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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 7 tot 14 oktober. Teksten 
voor volgende Attentie uiterlijk 30 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 - SEPTEMBER 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

Geslaagde Oogststoet, maar 
wat met de toekomst?  Blz. 4

Nooddorp voor Oekraïne
Zie blz. 14

Fietstocht naar Mont Ventoux
Zie blz. 20

Blauwe zone nu écht
van kracht. - Zie blz. 28 

Op zoek naar een juweel als geschenk of voor jezelf?

En wil je in alle rust en discretie kiezen?

Maak kennis met Christiaan Van Bignoot, juwelier aan huis.

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

www.christiaanvanbignoot.com
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v.u.: Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Jeroen Callebert
medewerker lay-out

En enkele vrijwillige 
redactionele medewerkers 
uit Oostakker.

Eric Van Laecke
journalist

Dit wordt niet het maandelijks ‘Onder ons…’ dat 
u traditioneel gewoon bent. Daar is een goede 
reden voor. We hebben door de omstandighe-
den op het terrein - lees ons verspreidingsgebied 
- een aantal onderwerpen die evenwaardig en 
gelijktijdig aanspraak maken op een uitgespon-
nen analyse en commentaar. Het is 
van het goede teveel en daar is in de 
context van dit editoriaal trouwens 
onvoldoende ruimte voor. We moeten 
en gaan het dus anders doen. Met als 
centrale rode draad in de aanpak de 
West-Vlaamse uitspraak: ‘Bluvn Goan’. Ook dat 
laatste heeft zo zijn reden.  Deze editie steekt ei-
vol interessant leesvoer dat een spiegel voorhoudt 
over wat er plaatselijk leeft. Aan ieder van u om 
dat te ontdekken of naast u te leggen. We zetten 
u alvast op de weg…
Dankzij ATTENTIE en ondergetekende werd de 
chaotische toestand over de invoering van ‘blauwe 
zones’ aan Oostakkerdorp officieel uitgeklaard. 
Door onze consequente en vasthoudende aanpak 
moeten, de tussen de ruitenwissers gestopte retri-
butiebonnen, niet worden betaald. Nu nog ‘Bluvn 
Goan’ om ook de reeds betaalde ‘boetes’ terug te 
vorderen. En het weren van een bewonerskaart 
verder te betwisten…
De komst van een nooddorp voor Oekraïense 
vluchtelingen aan de Eikstraat doet nu al stof op-

waaien. Wie had trouwens anders verwacht? De 
buurt omarmt de oorlogsslachtoffers maar heeft 
eerbare argumenten om dit alsnog niet de beste 
locatie te vinden. En vooral geen nood aan polari-
satie, laat staan aan een moraliserende vinger van 
o.m. de Redactiechef van De Gentenaar. ‘Bluvn 

Goan’ voor gezond verstand en dito 
aanpak…
Dat de Oogstfeesten om allerlei redenen 
in het gedrang komen en de jaarlijkse 
Oogststoet en Vlaaiendinsdag allicht 
worden afgevoerd, baart zorgen en 

roept weerstand op. Als het beleid er al niet meer 
in slaagt om alle diensten te laten samenwerken 
en op hun verantwoordelijkheid te wijzen, is het 
hek helemaal van de dam. Hopelijk willen de vele 
vrijwilligers ‘Bluvn Goan’ om in de geest van voor-
loper Roger De Letter het tij rebels en daadkrach-
tig te keren…

Ook wij blijven er voor gaan. Desnoods in de 
‘West-Vlaamsche tale’ als dat moet. Niet alleen 
schepen Filip Watteeuw (Stedenbouw en Open-
bare werken)) en Bram Van Braeckevelt (Feeste-
lijkheden) maar ook de andere schepenen mogen 
zich aangesproken voelen. De burgemeester in-
cluis……

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

‘Bluvn
goan’

Eerst het goede nieuws. De organiserende 
verenigingen als Dekenij Oostakkerdorp 
en Comité Oogstoet-Vlaaiendinsdag mo-
gen -  gezien de omstandigheden - terug-
blikken op succesrijke feesten. Er was veel 
vertier, de terrassen zaten constant vol en 
jong en oud kwam zich uitleven in een 
-  plaatselijk bijna letterlijk - ‘nieuwe we-
reld’. De knaldrang om corona achter ons 
te laten en nog eens ouderwets te feesten, 
was groot en aanhoudend. Het begelei-
dend feestgeluid evenzeer. De organisato-
ren kregen het, om allerlei redenen, niet 
op een gouden schoteltje. De herinrichting 
van het dorpsplein leverde zowel moei-
lijkheden als mogelijkheden op. Alleen 
bleek het quasi onmogelijk om iedereen 
op een apothekersschaaltje te bedienen. 
Herhaald, iedereen wil zijn eigen zeg-
je, niemand bekommert zich nog om het 
collectieve belang. De foorkramers eisten 
het middenplein op - de ondergrond was 
daartoe bij de aanleg verstevigd - maar 
dat stond niet echt synoniem voor een uit-
nodigende kermis. “Ge ziet niet dat het 

Donkere wolken boven de Oogstfeesten…
Er hangen donkere wolken boven de Oogstfeesten. Het is zelfs de 
vraag of er nog een volgende folkloristische stoet komt. Er is de 
toenemende onvrede over de eigengereide en nauwelijks verbindende 
werking tussen allerlei stadsdiensten, de foorkramers, de politie, 
vervoersmaatschappij De Lijn e.a. Iedereen wil zijn eigen zegje, maar 
niemand(?) dient nog het collectief belang. Feestschepen Bram Van 
Braeckevelt (Groen) sleutelt aan een nieuw subsidiëringsmodel dat nu 
al stormen doet opsteken. Wat als straks ook de vele vrijwilligers het 
voor bekeken houden?      

kermis is, je kijkt tegen een open veld en 
de ruggen van de attracties aan. En echt 
rondlopen zit er ook niet meer in” wilde 
mijn buurvrouw kwijt. De dekenij was dan 
weer ongelukkig dat het podium helemaal 
achteraan terechtkwam. En de wc-wagen 
- zonder aansluitingshulp - nog wat ver-
der. Dat er geen feesttent was, maakte in 
se ook enkele organisatoren ongelukkig. 
Tijdens de openingsreceptie werd nieuwe 
‘savooistekker’ uitgever Jan aangesteld. 
Alles in openlucht. Gelukkig bleek de 
weermaker de grootste en gulste bond-
genoot. Uitkijken naar een (kleinere) tent, 
lijkt ons nog altijd aangewezen. Als je een 
(dure) Vlaamse ster als Christoff naar Oos-
takker kunt halen, verdienen ook de plaat-
selijke supporters bij regenweer best wat 
extra comfort. Het zal allicht een kwestie 
van centen zijn en keuzes maken. De paar-
denmarkt op maandagmorgen is verleden 
tijd. De Sint-Laurentiuslaan is de nieuwe 
manège voor al het plaatselijk busverkeer. 
Het café-chantant aan de Spiegel en Rek-
katsoo sluit allicht best weer aan bij het 

aperitiefuurtje voor het nog altijd populair 
restaurantbezoek. Al was het ’s namiddags 
aangenaam toeven in de tuin van Soet en 
Co alias bakkerij Hemelsoet. Doordat De 
Lijn nauwelijks een paar weken voor de 
feesten finaal besliste dat de engte tussen 
de rotonde en de Bredestraat mocht wor-
den afgesloten, bleven de uitbaters van 
The Secret op hun muzikale honger. Geen 
Fred Geirnaert en de plaatselijke Ronny 
Marino dus. 
Tot slot nog een woordje over de opkuis 
nadien. Die was er wel maar eigenlijk he-
lemaal niet. De dienst Markten en Foren 
kwam naar verluidt zijn plichten niet na. 
Alle respect voor ‘de Oostakkerse Propere 
Pierkes’ die de taak overnamen, maar dat 
is eindelijk een fout signaal. En ze hebben 
in Oostakker ‘werkzekerheid’ genoeg. De 
uitbaters van De Spiegel kuisten dan weer 
de zone rond het podium op. Allicht een 
verantwoordelijkheid van de dekenij zelf. 
De ‘oogst’ was groot. Vooral aan drank-
blikjes - er werd gewerkt met bekers! – en 
aan lege flessen ‘korte drank’, zeg maar af-
komstig van de nabijgelegen nachtwinkel. 
Het waren op dat vlak ook wel een beet-
je… Gentse Feesten. De vrijdagse vegers 
van Ivago verdienen een extraatje voor 
het ‘ruimdenkend’ opkuis in de straten. De 
paardenstront bleef dan weer liggen.  

Wat het volgend jaar wordt, is koffiedik 
kijken. Zelfs met schaarsere centen, blijft 
samenwerken het noodzakelijk cement tot 
slagen. Het is één van mijn vele boutades: 
“Van werken ga je niet dood. Van tegen-
werken moet je dood…” 

Eric VAN LAECKE
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‘De kop is eraf’. Vlaaiendinsdag kan beginnen na het 
doorknippen van het lint om 15u30... 
Een foto-selectie uit meer dan 70 foto’s.

Het Comité Oogststoet-Vlaaiendinsdag 
doet er sinds het overlijden van ‘feesten-
burgemeester’ Roger De Letter alles aan om 
diens geesteskind verder te laten groeien en 
bloeien. Tot algemeen genoegen van niet 
alleen de plaatselijke bevolking. De slotdag 
- zeg maar de hoogdag - van de Oostakkerse 
Oogstfeesten blijft een smaakmaker waar-
voor de landelijke bewoners wat graag een 
extra dagje vakantie over hebben. Ook al is 
dat door de traditie op een… dinsdag. En 
zijn nog enthousiaster als het nieuwe school-
jaar niet te vroeg valt. De vier bestuursleden 
Danny Depoorter, Astère Dierickx, Pascal De 
Coster en Filip Verslycken zijn zorgzaam en 
doordacht bezig. Ze respecteren alle afspra-
ken en ‘deadlines’ en zijn creatief aan de 
slag om ook de lokale  deelnemende vereni-
gingen in het jaarlijks opzet te betrekken. 
Een ruim verspreide tombola houdt voor 
alle betrokkenen ‘eten en drinken’ in. (De 
uitslag kan je elders lezen). Dat Dekenij Oos-

Definitief punt achter de Oogststoet ?
Verliest Vlaaiendinsdag zijn bestaansreden? Voorzitter Danny 
Depoorter van het Comité Oogststoet-Vlaaiendinsdag liet er geen 
twijfel over bestaan. Als het gebrek aan samenwerking  tussen 
de onderscheiden diensten niet beter kan, houdt hij er mee op. 
Feestschepen Bram Van Braeckevelt (Groen) kreeg bij zijn debuut in 
Oostakker meer dan zomaar wat huiswerk mee... 

takkerdorp ruimer in beeld komt, deert hen 
niet. Integendeel, er is een goede samen-
werking. Als de goegemeente maar beseft 
dat er ook een stil werkend Oogstoetcomité 
is dat op zijn manier bakens verzet. Dat bo-
vendien het DNA van de vroegere landelijke 
deelgemeente nog altijd uitstraling en her-
kenbaarheid bezorgt. Dat de Oogststoet en 
Vlaaiendinsdag alweer een succes werd, kan 
je op de foto’s zien. 

BOZE FRUSTRATIES 
Op de openingsreceptie viel nieuws te ra-
pen. Voorzitter Danny liet er zijn gevoelens 
de vrije loop. “Ik sta hier met een dubbel 
gevoel. Enerzijds omwille van een 44ste 
editie die met 47 wagens en honderden 
deelnemers alweer doet uitzien naar het 
resultaat. Anderzijds gefrustreerd en zelfs 
boos omwille van het gebrek aan engage-
ment, betrokkenheid en verantwoordelijk-
heidsgevoel bij de onderscheiden diensten. 

Als dat zo blijft, zeg ik hier duidelijk en pu-
bliek, dat het voor mij niet meer hoeft. Of 
er nog een volgende editie komt, staat in 
de sterren geschreven”. De voorzitter zet-
te een aantal feiten op een rijtje. ”Alles 
moet traditioneel in de lente digitaal wor-
den doorgestuurd naar de Dienst Feestelijk-
heden voor onderzoek en overleg. Veertien 
dagen voor het evenement kreeg ik op mijn 
vakantiebestemming een negatief advies 
van De Lijn  dat het nieuwe rondpunt vrij 
moest blijven, opdat Volvo Cars zou kunnen 
worden bediend. Na enkele telefoontjes 
vanuit Italië kwamen we tot een akkoord. 
Op voorwaarde dat de politie zijn fiat gaf 
om parkeerverbod te voorzien in de Honoré 
Drubbelstraat, Kleemstraat en Zuidakker-
laan. Een week voor de stoet kreeg ik van 
de politie telefoon dat er tien seingevers 
nodig waren. Via connecties werd dat in-
gevuld door aspiranten. Eind goed, al goed 
maar wat een ellende en frustratie.” 

Voorzitter Danny 
verwelkomt de 
genodigden en de pers.
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Ook ons was het opgevallen. Op Vlaaiendinsdag kon je voor de al-
lereerste keer op de markt geen… vlaaien kopen. De stad stelde ter 
elfder ure geen houten chaletjes ter beschikking die traditioneel 
de verkoopmarkt uitmaken.  Gebruikers als Dienstencentrum Mo-
zaïek - met een grote delegatie alweer present in de stoet – waren 
er evenzeer aan voor de moeite. Ronduit een schande voor wie van 
(mindervalide) mensen houdt. Ook het bekende dreupelkot bleef 
droog en ook het podium aan de horecazaken op het zogenoemd 
‘evenementenplein’ bleef weg. Vooraleer iets verandert of wegvalt, 
geef de organisatoren de kans om zich tijdig op voor te bereiden en 
alternatieven uit te werken. Het zijn frustraties die met gezond ver-
stand kunnen vermeden worden. Misschien moeten de ambtenaren 
eens op stage naar Oostakker om met mensen te leren omgaan en 
‘boerenverstand’ aan te kweken?.  De deelgemeente heeft nog al-
tijd veel wijsheid en ervaring in pacht…
Ondanks alle frustraties, bleef voorzitter Depoorter zijn eigen galan-
te zichzelf. Hij zette zijn collega Cedric Van der Linden van de dekenij 
even in het licht omwille van de goede samenwerking en zijn kersvers 
(tweede) vaderschap. Ook bestuurslid Astère Dierickx en echtgenote 

Ingrid Wille werden 
in de bloemen ge-
zet om hun gouden 
jubileum. Ook on-
dergetekende werd 
bedacht met een 
vloeibaar geschenk. 
Om de zoveel jaar 
valt mijn verjaardag 
(71) krék op Vlaai-
endinsdag. Attent 
zijn, is nog altijd 
een goede (Oost- 
akkerse) gave…

Eric VAN LAECKE   
Het comité poseert fier met de Belleman bij de 
officiële opening in het dienstencentrum.
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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 !

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

Alle info i.v.m. Attentie:

Jan Callebert: 0478 97 87 11

info@dewegwijs.be
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Verlof van dinsdag 20 september
tot en met dinsdag 11 oktober.

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

    

POW    R
TO THE PEOPLE 

Ruil nu je huidige wagen in voor een elektrische Opel en 
profiteer van een extra hoge overnamepremie tot €3.500*. 
Ontdek jouw Power Premie en de nieuwe Opel Mokka-     
tijdens onze opendeurdagen van 12 tot en met 17 september. 

ELEKTRISCH RIJDEN 
IS TOEGANKELIJKER DAN OOIT.

15,8 - 16,2 KWH/100KM 0 G/KM TOT 338 KM AUTONOMIE
Het verbruik, de CO2-uitstoot en de autonomie zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van 
verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming, airconditioning en voorconditionering.
*De overnamepremie geldt bij inlevering van een voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. De inruilwagen dient minstens 6 maanden ingeschreven te zijn op naam van de koper op het moment van ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Het bedrag 
van de overnamepremie hangt af van de nieuwe Opel die de klant koopt. Dit voordeel is geldig bij aankoop van een nieuwe Opel t.e.m. 30/09/2022 bij een officiële en deelnemende Opel Verdeler en zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. Overnamepremie t.w.v. €3.500 geldig op de Opel Zafira-e Life.

