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

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs

Hubertusviering op het
evenementenplein - Blz. 3

Infomoment herinrichting
van Desteldonk. Blz. 18

Dames- en herenvolleybal:
spelen Europees in Oostakker. 

Zie blz. 31 en 36

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

ALLE
SNOEIWERKEN
ONTKRUINEN, VORMSNOEI

ALLE SOORTEN BOMEN
BEL 0469 138 608

Alles is weeral duurder geworden.
Laat dus tijdig je verzekeringen opnieuw berekenen. 

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

Alle info i.v.m. Attentie:

Jan Callebert: 0478 97 87 11

info@dewegwijs.be

VANDER SCHAEVEN
BVBA

Erkenning nr. 18571 - klasse 1 D8 D16 - D22

Vossenbergstraat 10 - Oostakker (Gent)

Tel. 09/251.16.18 - Fax 09/251.67.18

E-mail: info@sanitair-vanderschaeven.be

www.sanitair-vanderschaeven.be

LOOD - ZINK - SANITAIR
GAS - ROOFING
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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

“Ook volksfeesten en kermissen zijn een kostbaar 
erfgoed. We  moeten ze dus koesteren en liefst niet 
vroegtijdig van de kalender zien verdwijnen. Al zeker 
niet door kortstondig haantjesgedrag tussen o.m. de 
stadsdiensten of al te goedkoop korte termijn denken. 
Omdat die eeuwenoude traditie veelal een solidair 
bindmiddel is tussen bewoners van elke 
rang en stand. Daar is ook nog vandaag 
meer dan behoefte aan. Al dan niet in-
gegeven door besparingsdrift, luidt het 
eigentijds parool: samenwerken en samen 
organiseren. Is dat eigenlijk ooit anders 
geweest?  Om de kar van de vernieuwing te trekken, 
stopte de stad - lees toenmalig feestschepen Christo- 
phe Peeters – destijds de organisatoren  wat extra 
financiële middelen toe. Maar ook dat prijskaartje 
groeit en niemand weet wat morgen zal brengen. De 
stad wil het zelf organiseren van kermissen en fees-
ten  ‘afvoeren’ naar de onderscheiden organiserende 
comités in ruil voor een ruimer (totaal)budget. Het is 
een beproefde en vaak toegepaste tactiek. Zeker in 
besparingstijden…”  

Ja lezer, al wat u tot nu toe kon lezen, citeren we uit 
ons editoriaal ‘Oogstfeesten op nieuwe wegen’ van 
augustus 2016. U leest het goed, augustus 2016. In on-
verdachte tijden dus...

De geschiedenis dreigt zich intussen te herhalen. Kers-
vers feestschepen Bram Van Braeckevelt (Groen) wil 
op zijn beurt het subsidiereglement herzien. En cata-
logeert de deelgemeentelijke kermissen als zoveelste 

organisatie in het rijtje van Gentse festivals. Protest 
steekt op diverse locaties de kop op. In Oostakker 
dreigt de Oogststoet te verdwijnen en zette de de-
kenij de frustraties al op een rijtje, in Zwijnaarde ging 
het plaatselijk feestcomité met een pak eerbare ar-
gumenten in het verweer. En op de Septemberkermis 

in Desteldonk klonk de bedenking dat het 
stadsbestuur de ‘landelijke’ subsidies wil in-
perken om aan te wenden voor… de Gent-
se Feesten. Die laatste stelling is voor ons 
niet nieuw. Al in ons editoriaal van maart 
2015 (!), schreven we in onze bekende stijl: 

‘We blijven voor alles beducht dat het beleid - gedre-
ven door besparingen - op langere termijn nog meer 
gaat inzoemen op (grootschalige) centrumevenemen-
ten, aangestuurd door vooral commerciële motieven” 
einde citaat. Het herinnert ons aan de fusie van janu-
ari 1977 waarbij de deelgemeenten politiek werden 
voorgehouden dat ze hun eigen dorpskermis konden 
behouden. Mits lokaal draagvlak en inzet. Als men in 
het stadhuis nu eens respect zou tonen voor vroegere 
afspraken en beseffen dat elke deelgemeentelijke ker-
mis eigenlijk synoniem staat voor ‘plaatselijke Gent-
se Feesten’. Gelukkig zijn er nog altijd zovele kleine 
politiekers (lees geëngageerde burgers) die met veel 
gezond boerenverstand aan gemeenschapsvorming 
willen doen. Onbezoldigd dan nog. Herhaald, er zijn 
nog zekerheden. Maar hoe lang nog?????

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Kostbaar
erfgoed

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 !

15 OKTOBER:
BINGO-avond 
in The Cave
Graag aanwezig 
om 17 uur. Eerste spel start om 17u30. 
Tussendoor is een pauze voorzien waarin 
je iets kan eten indien gewenst. Mooie 
prijzen te winnen ! 10 kaarten: 15 euro.
Twee bonuskaarten: 10 euro.

11, 12, 13 NOVEMBER
STEAKMENU
IN THE CAVE: 39 euro p.p.

Carpaccio van rund

Of

Gerookte zalm

***

Steak met saus naar keuze*
Champignonroom, peperroom of 

provencaalse saus

Of

Salade The Cave

***

Dame Blanche

Of

Coupe Bresilienne

Graag reservatie op voorhand

10 DECEMBER:

KURT BURGELMAN 
LIVE  IN THE CAVE !
Start om 18u30.

Keuze uit vier gerechten: 
• américain préparé
   schotel garni
• stoverijschotel garni
• vol-au-vent schotel garni
• balletjes in tomatensaus,
   garni.

25 euro/persoon.

Reservatie noodzakelijk!
De plaatsen zijn beperkt. Vol = vol !

DE SINT KOMT IN THE CAVE
De Sint liet ons weten dat hij met enkele van zijn 
pieten bij ons op bezoek komt op 
zaterdag 26 november 2022 van 
15 uur tot 17 uur. De pieten die hij 
meebrengt gaan er voor zorgen dat 
jullie allemaal een leuke middag 
beleven. Ook zal hij voor elk kindje 
iets lekkers meehebben.
Indien mogelijk zou het wel handig 
zijn om jullie plaatsje te reserveren, zo kunnen 
wij jullie tafeltje klaarmaken en kan de sint beter 
inschatten hoeveel geschenkjes hij dient mee te 
brengen. 
Plaatsen zijn een beetje beperkt, wie reserveerde 
is natuurlijk zeker van een plaatsje bij de Sint. 
Terwijl de kindjes een leuke namiddag beleven, 
kunnen de mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,… 
genieten van een lekker drankje en/of hapje!!
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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	

	

tor banketbakker Jurgen Moeraert en zijn team (zie foto) hebben 
dat al langer begrepen. Moeilijk gaat ook. De modale bezoeker ligt 
trouwens niet wakker over wat daar vooraf allemaal aan voorbe-
reiding en inzet aan te pas komt. Het dorpsleven trekt bovendien 
alsmaar meer een eigentijdser, afstandelijker en meerkleurig jas-

Het is voor de plaatselijke Sint-Hubertusaanhangers alweer 
aanpassen geblazen. Na de coronaonderbreking kon vorig 
jaar het opzet terug doorgaan. Zij het - met veel goede wil 
en improvisatie - langs de intussen nieuwe straat en achter 
de kerk vlakbij het OCO. Daar wordt ook dit jaar het Sint-Hu-
bertusmenu geserveerd. Gezien die dichtbij locatie hadden 
de organisatoren graag die stek voor één zondag behouden. 
Maar de gewijzigde verkeersstromen én de alom betrokken-
heid van vervoersmaatschappij De Lijn aan Oostakkerdorp 
laten dit allicht nog slechts voor de grotere (Oogst)feesten 
toe. Zij het ook daar met veel discussies, frustraties en abrupt 
verhelpen vooraf (zie vorige editie). Maar tradities én het 
erfgoed van oprichter ‘feestenburgemeester’ Roger De Let-
ter verdienen nog altijd respect en… navolging. Organisa-

Hubertusviering neemt evenementenplein in…
Vzw Oostakkerse Sint-Hubertus Vrienden nodigt op zondag 
30 oktober uit op de jaarlijkse Sint-Hubertusviering. 
De opstelling verlegt zich fysisch alweer, nu naar het 
evenementenplein aan de kiosk en voor de kerk. Tenzij de 
recente heraanplanting (zie elders) alsnog roet in het eten 
gooit. Opgelet: de wijding van dieren en mastellen is al om 
8.30 uur! De gratis jenevers dus allicht ook…

je aan. De vertrouwde aanhangers van de 
patroonheilige weten trouwens al veel 
langer wat hen zoal te wachten staat.

Aanbod
Centraal in het aanbod staat op en aan 
het podium, de wijding van mastellen, 
dieren en hun baasjes. En de gratis uitde-
ling van het bakkersgoed aan ook de be-
zoekers. Alle huisdieren zijn in principe 
welkom. Elke bezoeker krijgt een gratis 
tombolalotje voor prijzen. Het gebeuren 
wordt veiligheidshalve een stuk afgeras-
terd door dranghekkens. Het kruispuntje 
aan de nieuwe straat zet u op de aange-
wezen toegangsweg. De korte rondgang 
vooraf is allicht definitief afgevoerd. Voor 
pastoor Chris Simoens van de Sint-Bavopa-
rochie is het nu al een behapbaar plaats-
je vinden in zijn drukke agenda. Vandaar 
dat ook de wijding wordt vervroegd naar 
8.30 uur. Gelukkig gaat dan ook de win-
tertijd in en kunnen we een uurtje langer 
slapen of… uitgaan.  De kinderkoetsen 
zijn weer van dienst. De jachthoornbla-
zers zakken opnieuw af uit Geraardsber-
gen. Met dank aan de stoere Brabanders 
van trouwe leverancier De Brabander uit 
Belzele. Die maakt nadien ook de ringste-
king te paard voor prijzen mogelijk. Ook 
dit jaar staan een aantal standjes opge-
steld om de inwendige mens te verster-
ken met gelegenheidsbordjes, warme 
soep en/of spelamusant. Zeg maar rand- 
animatie voor jong en minder jong.

Het Hubertusmaal (zie affiche) wordt voor 
een twee keer bereid door eigen koks, 
serveerders en dito afwassers. Met voor-
al ook dank aan de sponsors die veel (ex-
tra) mogelijk maken… ’s Anderendaags 
wacht ook de hernieuwde Halloweenop-
tocht. Oostakker leeft, al is dat op onze 
leeftijd alsmaar meer ‘overleeft’…

Eric VAN LAECKE     
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ORGELCONCERT HIJFTE

Zondag 16 oktober om 16 uur,
O.L. Vrouw-Middelareskerk
Hijfte Center 57, Hijfte

In het kader van de concertseizoenen ten voordele van 
het orgelproject in de kerk van Hijfte, nodigen we u 
graag uit op het concert van zondag 16 oktober in de 
kerk van Hijfte. Onder de leiding van dirigent Jeroen 
Keymeulen en met pianist Erik Brabants brengt het 
koor Vivente Voce uit Gent een mooie bloemlezing van 
koor- en piano-muziek. Vic De Wachter leest enkele tek-
sten en gedichten.

Het wordt een sfeervol, intiem concert waarin we in 
deze bewogen tijden een boodschap van hoop willen 
uitdragen. Het concert was immers reeds vorig jaar in 
november gepland, maar moest geannuleerd worden 
omwille van corona-maatregelen.
De opbrengst van dit concert gaat volledig naar het 
nieuwe orgel voor de kerk van Hijfte.

Op het programma:
Koormuziek van onder meer Anton Bruckner, Jaakko 
Mäntyjärvi, Will Todd, Jacob Narverud, Daniel Elder, Ste-
faan Vanheertum, Sarah Quartel en Marek Jasinski. Wer-
ken voor piano solo van Ola Gjeilo, Brahms en Respighi, 
door Erik Brabants.

Tickets: 15 euro
Tickets zijn te verkrijgen
via kristienbonne@hotmail.com
of op 09 355 83 72

ZON 16 OKT 2022 ▼ 16:00

O.-L.-Vrouw Middelareskerk 
Hijfte-Center 57 ▼ Lochristi-Hijfte

Tickets en info: 
 kristienbonne@hotmail.com
 tel. 09 355 83 72

Inkom: 
 € 15

ALGEMENE LEIDING
 JEROEN KEYMEULEN 

STEM
 VIC DE WACHTER

KOOR
 VIVENTE VOCE

PIANO
 ERIK BRABANTS
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met muziek van

A. Bruckner,
S. Vanheertum,

M. Jasiński,
D. Elder

en anderen

Concert ten voordele van het
nieuwe orgel van de kerk van Hijfte
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ONS OOSTAKKER
IN DE VORIGE EEUW
Uit het archief van
Alfons De Pauw
Deze groepsfoto van de Stedelijke La-
gere School, de vroegere gemeente-
school van Oostakker werd genomen 
tijdens het schooljaar 1983-1984. 
Op de foto staat Alfons De Pauw naast 
de toenmalige directeur, meneer 
Vleeshouwers. Op 1 oktober 1983 
werd Alfons De Pauw de nieuwe direc-
teur van de Stedelijke Lagere School.
Zijn eerste doelstelling was de school 
uitbreiden met een kleuterafdeling.
Na wat onderhandelen kreeg hij de 
steun van het stadsbestuur met de 
belofte dat de afdeling er zou ko-
men wanneer 12 kleuters konden in-
geschreven worden. En het werd een 

succes, want op 1 september 1984 kon 
worden gestart met niet minder dan 
53 kleuters zodat de lagere school  
voortaan als een basisschool werd 
aanzien. 

Op de onderste foto uit schooljaar 
1987-1988  is duidelijk dat de over-
gang van lagere school naar basis-
school algauw ook een “vrouwelijker” 
personeelsfoto opleverde. Al dient 
gezegd dat in die periode de onder-
wijssector ook algemeen steeds meer 
dames telde.

Staand van links naar rechts: Rita Poin-
tis, Pol Viaene, Diana Hemelsoet, An-
toon Verpoest, Wim Van den Berghe, 
Vera Van Parijs, Nadine Verplancke, 
Alfons De Pauw  
Zittend van links naar rechts: Godelie-
ve Van Heirsele, Carine Seyssens, Ca-
thérine Bekaert, Gina Caestecker 

Terloops kunnen we nog vermelden 
dat De Pauw ondertussen ook de direc-
tie had van de stedelijke afdelingen in 
St.-Kruis-Winkel, Desteldonk, Berna-
dettestraat, Lübeckstraat, Moutstraat 
en Vermeylenstraat.

