
bijgelegen scholencomplex EDUGO. Ook het 
personeel vindt er stilaan zijn weg. En er zijn 
de ‘thuisleveringen’ aan de ploegwerkers van 
Volvo Trucks en andere adressen in de ruime-
re omgeving. Vanaf september is er steevast 
elke maand een of ander optreden, bij voor-
keur gecombineerd met een frietetentje. “We 
zijn super tevreden” luidt de commentaar van 
Sylvie en Koen. De Mariagrot doet dus nog 
altijd wonderen. Frituur Het Smulhoekje en 
Eetcafé The Cave zijn nu al niet meer weg te 
denken op de schaars bedeelde wijk. Ook dat 
is een meevaller…

Eric VAN LAECKE   

Eetcafé The Cave blijft
een verlokkelijke grot…
Duozaak Frituur Het Smulhoekje en 
Eetcafé The Cave op de hoek van 
de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de 
Groenstraat rondt op zaterdag 13 
augustus een eerste verjaardag. Dat 
wordt gevierd met een denderende 
‘Summer Party’. De uitbating is nog 
altijd ‘een schot in de roos’ waar 
creatieve bijsturing in moeilijke tijden 
én een aangehouden klantenservice 
hand in hand gaan…
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Het verbruik, de CO2-uitstoot en de autonomie zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende 
factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming, airconditioning en voorconditionering.

15,6 - 16,1 KWH/100KM 0 G/KM CO2  TOT 361 KM AUTONOMIE
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

        
Test hem bij je Opel Verdeler 
en ontdek waarom.

04
/2
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2 OPEL CORSA-    

BESTE KOOP
 VOLGENS TEST AANKOOP

VAN ACKER 
LOCHRISTI

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

VAN ACKER 
LOKEREN

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

Deze keer organiseren we twee fiet-
stochten met verschillende afstan-
den. Op deze manier vermijden we 
ten eerste een te grote groep fiet-
sers en kunnen de deelnemers ook 
uit de verschillende afstanden kie-
zen. Uit volgende fietstochten kan 
men kiezen: een tocht van ongeveer 
37 km die vertrekt om 14u30, een 
tweede tocht van ongeveer 50 km 
die vertrekt om 14u. Na de fietstoch-
ten verzamelen we in het OCO waar 
we vergast worden op een lekkere 
maaltijd. Deze keer hebben jullie de 
keuze tussen stoverij of vol-au-vent 
met frietjes, sausjes en groenten.

Praktisch: Vertrek volgens gekozen 
traject aan het OCO Pijphoekstraat 
30-32 te Oostakker terug rond 18u.
De niet-fietsers worden om 18u ver-
wacht in het OCO. 
Deelname: Leden 17 euro, niet-
leden betalen 20 euro,  kinderen 
tot 10 jaar betalen 10 euro. 
Inbegrepen: deelname begeleide 
fietstocht, 1 consumptie,  stoofvlees 
of vol-au-vent met frietjes 

Zomerfietstocht met etentje
Zondag 21 augustus 2022

groentebuffet en warme 
sauzen, dessert. Graag keuze 
van gerecht vermelden bij 
inschrijving.

Inschrijven door overschrijving 
op rekeningnummer: BE13 
8905 3402 4639 van Pasar 
Oostakker met vermelding 
“Gezinsfietstocht” + aantal 
volwassenen en kinderen, tot 
uiterlijk 16/08/2022.

Inschrijven:
Carine Byl: Ledergemstraat 23, 
Oostakker, tel: 092513475 of 
0472649016 of Bertrand Van 
Der Sypt: Langerbruggestraat 
40, Oostakker, tel: 092515426 of 
0470353260
Van de inschrijvers verwach-
ten we dat ze bij inschrijving 
vermelden of ze fietsen (welke 
tocht) of enkel komen eten. Ook 
een GSM nr of telefoonnummer  
is gewenst dit om jullie bij even-
tuele wijzigingen te kunnen in-
formeren. 

Privacy: Foto’s gemaakt op onze 
activiteiten kunnen door ons 
gepubliceerd worden op onze 
website en andere publicaties. 
Degenen die zich liever niet 
zien in deze publicaties, gelieve 
dit ons dan te melden! 

Vzw Hartekamp
organiseert ‘Hart Beats’
Enkele enthousiaste vrijwilligers van VZW Harte- 
kamp organiseren op 10 september 2022 het al-
lereerste familiefestival in Oostakker, op de Edugo 
campus De Toren, genaamd: Hart Beats. Dit festival 
is volledig ten voordele van onze 100% vrijwilligers- 
organisatie, VZW Hartekamp.
VZW Hartekamp is een organisatie die kampen en 
dagactiviteiten organiseert voor jongeren met een 
fysieke en/of mentale beperking. Doordat zij een 
hogere zorgvraag hebben kunnen zij niet altijd zo-
maar mee op kamp gaan met een standaard jeugd-
werking. Daarnaast zijn we ook een zeer inclusieve 
organisatie aangezien de broertjes en/of zusjes ook 
mee kunnen.
Met Hart Beats willen we een zo toegankelijk mo-
gelijk familiefestival nastreven. Daarom dat we ook 
de financiële drempel wegwerken door het volledig 
gratis te doen. 
Op het festival zelf zijn er vanaf 14 uur naast non-
stop live bands ook een aantal kinderacts (gooche-
laar, verhalenverteller, ...) en randanimatie aanwezig.
En ‘s avonds sluiten een aantal DJ’s het feest volle-
dig af. Gedurende de volledige dag zijn er ook een 
tal van foodtrucks aanwezig en kan u zich ook altijd 
wagen aan een tombola volledig ten voordele van 
VZW Hartekamp.
Kijk ook eens op de website: www.hartekamp.be
en www.hartekamp.be/hart-beats

Jensen Masijn
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Kapsalon
Olivier
Pijphoekstraat 54
Oostakker

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

Zondag en dinsdag gesloten

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

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

Antoon Standaert (76) is sowieso een be-
kende inwoner van Hijfte Center. En zijn 
echtgenote Janine Stadeus, tot voor kort 
schepen van Sociale Zaken in de buurge-
meente, nog veel meer (zie elders). Al de-
cennialang is de plaatselijke heemkundige 
- die al te bescheiden zich nooit zo wil 
noemen - begaan met het vroeger en het 
huidig reilen en zeilen van het Reinaertge-
hucht. Wie er meer wil over weten is bij de 
man aan het goede adres en vindt in hem 
een praatgraag, geëngageerd en info de-
lend aanspreekpunt. In de vele voorbije ja-
ren spaarde Antoon tijd noch moeite om 
de voorliefde voor zijn leefomgeving bij 
tijd en stond én met kennis en ervaring te 
tonen aan het grote publiek. Vooral ook bij 
memorabele herdenkingen, themamomen-
ten en/of jubileumdata. Dat hij betrokken 
was (en is) bij zowat alle uitgegeven bro-
chures en vlugschriften over het gebied, zal 
zelfs de leek niet verbazen. Daarbij ging hij 
nooit een of andere interessante, laat staan 
gevoelige invalshoek uit de weg. Ook de lo-
kale geschiedenis heeft nu eenmaal zijn ei-

Antoon Standaert zet al kwarteeuw Hijfte in de kijker…
Vzw Feest & Sport Hijfte organiseert tussen vrijdag 2 en zaterdag 10 
september het jaarlijks feestgebeuren (zie kermisprogramma). Tijdens 
het eerste weekend brengt inwoner Antoon Standaert al voor de 25ste 
keer een originele kijk op het Hijfte van toen en nu in zaal Hermeline. 
Als klein gehucht van het grote Lochristi draagt het heel wat geschied-
kundig dorpsleven in zich, blijkt alweer…

gen rechten en wetmatigheden. Al jaren zet 
hij inzichtelijke retro-exposities op rond de 
meest uiteenlopende thema’s. Van klooster 
en meisjesschool en het koninklijk bezoek 
van koning Albert en koningin Elisabeth, 
over boerderijen, grote gezinnen, 100 jaar 
gemeenteschool, tot de jubilerende paro-
chiekerk Onze-Lieve-Vrouw Maria Midde-
lares, het verenigingsleven, de bloemisten, 
sportief Hijfte enz. Om het verenigingsle-
ven, de verzamelaars, de bekende inwo-
ners en de handelszaken niet te vergeten. 
Minder geweten, is dat Antoon Standaert 
zich geregeld inzet voor het Sint-Amands-
bergse Documentatiecentrum voor Streek-
geschiedenis Maurits Gysseling (DSMG). Hij 
pleegde al bijdragen voor het telkens lijvi-
ge jaarboek en voor het tijdschrift van de 
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. In 
de voorlopig laatste editie van 2021 bood 
hij, samen met Rudy De Meester, een over-
zicht over het ‘Wielrennen tot 1990’ in het 
werkgebied. Dat hij zelf ook nog heeft ge-
koerst, zat daar voor veel tussen.

Als kroniekschrijver draag ik al ruim een 
halve eeuw alle (plaatselijke) heemkundige 
vorsers nauw in het hart. Ze brengen ijverig 
en volhardend de lokale geschiedenis mee 
in kaart en behoeden het vroegere dorps-
leven toekomstgericht voor de vergankelij-
ke nevels van de tijd. De toekomst behoort 
nog altijd het verleden toe en een volk dat 
zijn geschiedenis vergeet, is een verloren 
volk. De vorsers en auteurs dragen de boei-
ende kennis en geschiedschrijving over het 
lokale verleden nog altijd een warm hart 
toe. Ze doen dat gepassioneerd en gedre-
ven in een vaak - solitaire en moeizame - 
zoektocht naar nog onontgonnen (deel)
aspecten in het aangekleefde onderzoeks-
gebied. Antoon Standaert mag zich dus 
- of hij dat zelf wil of niet - een volwaardi-
ge heemkundige van en voor het volk noe-
men. Tijdens de kermisdagen etaleert hij in 
zaal Hermeline over 25 panelen, in woord 
en beeld, een derde overzicht over zijn ge-
liefkoosd gehucht. Tot en met jaarmarkt-
maandag 5 september…

Eric VAN LAECKE  

Scheeplosserstraat wordt heraangelegd
Stad Gent en Farys starten op dinsdag 16 augustus met de integrale 
heraanleg van de Scheeplosserstraat. De werken zullen één jaar du-
ren. Er komt aangepaste riolering en een nieuwe wegeninfrastruc-
tuur. De rijweg wordt aangelegd in asfalt. Met parkeerstroken in 
kasseien en brede voetpaden in betonstraatstenen. De rijrichting 
wordt deels ingesnoerd en er komt ook een 30-zone. Meer in vol-
gend nummer.

Eric VAN LAECKE
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Gezellig bruin cafeetje 
met terras vooraan en 

achteraan

ALLE INFO IN HET CAFE,
bij Nadine

Bredestraat 142
Oostakker

OVER TE NEMEN:
CAFE REINTJE

Feest & Sport Hijfte V.Z.W.    -   0644 925 680

Voorzitter Feestcomité: Erwin Van Damme,
Hoekskensstraat 113, Lochristi.  Tel:09 355 63 67

www.lochristi-hijfte.be   -   e-mail: info@lochristi-hijfte.be

Kermisprogramma 2022
Vrijdag 2 september
19:00 u Café “Center” serveert “Balletjes in tomatensaus of stoofvlees met frietjes en   
 groenten. Kaarten in voorverkoop te verkrijgen in café “Center”
19:00 u Golfbiljartprijskamp in café “De Kneut” uitsluitend voor de spelers woonachtig
 te Lochristi of leden van een plaatselijke club. 250 euro gewaarborgd. Max.  32 spelers.
19:00 u BBQ in zaal “Hermeline”.  Kaarten te verkrijgen bij het bestuur 
21-3u30 Zomerbar in de feesttent naast de kerk. Inrichters KLJ jongens. 

Zaterdag 3 september
10:00 u “Dartstornooi DC Bulls 21” in café” Center”. Prijzengeld  400 euro.  Inleg 10 euro/p.   
 Inschrijven kan via E. Mestdach tel: 0475 577 952.
14:00 u Fietstocht volwassenen en E-bikers met stop onderweg. Organisatie De Wielerclub.  
 Vertrek aan feesttent Doornzelestraat 8. Afstand 30 km.
14:15 u Start fietstocht gezinnen met kinderen van +/- 15 km met stop onderweg.  De Hijftese  
 Kerstvrienden begeleiden deze groep. Vertrek & aankomst aan feesttent Doornzelestraat 8.
18:00 u Tentoonstelling in zaal “Hermeline” georganiseerd door Antoon Standaert.   
 Thema: “Hijfte, vroeger en nu”.
18:00 u Receptie voor alle inwoners van Hijfte en Hoeksken.
19:15 u Lichting van de spaarkas “Zorgen voor Morgen” in café “De Kneut”
19:30 u Aansluitend Kaarting.  1e Kaarting 100 euro gratis, inleg 3 euro. 
                                            2e kaarting 50 euro gratis, inleg 2 euro.
20:00 u Biljartprijskamp in Café  “Center”. Gratis; 100 euro,  inleg; 3 euro.  
20:00 u De KLJ jongens organiseren in de tent naast de kerk “Comedy night” 
 Inkom: 10euro vvk, 12 euro aan de kassa.

