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

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs

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

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

Juwelier aan huis, Christiaan Van Bignoot

Ben je op zoek naar een juweel?

En wil je in alle rust en discretie kiezen?

Whatsapp of bel Christiaan 0478 641 113

christiaan@vanbignoot.com

www.christiaanvanbignoot.com

Opendeurdag zaterdag 12 november van 10h tot 18h30

Groenstraat 17a - 9041 Oostakker - Tel: 09 329 81 14 - Email: contact@aquasense.be

Benieuwd naar onze wellness, afslank - & beautybehandelingen?
Kom dan zeker langs op zaterdag 12 november, dan nemen we jullie mee achter de schermen!

bestaat 15 jaar

Nieuwe BodySculptor

Reveal !!

WINACTIE - PROMO'S - HUIDANALYSE & MAKE-UP Sessies - DRINKS
BODYSCULPTOR DEMO’s by Dylan Van Holme - Contrâge Sessies

Wil je een testsessie? Schrijf je in op aquasense.be/opendeur

Oostakkers Renovatiebedrijf genomineerd
voor monumentenprijs - Zie blz. 4-5
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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

November staat van oudsher in het teken van ver-
gankelijkheid en dood. Ze wordt niet voor niets 
ook de dodenmaand, kerkhofmaand of chrysan-
tenmaand genoemd. Op Allerzielen gaan onze 
gedachten onwillekeurig naar (voor)ouders, fa-
milieleden, vrienden, kennissen en zovele ande-
ren die we - weliswaar postuum - nog altijd een 
warm hart toedragen. Naar al diege-
nen ook, die maatschappelijk meer 
dan een steentje in het water heb-
ben verlegd voor een betere wereld. 
Als kleine en symbolische schakel in 
een grotere en nooit eindigende (?) 
evolutiegeschiedenis. Het is ook de uitgesproken 
periode om stil te staan bij de dagelijkse dingen 
en de vluchtigheid van elke dag en te reflecteren 
over zin en onzin van het leven zelf.

November is traditioneel ook de maand waarin we 
de oorlogsslachtoffers eren en herdenken. Bij de 
generaties van vlak na de Tweede Wereldoorlog 
staat die verwerpelijke herinnering naar een ver 
en vredesarm verleden, nog altijd op het netvlies 
gebrand. Meer nog, de turbulente migratiestro-
men, de geopolitieke verschuivingen en - niet in 
het minst - de huidige oorlog in Oekraïne met 
nucleaire dreiging, doen hen vandaag twijfelen 

en bezorgen hen een angstaanjagend gevoel van 
déjà vu. Dat wordt nog aangewakkerd door een 
verschrompelend collectief geheugen dat zich zijn 
geschiedenis alsmaar minder herinnert. In boven-
op een tijd van ‘vrijheid blijheid’ waarin - gewoon 
alles - mogelijk wordt en de vele opduikende 
maatschappelijke ge- en misdragingen niet meer 

bij hun naam worden genoemd. Laat 
staan worden onderkend, aangepakt 
of zelfs bestreden. 

Mijn geloof in de mens, is nog al-
tijd groter dan zijn zelfvernietigend 

egoïsme en zijn nooit aflatende drang naar meer 
geld, rijkdom en macht. November doet me tel-
kens denken aan het Verdrag van Rome uit 1957 
waarmee de toenmalige Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) wilde voorkomen dat er voor 
de derde keer in Europa een verwoestende we-
reldbrand zou uitbreken. En dat er altijd weer 
grenzen zijn aan de groei en de ik-zucht. Hopelijk 
herhaalt de geschiedenis zich dit keer niet…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Vergankelijke 
eeuwigheid...

Op vrijdag 28 oktober hebben we met de 
ganse school juf Gerda uitgewuifd in Edugo 
Slotendries. De week voordien werd ze reeds 
gevierd door alle kinderen en collega’s van 
het eerste leerjaar toen ze op uitstap waren 
in Puyenbroek, haar laatste uitstapje als juf.  
Aan het einde van de dag kreeg ze van haar 
collega’s een gouden enveloppe met daarin 

Gerda De Backer op pensioen
de boodschap ‘ Save the date’. Ze moest er-
voor zorgen dat ze op 28 oktober thuis zou 
zijn rond half drie. Natuurlijk zaten haar man, 
kinderen en kleinkinderen mee in het com-
plot. Samen met haar man, kinderen en klein-
kinderen mocht juf Gerda plaatsnemen op 
een praalwagen met een grote witte zwaan, 
zoals in hotel Romantiek, daar was juf Gerda 
immers grote fan van. 

Langs de kant van de weg stonden alle leer-
lingen van het zesde tot eerste leerjaar en 
vormden zo een erehaag voor de tocht van 
bij haar thuis naar de school. De politie was 
op de hoogte gebracht en zorgde dat alles 
veilig kon verlopen. Eens op school werd juf 
Gerda verder in de bloemetjes gezet door 
leerlingen, ouders en collega’s. Normaal ge-
zien houdt juf Gerda niet zo van toeters en 
bellen, maar we konden haar niet zomaar la-
ten gaan.  
Gerda De Backer startte en eindigde haar 
loopbaan in het onderwijs in het eerste leer-
jaar, maar…doorheen de 41 jaren dienst ver-
vulde ze ook heel wat andere taken. Ze was 
steeds flexibel om tegemoet te komen aan de 
hoogste noden van de school. 

De meesten zullen haar  kennen als juf en/
of zorgjuf van het eerste leerjaar. Een job die 
ze vervulde met passie! Via deze weg wil-
len we haar nog eens van harte bedanken: 
Bedanken voor haar inzet al die jaren, niets 
was haar ooit iets teveel. Bedanken voor haar 
motivatie, steeds zoekende naar vernieuwing 
Bedanken voor haar creativiteit, ze speelde met 
taal, speelde met beelden. Elk jaar opnieuw 
wist ze  een nieuw logo te verzinnen voor ons 
jaarthema, dit schooljaar nog brandde ze een 
gedicht in een palet voor onze moestuin…. 
Bedanken voor de orde die ze bracht, ze 
kon als de beste rust brengen bij kinde-
ren met muziek, met haar gitaar, met haar 
zang,  zorgde ook voor rust bij het team. 
Bedanken voor haar bemoedigende woorden, 
haar  luisterend oor bij kinderen en collega’s. 
 
Juf Gerda, dat de school veel voor jou bete-
kende dat weten we, maar… weet ook dat 
jij voor deze school héél veel hebt betekend. 
Bedankt om er de voorbije jaren geweest te 
zijn voor elk kind, voor elke ouder. Bedankt 
om de voorbije jaren een fijne collega te zijn.
Je noemt onze school een plekje, een stukje 
wereld waar het goed is voor iedereen. Ik 
hoop dat we jouw werk kunnen verder zet-
ten en zo verder bouwen aan dat mooie stuk-
je wereld,  zoals jij zegt ‘een werk dat nooit 
afgeraakt.’ 

Het is nu tijd voor je pensioen
Tijd om andere fijne dingen te doen.