Tekst: Guido Rogiers
Foto’s: Fons De Pauw

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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 OOSTAKKERSE  SCHUTTERSKALENDER 
OKTOBER 
KHM ONDER ONS: (lokaal: OCO, Pijphoekstraat 33) 

• Maandag    10/10 om 14u30 
• Zaterdag      15/10 om 14u30 
• Zaterdag      29/10 om 14u30 

NOVEMBER 
KHM ONDER ONS: (lokaal: OCO, Pijphoekstraat 33) 

• Vrijdag         04/11 GEEN SCHIETING  
• Maandag     14/11 om 14u30 
• Zaterdag      19/11 GEEN SCHIETING  

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

• Zaterdag      05/11 om 14u30 
• Vrijdag         11/11 om 14u30 
• Zaterdag      26/11 KONINGSCHIETING LEDEN

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

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak



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

 1,0 - 1,1 L/100KM  14,2 - 15,1 KWH/100KM  24 - 26 G/KM CO2  TOT 78 KM AUTONOMIE
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

OPEL ASTRA
DE NIEUWE PLUG-IN HYBRIDE

SPREEKT VOOR ZICH
Boek nu je testrit. 

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
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ENERGIEZUINIGE APPARTEMENTEN 
2 OF 3 SLAAPKAMERS

BEN-appartementen
(E-pijl 30 of lager)

ruime fietsenstalling 
met groendak

warmtepompen  
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW 20 APP 
TE KOOP

LAATSTE 2 slpk-app. 

nu beschikbaar

4

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 !

NACHT VAN
DE MIDDENSTAND OOSTAKKER!!
 

Zaterdag 19 november 2022 om 19 uur

Dit gaat door in Brasserie Mathise, Oostakkerdorp 46
voor alle handelaars en sympathisanten uit Oostakker 
en kanaaldorpen.

Aperitief met hapjes,  2 gangenmenu  + dessert voor de prijs van 85 euro per persoon 
(sympathisanten 90 euro) wijnen, frisdranken, lichte bieren en koffie tot 01 uur, 

inclusief een leuke afterparty.   
 

Cava met 2 hapjes van de chef 

Voorgerecht: 
Ceviche van zeebaars - vingerlimoen - soja - Yusuf - zure room

 
Hoofdgerecht: 

Hertenkalf - knolselder - boschampignons - spruiten - pastinaak - aardappelmousseline 
of

Kabeljauw met  - aardappelpuree – broccoli – bloemkool – jus van garnalen
 

Dessert  
Clafoutis - ingelegde peer - hangop - amandel  

 
Koffie met garnituur  

 
Graag deelname  bevestigingen voor 5 november op de volgende e-mail adressen:

info@om-oostakker.be of jeanpaul@oc-oostakker.be met vermelding van naam, aantal 
personen en uw keuze hoofdgerecht vis of vlees.

 
De inschrijving is definitief na het storten van  85 euro per persoon (sympathisanten 

90 euro), op rekening nummer  BE67 8905 3415 5587 van de Oostakkerse Middenstand 
met vermelding Nacht van de Middenstand.

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733
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P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

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

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

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

WWW.PDSCARS.BE

DRINGEND GEZOCHT:
OCCASIEWAGENS, ALLE MERKEN!

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

GOED EN BETAALBAAR  -  STERK IN SERVICE  -  UW VERTROUWEN WAARD

KANS kreeg rondleiding
De vrijwilligers van Welzijnsschakel KANS  
(Oostakker en Kanaalzone)  werden uit-
genodigd op  20  september  voor een 
rondleiding bij de dienst Van Stad Gent  - 
DBSE - Dienstenbedrijf Sociale Economie.
De verschillende diensten zoals de 
schrijnwerkerij, poetsdienst, keuken, 
wasserij, logistieke vaardigheden, chauf-
feurs, enz...  werden ons vakkundig 
voorgesteld door instructeur Koen Van-
rentergem. De mensen worden daar op-
geleid in verschillende vakken , om later 
door te stromen naar de werkvloer. Zij 
worden tijdens de opleiding  begeleid 

zowel in werkervaring, Nederlandse taal, 
als sociale vaardigheden. De meeste kun-
nen dan ook doorstromen naar talrijke 
bedrijven in het Gentse.
Ook de “Foodsavers”  is een afdeling die 
zorgt voor de voedselbedeling .
De etenswaren die worden opgehaald 
bij  verschillende warenhuizen, worden 
gesorteerd in ijskoude  frigo - lokalen en 
doorgestuurd naar de organisaties.
Zo krijgen wij ook maandelijks een ge-
varieerd aanbod  ter onzer beschikking 
dat verdeelt word onder onze KANS ge-
zinnen. 

Hardies Claudine

Bakkerij Mertens
Lourdesstraat 73 - 9041 Oostakker

T. 09/251 04 31

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

Nieuwe openingsuren
winkel Oostakker, vanaf 1 oktober: 

Ma, Di, Woe, Vrij en Zaterdag
van 06u30 – 19u00 

Donderdag en zondag gesloten
U kan wel bestellen voor zondag en afhalen langs de 
poort van 06u30 tot 10u00 of laten thuis leveren met 

uw zondagskrantje.
 

Let op, voor uw bestellingen op zondag steeds 
afrekenen op voorhand tijdens uw bestelling

=  minimum aan wachttijden! 

Vraag gerust info in de winkel.

BAKKERIJ

Koop bij de
lokale handelaars !

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

Wij proberen dit op te volgen.
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Uitgesteld is niet verloren…
De Gentse entertainer Bert Lenny was 
zopas te gast in Praatcafé The Secret 
aan Oostakkerdorp. Samen met zijn 
meezingende echtgenote Rita Piens 
hield hij gedurende een paar uur de 
‘tijdelijk uitverkochte’ pleisterplaats 
muzikaal in de ban. Het authentiek 
Gents café-chantant was eventjes 
terug van weggeweest…

Uitgesteld is niet verloren. Dat orakelden 
de uitbatende ‘mannekes’ Kenneth en Er-
win toen ze n.a.v. de Oogstfeesten hun 
traditioneel Gents café chantant op ker-
mismaandag in het water zagen vallen. 
Zeg maar, door de langdurige onbeslistheid 
van vervoersmaatschappij De Lijn. Die wilde 
de engte tussen de rotonde en de nieuwe 
straat aanvankelijk open houden. Gelukkig 
voor het kermisvolkje ging de straat toch 
een paar dagen helemaal dicht. Tot tevre-
denheid én de veiligheid van al diegenen 
die de dorpskermis - na corona en de infra-
structurele heraanleg - niet wilden missen. 
Tot ongemak van weggebruikers die het 
plaatselijk cultureel dorpsleven niet aan-
voelen en het centrum veelal als vluchtrou-
te gebruiken. Voor The Secret was er geen 
ontkomen meer aan. De beslissing kwam te 
laat om alles logistiek en muzikaal nog te 
organiseren. De vertrouwde gezichten van 
éminence grise Fred Geirnaert en de plaat-
selijke toetsenist Ronny Marino werden 
noodgedwongen gemist. In het Gentsch 
gezegd: ‘ze hadden het allemaal aan ul-
deren rekker…’ Herhaald, uitgesteld was 
niet verloren. Zanger, gitarist, saxofonist 
én vooral accordeonist Albert Lenssens - 
zijn echte naam - serveerde taalaangepaste 
Franse, Vlaamse en vooral Gentse medleys 
die iedereen herkende en/of kon meezin-
gen. Met op kop zijn eigen gecomponeerd 
lijflied “Als strop ben ik geboren”. “Daor an 
den Belfortoren” weet je wel. Met voorts 
muzikale uitstapjes naar Romain De Co-
ninck en de Gentse ‘oergroep’ Jawadde van 
mijn  vroegere (syndicale) geestesgenoot 
Luc Soens. In het publiek herkenden we 
o.m. de collega’s van cabaretgroep ‘Kloa-
ver Viere’ en plaatselijke muzikale trots 
van weleer Gerd Van Dam en zijn vroege-
re speelgenoot Liévïn. Met tussendoor het 
obligate kiekje van Bert en Rita, Kenneth en 
Erwin en de serveersters van dienst Geraldi-
ne en Kim, beiden uit Oostakker. Nog voor 
het optreden was afgelopen, stuurde we dit 
verslagje al door naar de uitgever. Die eeu-
wige ‘deadline’ toch. Dju toch…

Eric VAN LAECKE           
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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

Restjes stof worden verwerkt in een patchworkdeken, kerstversie-
ring, vlaggenlijnen, allerhande zakjes enz. Van oude hemden of ta-
felkleedjes met een leuk motiefje naait men poppenkleertjes en een 
grotere lap stof wordt gebruikt om een dekbedovertrek of verkleed-
cape te maken. Van wol breit men mutsen, sjaals, (bed)sokken, trui-
tjes en lappendekens: warm en energievriendelijk. Knuffels worden 
gehaakt van kleurrijk katoen en de clipjes van blikjes worden gebruikt 
voor het maken van een mooie tas. Er wordt geknipt, geplakt en ge-
borduurd om oude wenskaarten om te toveren tot originele, unieke 
kaartjes. Kleine pareltjes worden met naald en draad aan mekaar ge-
regen tot fijne juweeltjes. Thuiswerkers maken confituur van fruit uit 
eigen tuin…
Het originele resultaat van al deze “handenarbeid” wordt verkocht 
op de handwerkbeurs. Naast de verkoopstandjes is er een visput, 
schminkstand en workshop voor kinderen. Aan de bar kan je naast de 
gebruikelijke frisse dranken ook een verse Brusselse wafel met koffie 
of thee bestellen. De opbrengst van dit alles gaat integraal naar de 
vzw die instaat voor het onderhoud van het Novacentrum. Koop dus 
niet alleen lokaal maar ook duurzaam en sociaal en kom zeker eens 
een kijkje nemen op zaterdag 15/10 van 14u. tot 18u. en zondag 16/10 
van 10u.tot 12.30u. en van 14u. tot 17u. in het Novacentrum. - Greet

24ste Handwerkbeurs in het Novacentrum
Recyclage, circulaire economie, duurzaam, milieuvriendelijk; 
het zijn woorden die in deze tijd te pas en te onpas worden 
gebruikt. Het handwerkatelier Sint-Bernadette werkt 
echter al decennia lang volgens deze principes. Allerhande 
gekregen materialen worden gebruikt of hergebruikt. 
Elke donderdagnamiddag komen de vrijwilligers samen en 
wordt er raad gegeven, overlegd en natuurlijk gewerkt. De 
groep is zeer verscheiden en verschillende alleenstaanden 
genieten van de gezellige babbel en het sociale contact. 

OPENINGSUREN:
maandag t.e.m. vrijdag van 09u00 tot 12u00

en van 13u30 tot 18u00

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

Actie : bij aankoop van
2 reinigingsproducten:  

GRATIS EYE 
REMOVER PADS 

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

PRIMAGAZ, ANTARGAZ
Butane en propane flessen:

DÉ RELATIEF GOEDKOPE ENERGIE

Gezellig bruin cafeetje 
met terras vooraan en 

achteraan

ALLE INFO IN HET CAFE,
bij Nadine

Bredestraat 142
Oostakker

OVER TE NEMEN:
CAFE REINTJE

VERLOF VAN 31 OKTOBER t.e.m. 6 NOVEMBER
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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

tot

15 oktober 

2022

Wij komen samen aan de ingang van Hotelschool Gent, Lange Violettenstraat 
10 te Gent om 11.50 uur waar wij dan om 12.00 uur ontvangen worden in het 
restaurant.

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

Culinaire Degustatie
in Hotelschool Gent
Om het huidig feestjaar voor het 100-jarig bestaan 
van V.T.B. / vtbKultuur / Cultuursmakers af te sluiten, 
plannen we op dinsdag 29 november 2022 een de-
gustatiemenu.

Die heeft plaats in de vernieuwde Hotelschool Gent 
aan de Lange Violettenstraat en het gastronomisch 
menu wordt verzorgd door de leerlingen van het 7de 
specialisatiejaar.

Wij kozen voor een all-in formule bestaande uit een 
aperitief en een gastronomisch 5-gangen menu met 
geselecteerde wijnen, waters en koffie inbegrepen.

Onder voorbehoud van mogelijke veranderingen, 
vermelden we hierbij het menu:

Ei / gerookt brood / inktvis / pekel sjalot

Zeeduivel in macadamiakorst / venkel / ingelegde citroen

Eendenconfijt / butternut / Parmezaan

Traag gegaarde hondshaai / violette artisjok

Peer / chocolade / baba / pâte de fruit

De hotelschool is bereikbaar met het open-
baar vervoer en als je met de wagen komt, 
is het eenvoudigst om de ondergrondse 
parking van het Zuid te gebruiken.
De prijs voor dit all-in gastronomisch fes-
tijn is 60 Euro voor leden en 63 Euro voor 
niet-leden. Om in te schrijven, contacteer 
Pol Storme tel. 09 259.02.75, e-mail: oostak-
ker@cultuursmakers.be 
Je kunt ook inschrijven via onze website 
www.cultuursmakers.be/oostakker/activi-
teiten. Je bent slechts ingeschreven na be-
taling op rekening BE10 7360 6084 2104 
van Cultuursmakers Oostakker. Inschrijven 
kan tot en met 14 november maar er zijn 
slechts een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Bezoek aan brouwerij 
Huyghe in Melle
Op donderdag 15 december bezoeken we 
brouwerij Huyghe in Melle. Een bezoek aan 
brouwerij Huyghe is altijd een unieke erva-
ring. Deze brouwerij met een lange geschie-
denis is vooral bekend om zijn sterproduct, 
Delirium Tremens. 

We komen samen om 14.30 
uur aan de Geraardsberg-
sesteenweg 2B (glazen deur) 
waar de gids ons zal verwel-
komen. 
Tijdens ons bezoek krijgen we vooreerst 
een overzicht van het bedrijf en zijn ge-
schiedenis via een korte video. Daarna krij-
gen we een rondleiding in de brouwerij en 
leren meer over het productieproces van de 
verschillende bieren. Tot slot volgt er een 
bier degustatie van ongeveer 1 uur waar-
bij natuurlijk de Delirium Tremens niet kan 
ontbreken.

De prijs voor dit bezoek met degustatie be-
draagt 14 Euro voor leden en 16 Euro voor 
niet-leden. Om in te schrijven, contacteer 
Pol Storme tel. 09 259.02.75, e-mail: oostak-
ker@cultuursmakers.be 
Je kunt ook inschrijven via onze website 
www.cultuursmakers.be/oostakker/activi-
teiten.  Je bent pas ingeschreven na beta-
ling op rekening BE10 7360 6084 2104 van 
Cultuursmakers Oostakker. Inschrijven kan 
tot en met 4 december maar er zijn echter 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Snel inschrijven is dus de boodschap!
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BROOD EN BANKET

MOERAERT

Al onze producten worden
gemaakt met échte boter !