Zondag 4 september
8:00 u 5e Rommelmarkt te Hijfte Center.  Aanmelden in café  “Center”
9:00 u 33 ste Ponyjaarmarkt op de weide Doornzelestraat 8.  Inschrijving (vanf 8:00 u) en  
 prijsuitreiking ter plaatse. 
 Organisatie; Het Feestcomité. (zie ook website www.lochristi-hijfte.be).
10-19 u Tentoonstelling in zaal “Hermeline” ingericht door Antoon . Standaert.  
 Thema: “Hijfte, vroeger en nu”.
10:30 u Plechtige Mis opgeluisterd door Koninklijke Harmonie  “Willen is Kunnen”
11:30 u-  Eetfestijn –in de tent naast de kerk. Kaarten te verkrijgen bij de leiding.
 Daarna “Schijt je rijk”  Info:  kljhijftejongens@gmail.com.
14:00 u Optreden van artiest “Glenn Thienpondt”  op het terras café “Center”
15:00 u Tractoren parade.  Organisatie KLJ jongensafdeling. 
15:00 u Vrije kleuterschool organiseert “Sprankelende opendeurdag” met o.a. kinderanimatie.
19:00 u Optreden van coverband “The Wizards” in de feesttent. Aansluitend DJ Kurt.    
 Organisatie; Kerstvrienden en Feestcomité.
19:30 u Kaarting in café “De Kneut”  1e kaarting gratis 75 euro - inleg; 3 euro, 
  2e kaarting gratis 50 euro – inleg 2 euro.
20:00 u  Discobar zorgt voor de nodige ambiance  in Café “Center”

Maandag  5 september
08:00 u 70 te  jaarmarkt te Hijfte, Doornzelestraat 8.    Inschrijvingen (vanaf 8:00 u)
 & prijsuitreiking ter plaatse.  (zie ook website www.lochristi-hijfte.be). 
09:00 u Kerkelijke dienst ter nagedachtenis van  de oorlogsslachtoffers & overledenen van  
 HIJFTE en HOEKSKEN. 
09:00 u Jaarmarktcafé in zaal “Hermeline” en “Wie bakt de lekkerste vlaai?” De vlaaien kunnen 
 binnen gebracht worden tussen 9:00 en 11:00 uur.
10-18 u Tentoonstelling in zaal “Hermeline” ingericht door A. Standaert.
 Thema: “ Hijfte, vroeger en nu ”.
13:00 u  Kermismaaltijd in de feesttent.  Kaarten in voorverkoop bij het feestcomité.
 Tevens optreden zangeres “Marina Wally” in de feesttent.
17:00 u Bekendmaking van de winnaars plus proeven voor iedereen!
17:30 u Trekking “Kermistombola” in café “De Kneut”..
19:30 u Grote Prijskaarting in café “Center”, 1e kaarting 125 euro gratis, inleg 3 euro geschonken 
 door het feestcomité. 2e kaarting 75 euro gratis, inleg; 2 euro. door café Center.

Dinsdag 6 september
14:00 u Gratis Aperitief met aansluitend Koffietafel voor alle gepensioneerden van Hijfte en  
 Hoeksken in café “Center” aangeboden door Het Feestcomité.  
17:00 u Café “De Kneut”  Inkorven duiven tot 20:00 u voor grote vlucht van woensdag

Woensdag 7 september
11de Grote kermis gewaarborgde duivenvlucht vanuit Quievrain. Voor oude en jonge duiven met 
tal van gratis prijzen. Jonge mogen dubbelen tegen oude. Geen portduiven toegelaten. Vergezeller 
Bauwens Stekene. Inkorving dinsdag 16u30 tot 19u30 in Café De Kneut, Rostijnenstraat 4. Duiven los 
om 09u10. Info: 09-355 03 66 (Aimé) of 0477-94 06 93 (Johan)

Vrijdag 9 september
14:00 u Grote kaarting in café “De Kneut”, 1e kaarting 100 euro gratis – 3 euro inleg,
 2e kaarting 50 euro gratis - inleg; 2 euro.  Aan iedereen wordt gratis vlaaien aangeboden 

Zaterdag 10 september
15:00 u Wielerwedstrijd; 45 ste Grote Prijs voor Juniores.  Vertrek aan café “De Kneut”. 
 Aankomst aan zaal “Hermeline” Inrichters: “De Hijftse Reinaertvrienden”.

 

• Word je in 2023  
12 jaar? 

• Wil je gevormd of 
gezegend worden?  

 

 
Meld je aan op de website van de 
parochie vóór 8 september: 
www.bavoparochie.be 
 

Meer info: 

• Vormsel.Oostakker@telenet.be 
• 09/3300253 
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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

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

STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

Jozef Cardijn werd in 1882 in Schaarbeek 
geboren in een gezin van hardwerkende 
middenstanders. Ze hadden een winkeltje 
waar o.a. eigen geteelde groenten werden 
verkocht en waar er ook iets kon gedron-
ken worden. Zijn vader had ook nog een 
steenkoolhandeltje, waarvoor Jozef Cardijn 
als kind met een hondenkar de steenkool 
naar de klanten bracht. Vele arme gezin-
nen in die periode konden zich zelfs geen 
klein zakje steenkool permitteren; de mees-
te kinderen gingen trouwens 12 uren per 
dag werken in de fabriek van zodra ze 9 jaar 
oud werden. 

Jozef Cardijnlaan
Wie vanuit de Wolfputstraat naar de Sint-Laurentiuslaan wil (of 
omgekeerd) kan dat o.a. doen via de Jozef Cardijnlaan. Wie was die 
man? Je leest het hieronder.

Als kind ging Jozef luisteren naar de toe-
spraken die priester Daens gaf in de buurt 
van de fabrieken en vormde zich bij hem de 
wil om ook priester te worden. Hij smeek-
te zijn ouders om langer naar school te mo-
gen gaan en zo kwam hij als student op het 
Klein Seminarie in Mechelen terecht. Tij-
dens zijn studies in Mechelen sterft zijn va-
der en hij beloofde hem op zijn sterfbed om 
later als priester op te komen voor sociale 
rechtvaardigheid. Hij voltooide zijn studies 
in 1901 en in 1906 werd hij tot priester ge-
wijd door de toenmalige aartsbisschop Mer-
cier. Jozef Cardijn kreeg de toestemming om 
verder Politieke en Sociale wetenschappen 
te studeren aan de Katholieke Universiteit 
Leuven. Na een jaar studeren, waarin hij in 
contact kwam met de arbeidersbeweging, 
werd hij door Mercier aangesteld als leraar 
Latijn in Waver. Nadat hij zo’n 5 jaar later 
benoemd werd tot onderpastoor aan de On-
ze-Lieve-Vrouweparochie van Laken, startte 
hij ook met het oprichten van studiekrin-
gen voor jongeren. Hiervoor trok hij met de 
trein en tram door het ganse land. 

In Laken stichtte hij de Kristelijke Arbeiders 
Jeugd (KAJ) en na een audiëntie bij Paus Pi-
us XI werd zijn beweging officieel erkend 
als katholieke vereniging voor de arbeiders-
jeugd. Tienduizenden jongeren die de kans 
niet hadden om te studeren, konden bij de 
KAJ aansluiten en velen van hen groeiden 
uit tot vooraanstaande politici of vakbonds-
leiders. Jozef Cardijn wilde met de KAJ de 
jonge arbeiders en arbeidsters leren om 
door zien, oordelen en handelen zelf hun 
problemen te ontdekken, te begrijpen en 
op te lossen. Jonge arbeid(st)ers leerden er 
op te komen voor zichzelf en zich weerbaar, 
zelfs strijdbaar op te stellen in hun werk-
kring. 
Ondanks de steun van de paus botste de uit-
bouw van de Kajottersbeweging (zoals de 

KAJ ook gekend is) op tegenstand; ener-
zijds van conservatieve stromingen binnen 
de katholieke zuil die de emancipatie van 
de arbeiders geen warm hart toe droegen, 
en anderzijds van socialisten en communis-
ten die in de christelijke sociale werken van 
Jozef Cardijn concurrentie zagen. Met veel 
diplomatie en een grote dosis doorzettings-
vermogen slaagde Cardijn erin om ook de 
aanvankelijke tegenstanders in de katholie-
ke kerk voor de KAJ te winnen.
Tegen 1940 telden de vier takken van de 
christelijke arbeidersjeugd (KAJ, VKAJ, JOC 
en JOCF) al zo’n 66.000 aangesloten jonge-
ren.
Na de 2de wereldoorlog bouwde Jozef Car-
dijn de beweging internationaal uit met 
afdelingen in 80 verschillende landen. Dit 
resulteerde in een Internationaal Bureau 
voor de Christelijke Arbeidersjeugd, de late-
re Internationale Kristelijke Arbeidersjonge-
ren (YCW). 
Het eerste wereldcongres kwam er in 1957 
in Rome, waar Cardijn door de Heilige Stoel 
tot internationaal proost van de Internatio-
nale KAJ werd benoemd.

In januari 1965 werd Jozef Cardijn door paus 
Paulus VI benoemd tot titulair aartsbisschop 
van Tusuro. Een titulaire aartsbisschop is 
een aartsbisschop zonder eigen bisdom; hij 
wordt gewijd op titel van een bisdom dat 
ooit heeft bestaan. Een maand later, op 22 
februari 1965, werd hij tot kardinaal gecre-
eerd.
In het daaropvolgend jaar sterft Jozef Car-
dijn, op 84-jarige leeftijd. De begrafenis-
plechtigheid in de basiliek van Koekelberg 
werd voorgegaan door kardinaal Suenens, 
in aanwezigheid van prins Albert. Hij ligt 
begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van 
Laken, waar ook de leden van de koninklijke 
familie hun laatste rustplaats hebben.

Ann Van den Sompel
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NGELO
EN ZOON

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

In de veelheid en de snelheid van het 
nieuws viel de uitbatingswissel in Cafe 
Center in Hijfte tussen de redactionele 
plooien. De vroegere uitbaters Claudia 
Dedeyne en Alain Legon namen er na 
een zestal jaar afscheid. De herberg is nu, 
officieel sinds 1 februari, in handen van 
Stefanie Vermeersch en haar partner Ke-
vin Hofkens. Hij heeft Gentse roots, zij is 
afkomstig van West-Vlaanderen. Maar dat 
kan je niet of nauwelijks horen. Allebei 
zijn ze 34. Met flink wat horeca-ervaring 
aan de kust, weet de sympathiek en vlot 
overkomende dame duidelijk van wanten. 
Dat is nodig want het verenigingsleven 
maakt er nog altijd een goede  beurt en 
breidt nog uit. De recreatieve Biljartclub 
De Lustige Tappers is er al lang kind aan 
huis en de boogschuttersmaatschappij 
Zachtjes Los is terug van weggeweest. Bij 
de overnamestart ging ook de nog jonge 
Dartsclub De Bulls 21 van Lochristi er aan 
de slag. Over de maandelijkse ontmoe-
tingen en de spelregels, steek je best ter 
plaatse je licht op. Ook de Hijfte-spurters 
hebben er hun ontmoetingslokaal. Net 
als de jongens en meisjes van KLJ Hijfte. 
En elke maandag - we zijn nooit te oud 
om te leren - is ook een groepje ‘scharters’ 
er present. Die krassen er wekelijks een 
Subitolotje  met alle hoop op succes. De 
eventuele winst gaat in een globale pot 
en wordt achteraf keurig verdeeld. ‘Mede-
klinkers’ zijn nog altijd creatieve mensen. 
Het volks café heeft er, naast de gebruike-
lijke dranken, ook tal van mock- en cock-
tails op de kaart…

Eric VAN LAECKE

Café Center
steekt in een ander jasje…
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Zomer is halverwege...

DE OOGSTKERMIS
KOMT ER AAN !
Achter de schermen hebben we als Dekenij deze 
zomer uiteraard niet veel stilgezeten. We zijn al 
enkele weken volop bezig met de organisatie van de 
Oogstfeesten, die dit jaar doorgaan van 26 tem 30 
augustus op het dorpsplein van Oostakker met enkele 
grote namen op het programma voor jong en oud. Het 
volledige programma vind je in dit blad of via onze 
sociale media pagina’s.
Daarnaast zijn we ook ons culturele najaar en 
winterprogramma aan het samenstellen met 
momenteel al een comedy avond, poppenkast, 
eindejaarsconcert en enkele mooie optredens op 
unieke locaties op onze agenda. We brengen verslag 
uiteraard  in volgende editie van Attentie.
We zien jullie graag in de tweede helft van deze 
zomer terug, op één van onze activiteiten, of ergens 
rond het dorp.

Cédric

DEKENIJ OOSTAKKERDORP PRESENTEERT 

OP MAANDAG 29 AUGUSTUS 2022

VANAF 17U 
Oostakker Dorp
GRATIS OPTREDENS

OOSTAKKER FEEST!