Geniet ervan, samen met je gezin en hopelijk 
mogen we je hier nog vaak verwelkomen.
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           ZOEKT:

PERSONEEL MET INTERESSE
VOOR HISTORISCHE GEBOUWEN
Info: de_weerdt_renovatiebedrijf@skynet.be

of 09-223 41 69

De Gentse Monumentenprijs bekroont 
kwalitatieve restauraties van historische 
panden. De eerste twee edities werden 
georganiseerd door de Gentse Vereniging 
voor Stad, Archeologie, Landschap, Monu-
ment (GVSALM).  Voor deze derde editie 
- de vorige dateren van 2015 en 2018 - is 
de stad intussen een volwaardige partner. 
Een open oproep leverde 21 kandidaten 
op. De vakjury weerhield tien finalisten, 
netjes verdeeld over de categorieën open-
bare respectievelijk private gebouwen. 
Uit beide groepen kiest de vakjury één 
eindlaureaat. Voor het eerst kunnen ook 
alle Gentenaars via de website meestem-
men via www.stad.gent/monumenten-
prijs. Vanaf 12 tot 22 november. Eén van 
de stemmers krijgt er een cadeaubon van 
250 euro bovenop. In een organisatie van 
de Dienst Stadsarcheologie en Monumen-
tenzorg (tel. 09/266.57.90).

Gedreven ondernemer
Gentenaar Steven De Weerdt (54) - afkom-
stig uit de Gentse Begijnengracht – was 
altijd al een gedreven ondernemer. Hij 
studeerde ‘marketing’, werd verkoper in 
bouwmaterialen en was al vroeg in bijbe-
roep aan de slag als klussende aannemer 
voor particulieren. Tot hij op het huisadres 
aan de Oostakkerse Honoré Drubbel-
straat, zijn eigen zelfstandig renovatie-
bedrijfje uit de grond stampte. Herhaald, 
vooral gericht op particulieren die veelal 
last krijgen van opstijgend vocht en nood 
hebben aan professionele en remediëren-
de ‘injecties’ door een vakman. Steven De 
Weerdt ging zich alsmaar meer bekwa-
men in eigentijdse renovatietechnieken. 
En ook zijn ‘historische interesse’ nam 
snel toe . Dat laatste is niet evident. Het 
wereldje van aannemers en specialisten 
van historische (en openbare) gebouwen 
is klein en moeilijk te bereiken. En heeft 
zijn administratieve en stedenbouwkun-
dige wetmatigheden die veel inzicht en 
ervaring vereisen. En stringent wordt aan-

De Weerdt Renovatiebedrijf genomineerd
voor monumentenprijs
Bvba De Weerdt Renovatiebedrijf uit de Honoré Drubbelstraat is met 
het ‘Huis van Katrien’ aan Onderbergen genomineerd voor de Gentse 
Monumentenprijs in de categorie ‘private gebouwen’. Vanaf 12 
november kan je meestemmen voor de Oostakkerse kandidaat die al 
vroeger o.m. de kapel aan Moleneinde in Desteldonk restaureerde… 

gestuurd door wettelijke voorschriften, 
lijvige inspraakdossiers en dito offertes. 
Dat laatste is het uitgesproken werkter-
rein van zijn collega op de werf en partner 
Ann Neirinck. Anders gezegd, het is een 
wereldje waarin je vooraf vooral jezelf 
dient te bewijzen. Via een aantal kleine 
werven onder het immer waakzaam toe-
zicht van de Dienst Monumentenzorg, 
kreeg hij daartoe de kans en bouwde 
hij voor zijn bedrijf een 
robuuste reputatie op. 
Tussendoor behaalde hij 
in Brugge een postgra-
duaat Renovatietechnie-
ken-Monumentenzorg. Hij 
is voorts Preventieadvi-
seur niveau 3 en bezit een 
veiligheidsdiploma voor 
operationele leidingge-
venden (VCA). Een kwali-
tatieve restauratie gericht 
op duurzaamheid blijft 
zijn hoogste doel. Die in-
spanning bezorgt nogal 
wat kopzorgen, is eerder 
duur en fouten zijn snel 
gemaakt. Hij restaureer-
de o.m. al de plafonds in 

het Hotel Clemmen alias Museum Arnold 
Vander Haeghen in de Veldstraat, nam al 
diverse particuliere panden in o.m. het 
Elisabethbegijnhof - en straks het Prin-
senhof - onder de hand en kan uitpakken 
met een goed gevuld orderboek dat vele 
renovatiegrenzen verlegd. Herhaald, hij 
restaureerde al enkele jaren geleden de 
kapel aan Moleneinde - toevertrouwd aan 
de parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte - 
in Desteldonk. Dat laatste in opdracht van 
de stad en met subsidies. 
Hopelijk én verdiend valt hem straks de 
Gentse Monumentenprijs te beurt. Ook 
u kunt daartoe uw stem uitbrengen. 
De plechtige uitreiking is voorzien voor 
woensdag 30 november.
Meer info over het renovatiebedrijf via 
de_weerdt_renovatiebedrijf@skynet.be. 
(Tel. 09/223.41.69).

Eric VAN LAECKE
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P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

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

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

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

WWW.PDSCARS.BE

DRINGEND GEZOCHT:
OCCASIEWAGENS, ALLE MERKEN!

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

GOED EN BETAALBAAR  -  STERK IN SERVICE  -  UW VERTROUWEN WAARD

De locatie op de hoek van Onderbergen en 
het Sint-Michielsplein herinnert aan de in 
1985 overleden Elsa ‘Katrien’ Guyssens als 
laatste uitbaatster van het piepkleine win-
keltje dat ‘hoestbollen’ bakte en verkocht. 
Ze wou de Gentse snoep niet laten com-
mercialiseren en nam het recept mee in 
haar graf. Het leverde haar postuum een 
straatnaam op in het nieuwe woonproject 
Watt tussen de Nieuwewandeling en de 
Peter Colpaertsteeg. Over  de oorsprong 
van de ‘Katrienspekken’ bestaat veel min-
der duidelijkheid. De naam verwijst naar 
de bedenker van de snoep ene Katrien 
Vandermaelen die er al in 1870 mee aan 
de slag zou zijn geweest. Over de samen-
stelling ervan is er tegenspraak. De stad 
houdt het bij een vlierextract. De bloesems 
van de vlierboom zijn een kenmerkend 

‘Huis van Katrien’ is verdwenen maar niet vergeten…
Bvba De Weerdt kreeg met de renovatie van het vroegere ‘Huis van 
Katrien’ een bij vele Gentenaars nog levendig stukje erfgoed onder 
de handen. Het winkeltje van ‘hoestbollen’ maakte deel uit van een 
beschermd en veel groter pand dat vandaag in handen is van het duo 
kunstenares Berlinde De Bruycker en Peter Buggenhout.    