Pijphoekstraat 60 - Oostakker
09-251 06 72

OOK LOTTO & EUROMILLIONS DEPOT

Open vanaf 7 uur. Gesloten op woensdag.

Rudy Ramont - zijn echte naam - was afkomstig van Oostakker 
en liep school op de Sint-Bernadettewijk. Als zesjarige volgde hij 
al notenleer en accordeon bij de Gentbrugse Accordeonclub. De 
groep was er toen actief in zaak Lunapark aan het Arsenaal. Daar-
na ging hij in de leer aan de Academie voor Muziek, Woord en 
Dans Omer Van Puyvelde aan de Sint-Amandsbergse Schoolstraat. 
Zijn eerste live optreden ging door in café De Walput in de Gent-
straat. Hij hield er meteen de formatie ‘Rudy Hammond’ boven de 
doopvont. Hij deed dat samen met zijn vroegere vriend-drummer 
Eric Dierickx uit de Hollenaarstraat. Door mond-aan-mondrecla-
me en een assertieve veroveringstocht volgden al snel regelmatig 
optredens in de vroegere feestzaal Vooruit aan de Vrijdagmarkt. 
Eind de jaren zestig was er daar wekelijks bal op zaterdagavond 
en/of aperitief op zondagmorgen (‘Those were the days’). In 1974 
kocht Rudy Ramont zijn eerste Hohner klankorgel, een elektrische 
accordeon op voetsteun. Een jaar later gevolgd door een authen-
tiek elektronisch orgel Elka. Op 18-jarige leeftijd had hij zijn eigen 
orkest The Apollo’s met o.m. drums, sax en gitaar. Die laatste be-
speeld door Geert Van Hee, de vroegere waard van café De Spie-
gel aan Oostakkerdorp. Door de goede contacten met muzikaal 
fenomeen Bobby Setter - alias Bobke Verelst uit De Pinte - kon 

hij met zijn band mee aan de slag op no-
toire trekpleisters als de ‘Shape’ in Bergen 
(Mons) en ‘Eden’ op de dijk van Blanken-
berge. Hij stichtte later opnieuw een or-
kest ‘The Rudy Hammond Band’ en liet zich 
o.m. begeleiden door Tony & Patrick Fak-
kel, gitarist Dan Ellery - jarenlang te gast 
in het verdwenen café ’t Fortuintje aan de 

Rudy Hammond
liet vele muzikale harten kloppen…
Voormalig inwoner en muzikant in hart en nieren 
Rudy Hammond is recent overleden. Tot in zijn 
laatste uren verwende hij nog, samen met zijn 
‘Blue Ladies’, de plaatselijke OKRA afdeling in het 
Hotel de Lourdes. Hij stierf dus dichtbij zijn immer 
uitverkoren plek: het muziekpodium. We gingen 
grasduinen in ons archief (december ’14) n.a.v. de 
feestviering rond zijn 45-jarige carrière…     

Gentstraat - , Yvan Montrieux en een 
van zijn (huidige) zangeressen Chris-
telle, woonachtig aan Magergoet-
kouter. In diezelfde periode leerde 
hij (overleden) Pat Remue en enter-
tainer Fred Geirnaert kennen en trok 
er mee op de cabarettoer. In het mil-
lenniumjaar 2000 werd hij solo-mu-
zikant én kok in vast dienstverband 
bij ‘Begonia-Demonstratiereizen’ in 
de vroegere feestzaal Luxor op het 
dorp (nu Brasserie Mathise) en bege-
leidde er tal van Vlaamse artiesten. 
Met een nieuwe stijl, een aparte 
sound, show en entertainment sloeg 
hij de weg van ‘Rudy Hammond & 
Blue Ladies in. De toetsenist en het 
zangduo Christelle (De Mulder) en Wendy (Satyn) waren veel ge-
vraagd in binnen- en buitenland. Ze traden op met tal van bekende 
namen als Jackie Lafon, The Romeo’s, Salim Seghers, Garry Hagger, 
Natalia, Jason Bradley e.a. Met zijn synthesizer Tyros 5 Yamaha en 
zijn HK Audio versterking kon hij bogen op het beste materiaal 
op de Hi-fimarkt. Het liet hem toe in zalen tot duizend toehoor-
ders, mee te laten genieten van zijn Allround Show Combination. 
Tijdens een ‘Gentsche Kerstspecial’ in december 2014 in zaal Sivi, 
Maïsstraat werd hij door een pak muzikale lotgenoten gehuldigd 
om zijn 45 jaar muzikale carrière. Rudy was in al die jaren ook een 
voorbeeldige kok, niet in het minst ook voor de minderbedeelden. 
Hij had ooit een restaurantje aan de Pijphoekstraat (De Lantaarn), 
runde het hotel-restaurant De Perenboom in Moerbeke-Waas, 
was culinair actief in ‘t Rozenhof in Bassevelde,  in parochiekring 
Sint-Godelieve en in de buurtkeuken, beiden in Wondelgem. Hij 
woonde in die deelgemeente en had er een eigen opnamestudio.
Rudy Hammond & Blue Ladies zorgde recent nog op de maandag 
van de Oogstfeesten vol overgave en muzikaal vuur voor dende-
rende kermisambiance. Voor zijn hart het plots begaf, waren ze 
in het Hotel de Lourdes nog aan de slag voor de lokale OKRA af-
deling. Een van zijn laatste nummers die dag was ‘Leef, alsof het 
je laatste dag was’ van André Hazes. Oostakker is  een muzikaal 
boegbeeld én een innemende volkse figuur en warme weldoener 
armer.  Een ondersteunende en meelevende groet aan zijn kinde-
ren en zijn (Oostakkerse) familiegenoten.      

Eric VAN LAECKE 
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

10% KORTING
OP FILTERS & RUITENWISSERS 

BIJ ONDERHOUD OF HERSTELLING*

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/251.56.68
# info@garagejv.be  - www.garagejv.be

*10% korting op filters en ruitenwissers bij een onderhoud of herstelling. Geldig t.e.m. 31/10/2022 op vertoon van deze advertentie.
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AAN ALLE
NIEUWE INWONERS
EN JUBILARISSEN

van 2022 !

De Orde van de Gouden
Savooistek nodigt uit ! 

met medewerking van     

           
       Jubilarissen 2022:

50 – 60 – 65 – 70 getrouwd  

 Nieuwe inwoners:
geboren vanaf 1 september 2021

tot 31 september 2022
en alle nieuwe inwoners die in die 

periode in Oostakker kwamen wonen.

Wij heten u welkom
met een hapje en een drankje

op zondag  27 november
vanaf  10u30 tot 13u00,

in de grote zaal van OCO
Pijphoekstraat 30

  
Inschrijven tot 24/11 via mail:

claudinehardies@live.be
of  telefonisch 0473 94 98 23

AAN	ALLE	NIEUWE	INWONERS	EN	JUBILARISSEN	van		2022	! 
 
De	Orde	van	de	Gouden	Savooistek	nodigt	uit	!	 
 

								
			met	medewerking	
van										 						 

																																																			 
	Jubilarissen	2022	:		50	–	60	–	65	–	70	getrouwd		 
	Nieuwe	inwoners	:		geboren		vanaf	1	september	2021	tot	31	september	2022					en	allen	nieuw	
komen	wonen	te	Oostakker	tussen	deze	periode	.	 
 
Wij	heten	u	welkom	met	een	hapje	en	een	drankje	op	Zondag		27	november	vanaf		10.30u	tot	13	u,	
in	de	grote	zaal	van	OCO	-	Pijphoekstraat	30		 
Inschrijven	tot	24/11	via	mail	:		claudinehardies@live.be		of		telefonisch	0473	94	98	23						 
			

U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

OOSTAKKER – Lourdesstraat 66 : OOSTAKKER – Groenstraat 72 :

LOCHRISTI – Antwerpse stw. 8/004 : OOSTAKKER – Ledergemstraat 65

€ 495.000 € 268.000

€ 335.000 € 1.400/m

Handelszaak met woonst Verder af te werken woning

Gelijkvloers appartement met staanplaats kmo unit met kitchenette en bureau

224 m² 160 m²

100 m² 198 m²

EPC 414 kWh/m²3 4
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TE KOOP TE KOOP

TE KOOP TE HUUR

Unit 19: + 21% BTW
& AK: € 100/m

	

	

Wegwijs	9070		Heusden-Destelbergen		uitdragen	23	sept	tot	3	oktober	2022	

Afmeting	idem	advertentie	van	maart	2022	
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Oostakker september 2022  
Info: femma.oostakker@gmail.com
BE28 8905 3402 2720 van Femma 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 ie-
dere woensdagavond om 20u00 in Edugo St.
Vincentius, St.Rafaëlstraat 14 te Oostakker. 
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.
Nieuwkomers: 1ste les gratis 
Info & inschrijven: femma.oostakker@gmail.com

CREA CAFE
In ons creatief café mag je zelf een handwerk mee-
brengen, breien, haken, naaien…. Samen maken wij er 
enkele gezellige uurtjes van! Data: dinsdagen 18/10 & 
22/11 om 19u00  & 6/12 om 13u30
CULINAIRE MEEWERKLES: “gerechten met bier” 
-Dinsdag 25/10/22 om 19u00 – prijs leden: 15 euro (22,50 
niet-Femma leden)
-Inschrijven en betalen op rekeningnummer Femma 
Oostakker vóór 15/10!
-Info bij Jeannine 09/25110.80 of Roos 09/228.12.45 of 
femma.oostakker@gmail.com
-Meebrengen: mes, plankje, keukenhanddoek en hand-
doek voor de handen

REEDS NOTEREN IN JE AGENDA: 
- Creatief op 8/11: “Kaartjes maken”
- Culinair 13/12: “Feestmenu” 

- Verkoop van nieuwe en 2de handswagens
- Servicepunt voor particulieren/bedrijven en leasings
- Erkend koetswerkhersteller

Volg ons op facebook & Instagram of kijk regelmatig op onze site
om onze recentste wagens terug te vinden

Antwerpse Steenweg 86
9080  Lochristi 

Tel. 09/355.74.52
www.autocenterstevens.be

SCHELLYNCK
ROLAND

ALGEMENE DAKWERKEN

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

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

GRATIS OFFERTE
VLUGGE SERVICE

Roland Schellynck
H.B. de Tracylaan 13
9041 Oostakker

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !
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Dekenij Desteldonk weet als geen ander hoe de plaatselijke 
bevolking kermis willen vieren. Zeg maar, in een evenwichti-
ge mengeling van een paar show- en dansoptredens met en-
kele Vlaamse vedetten als Danny Diëgo, Johan Veugelers en 

Kermisvoltreffer met ook kopzorgen…
De jaarlijkse septemberkermis in Desteldonk 
werd alweer een voltreffer. De activiteiten voor 
jong en oud lagen goed in de markt en kregen 
heel wat belangstelling. Een enthousiast (jong) 
organisatiecomité deed er alles aan om de 
goegemeente te plezieren. Stoorzender in het 
verhaal, is de mogelijke knip in de stedelijke 
feestsubsidies vanaf volgend jaar.
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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

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)

partyband Ontpopt en een zelf bereid 
en bediend eetfestijn, gekruid met 
een komische act door Circq Daparro. 
En op zondag een al jaren zorgvuldig 
uitgebouwd kinderspeeldorp met ve-
le gratis attracties dat ook nu weer 
de grote massa trok. Kindvriendelijk 
afgesloten met de bekende Raf Vio-
li Discoshow. Logistiek geholpen door 
een aantal Chirojongeren. Die willen 
- tussen haakjes - plaatselijk opnieuw 
een jeugdbeweging opstarten met 
o.m. de steun van de dekenij. Met de 
onderliggende vraag aan het stadsbe-
stuur om daartoe de nodige facilitei-
ten te voorzien.

Op de slotmaandag was er traditi-
oneel een seniorennamiddag - ook 
voor de andere Kanaaldorpen - en al-
weer een komisch optreden, nu van 
De Alfredo’s. Om het frietkraam en 
enkele kermisattracties niet te ver-
geten. Kortom, het feestmenu bood 
alweer voor elk wat wils. De dekenij 
kan daarvoor beroep doen op een 
dertigtal enthousiaste ondersteuners 
in een lucratieve combinatie van aan-
komend jong bloed en oudere wijs-
heid en ervaring. Die mayonaise pakt  
en vormt mee de basis van het aange-
houden succes.