Eveline Cannoot

Christoff

Johan Veugelers

Nina Butera

Garry Hagger

Oldtimer maakt
opwachting in oogststoet
Voor het programma van de Oogstfeesten verwijzen we naar 
de inbreng van Dekenij Oostakkerdorp en het Comité Oogst-
stoet en Vlaaiendinsdag. Na de heraanleg van o.m. het dorps-
plein zijn vandaag nog niet alle praktische contouren en 
afspraken rond. Alles is dus nog altijd met het nodige voorbe-
houd. Deze ATTENTIE kon niet (meer) wachten… Toch al enke-
le realistische verwachtingen… 

De vertrouwde tent kan men niet meer opstellen. Daardoor 
vervallen het gros van de overdekte activiteiten of gaan door 
in openlucht. OKRA houdt zijn vertrouwde fietstocht op het 
programma maar napret met de pétanquers en de andere le-
den, zit er niet meer in. Het podium krijgt uiteindelijk geen 
plaats op het centrale dorpsplein. Dat is integraal voorbestemd 
voor de foorreizigers. Het podium staat op de nieuwe plek van 
het voorbije openingsfeest. Daar zal ook het beruchte schla-
gerfestival op maandag doorgaan. Er komt wel een overdekte 
tentruimte van 10 op 15 meter op het parkeerplein achter de 
kerk. De Mannenkookclub verlegt dan weer zijn jaarlijks eet-
festijn naar begin september (zie elders). 

In de Oogststoet maakt het Amerikaans restaurant Uncle Sam’s 
uit de Gentstraat zijn debuut. De inventieve uitbaters Kim en 
Winnik laten er een oldtimer Chevrolet Bel Air de revue pas-
seren. Ooit liet sponsor Volvo Trucks zelfs een gloednieuw 
model aanrukken. Het automodel van General Motors werd 
gebouwd tussen 1953 en 1975. Tussen haakjes, de eettempel 
krijgt alsmaar meer Oostakkernaars over de vloer die er niet 
alleen de typisch Amerikaanse gerechten ontdekken. Het par-
cours van de stoet zou intussen definitief vastliggen. Herhaald 
met enig voorbehoud. Start aan de Wulverdam richting dorp, 
via de Jozef Cardijnlaan, Wolfputstraat, Domien Geersstraat, 
Gentstraat richting dorp (dus niet via Honoré Drubbelstraat!) 
en link afslaan langs  Carrefour Market. Op het kruispunt Eek-
houtdriesstraat rechtsaf naar de Pijphoekstraat en zo via de 
bocht aan de Bredestraat opnieuw richting dorp om te ontbin-
den aan de Sint-Laurentiuslaan.

Het wordt voor iedereen aanpassen en ook al een stuk gewoon 
worden. Als het nu maar niet plots gaat regenen…

Eric VAN LAECKE  
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Wat is er fijner dan een vakantie in eigen land? Een van onze reporters 
legde tijdens zijn staycation heel wat prachtige plaatsen en momenten op 
de gevoelige plaat vast. 
 
Welke drie vakantiekiekjes werden in Oostakker geschoten? 
 
Stuur jouw oplossing voor 1 september naar 
frank.paemeleire@telenet.be. Uit de juiste antwoorden wordt één 
winnaar getrokken, die krijgt een pakketje originele postkaarten van 
Oostakker in de bus! Volg PamiPics op instagram via @pami_pics 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

OOSTAKKERSE SCHUTTERSMAATSCHAPPIJEN 

OOGSTKERMIS 2022 
KERMISSCHIETINGEN  

KHM ONDER ONS 

• Vrijdag  26/08 om 19u15  
     Gratis: 50 €  4,50 € 
• Maandag 29/08 14u30  
     Gratis: 50 €  4,50 € 

Inschrijvingsstrook rommelmarkt
Bredestraat – Ooistraat  - 1 km standplaatsen

Antiek – Brocant – Rommelmarkt Oostakker
30 augustus 2022

Naam en voornaam: ........................................................................

Straat + huisnr.: ................................................................................

Postcode + gemeente: .....................................................................

E-mail adres: .....................................................................................

Tel. of gsm-nr. ...................................................................................

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

                                    (omcirkel wat van toepassing is)

Inschrijvingsstrook uiterlijk 18 augustus mailen naar:
rommelmarkt.oogststoet@hotmail.comoffilip.verslycken@telenet.be 
(indien men niet kan mailen) sturen naar: Filip Verslycken, Broedersweg 
15, 9041 Oostakker.  Inschrijving is pas geldig nadat het verschuldigde 
bedrag gestort is op de rekening.

Voor inlichting kan men terecht bij: Filip Verslycken 0496 94 01 60

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

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

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

Hapje van de chef
&

Gebakken Zeeuwse mosseltjes 
of

Carpaccio van West-Vlaams rood 
***

 1/2 Babykreeft gegrild in mibrasa houtoven
+ ( € 14.00 )

***
 Tartaar van Txogitxu, zalf van bloemkool

of
Mixed grill van 3 soorten vis

***
Gegrilde ananas, vanille-ijs 

of  
Speculaas,

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

T. 09-251 51 14

Lekker Lokaal !!!

Nieuw: BELGISCHE WHISKY

WE BLIJVEN OPEN IN AUGUSTUS !
zie www.dekorf.be

Gespecialiseerd in
Gentse- en artisanale streekproducten,

GESCHENKMANDEN
& DE LEKKERSTE ONTBIJTMANDEN

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

Positief gedacht! 
Waarom doen we zo ons best om erbij te horen?

Het is juist de kunst om uniek te zijn! (Olaf Hoenson)

info@zinloosgeweld.net
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OKRA ledenvergadering/zomerfeest
Het was geleden van 13 juni 2019 dat OKRA nog eens een le-
denvergadering mocht organiseren.
De 143 aanwezigen luisterden en keken eerst aandachtig naar 
de presentatie van voorzitter Noël.
Daarna lekker eten gevolgd door een dansnamiddag met Ron-
ny Marino. Hopelijk kunnen we dit nu wél jaarlijks hernemen

OKRA op reis naar Drenthe
Bezoek aan een middeleeuwse stad, een oude gevangenis, een 
boottocht, een mooie boswandeling: de moeite toch? Maar het 
meest genoten we van hetgeen niet op de planning stond:  een 
kijk achter de schermen bij het TT-circuit in Assen, een bezoek 
aan de tijdelijke tentoonstelling van unieke oude race-moto-
ren, het gebruik van de race-simulator. En, geloof het of niet, 
2 OKRA-leden werden geïnterviewd door de plaatselijke radio/
TV-zender. En dit alles gekoppeld aan een all-in verblijf in een 
4****-sterren hotel. Met grote dank aan onze gids en lid van 
OKRA Oostakker: Dirk Van Nieuwenhuyze.

Gezinsfietstocht OKRA
De “grote” kermis 2022: dit jaar geen tent, geen petanque-
wedstrijd, geen kaarting, maar wel, op zondag 28 augustus: 
een gezellige familie-fietstocht : ± 35 km langs rustige wegen 
aan een gezapig tempo en een stop halfweg: wij starten om 
14:00u aan het OCO – deelname gratis – inschrijven niet no-
dig! IEDEREEN WELKOM – ook niet-leden.

OKRA dag-fietstocht
Via Lovendegem (eerste stop) 
naar Drongen, eten bij Van der 
Valk (lekker!), dan naar het Kol-
lekasteel voor koffie of iets an-
ders. Terug in Oostakker stond 
er meer dan 60 km op de teller. 
Lastig? Nee hoor! De wegka-
piteins/begeleiders zorgden er 
voor dat we nooit moesten afstappen (voor een rood licht wel 
natuurlijk) en bovendien rijdt 95% elektrisch.

Door tijd en omstandigheden schakelt 
Mannenkookclub Oostakker naar een an-
dere versnelling. Al veertig jaar serveert 
de vereniging het jaarlijks eetfestijn op 
de kermiszondag van de Oogstfeesten. 
Daar komt nu verandering in. Voortaan 
zou de culinaire smaakmaker telkens 

Mannenkookclub serveert nu na de kermis...
doorgaan op de eerste zaterdagavond 
van september. Zeg maar, op zaterdag 
3 september om 19 uur in de grote zaal 
van het Oostakkers Ontmoetingscentrum 
(OCO). In lijn met de beschikbare capaci-
teit wordt het aantal smullers beperkt tot 
maximum 200. Dat biedt sowieso meer 

praktische ruimte en waarborgt een vlot-
te bediening. De koerswijziging is inge-
geven door de gewijzigde omstandighe-
den aan Oostakkerdorp na de heraanleg. 
Er is de moeilijkere bereikbaarheid en de 
dito parkeermogelijkheid.
Hierbij ook het menu. Kaarten beschik-
baar bij de leden van de kookclub of 
op tel. 0479/77.59.81 (voorzitter Walter 
Coolsaet)

Eric VAN LAECKE
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BREDESTRAAT 72  -  9041 OOSTAKKER

waar u in alle discretie uw dierbare kunt begroeten

voorzien van parkeergelegenheid weg van de drukke straat

winkel open na telefonische afspraak

www.begrafenissenbracke.be

Bredestraat 72 | 9041 Oostakker
T 09 251 36 14 | dag en nacht
M 0495 20 36 14

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

Bredestraat 72 | 9041 Oostakker
T 09 251 36 14 | dag en nacht
M 0495 20 36 14

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

Bredestraat 72 | 9041 Oostakker
T 09 251 36 14 | dag en nacht
M 0495 20 36 14

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium
dag en nacht

tel.09 251 36 14 of gsm 0495 20 36 14

Alles verzorgd naar uw wensen
om waardig afscheid te nemen van uw dierbare
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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. 

De Pieter en Pauwelkermis begin juli, ons 
Dekenijfeest,  of ook “de kleine kermis” 
voor de Oostakkerse habituees, kon de-
ze zomer na twee jaren van stilte terug 
doorgaan op een nieuw plein. 
De kermisuitbaters kwamen terug naar 
Oostakker en stalden hun spelen op, de 
zon was van de partij en de horeca draai-
de op volle toeren. Kinderen en ouderen 
genoten van een drankje, een spel, een 
ritje op de botsauto of een pak verse olie-
bollen, iedereen was blij dat de kermis te-
rug was.
Éen spijtige nadeel, de straat langs de ho-
reca mocht niet afgesloten worden om-
wille van de buslijn die naar Wittewalle 
gaat en blijkbaar niet meer kon omge-
leid worden zoals het de jaren voordien 
wel kon. Iets wat toch wel af en toe voor 
een gevaarlijke situatie zorgde wanneer 

Geslaagde juli-kermis
De zomervakantie is halfweg, de Pieter en Pauwel kermis ligt al achter 
ons, de Gentse Feesten zijn gepasseerd, voor velen is dit het moment 
waarop het gewone regime terug van start kan gaan.

kinderen en ouders de straat oversta-
ken. Vond jij dit ook? Meld het gerust via 
gentinfo@stad.gent, zo kunnen gevaarlij-
ke situaties in de toekomst misschien ver-
meden worden.
De traditionele savooistekkenworp uit 
de kerktoren op maandagavond was een 
groot succes. Tientallen kinderen en en-
kele ouders stonden paraat aan de in-
gang van de kerk voor de 
savooistekken, koekjes, 
gebakken door onze Oos-
takkerse bakkers, te van-
gen.
Naast de koekjes waren 
de zakjes ook gevuld met 
mooie prijzen, geschon-
ken door Oostakkerse 
middenstanders, horeca 
en de kermisuitbaters. De 
hoofdprijs, een herenfiets, 
ging dit jaar naar de 5 ja-
rige Neil, al zal de papa er 

voorlopig meer plezier aan beleven den-
ken we. Nogmaals bedankt en proficiat 
aan iedereen!