hulpmiddel bij hoest en in die tijd  maakte 
praktisch ieder gezin zijn eigen vliersiroop. 
Anderen houden het bij een combinatie 
van kandijsuiker, vlier, zoethout en een 
vleugje honing. Wat wel vaststaat, is de 
tekst van het vroegere uithangbord: “Gij 
allen die hoest, wendt u zonder uitstel tot 
het oud gekend Huis Katrien”...
De gevelrenovatie werd uitgevoerd aan 
het zogenoemde Huis Ligy, genoemd naar 
de laatste goed bekende eigenaar advo-
caat Arthur Ligy . Het maakt deel uit van 
het indrukwekkend pand met nog be-
waarde kelders ‘Hof van Ravenstein’. Toe-
geschreven aan eigenaar graaf De La 
Faille, ‘heere van Afsenede ende Eeclo. 
Het werd verbouwd in 1726, aangepast in 
het vierde kwart van de 18 de eeuw én in 
de 20ste eeuw. Steven De Weerdt spreekt 

van “Een heel mooi project 
die hem heel wat voldoe-
ning gaf. En over een dito 
samenwerking tussen op-
drachtgevers, leveranciers 
en aannemers. Met altijd 
een hulplijn met jaren erva-
ring in monumentenzorg.  
Bij dergelijke projecten be-
staat geen standaard werk-
wijze. Het is steeds werf 
gebonden afwegingen ma-
ken en overleggen wat de 
beste oplossing is”, besluit 
de genomineerde...

Eric VAN LAECKE
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Iedere inwoner van Oostakker kent de 
weg naar het kerkhof van Oostakker in 
de Bredestraat, en voor velen onder ons 
is dit waarschijnlijk het enige gekende 
op het grondgebied van Oostakker. Het 
is daarom in deze novembermaand het 
goede moment om de begraafplaats 
van de Broeders van O.L. Vrouw van 
Lourdes toe te lichten. 
Vanaf de vestiging van de Broeders van 
Goede Werken uit Ronse, en het oprich-
ten van een klooster en school te Lour-
des in 1888 en toen zij ook de naam van 
hun orde wijzigden in Broeders van On-
ze-Lieve-Vrouw van Lourdes, werden 
de overleden kloosterlingen begraven 
op het kerkhof rond de Sint-Amandus-
kerk van Oostakker. In 1894 werd voor 
1723,50 frank 68,94 m² grond aange-
kocht aan de noordzijde van de pa-
rochiekerk, vóór het tweede venster 
achter de kruisbeuk, en omheind met 
een ijzeren hek. 

In datzelfde jaar werd de kerk in Smet-
lede vergroot, waardoor het graf van 
Stefanus, Modestus  Glorieux, de stich-
ter van de orde van de broeders van O.L.
Vrouw van Lourdes,  moest verdwijnen. 
Glorieux, was op 25 november 1872  als 
pastoor van Smetlede  overleden. De 
broeders in Oostakker-Lourdes die hier-
van op de hoogte werden gebracht de-
den een voorstel om het graf van hun 
stichter naar Oostakker over te bren-
gen in plaats van te verplaatsen in 
Smetlede. 

Vader Hilarius, de toenmalige alge-
meen overste van de orde te Oostak-
ker-Lourdes, ondervond veel weerstand 
bij de inwoners van Smetlede tegen het 
overbrengen van het graf van hun ge-
liefde oud pastoor naar Oostakker.
In 1894  verkreeg hij uiteindelijk de toe-
lating van het gemeentebestuur van 

Het kerkhof van de broeders
Smetlede en Oostakker om het stof-
felijk overschot van Glorieux naar het 
gemeentekerkhof van Oostakker te 
verplaatsen.

De ontgraving in Smetlede vond plaats 
op 27 november 1894, waarna het stof-
felijk overschot werd overgebracht 
naar Oostakker, en opnieuw begraven 
op het gemeentekerkhof dichter bij het 
moederhuis van de orde. In het begin 
van 1895 werd een grafzerk besteld bij 
Paternotte in Sint-Amandsberg, voor 
de prijs van 280 fr. om op het graf te 
plaatsen. Deze grafsteen is later spijtig 
genoeg niet bewaard gebleven.
In de daaropvolgende jaren was er 
in Oostakker volop sprake om een 
nieuw kerkhof aan te leggen, waar-
door algemeen overste, Vader Adon 
Helderweirdt, aan de burgemees-
ter de vraag stelde, of het moge-
lijk was een eigen kerkhof te hebben 
voor de broeders in de kloostertuin.  
Waar hij in eerste instantie een nega-
tief antwoord kreeg van gemeentelijk 
en provinciaal bestuur, kwam in janua-
ri 1934, na een bezoek van Vader Adon 
aan het Ministerie, het bericht, dat 
door een nieuw ministerieel schrijven 
de gemeenten gemachtigd waren om 
toelating te verlenen voor een nieuw 
kerkhof. Vanaf dan ging alles snel, en 
was de toelating van de gemeente vlug 
bekomen. Op 3 februari 1934 werd de 
locatie voor het broeder kerkhof geko-
zen. Er werd beslist om het tegen de 
N.O.-grens van het park van kasteel Slo-
tendries, het huidige wandelbos, aan te 
leggen, en er werd een architect aan-
gesteld. De grond diende 1,20 m te 
worden verhoogd waarvoor zand uit 
“’t Zand”, het latere Sifferdok, werd 
aangevoerd. In de hoofdraad van de 
orde was men van oordeel dat het graf 
van de stichter van de orde “monumen-

taal” mocht zijn zonder te overdrijven.  
Bij de grafkelder van de stichter werd 
inderdaad een monumentaal kruis-
beeld opgericht dat er na 88 jaar nog 
steeds staat, enkel het Christusbeeld 
is niet het originele. Het nieuwe kerk-
hof werd op 16 oktober 1934 ingeze-
gend, en de overleden broeders, die 
op het gemeentekerkhof waren begra-
ven, werden de week daarna opgegra-
ven en overgebracht naar het nieuwe 
kerkhof. Dagen na elkaar reed de lijk-
wagen van het Dorp naar het nieuwe 
kerkhof, waar de broeders die de laat-
ste jaren waren overleden, in een indi-
vidueel nieuw graf werden begraven. 
De stoffelijke overblijfselen van de lang 
overledenen werden in een gezamen-
lijk graf begraven aan de voet van de 
twee naamplaten die werden meege-
bracht van het kerkhof van Oostakker. 
Op 30 oktober 1934 werd het stoffelijk 
overschot van de stichter Glorieux over-
gebracht. Na een eucharistieviering in 
de parochiekerk vertrok de rouwstoet 
naar het nieuwe kerkhof. Tussen een 
erehaag van meer dan 700 leerlingen 
werd de kist van de stichter triomfan-
telijk binnengebracht en bijgezet in de 

Het kerkhof van de broeders omstreeks 1959.

Eén van de twee gedenkstenen 
afkomstig van het gemeentekerkhof 
met de namen van de broeders waarvan 
de stoffelijke overschotten gezamenlijk 
in één graf werden begraven op het 
kerkhof van de broeders.