Toch is niet alles goud wat blinkt. 
Kersvers feestschepen Bram Van Brae-
ckevelt (Groen) wil vanaf volgend jaar 
- de ingreep werd door corona uitge-
steld - sleutelen aan het subsidiere-
glement. En alle festivals - een rare 
omschrijving voor een deelgemeen-
telijke kermis - op een evenwaardig 
apothekersschaaltje bedienen. Nu al 
moeten de organisatoren zelf instaan 
voor de huur en de opstelling van de 
tent, het plaatsen van dranghekkens, 
een mogelijke opkuis door Ivago en 
zoveel meer. De stad stelt vooral het 
materiaal ter beschikking. Al wordt 
dat vaak in weinig optimale staat 
aangeleverd en komen er veelal zelf-
redzame ingrepen aan te pas, leerden 
we al in de wandelgangen. De moge-
lijke toekomst ontlokte bij voorzitter 
Benny Van Doorsselaere tijdens de re-
ceptie, de uitspraak dat de deelge-
meentelijke financies straks dreigen 
ingeruild te worden voor het grotere 
centrumgebeuren. Niet in het minst 
allicht voor de Gentse Feesten. Zo vi-
sionair was die uitspraak trouwens 
niet. We deden die al vele jaren vroe-
ger in deze Attentie (zie Onder ons)…

Eric VAN LAECKE
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12 november 
OPENDEURDAG

09:00 - 19:00  
 SURPRISES

 GIVE AWAYS
INSCHRIJF PROMO’S

GROENSTRAAT 17 A
9041 OOSTAKKER

09 329 81 14 

Desteldonk kwam massaal luisteren…
Op woensdag 14 september zat De Kring van Desteldonk afge-
laden vol voor de ‘blijde intrede’ van Gentse schepen Filip Wat-
teeuw, vergezeld door een paar mensen van Farys.  We konden 
ons verwachten aan een uiteenzetting van een groen project 
voor heraanleg van onze dorpskern en dat werd het dus ook.  Fi-
lip Watteeuw liet de eer en het genoegen aan de vertegenwoor-
diger van Farys om één en ander toe te lichten i.v.m. vooral het 
rioleringsstelsel in een aantal straten van ons geliefde dorp. ‘Af-
koppelen’ is het nieuwste toverwoord en we hebben begrepen 
dat zelfs Europa zich onrechtstreeks bemoeit met Desteldonk!  
Deze evolutie is een zoveelste geruststelling voor het voortbe-
staan van Desteldonk, want wij menen ons te herinneren dat 
er in een ver verleden (jaren 70) sprake was van eventuele (ge-
deeltelijke) opslorping door de Gentse haven,  met een dreigend 
Doelscenario.  Zover is het gelukkig is het nooit gekomen en de De Aalsterse cartoonist, maar woonachtig in Sint-Amandsberg, 

Mario De Coninck - alias AAaRGh – heeft zijn sporen al langer ver-
diend. Tot in onze uitgaven toe. Zijn tekentalenten zijn bekend. 
Zijn creatief vermogen om de wereld van alle dag in herkenbare 
cartoons te vertalen evenzeer. Met bovenop een ruime uitstra-
ling in kranten en tijdschriften. Met de publicatie van cartoon-,  
sprookjes- en kinderboeken biedt hij zijn uitgebreide fantasie een 
relativerende uitlaatklep. Met zelf geschilderd realistisch werk, 
gekruid met cartoonexpressies, veroverde hij zich een herkenbaar 
uithangbord in het wereldje. Ook lokaal kan je hem soms (visu-
eel) tegen het lijf lopen. In vertwijfelende coronatijden liet hij zo 
zijn sporen na bij het echtpaar Bart Van Avermaet en Wendy De 
Kreyger aan de Drieselstraat 34 (ter hoogte van de splitsing met 
de Eksaardserijweg). Voor die trouwe aanhangers bedacht hij voor 
hun garagepoort allerlei figuren die als decoratie de belangstel-
ling doen opwekken. Het is zijn manier om ongewild zoveel mo-
gelijk zijn handtekening na te laten. De man is, samen met zijn 
echtgenote, ook de drijvende kracht achter improvisatietheater 
De Nonsens Alliantie. Maar dat is een hoofdstuk op zich…

Eric VAN LAECKE 

Cartoonist laat sporen na 
in Drieselstraat
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Waterproblemen
in Desteldonk
Op de infovergadering over de herin-
richting van Desteldonk klaagden een 
aantal bewoners over de bedenke-
lijke kwaliteit van het huishoudelijk 
water. Het fenomeen zou zich al een 
tijdje manifesteren. De woordvoerster 
van Farys zou dat laten onderzoeken. 
Oorzaak kunnen verstoringen of breu-
ken zijn in het rioleringsnet. Die niet 
zomaar met ‘extra spoelen’ kunnen 
worden opgelost. In Oostakker we-
ten we daar nog alles van. De deel-
gemeente kreeg er maandenlang af 
te rekenen met een bedenkelijke wa-
terkwaliteit. Met de laatste gemeen-
teraadsverkiezingen in de rug konden 
de actievoerders bekomen dat, bij de 
zich nog aandienende wegenwerkin-
gen (het lijstje is nog lang niet rond) 
de riolering integraal zal worden ver-
nieuwd. Dat was - hoe onbegrijpelijk 
ook - niet eens vanzelfsprekend. In 
essentie werd alleen bij breuken en 
gesignaleerde klachten het betrokken 
stuk riolering vervangen. Desteldonk 
wees dus pro-actief op uw hoede! Het 
verslagje van nieuwe collega Rik kan je 
hierboven lezen…

Eric VAN LAECKE 

laatste jaren kunnen we echt wel getuigen van een heuse herop-
leving,  want nieuwe woningen schieten hier als paddestoelen uit 
de grond en bestaande woningen worden gerenoveerd. 
Blijkbaar moet er nu dus dringend werk worden gemaakt van af-
koppeling : een aantal huizen in sommige straten zijn niet aan-
gesloten op gescheiden rioleringen,  met aparte afvoering  van 
regenwater en huishoudelijk afvalwater.  Daar moeten we in mee-
gaan, denken we zelf.  En de groenen zouden de groenen niet zijn,  
indien ze geen gebruik zouden maken van dit nieuwe gegeven 
om onze straten te ‘verzachten’, met veel nieuw groen (bomen 
en struiken) en fietssuggestiestroken – mooi woord én een mooi 
initiatief, voor zover ons autogebruik en bijhorende parkeergele-
genheid niet te veel in het gedrang komen.  Dat laatste is voor alle 
bewoners van Desteldonk heel belangrijk, vaneigens, want men 
kan en mag toch niet verwachten dat wij allen in de toekomst 
alle boodschappen (b.v.) met de fiets gaan doen.  Bijhorende snel-
heidsremmende maatregelen zijn dan wel weer welkom,  want 
hier wordt nogal eens veel te hard gereden en dit niet alleen door 
automobilisten…
Het vragenuurtje na de uitgebreide uiteenzetting in woord en 
beeld werd dan ook door een aantal toehoorders aangegrepen 
om details aan te kaarten,  en daar werd, het moet gezegd, echt 
wel naar geluisterd;  we hopen nu dat daarmee ook rekening 
wordt gehouden, Filip.  Wie wil weten om welke straten het in 
de praktijk gaat,  surft best naar ‘Project Desteldonk’; daar vind je 

ook grondplannen van de heraanleg,  en simulatiefoto’s.  Baai de 
weei: de vernieuwde aansluiting op de Kennedylaan is een apart 
project (‘voor later’) …

Rik Callebert, Desteldonk

Kerstdiner Vl@s
Noteer nu reeds in uw agenda:
maandag 19 december, 11u45, OCO:

KERSTDINER VLAS:  55 euro p.p.

Meer info in volgende Attentie of ook via 
0475-87 01 64 of accackgroen@skynet.be
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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

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

STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

Honoré Drubbelstraat
Tussen de Ledergemstraat en de Gentstraat loopt de Honoré 
Drubbelstraat, vernoemd naar een luitenant-generaal uit de 
Eerste Wereldoorlog.

Honoré Drubbel werd op 2 december 1855 
geboren in Oostakker als zoon van Jose- 
phus Drubbel. Zijn vader Josephus (ook ge-
boren en getogen in Oostakker) was een 
Belgisch politicus en notaris en van 1867 tot 
aan zijn dood in 1869 was hij tevens burge-
meester van Oostakker.

In 1914, bij het begin van de oorlog, was 
Honoré Drubbel generaal-majoor in het 
Belgisch leger, maar na een reorganisatie 
van de legertop kreeg hij in januari 1915 
het bevel over de 2de Legerdivisie. De jon-
ge Vlaamse frontsoldaten, die geen Frans 
kenden, kregen toen hun bevelen van 

overwegend Franstalige officieren. Honoré 
Drubbel stond toen bekend als iemand die 
heel streng optrad tegen alles wat volgens 
hem leek op Vlaams gezindheid en voor-
al de Vlaamse studiekringen werden door 
hem geviseerd. Binnen deze 2de legerdivi-
sie groeide de Vlaamse Frontbeweging ge-
stadig naarmate de oorlog verder woedde. 
Onder zijn bevel werd Antwerpen in 1918 
bevrijd. Niettegenstaande zijn aanzien 
binnen het Belgisch leger, zorgde Honoré 
Drubbel voor opschudding in 1920 op het 
proces tegen de Vlaamsgezinde Lodewijk 
Dosfel. Dosfel aanvaardde tijdens de oor-
log een lesopdracht aan de Universiteit 
Gent. Die universiteit werd met steun van 
de Duitse bezetter vervlaamst en op het 
einde van de oorlog werd Lodewijk Dosfel 
o.a. hiervoor gearresteerd. Op zijn proces 
werd de verklaring van Honoré Drubbel be-
grepen als zou hij (tijdens het slotoffensief 
aan het IJzerfront) de regimenten waarbin-
nen de Frontbeweging de meeste aanhang 
had, naar de gevaarlijkste frontlinies ge-
stuurd hebben. Op die manier was, volgens 
hem, de oneer die de vaandelvluchters of 
landverraders (zoals hij de Vlaamsgezin-
den noemde) het land hadden aangedaan, 
rechtgezet. Volgens historicus Bruno De 
Wever moet de haat tegen de Vlamingen 
van Drubbel toch wat genuanceerd worden 
en is de interpretatie van zijn verklaring op 
het proces niet helemaal correct.

Honoré Drubbel werd in 1921 door koning 
Albert I van België in de erfelijke adel ver-
heven met de titel van baron. De titel was 
overdraagbaar naar zijn eerstgeborene, 
maar hij had geen nakomelingen.
Tijdens het vormsel van 16 juli 1923 in Oost- 
akker was hij algemeen peter voor de 
vormelingen en hij schonk in die periode 

zijn generaalshoed aan de kerk zodat die 
kon gebruikt worden door de suisse. Dat 
is een soort protocollaire functie binnen 
de rooms-katholieke kerk, nl. de persoon 
die instaat voor het goede verloop van de 
kerkdienst.
In oktober 1924 bezocht Koning Albert I 
hem toen hij ziek te bed lag in zijn huis aan 
de Gentstraat 258. Amper 2 weken later, op 
15 november, overleed Honoré Drubbel.

Op 6 april 1935 werd de Sint-Joriskazerne 
van Antwerpen omgedoopt tot Generaal 
Drubbelkazerne, waar in 1936 ook een 
gedenkplaat met de beeltenis van Honoré 
Drubbel werd onthuld tijdens een groot 
ceremonieel evenement. Ook in Berchem 
werd een Generaal Drubbelstraat naar 
hem vernoemd. En in Gent is er zelfs een 
Tuinwijk Generaal Drubbel (gelegen in de 
straten Gambrinusstraat, Hoppestraat, Po-
peringestraat en Radijsstraat in Wondel-
gem).

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

26 november 2022

PASAR FEEST
Pasar Oostakker is zeer tevreden dat we jullie terug kunnen 
uitnodigen op ons jaarlijks afsluitfeest. Dit gaat op veler vraag 
in de namiddag door.
Het gezellige kader van Hotel De Lourdes, het lekkere eten 
en jullie aanwezigheid zullen een waar feest maken van deze 
samenkomst.

Dit jaar verwachten we jullie vanaf 12 uur in Hotel De Lour-
des, Onze-Lieve-Vrouwdreef 6 te 9041, Oostakker. 

De kok heeft weeral een fantastisch menu
uit zijn koksmuts getoverd:

Kirr Royal met hapjes van de chef
***

Noordzeedelicatesse
***

Pompoenroomsoep
***

Kalfsnootjes met herfstgarnituur en kroketjes
***

Chocolademousse surprise
***

Koffie en versnaperingen
***

Menu met geselecteerde witte en rode wijnen en waters in-
begrepen. Voor mensen met een voedselallergie kan dit menu 
aangepast worden. 
Dit alles voor de prijs van 70 euro, zowel voor leden Pasar 
als niet-leden, te storten op rekening: BE13 8905 3402 4639 
van Pasar Oostakker met vermelding Pasar Oostakker Feest + 
aantal deelnemers voor 18/11/2022. Betaling is bewijs van in-
schrijving. Graag ook via e-mail (pasar.oostakker@gmail.com) 
of telefonisch verwittigen. 
Indien je graag met iemand samen zit, gelieve dit te melden 
bij inschrijving 

Meer info bij: 
Erik Verleyen:
Henri Bernard de Tracylaan 53, 9041 Oostakker, 0472-882840

Eric De Mey:
Sint-Jozefstraat 32, 9041 Oostakker, 0468489938

Oostakker

OPENINGSUREN:
maandag tot vrijdag

7u00 tot 18u30
Zaterdag 8u00 tot 14u00

Speel bij ons ook

Onder voorbehoud zolang de voorraad strekt
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Elke DERDE vrijdag van de maand,
organiseren we terug
onze succesformule;

‘Dinner & Dance’
Een all-in (79 euro)

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

Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet

(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

Alle gerechtjes bestaan uit mooie bordjes welke 
de gasten makkelijk kunnen nemen.

Zowel vis, vlees als vegetarisch is voorzien. 

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

Reserveer nu nog:
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)

Herinrichtingswerken Antwerpsesteenweg in nieuwe fase
De herinrichtingswerken aan de Antwerpsesteenweg (‘Nikita’-kruispunt) 
gaan een nieuwe fase in. Het  kruispunt met de Groenstraat/Orchideestraat 
is weer open. Daardoor wordt de oprit naar de R4 weer vlotter bereikbaar. 
De nieuwste aanpassing zal ook de verkeersdruk in de Hollenaarstraat doen 
afnemen. Ook aan de Drieselstraat wordt wat gewerkt…

Verkeersdiscipline
kan wonderen doen…
U kent het fenomeen beslist. Als het 
niet echt moet, houden steeds min-
der mensen zich rigoureus aan de ver-
keersregels. Daar staat geen leeftijd, 
geslacht, vervoersmodus, beroep of 
wat dan ook op. Het is vandaag zelfs 
grotendeels ‘bon ton’ om iedereen zijn 
goesting te laten doen. Vrijheid-blij-
heid. Iedereen heeft verwijtende ver-
halen over de andere. Er is maar één 
groot gelijk en één zekerheid: zonder 
verkeersdiscipline in de breedste zin, is 
veilig ‘samen-rijden’ op de weg een il-
lusie. Elk slachtoffer is er nog altijd één 
teveel. Het gedrag staat haaks op de 
inspanningen die dokters zich getroos-
ten om zelfs maar één leven te redden. 
Dit zoveelste pleidooi vond zijn oor-
sprong in een ‘momentopname’ in de 
buurt van het Nikita-kruispunt aan de 
Antwerpsesteenweg waar nog altijd 
‘ongevallen’ gebeuren…
Een zonnige zondagmorgen. Met 
twee staan we te wachten aan de ver-
keerslichten aan de Drieselstraat. De 
camionette naast mij beperkt wat het 
zicht en wil afslaan richting Lochris-
ti, ikzelf naar rechts richting Gent. 
Gezien de wegenwerken, moet ik 
meteen ook de tijdelijk aangelegde 
midden rijstrook bereiken. Uitkijken 
dus. Het licht springt op groen. De 
camionette zet aan net als ik. Ik weet 
me a.h.w. beveiligd door de impact en 
de rijrichting van mijn afslaande col-
lega. Gelukkig heb ik de aangeboren 
reflex om tweemaal in beide richtin-
gen te kijken voor ik helemaal aanzet. 
De schrik sloeg me om het hart toen 
een fietsende jongedame met kop-
telefoon vanachter de bestelwagen, 
alsnog kwam aan gepeddeld. Gevoels-
matig niet eens betrokken of geïnte-
resseerd. Ze was ofwel helemaal door 
het rood gereden of had de oversteek  
te risicovol aangevat. Je wil niet lezen 
wat me toen aan verwensingen door 
het hoofd ging. Met als belangrijkste 
‘Jij wil misschien al dood, maar ik nog 
niet’.  Het is vandaag een zoveelste 
fait divers maar ik blijf het herhalen: 
(verkeers)discipline kan nog altijd 
wonderen doen. … 

Eric VAN LAECKE

De sinds 2 augustus aan gang 
zijnde fase 5 is intussen achter 
de rug. Cruciaal daarin was de 
herinrichting van de aansluiting 
op de Groenstraat. Inclusief de 
wegenwerken aan de noordzij-
de van de Antwerpsesteenweg 
(N70) tussen het kruispunt met 
de Herman Teirlinckstraat tot aan 
de brug over de R4. Die laatste 
ingreep gaat in dezelfde werfzo-
ne ook in een volgende fase vlot 
en gestaag verder. Dat laatste 
maakt de tijdelijke ongemakken 
er best draaglijker op. Ook al is 
het einde van de werken, voor-

zien tegen april 2023, nog lang niet in 
zicht. Het kruispunt aan de Groenstraat/
Orchideestraat is intussen heropend. Het 
is ruimer ‘opengetrokken’ en ligt haakser 
op de overkant.