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



8                   nr 09 - September 2022

Vrijdag startte alvast goed met de gratis 
openingsreceptie en aansluitend een optre-
den van coverband Still Crazy die weliswaar 
met een kleine vertraging begon maar ide-
aal bleek om het weekend mee in te zetten. 
Zaterdag werd, het is sinds enkele jaren een 
nieuwe traditie, een dagje speciaal voor 
de jeugd. Kidsband Blitz zette de muzika-
le middag in en er waren tal van randacti-
viteiten van zowel het Speelakkertje met 
schminkstand als Jeugdhuis Maegher Goet 
die een Graffiti- en  “Start to DJ” workshop 
inrichtte. Afsluiten die dag kon dan weer 
met een jongerenfuif van Chiro Oostakker 
in jeugdhuis. De ouderen onder ons konden 
dan weer terecht aan het podium voor een 
optreden van coverband Cincloon. 
Maandag is traditiegetrouw de dag van de 
jaarmarkt, café chantant en het jaarlijkse 
schlager festival. Om praktische redenen 
(St-Laurentiuslaan kan niet langer worden 
gebruikt als locatie, problemen met omlei-
dingen van De Lijn,… ) moesten we echter 
breken met die traditie . Zo kon de jaarlijk-
se jaarmarkt niet langer door gaan, waar-
door het programma van de dag een beetje 
opschoof. ’s Middags was er in diverse ho-
recazaken “café Chantant” en rond 17 uur 
begon het jaarlijkse Schlagerfestival met als 
climax ongetwijfeld Christoff. 
Het hoogtepunt van de oogstfeesten is elk 
jaar, zonder twijfel, de jaarlijkse folkloristi-
sche stoet (een organisatie van het Oogst-
stoetcomité Vlaaiendinsdag). Ook dit jaar 

Oostakker weet nog steeds wat feesten is…
Het is al jaren de afsluiter van de zomer en ook dit jaar was het weer 
5 dagen feest op, maar vooral rónd het dorpsplein (het dorpsplein zelf 
werd door de stad enkel ter beschikking gesteld voor de kermiskramers). 
Na een kleinere corona-editie vorig jaar mochten we dit jaar alle 
registers terug open trekken en 5 dagen het beste van onszelf geven. 
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werd het een onvergetelijke editie. De rom-
melmarkt in de Bredestraat trok heel wat 
volk, en ook het aantal deelnemers aan de 
stoet groeit weer gestaag. De oogststoet is 
bovendien de enige stoet op grondgebied 
van stad Gent waar nog levende dieren mo-
gen meelopen. Naast een enorme os, talloze 
trekpaarden en enkele honden was er ook 
een kudde schapen en een troep ganzen 
te zien. Het bracht mijmeringen naar vroe-
gere tijden naar boven. De dag werd afge-
sloten met een spetterend feest, opnieuw 
naast het dorpsplein, het dorpsplein zelf 
mocht, zoals gezegd, niet gebruikt worden. 
Optredens van de coverband “Never too la-
te” en DJ Geert Van de Capelle sloten een 
meer dan geslaagde editie van de jaarlijkse 
Oogstfeesten af.  We kijken alvast uit naar 
de volgende editie, al kunnen we op dit mo-
ment nog niet beloven hoe of wanneer deze 
zal doorgaan. Later meer nieuws hierover.  
 
In het najaar heeft de dekenij alvast ver-
schillende activiteiten voor jullie in petto. 
We hopen jullie massaal te mogen ontmoe-
ten op 5/11 voor een nieuwe comedy-avond 
in OCO of op 18/12 voor een kerstconcert 
van Vocamundo in de Parochiekerk. Latere 
of bijkomende activiteiten melden we hier!
Tot dan!

Tom
Dekenij Oostakkerdorp
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Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

PROFITEER !

Alle kleine huishoudtoestellen
in onze toonzaal:

-30%*
*Zolang de voorraad strekt 

(met uitzondering van 
keukenrobot Kitchenaid en 

Kenwood en Cookware)

Actie van

15 september

tot

15 oktober 

2022
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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

Na drie jaar onderbreking wegens COVID-19 
namen de ‘Savooistekkers’ in de lente de 
draad weer op van hun activiteiten. Dat ge-
beurde bij flink wat gezelligheid, de voor-
stelling van een potentieel nieuw lid en 
traditionele stoemp met savooikool, braad-
worst en vlaai. Kersvers nieuwkomer Calle-
bert weet dus waaraan hij zich volgend jaar 
mag verwachten. De opvolger van brouwer 
Dominiek Geers - we schreven toen 2019 -  
werd alvast met veel enthousiasme door de 
aanwezige ordeleden, sympathisanten én 
receptiegangers verwelkomd. Ja, ATTENTIE 
leeft meer dan ooit…
Uitgever Jan heeft in Oostakker al langer 
zijn sporen verdiend. Hij was van 1984 tot 
2012 als lay-outer aan de slag bij drukke-
rij Geers - nu het grote Graphius - en kwam 
er beroepshalve in contact met de vroegere 
‘feestenburgemeester van Oostakker’ wijlen 

Uitgever Jan Callebert vervoegt Orde Gouden Savooistek
Tijdens de openingsreceptie van de Oogstfeesten nam de Oostakkerse Orde 
van de Gouden Savooistek inwoner Jan Callebert op in haar rangen. Hij is de 
uitgever van de regio-bladen ATTENTIE en WegWijs, komt van Destelbergen en 
woont al enkele jaren in Oostakker, in de Ivonna Nevejanstraat. “Ik voel me na 
3 jaar Oostakkernaar... maar geen Gentenaar” wou hij publiekelijk kwijt.

Roger De Letter. Die was, samen met Robert 
Verfaillie, de grondlegger van het plaatse-
lijke ‘ATTENTIE’. De kroniek belandt intus-
sen al bijna 56 jaar gratis in uw bus! Toen 
de middenstandsvoorzitter in 2010 over-
leed, dreigde de grote leegte. Dat was 
zonder Jan en redacteur Eric Van Laecke ge-
rekend. De maandelijkse publicatie werd 
verdergezet en de tandemcombinatie werd 
de voedingsbodem voor veel meer. Als uit-
gever van het maandelijkse WegWijs 9070 
(Destelbergen-Heusden) en WegWijs Noord 
(Sint-Amandsberg centrum) nam Callebert 
ook het reclame- en communicatieblad AT-
TENTIE in eigen beheer. De volledige logis-
tieke omkadering en verdeling inbegrepen. 
En met de drukpersen én de nauwe contac-
ten met Graphius Oostakker als kwalitatieve 
en betrouwbare technologische bondge-
noot.  Drie maandelijkse uitgaves, goed 

voor in totaal zo’n 20.000 exemplaren elke 
maand die - het kan niet genoeg herhaald 
- door vooral plaatselijke adverteerders 
worden gesponsord. Jan, en zoon Jeroen, 
‘bussen’ elke maand zelf ook ongeveer 8.000 
Attentie- en Wegwijsboekjes (te voet!) in de 
regio’s. Daarbij geholpen door een team van 
stipte uitdragers die de andere 12.000 voor 
hun rekening nemen. Ook al wordt de Oos-
takkerse uitgave al enkele jaren ‘geteisterd’ 
door disproportionele groene stadstaksen 
omdat die zogezegd ‘milieuvervuilend’ is. 
Dat snijdt diep in het hart, zeker in deze 
waanzinnige kostentijden waarin o.m. ook 
de papierprijs met zowat 60% is gestegen. 
Zijn uitspraak “Ik hou van Oostakker maar 
niet van… Gent” spreekt meer dan boekde-
len. Onder het motto ‘doe wel en ziet niet 
om’ pogen WegWijs en ATTENTIE intussen 
informatieve en publicitaire bakens te blij-
ven in een woelig en vluchtig medialand-
schap. Hoe lang nog?
Coördinator Claudine Hardies verwoordde 
het op de aanstelling zo: “Met zijn publica-
ties houdt hij ons scherp over de plaatselij-
ke actualiteit en zijn wij op de hoogte van 
het reilen en zeilen van het verenigingsle-
ven in Oostakker en daarbuiten. Voor zijn 
inzet en gedrevenheid is het ons een eer om 
de heer Callebert als nieuwe lid van de Or-
de van de Gouden Savooistek  te mogen ver-
welkomen”. Met de gebruikelijk oorkonde, 
de zwarte cape en de verenigingsmedaille’ 
als blijvende (h)erkenning…

Eric VAN LAECKE   
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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.

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

Dit gedicht werd ons opgestuurd

door een tevreden lezer.

Bij deze, “bedankt Omer”.

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

Zin om samen te wandelen ? 
Wandeling van ongeveer 5 km
Kom dan mee op DONDERDAG  6 OKTO-
BER om 15 uur naar Provinciaal domein 
Wachtebeke, golfterrein, Craenendam 5 
Afspraak 14u45 -ingang golfterrein
Bij goed weer kunnen we samen naar daar 
fietsen of we carpoolen.
Deze activiteit is gratis  maar  inschrijven is 
een must  zodat we kunnen afspreken. 
Achteraf drinken we samen iets in het golf-
café (niet inbegrepen in activiteit) 
Inschrijven via mail voor 1 oktober:
fermoostdest@gmail.com
of via Rita: 09 251 48 39

VRIJDAGAVOND 14 OKTOBER
OM 19U30 IN OCO CYBERPESTEN
KINDEREN-JONGEREN IN CYBERLAND!
Bescherm u zelf, uw kinderen, kleinkinde-
ren door u te informeren.
Infosessie: kinderen/jongeren in cyberland 
– interactieve avond dus breng zeker ook 
jouw smartphone mee.
Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, 
Youtube, … Deze begrippen horen tot de 
dagelijkse woordenschat van de jeugd.
Jongeren zijn vaak handiger met het inter-
net dan hun ouders/grootouders. Zo hou-
den ze via sociale netwerken contact met 
hun vrienden. Deze technologie is een 
deel van hun leefwereld met vele voorde-
len maar dat neemt  niet weg dat er ook 
risico’s aan zijn verbonden. In de media 
duiken steeds vaker berichten op over cy-
berpesten, misbruik via het net. (Groot)Ou-
ders en ook de jongeren zelf zijn zich vaak 
onvoldoende bewust van deze risico’s. Ge-
pest worden maakt je leven tot een heuse 
hel. Zeker als het ook online gebeurt, dit 
houdt  ook niet op als je thuis in je zetel zit.

FERM  OOSTAKKER-DESTELDONK 
NODIGT JOU GRAAG UIT
NAAR DE VOLGENDE ACTIVITEITEN
IN SEPTEMBER EN OKTOBER 

Iedereen is welkom

Hoe gaat cyberpesten precies in zijn werk? 
Wie zijn de daders en slachtoffers en wie 
kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak 
voor? Waarom moet je vooral praten en 
hoe begin je eraan? Wat gooi je zelf l te 
grabbel op het web en wat beschouw je als 
privé?  Hoe gaan  kinderen er mee om?
Bij een infosessie ‘Kinderen/tieners in Cy-
berland’ vertelt de heer, Eerste inspecteur  
politie en jeugdinspecteur Sven Van Eenae-
me meer over de risico’s en over de pre-
ventieve maatregelen die je kan nemen. Je 
krijgt er ook concrete tips over de contro-
le van het internetgebruik, begeleiding en 
beveiliging. 

Kostprijs: 
5  euro te betalen aan de ingang. 
Deze activiteit wordt  aangeboden aan ie-
dereen door de heer Sven Van Eenaeme en 
FERM Oostakker/Desteldonk omdat we het 
belangrijk vinden dat iedereen zonder ge-
pest en zorgeloos door het leven moet kun-
nen gaan. FERM SAMEN STERK ! 

KOKEN IN HET OCO
DEMO-LES: AAN DE SLAG MET FRUIT   
DINSDAG 18 OKTOBER OM 19u30
Vera Criel gaat creatief aan de slag met 
fruit.Ook nieuwsgierig wat er op je bord 
komt? Schrijf je dan
zeker in en breng alvast een bord en be-
stek mee.
Ferm-leden betalen 10 euro, Niet-leden 
ook welkom en betalen 15 euro (drank-
je niet inbegrepen). Inchrijven door stor-
ting inschrijvingsgeld op de Ferm-rekening  
BEBE58 7374 2400 0379 vóór 13 oktober 
met vermelding van ‘koken met fruit en je 
naam .

HET BESTUUR

Rommelmarkt
en… vlaaien
De traditionele rommelmarkt in de 
Bredestraat (en zijstraten) trok weer 
heel wat volk. Het blijft een topper. 
Snuisteren tussen oude (en nieuwe) 
spullen blijft boeiend.

Even kleine opschudding toen een 
ijskar zich ‘achterwaarts’ tussen het 
publiek probeerde te wringen, maar 
ook dat werd opgelost.

Bij bakker Hemelsoet was het aan-
schuiven om de heerlijke vlaaien 
aan te schaffen. Immers, op het dorp 
was voor het eerst in jaaaaren geen 
kraampje meer beschikbaar om de 
Oostakkerse lekkernij aan de man te 
brengen. Schande. Een schaamtelo-
ze streek van het stadsbestuur. Tot 
grote ontevredenheid van vele Oos-
takkernaars. Vlaaiendinsdag zonder 
vlaaien op het plein, écht balen! Ho-
pelijk vinden ze daar een oplossing 
voor in volgende edities. – J.C.
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Autocenter Stevens,
“uw officiële servicepartner”

voor Volkswagen en Volkswagen bedrijfsvoertuigen

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

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

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

Blijf je graag op de hoogte 
van de laatste nieuwigheden?

Volg ons op:
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Nooddorp voor Oekraïne aan Eikstraat
Het stadsbestuur plant aan de Eikstraat een nooddorp voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een 200-tal wooncontainers, 
bedoeld voor zo’n 600 personen die momenteel in Gent op diverse 
plaatsen worden opgevangen. Het nieuws lokte al actie en een petitie 
uit. Niet tegen de oorlogsvluchtelingen op zich. Wel wegens het 
gebrek aan communicatie vooraf, de onzekere bestemming op langere 
termijn en een maatschappelijk sterk levende algemene ongerustheid. 
De locatie zou volgens de buurtbewoners bovendien niet sporen met 
de lokale infrastructuur en draagkracht…

De Stad Gent heeft met Vlaanderen een 
princiepsakkoord gesloten over het in-
richten van een nooddorp voor vluch-
telingen uit Oekraïne in Oostakker. 
Omwille van de krappe en eigenlijk uit 
de hand lopende budgettaire toestand 
van de stadskas, wordt beroep gedaan 
op de hogere overheid om die intentie 
- lees belofte - waar te maken. Daartoe 
wordt een vrij liggend maïsveld - eigen-
dom van een gekende plaatselijke fami-
lie - vlakbij de sociale woonwijk in de 
Eikstraat voorbestemd. Met de eigenaar 
werd daarover al een princiepsakkoord 
bereikt. Volgens onze bronnen zou het 
gaan om een duurtijd van minstens één 
jaar, met mogelijke verlenging tot 3 jaar. 
De doelgroep zou worden verankerd 
tot uitsluitend vluchtelingen uit Oekraï-
ne. Na het ‘project’ zouden de gronden 
hun functie voor openbaar nut terug-
krijgen. Alles dus onder voorbehoud, 
in afwachting van duidelijke en afge-
lijnde informatie. Misschien kan tegen 
dan, het al jaren (politiek) aanslepend 
stedenbouwkundig en infrastructureel 
schaduwboksen tussen diverse plaatse-
lijke actoren eindelijk eens een defini-
tieve en duurzame oplossing krijgen. 
Al zijn dat in de huidige context, allicht 
weer uitgestelde zorgen voor later. 
Het 200-tal units moet plaats bieden aan 
zo’n 600 personen. Uitsluitend of hoofd-

Ik haal mijn wijsheid en inzichten vooral uit dagdagelijkse ge-
sprekken met jan en alleman. Altijd ‘face to face’ in alle ont-
wapenende openheid. Niet uit ambtelijke en voorgekauwde 
pers- en/of hoeraberichten die vooral het (politieke) beleid 
verheerlijken. De media doen daar trouwens alsmaar meer aan 
mee. Het is een kwalijke evolutie die de stiel bederft en op ter-
mijn zelfs bedreigt. Tussen haakjes, ik was als free-lancer 21 jaar 
aan de slag bij uw en ook nog altijd mijn krant. En blijf kritisch 
vooral ook de column-schrijvers volgen. Ze hebben immers een 
belangrijke taak: de maatschappelijke spiegel voorhouden. Net 
zoals ook ikzelf nog maandelijks doe…
Nu helemaal ter zake. Uw colomn ‘Niet bang zijn, Oostakker’ 
n.a.v. de komst van een Oekraïens nooddorp aan de Eikstraat 
d.d. 20 augustus 2022’ heeft me onaangenaam verrast. Niet 
zozeer door de inhoudelijke argumenten - de gedachten zijn 
vrij -  veel meer door de beschuldigende sfeerschepping. Die 
wordt in de Oostakkerse wandelgangen als nauwelijks verho-
len stigmatiserend ervaren. Ook al is alles als beslist - of schrijf 
ik beter bedisseld? - het doet het dossier geen deugd. En de ge-