Luchtfoto ( omstreeks 1965 ) met rechts 
bovenaan de locatie van het kerkhof 
van de broeders ( zie pijl ).
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Het kerkhof, oktober 2022.

grafkelder. Links en rechts van zijn grafkelder kwamen la-
ter de graven van de generaal oversten van de orde. Het 
aantal broeders dat er zijn laatste rustplaats vond is tot op 
vandaag 399. Wegens plaatsgebrek werden er in verschil-
lende graven een overledene bijgezet, zodat op sommige 
zerken twee namen gebeiteld staan.   

In Oostakker was men in 1950 uiteindelijk van plan om in 
de Gasthuisstraat gronden aan te kopen voor een nieuw 
kerkhof, maar na verzet van het Ministerie om een be-
graafplaats in te richten in de omgeving van het bejaar-
dentehuis, werd dit plan afgevoerd. Het zou uiteindelijk 
nog tot 1955 duren vooraleer de gronden voor het nieuwe 
gemeentekerkhof van Oostakker in de Bredestraat werden 
aangekocht. In 1958 kreeg de gemeente de toelating om 
met 40.000 m³ grond van het kanaal Gent-Terneuzen het 
terrein op te hogen. In 1961 werd de nieuwe begraafplaats 
in de Bredestraat in gebruik genomen. In 1973, en onder 
het laatste gemeentebestuur van Oostakker, begon graf-
maker Van Zele met de ontruiming van het oude kerkhof. 
Enkele de grafstenen in de buitenmuur van de kerk inge-
metseld herinneren er vandaag nog aan dat er een kerk-
hof rond de parochiekerk was.

Guido Rogiers

Zaterdag 10 december:

kerstconcert
Gents Madrigaalkoor en het Sint-Bernadettekoor

in de Bernadettekerk om 19.30 uur.
Toegang 15 euro.

De opbrengst gaat naar het project “brooddoosnodig”.

Zondag 11 december 2022 van 15 tot 16 uur

gent zingt kerst
samenzang in de Sint-Baafskathedraal

Ken je ze (nog)? Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar 
Bethlehem gaan, Herders Hij is geboren, Stille nacht, Once 

in royal David’s city en Susa Nina….?  
Het zijn kerstliederen die op het programma staan van dit 

uurtje samen zingen.  

Er wordt gezorgd voor meerstemmige partituren voor 
koorzangers.  We worden muzikaal ondersteund door het 

Sint-Bernadettekoor.

Bij vorige editie was de Sint-Niklaaskerk te klein, 
daarom ben je nu welkom in de Sint-Baafs kathedraal.

Toegang gratis

KERSTCONCERT IN BERNADETTE
Op zaterdag 10 december 2022 om 19:30 brengen het Gents 
Madrigaalkoor en het Parochiekoor Sint-Bernadette een be-
nefiet Kerstconcert in de parochiekerk van Sint-Bernadette, 
(Sint-Bernadettestraat 247,  9000 Gent). Het Gents Madri-
gaalkoor brengt het prachtige kerstoratorium “Der Stern 
von Bethlehem” van Josef Rheinberger (tijdgenoot van Jo-
hannes Brahms) onder (bege)leiding van Johan Duijck aan 
de piano. 

Het parochiekoor brengt onder de leiding van Jan Demees-
ter en met begeleiding van Jo Demeester een bloemlezing 
van Europese kerstliederen waarbij je uitgenodigd wordt om 
er enkele mee te zingen.

De opbrengst van het concert gaat integraal naar het project 
“Brooddoosnodig” van VZW Enchanté. Met die actie wil de 
vzw zorgen voor een gezonde maaltijd voor élke leerling. Je 
kan er meer over lezen op de website (https://enchantevzw.
be/brooddoosnodig) 

Toegangskaarten 15 Euro (gezinskaart 25 euro) te bekomen 
bij de koorleden of via: kerstconcert.bernadettekerk@gmail.
com met vermelding van het aantal kaarten of het aantal 
personen bij een gezinskaart. 
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Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Actie

LAURASTAR 

Demonstratie 

zaterdag 

19 november 

van 10 tot 17 uur

in onze winkel.

Welkom !

In het Eén-programma “Factcheckers” 
(18/01/2022) onderzocht Thomas Vander-
veken of er kinderarbeid gemoeid is met 
de chocolade in de Belgische winkelrek-
ken. Bestaat eerlijke chocolade eigenlijk 
wel?

In Ivoorkust verdienen cacaoprodu-
centen drie keer te weinig om in hun 
basisbehoeften te voorzien: 3 x te wei-
nig eten, 3 x te weinig geld om naar 
de dokter te gaan, … kinderen moe-

Oxfam: eerlijke handel
Het bezoek van sinterklaas is toch een kinderfeest? Niet zo voor de 
kinderen in Ivoorkust die moeten werken op de cacaoplantages en niet 
naar school kunnen gaan.

ten werken en missen daardoor school. 
Bij de boeren die deelnemen aan Ox-
fams Bite to Fight-projectn van Oxfam, 
ligt dat anders. De boerencoöperatie CPR 
Canaan krijgt per 1 ton cacao 1.000 dollar 
meer dan de fair trade minimumprijs én 
premie. De coöperatie - met een vrouw 
aan het hoofd! - investeert hiermee in 
zaken die systematisch het inkomen van 
de boeren zullen verbeteren. En dus het 
leven van de cacao-telers.

Hoe gaat Oxfam Fair Trade te werk 
om boeren een leefbaar inkomen 
te verschaffen?

- Traceerbare cacao aankopen op 
coöperatie-niveau (en niet via on-
doorgrondelijke & grootschalige 
trader systemen)

- Via prijs: waar we bovenop de FT 
premie van 240 USD nog een Ox-
fam premie van 1.000 USD beta-
len, deze gebruiken we voor:

- Cash uitbetaling aan de boeren 
van de coöperatie.

- Productiviteit verhogen (trainingen 
hierrond): meer cacao = meer inkomen

- Aanvullend inkomen uit andere teelten

- Opzetten van spaargroepen met (voor-
namelijk) vrouwen uit de coöperatie/
community

- Duurzame landbouwmethodes: eco-
logische bestrijding van plantenziektes, 
investeringen in de teelt van andere ge-
wassen en coaching door een landbouw-
specialist

Het kan dus anders! 
Met elke Bite to Fight-chocoladereep 
breng jij de Ivoriaanse cacaoboeren een 
stap dichter bij een leefbaar inkomen. 
Oxfam Fair Trade ziet een leefbaar inko-
men als een hefboom om wanpraktijken 
in de sector tegen te gaan.

Laat het voor de kinderen in Ivoorkust 
ook een beetje sinterklaasfeest zijn en 
koop je chocolade in de wereldwinkel, 
Lourdesstraat 55.

Onze winkel in de Lourdesstraat 55 is 
open op zaterdag en zondag van 9.30 tot 
12 uur; op dinsdag van 10 tot 12 uur en 
op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur.

Je kan onze vrijwillige winkeliers ook 
aantreffen op de adventsmarkt op het 
kerkplein Sint-Bernadettestraat op zon-
dagmorgen 27 november.