Fase 6
In de werfzone verloopt het verkeer ver-
der in beide richtingen. Vanuit Gent is er 
linksafslagverbod richting Groenstraat. 
Omrijden via de Herman Teirlinckstraat, 
Pijkestraat en Orchideestraat maakt 
de Groenstraat wel bereikbaar. Vanaf 
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In Oostakker loopt er veel schoon volk rond en valt er altijd iets te beleven. 
Deze maand gaan we op zoek naar onze lokale lekkernij: 
 

Zoek de vlaai! 
 
Stuur jouw oplossing voor 1 november 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 kokette dame was géén 
deel van de groep De Morizen. 
 

 
 

Lochristi is er dan weer linksaf-
slagverbod naar de Herman 
Teirlinckstraat (MediaMarkt). 
Dat geldt evenzeer vanuit die-
zelfde straat richting Gent. 
Omrijden via Pijkestraat en 
Orchideestraat brengt soelaas. 
Tijdens deze zesde fase worden 
ook voorbereidende werken 
uitgevoerd ter hoogte van het 
kruispunt met de Drieselstraat. 
Die hebben geen impact op 
het verkeer. Er word van de 
gelegenheid gebruikgemaakt 
om enkele herstellingen aan 

de brug over de R4 uit te voeren. 
Die ‘opfriswerken’ starten eind 
deze maand en duren tot eind ok-
tober. De herstelling gebeurt aan 
de onderzijde en moet vermijden 
dat er nog waterinfiltratie is van 
bovenaf. Ook de leuning van de 
brug wordt vernieuwd, in de bei-
de richtingen. Het verkeer op de 
R4 zal daar nauwelijks of niet hin-
der van ondervinden. Ook de Ant-
werpsesteenweg (N70) zal er geen 
last van hebben…

Eric VAN LAECKE 

ALBUM PINK FLOYD BIJNA 50 JAAR OUD
Darkside of the Moon
Over Pink Floyd en zijn drijvende kracht en 
songwriter Roger Waters zijn dikke boeken 
geschreven.  Wij kunnen daar niets aan toe-
voegen,  enkel er iets uitlichten wat bepa-
lend is geweest voor zijn muzikale exploten.
Waters heeft zijn vader nooit gekend,  want hij was vijf 
maanden oud toen die sneuvelde in W.O. II.  Hij heeft 
dit trauma tot in den treure toe in zijn muziek verwerkt,  
wat hem nogal eens werd verweten, want beschouwd als 
navelstaren.  Daar valt iets voor te zeggen,  maar het is 
wel een  universeel en actueel thema; dat behoeft geen 
verdere uitleg tegenwoordig …
Zijn favoriete thema heeft hij het mooist onder woorden 
gebracht in 1973, op het PF album ‘The Dark Side Of The 
Moon’. 

Kippenvelnummer ‘Us and Them’ 
Us, and them  /  And after all we’re only ordinary men 
/ Me, and you / God only knows it’s not what we would 
choose to do / Forward he cried from the rear / And the 
front rank died / And the general sat, and the lines on 
the map / Moved from side to side // Black, and blue / 
And who Knows which is which and who is who // Up, 
and down /   And in the end it’s only round and round, 
and round / Haven’t you heard it’s a battle of words  / The 
poster bearer cried / Listen son, said the man with the gun 
/ There’s room for you inside // Down, and out / It can’t be 
helped, but there’s a lot of it about  / With, without / And 
who’ll deny it’s what the fighting’s all about / Out of the 
way, it’s a busy day / And I’ve got things on my mind / For 
want of the price of tea and a slice / The old man died

Henry Trebellac                                                                                                                                        
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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

Speciaalbieren
een passie… absoluut
Bij Dranken Geers proberen we dan ook 
(naast een ruim assortiment van een kleine 
2000 speciaalbieren) onze klanten met raad 
en daad bij te staan. Een heel leuke trend, 
die meer en meer zijn opgang vindt bin-
nen de bierwereld, is de beerfoodpairing. 
Daar spelen we dan ook gretig op in en on-
dersteunen we een aantal restaurants met 
advies en bijpassende biertjes. Let wel, beer-
foodpairing is niet er zomaar lukraak een 
biertje bij serveren. Alle smaakcomponen-
ten van zowel het gerecht als het bier wor-
den ontleed en moeten bij elkaar passen of 
zorgen voor een contrast. Dit maakt het al-
lemaal heel boeiend om zo een meerwaar-
de te creëeren.

Beste smaakliefhebbers, de komende tijd zal 
ik jullie als professioneel biersommelier/zy-
tholoog op regelmatige basis warm maken 
voor deze trend met een aantal creaties en 
het hoe en waarom van deze pairings.

Coquille, zalf van 
erwt, rodebietcoulis 
en crumble van bacon

Bij dit mooie gerecht 
komen vooral aardse 
toetsen naar boven, nl. 
van de rodebietcou-

lis en van de zalf van erwt. Daarnaast heb 
je de lichtheid en het ziltige van de coquille 
en wat vettigheid en knapperigheid van de 
crumble van de bacon.

Het gerecht vraagt een lichter biertje, met 
toch voldoende aroma en body, maar toch 
eentje dat compatibel is met de overheer-
sende aardse toetsen.

Wat kan je dan beter kiezen dan een Specia-
le Belge. Ik heb gekozen voor de Franc Belge, 
een Speciale Belge van Brouwerij de Ranke. 
Dit is een amberkleurig biertje van 5,2% alc. 
De tonen van het biertje zijn verfrissend, ca-
rameltoetsen, wat hoppigheid, wat umami, 
wat zoetigheid.

Dit is gewoonweg een perfecte match: de 
voornamelijk aardse tonen van het ge-
rechtje blenden perfect met de lichte ca-
rameltoetsen en de lichte zoetigheid en 
hoppigheid van het biertje, heel verfrissend 
en complementair.

Advies nodig wat betreft biertjes of food-
pairing? Interesse in een gezellige bier-
proeverij met bijpassende hapjes en uitleg? 
Je wil een nieuwe bierkaart uitwerken? 
FB Kris Zythos of mail naar shop@dranken-
geers.be of spring eens binnen in de shop. 
Dranken Geers, Ledergemstraat 7 9041 Oos-
takker, 09/251.05.83

Smakelijk en santé en tot gauw 
Kris Zythos, biersommelier/zytholoog
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PUZZELKAMPIOENSCHAP
Zondag 6 november van 10 tot 12 uur
Adres: Wijkhuis P.De Rudder, Groenstraat 
51/53 Oostakker
In teams van maximum 4 personen maak 
je op tijd een puzzel van 500 stukjes. Ui-
teraard krijgt elke ploeg dezelfde puz-
zel…spannend! Wie is de eerste klaar?
Geschikt voor (groot)ouders en (klein)
kinderen die graag een puzzeltje leggen. 
Kinderen vanaf 6 jaar tot…
Stel vlug jouw ploeg samen en schrijf je 
per kerende in, het wordt vast een leuke 
uitdaging. Er zijn natuurlijk enkele prijs-
jes voorzien voor de winnaars. 

INFO EN INSCHRIJVEN:
gezinsbond.oostakker@gmail.com
0498/69.65.32
Inschrijven vóór 2 november 2022
Leden gezinsbond betalen 12 euro / team, 
niet leden 15 euro / team

KOFFERBAKVERKOOP
Zaterdag 15 oktober 2022 10 tot 16 uur
    
NIEUW: De kofferbakverkoop GOES WILDE:
uitbreiding met mooie curiosa en hebbedin-
getjes uit grootmoeders tijd om jouw inte-
rieur op te fleuren, je keukenmateriaal aan 
te vullen of collecties uit te breiden. Zoals 
bv grammofoonplaten, kleding alle leeftij-
den, uurwerken en opwindende spulletjes 
die de meeste mensen in de loop der tijd 
verzameld hebben.
Kom jij ook een kijkje nemen naar onze su-
pertoffe 2de handsbeurs met randanimatie?
• Start je dag met een ontbijtje 
• Een aperitiefje staat klaar 
• Geen zin om te koken? Je kan bij ons ge-

nieten van een soepje, hot-dog of een 
zoetigheidje

• Tussendoor is er steeds koffie, thee, fris-
drank, een wijntje,…te verkrijgen, alles 
aan democratische prijzen.

Voor de kinderen is er een springkasteel en 
een schminkstand. Het speel-en eet dorp 
is open van 10 tot 16u, iedereen van harte 
welkom.
Wens je nog te verkopen? Je kan inschrij-
ven: gezinsbond.oostakker@gmail.com        
Kostprijs: 12 euro voor één standplaats, ver-
kopers leden gezinsbond  krijgen 2 euro 
korting op de lidkaart

Opgelet: nieuwe locatie: 
Edugo campus Glorieux, Sint-Jozefstraat 7   
Oostakker

Modedagen
tot 16 oktober

10%
rechtstreekse

korting
op alle

dames- en
herenschoenen

Maandag 17 oktober 2022, 14u30, OCO
Buitengewone reisrepotage “Taiwan“
door de heer Demarsin Jean-Pierre
en mevouw Opsommer Mieke

In de 16 de eeuw ontdekten Portugese 
zeevaarders een mooi eiland en noem-
den het“Illa Formosa”, het huidige TAI-
WAN. Met prachtige natuurgebieden, 
nationale parken een indrukwekkende 
nauwe rivierkloof in een prachtig ber-
glandschap. Maar eveneens schitteren-
de gebouwen in traditionele stijl van de 
Chinese paleizen met kleurrijke tempels 
en het Nationaal Park met het zeer po-
pulaire recreatiegebied. Het wordt ge-
nieten van deze mooie reisreportage.

Daarna verwelkomen we jullie met heer-
lijke koffie en suiker- en rozijnenbrood

Onze afspraak in het Ontmoetingscen-
trum OCO om 14u30. Vergeet uw par-
keerkaart niet te leggen !

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

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

Lokaal: “ONTMOETINGSCENTRUM“
Pijphoekstraat 30 9041 Oostakker

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
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Een halve eeuw terug in de tijd.  Het 
DMSG ontstond krék vijftig jaar gele-
den - op 27 september 1970 - binnen de 
schoot van de Heemkundige Kring De 
Oost-Oudburg. En blijft er onlosmakelijk 
aan verbonden. De nieuwe vereniging 
werd al snel omgevormd tot een apar-
te vzw. Na het overlijden van promotor 
taal- en naamkundige Maurits Gysseling 
werd diens naam aan het uithangbord 
toegevoegd. Gemakshalve eigentijds af-
gekort tot DSMG. De man werd destijds 
bekroond voor zijn ‘Corpus van middel-
nederlandse teksten tot en met het jaar 
1300’. De eminente vorser kreeg - op 
de grens van Sint-Amandsberg en Oos-
takker - een eigen straatnaam. Daarna 
kwam bekend historisch voortrekker Bert 
Vervaet er aan de leiding van. Nog altijd 
trouwens. Het centrum was oorspronke-
lijk gevestigd in Convent Pius IX aan het 
Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. 
Vandaag is de thuishaven Convent En-
gelbertus. Verder in de tijd stond ook de 
Heemkundige en Historische Kring Gent 
zijn boeken en documentatiemateriaal af 
aan het centrum en werd mee deel van 
de vzw. Doorheen de jaren groeide het 
DSMG uit tot één van de opmerkelijkste 

Heemkundig DSMG na halve eeuw nog altijd levenskrachtig…
Met de fel doordachte tento ‘Terugblik op 150 jaar Sint-Amandsberg’ in 
de begijnhofkerk als ruimer decor, zette ook het Documentatiecentrum 
voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling (DSMG) zichzelf verdiend 
in de kijker. Goed voor een academische bijeenkomst n.a.v. een 
halve eeuw activiteiten, een kennismakende opendeurdag en een 
jubileumconcert door de Koninklijke Gemeenteharmonie uit Heusden…     

documentatiecentra in Vlaanderen. Zo-
wel qua omvang van de collectie als op 
het vlak van het aantal medewerkers. Het 
is vandaag een ‘volwassen’ instelling met 
naam en faam, gerund door tientallen 
vrijwilligers. Zijn geschiedenis is er één 
van gestage groei en een aanhoudend 
gevecht om te overleven. Het huidige 
toevluchtsoord Convent Engelbertus is 
niet alleen een gebouw vol paperassen, 
documenten en herinneringen. Het is nog 
altijd een katalysator van mensen met 
een dankbare blik op een decennialang 
verleden. En uiteraard ook op het heden. 
Waarbij men voor alles, op vrijwillige ba-
sis heel wat tijd en energie blijft steken in 
het bewaren - en het wereldkundig ma-
ken - van ons (lokaal) erfgoed.  En de ei-
gen gekoesterde heemkundige beleving 
laat overleven. Met ‘De Oost-Oudburg’ 
als herkenbare omschrijving die gemeen-
ten als Destelbergen-Heusden, Lochris-
ti en vroegere gemeenten, de Gentse 
deelgemeenten Sint-Amandsberg, Oos-
takker, Desteldonk, Mendonk én de oor-
spronkelijke Gentse wijken Meulestede 
en het Sint-Baafsdorp als ankerpunten 
voor ogen houdt. Diverse tijdsgewrich-
ten overspannend, biedt het DSMG een 

intrigerende kijk op hoe de wereld en de 
maatschappij in al die tijd zijn veranderd. 
Ook voor toekomstige heemkundigen 
wacht nog altijd een beklijvende ontdek-
kingstocht. Meer dan ooit ondersteund 
door samenwerkende en versterkende in-
zichts- en gedragspatronen over de (flan-
kerende) disciplines heen. In academische 
termen vertaald: het DSM is een eerbied-
waardige en gerespecteerde vereniging 
die onze nieuwshonger over het eigen 
verleden mee inzichtelijk gestalte en uit-
straling blijft geven. Ook in uitgesproken 
wankele tijden als nu, die best wat his-
torische omkadering, tijdloze relativering 
maar ook perspectief kunnen verdragen. 
Onder het motto: ‘De toekomst behoort 
het verleden toe’. Ook al krijgt die - door 
de tijd - stelselmatig een eigentijdser jasje 
aangemeten…
Meer info op www.deoostoudburg.be en 
www.dsmg.be.