Oostakker is vooral verontrust Bert ! 
Aan Bert Staes. Redactiechef De Gentenaar…
Voor alle duidelijkheid. Ik ben geen vrijblijvende en 
polariserende Facebook-aanhanger, laat staan een 
gratuite opportunist of ‘extreemrechtse zak’. Ik heb 
wel een uitgesproken mening en - ook na 42 jaar 
journalistiek- een erg scherpe, maar nog altijd eerlijke 
en onderbouwde pen. Die kan best zelfs wat harde 
standpunten en tegenspraak verdragen.

loofwaardigheid nog minder. Enkele (vragende) zinsneden uit 
uw column. Triest om een petitie? Niet in onze achtertuin reflex 
die teleur stelt? Angst en onversneden racisme? Drogredenen 
om alles tegen te houden? Ge moest eens weten, lees dus maar 
mee…
De sociale woonwijk De Kromme Boom (en de Eikstraat) zijn al 
vele tientallen jaren kop van jut. Voor de vuist weg: verwaar-
lozing van de sociale woningbouw, smeekbede om die toch 
te laten overleven, een tijdlang latente dreiging van een stuk 
afbraak door de turborotonde. Voorts is er de therapeutische 
gemeenschap De Kromme Boom die sinds mijn prille journalis-
tieke jaren al als eigenaar(!) stedenbouwkundig bedreigd werd 
met verbanning naar… Drongen. Om vrij spel te geven aan de 
ruziënde plaatselijke voetbalclubs die later uit het plaatselijk 
landschap verdwenen en abrupt werden ingeruild door Racing 
Club Gent uit Gentbrugge. Dat vrij recent helemaal is ingepakt 
en kaalgeplukt door het grote AA Gent. Met gedurende al die 
jaren één constante draad in het verhaal: de drang naar meer 
parkeermogelijkheden voor het voetbalvolkje. Inclusief het 
azen op de nog beschikbare gronden. Om het nog niet te heb-
ben over het nieuwerwets Thema RUP 169 plan dat de groene 
omgeving wil inkleuren voor… groen, de komst van een stuk 
nieuwe verkaveling en de tientallen jaren aanslepende zoek-
tocht van de naastgelegen vzw De Kromme Boom naar een 
duurzame en bedrijfszekere toekomst. Niet alleen de Oekraï-
ners voeren dus een gerechtvaardigde oorlog. Aan de Eikstraat 
doet men dat evenzeer en al veel langer. Oostakker is dus niet 
bang Bert, wel alweer verontrust. Geleerd uit de vele politieke 
strapatsen uit het verleden.
Voor de rest gegroet. Slava Ukruaini-Glorie aan Oekraïne…

Eric VAN LAECKE
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zakelijk bedoeld voor moeders met kin-
deren, zo verluidt. De voorbereidende 
werken starten al in de loop van sep-
tember-oktober. Vlaanderen en de Stad 
Gent zullen verder het initiatief nemen 
om - samen met de diverse sectoren - de 
nodige omkadering uit te werken. Ook 
de veiligheidsdiensten moeten zich uit-
spreken over de locatie en de mogelijke 
praktische afwikkeling. Gezien de evo-
lutie in het voorbereidend werk laat het 
weinig aan de verbeelding over dat het 
nooddorp er sowieso komt.  Zonder eni-
ge betrokkenheid en overleg met de be-
trokken omgeving vooraf. Het is stilaan 
de herkenbare rode draad in het stads-
beleid op diverse vlakken en domeinen. 
De stad mag dan al de mond vol heb-
ben van burgerinspraak en betrokken-
heid van zijn bewoners, in de praktijk is 
dat veelal een lege doos. Zeker als het 
om ‘gevoelige’ dossiers gaat. De kloof 
tussen burger en politiek wordt als-
maar groter. Draagkracht creëren blijft 
nochtans een noodzakelijk bindmiddel 
om harmonieuzer samen te leven. Nog 
veel meer in turbulente en onzekere tij-
den. Noem het dus maar weer een ge-
miste kans. Met de overlevingszorgen 
van de oorlogsvluchtelingen uit Oek-
raïne als bedenkelijke en te vermijden 
speelbal tussen voor- en tegenstanders. 
Wat er ook van zij, in het najaar komt 
er een informatiemoment van zodra er 
meer duidelijkheid is over timing, aan-
pak en voorzieningen. Gezien de nog 
vele onbekenden, het voorbehoud over 
de gekozen locatie en de latente alge-
mene ongerustheid, komt die confron-
tatie niets te vroeg. Het is de bedoeling 
om het nooddorp tegen begin 2023 ge-
bruiksklaar te hebben. Het kostenpla-
tje wordt geraamd op een kleine tien 
miljoen euro. (Zie ook de twee kader-
stukjes hiernaast)

Eric VAN LAECKE   

Voor de goede orde, buurtbewoner De 
Munck heeft een goed en ruim hart voor 
het nooddorp en voor de oorlogsvluchte-
lingen die er onderdak en bescherming 
zoeken. Alleen… 200 containerwonin-
gen voor onbepaalde tijd optrekken 
op een modale akker en er zeshonderd 
bewoners tijdelijk herbergen, is niet 
niks. En overstijgt de draagkracht van 
de omgeving en de buurtbewoners. Los 
van alle emoties en welles nietes dis-
cussies, valt daar veel voor te zeggen. 
Vooral ook omdat de infrastructuur - 
o.m. de riolering en/of de grachten - er 
niet zijn op voorzien. De smalle straat 
is qua inrichting en verkeersveiligheid 
geenszins een toonbeeld. En ondergaat 
bij de thuismatchen van Racing Gent in 
dezelfde straat heel wat verkeers- en 
parkeerdruk. In de ruimere omgeving 
is er wel wat openbaar vervoer maar al-
licht onvoldoende om zeshonderd extra 
klanten te bedienen. Van veel en vlot 

openbaar vervoer is er dus nauwelijks 
sprake. Voor moeders met kinderen is 
de wandelstafstand naar de onderschei-
den scholen en winkels geenszins van-
zelfsprekend. Wat het beleid ook mag 
beweren. De initiatiefnemer - die alvast 
mentaal in de omgeving ruim wordt on-
dersteund - is vooral ook geërgerd over 
de sluipende besluitvorming boven de 
hoofden. “Er wordt van alles beslist, we 
worden niet eens gehoord en we moe-
ten alles zo maar aanvaarden. Dat is al 
jaren met dit stadsbestuur het geval en 
genereert bij veel mensen een alsmaar 
slechter gevoel”. Stilaan kan heel Oos-
takker daarover meespreken. Hoe posi-
tief en constructief men van nature zelfs 
is en probeert te blijven. Aan alles zijn er 
grenzen. Gelukkig niet aan bestuurlijke 
ethiek en fatsoen (sic). U hoeft er maar 
deze Attentie grondig op na te lezen…

Eric VAN LAECKE

© foto AVS

Buurt stelt locatie en draagkracht in vraag…
De komst van een nooddorp voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen aan 
de Eikstraat ontlokte meteen protest in de buurt. Initiatiefnemer Stijn 
De Munck stelt vooral de sluipende besluitvorming van het beleid en 
de ‘ongeschiktheid’ van de omgeving in vraag. Hij werd alvast naar het 
stadhuis geroepen om de eerste plooien glad te strijken…
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Twee keer betovergrootmoeder:
Diana De Hert
Diana, geboren en getogen in Oostakker 
is de fiere betovergrootmoeder van Mat-
teo en Gustaaf.

Diana is geboren op 6 september 1929 
en huwde met Lucien De Mey op drie ju-
ni 1948. Lucien overleed  in 2017. Diana 
en Lucien kregen vier kinderen, Irène, Ri-
ta, Linda en Marnix. Irène, de moeder van 
Helga en Sven overleed echter in 2001. 
Helga is de moeder van Lies en Sven is 
de vader van Lotte. Lotte is de mama van 
Matteo en Lies is de mama van Gustaaf.
Op de foto zien we links Matteo en rechts 
Gustaaf. Zo komt het dat mémé Mey 
betovergrootmoeder werd. Jammer ge-
noeg zijn Lucien en Irène geen getui-
ge meer van dat blije gebeuren. Diana 
is grootmoeder van 9 kleinkinderen en 
overgrootmoeder van 22 achterkleinkin-
deren. Proficiat aan mémé vanwege een 
fiere familie!  Proficiat!

Rita De Mey

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen

Gezellig bruin cafeetje 
met terras vooraan en 

achteraan

ALLE INFO IN HET CAFE,
bij Nadine

Bredestraat 142
Oostakker

OVER TE NEMEN:
CAFE REINTJE

In memoriam
Roger Van der Cruyssen

We schrijven 1975. Op de Oude Bareel start, 
na jaren, opnieuw een toneelgroep op. Op-
nieuw, want Roger, jij had in je jonge jaren 
al dikwijls op de planken gestaan.
Kwb en Job brengen ‘de filosoof van Hae-
gem’ en Roger is er – natuurlijk – bij. De mi-
crobe beet zich vast en liet Roger niet meer 
los. Vanaf dan is er jaarlijks weer toneel op 
de Oude Bareel: steeds met Roger:  de me-
destichter van Forum77.
Toneel zonder Roger:  we kunnen het ons 
niet indenken. Vanaf het begin erbij be-
trokken, als bestuurslid,  als voorzitter, als 
ere-voorzitter.
Hoe vaak hoorden we:  Roger doet toch 
wel mee hé? Want veel mensen kwamen 
voor jou.   Je hebt dan ook onvergetelijke 

glansrollen neergezet.
Wie  herinnert zich niet:
- Baltie in de Paradijsvogels (met Roger 

die, zo fier, zijn twee nog kleine dochter-
tjes zag meespelen)

- de ongeëvenaarde Napoleon in  ‘Een  
beeld van een man ‘

- het ontroerende koppel met Denise in 
‘het gouden huwelijksfeest’

- de leurder in ‘Peegie’ (waar Francine ook 
meespeelde)

- de aangrijpende vader in ‘onder één dak’
- Suskewiet in ‘waar de Sterre bleef stille 

staan’  met  kleinkind Paulien als kindje 
Jezus

En zoveel meer: het is onbegonnen werk 
om alle rollen van Roger hier weer te ge-
ven:  telkens speelde hij zijn personage 
met zoveel verve,  meestal met Francine als 
trouwe souffleuse.
Hoeveel keer zullen we nog zijn beroemde 
quotes herhalen:  ‘geeft mij nog n’en palm, 
’t is van den durst’ - ‘du hast ein bein ver-
loren’  ‘speelt vooooort…’ Onverstoorbaar 
en niet uit zijn rol vallend…

Roger ademde Forum. Hij liet niets aan 
het toeval over. Alles werd minutieus op-
gevolgd, nagezien, begeleid. De financiën 
bijhouden tijdens de opvoeringen, de num-
mering in de zaal, de programma’s,  de ver-
jaardagskaartjes voor de leden…

Francine was daarin zijn grote steun en 
toeverlaat. Wij zegden vaak:  we zullen het 
aan Roger en Francine vragen.
De laatste jaren werd dit allemaal wel wat 
zwaar:  er veranderde veel, vaste toneel-
vrienden ontvielen ons.

Roger, een heel gevoelige man, had het 
daar moeilijk mee,  maar geleidelijk aan liet 
hij het iets meer los.
Een beetje, want:  “wat kan ik doen, wat  
verwacht je van mij, heb je daaraan ge-
dacht….”
Het bleef zijn bekommernis als onze 
ere-voorzitter.
Roger,  dit najaar speelt, na de Coronaperi-
kelen, onze jeugd een voorstelling. Je zou 
er van genoten hebben:  nieuw jong talent 
dat Forum komt vervoegen.

We zijn ervan overtuigd dat je het zal op-
volgen, van waar je ook bent.  Je zal ons 
af en toe eens zachtjes op onze schouder 
tikken en we zullen jouw stem horen:  ‘heb 
je daaraan… gedacht,  wie zal dat doen? ‘
Roger:  ons monument. Voor jouw inzet,  
jouw talent willen we je uit het diepst van 
ons hart  dankjewel zeggen en een laatste 
keer een staande ovatie geven.

Je  Forum-vrienden
16                   nr 09 - September 2022
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Sint	Bernadettestraat	19				Sint-	Amandsberg	

09/251	33	48																															voetcenterpodologie.be	

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! 

Reserveer nu nog:
16/9, 21/10, 18/11, 16/12

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)

Er is de mogelijkheid om op 2 ver-
schillende tijdstippen te komen 
eten: tijdens de eerste shift van 
17u00 tot 19u00 of tussen 19u30 en 
21u15. Er kan ook gekozen worden 
voor ‘take away’ waarbij men een 
lekker spaghettipakketje (met of 
zonder wijn en dessert) kan afha-
len tussen 15u30 en 17u. Naast spa-
ghetti bolognaise bieden wij ook 
vegetarische spaghetti aan.
Omdat onze school de laatste ja-
ren een enorme groei doormaakt 
hopen we met de opbrengst van 
de spaghettiavond te kunnen zor-

gen voor een aantal extraatjes voor 
de leerlingen zoals didactisch ma-
teriaal en verfraaiing van de speel-
plaats.
Inschrijven kan via de link: https://
forms.gle/4bKbxhc7CjMVz9ag7 of 
door de QR-code op de affiche te 
scannen.

De uiterste inschrijvingsdatum is 
03/10/2022. Uw inschrijving is pas 
definitief na betaling. 
Bij vragen of problemen kan u 
mailen naar: campusimpuls.spa-
ghetti@gmail.com

Jaarlijkse Spaghetti-avond
Campus Impuls
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze school op vrijdag 
21 oktober 2022 een spaghettiavond. Deze gaat door op onze 
campus in Oostakker (Wolfputstraat 42, Oostakker).

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
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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

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

STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

Rita Gorrstraat
Waarschijnlijk is dit voor veel inwoners van Oostakker een 
nog onbekende straat: de Rita Gorrstraat. In 2016 werd op de 
Gentse gemeenteraad beslist om de weg die uitkomt aan de 
Krijtestraat (tussen huisnummers 38 en 60) naar deze Belgische 
mezzosopraan te vernoemen.

Rita Gorr werd op 18 februari 1926 (als Mar-
guerite Geirnaert) in de wijk Klein-Rusland 
in Zelzate geboren. Het gezin verhuisde 
van Zelzate naar Gent toen Marguerite 4 
jaar oud was. In Gent woonden ze toen een 
beetje overal in de stad (in de Gentstraat, 
daarna de Zandstraat, de Spoorwegstraat 
en de Maïsstraat) tot ze tijdens de tweede 
wereldoorlog in dienst ging als kindermeisje 
bij een welgestelde familie. Daar hield ze de 
kinderen vaak bezig door voor en met hen te 
zingen, waarbij haar zangtalent werd opge-
merkt door de heer des huizes. Hij spoorde 
zijn broer, Félicien Lecompte, aan om in haar 
te investeren. Op aanraden van en gefinan-
cierd door Félicien, die later haar echtgenoot 
zou worden, ging Marguerite zanglessen 

volgen in Antwerpen en Brussel en bezorgde 
hij haar de artiestennaam Rita Gorr.
Een beetje per toeval kwam Rita in de ope-
ra van Antwerpen op de planken te staan. 
Nadat ze een aantal liederen van Vlaamse 
componisten voor de radio had gezongen, 
werd ze gecontacteerd door de toenmalige 
directeur van de opera met de vraag of ze 
kon invallen voor iemand die ziek was ge-
worden. Alhoewel ze tot dan toe nog nooit 
van Wagner had gehoord, stemde ze toe om 
de rol van Fricka uit Die Walküre voor haar 
rekening te nemen. Deze opera werd opge-
voerd in het Nederlands en dat bleef de eni-
ge keer dat Rita Gorr optrad in haar eigen 
moedertaal. De critici en het publiek waren 
heel enthousiast over haar stem én over haar 
acteerprestatie, maar het aangeboden con-
tract voor de Opera in Antwerpen dat hierop 
volgde, aanvaardde ze niet. Ze had toen im-
mers al een contract getekend om te zingen 
in het koor van de opera in Straatsburg.

In de hierop volgende jaren trad ze in tal van 
operahuizen op en was ze een ster in Straats-
burg, Parijs,  Bayreuth, New York, Milaan, 
Londen, Wenen ... Maar ook in de Gentse 
opera trad ze veelvuldig op, dit vooral in de 
periode dat Karel Locufier er directeur was. 
Haar succes was zo groot dat ze in het begin 
van de jaren zestig in één adem genoemd 
werd met superdiva Maria Callas.