Kom eens kijken naar de verschillende 
kraampjes voor het goede doel.
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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

Actiecomité Zonder Bushalte Straat 
feliciteert mobiliteitsschepen Filip 
Watteeuw en burgemeester Mathi-
as De Clercq met de publieks- en ju-
ryprijs ‘Meer mobiele stad 2022’. En 
noemt het fijn om te horen over het 
‘Masterplan toegankelijkheid’ én het 
‘Actieplan tegen vervoersarmoede’.

De vraag blijft wat er op het vlak 
van openbaar vervoer een flink deel 
van Oostakker en Sint-Amandsberg 
volgend jaar echt te wachten staat? 
Daar dreigen zes opeenvolgende 
bushaltes te verdwijnen op de grens 
van beide deelgemeenten. Het comi-
té Zonder Bushalte Straat voert daar 
al geruime tijd actie rond. Als nieu-
we stap in het proces houden ze nu 
al een (fictieve) nominatie achter de 
hand: ‘Prijs minst mobiele wijk 2023’. 
En vragen alle Gentenaars proactief 
om tegen te stemmen. Hamvragen: 
hoe ver staat het met de beslissin-
gen, wanneer de verwachte datum 
van die eventuele wijzigingen en wat 
zijn de concrete plannen om onze 
wijken ‘meer mobiel’ en toegankelijk 
te houden en dus vervoersarmoede 
hier tegen te gaan? 

Wordt vervolgd…

Eric VAN LAECKE

Publieksprijs
doet verzuchtingen
aanzwellen…

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

GRATIS PLAATSING
VAN UW NIEUWE 
AUTOBATTERIJ*

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

*Gratis plaatsing bij aankoop van een nieuwe autobatterij. Geldig t.e.m. 30/11/2022 op vertoon van deze advertentie.

Red Star Line Musical
Op maandag 1 mei 2023 nemen we met onze afdeling deel 
aan de voorstelling van de musical Red Star Line om 15 uur 
in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

De musical ‘Red Star Line’ wordt de opvolger van de iconi-
sche succesmusicals ‘40-45’ en ‘Daens’. Het belooft opnieuw een emotionele rollercoaster 
te worden met een unieke live-beleving. 

Red Star Line is een verhaal van alle tijden: van dromen en verwachtingen, van onder-
nemen, slagen en falen, overkoepeld door de kracht van ware liefde die zich een weg 
moet banen over de grilligste golven van de Atlantische 
Oceaan. Red Star Line is ook een verhaal van bij ons. De 
stad Antwerpen was - einde 19e, begin 20e eeuw - het 
vertrekpunt vanwaar de grote oceaanstomers van de 
Red Star Line rederij richting New York vertrokken. 

In onze voorstelling schitteren in de hoofdrollen Jelle 
Cleymans, Lotte Stevens, Peter Van Den Begin, Char-
lotte Verduyn en Carry Goossens. Dit is de voorlopige 
castplanning onder voorbehoud van last-minute wijzi-
gingen. 

De prijs bedraagt 86 euro voor leden van Cultuursma-
kers en 90 euro voor niet-leden. In deze prijs is inbe-
grepen: de voorstelling in categorie 1, het busvervoer heen en terug alsook de fooi voor 
de chauffeur. De informatie over plaats en tijdstip van samenkomst volgt later.

Om in te schrijven, contacteer Pol Storme via e-mail: oostakker@cultuursmakers.be of 
telefonisch 09-259.02.75

Je kunt ook inschrijven via onze website www.cultuursmakers.be/oostakker/activitei-
ten waar tevens alle informatie kan teruggevonden worden. 
Je bent slechts ingeschreven na betaling op rekening BE10 7360 6084 2104 van Cul-
tuursmakers Oostakker.

Let op: Inschrijven kan slechts tot 10 december.  Snel inschrijven is dus de boodschap!
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kerstmenu 

Aperitief 

Duo van garnaal- & kaaskroket  

Stoofpotje van wild  
met wintertooi & aardappelkroketten 

Warme appeltaart met vanille-ijs 

Koffie met versnaperingen 

Dit alles voor Vl@s-leden aan € 50, sympathisanten aan € 55. 

U wordt verwacht op maandag 19 december vanaf 11u45 in het OCO,  Pijphoekstraat  te Oostakker. 

Wij opteren om groepjes van 8 à 10 personen te maken.  

Je kan ons uw voorkeur laten weten met wie je graag  wilt samen zitten. 

Inschrijven is mogelijk op onze ledenbijeenkomst van november 2022 met onderstaande strook. 

Telefonisch vóór vrijdag 9 december via Veerle Ackerman: 0475/87.01.64  

of via mail: accack.groen@skynet.be 

De inschrijving is defintief bij ontvangst van de betaling of storting op de rekening van:  

Vl@s Oostakker BE90 8905 3405 3032 steeds met vermelding van naam en aantal. 

Ondergetekend lid / sympathisant ……………………………………………………………………. schrijft in met ………………… personen 

en betaalt  €50 x  …………………………..  

  €55 x  …………………………..  totaalbedrag van €  …………………… 

Wenst indien mogelijk aan tafel te zitten met: …………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  ………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                   ………………………………………………………………………………………………….. 

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

Aan onze trouwe leden van de afdeling Oostakker
We verwelkomen  jullie op  onze activiteit van november 2022

Maandag 21 november om 14u30

Boeiende Verhalen ‘De Spiegel’,
het leven zoals het is
door de heer Jacques Lesage

Jaques is geen onbekende voor ons, hij kwam een paar jaar terug, langs 
met “De Bende van Bakelandt. Hij vertelt ons, op zijn eigen, aange-
name manier, grappige en ontroerende verhalen, leest ons een reeks 
leuke cursiefjes voor, typetjes en toestanden uit het leven gegrepen, die 
bij eenieder een glimlach tevoorschijn tovert.

‘De Spiegel’ wordt geen saaie documentaire, maar een spannend ver-
haal, waarin men zichzelf, de buren, vrienden en kennissen of familie 
gemakkelijk herkent. Daarna verwennen we jullie met heerlijke koffie, 
suiker- en rozijnenbrood.

OPGELET: Vermijd boetes: parkeerkaart leggen op het dorp !
Deelname voor de koffiemaaltijd: 6 euro voor leden en 8 euro voor 
niet-leden. Alle 55-plussers zijn van harte welkom.

LIDGELDEN 2023
De Lidkaarten voor 2023 zijn er. Men kan ze hernieuwen op onze activi-
teit van november  of door storting op rekening Vl@s Oostakker.
Nr: (IBAN) BE90 8905 3405 3032
Hoofdlid: 20  euro – bijlid: 15 euro, gezin: 35 euro

MEER INFO:
Voorzitter: Dirk Van Kerckhove: 
vankerckhovedirk@hotmail.com, 0476 61 29 11
Penningmeester: Veerle Ackerman:  
accack.groen@skynet.be, 0475 87 01 64
Secretaris: Noëlla Bracke:
noella1945bracke@gmail.com, 0497 87 70 14

Creatief: kerstkaartjes maken
Dinsdag 8 november’22 van 13u30 tot 16 uur
Prijs: 5 euro drankje inbegrepen (betalen ter plaatse)
Zeker inschrijven bij Josiane 09 251 54 26 of GSM 0479/49 08 54 
of vandersypt.maes@proximus.be 
Meebrengen: schaar, potlood,  dubbel klevend lint, stevig 
papier volgens keuze om je kaartje mee te maken. Er worden 
nieuwe ideeën uitgewerkt volgens keuze en recyclage materiaal 
aangeboden.