Academisch
Op de academische zitting kwam ook 
burgemeester Mathias De Clercq langs. 
Hij beklemtoonde het belang van het DS-
MG voor de Arteveldestad en bevestigde 
de blijvende (financiële) steun door het 
stadsbestuur. Historica en o.m. freelan-
ce journalist en dito medewerker UGent 
Tina De Gendt hield, als trouwe bezoek-
ster van het DSMG, een warm pleidooi 
om mee het DSMG  te ontdekken en de 
koesteren. Voorzitter Bert Vervaet zette 
op een lijstje hoe het centrum zich - ook 
digitaal – altijd weer uitvindt. Kortom, 
het is nog altijd levenskrachtig… 

Eric VAN LAECKE

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

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733
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11.899 euro
23.130 km
01/2018
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

Fiat 500 - 1.2i Mirror - Airco - Cruise control

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

Mitsubishi Space Star 1.2i clear tec

16.990 euro
65.850 km
03/2015
Benzine
90 kW (122 PK)
Manueel

MINI Cooper Cabrio 1.6i

16.990 euro
15 km
08/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i - Meerdere modellen

NEW

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

Fiat 500X - 1.6i E-torq Mirror S

19.990 euro
38.500 km
01/2021
Benzine
74 kW (101 PK)
Manueel

Fiat Tipo 1.0 T FireFly Life 

29.990 euro
38.500 km
05/2019
Diesel
133 kW (181 PK)
Manueel

Mitsubishi L200 DUBBEL CABINE

28.990 euro
59.950 km
07/2020
Diesel
107 kW (145 PK)
Manueel

Fiat Talento L2-H1 - NAV+CAMERA+SENS

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

17.990 euro
15 km
09/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Automatisch

Mitsubishi Space Star 1.2i - Automatisch

NEW
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Cool @ school
Forum77  brengt  opnieuw toneel op de Oude Bareel.
De jongste acteurs van Toneelvereniging Forum77, waarvan enkelen u 
reeds ‘Kinderen in de Mist’ brachten, zijn  volop aan het repeteren om dit 
nieuwe stuk op de planken te zetten.
Eindelijk… Na zoveel uitstellen door de coronamaatregelen…

‘Cool@school’ is een toneelstuk van Willy Wuyts, in bewerking en regie 
door Timothy Devriendt en Mitchell A. Martin.
“Een groep jongeren van een middelbare school krijgt strafstudie.
Ze kennen elkaar niet zo goed maar zitten in hetzelfde schuitje…

Er zijn kleine ruzietjes, botsende karakters, vriendschappen maar uitein-
delijk één gemeenschappelijke ‘vijand’: de studieprefect die de bonte 
bende probeert in toom te houden.”
Alle ingrediënten voor een leuke avond dus, herkenbaar voor jongeren 
én ouderen…
We spelen op  zaterdag 29 en zondag 30 oktober, vrijdag 4, zaterdag 5, 
zondag 6 november, vrijdag 11 en zaterdag 12 november. (om 20 u, de 
zondagen om 18u)

Reservatie kan vanaf 10 oktober telefonisch op nummer 0470 37 92 22  
(elke werkdag en op speeldagen tussen 18 en 20 u)             
Of  via mail: boeking@forum77.be
inkomprijs: 10 euro
rekeningnummer  Forum77  BE42 7374 3612 2854
voorstellingen in het parochiaal centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat     
te Sint-Amandsberg

graag tot ziens !
Forum77
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Alle kinderen van Oostakker en omstreken zijn 
welkom. 
Bij aankomst een VERRASSING en FOTOSHOOT 
voor alle verklede kinderen. 
DEELNAME IS GRATIS en VERZEKERD.
 
Het PARCOURS:
Oostakkerdorp (vertrek) – Gentstraat –
Sint-Laurentiuspark – Edmond Ronsestraat – Jozef 
Cardijnlaan – Sint-Laurentiuslaan –
Petrus Hostestraat – Vendelstraat (via Vendelpad) 
– Bredestraat – Sint-Rafaëlstraat – Gasthuisstraat – 
Pijphoekstraat – Oostakkerdorp (aankomst)
 
AFTERPARTY (15+) @ JH Maegher Goet.
 
Een organisatie van Beweging.net Midden-
Vlaanderen in samenwerking met JH Maegher 
Goet en Chiro Oostakker.

Samenkomst:
VERPLICHTE AANMELDING @ KIOSK OOSTAKKERDORP om 18u30. 
Special act: VUURANIMATIE om 19u00 (stipt!). 
Vertrek volgens het principe van VRIJE START vanaf 19u30 tot en met 
20u00.
Er wordt politiebegeleiding voorzien onderweg het parcours aan de 
oversteekplaatsen van drukke kruispunten.
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Positief gedacht! 
Hoe goed je ook iets doet, er is altijd wel iemand

die er niet zal van houden (R.H Thomas)

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 Oktober

Hapje van de chef
&

Gepaneerde mosselen, truffelmayonaise
of

Gegrilde kwartelboutjes, zalf van erwten, butternut  
***

 Risotto mosselen, gegrilde langoustines
(+ 9 euro)

***
 Kabeljauwhaasje ratatouille van gegrilde groentjes,

zalf van knolselder 
of

Tataki van everzwijn, herfstdelicatessen, wildjus  
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

 Tiramisu, Hasseltse speculaas 

39.00  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

www.bcwijnen.be 
Björg Claeys 

GRATIS WIJNPROEVERIJ 
Vrij 18/11 (17u-21u) Zat 19/11 (14u-18u) 

Nooddorp Oekraïne op de gemeenteraad
Het dossier over het ‘Nooddorp voor Oekraïne’ aan de Eikstraat 
leidde op de gemeenteraad tot een pittig debat tussen raads-
lid Tom De Meester (PVDA) en burgemeester Mathias De Clercq 
(Open Vld). De ene werd weggezet als een populistische Trump 
omwille van zijn vragende interventie over het onderwerp. De 
andere als een eigentijdse Machiavelli die straks, via een rui-
me kartelvorming, aan de macht wil blijven. Een bedenkelijk 
schouwspel met de oorlogsvluchtelingen als ongewilde zon-
debok. Intussen is het wachten op transparante en correcte in-
formatie. De eerste onderzoeken en mogelijke infrastructurele 
denkpistes liggen al op tafel. In de wandelgangen klonk maan-
dag 10 oktober als infomoment naar de bewoners. Dat kunnen 
we pas in een volgend nummer bevestigen…

Eric VAN LAECKE     
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Davidsfonds Oostakker richt voor 
het tweede jaar op rij
een schrijfwedstrijd in
voor jongeren vanaf de derde graad 
lager onderwijs t.e.m. de derde 
graad van het secundair onderwijs. 
Vorig jaar richtten we ons op jongeren van de derde graad la-
ger onderwijs. Dit jaar doen we een oproep aan leerlingen van 
alle graden in het onderwijs, dus potentiële junior journalisten 
tussen 10 en 18 jaar. Per categorie worden laureaten geselec-
teerd en gelauwerd op een prijsuitreiking op 12 februari 2023 
in OCO -Pijphoekstraat 30.

Win je de Oostakkerse voorronde ? (een winnaar per categorie 
of graad in onderwijs)
- Dan mag je een rijke boekenprijs komen afhalen 
- Dan wordt je tekst gedrukt in een mooie layout voor je klasge-
noten/vriendenkring
- Dan gaat je journalistiek werk naar de nationale finaleronde 
en maak je kans op de titel‚ ’Junior Journalist’ op het podium in 
het Vlaamse Parlement.
Deze wedstrijd kadert in een gewestelijke organisatie van het 
Davidsfonds onder de noemen van ‘Junior Journalist’. 
Het is geen scholencompetitie maar een wedstrijd onder jonge-
ren met uiteraard wat schrijftalent.
De laureaten en hun school worden vermeld in de pers bij de 
prijsuitreiking en promotie.
Om organisatorische redenen kan Davidsfonds Oostakker  maar 
100 inschrijvingen toelaten.

Het thema dit jaar is #trots #lokale helden. 
Het volledig reglement kan je vinden op https://www.davids-
fonds.be/activiteiten/junior-journalist
Inschrijvingen tot eind november voor de lokale Oostakkerse 
ronde via e-mail naar juniorjournalistdfoostakker@gmail.com
Zowel interview, verslag, verhaal fictief of non-fictief zijn toe-
gelaten. Inleveren voor 15 december 2022 - max. 2 pagina’s A4 
in PDF of WORD-document.

DF nodigt jou uit
op donderdag 20 oktober 2022

Into the Soul of the Blues
Het boeiende verhaal van de Blues.
In woord en muziek
Deze avond vertelt Nassara, a.k.a. Bart Massaer, ons alles over 
de Blues: het ontstaan in Afrika, de periode van de slavernij en 
de zang op de plantages in het zuiden van de VS; het leven van 
de muzikanten die zwierven door de delta van de Mississippi en 
de gouden jaren ‘20 met de opkomst van de Classic Blues en de 
Female Blues, de muziek tijdens de economische recessie van de 
jaren ‘30, het ontstaan van premature rock ‘n roll in de jaren ‘50 

en de folk-revival in 
de jaren ‘60, steeds 
refererend naar de 
Afrikaanse wortels 
van de bluesmuziek.

Het wordt een interactieve presentatie, rijkelijk geïllustreerd 
met foto’s, originele geluidsfragmenten en heel wat muziek-
video’s. Bart brengt ook live-muziek met een aantal authentie-
ke nummers uit de delta-blues en de vroege Rock’ n Roll.   Hij 
wordt hierbij ondersteund door percussionist Bernd Haerinck.

Bart Massaer is in het professionele leven Urgentiearts in AZ 
Maria Middelares.
Hij verwierf al op jonge leeftijd een uitzonderlijke passie voor 
de bluesmuziek. Als muzikant is hij autodidact. Solo speelt hij 
als “Nassara”; in de bluesgroep “The Goose” is hij leadzan-
ger/gitarist..   Ook de blog en de podcast “Into the Soul of the 
Blues” is van zijn hand.
 
Afspraak op donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur in de 
grote zaal van het OCO, Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker
Vooraf inschrijven kan via cedewe.dewaele@skynet.be -of- tel 
09 251 00 78 

Bijdrage: bij voorinschrijving: leden DF 8 euro, niet-leden 12  eu-
ro -  de dag zelf: +2 euro
Betaling op rekening van Davidsfonds Oostakker BE71 7374 
2412 5469

 
Noteer ook alvast onze volgende activiteit in jouw agenda:
Op vrijdag 25 november 2022 om 20u00 in de kleine zaal van 
het OCO
“GETEMDE RIVIEREN” – Lezing door Frank GELAUDE,  
Hoe het middeleeuwse Gent Schelde en Leie bedwong
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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

SEIZOEN	2022	 - 2023

SEIZOEN	2022	 - 2023

SE IZOEN	2022	 - 2023

BELGISCHE BEKER 2022-2023

Redactie Wegwijs/Attentie 
werd uitgenodigd op een 
persconferentie op 3/10, 
daags voor het ter perse 
gaan van ‘Attentie’. Bijgevolg 
kunnen we deze maand enkel 
de kalender en ploegfoto 
publiceren.

We geven volgende maand 
een uitgebreid artikel over 
de ambities en visie van VDK 
voor dit seizoen.

Door allerlei omstandigheden 
is de eerste thuiswedstrijd pas 
NA nieuwjaar op 7 januari.

Europese 
campagne 2022 -
2023

Woensdag 19.10.2022 - Champions League eerste voorronde
vdk bank Gent Damesvolley – Vasas Budapest (20u30)

In functie van het resultaat van deze wedstrijd zijn er twee opties:

- Bij winst gaan we naar Champions League voorronde 2 met 
thuiswedstrijd op woensdag 09 november. Indien we ons 
plaatsen voor de poulefaze van de Champions League 
beginnen deze wedstrijden vanaf 07 december. In dit geval 
hebben we 3 thuiswedstrijden met Callant Businessclub.

- Bij verlies spelen we verder in CEV Cup 1/32 finale met 
thuiswedstrijd tegen Zurich op woensdag 23 november.

Tickets € 15 
betaling op Damesvolleybal Gent BE93 8909 5408 5967 
vermelding CEV +datum

Lidmaatschap Volley Ladies Gent Fanclub : 
fanclub@vdkbankgentdamesvolley.be

Belgische Beker
2022 - 2023

Zaterdag 29.10.2022 - 1/8 finale Belgische Beker 
vdk bank Gent Damesvolley – Zoersel (20u30)

Bij winst spelen we volgende thuiswedstrijd (1/4 finale) op 
zaterdag 05.11.2022 tegen Charleroi of Kalmthout

Bij winst spelen we volgende thuiswedstrijd (1/2 finale) op 
woensdag 04.01.2023 tegen Oostende of Limburg of Antwerpen 
met Businessclub Callant om 17u45

Tickets € 10
betaling op Damesvolleybal Gent BE93 8909 5408 5967 
vermelding Beker + datum

Finale Belgische Beker op zondag 26.02.2023 in het Sportpaleis

Lidmaatschap Volley Ladies Gent Fanclub : 
fanclub@vdkbankgentdamesvolley.be

Belgische Beker
2022 - 2023

Zaterdag 29.10.2022 - 1/8 finale Belgische Beker 
vdk bank Gent Damesvolley – Zoersel (20u30)

Bij winst spelen we volgende thuiswedstrijd (1/4 finale) op 
zaterdag 05.11.2022 tegen Charleroi of Kalmthout

Bij winst spelen we volgende thuiswedstrijd (1/2 finale) op 
woensdag 04.01.2023 tegen Oostende of Limburg of Antwerpen 
met Businessclub Callant om 17u45

Tickets € 10
betaling op Damesvolleybal Gent BE93 8909 5408 5967 
vermelding Beker + datum

Finale Belgische Beker op zondag 26.02.2023 in het Sportpaleis

Lidmaatschap Volley Ladies Gent Fanclub : 
fanclub@vdkbankgentdamesvolley.be

Europese 
campagne 2022 -
2023

Woensdag 19.10.2022 - Champions League eerste voorronde
vdk bank Gent Damesvolley – Vasas Budapest (20u30)

In functie van het resultaat van deze wedstrijd zijn er twee opties:

- Bij winst gaan we naar Champions League voorronde 2 met 
thuiswedstrijd op woensdag 09 november. Indien we ons 
plaatsen voor de poulefaze van de Champions League 
beginnen deze wedstrijden vanaf 07 december. In dit geval 
hebben we 3 thuiswedstrijden.