OPERATALENT
Haar hele leven stond in het teken van haar 
zangcarrière, ook toen ze getrouwd was. 
Haar man Félicien Lecompte was 36 jaar ou-
der en voordien al eens getrouwd. Met zijn 
ex-vrouw, die hij voor Rita verliet, had hij 3 
kinderen en hij had geen zin om met Rita 
nog meer kinderen te hebben. Dat kwam 

haar goed uit, zei ze zelf ooit, want zij was 
naar eigen zeggen geen persoon die twee 
dingen tegelijk goed kon doen.
Marc Clémeur, die 18 jaar lang intendant van 
de Vlaamse Opera was, vond haar misschien 
wel het grootste operatalent dat België ooit 
heeft gehad en hij haalde haar eind 1999 te-
rug naar het podium van de Gentse opera. 
Op 73-jarige leeftijd vertolkte ze daar de rol 
van de gravin in de opera ‘Pikovaja Dama’ 
(‘Schoppenvrouw’ in het Nederlands) van 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, waarna ze in janua-
ri 2000 in Gent werd gehuldigd tijdens het 
jaarlijkse nieuwjaarsconcert.
In 2000 had ze trouwens nog altijd contrac-
ten lopen in Frankrijk en Duitsland; uiteinde-
lijk nam Rita Gorr pas op 8 juli 2007 definitief 
afscheid van de bühne. In de Vlaamse opera 
zette ze toen een punt achter een carrière 
van meer dan een halve eeuw met de laat-
ste voorstelling van “Schoppenvrouw” van 
Tsjaikovski.
Rita Gorr overleed op 22 januari 2012 in 
Spanje, waar ze sinds 1985 woonde.

Ann Van den Sompel
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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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Het doel van deze fietstocht was twee-
erlei: 1) Eén van de fietsvrienden, Ronny 
Hemelsoet, ging ter plaatse zijn 20 jarig 
huwelijk vieren. 2) Ter ere van Tom Simp-
son die op 700 m van de top van de Mt 
Ventoux het leven liet op 13 juli 1967. De 
7 daagse fietsreis liep langs prachtige au-
toluwe wegen, van wijnstreek naar wijn-
streek, te beginnen van de Champagne, 
naar de Bourgogne, de Beaujolais en de 
Côtes du Rhône. De parcoursbouwer en 1 
van de 8, Danny Coddens, had daar met 
veel perfectionisme zijn werk van ge-
maakt. Van vertrek in Oostakker tot Ver-
vins (179 km), Linthes (333 km), Tonnerre 
(463 km), Montchanin (627 km), Jons (777 
km), Crest (938 km) tot Malaucène (1.065 

8 vrienden fietsen van Oostakker naar de Mont Ventoux 
Op 23 juli vertrokken 8 fietsvrienden, allemaal lid van de fietsclub WSC 
Oostakker-Lochristi, met de koersfiets voor een 7 daagse reis door 
Frankrijk naar de Mont Ventoux. De tocht was 1.065 km lang en telde 
in totaal 11.250 hoogtemeters. 

km). Onderweg deed Georges Schepens, 
schoonvader van Ronny Hemelsoet, zijn 
best in de volgauto om de renners zo 
goed mogelijk te bevoorraden. Over elke 
etappe valt wel iets te zeggen, maar wat 
zijn nu de zaken die we ons het meeste 
herinneren? De mooie asfaltwegen, on-
eindige weilanden en vergezichten, het 
steeds golvende parcours, zonnebloemen 
met de kopjes naar beneden (door de 
warmte?), ingeslapen dorpjes, vriende-
lijke mensen, goedkoop en lekker eten, 
heerlijke (plaatselijke) wijnen, slechts 1 
lekke band en gelukkig maar 2 dagen van 
boven de 30 graden. De laatste dag start-

ten we in de regen van Crest door de Vau-
cluse richting onze eindbestemming: de 
Mont Ventoux: 21 km klimmen aan 7,8% 
gemiddeld! 

Hier in Malaucène ligt onze eindbestem-
ming, maar we verkiezen om de klim ge-
zamenlijk op te fietsen om op de top èn 
bij het monument van Tom Simpson een 
foto te nemen in onze Simpson outfit. 
Door dit shirt te kopen sponsor je een 
stukje het onderhoud van het monument 
van Simpson, wat door zijn 2 dochters Ja-
ne en Joanne wordt onderhouden. Ie-
dereen haalt de top op eigen tempo en 
eigen kracht, sommigen tot tranen toe 
bewogen… een magische apotheose van 
een prachtige reis van vrienden voor het 
leven!!

Tekst: Romeo Rammeloo

Van links naar rechts: Bram Delaere, Danny 
Coddens, Philip Van Den Berghe, Philippe 
Heynderickx, Ronny Hemelsoet, Romeo 
Rammeloo, Alexander vanbekbergen en 
Peter Van Den Abeele.

 
 

 

De oogststoet is steeds een streling voor het fotografische oog. 
47 groepen, waaronder de Morizen, gaven dit jaar het beste van zichzelf. 
 

Wie behoort niet tot de groep ‘De Morizen’? 
 
Stuur jouw oplossing voor 1 oktober 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 
 
 

 
Oplossing van vorige maand: deze 3 foto’s werden in Oostakker genomen. 
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Kwekerij 11000 m2

Palmen & olijfbomen alle formaten en prijsklassen
Groot aanbod 1-jarig uit eigen kwekerij

Al meer dan 20 jaar zijn wij een tuincentrum waar  
prijs-kwaliteit centraal staat. Wij bieden een ruim gamma 

aan snijbloemen, binnen- en buitenplanten en zoveel meer. 
Kom gerust een kijkje nemen!

Bloemen & Planten Flora Ilona
Walderdonk 66a
9185 Wachtebeke
TEL: +3293427526
E-mail: flora.ilona@telenet.be

Op zondag 30 oktober plannen we een be-
zoek aan het museum Dr. Guislain te Gent.
We verzamelen om 13.45 uur aan de ingang 
van het museum gelegen in de binnentuin 
aan de Joseph Guislainstraat 43b, 9000 Gent. 
Dr. Guislain (1797-1860), de oprichter van 
het vroegere ‘Krankzinnigengesticht’ al-
daar gevestigd, is één van de voorlopers van 
de moderne psychiatrie. Hij benaderde de 
krankzinnigheid als een ziekte die kan be-
handeld worden en stelde het psychische 
welzijn centraal.

Om 14.00 uur is er een ge-
gidst bezoek aan de perma-
nente collectie onder de titel 
‘Op losse schroeven’ en deze 
behandelt de geschiedenis 
en actualiteit van de psychi-
atrie. 
Deze nieuwe collectiepre-
sentatie, vertelt het verhaal 
van narren, dollen en waan-
zinnigen, maar benadrukt 
ook het belang van psy-

chisch welzijn in een steeds complexer wor-
dende maatschappij. ‘Abnormaal’ gedrag 
werd lange tijd opgesloten in imposante ge-
stichten, maar vandaag reikt psychische zorg 
tot ver buiten die muren. 
Na deze gegidste rondleiding, omstreeks 
15.30 uur, worden we verwelkomd in het 
museumcafé voor koffie en taart.
Nadien is er de mogelijkheid voor een vrij 
bezoek aan twee tijdelijke tentoonstellin-
gen in het museum. 
Vooreerst is er de expo ‘Wim Opbrouck – 
Open Hart’. Wim Opbrouck is bekend als 
acteur, zanger, presentator en goedlachse 
speelvogel. Maar minder mensen zijn ver-
trouwd met zijn beeldend werk. Voor het 
eerst in dertig jaar ontsluit hij zijn werk in 
het Museum Dr. Guislain. Zijn bonte collec-
tie aan tekeningen en notitieboeken vol 

Bezoek museum Dr. Guislain Gent
hersenspinsels schet-
sen een beeld van de 
man als tekenaar. Be-
kijk zeker ook de aan-
gespoelde walvis in de 
tuin van het museum.
Een tweede expo is 
‘Miror Miror’ over mo-
de en de psyche. Deze dubbeltentoonstel-

ling is in samenwerking 
met het MoMu Mode-
Museum Antwerpen en 
onderzoekt de connec-
tie tussen mode, psy-
chologie, zelfbeeld en 
identiteit. Museum Dr. 
Guislain brengt uitzon-
derlijke kunstenaars bij 
elkaar die elk op hun eigen manier kleding 
of textiel gebruiken om zichzelf een plaats 
in de wereld te geven. 
De prijs voor dit bezoek bedraagt 20 Euro 
voor leden en 22 Euro voor niet leden.
Inschrijven: Pol Storme tel. 09 259.02.75, 
e-mail: oostakker@cultuursmakers.be, 
Ook inschrijven via onze website www.cul-
tuursmakers.be/oostakker/activiteiten. 
Je bent slechts ingeschreven na betaling 
op rekening BE10 7360 6084 2104 van Cul-
tuursmakers Oostakker.

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

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
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St

eve Ryckier - 09/10/22

Revueshow - 08/10/22

76e
KAPELLEKENS

KERMIS
LOCHRISTI

www.kapelleken.be
VOLLEDIGE PROGRAMMA

Hoek Braamstraat / Kapelleken
LOCHRISTI

Feestcomité Kapelleken Kermis
VOLG ONS OP FACEBOOK

 

Vrijdag 7 oktober 2022
19u00  FEESTELIJKE OPENINGSRECEPTIE
19u30  SCHIETING zonder vizier op 2 liggende wippen 
  DARTS: Koppeltornooi
21u00  PRIJSUITREIKING zoektocht

Zaterdag 8 oktober 2022

Zondag 9 oktober 2022
8u30 - 10u00 KERMISONTBIJT
  Prijs volwassenen: 16 euro - Prijs kinderen van 5 tot 10 jaar: 8 euro

10u00 - 12u00 KINDERGRIME
10u30  APERITIEFMOMENT
12u00 - 13u30  KAMPIOENSCHAP Kapelleken Lochristi WAOD
15u15   Wielerwedstrijd voor alle categorieën - start en aankomst aan de tent 

14u30   OPTREDEN Tribute to the king of rock ‘n Roll - Steve Ryckier
18u00  SCHLAGERAVOND  
  optreden van Dennie Damaro, Filip D’Haeze, Luc Steeno  

  Herbert Verhaeghe, Jason Bradley & Willy Sommers.

 

Maandag 10 oktober 2022
10u00  EUCHARISTIEVIERING ter nagedachtenis van de overledenen   

  van de wijk

14u30  KOFFIETAFEL met aansluitend een gezellige dansnamiddag en  
  optreden van Danny De Roover.
  Gratis voor inwoners van de wijk na inschrijving - Iedereen welkom! 

  Anderen: Kaarten aan 10 euro te bekomen bij alle bestuursleden  

19u30  PRIJSKAARTING Bieden en Manillen

76e  K A P E L L E K E N S K E R M I S LO C H R I ST I
Hoek Braamstraat - Kapelleken

Van 7 tot 10 oktober 2022

9u00 - 17u00 ROMMELMARKT
  Standplaatsen van 5 meter: gratis voor de inwoners van de wijk

  anderen: 8 euro per stand

  Inschrijven: www.kapelleken.be 

14u00 - 17u00 KINDERGRIME

14u30  KINDERANIMATIE CLOWN ROCKY - CIRCUSSHOW
  
14u00   GRATIS PANNENKOEKEN voor iedereen (zolang de voorraad strekt)

19u30  KAPELLEKENSFESTIJN met Revueshow
  Aperitief, varkensgebraad met warme groenten en kroketten, dessert

  Prijs volwassenen: 25 euro - Prijs kinderen van 5 tot 10 jaar: 12 euro

  Kaarten verkrijgbaar bij alle bestuursleden

7 TEM 10 
OKTOBER 2022

WILLY SOMMERS

Zondag 9 Oktober Showavond gepresenteerd door 
Dennie damaro met optredens 

Herbert Verhaeghe

Filip D’HaEze
Jason Bradley Luc Steeno

Danny D
e R

oo
ve

r -
 10/10/22

Clown rocky - 08/10/22

Humorist   
Goochelaar  
 Abbaqueens  

Ballet...

Dorp-Oost 107 - Lochristi - T. 09-356 90 51

Openingsuren: dinsdag-vrijdag  09-12u en 14-18u30 
 zaterdag  09-18u doorlopend 
 zondag  10-12u www.lorenti.be

Ruime keuze in KWALITATIEVE KINDERSCHOENEN 
Ontdek de NIEUWE HERFST-WINTERCOLLECTIES

en geniet van onze HERFST-ACTIE !

10% KORTING op de volledige
kinderschoenencollectie

Volg ons op

KIDS DAYS !
BUBBELKORTING : 
Vanaf 3 paar: 20% korting 

Niet combineerbaar met andere kortingen of promoties. Niet geldig op pantoffels, handtassen,
textiel en kleine lederwaren. Kortingen geldig tot 25/09/2022 

TERUG OPEN !
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U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

Met een gezellige drukte op vrijdag-
avond en een kabbelende namiddag 
op zaterdag, leek Bruudruuster Rock 
op een ‘gewone’ editie uit te draaien. 
Maar zodra de zon en de temperaturen 

Bruudruuster Rock overtrof alle verwachtingen en zichzelf !
Het gratis familiefestival Bruudruuster Rock heeft op vrijdag 5 en 
vooral op zaterdag 6 augustus het hele dorp van Oostakker op stelten 
gezet. De 14de editie ging voor de eerste maal door op het vernieuwde 
dorpsplein, meerbepaald op het stuk tussen de kerk en de kiosk. Een 
schot in de roos? Absoluut!

wat zakten, en Uberdope op het hoofd-
podium aantrad, zakte zowat gans 
Oostakker naar het dorpsplein af (en 
er was duidelijk nog volk van buiten de 
dorpsgrenzen aanwezig ook). Op het 

drukste moment telde de organisatie 
ruim 2.500 bezoekers, daarmee sneu-
velde meteen ook een nieuw record. 
Toen de tribute band Mother Mercury 
de ene na de andere Queen-hit afvuur-
de, ging het dorpsplein helemaal uit 
z’n dak. Knaldrang in Oostakker? Nog 
geen klein beetje...

De organisatie is er zich van bewust dat 
nogal een aantal zaken beter georgani-
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seerd konden (mede door de massa-
le bezoekersstroom). Zoals dat ieder 
jaar gaat, wordt dit mee opgenomen 
in de voorbereiding op een nieuwe 
editie, waarbij telkens het opzet is om 
beter -daarom niet perse groter- uit 
te pakken.

Tot slot wil de organisatie zijn me-
dewerkers en partners bedanken die 
ook dit jaar van het festival een on-
gezien succes hebben gemaakt! Wie 
graag het festival mee ondersteunt 
als medewerker of partner, kan een 
mailtje sturen naar:
info@bruudruusterrock.be

Kijken we nu al uit naar de 15de (!) 
editie van Bruudruuster Rock op vrij-
dag 4 en zaterdag 5 augustus 2023. 
Zijn jullie er dan ook weer bij?!

Pieter Van Damme

MAEGHER GOET

Tieneranimatie op Oogstkermis 2022
Op zaterdag 27 augustus hield het jongeren- en 
cultuurcentrum Maegher Goet vzw een graffiti en 
deejay workshop op maat van tieners. Enkele beelden 
ter verduidelijking.
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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

Caro Amber Hèra Hilde Iris
 

Groenstraat 17A 9041 Oostakker

 

 09 329 81 14

New Team 

contact@aquasense.be

‘Evenementenplein’ laat
Bruudruuster Rock herleven…
Het  gratis festival Bruudruuster Rock op het ‘evenementenplein’ 
van het heraangelegd dorpsplein, heeft zijn entree niet gemist. 
De locatie en aankleding was meer dan ooit uitnodigend 
en visueel overzichtelijk. Het (muziek)verslagje van de 
organisatoren kan je elders lezen…
Vzw Maegher Goet heeft de overgang van de locatie achter de kerk naar het 
centrale dorpsplein met succes verteerd. Een sponsor die er al vanaf het begin 
bij is (Sleepy-Sleeplife), is nog altijd vol lof over de inspanningen en de resul-
taten die het jonge volkje er in al die jaren al neerzette Dat het festivalletje 
echt grenzen verlegt, kon een nieuwsjager als ik, al aan de kassa optekenen. 
Die was o.m. ingenomen door inwoner Patrick Debrabandere (zie foto) uit de 
Henri Bernard de Tracylaan. De man kwam in onze vorige editie ruimschoots 
aan bod als oprichter van een gloednieuw… barokensemble. Een muzikale 
wereld van verschil die je niet zou verwachten. Oostakker heeft wel meer ver-
rassingen. 