Cédric



18                   nr 08 - Augustus 2022

www.schoonheidssalon-an.be

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

Verlof van 10 augustus
tot en met 29 augustus

Schoonheidssalon An is dan ook een rustge-
vend paradijsje voor iedereen die houdt van 
schoonheidsbehandelingen. “Ik bied vooral 
gezichtsverzorging, pedicure, manicure en 
ontharing aan. Dat blijft echt mijn grote fo-
cus, al vind ik het heel belangrijk om de men-
sen ook telkens wat nieuws te kunnen geven. 
Met het oog hierop volg ik regelmatig cur-
sussen en workshops. Daarnaast probeer ik 
ook alle esthetica gerelateerde beurzen mee 
te pikken. Op die manier kan ik mijn klanten 
nieuwe technieken en producten aanbieden, 
iets waarvan ik merk dat ze dit enorm appre-
ciëren.”
An werkt met instituutproducten van Sans 
Soucis en Green Line, een zeer bewust keu-
ze. “Ik wou producten vinden waarvan de 
prijs-kwaliteit goed zat en dat heb ik bij deze 
lijnen zeker gevonden. Veel van mijn klanten 
kopen de producten om thuis verder te ge-
bruiken en ikzelf gebruik ze uiteraard ook 
met veel plezier. De lijn van Sans Soucis ge-
bruik ik al sinds mijn zestiende. Doorheen de 
jaren heb ik dus alleen meer bevestiging ge-

Schoonheidssalon An:
ontspanning van het eerste moment
Wanneer An Moerman, het gezicht en de handen achter Schoonheidssa-
lon An, over haar job vertelt, is meteen duidelijk wat haar doelstelling is: 
“Ik wil dat de mensen zich op hun gemak voelen. Hier moeten ze kunnen 
ontspannen en de stress van het leven volledig achter zich laten. Of ze nu 
komen voor een gelaatsverzorging of pedicure, ontspannen is het code-
woord.”

kregen dat het echt 
om topproducten 
gaat.”
An Moerman krijgt 
heel wat vaste klan-
ten over de vloer. 
Klanten van alle leef-
tijden die elke vier 
weken langskomen 
voor een ontharing 
of om de zes à acht weken een gezichts-
verzorging inplannen. “Het feit dat men-
sen blijven terugkomen geeft een enorm 
goed gevoel. Toen we door de pandemie 
moesten sluiten, had ik wel wat schrik dat 
dit een invloed op mijn cliënteel zou heb-
ben, maar dat bleek niet nodig. Nu het 
schoonheidssalon opnieuw op volle toeren 
draait, merk ik zelfs dat er heel wat nieuwe 
klanten bij gekomen zijn. Ze vertellen mij 
dat ik rust uitstraal en gouden handen heb. 
Dat vertrouwen en die complimenten doen 
echt deugd.” 
Ook tijdens corona heeft An niet stilgeze-
ten, ze verlegde even haar focus naar het 
verkopen van accessoires en kleding. “Ik 
verkocht in mijn schoonheidssalon naast 
verzorgingsproducten al accessoires zoals 
sjaaltjes en juwelen, maar op een bepaald 
moment besloot ik daar ook wat kleding 
aan toe te voegen. Dat bleek een succes. 
Klanten vinden het heel leuk om na hun 
behandeling even te snuisteren en som-
migen komen zelfs specifiek hiervoor bin-
nen.” Toch benadrukt An dat voor haar het 
verzorgende aspect het belangrijkst blijft. 
“Mijn schoonheidssalon primeert.”

Tekst: Ann Dehoucke
Foto’s: An Moerman
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www.tifire.be
info@tifire.be | 09 355 94 27

Wegens verbouwingen verhuizen we vanaf 
september naar een nieuwe locatie.
Nieuw adres:  Warandelaan 1, 9230 Wetteren
Huidig adres:  Antwerpsesteenweg 891, 9041 Gent 

Verwarmen zonder zorgen, 
op maat van je huis

“Een warm huis zonder verrassingen? Da's echt 
genieten.  Zeker als ik voor jou de perfecte 
kachel mag zoeken. Ook de plaatsing, onder-
houd en herstelling neem ik voor mijn reke-
ning. En wist je dat een pelletkachel ook een 
verstandige keuze is? Want de nieuwste 
modellen stoten amper fijn stof uit. En de prijs 
van hout en pellets? Die is best ok! Dat is pas 
echt verwarmen zonder zorgen.

Morial zal zich voortaan focussen op kachels 
en haarden en de daarbij horende service. 
Daarom verandert de naam, Morial wordt 
TiFIRE.

Kom langs bij TiFIRE voor meer informatie en 
advies op maat.”

wordt 

Houtkachels & houthaarden Pelletkachels & pellethaarden
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Boek ‘Zouden rozen
ook wel eens blozen’

Michaël Vandenberghe (Gent, 1993) 
schrijft al lange tijd gedichten over al-
lerlei onderwerpen die zijn leefwereld 
vormgeven. In ‘Zouden rozen ook wel 
eens blozen?’ gaat hij dieper in op het 
thema liefde en welke gevoelens dat 
zoal bij de mens losmaakt. Er is ruimte 
voor een lach, een traan en soms voor 
de combinatie. 

Mocht je toch last hebben om je een 
goed beeld te vormen bij dat wat je 
leest, dan zijn er een aantal gedichten 
voorzien van kundig getekende illus-
traties door de hand van Sam Willae-
rt. Hoewel alle illustraties zwart-wit 
werden gehouden, kleuren ze de boel 
toch aardig op. 

Nu je dit hebt gelezen ben je al hal-
verwege. De andere helft bestaat eruit 
de gedichten ook daadwerkelijk thuis, 
bij de buren, in de tram of op een vlie-
gend tapijt te gaan lezen. Kom op, je 
kan het…

voorjoumijnmuze

www.michaelvandenberghe.be
Prijs: 17,95 euro

Bestel via

de webshop:
U kan ons steeds

vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

M

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

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Kaartclub	DE	GIETE	
Start	nieuw	seizoen	2022	2023	

2	September	om	19u30	
Wat	spelen	we:	BIEDEN	ZOT	VOLGEN	

Waar:	Café	Colombo	
		 	 Antwerpsesteenweg	595	
		 	 9040	Sint-Amandsberg	(Gent)	

Lidgeld	voor	leden	€	35,00	
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Inwoner Dirk Van Nieuwenhuyze uit de 
Eksaardserijweg is nu ook 
in het verre Japan bekend. 
Als vertrouwde stadsgids 
werkte hij in de Artevel-
destad mee aan een Japans 
toeristisch programma over 
Gent. Hij stuurde ons zopas 
wat beelden en wat (onbe-
grijpelijke) tekst door. Maar 
dat is daarom geenszins ‘fake news’… 
Dat Dirk met pensioen is, zullen de reis-
lustigen onder ons geweten hebben. Al 
vijf jaar is hij een erg actief en nieuws- en 
leergierig gediplomeerd stadsgids in Gent 
en een even gediplomeerd reisleider op 
andere bestemmingen. Met een voorlief-
de voor aanlokkelijke bestemmingen zoals 
het Zwarte Woud, Elzas, Champagne, Dor-
dogne…  Voorts is hij nog altijd op zoek 
naar de diefstal en het verdwijnen van 
het paneel van de Rechtvaardige Rechters 
van het Lam Gods. Hij poneerde daarover 
enkele jaren geleden een intrigerende en 
best geloofwaardige theorie over een al-
oude drinkwaterput aan de Sint-Baafska-
thedraal. Ook hij heeft het ontbrekende 

Stadsgids Dirk
nu ook
in Japan bekend…

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 !

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)

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen

	

Sint	Bernadettestraat	19				Sint-	Amandsberg	

09/251	33	48																															voetcenterpodologie.be	

luik nog altijd niet gevon-
den. Het is zijn geliefkoosd 
onderwerp tijdens de stads-
wandelingen die hij voor 
de Japanse tv-zender een 
stuk overdeed.    
De naam van de toeristi-
sche kroniek luidt ‘Machi 

Aruki” wat ‘stadswandeling’ betekent. 
Het is in het ‘land van de rijzende zon’ 
een beroemde serie die over de hele we-
reld wordt opgenomen en wordt uitge-
zonden op de nationale televisie. Er be-
staat ook een Engelse versie van en hoort 
thuis in het wandelprogramma van de 
publieke omroep Nippon Hoso Kyokai 
(NHK). De opnames dateren al van maart 
en werden ook al uitgezonden. Dirk laat 
erin leuke en typische plekjes van Gent 
zien en doet - na bemiddeling van een 
Nederlands mediabedrijf - voor de Japan-
se kijkers het thema van het Lam Gods en 
de gebroeders van Eyck een stuk herle-
ven... 

Eric VAN LAECKE
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Ten voordele van de haven
In de vorige nummers van Attentie hadden wij het over twee 
kastelen, gelegen aan het kanaal van Gent naar Terneuzen. De-
ze moesten wijken voor de uitbreiding van het havengebied en 
de verbreding van het kanaal, waarbij Oostakkers grondgebied 
gelegen ten westen van de huidige Kennedylaan, door Gent 
werd ingepalmd. 
Buiten het kasteel van de familie “Maeterlinck”, “Baron van 
Loo” en het kasteel “d’Hulst” werden er in de vorige eeuw ten 
voordele van kanaaluitbreiding, de Volvo fabriek en het Siffer-
dok,  nog twee merkwaardige gebouwen opgeofferd.

Foto 1 en foto 2 tonen ons het kasteel “Molendam”, beter be-
kend als het kasteel Buysse. Het was gelegen in de Meulestraat, 
thans Ledergemstraat. Toen de Kennedylaan werd aangelegd 
kwamen het kasteel en het park in de industriezone te liggen 
en werden onteigend om in 1963 plaats te maken voor de Vol-
vo fabriek. Henry Buysse, ooit de eigenaar van het kasteel, was 
een “agent d ’affaires” en was vanaf 13 oktober 1848 schepen 
te Oostakker. Na de dood van burgemeester Domien Geers in 
1849 werd hij aangesteld als dienstdoend burgemeester, om in 
februari 1852 tot burgemeester te worden benoemd. Hij bleef 
burgemeester van Oostakker tot 9 februari 1864. Zijn opvolger 
was Baron van Loo.

Foto 3 laat ons een beeld 
zien van een gebouw dat 
ons doet denken aan de 
Art Deco architectuur 
van Henri Van de Vel-
de. De juiste locatie is 

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

1

2
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onbekend, maar het stond 
wellicht waar nu het Siffer-
dok is. Het gebouw behoor-
de toe aan de heer Dierman, 
waarschijnlijk Jean-Jacques 
Dierman,  (1850-1910) een 
textielbaron. De familie 
Dierman was eigenaar van 
de spinnerij Dierman in de 
Ham te Gent. Van daar uit in-
vesteerden zij ook in ande-
re textielfabrieken. Van 1910 
tot 1962 stond Pierre Dier-
man aan het hoofd van de 
fabriek.

Zoals reeds aangehaald is de 
juiste locatie van beide ge-
bouwen niet 100% bekend,  
en is alle info hierover zeer 
welkom.

Guido Rogiers

3

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

www.bcwijnen.be 
Björg Claeys 

Welkom tijdens de oogststoet 30/08 
voor een heerlijk glas of flesje wijn 

Fietsenmaker ZOEF sleutelt aan 
de Pijphoekstraat
Oostakker is een originele handelszaak rijker. Fietsenmaker 
aan huis ZOEF, opende er een eigen winkel annex atelier aan 
de Pijphoekstraat 6. Het is een initiatief van het jonge echtpaar 
Thaisa Van Speybroeck en Pieter-Jan Pauwels. Voor die laat-
ste is het een vertrouwde omgeving. Zijn ouders Hilde en Rik 
Pauwels wonen naast de deur en al zo’n dertig jaar in de deel-

gemeente. Op de locatie was 
voorheen kledingwinkel ‘Gen-
tenirre Textielbedrukking’ ge-
vestigd. Je kan er vandaag met 
je tweewieler terecht voor al-
lerlei herstellingen. Of voor de 
aankoop van coole retrofietsen 
van het merk ROETZ Bikes. Het 
gaat om een design van stevige 
fietsen, op maat gemaakt met 
oude fietsonderdelen. ZOEF is 
een sociale onderneming die 
zichzelf hoge kwaliteitseisen 
oplegt en aanhanger is van 
wat men vandaag, ecologische 
en circulaire economie noemt. 
De fietsenmaker is voorname-
lijk aan de slag in het atelier of 
de winkel. Op afspraak komt 

hij aan huis in de ruime regio om fietsen te herstellen of af 
te halen. Een greep uit de commentaren: de onderneming 
is stipt, betrouwbaar, kwalitatief, reageert snel en heeft een 
goede communicatie. Pieter-Jan studeerde o.m. geologie aan 
de universiteit maar wil voor alles werken met zijn handen. 
Oostakker is een eigentijds ouderwetse stielman rijker… 
Alle info op www.zoeffietsenmaker.be of op tel. 0456/41.93.50.

Eric VAN LAECKE
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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

EERSTE DARTSTOERNOOI
ZONDAG 18 SEPTEMBER, 14 UUR

INSCHRIJVEN: elke maandag, dinsdag, donderdag 
en zaterdag van 14 tot uur of via mail:

barbier.pedicure@gmail.com

Lize Accoe opende ‘Soul Center’ Aku Namatata… 
De bekende zangeres Liz Aku - alias Lize Accoe - opende recent 
een eigen soulcentrum aan de Invalidenstraat 66. Het moet een 
toevluchtsoord worden voor al wie zoekt naar persoonlijke groei en 
inspirerende connecties. Daartoe worden nu al uiteenlopende tools 
aangereikt. Ook haar muziekschool is er gevestigd.  