- Bij verlies spelen we verder in CEV Cup 1/32 finale met 
thuiswedstrijd tegen Zurich op woensdag 23 november.

Tickets € 15 
betaling op Damesvolleybal Gent BE93 8909 5408 5967 
vermelding CEV +datum en mailadres. Tickets worden na betaling
per mail overgemaakt.

Lidmaatschap Volley Ladies Gent Fanclub : 
fanclub@vdkbankgentdamesvolley.be

www.vdkbankgentdamesvolley.be
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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

Muziek Bingo
& Party

Okt
31

Kaarten

€5,-
per ronde

spaarders
organiseren een

Avond vol leute en plezier!
Maandag 31 oktober 2022 vanaf 19 uur in Café De Spiegel.

Inschrijven voor de Muziek Bingo vooraf verplicht bij Kelly en Gert. 
Vanaf 23 uur Halloween Party met DJ Mario

Verkleden graag maar niet verplicht.

halloween bingo.indd   1 28/09/2022   16:43:33

Muziekbingo en Halloweenparty
Na de geslaagde openingseditie 
in maart, doen De Spiegelspaar-
ders op 31 oktober om 19 uur 
het succes van hun muziekbingo 
nog eens over. Die staat in het 
teken van Halloween en sluit af 
met een dito party tot in de late 
uurtjes. De zaak is uitzonderlijk 
op maandag geopend. Niet op 
feestdag 1 november…

De eerste muzikale bingo eind 
maart werd een meevaller en 
smeekte al meteen om herha-
ling. De spaarders, teerlingen 
werpers en biljarters waren ge-
lukkig om de aantrekkingskracht 
van het nieuwerwets opzet. 
En nog meer met de bruikbare 
centjes om het werkjaar ook financieel te kunnen rond ma-
ken. Voor een goed begrip, iedereen kan er aan meedoen. 
Professionele kwissers worden geweerd. In plaats van cijfers 
kan je op de deelnemingskaarten muzikale begrippen en dito 
herkenningsklanken aanvinken. De vereniging doet ook dit 
keer beroep op de muziekfanaten Rudy Ongena en Mario De 
Vos. En op de logistieke ondersteuning door Geert Smet ali-
as ‘Kodak’. De muziekuitdaging staat in het teken van Hallo-
ween en sluit af met een dito denderende party, getekend dj 
Mario. Verklede bezoekers krijgen alvast mentaal een streep-
je voor. Ook de daar gevestigde dartsclub Golden Darts Ghent 
steunt (ludiek) mee het opzet. Al kan die de eigen voorkeur 
niet wegsteken… (zie foto + affiche).  

Eric VAN LAECKE

JOT PRESENTEERT:
De Duitschers kommen. Kommen Sie auch?
Met deze leuke productie start JOT aan zijn 41ste seizoen. 
Het was voor onze leesgroep een lastige opdracht om een 
gepast stuk te vinden voor de vijftien leden die zich aanbo-
den om te spelen. Na lezing van verschillende stukken en een 
moeilijke selectie werd voor een komedie gekozen die in onze contreien 
omzeggens weinig ten tonele werd gebracht.   
Regisseur Werner Van Hulle kreeg de taak om één en ander in goede ba-
nen te leiden. In maart werd door het  bestuur het licht op groen gezet 
en onmiddellijk startte hij met de voorbereidingen, te beginnen met de 
tekst. De eerste lezingen vonden plaats in juni. Juli was voor iedereen 
een vakantiemaand maar vanaf midden augustus volgden de repetities 
elkaar snel op. Gelijktijdig startte in de oogstmaand de decorploeg met 
de opbouw en kreeg “de winkel” zijn definitieve vorm.  Anderen zorg-
den voor de aankleding van de wanden, nog anderen voor de belichting 
of het verzamelen van speelattributen. 
Het stuk zelf speelt zich af ten tijde van de tweede wereldoorlog in Kol-
dergem in het jaar 1944. Kleermaker Arsène heeft een kledingwinkel 
en doet zijn uiterste best om de moeilijke oorlogsjaren door te komen. 
Langs de ene kant doet hij loense zaakjes met de Duitsers terwijl zijn 
schoonmoeder en zijn vrouw twee voortvluchtige werkweigeraars en 
twee leden van het plaatselijk verzet helpen. Alles loopt in feite goed 
tot wanneer de excentrieke Herr Ring uit Berlijn naar Koldergem komt.
Het verhaal zal bij velen een belletje doen rinkelen door bepaalde per-
sonages en sommige oneliners zoals “Luis-
ter goed, ik zeg dit maar één keer”.  Het 
is duidelijk dat de inspiratie van het stuk 
gehaald werd bij de Engelse serie “Allo Al-
lo”. Maar het is zeker geen exacte kopie, 
de andere verhaallijn, setting en andere 
personages nemen de kijker al snel mee in 
een totaal andere richting.
Het gezelschap geeft 6 voorstellingen van 
deze dolle komedie van Jan Van Durme en 
dit op de Campus Edugo DE TOREN. 
Voor meer info over de speeldata en kaar-
tenverkoop kan je terecht op de website: 
www.jot-vzw.be. 
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U ontvangt het wettelijk reinigings-  
en verbrandingsattest

Professioneel onderhoud van uw  
CV-ketel (gas) voor slechts € 130*

Onze ervaren technieker komt bij u 
langs en voert het onderhoud uit.

EEN AFSPRAAK MAKEN? 
Bel ons op het nummer 0472 04 05 06  
of vul het online formulier in (QR-code).

We plannen zo snel mogelijk een afspraak.

0472 04 05 06Bel SVG SERVICE svgservice.beMeer info? Surf naar
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Bij SVG Service kan u terecht voor installatie, onderhoud en herstelling 
van uw centrale verwarming en gasketel.  Ook nieuwe technieken als een  

warmtepomp, -boiler of airco worden door ons vakkundig geplaatst.

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

Aandacht
Wie attentie niet ontvangt kan altijd 
een exemplaar vinden bij:

- Kantoor Fintro, Oostakkerdorp 41.
- Slagerij Filip, Groenstraat 106
- Slagerij Frank, Bredestraat 145
- Total station, Groenstraat
- Oostakkerse café’s + De Kneut (Hijfte)
- Oostakkerse bakkers

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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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

Verenigingen hebben het alsmaar moeilij-
ker om overeind te blijven. Dat is nog meer 
het geval voor amateur-biljartclubs. Zeker 
als je bedenkt dat nog slechts weinig pleis-
terplaatsen over die speelse accommodatie 
beschikken. In café De Kneut niets daar-
van, integendeel. De vroegere uitbaters 
investeerden op de coronadrempel nog 
zegezeker in twee eigentijdse en robuuste 
biljarttafels (Steelblock) om een optimale 
spelbeleving te borgen. Daartoe werd zelfs 
een extra zaaltje in gebruik genomen. De 
daar al gevestigde clubs zaten meer dan 
op rozen. De spelers van de vroegere for-
matie De Wan aan de Gentse Sint-Salva-
torstraat vonden er al een tijdje een nieuw 
optrekje. De B-ploeg herdoopte zich intus-
sen tot De Kneut. De formatie komt uit in 
ereklasse en speelt in het Golfbiljartver-

bond Gent-Eeklo-Oudenaar-
de-Zottegem (GEOZ). Ook 
enkele keu-fanaten actief in 

Café De Kneut is nu een hoogstaand 
biljartmekka…
Met de komst van de nieuwe uitbater - meervoudig Belgisch kampioen 
golfbiljarten - Jean-Pierre Cours en partner Lidia Sanchez is café De Kneut aan 
de Rostijnestraat  in Hijfte-Center nu helemaal uitgegroeid tot een hoogstaand 
biljartmekka in de regio. Liefhebbers van het groene laken trekken er een nieuw 
competitiejaar op gang in gezelschap van de Gentse ‘transfertclub’ BC Dynasty. 
Het samenspel tussen keu’s en krijt is na corona weer volop geopend…

het verbond van biljartcrack Peter De Backer 
(PDB) maakten toen mee de overgang. ‘De 
Wannebees’ tellen drie vaste spelers (en re-
serves) en spelen een best eigenzinnig spel. 
Het is een prima leerschool voor nieuwsgie-
rige toeschouwers. Ook gelegenheidsspelers 
zijn er welkom. Die spelen op vrijwillige ba-
sis en worden tegen elkaar uitgeloot. 

Met de komst van de nieuwe uitbaters 
én meervoudig Belgisch biljartkampioen 
Jean-Pierre Cours kreeg biljartmekka De 
Kneut een nog indrukwekkender elan. De 
man stond 28 jaar achter de toog van Taver-
ne Dynasty aan de Oude Beestenmarkt en 

bracht - behalve zijn grote ervaring in het 
spel –vooral ook de A-ploeg van BC Dynas-
ty mee. Die speelt in de 3de afdeling. Her-
haald, de competities trekken er zich op 
gang, tot algemeen genoegen van de sup-
porters.  Ook beroepsspelers vinden er de 
weg en spelen er soms wedstrijden voor het 
Belgisch Kampioenschap. Maar ook begin-
ners en onzekere geïnteresseerden kunnen 
er speelkennis en -ervaring opdoen. Met 
als beste voorbeeld mede-uitbaatster Lidia 
die al enige tijden de kunst en de knepen 
van het biljartspel onder de knie probeert 
te krijgen. “Ze is vooral heel goed in het 
pikeren” zegt wederhelft Jean-Pierre. Als 
volleerde kampioen op het groene laken 
kan hij het weten. Kortom, biljartmekka De 
Kneut is een prima leerschool voor kampioe-
nen in spe. Onder het motto ‘al doende leert 
men, al draaiende keert men…

Eric VAN LAECKE 

Jean-Pierre Cours is heus biljartfenomeen

Uitbater Jean-Pierre Cours (70) van café De 
Kneut is en blijft een fenomeen en een fervent 
golfbiljartfanaat waar iedereen nog erg veel 
kan van leren. De zesvoudige Belgische kampi-
oen won in zijn carrière zowat alles dat er te 
winnen was. Ook vele tornooien die intussen al 
lang van de kalender zijn verdwenen. Hij leerde 
al vanaf zijn achtste de eerste knepen bij zijn 
grootmoeder in café Romain. En vooral van zijn 
grootvader Romain Meese die hem meenam 
naar diverse afkampingen in de streek. Op zijn 
17de won Cours zijn eerste tornooi in café Con-
go in Wetteren. Bij een eerste deelname op zijn 
22ste won hij meteen ook het Belgisch Kampi-
oenschap in Aalst. Er zouden nog vele trofeeën 
volgen. De ‘stielkennis’ is er nog altijd. De pas-
sie is was verdrongen door andere beroepsma-
tige bezigheden. Hij trekt zich nu vooral op aan 
de jonge spelers die hun weg nog zoeken. En 
aan de (Belgische) kampioenen die nu ook 
zijn zaak in Hijfte hebben ontdekt. De plaat-
selijke biljartfanaten kunnen zich daar enkel 
gelukkig om prijzen.. 
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Wondelgem zette De Hoeve in het licht… 
Deelgemeente Wondelgem liet in augustus extra licht schijnen 
over Oostakker. De jaarlijkse -  de 52ste nu al - ‘Wondelgem 
Wandelt’ maakte dit keer een fietsend ommetje langs café De 
Hoeve aan de Krijtestraat. Uitbaatster Christel Decibel kon de 
(h)erkenning best pruimen. Niet in het minst omwille van de 
pentekening waarop - naast de kerk van Wondelgem en de 
kraan bij de Oude Dokken - ook haar café staat afgebeeld. De 
uitgave is al 52 jaar een artistieke creatie van de polyvalente 
(Gentse) kunstenaar Michel Bracke. Elke deelnemer kreeg die 
gratis toegestopt. Ze waren met vele honderden die van het 
opzet  alweer een sportief succes maakten. Een verdiende pluim 
voor organisator Davidsfonds en gangmaakster Nadine Lens-
sens…

Eric VAN LAECKE   

Meer dan een energiecheque…
Inwoner Eddy Schollaert uit de Groenstraat kaapte de hoofd-
prijs weg op de jaarlijkse tombola van Comité Vlaaiendinsdag 
en Oogststoet. Die wordt telkens georganiseerd om o.m. de 
oogstoptocht financieel leefbaar te houden. Met telkens ook 
‘eten en drinken’ voor de talrijke deelnemende verenigingen. 
De nog altijd kranige schuttersmaatschappij Onder Ons, actief 
in het OCO, schoot de hoofdvogel af. Schutter Eddy mag de 
waardebon van 500 euro besteden bij Carrefour Market aan 
Oostakkerdorp. Organisator Danny Depoorter en zijn team 
zijn altijd weer gelukkig als de hoofdprijs uitkomt. Als goede 
reclame voor volgend jaar of niet meer?

Eric VAN LAECKE 
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BREDESTRAAT 72  -  9041 OOSTAKKER

waar u in alle discretie uw dierbare kunt begroeten

voorzien van parkeergelegenheid weg van de drukke straat

winkel open na telefonische afspraak

www.begrafenissenbracke.be

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

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

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

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium

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

www.begrafenissenbracke.be
info@begrafenissenbracke.be

 winkel open na telefonische afspraak

doodskisten rouwdrukwerk bloemen sierurnen funerarium
dag en nacht

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

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

Op zaterdag 8 oktober start het herenteam van Caruur aan het nieuwe seizoen, met een 
supercupwedstrijd tegen Roeselare. De bekerwinnaar tegen de kampioen. Alvast een 
stevige opener van dit kalenderjaar. De eerste competitiewedstrijd is ook een zware noot 
om te kraken, een verplaatsing naar Maaseik (15 oktober). Na het winnen van de Bel-
gische Beker vorig seizoen spelen de heren van Gent voor het eerst Europees! Kom het 
team aanmoedigen op woensdag 9 november !