Verbeteringen aan de organisatie kunnen altijd. Het 
nu erg open terrein mag best wat meer (groener) wor-
den aangekleed. En er is nog altijd de worsteling met 
een oordeelkundig gebruik van de bekerjetons. Het 
is een moeilijk spanningsveld tussen gratis toegang, 
stadssubsidies, echte waarborg of verholen bijdrage. 
Zeker als je op het einde de vermeende inleg niet te-
rugkrijgt, de jetons in de zakken moeten aftellen en/
of jouw beker aan de uitgang niet mag meenemen. In 
de wetenschap dat de modale bezoeker best wel een 
bijdrage wil doen voor wat hij (gratis) te bieden krijgt. 
Zoek een duurzame oplossing die alle bezorgdheden 
overspant. Anders wordt het ook in de toekomst ‘een 
mislukte bekerfinale’. Een doordenker…

Eric VAN LAECKE

Markant Oostakker
trapt het nieuwe werkjaar af
met de campagne: 
‘Verrassend Veelzijdig’
September is dé startmaand van activi-
teiten georganiseerd door Markant Oos-
takker, een socio-cultureel netwerk voor 
vrouwen. 
Markant speelt een belangrijke rol in het 
verenigingsleven en dat zetten we graag 
in de kijker. Dit jaar gaat onze start gepaard met een 
campagne met sanseveria’s. De plant is een knipoog 
naar de naam ‘vrouwentongen’. De sanseveria is po-
pulair bij jong en oud en past in een bruine kroeg, 
maar ook in een hip interieur. Verrassend veelzijdig 
dus, net als de vrouwen in onze vereniging.

Benieuwd naar ons aanbod van activiteiten?
Neem dan een kijkje op onze website:
https://markantvzw.be/markant/in-je-buurt/oostakker 

Onze startvergadering heeft plaats op vrijdagavond 
23 september om 19.30 uur in de lokalen van Pedro-
lino, Heiveldstraat 350 te St Amandsberg. Wens je te 
komen schrijf je in (tegen 16/09) via onze website of 
stuur een mail naar  markant.oostakker@gmail.com 
en we nemen snel contact op met u. 

Markante groeten, 
Team Oostakker

Brigitte, Bernadette, Brigitte, Els & Sieglinde 
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Positief gedacht! 
Leer kinderen hoe ze moeten denken,

niet wat ze moeten denken (Margaret Mead)

info@zinloosgeweld.net

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 September

Hapje van de chef
&

Gegrilde  pijlinktvis, makreel, tomatensalsa 
of

Carpaccio van Chianina, zalf van gegrilde ui
***

 Ravioli van patrijs, bouillon van paddenstoelen
(+ 9 euro) 

***
 Lauwe noedelsalade, andijvie,

gemarineerde picanha 
of

Mosselen “Hof van Heusden”
***.

Gegrilde ananas, vanille roomijs 
of  

 Tiramisu van de chef  

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  

Belevingswinkel

T. 09-251 51 14

Lekker Lokaal !!!
Lekker artisanaal !

www.dekorf.be

Gespecialiseerd in
Gentse- en artisanale streekproducten,

GESCHENKMANDEN
& DE LEKKERSTE ONTBIJTMANDEN

KRC Gent richt in:

‘DE HELAASHEID DER ZINGEN’
Elk optreden van de zeven ‘facteurs’ van ‘’De Helaasheid der 
Zingen’’ uit Lede levert sowieso een vet feestje op. Zet een 
zevental ambiancemakers samen op een podium, geef ze een 
pet en wat kleren van postbodes en laat ze de meest diverse 
covers spelen, van AC/DC tot André Hazes, en dat marcheert 
overal.

Noteer dus nu al vrijdagavond 7 oktober in je agenda, want 
dan komt ‘’De Helaasheid Der Zingen’’ de kantine volledig op 
z’n kop zetten met een avond vol muziek.

De inkomprijs bedraagt 10 euro. Het optreden gaat van start 
om 20u30. Tickets bestellen? Mail naar: lvm@krcgent.be

Alle info i.v.m. Attentie:

Jan Callebert: 0478 97 87 11

info@dewegwijs.be
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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

Parkeerretributie terugvorderen !
Wie al vroeger in de Oostakkerse ‘blauwe zone’ een parkeerretributie opliep en al be-
taalde, raden we aan om die terug te vorderen van het Mobiliteitsbedrijf Gent. Tenzij 
dat sowieso al is gebeurd. Digitaal kan vandaag immers bijna alles. De argumentatie 
daarvoor leverde het bedrijf zelf aan in onze mailbox en moet dus volstaan. Citaat: “Alle 
retributies in Oostakker blauwe zone werden proactief geannuleerd. Omwille van een 
technische storing werd de parkeercontrole iets te vroeg opgestart. De parkeercontrole 
zal starten vanaf september zoals eerder ook aangegeven(?), na einde van de werken 
betreffende heraanleg. Dit gaat dus om de weginfrastructuur niet de kiosk”, ook dat 
laatste waarvan akte… Mailadres: mobiliteit.parkeerheffingen@stad.gent.

Eric VAN LAECKE    

Geen bewonerskaart
ruikt naar discriminatie
De invoering van ‘blauwe zones’ in 
Oostakker plaatst ook de betrokken 
bewoners voor voldongen feiten. Naar 
verluidt, zijn het de eerste ‘gerelateer-
de’ straten in Gent die geen aanspraak 
kunnen maken op een bewonersvergun-
ning. We schreven het al in ons ‘Onder 
ons…’ van vorige maand: “Allicht niet 
juridisch, maar zeker gevoelsmatig botst 
de regeling met democratische principes 
van gelijkheid,  rechtvaardigheid, ge-
brek aan inlevingsvermogen, nauwelijks 
onverholen discriminatie en gezond ver-
stand”. De recente bewonersbrief jaagt 
ons helemaal op stang. Daarin staat dat 
het ‘participatieproject’ ook voor die be-
slissing verantwoordelijk is. Het maakt 
oude demonen wakker. Als bewoners en 
verdedigers van de plaatselijke midden-
stand op en rond het dorp, werden we 
destijds uit de klankbordgroep gegooid. 
Wegens veel te mondig en assertief. En 
vooral niet passend in het groen-blauwe 
gedachtengoed. De discussie over blau-
we zones, extra parkeerplaatsen… moest 
eigenlijk dan nog beginnen. Dat er over 
de regelingen vandaag frictie groeit, is 
ook voor de rechtgeaarde plaatselijke 
neringdoenden een ongewenst nevenef-
fect. Die willen hun klanten blijven koes-
teren zonder al te veel inperkende re-
geltjes en voorschriften waar nauwelijks 
iemand zit op te wachten. Ze hebben het 
al moeilijk genoeg om te zorgen dat het 
licht niet vroegtijdig uitgaat…

Eric VAN LAECKE    

Wie deze kroniek maandelijks van nabij 
volgt, weet al direct waarover we het 
hebben. Al enkele maanden doken in het 
landschap verkeersborden ‘blauwe zone’ 
op. Om een lang verhaal kort te houden. 
Die moesten eigenlijk vanaf het begin 
afgedekt worden, zoals we herhaaldelijk 
schreven. In afwachting van een definitie-
ve goedkeuring door de gemeenteraad 
én een oordeelkundige en bedrijfszeke-
re opstelling op het terrein. Dat laatste 
vroeg inderdaad tijd en een evaluatiepe-
riode. Informeel hield ook de plaatselijke 
politie er die mening op na. We wezen 
trouwens proactief op een anomalie aan 
hun eigen deur. Het verkeersbord ‘poli-
tievoertuigen’ was aanvankelijk gecom-
bineerd met een bordje ‘blauwe zone’. 
Om de twee uur zelfs een nutsvoertuig 
moeten verplaatsen, doet alle realiteit 
verliezen. Het euvel is intussen opgelost 
(zie foto’s). Het is bekend, het stadsbeleid 
heeft vele machts- en uitvoeringskamer-
tjes. En nog meer eigengereide ambte-
naren. Toen vrij recent de borden aan de 
kant van Carrefour Market - niet elders - 
werden ‘ingepakt’, leek alles in een voor-
lopige en juiste plooi te vallen. Niet dus.

Openingsfeest
N.a.v. het ‘openingsfeest’ door Dekenij 
Oostakkerdorp vroegen en kregen we 

Blauwe zone in centrum pas nu van kracht !
Sinds september zijn nu OFFICIEEL blauwe zones van kracht aan 
Oostakkerdorp en een stuk Bredestraat en Gentstraat. Wie nog een 
uitstaande parkeerbon heeft, hoeft die niet te betalen. Wie dat al deed, 
raden we aan om het bedrag terug te vorderen. Met dank aan ATTENTIE 
en deze redacteur die zich in het dossier van de heraanleg blijft vastbijten. 
Nu nog de discriminerende regeling rond (het gebrek aan) een ‘eerste 
bewonerskaart’ blijven betwisten…

van het kabinet van schepen van Mobili-
teit Filip Watteeuw schriftelijke duidelijk-
heid over de actuele toestand. U kon het 
al lezen maar we herhalen het nog eens: 
“De herinrichting is pas officieel klaar 
na de renovatie van de kiosk en pas dan 
wordt ook de zone 30 ingevoerd”. Dui-
delijker kon niet. We konden alvast de 
bevolking correct informeren en er was 
dus nog een zee van tijd. Maar dat was 
zonder de waard - lees Mobiliteitsbedrijf 
Gent - gerekend. Plots verschenen met 
tijd en stond (ingehuurde) parkeerwach-
ters op het terrein die ijverig en kwis-
tig parkeerretributies (geen wettelijke 
boete!) uitdeelden. “Op vraag van Filip 
Watteeuw” klonk het zelfs verontschuldi-
gend. Dat laatste was de waarheid geweld 
aan doen. Lees dus verder. Het kwaad was 
geschied. Ook de cafés en handelaars wis-
ten niet meer wat ze tegen hun klanten 
moesten zeggen. Ook voor mezelf - die 
alweer het hoofd boven het maaiveld uit-
stak - was het één en al frustratie. Begin-
selvastheid, geloofwaardigheid en een 
groot rechtvaardigheidsgevoel blijven me 
achtervolgen. Maar dat loont nog altijd, 
blijkt alweer. Ook wij kregen twee retri-
butiebonnen - 40 euro per stuk - tussen 
de ruitenwissers gestopt. Toegegeven, we 
zaten er in de context eigenlijk zelfs op te 
wachten. Intussen kregen we - en talrijke 

betrokkenen met ons - via de klachtenbe-
handeling van het Mobiliteitsbedrijf de 
schriftelijke bevestiging dat ons bezwaar 
werd aanvaard. En dat de retributie niet 
hoeft betaald, citaat : “Omwille van een 
technische storing werd de parkeercon-
trole iets te vroeg opgestart. De opstart 
is vanaf september…” Het pleit ‘eeuwige 
boeman’  schepen Watteeuw dus vrij. Het 
is dus ook voor hem goed dat we bij de 
les blijven (sic).

Eric VAN LAECKE 
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P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

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

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

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

WWW.PDSCARS.BE

OKKASIEWAGENS MET 1 JAAR WAARBORG

STEEDS AFGELEVERD

MET GROOT ONDERHOUD

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

GOED EN BETAALBAAR  -  STERK IN SERVICE  -  UW VERTROUWEN WAARD

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

Zaterdag 18 juni ging de 1ste editie van 
de fiets- en carwash t.v.v. het Breënsfonds 
door. We hadden gehoopt op mooi weer, 
maar dat het zo’n mooi weer zou worden 
hadden we niet durven dromen !
Er werden een 50-tal wagens gewassen. 
Veel mensen hebben ook extra gesteund 
door een vrije bijdrage te leveren. We wil-
len iedereen hiervoor hartelijk bedanken!
De fiets-carwash, samen met de vrije bij-
dragen, leverde een bedrag van 770 euro 
op. De ouderraad heeft bijgelegd tot een 
mooi bedrag van 1000 euro, dat doorge-
stort zal worden naar het Breënsfonds. 
(Overhandiging zie foto)
Met deze activiteit maken we het verschil 
voor vele kinderen! Met deze 1000 euro 
kunnen 12 kinderen mee op bos- of zee-
klas OF 100 uren logopedie volgen  OF 285 
(lager) of 350 (kleuter) warme maaltijden 
worden voorzien.
We willen iedereen  van harte bedanken! 
Verschillende leerlingen van het 5de en 
6de leerjaar hebben hieraan hard meege-
werkt. Dankjewel Juul, Robbe, Jora, Ida, 
Silke, Adeline, Maryse, Gilles, Elise, Lucas, 
Kobe en Lyssa!
In het bijzonder willen we Shirley, haar man en 
hun dochters Adeline en Delilah hartelijk be-

BEDANKING CARWASH !
danken voor hun uitzonderlijke inzet. De hele 
namiddag lang hebben zij, in de hitte, meege-
holpen en er mede voor gezorgd dat deze car-
wash een succes kan genoemd worden.
Verder bedanken we ook graag onze spon-
sors Auto5 en Zoef fietsenmaker voor het 
voorzien van poetsmateriaal- en/of pro-
ducten!   
Het deed ons plezier om te zien hoeveel 
ouders, leerkrachten en leerlingen zich be-
langeloos hebben ingezet voor het goede 
doel. Op deze school klopt duidelijk een 
warm hart voor ouders en kinderen die een 
extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. 
Nogmaals hartelijk dank allemaal om dit 
goede doel te steunen! En misschien tot 
op de volgende editie? 

De ouderraad en het schoolteam
Nog een viergeslacht
We kregen melding van een vier-
geslacht in Oostakker. Mare De Wit 
(10/08/2021), is dochtertje van Am-
ber Dermout en Tim De Wit, uit de 
Ooistraat. Denise Balcaen. Fiere over-
grootmoeder is Denise Balcaen (87), 
grootmoeder Brigitte Boingen. Profi-
ciat aan de familie. – J.C.

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !
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Oostakkerdorp 15  - 9041 Oostakker 
t 09 251 28 38
open
di-vr 9-12u30 & 14-18u 
za 10-12u30 & 14-17u  
zo & ma gesloten
optiekalbrecht.be

OPENINGSUREN: maandag t.e.m. vrijdag van 
09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u00

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

Oostakkerse hulde
aan overleden jazzfanaat 
Willemsfonds Gentbrugge 
organiseert op zaterdag 22 
oktober om 20 uur voor de 
vijfde keer een jazzconcert 
in het Lakenmetershuis, Vrij-
dagmarkt. De avond is een 
eerbetoon (tribute) aan de 
overleden Oostakkerse jaz-
zfanaat André Maes uit de 
Meerhoutstraat. En aan de 
vroeger in de (deel)gemeen-
te actieve ‘Cotton’-formatie. Toegangsprijs 15 
euro voor oud-leden. 
‘Garagist’ André Maes overleed in de lente van 
dit jaar. Hij was immer een jazzfanaat en een 
trouwe supporter van de destijds in Oostak-
ker erg actieve Cotton Fields Jazzclub. Die is al 
lang verleden tijd maar toenmalig voorzitter 
François Bleyaert is zijn muzikale passie nog al-
tijd niet kwijt. En André Maes tot in zijn laatste 
levensdagen ook niet. Ook al werd de focus in-
tussen verlegd naar de lokaal sterk verankerde 
The Julian’s New Orleans Jazzfriends. Met nog 
altijd Julien Goethals uit de Invalidenstraat aan 
het roer en de… klarinet. Dat die formatie van 
o.m. vader Julien, zoon Dimitri en kleinzoon 
Gregory het optreden verzorgt, maakt de span-
kracht voor de Oostakkerse jazzaanhangers 
van toen en nu nog aantrekkelijker. Het siert 
initiatiefnemer Bleyaert dat zijn hart nog altijd 
voor onze deelgemeente klopt en hij een pos-
tume hommage laat brengen aan één van zijn 
trouwste ‘supporters’ en ondersteuners  van 
weleer. Hopelijk kunnen ook wij er straks mee 
van genieten…

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.