Zumba 
Fitnessen op Latijns-Amerikaanse muziek iedere woensdagavond 
om 20u00.
Je kan steeds in de loop van de reeks instappen! Prijs wordt dan 
vastgelegd aan de hand van het aantal nog te volgen lessen. 
Nieuwkomers: 1ste les gratis 

Crea Café
In ons creatief café mag je zelf een handwerk meebrengen, 
breien, haken, naaien… Samen maken wij er enkele gezellige 
uurtjes van! Data: dinsdagen 22/11 om 19u00  & 6/12 om 13u30

Info?
Via mail:: femma.oostakker@gmail.com
Betalen op ons rekeningnummer BE28 8905 3402 2720 van 
Femma Oostakker

Activiteiten gaan door:
• voor de crea en culinair: OCO, Pijphoekstraat 30, Oostakker 
• voor de Zumba: Edugo, St.Rafaëlstraat 14, Oostakker
Leden zijn tijdens de activiteiten verzekerd!
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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

8.900 euro
8361 km
03/2016
Benzine
50 kW (68 PK)
Manueel

FIAT Punto 1.2i Young II

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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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

Dr. Ingels Johan

      DIERENARTS

Algemene diergeneeskunde
Gezelschapsdieren op afspraak

Rostijnestraat 40 - 9042 Desteldonk
Tel. 09 356 72 82 - Fax 09 356 83 37
info@dierenarts-ingels.be
www.dierenarts-ingels.be

www.preventic.be
Installatie, onderhoud en reiniging van centrale 

verwarming, sanitair, pelletkachels, schouwen, etc.

Michaël Van Parys
Info@preventic.be

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

STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

Samen met haar partner verhuisde ze een 
jaar later naar Antwerpen, waar ze met 
hem huwde en waar haar dochter werd ge-
boren. Niettegenstaande ze een dochter-
tje had, weigerde ze om het zogenaamde 
meisjesspeelgoed te kopen. Ze wou haar 
dochter geen speelgoed kopen dat meisjes 
reeds van in de wieg op hun latere moeder-
rol voorbereidde. 

Roos Proesmansstraat
Marie-Rose (Roos) Proesmans, naar deze vrouw werd één van de zijstraten 
van de Céline Dangottestraat genoemd. Geboren op 24 september 1943 in 
een welgesteld Limburgs burgergezin doorliep ze haar schoolcarrière in een 
kostschool waar ze o.a. lid was van een ABN-groep. Na haar middelbare 
studies trok ze naar de toenmalige Rijksuniversiteit in Gent, waar ze in 1967 
promoveerde tot doctor in de rechten. Roos bleef daar nog een tijdje werkzaam 
en ze verrichtte daar o.a. onderzoek naar het seksuele gedrag in Vlaanderen.

Na een aantal jaren te hebben gewerkt 
als juriste bij een verzekeringskantoor 
in Antwerpen (wat ze trouwens zelf een 
“een oervervelende job” vond) werd ze 
ontslagen en moest ze iets anders zoeken 
om haar gezin draaiende te houden. Haar 
echtgenoot was tijdens het vervullen van 
zijn burgerdienst bij de Civiele Bescherming 
in Liedekerke telkens voor langere tijd weg 
van huis, dus ze stond er alleen voor. 

In die tijd waren er voor de buitenhuiswer-
kende vrouwen niet veel voorzieningen 
zoals crèches of voor- en naschoolse op-
vang, werden ze voor hetzelfde werk veel 
minder betaald dan mannen en konden 
vrouwen zo maar niet elk beroep uitvoe-
ren. Een groot deel van de vrouwen voel-
den zich benadeeld, maar ook machteloos. 
Roos Proesmans was dit alles zo moe dat ze 
contact opnam met de Nederlandse Dolle 
Mina’s die in Amsterdam al een aantal ac-
ties hadden ondernomen. 
De Dolle Mina’s waren een actiegroep die 
d.m.v. ludieke acties de rechten van de 
vrouwen wilden verbeteren. De groep ont-
leende zijn naam aan de bijnaam van Wil-
helmina Drucker (1847-1925), nl. “ijzeren 
Mina”. Zij voerde strijd tegen onrechtvaar-
dige wetten en verouderde zeden.
Een aantal van de Amsterdamse dames 
stonden Roos bij toen ze in Antwerpen een 
afdeling van de Dolle Mina’s oprichtte.

De eerste actie die de Antwerpse groep 
ondernam, was een protest in het verzeke-
ringskantoor waar Roos voordien had ge-
werkt. Mannen mochten daar roken, maar 
voor vrouwen was dat niet toegelaten. De 
ludieke actie was opgebouwd rond de slo-

gan “recht op longkanker”. Hierna volg-
den o.a. nog het heropenen van een kin-
dercrèche in de Brugse Poort in Gent, het 
verstoren van een Miss België-verkiezing 
en daarna de acties in het kader van “Baas 
in eigen buik”.

Later ging Roos nog lesgeven, maar hier 
voelde ze zich niet goed bij. Ze had geen 
impact op de structuren en richtlijnen en ze 
vond het veel te eentonig. Toen kwam er 
bij Info-Jeugd Nationaal een job vrij en ze 
twijfelde niet om hiervoor te solliciteren; 
na korte tijd had ze zelfs de leiding over 
deze overheidsdienst. Met deze dienst kon 
ze jongeren informeren over hun rechten 
en maakte ze lespakketten en infobrochu-
res voor jongerenorganisaties.

Eind jaren negentig werd Roos beheerder 
van het Toneelhuis, een theatergezelschap 
in Antwerpen.
Op 9 augustus 2002 stierf Roos Proesmans.

Tekst : Ann Van den Sompel
Diverse bronnen.
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Gewoon twee finalisten, zou je zeggen, 
ware het niet dat deze twee dames toe-
vallig, ex-vb’ers (Volwassen begeleid-
sters) waren van de Chiromeisjes Sint 
Amandus Oostakker, Els Persoon en Rita 
De Mey.
We speelden een mooi en spannend fi-
nalespel met veel sympathie voor elkaar! 
We hebben er zeker van genoten…en ik 
denk de toeschouwers ook!
Een kleine toelichting! Zaterdag 8 okto-

ber vond de finale plaats van de petan-
que in Oostakker, op de terreinen van 
Tennis Ter Waele. 
Het Bestuur, Remi De Bruycker, Johan De 
Pillecyn, Marie Rose De Bruycker en Dirk 
De Buyssher zorgen steeds voor de goe-
de gang van zaken!
Naast de kantine van de tennis zijn drie 
petanquebanen aangelegd waar onge-
veer 74 leden in de periode van april tot 
september 7 rondes spelen, telkens met 

4 spelers. Tussendoor is er ook 
een Champagnetoernooi! 
De partijen worden door Jo-
han willekeurig samengesteld. 
Mannen en vrouwen spelen sa-
men drie partijen, twee tegen 
twee, elk met drie boules. Wie 
het dichtst bij het cachonetje 
ligt behaalt een punt. Per spel 
kunnen er 13 punten gescoord 
worden.
De eerste acht spelers bij de 
mannen en bij de vrouwen, spe-
len de finale!
De finale bij de mannen was 
natuurlijk even spannend, ge-
speeld door Jan Mussche en 
Alain Van Volsem.