De charismatische Lize Accoe 
is al jarenlang een soulsinger. 
Bij het grotere publiek is ze 
vooral bekend om haar zang-
kwaliteiten en haar eigen 
muziekschool Aku Namatata. 
Ze zong o.m. bij de Vlaam-
se muziekgroep Delavega en 
bij de Belgische zanger, song-
writer, platenproducent en 
arrangeur Ozark Henry, zeg 
maar Piet Goddaer. In Oos-
takker kan je alvast indivi-
duele sessies ‘vocal coaching’ 
volgen, aansluiten bij het vol-
wassen- of kinderkoor of in-
schrijven voor een ‘body core 
dance workout’. Dat alles in 
het Oostakkerse Soul Cen-
ter draait rond muziek is de 
waarheid dan weer geweld 
aandoen. Al doet de komst 
van de muziekschool én een 
grote en uitnodigende vleu-
gelpiano dat inderdaad ver-
moeden. In de omgebouwde 
woning aan de Invaliden-
straat 66 wil de initiatief-
neemster vooral nog veel 
meer een nieuwe thuisha-
ven creëren voor al wie zoekt 
naar persoonlijke groei en in-

spirerende connecties. Anders gezegd, 
het centrum wil voor alles dé plek zijn 
waar zielsverwanten en/of soulmates 
elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten. 
Mekaar kunnen ondersteunen ook om 
de wereld beter aan te kunnen en po-
sitiever in het leven te staan. In een 
amalgaam van jamsessies en concer-
ten, brunches, expo’s, workshops aller-
hande en zelfs een romantisch diner 
voor twee. Als vruchtbare voedings-
bodem voor een uit te bouwen rijk 
netwerk van gelijkgestemden waar je 
altijd terecht kunt voor fun, healing en 
uplifting. Zoals dat vandaag eigentijds 
en in het gratuite Engels klinkt. Noem 
het maar een doordachte en gebalde 
spiritualiteit als opstap naar een rui-
mer denkend en minder gereserveerd 
levenspatroon. Lize Accoe kan daar-
voor beroep doen op een team van er-
varingsdeskundigen die vertrouwd zijn 
met de vele struikelblokken die bij het 
dagelijks welbevinden opduiken. Zeg 
maar shiatsu, ademwerk, bodywork, 
voedingsconsultatie, psychologische 
begeleiding en zoveel meer. Zelf reikt 
ze aan mensen die met een heuse blok-
kade geconfronteerd worden, een ho-
listische - lees een overkoepelende kijk 
op het geheel - aanpak aan. In het vak-
jargon spreekt men van ‘stembevrij-
ding’ en ‘stemhealing’. Kortom, goed 
in je vel zitten door ook de eigen klei-
ne kantjes een plaats te geven, werd 
inspirerend en heilzaam. Ook op de 
naaste omgeving…
Elke maandag tussen 19.30 en 22 uur 
komt het soulkoor samen o.l.v. Lize 
Accoe zelf en Naomi Sijmons en oe-
fent songs in van o.m. Beyonce, Mary 
J Blige, Alicia Keys en George Michael. 
Op zaterdag 3 september is er een gra-
tis proefles. Meer info over de nieuwe 
Oostakkerse ‘Temple of Love & Music’ 
op www.soulcenter.gent.

Eric VAN LAECKE
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Het echtpaar Patrick Debrabandere en - even klassiek geschoold - 
Kaatje Strauven en kinderen zijn erg muzikale bezige bijen. Al in 
2016 richtten ze op hun huisadres een kleinschalige ‘Kunststudio 
Living Art’ op. Het opzet wil - ook plaatselijk - een culturele meer-
waarde bieden via het aanreiken van een repetitieruimte voor 
zichzelf, kwalitatieve huisconcerten en een podium voor uiteenlo-
pende kunstzinnige initiatieven. En de mensen laten genieten van 
‘echte’ kamermuziek. Het is het gedroomde trefpunt voor klein-
schalige intieme concerten die ook op sociale media en via Stingray 
BRAVA-TV verspreid worden. In het project MuziTaal legt Patrick 
i.s.m. Jorien Saelens dan weer de link tussen muziek en de Neder-
landse taal. Ze delen de overtuiging dat taalverwerving kan bevor-
derd worden door de combinatie met andere stimuli zoals zingen, 
musiceren en de Gentse cultuur opsnuiven.

Ensemble Gloriosus
Als vocaal en instrumentaal muziekgezelschap specialiseert het 
nieuwe Ensemble Gloriosus zich in barokmuziek die weinig be-
kend is bij het publiek. Het gezelschap bestaat uit professioneel 
opgeleide en zeer verdienstelijke zangers en musici die zich een 
gemeenschappelijk doel hebben vooropgesteld. In casu, vergeten 
en soms miskende sacrale muziek uit de barok in ere te herstellen 
en zelfs nieuw leven in te blazen. Onder leiding van artistiek leider 
Patrick Debrabandere streven ze ernaar om de muziek een nieuwe 
dynamiek en verfrissende klankkleur te geven zonder afbreuk te 
doen aan het oeuvre van de meester-componisten van weleer en 
de grootsheid van hun composities. Het ensemble gaat voor pure 
emotionele expressie en diepgang en wil verbondenheid creëren. 
Zodat musiceren en muziek beleven een feest wordt, net zoals de 
meesters het met hun lofzangen en cantates voor ogen hadden. 
Het eerste publieke optreden dateert al van 11 september 2021 
met de opluistering van een huwelijksmis door professioneel ge-
vormde zangers, ondersteund door verfijnde instrumentisten. Het 
volgende publieke optreden kondigt zich aan op het podium van 
een nieuw tweedaags Frans muziekfestival ‘La Joyeuse Entrée’ te 
Montréal waar de muziekformatie barokke parels brengt. Op de 
eerste dag is het programma gewijd aan de Duitse componist JFC 
Fischer met een denkbeeldig samengestelde litanie- en vesper-
dienst. De dag nadien brengt Gloriosus een bruisende uitvoering 
van vergeten magistrale cantates van Telemann en Durante, afge-
sloten door het majestueuze anthem (Engelse term voor religieuze 
compositie) ‘O praise the Lord with One Consent’ van Händel. Op 
zaterdag 3 september stelt Ensemble Gloriosus zich ook in eigen 
land voor. Het geeft een concert in het barokke kader van de On-
ze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk van het Gentse Klein Begijnhof, 
Lange Violettenstraat (zie affiche).
Meer info via ensemblegloriosus@gmail.com of tel. 0478/24.42.20. 

Eric VAN LAECKE    

Patrick Debrabandere richtte 
barokensemble Gloriosus op…
Inwoner en fervent musicus Patrick Debrabandere uit de 
Henri Bernard de Tracylaan mag zich al een tijdje oprichter 
en artistiek leider van het gloednieuw Ensemble Gloriosus 
noemen. Het professioneel barokkoor en muziekensemble 
staat vocaal én instrumentaal voor ‘uitklaring van de tekstuele 
retoriek, diepgang en verbondenheid’. Het is doordrongen 
van een sterk gevoel van samenhorigheid, motivatie én 
ambitie om het project duurzaam uit te bouwen en resulteert 
nu al in belevingsvolle en glansrijke concerten…

Veelzijdig barokkenner en -musicus…
Patrick Debrabandere weet muzikaal van wanten. Na 
piano- en orgellessen aan de Gentse muziekacademie van 
het gemeenschapsonderwijs behaalde hij aan het Leuvense 
Lemmensinstituut het diploma ‘Meester in de Muziek, kwalificatie 
muziekpedagogie. Later ook de kwalificatie koordirectie.

Debrabandere deed zijn eerste koorervaring 
op aan de Schola Cantorum van de Sint-Baafs- 
kathedraal. Zijn passie voor koormuziek leid-
de tussendoor tot de oprichting van het En-
semble Soratea. Daarmee focuste hij zich op 
minder gekende muziek en gaf er een nieuwe 
en frisse interpretatie aan. Dat vertaalde zich 
in een aantal cd-opnames. Het ging boven-
dien de rode draad vormen in zijn hele car-
rière. Voorts is hij tenor met een voorliefde 
voor het barokke repertoire. Tot 2009 was hij 
als zanger actief bij het ensemble Currende 
en het Currende Consort. 

Met zijn retorische vertelkracht bracht hij 
steeds een expressieve interpretatie van dat 
repertoire zoals ook van de Johannes- en 
Mattheuspassie van Johan Sebastian Bach. 
Omdat hij sterk gelooft in een directe communicatie tussen klank ma-
ken en ontvangen, zocht hij naar een ruimte om kamermuziek opti-
maal te beleven. Met zijn Kunststudio Living Art aan de Henri Bernard 
de Tracylaan brengt hij musici en publiek dichter bij elkaar. De musi-
cus is geregeld gastdirigent bij diverse ensembles en verleent zijn me-
dewerking aan de kwaliteitsbegeleiding voor koren van de Vlaamse 
Federatie voor Jonge Koren (Koor & Stem Gent). Professioneel is hij 
als leerkracht verbonden aan de KunstAcademie van het Gemeen-
schapsonderwijs in Gent. Zijn inzet voor het vocale- en koorgebeuren 
resulteerde ook in de oprichting van het kamerkoor VOX MAGO. De 
oprichting van het Ensemble Gloriosus, alsook “Artis in residence” in 
de Begijnhofkerk en het festival “La joyeuse Entrée” zijn de nieuwste 
mijlpalen in zijn al rijk gevuld muziekleven…

Eric VAN LAECKE
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BEZOEK AAN HET PAARDENASIEL 
‘THE OLD HORSES LODGE’ IN LAARNE
Op zaterdag 10 september 2022 bezoe-
ken we ‘The Old Horses Lodge’ gelegen te 
Laarne. 

Dit is een erkend asiel voor verwaarloosde 
en mishandelde paarden, pony’s en ezels.

Na een revalidatieperiode wordt voor hen 
een liefdevolle thuis gezocht of zij genie-
ten er van hun rustige, oude dag.

We spreken af aan de in-
gang van het asiel aan de 
Mellestraat 2 in Laarne om 
14u stipt. Eerst krijgen we 
een rondleiding in het asiel 
en achteraf is er taart en 
koffie of thee in de kanti-
ne. De taart is een specia-
le ‘heksentaart’, een lokale 

specialiteit, want Laarne is nu eenmaal be-
kend als een heksen-gemeente. Het wordt 
zeker een interessant bezoek voor de gan-
se familie.

De prijs voor dit bezoek bedraagt 8 euro 
en komt integraal ten goede van de vzw 
The Old Horses Lodge want hun werking 
wordt bekostigd via giften.

Voor meer informatie en inschrijving con-
tacteer Pol Storme tel. 09 259.02.75, e-mail: 
oostakker@cultuursmakers.be of bezoek 
onze website www.cultuursmakers.be/
oostakker/activiteiten. Je bent slechts in-
geschreven na betaling op rekening BE10 
7360 6084 2104 van Cultuursmakers Oos-
takker.

VOORSTELLING ‘Piv Verenigt!’

Op zondag 25 september 2022 om 16u 
wonen we de voorstelling ‘Piv Verenigt!’ 
van stand-up comedian Piv Huvluv bij. Dit 
heeft plaats in zaal Uyttenhove, Zavel 5 te 
Lochristi.
Deze voorstelling is speciaal gemaakt voor 
het 100 jarig bestaan van Cultuursmakers 
en heeft als thema het verenigingsleven.
Verenigingen, je vindt ze in elke gemeente 
of stad, in alle kleuren en maten, voor al-
le leeftijden en doelgroepen. Het zijn stuk 
voor stuk plekken waar mensen elkaar ont-
moeten, samen aan de slag gaan en hierbij 
heel wat meemaken. Kortom een wereld 

Cultuursmakers Oostakker
Contactpersoon: Pol Storme

François Van Impelaan 38, 9041 Oostakker 
E-mail: oostakker@cultuursmakers.be
Tel.: 09/259.02.75
Rek. nr. BE10 7360 6084 2104

met een eigen kracht en levendigheid. 
Het ideale thema voor een voorstelling, zo 
dachten we bij Cultuursmakers en Piv Hu-
vluv was enthousiast om een voorstelling 
hierover te schrijven.

In deze voorstelling neemt Piv je mee door-
heen het wel en wee van zijn eigen vereni-
gingsleven. Welke vereniging kent geen 
perikelen bij het organiseren van evene-
menten, voorstellingen of benefieten? Of 
de zoektocht naar vrijwilligers, het samen-
stellen van het bestuur en het verkiezen of 
aanduiden van een voorzitter? vrijwilligers 
die bergen verzetten in Vlaanderen.

Iedereen die ook maar één keer lid is ge-
weest van een vereniging - wie in Vlaan-
deren eigenlijk niet? - zal hier duimen en 
vingers aflikken van zoveel hilarische her-
kenbaarheid. Kom kijken en raak samen 
met Piv in de ban van het verenigingsle-
ven!

De prijs voor deze voorstelling bedraagt 16 
euro voor leden en 20 Euro voor niet-le-
den.

Voor meer informatie en inschrijving con-
tacteer Pol Storme tel. 09 259.02.75, e-mail: 
oostakker@cultuursmakers.be of bezoek 
onze website www.cultuursmakers.be/
oostakker/activiteiten. Je bent slechts in-
geschreven na betaling op rekening BE10 
7360 6084 2104 van Cultuursmakers Oos-
takker.

Wandelzoektocht te Galmaarden 
Zondag 2 oktober 2022

Deze wandelzoektocht 
wordt georganiseerd 
door VKT Oostakker 
in samenwerking met 
Cultuursmakers Oostakker.

Ook dit jaar zijn jullie opnieuw van har-
te welkom op onze speel- en wandelzoek-
tocht om 14u op de camping Raspaljebos 
Galmaarden. Deze is gelegen aan de voor 
wielerliefhebbers wel bekende Bosberg. 
Het wordt terug een mooie boswande-
ling met vertrek en aankomst aan de cam-
ping. Deelname aan de wandelzoektocht 
is gratis. We bieden ook de mogelijkheid 
om mattentaarten, een lokale specialiteit, 
te bestellen. Deze zullen na de wandeling 
in het clubhuis van de camping ter beschik-
king zijn. De prijs is 2 Euro per stuk. Graag 
bij inschrijving het aantal gewenste mat-
tentaarten vermelden en het corresponde-
rende bedrag overschrijven. 