11.899 euro
23.130 km
01/2018
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

Fiat 500 - 1.2i Mirror - Airco - Cruise control

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

7.950 euro
35.276 km
10/2014
Benzine
50 kW (68 PK)
Manueel

Fiat Punto 1.2i Young - Airco

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
08/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Automatisch

Mitsubishi Space Star 1.2i Spirit, automaat

17.850 euro
26.891 km
06/2019
Benzine
81 kW (110 PK)
Manueel

Fiat 500X - 1.6i E-torq Mirror S

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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De jaarlijkse kermis op Hijfte is naar inhoud, 
vorm en traditie nog altijd een schoolvoor-
beeld. Met dank aan de verenigingen en 

Jaarmarkt Hijfte blijft 
een smaakmaker
Vzw Feest & Sport Hijfte kan terugblikken 
op een denderende, zomerse en 
deugddoende kermis. De 70ste jaarmarkt 
spande de kroon. De (kersverse!) 
kermismaaltijd en het optreden van lokale 
ster Marina Wally waren doordachte 
opstekers. De 25ste retro-tentoonstelling 
kon alweer beklijven. 

andere ‘stakeholders’ die van het ge-
beuren een aantrekkelijke cocktail ma-
ken. De 70ste jaarmarkt op maandag 
aan de Doornzelestraat had zijn beste 
jubileumjasje aangetrokken en kreeg 
een pak erg landelijke viervoeters bij 
elkaar. De vroegere hoedenwedstrijd 
maakte plaats voor een 
kermismaaltijd en het 
optreden van lokale 
ster Marina Wally.
Heemkundige Antoon 
Standaert pakte met 
veel succes uit met een 
kwart-eeuw tentoon-
stellingen over het ge-
hucht Hijfte. In de beide 
herbergen De Kneut 
en Café Center volg-
den de biljart-, kaart-, 
darts- en andere volkse 
(smul)partijen mekaar op. Fietstochten 
en recepties waren er ook. De obliga-
te rommelmarkt op zondag, blijft een 
lokker. Allicht nog meer in deze bespa-
rende tijden. ‘Schijt je rijk” orakelden 
de KLJ-Jongensafdeling en ze zorgden 
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BRASSERIE KLAVERBLAD
Antwerpsesteenweg 963 - 9041 Oostakker

T. 09-355 10 21
info@brasserie-klaverblad.be

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

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

ook voor een heuse een tractorenpara-
de. Met bovenop veel muzikale klanken 
om jong en oude te verblijden. Kort-
om,  Hijfte kermis mocht alweer gezien 
en beleefd worden. Voor ons wenkte 
meedogenloos op maandagavond de 
‘deadline’ van Attentie. We laten dus 
vooral de foto’s spreken…

Eric VAN LAECKE
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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

Soms zijn er sites die de dans ontspron-
gen en die tot op vandaag in vrij goe-
de staat bewaard zijn. Eén ervan is Villa 
Maria in Oostakker Lourdes. De oude-
ren onder ons kennen dit gebouw wel, 
maar de jongere generatie en vooral de 
nieuwkomers rijden er meestal voorbij, 
zonder het kasteeltje of villa op te mer-
ken, dat zich schuilhoudt achter een ho-
ge haag en het lover van de omringende 
bomen. 
De villa werd opgetrokken in 1901, naar 
een ontwerp van architect J. Rooms,  en 
dit op een domein, begrensd door de 
Gentsraat, Slotendries (de vroegere Koe-
straat) en de later aangelegde Augustijn 
Moreelsstraat, en had als naaste buur het 
Hotel St.-Joseph, vandaag het Groenhof.  
Het is een bakstenen gebouw met be-
pleisterde horizontale stroken, een stijl 
die men terugvindt in meerdere ge-
bouwen uit die periode in de wijk Lour-
des, en die waarschijnlijk het werk 
zijn van dezelfde architect. De vil-

ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Villa Maria
Dat Oostakker in de loop van 
de vorige eeuw verschillende 
kastelen en villa’s met zijn parken 
en bijgebouwen één na één zag 
verdwijnen, ten voordele van de 
uitbreiding van de Gentse haven 
en de grondhonger van sommige 
makelaars, is een feit.  Gelukkig 
zijn er foto’s en documenten 
bewaard gebleven die ons een 
beeld geven van hoe het ooit was.

la heeft een leien dak en een toren-
achtige uitbouw met een spits dak.  
Er zijn ook art-nouveau elementen te-
rug te vinden in het hout- en smeedwerk 
van het gebouw. De opdrachtgever was 
de weduwe van notaris Honoré Taelman 
uit Kaprijke, Sylvie-Marie Stockman. Zij 
noemde de villa naar haar dochter Ma-
ria. Het schrijnwerk werd uitgevoerd 
door de schrijnwerkerij-wagenmakerij 
van Maurice Verween, die zijn werkhuis 
had achter herberg-hotel de Warande 
in de Koestraat, en dat uitgebaat werd 
door zijn zuster Alice Verween. Hun 
grond paalde aan het domein van de vil-
la. 
Maria Stockman, de dochter naar wie de 
villa werd genoemd, bleef in de villa wo-
nen tot aan haar dood in 1950. Na haar 
dood bleef haar huishoudster nog enke-

le jaren in de villa wonen. De villa is toen 
verkocht aan de familie Verhovert. Het is 
hun dochter, Ines Verhovert,  die er  tot 
op vandaag  woont. 
Een gedeelte van het de oorspronkelij-
ke domein werd in 1963 verkaveld (het 
verkavelingsplan Verhovert) waarin 
ook een nieuwe straat werd getrokken, 
die op 1 juni 1964 de naam Sint-Aman-
dusstraat  kreeg, maar in 1973 Pastoor 
Moreelsstraat werd,  om uiteindelijk of-
ficieel de Augustijn Moreelstraat te wor-
den.
Het park grensde langs de noordkant 
aan een stuk grond in de vorm van een 
halve cirkel, waar door de buurtspoor-
wegen een spoor was aangelegd (de pis-
te), die het mogelijk maakte om de tram 
met eindhalte LOURDES, in de volks-
mond de  O barré, rond te laten rijden 

Een met de hand bijgekleurde postkaart van 
de villa in de eerste helft van vorige eeuw.

De tram “O barré“ van de buurtspoorwegen, die zijn 
eindhalte had in Lourdes. Links op de foto het terrein 

waar het spoor in een cirkel was aangelegd (de piste).

Maurice Verween met zijn werkvolk, tijdens 
het plaatsen van het dak van de villa in 1901.
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Jagers,	ruiters,	menners,	dierenvrienden	en	sympathisanten	
worden	vriendelijk	uitgenodigd	op	de	

	

Sint-Hubertusviering	
Zondag	30	oktober	2022	
aan	de	kerk	van	Oostakker	

	
Organisatie:	vzw	Oostakkerse	Sint-Hubertus	Vrienden	m.m.v.	Stad	Gent	

	
08u40:	Rondgang	&	wijding	Oostakkerse	mastellen	op	het	dorpsplein	
08u45:	Wijding	van	de	dieren	+	gratis	jenever	
09u30:	Randanimatie	
12u00:	Sint-Hubertus	menu	(reserveren	verplicht)	

	

	
OCO:	Sint-Hubertus	menu		

(28	euro	volw	–	20	euro	kinderen	onder	12j.)	
	

Aperitief	
Wildpaté	of	Kaaskroket	

Jachtgebraad,	kroketjes	en	warme	groeten	
Sint-Hubertus	dessert	

	
Inschrijving	voor	Sint-Hubertus	menu	:	

- bij	Bakkerij	Moeraert	
- bij	Dierickx	Astère	

	
Deelname	is	bevestigd	na	betaling.	

	
Inschrijven	mogelijk	tot	23	oktober	2022	

	

om zo terug richting Gent te sporen. 
De O van Oostakker, met een schui-
ne rode streep erdoor, was de tram 
die alleen tijdens de meimaand van 
Gent-Sint-Pieters naar Lourdes reed. 
Dit was vooral nodig wanneer op be-
devaartdagen extra wagons wer-
den aangekoppeld. Er stond in het 
midden van de piste ook een schuil-
plaats, een eigenaardige constructie 
met een ongelooflijk aantal vertica-
le houten palen, die het dak droegen.  
Toen rond 1960 de tramsporen wer-
den uitgebroken kwam dit stuk grond, 
afgezoomd met platanen, braak te lig-
gen. Dit terrein werd door mevr. Ver-
hovert begin 1990 aangekocht en aan 
het park toegevoegd, waardoor het 
domein nu in totaal ongeveer 19.000 
m² groot is. De grens tussen de grond 
van de buurtspoorwegen en het park 
werd gevormd door de Westledebeek, 
die door de samenvoeging  dwars door 
het park kwam te liggen en na de aan-
koop werd gedempt.

De Westledebeek vormde ook voor 
een gedeelte de grens van het park 
met de Gentstraat. Er was een door-
gang van de villa naar de Gentstraat 
door middel van een brugje over de 
beek, afgesloten met een poortje met 
art-nouveau elementen en een leien 
afdak. Dit poortje is verdwenen, maar 
het bestaat nog en het is de bedoe-
ling om het te restaureren en terug te 
plaatsen. 

Begin 1990 was de villa in slechte staat, 
maar is daarna volledig gerestaureerd 
om in zijn oude glorie te laten herrij-
zen. Er is dan ook een volledig nieuwe 
omheining gekomen.

De Villa is sinds 2009 aangeduid als 
vastgesteld bouwkundig erfgoed. Het 
is ook de bedoeling om het te laten 
klasseren.

De achterkant van de villa met 
op de voorgrond het poortje en 

brugje over de Westledebeek 
dat toegang gaf tot de 

Gentstraat.

Oostakkerdorp is geen havengebied…
Na de herinrichting van Oostakkerdorp duiken ook de vroegere ‘ongemakken’ weer 
op. Bij tijd en stond verschijnen vrachtwagens in het landschap die er echt niet thuisho-
ren. Ook het frequent containervervoer in privé-onderneming tussen de twee Volvofa-
brieken herneemt. Het gebruik van dergelijke trekker (‘tygger’) is volgens ingewijden 
enkel toegelaten op en tussen bedrijfsterreinen in het havengebied. En voldoet naar 
verluidt niet aan de veiligheidsvereisten op het openbaar domein.

Tot nader order is het 
dorpscentrum  nog altijd…
woongebied. Met de 
jarenlange aanleg van het 
verkeerscomplex aan Volvo 
Cars (Kennedylaan) en 
het Schansakkercomplex 
aan Volvo Trucks 
(Smalleheerweg) werd er 
door de overheid een dure 
en afdoende oplossing 
aangereikt.

Nu nog de regels en 
de afspraken blijven 
respecteren…

Eric VAN LAECKE
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

Maandag 19 september, 14u30
OCO, pijphoekstraat Oostakker

“De  Wegcode:
aanpassingen en vernieuwingen”
Gebracht door de Gentse Politie

Binnen het takenpakket van de Gentse 
politie wordt heel wat aandacht besteed 
aan preventie en educatie, onder meer de 
verkeersregeling. Om het zo aangenaam 
mogelijk te maken, wordt het “een edu-

catieve quiz met meerkeuzevragen”. Na-
dien worden de antwoorden besproken. 
De politie beantwoord al onze vragen. 
Leerrijke namiddag  toegewenst.

Nadien verwennen we jullie met heerlijke 
koffie, suiker-en rozijnenbrood 

Onze afspraak in het ontmoetingscen-
trum OCO om 14u30.

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

Lokaal: “ONTMOETINGSCENTRUM“
Pijphoekstraat 30 9041 Oostakker
Rekeningnummer: (IBAN) BE90 890 3405 
3032   (BIC) VDSPBE91
Voorzitter: Dirk Van Kerckhove
vankerckhovedirk@hotmail.com
0476 61 29 11
Penningmeester: Veerle Ackerman
accack.groen@telenet.be - 0475 87 01 64
Secretaris: Noëlla Bracke
noella1945bracke@gmail.com
0497 87 70 14

Nu de vakantieperiode voorbij is zijn we blij jullie te kunnen verwelkomen 
op onze activiteit van september. De problemen met de werken in het 
dorp en rond het OCO zijn zo goed als voltooid behalve de Gasthuisstraat. 
Opgelet, vermijd boetes: parkeren met parkeerkaart!

Kermistrofee “BIEDEN”
Op zondag 3 juli en zondag 28 augustus, kermis in Oostakker, 
werd  voor het eerst een kaartwedstrijd ‘BIEDEN’ georganiseerd 
tussen Café De Spiegel en Café De Walput.

De heenmatch in De Spiegel werd een klinkende overwinning 
voor de kaarters uit De Walput.

Maar… De Spiegel kwam zelfverzekerd afgezakt naar De Walput, 
mede door 2 transfers in het tussenseizoen, en onder het motto 
“VENI - VIDI - VICI“. De Walput moest het onderspit delven en zo 
werd Café De Spiegel de verdiende winnaar van de 1e Kermistro-
fee ‘BIEDEN’ in Oostakker.

Op naar 2023.

HD

Deelnemers waren: Luc, Jurgen, Etienne, 
Maurice, Pascal, Eric, Marc, Albert, 
Lieven, J.P., Kathleen, Lisette, Mario, 
Michel, Gilbert, Didier, Patrick, Daniel.
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Café De Spiegel
DORP 8 - OOSTAKKER
T 09 251 37 13
OPEN 7 DAGEN OP 7
VANAF 10 UUR
ZONDAG VANAF 9 UUR

TERRAS OPEN BIJ
GOED WEER

Gert en Kelly heten u welkom !

ZAAL BESCHIKBAAR
TOT 80 PERSONEN

ALLE CLUBS/VERENIGINGEN WELKOM !

Dartstornooi voor beginners… 
De uitbaters van café De Spiegel organiseren op zaterdag 24 septem-
ber een eerste ‘Dartstornooi voor enthousiaste beginners’. Er worden 
maximum 32 deelnemers toegelaten. De inleg bedraagt 5 euro onder 
het principe ‘money in = money out’. Er is een winnaars- en verliezers-
ronde. Aanmelden tot 14 uur, start om 14.30 uur. Kaarten ter plaatse te 
koop. Info op tel. 0486/80.33.68. De organisatie wordt mee ondersteund 
door twee duo’s: Gerrit en Martine en Wendy en ‘Bobo’. Die zijn lid van 
de daar gevestigde club Golden Darts Ghent.   
Een geschikt moment om die vereniging wat extra in de schijnwerpers te 
zetten. De club is al een tijdje present in Oostakker. Hij speelt momenteel 
met twee ploegen in de competitie van het overkoepelend orgaan Darts 
Ghent en telt een 25 actieve leden. Na ommetjes in de vroegere cafés 
Bourgeois (Oude Holstraat) en ‘t Fortuintje (Gentstraat) vond de forma-
tie in 2016 een onderkomen in het zaaltje van Café De Spiegel. Behalve 
de competitie, is er tussen september en juni de maandelijkse ‘speling’ op 
telkens de eerste zondag van de maand. Belangstellenden voor het nieu-
we seizoen kunnen zich nu al opgeven. De bijdrage bedraagt telkens 3 
euro. Wie trouw present is, wordt na tien maanden uitgenodigd op een 
etentje. Wie wil kennismaken met de popu-
laire en groeiende sport, is altijd welkom. 
Ook op zaterdag 24 september kan je tij-
dens het eerste ‘Dartstornooi voor enthou-
siaste beginners’ vrijblijvend kennismaken 
met de uitnodigende sport...

Eric VAN LAECKE
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Stad Gent en Farys zijn nu ook fysisch gestart met de inte-
grale herinrichting van de Scheeplosserstraat. Er komt een 
aangepaste riolering en een nieuwe wegeninfrastructuur. 
Nu al goed om weten, is dat de zone tussen de watertoren 
en de Sint-Bernadettestraat breder wordt en nog tweerich-
tingsverkeer voor ook vrachtverkeer zal toelaten. Tussen de 
watertoren en de Hogeweg wordt de weg smaller en zal een-
richtingsverkeer gelden. Er komt ook een 30-zone. De wer-
ken zullen één jaar duren. Intussen is de Motorstraat weer 
beschikbaar voor alle verkeer. Meer in een van de volgende 
nummers…

Eric VAN LAECKE

Heraanleg Scheeplosserstraat is gestart…

Bij het ter perse gaan was de finale heraanleg 
ter hoogte van Huisartsenpraktijk Lourdes in 
volle afwerking. Het valt meteen op dat de 
parkeermogelijkheden er zo goed als volle-

Lourdesstraat wacht (on)geduldig) af…  
De fysische herinrichting van de Lourdesstraat loopt zo goed als op haar 
laatste benen. Het is nog wachten op het wegbreken van de tijdelijk afrit op 
de R4. En op een ‘klantgerichte’ parkeeroplossing voor enkele handelszaken 
in de omgeving. Ook de Motorstraat is weer volop bereikbaar… 

dig werden behouden. Ook in functie van de 
daar beschikbare laadpaal. Verderop is het 
nog wachten op een ‘klantgerichte’ parkeer-
oplossing voor enkele handelszaken in de 
omgeving. Vooral de twee bakkerszaken zijn 
vragende partij om een duidelijke en afge-
lijnde oplossing uit te dokteren die tegemoet 
komt aan o.m. hun los- en laadmogelijkhe-
den. Dat dit momenteel geen evidentie is en 
tot frustraties leidt - ook voor parkerende 
bezoekers - maakt de foto overduidelijk. Dan 
hebben we het nog niet over het feit dat de 
straat op die momenten ook te smal wordt 
voor het openbaar vervoer. Er is is dus al lan-
ger haast bij. Om het in het bakkersjargon te 
zeggen, de (ambtelijke) molen maalt traag. 
Hopelijk ook duurzaam en bedrijfszeker…

Eric VAN LAECKE  

Jong en onbezonnen? 
De omgeving van de Groenstraat 
ter hoogte van Eetcafé The Ca-
ve, werd recent opgeschrikt door 
een nachtelijk en vooral specta-
culair ongeval. Een robuuste per-
sonenwagen ging er meer dan zo 
maar uit de bocht. De schade aan 
het voertuig was in ambtelijke 
termen uitgedrukt ‘aanzienlijk’. 
Bij het ongeval was geen ander 
voertuig betrokken. De jonge be-
stuurder had duidelijk de wetma-
tigheden van het verkeer en van 
zijn voertuig verkeerd ingeschat. 
Hij bleef gelukkig ongedeerd. 
Allicht ging het om jeugdige on-
bezonnenheid, weliswaar  met 
zware financiële gevolgen. Ga 
dat thuis maar eens uitleggen. Al 
had het ook veel erger gekund. 
De leerschool van het leven loopt 
inderdaad niet altijd over rozen…

Eric VAN LAECKE    
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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

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.