Rita De Mey

Twee finalisten op de Finale van de Petanque club Oostakker!

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 Atten-
tie 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 uit-
dragers 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.
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Sint	Bernadettestraat	19				Sint-	Amandsberg	

09/251	33	48																															voetcenterpodologie.be	

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen

Geen frietoorlog aan de
Leonard de Laviestraat…    
Voor de bewoners van de Leonard de Laviestraat - 
een doodlopende engte van de Gasthuisstraat - zijn 
alle tijdsmomenten goed om een gezellig buurt-
feestje te bouwen. Al vele jaren vergasten een drie-
tal koppels hun buren op een uitnodigende  nieuw-
jaarsbijeenkomst. Om logistieke redenen gaat die 
volgend jaar niet door. Onder de noemer ‘Lavie Friet’ 
trokken de organisatoren dan maar recent een nieu-
werwets feestblik open. Met de klemtoon op friet, 
fricandel, kipvingers (‘chicken fingers’) en ondersteu-
nende drankjes. Met een inleidende cava als smaak 
bevorderende opstap. Nu er straks een heuse politie-
ke frietoorlog dreigt in de Westhoek, leek het geko-
zen thema zelfs visionair.

De inwoners en nieuwkomers van het dertigtal wo-
ningen lieten zich niet pramen om langs te komen 

en mee te genieten. Een plaatselijk ge-
vormd muziekbandje zorgde verrassend 
voor extra muzikale sfeer. De weerma-
ker genoot intussen mee van het aan-
houdend goede weer. Kortom, in de 
Leonard de Laviestraat slaagt men er 
nog altijd in om mensen bij elkaar te 
brengen en harmonieus samen te leven. 
Het is reikhalzend uitkijken naar een 
volgend buurtvriendelijk initiatief…

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

TERRAS OPEN BIJ
GOED WEER

Gert en Kelly heten u welkom !

ZAAL BESCHIKBAAR
TOT 80 PERSONEN

ALLE CLUBS/VERENIGINGEN WELKOM !

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

NIEUW:
primer make -up
factory 

Spectacular curves mascara 

Rodeland?
Rodeland is een open ruimtegebied dat 
zich uitstrekt over de gemeenten Me-
relbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. Je 
vindt er open kouters, graslanden met 
typische knotbomenrijen, bossen,… stuk 
voor stuk prachtige landschappen, die 
heel binnenkort ook een eigen brood 
voortbrengen: het Rodelandbrood!
Dit is een lokaal korte keten initiatief met 
landbouwers, molenaar en plaatselijke 
warme bakkers. Het zijn smaakvolle en 
kwalitatieve broden geworden, van ei-
gen bodem en aan een betaalbare prijs.

Rodelandbrood: ambachtelijk brood van akker tot bakker
Vanaf donderdag 1 december 2022 kan je bij Bakkerij Hemelsoet uit 
de Bredestraat in Oostakker het Rodelandbrood kopen, een smaakvol 
korte keten brood met baktarwe uit Merelbeke.

Korte keten: brood van ons
Korte keten betekent dat voeding enkel 
de noodzakelijke tussenschakels passeert. 
Het lokale graan van landbouwers Chris 
en Liesbet Persoons en Pascal Braekman 
uit Merelbeke vindt de kortste weg naar 
de lokale consument via de warme bak-
ker. De klant weet zo perfect waar zijn 
voedsel vandaan komt.
Dit project wil lokale baktarwe promoten: 
in het najaar van 2021 hebben twee land-
bouwers uit Lemberge, Chris en Liesbet 
Persoons en Pascal Braekman van Hoeve 

ZonneVeld, twee bak-
tarwerassen ingezaaid. 
Deze baktarwerassen 
waren eerder al uitge-
breid gescreend en ge-
test door HOGENT. Eind 
juli is hieruit zo’n 15 ton 
baktarwe geoogst.
Van de landbouwers 
gaat de tarwe richting 
molenaar. Molens van 
Oudenaarde gaat vol-
uit voor het maken van 
meel en bloem met 
een lekkere natuurlijke 

smaak van vroeger zonder het gebruik 
van additieven.
De laatste schakel richting consument 
zijn de lokale ambachtelijke bakkers. Bij 
de start werken 8 lokale bakkerijen mee 
aan dit initiatief: 7 bakkers uit de vier Ro-
delandgemeenten en Bakkerij Hemelsoet 
uit Oostakker. De deelname van Bakkerij 
Hemelsoet zorgt voor een versterking van 
de relatie tussen de stad en het omliggen-
de platteland wat voedselbevoorrading 
betreft.
Al deze bakkers zijn vakmensen die en-
thousiast aan de slag zijn gegaan met het 
Rodelandmeel als grondstof volgens ei-
gen recept. Vanaf 1 december bieden zij 
hun Rodelandbroden te koop aan in hun 
winkels.
Het initiatief wil het ambacht van de lo-
kale warme bakker, die momenteel sterk 
getroffen wordt door de hoge energie-
prijzen en nadelige concurrentie onder-
vindt van de lange keten, in de kijker 
plaatsen.

Steun van de Provincie
en de 4 Rodelandgemeenten
Voor de opstart ontvangt dit korte keten 
initiatief financiële ondersteuning van 
de 4 Rodelandgemeenten (Merelbeke, 
Gavere, Melle en Oosterzele) en van de 
Provincie Oost-Vlaanderen in het kader 
van innovatieve projecten in de land- en 
tuinbouwsector.

Proeven?
De broden liggen vanaf 1 december in de 
toonbanken bij de deelnemende bakkers. 
In Oostakker is dat bij Bakkerij Hemelsoet 
in de Bredestraat. 



16                   nr 11 - November 2022

Speciaalbieren
een passie… absoluut
Bij Dranken Geers proberen we dan ook 
(naast een ruim assortiment van een klei-
ne 2000 speciaalbieren) onze klanten met 
raad en daad bij te staan. Een heel leuke 
trend, die meer en meer zijn opgang vindt 
binnen de bierwereld, is de beerfoodpai-
ring. Daar spelen we dan ook gretig op in 
en ondersteunen we een aantal restaurants 
met advies en bijpassende biertjes. Let wel, 
beerfoodpairing is niet er zomaar lukraak 
een biertje bij serveren. Alle smaakcompo-
nenten van zowel het gerecht als het bier 
worden ontleed en moeten bij elkaar passen 
of zorgen voor een contrast. Dit maakt het 
allemaal 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.