Na de wandeling voorzien wij een etentje. 
Wij bieden dit jaar terug een lekker Brey-
delhammetje, aardappelen en groentjes + 
nagerecht aan. Een Vlaams biertje zal daar 
zeker bij smaken. 

Daarna worden de prijzen van de wandel-
zoektocht uitgedeeld en kunnen jullie nog 
nagenieten van deze mooie uitstap.

Prijzen voor het etentje: (inschrijving kan 
ten laatste één week op voorhand zolang 
er beschikbare plaatsen zijn)

• Breydelhammetje-aardappelen-groenten 
+ nagerecht:  

• Volwassenen: 16 euro
• Kinderen tot 12 jaar: 12 euro (een half 

hammetje)   
• Dubbele boterham met hesp/kaas: 2 euro
• Boerenplank met hesp en kaas + nage-

recht: 15 euro

Inschrijvingen:
• de Meij Patrick, Edmond Ronsestraat 19, 

9041 Oostakker, tel 09/330.01.64, GSM  
0478/398463

• Storme Pol, François Van Impelaan 38, 
9041 Oostakker, Tel 09/259 02 75

 Email: oostakker@cultuursmakers.be

Inschrijven kan ook via de website www.
cultuursmakers.be/oostakker/activiteiten.

Betaling op rekening BE10 7360 6084 2104 
van Cultuursmakers Oostakker met vermel-
ding van naam met aantal en keuze van de 
maaltijd alsook van het aantal mattentaar-
ten die je eventueel wil bestellen.

Adres camping Raspaljebos:
Heirbaan 131, 1570 Galmaarden

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 + De Kneut (Hijfte)
- Oostakkerse bakkers

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke



nr 08 - Augustus 2022                   27

Voor de weggebruikers van alle slag is het 
– straks nog meer bij de start van het nieu-
we schooljaar - aanpassen en creatief zijn, 
geblazen. Aan de intense voorbereiding 
zal het niet liggen. Hieronder tonen we de 
vooropgestelde verkeersafwikkeling voor 
het fiets- en autoverkeer tot half oktober. 
Met dank aan de visuele inspanning van 
Scholengroep EDUGO. Ook voor de gebrui-
kers van het openbaar vervoer is het rijden 
en omzien. Reizigers tussen Oostakker en 
Gent centrum zijn aangewezen op de ver-
trouwde routes van de lijnen 70/71, 72 of 
73/74. Buslijn 39 is al van bij de start van de 

Werken Sint-Jozefstraat zullen veel geduld vragen…
Sinds eind juni zijn de wegen-en rioleringswerken in de Sint-Jozefstraat 
gestart. In een eerste fase - tot half oktober - is er de aanleg van de 
riolering en de bovenbouw op het kruispunt Sint-Jozefstraat Krijtekerkweg-
Eksaardserijweg. Zeg maar, van de onderkant van de brug over de R4 tot 
voorbij de oprit naast EDUGO Campus De Brug. 

ingreep onderbroken. De reizigers die ver-
derop richting Gent die lijn willen gebrui-
ken, kunnen overstappen aan de Potuit of 
aan het knooppunt Dampoort. Tijdens de 
Gentse Feesten maakten de 30-lijnen dan 
weer een ommetje via de Kasteellaan en 
de Zuid richting de drie torens. In de omge-
keerde richting is er een tijdelijke halte aan 
de Krijtekerkweg vlakbij het scholencom-
plex. Vanaf 1 september komt er een lus-
bediening(!) vanuit Oostakker tot aan de 
brug, kant Meerhoutstraat. Er wordt een 
voetgangerscorridor voorzien vanaf die lus-
halte over de brug tot in de Sint-Jozefstraat. 

Voor een goed begrip, in al die tijd kan het 
autoverkeer in de omgeving niet van de Ek-
saardserijweg naar de Groenstraat of om-
gekeerd. Richting Eksaardeserijweg en 
Oostakkerdorp kan dat wel nog altijd via 
de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Sint-Jo-
zefstraat. Maar eens het schoolvolkje op 
pad gaat, is dat - ook in het licht van de om-
vorming naar een heuse fietsstraat – eigen-
lijk al een afrader. Gezien de periode van 
het bouwverlof en ook om logistieke rede-
nen, verschuiven we de globale voorstelling 
van dit nieuw ‘Oostakkers heraanlegdos-
sier’ door naar een volgend nummer. Daar 
is sowieso nog voldoende tijd voor. Het ein-
de van de riolerings- en wegenwerken is er 
pas voorzien in het najaar van 2023. Geduld 
bij aanhoudende wegenwerken blijft – ook 
na ruim acht jaar - een herkenbare (Oostak-
kerse) deugd…

Eric VAN LAECKE
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Nieuwe CD Biezebaaze
even voorgesteld...
Biezebaaze heeft een nieuwe CD uitge-
bracht : ‘Op de radio nie droaje’. Het eerste 
nummer heet ook zo en zet meteen de toon 
met een sterke groove, zoals dat tegenwoor-
dig wordt genoemd.  Een rockgroove wel te 
verstaan,  want frontman Kurt Burgelman 
blijft trouw aan zijn stijl waarmee hij al bijna 
20 jaar wereldberoemd is in Gent en omstre-
ken.  Hij is een man naar ons hart, ook al 
omdat hij koppig vasthoudt aan het Gents in 
zijn liedjes – voor hem is dat niet eens een di-
alect, vermoeden we, en hij heeft misschien 

wel een hekel aan het stopwoord ‘dialect’, 
vermoeden we evenzeer.  Gelijk heeft hij,  
want ook op dit album  doet hij er leuke din-
gen mee,  en verwoordt hij een en ander op 
een manier die in keurig Nederlands niet al-
tijd zou werken en/of aanvaard worden.  Hij 
haalt nog altijd de gruute muile in zich naar 
boven,  maar net zo goed zijn gevoelige 
kant.  Want vergis je niet: er zit wel degelijk 
een ernstige toon in sommige van zijn num-
mers,  wat van hem ook een bluesmuzikant 
maakt.  Dit alles resulteert doorgaans in heel 
vermakelijke Gentse bluesrock, samengevat. 
Aan dit album is hard gewerkt in coronatijd – 
16 (!) parels heeft Kurt zorgvuldig gekozen, 
denken we,  uit ongetwijfeld een overvolle 
schuif demo’s van de voorbije twee vermale-
dijde jaren.  Veel variatie ook,  zo hebben we 
het graag.  Zestien geslepen diamanten,  om 
het anders te verwoorden. Het heeft hem 
verleid tot de volgende inleidende tekst bij 
de CD – wij citeren: “We hebben ons zot ge-
amuseerd bij het maken van dit Album ! An-
derhalf jaar schrijven, repeteren, opnemen, 
mixen, martino’s eten, toogpraat verkopen 
en tranen lachen hebben geresulteerd in het 
beste Biezebaaze-album tot nu toe … vind ik 
zelf.” Grootspraak ? Echt niet ! En om dit te 
bereiken heeft hij er een aantal verrassingen 
bovenop gedaan. Voorbeelden? In ‘Karak-
ter’ zit een vermakelijk telefoongesprekje; 

in ‘Konfituur en ziem’ herhaalt hij de erotiek 
van ‘Stillekes (op en nere)’ uit 2013;   ‘Toe’ 
begint zoals ‘Go Your Own Way’ van Fleet-
wood Mac; in ‘Moeder Alcohol’ zingt hij 
over “mee momenten ûwen beste moat, 
mee momenten ûwe gruutste vaajand …”, 
wondermooi begeleid door  piano en verder 
niets; ‘Conny’ start met een gefloten riedel-
tje en gaat over Zevergem.  We blijven een 
beetje op onze honger zitten omdat deze 
keer de liedjesteksten niet staan afgedrukt 
in het boekje,  maar ter compensatie werd 
bij elke titel een slagzin toegevoegd,  in ‘t 
Gents, vaneigens.  Dus klagen we niet, we 
zouden niet durven. Wij citeren opnieuw: 
“Ge meugt nie muusche mee ete … moar oas 
g’alles optsjoest, goat er niets verlore …”; 
“Oas ’t zuuverre es… ge keun nie anders”; 
“Ja, woar zitte ze, al die Gensche staate mui-
le?”; enz. Nog dit: Kurt Burgelman haalt zo-
als altijd alles uit zijn stem, met vooral een 
hoge kopstem als handelsmerk; je kan hem 
qua stembereik gerust vergelijken met John 
Hiatt… Voor wie Biezebaaze,  nu herleid tot 
een trio, nog nooit live heeft zien spelen: 
niet twijfelen, doen ! Bij voorbeeld tijdens 
de Gensche Fieste – hun jaarlijkse passage 
tussen de kathedraal en het belfort. Ambi-
ance verzekerd !
Kippenvelnummer : ‘Moeder Alcohol’

Henry Trebellac

OPENDEURDAG
TC DE KRIJTE 
GRATIS TENNISLESSEN
INFO WINTERSEIZOEN

HAPJE & DRANKJE

INSCHRIJVEN VOOR DE GRATIS PROEFLES? 
MAIL NAAM & GEB DATUM NAAR TCDKINFO@GMAIL.COM

                  DOORLOPEND VANAF 10U FINALEWEDSTRIJDEN   
                  OPEN TORNOOI TENNIS & PADEL

ZONDAG 21 AUGUSTUS 
16.00- 17.30

KRIJTESTRAAT 60 - OOSTAKKER     

Opgeruimd staat netjes én veiliger
Door het optrekken van bakkerij Aernoudt en de 
herinrichting aan de hoek van de Gentstraat en de 
Sint-Laurentiuslaan kwamen een aantal ‘elektrici-
teitskasten’ helemaal vrij te staan op het openbaar 
domein. Die zagen er na al die jaren wat verwaar-
loosd en uitgeleefd uit. Behalve een storende aanblik 
in de vernieuwde omgeving werd ook de onveilige 
toestand ervan duidelijk. Gedurende maanden werd 
een deel van de kasten zelfs niet meer afgesloten en 
lag de wirwar aan kabels er open en bloot. Geluk-
kig kreeg niemand slechte ideeën of bedoelingen. En 
- ongelukkig eigenlijk - regent het al lange tijd nog 
nauwelijks. Blijkt vandaag dat het om voorzienings-
kasten gaat van de mobiele telecombedrijven, voor-
al voor Telenet. Medewerkers van de firma Equans 
België-Luxemburg kwamen langs om het alsmaar 
uitgebreidere netwerk aan kabels in de juiste en af-
geschermde pas te doen lopen. Equans is de nieuwe 
naam voor het vroegere Engie Solutions en Fabricom 
dat zich op de webstek profileert als ‘wereldleider in 
multitechnische diensten’. Met o.m. een vestiging aan 
de… Skaldenstraat. De kans dat, na de wegenwerken, 
onze TV uitvalt, is allicht weer wat kleiner. …

Eric VAN LAECKE  
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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

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

GRAAG TRAAG !
We kregen een mailtje van ongeruste bewoners uit de Hollenaarstraat. Ondanks 
de zone 30 die er al een tijdje geldt, blijven sommige mensen veel te snel rijden. 

Binnenkort start het schooljaar terug. Hou het veilig voor iedereen ! Bedankt.

Wij komen in een latere editie zeker terug op deze situatie. 

	

	

HEERLIJKE MOSSELEN 
	

Onze	menukaart	–	daglunchen	–	
maandmenu,	onze	openingsuren		

raadpleeg	onze	website:	

www.mathise.be	
	

info@mathise.be	–	09/329.78.38	

Oostakkerdorp	46	–	Oostakker	
	

Oostakkerdorp 46
Oostakker

info@mathise.be
Tel. 09/329.78.38

9070

Info uit uw buurt,

lokale

handelaars

& activiteiten

Volg ons nu ook
op Facebook en Instagram
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Elke DERDE vrijdag van de maand,
organiseren we terug
onze succesformule;

‘Dinner & Dance’
Een all-in (79 euro)

van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie van lekker eten en dansen.

Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet

(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

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

Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet
direct naar huis moeten! 

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

WIJ ZOEKEN FLEXI-JOBS
voor hulp in keuken en/of zaal,

zowel tijdens de week
als in het weekend.