Eerstvolgende thuiswedstrijden Caruur in de Edugo Arena:
Zaterdag 22 oktober 20u30 Caruur Gent - VBC Waremme
Woensdag 2 november 20u30 Caruur Gent - Tectum Achel
Zaterdag 19 november 20u30 Caruur Gent - Guibertin
Woensdag 7 december 20u30 Caruur Gent - Knack Roeselare
Woensdag 21 december 20u30 Caruur Gent - Menen

Eerste europese wedstrijd voor het herenteam (als bekerwinnaar)
Woensdag 9 november 20u30 Caruur Gent - Arkas Spor Izmir
    Terugwedstrijd: 19/11 in Turkije

Ook volley-herenteam Caruur start het seizoen en 
speelt voor het eerst Europees volleybal !

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

Dartsweekends:
29-30 okt, 26-27 nov, 17-18 dec

telkens vanaf 14 uur tot...

www.kristinadeboel.be

De stedelijke Groendienst is alvast alert 
en houdt het heraangelegde dorps-
plein in het vizier. Zo werd een tweetal 
weken geleden op een tweetal locaties 
o.m. op het zogenoemde evenemen-
tenplein, de grond omgeploegd en 
opnieuw heringezaaid. Dat gebeurde 
in de ruime zone voor de Sint-Aman-
duskerk en aan de overkant op een 
kleiner stuk,  halfweg ter hoogte van 
de wandelweg/dorpsplein. Volgens 
een informele bron was de ingreep 
nodig om het groei- en bloeiniveau - 
ook letterlijk - op kwalitatief niveau 
te houden.  Er waren wat kleine ver-
zakkingen en het grasareaal diende 

Groendienst houdt 
Oostakkerdorp in het vizier
Nu het Oostakkerse dorpsplein 
qua groenvoorziening 
voorbeeldig is heraangelegd, 
blijft de bezorgdheid dat al dat 
levenslustig groen ook op termijn 
regelmatig én duurzaam zal 
worden onderhouden. Los van 
de financiële besparingen die het 
stadsbeleid sowieso boven het 
hoofd hangen…



nr 10 - Oktober 2022                   37

 

1 
Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta      –     27/02/2018 

 
 

 

 

 

 

 

Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal 

Apotheek Careels (Greta) 

 

 

 
 

Datum: 27/02/2018 

Projectnummer: 2017KMO165597 
Registratienummer dienstverlener: DV.A219689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

	

Sint	Bernadettestraat	19				Sint-	Amandsberg	

09/251	33	48																															voetcenterpodologie.be	

extra aangescherpt. De redenen voor 
die bijsturingen zijn velerlei. Er was 
o.m. de intense droogte tijdens de 
voorbije zomer én het feit dat het ter-
rein na de heraanleg (te) vroeg en (te) 
stevig in gebruik werd genomen. Zeg 
maar o.m. voor Bruudruuster Rock en 
de Oogstfeesten. Waarbij zwaar belas-
tende podia, foor- en andere wagens 
het groenareaal innamen. Ook al heeft 
het concept van de heraanleg daartoe 
voorzien. De behoefte om de (mentale) 
knaldrang van de bevolking te blussen, 
was groot. Na vooral corona en de an-
dere maatschappelijke onzekerheden 
die op grote schaal de 
kop opsteken.  Dat was 
ook tijdens de Gentse 
Feesten het geval. Daar 
bleef van het pas aan-
geplante nieuw stuk 
Baudeloopark nauwe-
lijks nog groen grasveld 
over. Omploegen en op-
nieuw zaaien dan maar. 
Maar het gras is taai en 
herstelt vrij snel, leert de 
ervaring. In het laatste 
weekend van oktober 
wacht in Oostakker ook 
nog de Sint-Hubertus-
viering. Al is die qua im-
pact van een veel lager 
kaliber. Het is en blijft 
belangrijk dat de ste-
delijke Groendienst het 
dossier van nabij blijft 
volgen, sluikstorten aan 
de zitbanken inbegre-
pen. Al zijn ze bv. aan de 
Eekhoutdriesstraat veel 
minder te spreken over 
die (aangehouden?) 
groene bekommernis….

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

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

november 11 28 oktober 4 tot 11 november
december 12 2 december 9 tot 16 december

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

GEZOCHT
Eenzame man, weduwnaar, zoekt 
dame rond 70 jaar, om de eenzaam-
heid te bestrijden en nieuw leven te 
starten. Freddy. 0491-58 81 75

TE KOOP
Voor VW T6. 5 Banden (Continental 
Van Contact 200 215/60R/17c) op 
Velg(JXH2 ET 56 950kg). Van 2019 & 
2000 km gebold. Prijs 450 euro. Oos-
takker. daltondempster@skynet.be
 
TE KOOP
Velgen BMW type styling 305 met 
sterzomerbanden 225/60/R17 H 
99. Continental contipremium 
contact, gleufdiepte7mm, geschikt 
voor BMW X3x 
en meer.. Gra-
tis reservewiel. 
Alles prima 
staat 400euro. 
GSM 0477-428039

TE KOOP
Een-persoonsbed, nieuw. 25 euro. 
Tel. 0485-440 590

TE KOOP
Buffetpiano ‘Lu-
cien Oor’ in goede 
staat, mooie klank. 
Antieke, massieve 
BUFFETKAST (vais-
selier) in perfecte 
staat. Antiek HOEK-
KASTJE. Prijs telkens 
overeen te komen. Info 0485-958785

VERLOREN…
Verloren: multifocale bril, don-
ker bruin hoornen montuur met 
goudkleurig bolletje op uiteinde. 
Verloren op zondag 25 september 
in de wijk Oude Veldstraat - Ka-
merijkstraat - Magergoedhof.  Bij 
aantreffen graag een seintje naar 
0473-83.25.56. 

Het verhaal is bekend. Al ettelijke jaren zet de vzw Macares-
ti - vooral actief in Maldegem en Oostakker - zich in voor het 
gelijknamige dorpje in Roemenië op de grens van Moldavië. 
Het zijn geografische begrippen die door de oorlog in Oek-
raïne plots veel minder ver van het eigen bed klinken. Ook 
COVID-19 kreeg de inzet van de doorduwers Rita Tillie (Oos-
takker) en Roger Cockhuyt (Maldegem) en hun vele vrijwil-
ligers en sympathisanten niet klein. Ook al was het sparen, 
rekenen en afwachten geblazen op betere hygiënische tij-
den. Maar waar een overtuigde wil is, is ook een weg. Dat 
bewees de vzw al vorig jaar. Ook in juli vertrok een volle 
truck met hulpgoederen 2.500 km ver de richting Roemenië 
uit. Vooraf en gestaag liep ook in Oostakker de opslagplaats 
toen weer vol. Vooral met kleinschalige goederen, dagelijk-
se huishoudartikelen, medische hulpstukken en zoveel al-
lerhande meer. Tussen de lading stak uitzonderlijk ook een 
nostalgieke tractor Fiat 640. Met de groeten van supporter 
(‘to support’) Robert Verschueren van de gelijknamige bv-
ba uit Hijfte-Center. De bevolking van Macaresti verwelkom-
de het arsenaal aan goederen traditiegetrouw ook toen met 
dankbare open armen. Het is een vertrouwd gezegde: soli-
dariteit doet (oorlogs)grenzen vervagen. 

‘Macaresti’ zet engagement
voor Roemenië voort…
Vzw S.O.S Macaresti zet zijn engagement 
voor het armoedig Roemeens dorpje 
Macaresti weer helemaal op punt. Vorig 
jaar reed een volgeladen truck met 
hulpgoederen nog richting Roemenië. 
Het was - na corona - wachten op het 
jaarlijks etentje om ook financieel weer dat 
transport mogelijk te maken. Op zondag 6 
november in zaal Hermeline (Hijfte) is het 
eindelijk zover (zie affiche)…

Maar koken kost geld. De vzw rekende daarvoor telkens op 
de uitstraling van en de gulle deelnemers aan het jaarlijks 
eetfestijn. Herhaald, door de onzekere en aanslepende co-
rona-ellende waren ze er een paar jaar aan voor de moei-
te. Creativiteit kan veel, maar alles heeft een grens. Het 
doet deugd om straks in Zaal Hermeline (Hijfte-Lochristi) die 
noodzakelijke financiële transactie weer op een vertrouwde 
agenda te kunnen zetten. Niet in het minst ook om elkaar 
weer te kunnen ontmoeten, de vriendschappen aan te zwen-
gelen en gezamenlijk de schouders onder het aangehouden 
project verder te zetten. Velen kijken er nu al naar uit. In tij-
den dat vele lotgenoten - ook bij ons - het moeilijk hebben, 
wordt dat engagement nog verstaanbaarder en nadrukke-
lijker aangevoeld. Onder het motto ‘wie geeft wat hij heeft, 
is waard dat hij leeft’. Dat geldt trouwens in vele richtingen. 
Het is de blijvende kracht van vzw Macaresti die nog altijd 
grenzen verlegt. Zelfs voor velen die het armoedig dorpje in 
het vroegere Oostblok eigenlijk niet kennen, maar wel een 
groot hart toebedelen. Alles en altijd voor het goede doel. 
Oh ja, alvast smakelijk!

Eric VAN LAECKE
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

7 op 7 het antwoord op al je vragen over 
gezondheid, gedrag, voeding en vacht!

WelloPet Lochristi
Bosdreef 1D • 9080 Lochristi
hello@wellopet.be • ✆ 09 282 36 78 
www.wellopet.be

Ontdek ons Life Plan op 
www.wellopet.be/lifeplan 

en krijg een gratis welkomstbox

Adv. WELLOPET 140x105mm..indd   1 8/01/2021   15:59

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 !

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

De directeur, de leerkrachten en het oudercomité van het  
 

SINT-JANSCOLLEGE  
BASISSCHOOL OUDE BAREEL 
 
 

hebben het genoegen u, uw familie en vrienden uit te nodigen voor het  
 

MOSSELSOUPER 
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 
 
vanaf 11.30 uur ‘s middags of vanaf 17.00 uur ‘s avonds.  
U kan inschrijven tot 12 oktober met de inschrijvingsstrook of via onze website: 
www.vbsoudebareel.be 
De opbrengst wordt integraal gebruikt bij projecten ten voordele van de kinderen. 
 

 Inschrijvingsstrook mosselsouper 2022 

 Familie: ________________________________________________________ 

 schrij in voor het mosselsouper op zaterdag 15 oktober 2022 
 

 _______ x mosselen met frieten (volwassenen)  x 23,00 euro = ____ 

 _______ x mosselen met frieten  (kinderen)   x 16,00 euro = ____ 

 _______ x halve kip, groenten, frieten (volwassenen) x 16,00 euro = ____ 

 _______ x kippenbil/borst, appelmoes, frieten (kinderen) x 10,00 euro = ____ 

Gelieve aan te kruisen wanneer u komt                                         Totaal =                            

 = minder drukke uren 
 = drukke uren 
 

11.30       12.30          13.30           14.00            17.00         18.00           19.00          20.00           21.00  

U kan ook inschrijven via onze website: www.vbsoudebareel.be  

        

        

De directeur, de leerkrachten en het oudercomité van het  
 

SINT-JANSCOLLEGE  
BASISSCHOOL OUDE BAREEL 
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MOSSELSOUPER 
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 
 
vanaf 11.30 uur ‘s middags of vanaf 17.00 uur ‘s avonds.  
U kan inschrijven tot 12 oktober met de inschrijvingsstrook of via onze website: 
www.vbsoudebareel.be 
De opbrengst wordt integraal gebruikt bij projecten ten voordele van de kinderen. 

 Inschrijvingsstrook mosselsouper 2022 

 Familie: ________________________________________________________ 

 schrij in voor het mosselsouper op zaterdag 15 oktober 2022 
 

 _______ x mosselen met frieten (volwassenen)   x 23,00 euro = ____ 

 _______ x mosselen met frieten (kinderen)     x 16,00 euro = ____ 

 _______ x halve kip, groenten, frieten (volwassenen)  x 16,00 euro = ____ 

 _______ x kippenbil/borst, appelmoes, frieten (kinderen) x 10,00 euro = ____ 

Gelieve aan te kruisen wanneer u komt                                         Totaal =                           
 

 = minder drukke uren 
 = drukke uren 

11.30       12.30          13.30           14.00            17.00         18.00           19.00          20.00           21.00  

U kan ook inschrijven via onze website: www.vbsoudebareel.be 

        

        

 

 

                   uitnodiging 

Markant Oostakker  - Kokette TAALKRONKELS 
Dag dames,  

Interesse in een leuke avond met een originele speurtocht naar de oorsprong en evolutie van onze 
woordenschat? Dan nodigen we jullie van harte uit voor een gezellige avond. 

Carine Caljon vertelt  verrassende verhalen achter zogenaamde "banale" woorden, over de kleren in een kast 
en de inhoud van een… sacoche.  Hoe verklaar je woorden als tailleur en jeans, katoen en pied-de-poule, 
sneakers en molières? Wat met portemonnee, parfum, kleenex en bril? 

Welkom op donderdag 20 oktober 19.30 uur  
Adres:  OCO, Pijphoekstraat te Oostakker 
Kostprijs: leden: 9 € incl. 2 consumpties 

Niet leden: 13€, incl.2 consumpties. Indien u  nog geen activiteit van Markant hebt bijgewoond 
dan geniet u van het ledentarief. 

 
Inschrijven vóór 16 oktober via volgende link: https://markantvzw.be/markant/activiteiten/taalcauserie
Of ga naar onze website: Markant Oostakker en klik op de activiteit 

Bedankt om tevens tijdig te betalen op onze rekening: BE93 7370 0034 1967 

Tot dan en markante groeten,       

Brigitte, Bernadette, Sieglinde, Els, Brigitte 

 

Abonnement Attentie
Personen die belangstelling hebben voor ons maandblad ‘Attentie’ 
en niet op Oostakker woonachtig zijn, kunnen een jaarabonnement 
nemen (30 euro voor 11 nummers). U betaalt enkel de postzegels. 
Interesse? Neem contact op met uitgever Jan Callebert, via mail: 
info@dewegwijs.be of gsm 0478 97 87 11. Opgelet: nieuw rekening-
nummer: BE76 9730 7447 3095. Vermeld uw naam, adres, en ‘atten-
tie’. We sturen dan elke maand ‘Attentie’ op met de post.
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken - Extra parking bij WELDA

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be
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