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

Activiteiten gaan door:
- voor de crea en culinair: O C O, 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 woens-
dagavond om 20u00!
Je kan steeds in de loop van de reeks instap-
pen! Prijs wordt dan vastgelegd aan de hand 
van het aantal nog te volgen lessen.
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 & inschrij-
ven: 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 ge-
zellige babbel en met een drankje erbij, kan je rustig aan een ei-
gen handwerk verder werken.
Soms kan je vrijblijvend ook een cursus volgen.
Data en uren:  4/10 – 6/12 om 13u30  
20/09 – 18/10 - 22/11 om  20u00    
Ter plaatste betalen: 3 euro (5 euro niet-leden)

Oostakker september 2022  
Info: femma.oostakker@gmail.com
BE28 8905 3402 2720 van Femma Oostakker

- CURSUS “PLANTENHANGER IN MACREME” op dinsdag 20 sep-
tember  om 19u00 – info bij Rita 0473/87.06.02

- CURSUS “KRANSEN MET STOFJES MAKEN” op dinsdag 4 oktober 
om 13u30 – info bij Josiane 0479/49.08.54
Meebrengen voor de kransen:
Ofwel voorgesneden stofjes 6 x 6cm (even-
tueel bij Action ‘Deco Fabrics’)
-Je kan uiteraard ook de stukjes stofjes 
snijden uit grotere stukken stof (effen, 
dessin, mengen naar keuze)
-Aantal ongeveer 140 stuks
-Ook het thema kan je zelf bepalen: lente 
- herfst - kerst…
-Stofschaar of kartelschaar - Fijne haakpen
-Isomo krans: plat onderaan - diameter 
naar keuze (Banier, Kangoeroe, Pipoos)

Bij een kleine diameter ring, mogen de 
stukjes stofjes kleiner zijn.
Op de foto diameter 25cm.

REEDS NOTEREN IN JE AGENDA:
Creatief op 8/11: “Kaartjes maken”
Culinair op 25/10 & 13/12: “Gerechten met 
bier” & “Feestmenu”

Koop bij de Middenstand,
bij de plaatselijke handelaars
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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

Het overlijden vorig jaar van oerdrummer 
Charlie Watts viel bijna geruisloos tussen 
de coronaplooien en dat vond de brave 
man op voorhand wellicht niet erg ; hij 
was de bescheidenheid zelve en vond dat 
hij eerder toevallig drummer van de aller-
grootste rockband was geworden.  Maar 
als tegengewicht voor de extraverte act 
van maatjes Keith, Ron en vooral Mick ui-
teraard, bleek hij van onschatbare waar-
de,  59 jaar lang,  en zij beseften dat maar 
al te goed. Als drummer was hij de stil-
le kracht van de ritmesectie, gestoeld op 
fenomenaal slagwerk, sober en krachtig 
tegelijk. Hun wereldwijde ‘SIXTY Tour’  
bracht de Stones ook naar Brussel ; praise 
the Lord ! Wij hoopten in stilte dat ze wat 
meer nummers van ‘Exile On Mainstreet’ 
(1972) en ‘Sticky Fingers’ (1971) zou-
den vertolken dan gewoonlijk; kenners 
zijn het er wereldwijd over eens dat de-
ze twee albums een gedeelde 1ste plaats 
bekleden binnen hun oeuvre, en wie zijn 
wij om daaraan te twijfelen, na tientallen 
luisterbeurten.  Het begrip ‘tijdloze mu-
ziek’ lijkt wel hiervoor uitgevonden. In 
2015 speelden ze de integrale ‘Sticky Fin-
gers’, aangevuld met een aantal andere 
klassieke RS-nummers, in The Fonda The-
atre in Hollywood.  Dat was nogal ver van 
hier en sowieso allicht heel duur om er-
bij te zijn, maar gelukkig werd dit concert 
live gefilmd. Voor een luttele 20 euro heb 
je een CD én een DVD,  van wat een per-
fecte weergave is van waar The Rolling 

Zestig jaar op de planken en nog niet versleten!

The Rolling Stones
Wat kunnen we, na al die decennia, over hen nog aan nieuwigheden 
vertellen ?  De vraag stellen is ze beantwoorden. Onze muziekkenner 
‘Henry Trebellac’ was er live bij in Brussel, op 11 juli…

Stones voor staan; tijdloos dus.  Technisch 
perfect en bij voorkeur met koptelefoon 
te beluisteren en/of te bekijken.  Hopelijk 
doen ze dit nog eens over met ‘Exile On 
Mainstreet’; maar de tijd dringt, want wie 
goed kan rekenen, weet dat de rockico-
nen stilaan naar tram 8 opschuiven. In het 
boek ‘1001 Albums die je gehoord moet 
hebben !’ lezen we dat de heren vijftig 
jaar geleden zelf niet hoog opliepen met 
de muziek waaraan ze een jaar lang kei-
hard hadden gewerkt, in een kasteel in 
’t zuiden van Frankrijk, op de vlucht voor 
de Engelse fiscus. Raar ! Wees maar zeker 
dat ze, ondanks drank- en drugsmisbruik, 
effectief bleven doorwerken om tot het 
gekende resultaat te komen. Dat geldt 
misschien zelfs nog meer voor ‘Sticky Fin-
gers’. Dat diverse rockjournalisten des-
tijds aanvankelijk eveneens denigrerend 
schreven over ‘EOMS’, is al even onbegrij-
pelijk. Soit,  de tijd heeft alles rechtge-
zet. Zelf hebben The Rolling Stones tijdig 
ingezien dat een iets gezondere levens-
stijl noodzakelijk was om het, b.v., zestig 
jaar vol te houden ; houden zo, jongens ! 
De voorbije jaren zijn hun live-optredens 
stuk voor stuk nog steeds weergaloos ge-
bleken, o.a. in Hyde Park, London (2013), 
én zelfs in Havana, Cuba (2016).  Zie de 
gelijknamige DVD’s …
Wees gerust: ook deze SIXTY Tour is een 
aaneenschakeling van weergaloze op-
tredens,  en wij mochten het mee bele-
ven in het Koning Boudewijnstadion.  En 

om met de deur in huis te vallen: zij doen 
het niet meer voor het geld, maar des te 
meer omdat ze zelf maar niet genoeg 
kunnen krijgen van toeren en optreden.  
Voila, dit gezegd zijnde : de muziek staat 
nog steeds als een huis en het speelple-
zier spat ervan af; hierover zal geen enke-
le van de 48000 adepten die erbij waren, 
discussiëren. Bovendien laten ze het virie-
le machogedrag van vroeger grotendeels 
achterwege, wat hen alleen maar sympa-
thieker maakt.   
Er werd afgetrapt met een kort eerbe-
toon, d.m.v. oude en recente foto’s van 
maatje Charlie Watts, én de show werd 
aan hem opgedragen; goed gedoseerde 
emotie – we waren allemaal direct mee 
met het hele verhaal.  Het tweede num-
mer ‘19th Nervous Breakdown’  zorg-
de al voor kippenvel, net zoals iets later 
‘Out Of Time’; twee nummers uit hun ab-
solute beginjaren - de avond kon al niet 
meer stuk en ze waren nog maar goed 
twintig minuten bezig. Andere hoogte-
punten: ‘Honky Tonk Women’; ‘Paint it 
Black’; ‘Midnight Rambler’ (bluesrock uit 
1968, met Mick Jagger op mondharmo-

Het is een extra waarschuwing voor 
wie (nog) niet vertrouwd is met het 
concept. Recent werd nu ook een 
spookrijder gekiekt. De Duitse chauf-
feur was helemaal het (Gentse) noor-
den kwijt. De truck kon uiteindelijk 
halt houden en zich uiteindelijk zelfs 

keren. Zonder aanrijding of enige 
schade. Voor het aankomend verkeer 
was het een schrikwekkende ‘ont-
moeting’ die je geen twee keer wil 
meemaken. Ook aan veiliger structu-
ren moet men wennen… 

Eric VAN LAECKE    

Nu ook spookrijder aan turborotonde….
We schreven het al 
vorige maand. De nieuwe 
turborotonde aan Euro-
Silo  bouwt zich stilaan 
een kwalijke reputatie 
op. In korte tijd kantelden 
daar al minstens twee 
keer vrachtwagens die 
het nieuwerwets traject 
verkeerd hadden ingeschat. 
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SEPTEMBERKERMIS 
DESTELDONK 9 - 12 SEPTEMBER

2022
GRATIS
INKOM

VRIJDAG 9 SEPTEMBER
OPENINGSRECEPTIE  19u30
Voor alle inwoners van Desteldonk en genodigden

SHOW- EN DANSAVOND  20u

OPTREDENS VAN:
DANNY DIËGO
JOHAN VEUGELERS
ONTPOPT

ZONDAG 
11 SEPTEMBER

GRANDIOOS GRATIS 
KINDERSPEELDORP 10u - 18u

springkastelen, klimtoren, draaimolen, ballenbad, 
rodeo-stier, bungee trampoline, schmink,  

indoor-animatie, circusmateriaal, enz
INDOOR ALTERNATIEF INDIEN SLECHT WEER 

OPTREDEN VAN  
RAF VIOLI DISCOSHOW  16u

ZATERDAG 
10 SEPTEMBER
EETFESTIJN  19u
VARKENSGEBRAAD met champignonsaus, 
kroketten, warme groenten en DESSERTBORD
Volwassenen : 20€ | Kinderen tot 12 jaar: 12€
Inschrijven: 0470 22 99 74

SHOW- EN DANSAVOND  21u30
Muzikale omlijsting met STUDIO MUSIC-BOX

KOMISCH OPTREDEN VAN
CIRCO DAPARRO

MAANDAG 12 SEPTEMBER
KOFFIETAFEL & SENIORENNAMIDDAG  14u - 15u

voor alle 55-plussers van Desteldonk, Mendonk, 
St-Kruis-Winkel en Oostakker 

Deelname koffietafel + pannenkoek: 4€ | Inschrijven: 0470 22 99 74

KOMISCH MUZIKAAL OPTREDEN VAN  
DE ALFREDO’S  15u - 17u

Alle activiteiten vinden plaats in en rond de feesttent
einde Lichterveldestraat te Desteldonk.
Inkom gratis tijdens alle optredens!
Ruime gratis parking bij havenbedrijf Gent op 50m.

DESTELDONK KERMIS
Beste lezers, vorige maand werd dit kermisprogramma van de Desteldonk 

kermis niet gepubliceerd. Dit werd tijdig opgestuurd naar de redactie, 
maar is tussen de honderden mails (na verlof) verloren gegaan (of 

vergeten copiëren). Alvast mijn excuses. Missen is menselijk. Voor diegene 
die ‘Attentie’ heel vroeg in de bus krijgen (we starten pas op 9 september 

met uitdragen), hier alsnog het prachtige programma. - J.C. 

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

nica !); ‘Gimme Shelter’ (opnieuw actuele 
anti-oorlogssong en geïllustreerd met ver-
moedelijke beelden van stukgeschoten ge-
bouwen in Oekraïne) ; ‘Paint it Black’; en, 
jawel: ‘Satisfaction’ (onverwoestbare af-
sluiter).  Alle andere nummers waren fei-
telijk ook stuk voor stuk hoogtepunten, 
maar we kunnen ze hier moeilijk allemaal 
opnoemen …
Van het album ‘Exile On Mainstreet’ werd 
enkel ‘Tumbling Dice’ vertolkt en ‘Bitch’ 
was het enige nummer van ‘Sticky Fingers’ 
– zelfs ‘Brown Sugar’ ontbrak; beetje jam-
mer toch, maar het is hen vergeven, uiter-
aard. Ze zingen het dan ook : ‘You Can’t 
Always Get What You Want’. Is deze con-
certreeks nu hun laatste kunstje?  Wie zal 
het zeggen?
Kippenvelalbums: ‘Sticky Fingers’, ‘Exile On 
Mainstreet’, ‘Let It Bleed’ (1968) en ‘Tattoo 
You’ (1981)
Kippenvelnummer: ‘Midnight Rambler’ 
Kippenvelavond: Brussel, Koning Boude-
wijnstadion, maandag 11 juli 2022, 20.50 
tot 23.00.

Henry Trebellac
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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

Interesse in PADEL?
Als OKRA-lid kan je aan uit-
zonderlijke voorwaarden 
komen spelen in de Krijt-
estraat 60 te Oostakker.
Eerst een beetje les volgen? 
Dat kan geregeld worden!
Voor nauwelijks 5 euro per lesuur (reeks 
= 8 lessen) leer je “padellen” als een prof.
Interesse?
Op vrijdag 16 september 10:00u is er een 
demo/info-voormiddag
Om een idee van het aantal aanwezigen 
te hebben, vragen wij u wel om vooraf 
(ten laatste 14 sep) in te schrijven bij Noël 
Van de Velde 09 251 29 31 of liefst per 
mail naar okra.oostakker@yahoo.com

OKRA en de grote kermis
Zoals reeds gezegd: geen ontbijt, geen tentoon-
stelling, geen kaarting, geen petanque, maar 
niets doen, dat zagen we bij OKRA niet zitten. 
Zondagnamiddag vertrokken een 40-tal fietsers 
voor een tocht naar Moerbeke. Dinsdag hadden 
wij een promotiestand (met gratis koffie) op de 
rommelmarkt met een rijke oogst: 7 nieuwe le-
den. ’s Avonds was er dan onze deelname aan 
de oogststoet waar onze jubilarissen (6 koppels) 

op heel wat applaus mochten reke-
nen. Met onze welgemeende dank aan 
OKRA-lid André De Jaegher voor het 
ter beschikking stellen van de SAAB-ca-
brio en Arlette De Geyter (eveneens van 
OKRA) die voor een oldtimer VW-busje 
zorgde. Uiteraard bedanken wij ook al-
le vrijwilligers die de deelname aan de 
stoet mogelijk maakten.

OKRA Oostakker viert
haar oudste lid
Waar vind je een ver-
jaardagskaart voor een 
103-jarige? Daarom heeft  
medevoorzitster Ingrid er 
zelf maar eentje gemaakt. 
Julienne Ackerman mocht 
op 24 augustus 103 kaars-
jes uitblazen. Daarmee is 

ze ongetwijfeld ons oudste lid, misschien 
zelfs het oudste OKRA-lid van ’t land? Nog-
maals proficiat!
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BLOCK VASTGOED zorgt, als erkend vastgoedmakelaar, voor de be-
middeling bij verkoop en verhuur van uw woning of appartement.

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

LAATSTE APPARTEMENTEN 
NU BESCHIKBAAR

BEN-appartementen
(E-pijl 30 of lager)

ruime fi etsenstalling
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW 20APP

TE KOOP

LAATSTE 2 slpk-app.

nu beschikbaar

4

OP ZATERDAG 15 OKTOBER
& ZONDAG 16 OKTOBER 2022
houdt de Sint-Bernadetteparochie haar

In het NOVACENTRUM • Sint-Bernadettestraat 132 • Gent

Zaterdag 15/10 van 14u tot 18u
Zondag 16/10 van 10u tot 12u30 & van 14u tot 17u

HANDWERKBEURS
24e

Allerlei creatief handwerk
wordt te kijk en te koop gesteld

Breistand
pulls / mutsen / sjaals / kousen

bedsokken / vestjes / baby- en peuterkledij

Fantasietjes
allerlei haakwerk (o.a. gehaakte diertjes) / kussens /

poppenkleertjes / handtassen / patchwork / quilts / 

tafelnapjes / bedspreien / schortjes / tochthonden / 

geschenkideëen voor de feestdagen

Natuurkraam
kaarten / konfituur / bloemstukken

Kinderanimatie, schminkstand en visput

Wafel- en koffiebar, ook take-away

Tombola: altijd prijs, met mooie prijzen

De opbrengst gaat naar de V.Z.W. Parochiale Werken

www.bcwijnen.be 
Björg Claeys 

GRATIS WIJNPROEVERIJ 
Vrij 18/11 (17u-21u) Zat 19/11 (14u-18u) 
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De Hollenaarstraat heeft de laatste paar 
jaar al meer dan zijn deel van de ver-
schillende verkeersstromen gehad. Ge-
zien de ingrijpende werken in de buurt 
(o.m. kruispunt Groenstraat en de as Krij-
tekerkweg-Sint-Jozefstraat-Eksaardserij-
weg) ziet het er niet naar uit dat daar snel 
veel verandering in komt. Tenzij er door 
het beleid flankerend wordt ingegrepen. 