VASTE CHEF VOOR DE KEUKEN
(zowel voor feesten als catering)

Alle info: 0495-21 10 27 (Joke)

BIBLIOTHEEK
OOSTAKKER

Sint-Laurentiuslaan 1, Oostakker,

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

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

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

beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

Lourdesstraat én
Motorstraat tellen af…
De herinrichtingswerken aan de Lourdes-
straat gaan een laatste uitvoeringsmaand 
in. Het is wachten op de integrale he-
raanleg van de ‘zij-engte’ ter hoogte van 
de Huisartsenpraktijk Lourdes en op het 
wegbreken van de tijdelijke afrit aan Slo-
tendries. En vooral ook op alweer volop 
vrij verkeer in de Motorstraat. Als popu-
laire doortocht van en naar de John Fit-
zgerald Kennedylaan en de Hogeweg. 
Vandaag kan dat slechts vanuit de rich-
ting Gent en geldt er plaatselijk verkeer. 
In de praktijk ergert iedereen zich daar 
aan. Of lapt het verbod aan zijn laars. Ze-
ker tijdens het rustige bouwverlof. We 
zijn al lang de tel kwijt hoeveel keer en 
hoe lang de Motorstraat in de afgelopen 
jaren al werd op- of onderbroken. Als 
straks op 16 augustus ook de heraanleg 
van de nabijgelegen Scheeplosserstraat 
wordt aangevat, is nog meer rondrijden 
via de Sint-Bernadettestraat de bood-
schap. In Oostakker en omgeving zijn we 
dat al langer gewoon en gelukkig staan 
de brandstofprijzen erg laag (sic). Aan 
de kant tussen de Groenvinkstraat en de 
Groenstraat is in de Lourdesstraat met 
voorlopige aanwijzingen intussen par-
keerverbod ingevoerd. Naar verluidt, is 
sindsdien in de zijstraten het uitwijk-par-
keren er fel toegenomen. Wie had anders 
verwacht?

Eric VAN LAECKE    
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22.450 euro
68.950 km
02/2018
Benzine
120 kW (163 PK)

Mitsubishi eclips cross 1.5 T  4WD instyle CVT

26.900 euro
40.698 km
02/2019
Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT/navi/park ass.

32.990 euro
26.500 km
10/2019
Diesel
130 kW (177 PK)

Fiat Ducato serie 7 maxi 180 PK/navi/camera

10.990 euro
17.950 km
12/2019
Benzine
59 kW (80 PK)

Mitsubishi Space Start 1.2i clear tec

10.450 euro
                  btw incl.
26.371
08/2014
benzine
51 kW (69 PK)

Fiat 500 CC lounge/airco/parkassist

33.790 euro
                  btw incl.
18 km

Diesel
107 kW (145 PK)

Fiat Scudo - L3 H1 - NAVI + CAMERA + AIRCO

NEW

6.250 euro
                  
99.950 km
12/2010
Benzine
62 kW (84 PK)

Fiat 500 0.9 T - TwinAir Lounge

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

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

NEW

16.990 euro
15 km
01/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Automatisch

Mitsubishi Space Star 1.2i Spirit, automaat

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

NEW
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Heel wat aan te kondigen deze zomer !!!

De grote Davidsfonds-
ZOMERZOEKTOCHT 2022,
deze keer in Vlaanderen én Nederland
De zoektocht speelt zich nu af in Hoogstraten/Merksplas/
Baarle-Hertog/Baarle-Nassau. Deelnemen kan elke dag tot 21 
september. Er zijn terug 2 formules: de klassieke zoektocht 
of de familiezoektocht (met vragen die ook voor kinderen 
toegankelijk zijn). Zoals alle jaren zijn er prachtige prijzen 
te winnen.  Alle praktische info kan je vinden op www.dezo-
merzoektocht.be

Het Zomerzoektochtpakket (vragenboek + mooie streekgids 
twv. 22,50 euro + goodiebag) kan je al vooraf aanschaffen 
(met korting!) via Davidsfonds Oostakker. 
Vraag het aan bij  luc.langerock@gmail.com of 0477 520149.   
Luc levert het pakket snel aan huis (met informatie en tips).

Onze jaarlijkse Davidsfonds-TENTOONSTELLING tijdens 
het Oogstkermisweekend 

“RETROSPECTIEVE ARTHUR VERMEULEN”, 
met tekeningen, aquarels en beeldhouwwerk van onze in 
2021 overleden Oostakkerse kunstenaar.
Van zaterdag 27 tot dinsdag 30 augustus is iedereen van har-
te welkom om zijn werken te bekijken in 
het OCO, Pijphoekstraat 31.  

Openingsuren - zaterdag: 16-19 u; zon-
dag: 10-12u en 14-20u; maandag: 10-12u 
en 16-19u; dinsdag: 14-19u

Vrijdagnamiddag 9 september om 14 uur:

Geleid bezoek aan het (nieuwe) JUSTITIEPALEIS Gent, 
onder de deskundige leiding van Geert CHEYNS, rechter op rust.

Zowel het indrukwekkende, moderne gebouw evenals de 
werking van Justitie en de rechtbanken komen uitgebreid 
aan bod.  Aansluitend trakteren we op een drankje. We ver-
zamelen om 13u45 aan de receptie van het Gerechtsgebouw, 
Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent.     

Vooraf inschrijven tot 4 sept.: cedewe.dewaele@skynet.be 
-of- 09 251 00 78/ 0479 42 28 00

Deelnamekosten:  Leden DF: 8 euro - niet-leden: 12 euro -
bij inschrijving te betalen op rekening van DF Oostakker
BE71 7374 2412 5469:

MAANDELIJKSE SCHIETINGEN 
OOSTAKKERSE SCHUTTERSMAATSCHAPPIJEN: 

AUGUSTUS 2022
KHM ONDER ONS (Lokaal: OCO, Pijphoekstraat 33)  
  

• Vrijdag  05/08 om 19u15 
• Maandag  08/08 om 14u30 
• Vrijdag 26/08 om 19u15 (KERMISSCHIETING - 50€ GRATIS) 
• Maandag 29/08 om 14u30 (KERMISSCHIETING - 50€ GRATIS) 
• Dinsdag 30/08 om 14u00 (VLAAIENDINSDAG: VLAAIEN & WORSTEN OP 2 WIPPEN - INLEG 6€) 

’T MEULEKEN (Lokaal: Café De Spiegel, Oostakkerdorp 8)  
  

• Zaterdag      06/06 om 14u30 
• Vrijdag         12/08 om 19u15 

Wil jij ook in stijl op vakantie vertrekken? 
Boek dan nu een afspraak voor jouw nagels 
en geniet van onze 5+1 deal!

09 329 81 14
Maak uw afspraak

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

Geniet 14 dagen lang van prachtige nagels 
op je handen en/of voeten! Kies je kleur en 

maak kennis met de nailbar van 
Aquasense!
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SAVE THE DATE: ‘Old School Party IX’
Zaterdag 24 september 2022 
Naar jaarlijkse gewoonte en na het grandioos succes van de achtste editie 
van de Old School Party, gaat op zaterdag 24 september dit jaar de 9de edi-
tie van de “OLD SCHOOL PARTY” door. Place to be is het OCO Ontmoetings-
centrum, Pijphoekstraat 30 te Oostakker. 

Een enthousiaste ploeg ouders uit de oudervriendengroep van de basis-
school Edugo Sint-Vincentius slaat opnieuw de handen in elkaar om er een 
spetterende avond van te maken! We verwelkomen die avond graag al-
le ouders, vrienden en sympathisanten van de school op onze fuif. De Old 
School Party is een ideale gelegenheid tot ontspannen, ontmoeten of zich 
uitleven op de dansvloer! De ondertussen alom bekende DJ Geert Van de 
Capelle is opnieuw van de partij! 

Dankzij de vele lokale sponsors in en rond Oostakker kunnen we dit jaar 
opnieuw een feestelijke editie organiseren. We bereiden ons daarmee al 
voor op de daaropvolgende jubileumeditie in 2023! De opbrengst van de 
fuif zal dit jaar gaan naar het verder uitbouwen en inrichten van de speel-

plaats op Sint-Vincentius. 

Noteer dus alvast 24 september 
in de agenda voor een feestelijk 
avondje uit en volg ons op Face-
book onder de naam ‘Old School 
Party IX’ voor verdere aankon-
digingen over deze avond. Men 
zegge het voort! 

Het fuifteam van de
Old School Party

Turborotonde bouwt kwalijke reputatie op… 
Minstens al een tweede keer in korte tijd, kantelde recent een vrachtwagen aan de turboro-
tonde ter hoogte van het kruispunt John Fitzgerald Kennedylaan en de Dwight Eisenhower-
laan. Het kruispunt bouwt zich daarmee op dat vlak stilletjes aan een kwalijke reputatie op. 
De truck belandde op zijn zijkant, de bestuurder raakte gewond en de ravage was vrij groot. 
Een lange tijd verkeershinder, dito filerijden en een tijdrovende opkuis van het korenmeel in-
begrepen. De brandweer diende de grondstof zo snel mogelijk op te zuigen voor die hele-
maal ging stollen. Dat de chauffeur allicht de controle over het stuur verloor, is niet eens een 
verrassing. De draaicirkels op de rotonde zijn kort. Wie niet vertrouwd is met het concept van 
het kruispunt en vooral te snel rijdt, dreigt op het naastliggend vak te belanden. Of kantelt, 
zeker als de lading ook nog eens gaat schuiven. Snelheid matigen en onthaasten in het ver-
keer blijft voor iedereen een constante uitdaging…

Eric VAN LAECKE    

Alle info i.v.m. Attentie:

Jan Callebert: 0478 97 87 11

info@dewegwijs.be
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Klasfoto Broederschool
We kregen nog eens een 
oude foto opgestuurd. De-
ze klasfoto is van school-
jaar 1959-1960, eerste 
studiejaar in de Broeder-
school in de Sint-Jozef-
straat. Met dank aan Eric 
De Mey.

Wie herkent zich nog op 
de foto?  Reacties welkom 
op onze redactie:

info@dewegwijs.be. J.C.

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

IEDERE ZONDAG KOEKENRONDE
OMGEVING OOSTAKKER,

AAN HUIS GELEVERD
Info in onze winkel in Oostakker.

BAKKERIJ

Turnkring
ZOMERSPORTKAMP
VAN 22 TOT 26 AUGUSTUS!
Heb jij nog niets 
te doen tussen 22 
augustus en 26 
augustus, aarzel 
niet en schrijf je 
nog snel in! 

> Geboortejaar: 2010 - 2016
> Waar: Sporthal Wolfput
> Wanneer: 22 - 26 augustus van 9-16u 

(opvang om 8u en tot 17u)
> Prijs: 130 euro voor leden en 150 euro 

voor niet-leden
> Wat: Brede waaier aan sport en spel en 

basis gymnastiek 

Inschrijving via www.tkoostakker.be/.../
inschrijvingen-zomerkamp...
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Let op,
geld lenen kost ook geld

www.pattyn-sax.be

50
JA

A
R

20&27 AUG 2022
21&28 AUG 2022

14u -18u

10u -18u

TENTOONSTELLING

‘TIS FEEST!!
KUNSTKRING HEUSDINE

BURGSTRAAT 52/C/003   9070 DESTELBERGEN

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733

Zoals afgesproken na de gemeenteraads-
verkiezingen gaf de dame halfweg de 
legislatuur (1 januari 2022) haar schepen-
ambt over aan nieuwkomer Tom De Grau-
we. Gedurende 15 jaar was ze schepen 
van Sociale Zaken. Op het ‘businesskaart-
je’ leest dat als gezins- en ouderenbeleid, 
ontwikkelingssamenwerking, gelijke kan-
sen, sociale zaken, sociaal woonbeleid, 
begraafplaatsen en dierenwelzijn. Ze is 
al sinds 1988 gemeenteraadslid en ze-
telt nog altijd in de commissies mobiliteit 
en welzijn. Een miste naar verluidt nog 
geen enkele raadszitting. Janine heeft 
nog altijd een groot hart voor mensen en 
is erg sociaal bewogen. Nu ze wat meer 
tijd heeft, gaat haar aandacht nog meer 
naar de familie en naar haar ‘geadop-
teerd kindje’. Zeg maar naar Koester, het 
project van het Kinderkankerfonds. Ze 
heeft haar politiek engagement altijd (en 
nog) graag gedaan en voelt zich een soci-
aal liberaal die immer oog had (en heeft) 
voor mensen die het moeilijk hebben 
en extra hulp broodnodig in dank aan-
vaarden. Ze werd ooit in de media ‘de 
burgemeester van Hijfte’ genoemd. Ook 
dat is wetenswaardige heemkunde voor 
het nageslacht. Echtgenoot Antoon kan 
al beginnen nadenken over een volgende 
tentoonstelling…

Eric VAN LAECKE  

Janine Stadeus blijft
Lochristi koesteren…
Het interview aan huis bij 
heemkundige Antoon Standaert 
leverde een dubbelslag op. Nu 
echtgenote Janine Stadeus (76) 
niet langer schepen (Open Vld) is 
in Lochristi had ze tijd voor een 
langere babbel.
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De Duitsers komen. Kommen sie auch?  
van JAN VAN DURME
In het najaar brengt Jong 
Oostakkers Toneel traditiegetrouw 
een daverende komedie.

Vlaanderen 1944. Een rustig dorpje on-
der bezetting van de Duitsers met aan het 
hoofd majoor Van Klooten. Een plaatselijke zelfstandige, Arsène, 
bezit een stoffenwinkel annex naaiatelier. Zijn vrouw Simonne 
en zijn inwonende schoonmoeder, Cordula, werken beide voor 
de weerstand zonder zijn medeweten.
Hijzelf neemt het niet zo nauw om er een Duitse, gedegradeer-
de soldaat als vriend te nemen en samen met hem een smokkel-
handeltje op te zetten.
Het einde van de oorlog is in zicht maar toch geven de Duitsers 
het nog niet op en willen ze een raketbasis bouwen op het plat-
teland. Daarom wordt een hogere SS-officier op pad gestuurd 
om alle arbeidskrachten te verzamelen en het verzet in de kiem 
te smoren.
Zal hem dat lukken? Worden zij ontdekt? Gaat Arsène failliet?
Komen nog andere onvoorziene omstandigheden de ‘rust’ bij 
Arsène verstoren?
Dat zien jullie in de komende productie en ik zou zeggen: laat je 
dan gaan, lach en geniet van de voorstelling. Maar opgelet !!  Val 
niet in de handen van de moffen.  