Hollenaarstraat wil onveiligheid
en verkeerslast drastisch keren
De Hollenaarstraat is beducht voor de nog toenemende onveiligheid 
en de verkeersoverlast. De engte is al immer een populaire 
verbindingsas tussen de Antwerpsesteenweg en de wijk Lourdes. Door 
de vele wegenwerken in  de  buurt is die vandaag quasi nog de enig 
beschikbare ‘vlotte verkeersader’. Het beleid kreeg al een pak concrete 
verzuchtingen in de bus. Wapperende gele hesjes wijzen erop dat ter 
plaatse een zone 30 van kracht is. Vaak  tevergeefs… 

Een vijftal buurtbewoners, in casu Shelley 
De Poorter, Nico Martens, Luut Depauw, 
Peter Dierinck en Ivan Mercier, richtten 
al hun concrete verzuchtingen aan het 
adres van burgemeester De Clercq, mobi-
liteitsschepen Filip Watteeuw, afdelings-
hoofd Tim Lonneux van het Agentschap 
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en 
vervoersmaatschappij De Lijn. Het zijn 

evenveel ‘stakeholders’ in het dossier. Dat 
intussen de Lourdesstraat weer open is en 
het aanbevolen traject niet langer via de 
Hollenaarstraat verloopt, is door de nieu-
we evolutie in de wegenwerken nauwe-
lijks of geen verademing. 
Wegenwerken en dito verkeersomleidin-
gen zijn al ruim acht jaar niet meer weg 
te denken in de ruimere Oostakkerse om-
geving. Er is bij de bewoners veel begrip 
maar vooral alsmaar meer ongeduld. Van 
het goede teveel maakt iedereen onge-
lukkig. Ook in de omleidingsstraten. Con-
creet wordt geklaagd over de risico’s op 
ongevallen, de nachtelijke overlast, de 
schade aan de infrastructuur en het ver-
keershooliganisme. Met de dwingende 
vraag om die tot een minimum te her-
leiden. En vooral sanctionerend op te 
treden. Wat volgens de woordvoerders 
niet het geval. Het is een verzuchting 
dat alom op het plaatselijk grondgebied 
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Gezinsbond	Oostakker	2de	handsbeurs	

Kofferbakverkoop	
Zaterdag	15	oktober	2022	

	 Van	10	tot	16	uur	 	

										 	
Baby-uitzet,	kinderkleding,	speelgoed,	boeken,	zwangerschapskledij,…	kortom	alles	

voor	de	kinderen.	

NIEUW	:	De	kofferbakverkoop	GOES	WILDE	:	uitbreiding	met	mooie	curiosa	en	
hebbedingetjes	uit	grootmoeders	tijd	om	jouw	interieur	op	te	fleuren,	je	
keukenmateriaal	aan	te	vullen	of	collecties	uit	te	breiden.	Zoals	bv	
grammofoonplaten,	kleding	alle	leeftijden,	uurwerken	en	opwindende	spulletjes	
die	de	meeste	mensen	in	de	loop	der	tijd	verzameld	hebben.	
	 	
Heb	je	op	zolder,	in	de	kelder,	tuinhuis,…nog	veel	spullen	die	eigenlijk	van	eigenaar	
kunnen	wisselen?		Neem	dan	zeker	deel	aan	deze	toffe	“in-open-lucht	2de	
handsbeurs”!	
	
Concept:	je	komt	met	de	wagen	krijgt	een	standplaats		toegewezen	en	je	kan	al	je	
spullen	aan	je	eigen	wagen	te	koop	zetten.	Je	kan	een	tafeltje,	klein	tentje	(3x3)	
meebrengen.	
Standplaats:		breedte:	4m,		lengte:		minimum	7	meter.	
Opstellen	vanaf	8	uur.	 	
Kostprijs:	€	15,00	voor	één	standplaats		 					 	
De	beurs	is	van	10	tot	16	uur.	
Info	en	inschrijven:	via		gezinsbond.oostakker@gmail.com									

	
Inschrijven	kan		tot	12	oktober	of	tot	volzet.	Er	is	plaats	voor	60	standhouders.	
Op	het	terrein	is	er	een	“smul-	en	speeldorp”	voorzien.	Een	koffie,	ontbijtkoekje,	iets	
fris,	een	lekker	hapje	‘s	middags	en	nog	zo	veel	meer	zal	er	allemaal	te	verkrijgen	zijn.		
Catering	is	voorzien	tot	15u.	
	
Dit	alles	gaat	door	op	de	terreinen	van	
Edugo	campus	De	Brug,	Eksaardserijweg	24			Oostakker,	zaterdag	15	oktober	2022	

	
	

Vrees en frustraties op een rijtje…
De buurtbewoners bevroegen zichzelf 
over de verkeerssituatie in hun buurt. De 
neerslag werd doorgestuurd naar de diverse 
betrokkenen en/of verantwoordelijken. Een 
greep uit hun ‘huiswerk’…

Signalisatie
Herhaald aanbrengen van wegmarkeringen ‘30’, dito 
verkeersborden aan elk kruispunt in beide richtingen 
en op regelmatige tijdstippen elektronische snelheids-
borden plaatsen.

Snelheidscontroles
Meer anonieme snelheidscontroles om het verkeer-
hooliganisme in te tomen.

Sensibilisering
Brief aan EDUGO om ouders en kinderen te sensibili-
seren over de toegenomen drukte en risico’s voor de 
fietsers, ook in de omleidingsstraten. Verzoek aan De 
Lijn om buschauffeurs attent te maken op de gevaren 
en de snelheid.

Infrastructuur
Plaatsen van snelheidsremmers zoals bloembakken, 
straatjuwelen… om de snelheid af te remmen. Drin-
gend nazicht van de betonplaten in de Hollenaar-
straat. Om de geluidslast door het zwaar vervoer te 
temperen. Intelligente verkeerslichten plaatsen in bei-
de richtingen die bij te snel aanrijdend verkeer op 
rood springen voor enkele seconden, eventueel met 
bijkomende flitser.

Zwaar vervoer
Invoering verbod op zwaar vervoer in de straat tussen 
bv. 22 en 6 uur. Betere kanalisering van het zwaar ver-
voer langs Antwerpsesteenweg en R4 om vluchtroutes 
maximaal te vermijden.

Varia
Vraag aan de stad om proactief te zoeken naar op-
lossingen, inclusief betere informatie bij uitzonderlij-
ke gebeurtenissen (bv tijdelijke doortocht buslijnen). 
Maak van de Hollenaarstraat een proefproject om op-
lossingen te kunnen bieden bij zware tijdelijke ver-
keersongemakken. 

Er is ook het voorstel om een knip in te voeren vanaf 
de Krijtekerwegel (EDUGO) voor auto’s en vrachtwa-
gens. Om belastend sluipverkeer uit Oostakkerdorp te 
ontmoedigen…

Eric VAN LAECKE

wordt aangevoeld. Een voorbeeld. Het percentage aan 
vastgestelde overtredingen (32,22%) in de Hollenaar-
straat in 2022 basis van de flitslocaties, behoort tot de 
trieste toppers. Het wijst op twee knelpunten: enerzijds 
de mentaliteit van de overtreders én de onaangepaste 
weginfrastructuur in functie van de zone 30. Ook aan 
Oostakkerdorp valt het nauwelijks op dat daar zo’n ver-
keersregime van kracht is. Er zijn ook de bekende infor-
matieve ongemakken en ‘slordigheden’. Zo verspreidde 
het Agentschap Wegen en Verkeer een plannetje waar-
op enkel een fietser was getekend bij de Hollenaarstraat. 
Ook al geldt de straat meer dan ooit als quasi enige 
vluchtweg in de oost-westelijke verbinding van Oostak-
ker-Lourdes. Ook de afwikkeling van het busvervoer en 
de tijdelijke locaties vlakbij de Krijtestraat roepen vragen 
op. Kortom, er is in het betrokken gebied veel werk voor 
de boeg voor de bevoegde ambtenaren. Dan hebben we 
het nog niet over de wegenwerken gehad op zich…

Eric VAN LAECKE  
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ATTENTIE 2022 - 56e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

oktober 10 30 september 7 tot 14 oktober
november 11 28 oktober 4 tot 11 november
december 12 2 december 9 tot 16 december

Sticker ‘Attentie JA’
Woont u in het uitdraaggebied van Attentie maar u hebt u een 
sticker ‘geen reclamedrukwerk’, dan mogen wij Attentie NIET 
in de bus steken. Wil je echter wél Attentie ontvangen, vraag 
dan onze sticker aan: mailtje naar info@dewegwijs.be, met uw 
straat en huisnummer en we bezorgen een sticker ‘Attentie 
JA’. Zo weten onze uitdragers dat daar wél een Attentie in de 

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

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

Grote rommelmarkt: 25 september
De rommelmarkt start om 7 uur en duurt tot 17 uur, aan de kerk 
Oude Bareel en omliggende straten. Wil u staan met een kraampje? 
Er worden geen voorinschrijvingen gedaan. Gewoon de dag zelf 
vanaf 7 uur aanschuiven, niet vroeger uitpakken aub. Er wordt u 
een plaats toegewezen door de organisatie. Prijs: 1 euro per meter. 
Hou rekening met de bewoners en bewaar de stilte. Er zijn ook 
geen wagens toegelaten in de Charles Doudeletstraat.

Nog vragen? Stuur email naar vermeirenjulian@gmail.com 
of bel 0490-193 025.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijdag 23 september 
19u30 Opening kermis met receptie op het grasplein, aangeboden door Dekenij Oude Bareel 
20u30  Buurtcafeetje in de kring, met de alomgekende en alomgeprezen DJ Tarack 

Zaterdag 24 september 
15u00 Wandeling (start wanneer je wil, tot 17u) door Oude Bareel Natuurlijk in onze buurt natuurlijk  
15u00 Straatanimatie en -spelen + kindjes maken aperitiefhapjes (i.s.m. ’t Speelakkertje vzw) 
16u00 Koekjesworp (i.s.m. Schrijnwerk Van de Walle bv en Verbauwhede bv) 
17u30 Raf Violi, kinderdisco 
18u00 Heerlijke stoverij of vol-au-vent met frietjes (of veggie alternatief) * info onderaan 
20u30 Dirk Bauters & Vanessa Chinitor (gratis, in de grote zaal) 

Zondag 25 september 
07u00 Rommelmarkt; Wordt onafhankelijk georganiseerd door Julian Vermeiren, voor àlle vragen: 0490 193 025 

10u00 De Vette Pistons, fanfare spielerei (op het terras) 
11u30 Les Somnambules, trio speelt gypsy swing tot jazz (eveneens op het terras) 
15u00 Semper Pie, akoestische covers door vader en dochter Jurgen en Wienke (uiteraard ook op ons terras) 

 
* Stoofvlees of vol-au-vent: overschrijving voor 18/09 geldt als enige inschrijving …x €15 (kind) + …x €22 (volwassene) 
Mededeling: uw naam + correcte aantal eters, storten op Oude Bareel BE83 8906 3426 2015  

 
Organisator Dekenij Oude Bareel. Gratis en openbaar initiatief. Editie 2022 

Met medewerking van de Stad Gent – cultuurdienst/ArtiestZoektFeestneus. Niet op openbare weg gooien  

Ontwerp: Goele De Beuckeleer 
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Eerstvolgende activiteiten:

Onze komende activiteiten

Wekelijks wandelen:
7,5 km of 4,5 km
iedere dinsdag om 14 uur en 
iedere donderdagvoormiddag 
om 9.30 uur. We komen samen 
aan de hoek Lijsterbesdreef/
Nachtegaaldreef. Info:
moniek.degheest@hotmail.com 
of tel. 09 228 92 82.

Petanquen:  20 september in 
de kring Oude Bareel om 14 uur.
Info: mark.persijn@telenet.be 

Wandelvoetbal: elke maandag. 
Info gilbert.dhaenens1@telenet.be 
of 09 251 33 37

Zwemmen: elke maandag van 
16 uur tot 17 uur. Info: 
gilbert.praet@skynet.be

Zondagsgevoel: Op zondag 
18 september om 15 uur in de 
kring van het Westveld. 
Info:
moniek.degheest@hotmail.com
of tel. 09 228 92 82.

Fietsen: Op donderdag 15 
september. Meer info bij persijn.
geeraert@scarlet.be

Crea: Op donderdag 22 
september om 14.30 uur in de 
Parochiale kring Oude Bareel.
Info bij Annie Mussely:
09 228 84 72 

Nordic Walking: We starten 
opnieuw met Nordic Walking 
in september. Beginners zijn 
welkom. Je hoeft géén stokken 
te hebben: wij hebben er in 
voorraad en Jacques zal de 
gepaste uitleg geven. 
Info:
jacques.braeckman@hotmail.com

Vrijdag 16 september: 
dagwandeling met gids in 
de Westhoek, naar minder 
gekende plaatsen en ’s avonds 
taptoe in Ieper.
info: linda.feys@outlook.be

Meer info over de 
verschillende activiteiten 
vind je op onze website:
www.okraoudebareel be.
en inlichtingen op:
info@okraoudebareel.be.
Voor meer details kan je onze 
nieuwsbrief lezen op onze 
website.

Je bent van harte welkom op onze open-deur dag van lijndansen 
op dinsdag 6 september in de kring van de Oude Bareel ! Breng 
gerust je vrienden mee. De les bijwonen is volledig gratis.
Je kan aansluiten bij een proefles: om 13.30 uur ofwel om 15 uur. 
Lijndansen of discodansen is géén country of cowboy dansen: 
klassieke dansen komen aan bod, maar je hebt géén partner nodig! 
- Info: annie_mussely@hotmail.com

TE KOOP
Set winterwielen dezent 
met continental banden 
16”205. In goede staat 
voor kia ceed. Prijs 375 
euro. Gsm 0474-625 634

TE HUUR 
Slotenbilk: praktijk- of kantoorruimte 
voor vrij beroep in residentiële 
woning met aparte ingang, 
wachtruimte met wc, wastafel; ruime 
parkeermogelijkheid
500 euro/maand + algemene kosten 
nog te bepalen. Info: 09-2190877

TE KOOP
Damesfiets Gazelle, nieuwe 
batterij apart aan te schaffen. 
125 euro. Tel. 0497-270790

TE KOOP
Drie eiken kasten, handwerk. Voor 
een ‘appel en een ei’.
Info:  0492-63 01 63, na  19 uur

TE KOOP
Dakdrager Thule, 
fietsenhouder: 
set regengoot + 
stangenset + proride, 
prijs 45 euro. Tel. 0497-270790

TE KOOP
Vier retrostoelen 
+ tafel 1,10 meter 
(uitschuifbaar tot 
1,70m), 70 cm breed. 
Alles in perfecte staat, vraagprijs 35 
euro. Info: 0494-79.37.35

TE KOOP
Motor voor Intex Pure Spa. Warmt tot 
40 gr. Goede staat, nieuwe filters en 
lamp. VP: 95 euro. Info: 0496-79 46 14

TE KOOP
Klein aquarium met pompje, 24 cm 
hoog, 40 cm lang, 20 cm breed.
Info: 0496-79 46 14
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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

Beleveniswandeling
Zaterdag 8 oktober2022

Torenwachter vertelt over
ambachten uit zijn tijd
In deze wandeling komt één van de ste-
nen torenwachters van het Gentse Belfort 
tot leven.
Hij vertelt over zijn leven, zijn hoogdagen 
als torenwachter en over de evolutie van 
de stad die hij van daarboven mocht aan-
schouwen.

Dany Hendrickx de vleesgeworden toren-
wachter neemt ons mee op deze wande-
ling en vertelt op een ludieke manier over 
de Gentenaars, hun ambachten en hun 
rijke geschiedenis.

Praktisch:
Start zaterdag 8 oktober om 14u30 op de 
vrijdagmarkt aan het standbeeld van Ja-
cob Van Artevelde.
Het deelnemersaantal wordt beperkt tot 
20. Indien een overtal aan inschrijvingen 
wordt er op zaterdag 15 oktober een 
tweede wandeling georganiseerd.

Deelname:
Leden 6 euro,  niet-leden 8 euro

Inschrijven:
door overschrijving op rekeningnummer: 
BE13 8905 3402 4639 van Pasar Oostakker 
met vermelding “Wandeling Gent” voor 
22 september. Betaaldatum is inschrij-
vingsdatum.

Inschrijven bij:
Carine Byl:
Ledergemstraat 23 te 9041 Oostakker
tel:092513475 of 0472649016
voor 22 september
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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 - Extra parking bij WELDA

sleeplife.be

OPENDEUR
DAGEN

Boost je nachtrust tijdens onze

matrassen   -  boxsprings  -  lattenbodems  -  hoofdkussens  -  beschermers  -  dekbedden  -  bedtextiel
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van 23/09 t.e.m. 08/10

Nu uitzonderlijke 
acties en kortingen
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