Regie
Werner Van Hulle bewerkte dit toneelstuk van Jan Van Durme en 
staat ook in voor de regie.

Opvoeringen
Zaterdag 29 oktober 2022 om 20 uur
Zondag 30 oktober 2022 om 19 uur
Maandag 31 november 2022 om 20 uur
Dinsdag 01 november 2022 om 19 uur
Vrijdag 04 november 2022 om 20 uur
Zaterdag 05 november 2022 om 20 uur 

Op de planken
An De Mangelaere, Rosita Van Der Velpen, Martine Duthoi, Mie 
Van Durme, Adinda Govaert, Fabiola Vrielynck, Tony Soens, Sven 
Huberty, Erik Verleyen, Werner Van Hulle , Ronald Van Den Bos-
sche, Mieke Vanmeerbeek, Patrick Van Malcot, Lorenzo Vlae-
minck, Koen Vanthournout en  Jean-Pierre Rogiest.  

Waar
EDUGO Campus “De Toren” 
Sint Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Reservatie
Een ticket kost 11,00 euro. 
Leden “Open Doek” betalen 10,00 euro.
Reserveren kan vanaf 01 september 2022 enkel via spelers of 
op het nummer: 0468/17 54 43 (bij voorkeur na 18:00 u) 

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ZOMERS GENIETEN 
IN GENTSE NOORDRAND

BEN-appartementen
(E-pijl 30 of lager)

ruime fi etsenstalling
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW 20APP

TE KOOP

5

LAATSTE 2 slpk-app.

nu beschikbaar

Vanaf nu kan je ook oudere edities

van Attentie & Wegwijs digitaal bekijken 

op onze website onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan onze webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24
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www.dewegwijs.be



nr 08 - Augustus 2022                   37

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

De pleisterplaats zet zich al jaren als 
sportcafé in de markt met o.m. twee te-
levisies als aanjager. Maar er drijven don-
kere wolken boven het uithangbord. De 
providers willen het uitzenden van spor-
tuitzendingen voortaan extra belasten. 
Ook voor vele concullega’s in hetzelf-
de geval is dat een gruwelijke gedachte. 
Het belette het duo niet om een deugd-
doend tweedaags jubileum te vieren met 
een goed gevuld menu. Zeg maar gratis 
receptie met hapjes en drankjes en aan-
sluitend discovertier met de DJ’s retro en 

Café De Walput al 15 jaar sportieve magneet…
Café De Walput, Gentstraat vierde zopas een vijftiende verjaardag. 
Uitbater zoon Kurt en zijn vader Gilbert (73) blijven er hun klanten 
koesteren midden veel sportief geweld.

jumpstyle Cindy S en allrounder Eric V. 
En op zondag een ochtendlijke kaarting 
en een namiddagoptreden van de live-
band Boekeroep! Club Brugge heeft er 
een supporterslokaal maar – sportief als 
men er is – zijn ook AA Gent aanhangers 
er best welkom.
Biljartliefhebbers kunnen er snookeren 
en vanaf 5 september trekt de oudste 
kaartmaatschappij van Oostakker er zich 
alweer op gang. Goed om weten is dat de 
zaak vanaf 1 september sluit op donder-
dag. Behalve… als er voetbal of andere 

belangrijke sportevenementen zich aan-
dienen op het scherm…

Eric VAN LAECKE     

Na groot succes vorig jaar richten we 
ons terrein ook dit jaar weer in als een 

gezellig zomerterras met frisse cocktails, 
streekbiertjes en lekker eten. Waar we 

vorig jaar aan tafel moesten blijven 
zitten, voorzien we dit jaar een grote 
dansvloer zodat jullie de schade van 

vorige jaren kunnen inhalen voor het 
podium!

Alles gaat door op de Chiroterreinen,
Eksaarderijweg, Lourdes-Oostakker

Vrijdag 12 augustus: 17u
Zaterdag 13 augustus: 12u
Zondag 14 augustus : 11u

Een gezellig zomerterras met verfrissende 
cocktails en lekkere streekbiertjes.

Een uitgebreid aanbod van eten 
doorheen het weekend.

Vrijdag én zaterdagavond live bands 
en DJ’s om op te dansen. Hou ook onze 

facebook in de gaten!

Meer informatie is te vinden op ons 
facebook-evenement!
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ATTENTIE 2022 - 56e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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

Het verhaal klinkt wat bekend in de oren. Het voert ons terug 
naar midden 2020 in volle corona-uitbraak. Toen moest ook ca-
fé De Hoeve (tijdelijk) dicht. Voor Andy De Vos - partner van uit-
baatster Christel - was het een onverwachte kans om voor het 
eerst zijn vele LEGO materiaal van stal te halen. En dat heel zorg-
vuldig en tijdrovend ineen te flansen om na de verhoopte herope-
ning, te kunnen tonen aan de bezoekers en… aan zijn collega’s 
van Volvo Trucks. Het café geldt als bescheiden toevluchtsoord 
voor de vrachtwagenfamilie. Geen toeval dus dat hij destijds wat 
graag voor de fotograaf poseerde met een robuuste Volvo vracht-
wagen F16. Al vanaf de start van de ‘lockdown’ verhuisde hij zijn 
vele LEGO-opbergboxen naar het vrijgekomen zaaltje en goot 
die - ook letterlijk - uit. Als kind speelde hij nochtans nooit met 
de nog altijd sterk evoluerende hersenspinsels van het bekende 
speelgoedmerk. Andy De Vos is vooral een verzamelaar. Hij raak-
te gedurende een tiental jaren echt in de ban en beschikt van-
daag over alles wat sinds 1980 het zogenoemde ‘LEGO System’ 
te bieden had. In een amalgaan van boten, vliegtuigen, helikop-
ters, brandweerkazernes, hospitalen, spoorverkeer, bouwbedrij-
ven, autogarages , pitstopcircuits en ga zo maar door. Helaas, al 
zijn inspanningen kwamen toen niet of nauwelijks tot hun recht. 
Ook na de heropening van de herberg bleef het coronavirus roet 
in het eten gooien. Door het verplicht ‘afstand nemen’ moest het 
zaaltje helemaal ter beschikking komen van de klanten. Alles ver-
sneld weer afbreken dus. Meer nog, mede-uitbater broer Paul 
kreeg zelf het virus zwaar te pakken en verbleef weken lang in 
het ziekenhuis. In een tijdsgewricht dat Covid 19 veel meer vra-
gen opriep dan al antwoorden aanreikte. Ook die memorabele én 
donkere bladzijde is intussen zo goed als omgedraaid.
Vandaag doet de gepassioneerde verzamelaar het verhaal nog 
eens in een veel ruimere context over. Alles wat hij aan LEGO pro-
ducten in zijn bezit heeft, passeert de revue. Met als extra’s o.m. 
exemplaren uit de nieuwerwetse uithangborden als LEGO City, 
LEGO Technic en LEGO Creator. Met bovenop even vroegere blik-
vangers als een landelijk kersttafereel, diverse grootschalige ker-
misattracties, uitgebreider spoorwegnet enz. Hij werkte recent 
een hele week door - soms tot in de nachtelijke uren - om zijn pas-
sie weer toonbaar te maken en te delen met het grote publiek. 
Vooral voor kinderen blijkt het nu al een fascinerende belevenis. 
Nog te zien tot minstens vrijdag 19 augustus. Gratis toegang.

Eric VAN LAECKE

Volop LEGO genieten na coronalockdown…
In café De Hoeve, Krijtestraat wacht (alweer) een 
indrukwekkende tentoonstelling aan LEGO-materiaal 
op nieuwsgierige bezoekers. De eerste opstelling 
werd destijds door de coronalockdown helemaal 
verbannen voor het grote publiek. Initiatiefnemer 
Andy De Vos (49) herneemt de inspanning en laat er 
nu zelfs zijn hele verzameling bewonderen. Minstens 
tot vrijdag 19 augustus…

LEGO viert 90ste verjaardag
Het Deense LEGO, fabrikant van 
gekleurde kunstblokjes en -fi-
guurtjes LEGO, viert momenteel 
zijn negentigste verjaardag. Het 
is de tweede grootste speelgoed-
producent van de wereld, na Mattel en Hasbro en de grootste 
in zijn genre in Europa. Er wacht de liefhebbers een jubileum-
geschenk…

Het bedrijf pronkt met een heus pretpark Legoland In Billund 
(Denemarken) en werd al twee keer bekroond als ‘speelgoed 
van de eeuw’. De merknaam verwijst naar het Deense “Leg 
GOdt” wat zoveel als speelgoed betekent. Het wereldbedrijf 
wordt gevormd door verschillende dochterondernemingen, is 
‘big business’ en blijft creatief uit de hoek komen. Niet in het 
minst omdat de producent, in functie van zijn klanten, telkens 
weer de zintuigelijke en cognitieve grenzen weet te verleggen. 
Als jubileumgeschenk brengt het LEGO enkele spraakmakende 
sets opnieuw uit. Het gaat om het ruimteschip ‘Galaxy Explo-
rer’ en een eigentijdse interpretatie van het ‘Leeuwenridder-
kasteel’. Dat laatste telt 4.514 steentjes en 22 figuurtjes alias de 
bekende legomannetjes. De kostprijs is navenant: 399,99 euro. 
Herhaald, ‘big business’ dus waaraan ook een aantal Belgische 
ontwerpers mee vorm geven…

Eric VAN LAECKE  
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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
Diepvries Liebherr, 3AAA, 
goede staat. Gunstprijs 150 
euro. Tel. 09-355 02 43 of 
0499-158688

TE KOOP
Inboedel te koop wegens 
overlijden. Meubelen, 
staanlamp en klein 
gerief. Stofzuiger AEG + 
stofzuigzakken 9m oud, 
nieuw 134 euro weg voor 50 
euro. Contact 0475-821450

GEZOCHT
Heeft iemand nog een 
originele leesplank in hout 
met houten letters? (Aap, 
Noot, Mies, Wim, Zus....). 
Contacteer mij: 0496-336579

TE KOOP
Wegens verhuis: 3 kasten in 
franse eik, handgemaakt. 
Vaiselier  B 2.20 / H 2.05 - Tv 
kast B 1.12 / H 1.55 - Kleinere 
kast  B 1.05 / H 1.33. Ieder 
bod  wordt ernstig genomen: 
0492-63 02 63,  alle dagen na 
19 uur

TE KOOP
Drie dansplaten in zeer goede 
staat voor de spotprijs van 5 
euro ! Voor info of afspraak : 
0477-253634
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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

Bij KRC Gent bieden we vanaf volgend sei-
zoen twee modules Multimove aan: één in 
het najaar en dan een tweede module in 
het voorjaar. Tussendoor kan je kiezen om 
je kind ook een initiatie of kennismaking 
met speelse voetbaltrainingen te laten vol-
gen.
Je kunt opteren om alleen in te schrijven 
voor de module(s) Multimove, of je kunt 
ook inschrijven voor het globale pakket 
van Multimove en initiatie voetbal. Bij KRC 
Gent mikken we met het Multimove-aan-
bod in de eerste plaats op kinderen van 4 
tot 6 jaar (=geboortejaar 2018 of 2017). 

Wat is Multimove?
- een gevarieerd bewegingsprogramma, 

waarin de focus ligt op algemene 
ontwikkeling.

- het is niet beperkt tot één sporttak
- het doel? Een brede motorische 

ontwikkeling van het kind.
- plezierbeleving staat centraal.

Welke modules zijn er?
Module 1 Multimove:
- 10 weken, telkens op woensdag van 

18u-19u15. 
- Vanaf 10 augustus tot en met 12 oktober 

2022.
- tijdens het laatste kwartier zijn er 

telkens dribbelspelletjes. 

Module voetbalinitiatie:
- trainingssessie telkens op woensdag, 

18u-19u15.
- Vanaf 19 oktober 2022 tot en met 8 

maart 2023.
- Vooral dribbeloefeningen en 

spelvormen.

Module 2 Multimove:
- 10 weken, telkens op woensdag 

18u-19u15.
- Vanaf 15 maart 2022 t.e.m. 17 mei 2023.
- tijdens het laatste kwartier 

dribbelspelletjes. 

Hoe inschrijven?
Optie 1: je schrijft apart in voor multimove: 
één of twee modules. Je betaalt 50 euro 
per module Multimove. 
Optie 2: twee modules Multimove + modu-
le voetbalinitiatie kosten alles samen 275 
euro. Hierbij is het kledijpakket inbegre-
pen en het is ook mogelijk om hiervoor de 
‘uitpas’ te gebruiken. 
Om in te schrijven kun je een mail sturen 
naar multimove@krcgent.be, met je con-
tactgegevens en de naam en de geboorte-
datum van je kind. 
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u • Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be
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