Lottewangen met 
groene asperges, 
vlierbloesem en 
karnemelkpuree

De lottewangen wor-
den voorgesteld met een coulis van erw-
tenpeulen, witte wijn en vlierbloesem. Het 
gerecht wordt geserveerd met een karne-
melkpuree met een crunch van radijzen, 
kruiden en lente-uitjes. Het geheel wordt 
afgewerkt met erwten, lente-ui en groene 
asperges. Dit gerecht bestaat uit een mooie 
mix van de viswangetjes, de vettigheid en 
zurigheid van de puree en de kruidigheid 
van de asperges. De vettigheid en zurigheid 
van de karnemelkpuree worden echter ge-
temperd door het verfrissende van de toe-
gevoegde radijzen en lente-uitjes.

Voor deze pairing heb ik gekozen voor Louis 
XVIII van Brouwerij De Wilde Brouwers uit 
Merelbeke, een Special Blond van 7,5% alco-
hol. De tonen van het biertje zijn moutigheid, 
wat hoppigheid, wat fruitigheid en wat zoet. 
Al deze kenmerken en de fruitige toetsen 
van perzik en abrikoos van het bier werken 
perfect bij de vis, het zurige en verfrissende 
en de crunch van de puree en bij het kruidi-
ge van de coulis. Alle smaken zijn perfect in 
balans en harmonie, een mooie combinatie.

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 Oostakker, 09/251.05.83

 
Smakelijk en santé en tot gauw

Kris Zythos, biersommelier/zytholoog 
Dranken Geers
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Donderdag 24 november
om 14 uur in het OCO:                 
• in 2 delen:
   2 maal 20 meerkeuze-vragen               
• tijdens de pauze: koffie met vlaaien                                                                                      
• er wordt gespeeld per tafel    
• deelname: 6 euro per persoon.
   Niet-leden 8 euro

INSCHRIJVEN:
vooraf inschrijven (tot 20 november)
bij een OKRA-bestuurslid 
of via okra.oostakker@yahoo.com                                               

OKRA Oostakker
organiseert

QUIZ
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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						 
			

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

Antwerpse Steenweg 86
9080  Lochristi 

Tel. 09/355.74.52
www.autocenterstevens.be

Laat je niet koud pakken 
door de winter.

mobiliteit

mijn

MAAK HIER AL EEN AFSPRAAK 
VOOR JE WINTER CHECK-UP. €39*

Voor slechts

*Aanbevolen prijs, incl. btw, enkel bij de deelnemende erkende dealers of agenten. Aanvullen van vloeistoffen en/of vervangen van stukken niet inbegrepen. 

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

Cafe De Kneut wil bingo opstarten 
en zoekt kanditaten

Café De Kneut, Rostijnestraat 4, Hijfte, zou 
graag een bingo starten. Bedoeling is om 
dit te laten doorgaan op maandagnamid-
dag. En dit één keer per maand. Uur wordt 
later nog meegedeeld.

Wie interesse heeft gelieve een seintje te 
geven op het nummer 0471.69.38.28. Of 
spring eens binnen in De Kneut.
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Voor de organisatoren was het - na de 
tussenoplossing vorig jaar - alweer aan-
passen geblazen. Met succes en vooral 
met meer vrije en praktische ruimte. 
Het evenementenplein werd doordacht 
en voldoende beveiligd ingepalmd. 
Brabanders - de paarden bedoelen we - 
zijn robuuste en gewillige dieren maar 
je weet nooit. Al houdt paardenfokker 
Marnix Debrabandere uit Belzele (Ever-

De Sint-Hubertusviering kreeg loon 
naar werk. Er was veel belangstelling 
door mens en dier en het gevarieerd 

aanbod aan activiteiten hield iedereen 
bij de les. Kersverse ‘suisse’ Luc 

Boelaert maakte zijn debuut. Ook 
vroegere collega bakkers als Claeys 
(Lourdes) en Sonneville (Edelweiss) 
kwamen langs. Nu nog wachten op 

stedelijke erkenning…

Hubertusviering kreeg ook de zon als bondgenoot…
gem) de tomen nog altijd strak in de 
hand. Door een drukke agenda was 
pastoor Chris Simoens nooit zo vroeg. 
Ook al viel Hubertus pas op 3 novem-
ber. Gelukkig was er de omschakeling 
naar het winteruur om een uurtje voor-
af bij te tanken. De zielenherder had 
het over ‘het brood des heren’ dat ook 
in dreigende oorlogstijden voldoende 
en gezinsvriendelijk op tafel komt. Hij 
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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.

zegende inlevend mens en dier, terwijl 
de bakkersgasten de gratis mastellen 
aan de man brachten. Ook de opbeu-
rende dreupels waren gratis.

Nieuwe kerkbaljuw (‘suisse) Luc Boelae-
rt maakte zijn debuut. Met zijn schoon-
vader en voorganger Robert Hemelsoet 
(81) als waakzame toezichter. Voor de 
kinderen lokte o.m. een eigentijds vis-
spel in het bos en een zwammenworp. 
De inwendige wens werd versterkt 
met warme hapjes, drankjes en vooral 
ook soep met heel veel balletjes! Bar-
bara De Ceuninck uit de Emilie Schat-
temanstraat  (Lourdes) behaalde het 
hoogste winnende lot. Goed voor o.m. 
een gratis consultatie bij dierenarts Jo-
han Devalez. Die ook alweer de ‘good-
iebags’ sponsorde. Ook Albert Van 
Hoorde uit de Jozef Paelinckstraat en 
Tamara Van Den Bossche uit Schoonak-
ker konden mee op de foto.

De ringsteking kreeg alweer een pak 
jong volk aan de mast met de ringen. 

Met al voor de vijfde keer 
op rij Robbe Goethals uit 
Evergem als winnaar. Wordt 
het straks een olympische 
discipline?

Het Hubertusmaal - bereid 
en bediend door eigen men-
sen - kreeg een 180 smullers 
over de vloer en smaakte 
heel zoet. Alles met een 
geslaagd sausje door bak-
ker Jurgen Moeraert en zijn 
team. En patroonheilige 
Hubertus… 

Eric VAN LAECKE  
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week “vis van de week”
Interesse voor flexi-job?

Contacteer ons !

bvba

Sanitair
Chauffage

  Bedrijvenlaan 6     -   9080 Lochristi 
Tel. : 09/ 259.27.70 -  Fax : 09/ 259.27.71
www.boesman.be - info@boesman.be

Btwn° BE 0478.239.692

Onderhoud
Badkamerrenovatie

De winter neemt stilaan zijn intrede

U heeft nog een oude verwarmingsketel die aan vervanging toe is ?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

PETANQUE-KAMPIOENEN BIJ OKRA

Dames Annie Janssens
 Rosa Peirsman
 Ingrid Wille
Heren Joan Van Nuffel
 Noël Lybaert
 Herman Segers                                                                              

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !



nr 11 - November 2022                   21

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

Tot eind november kunnen alle leerlingen 
uit Oostakker, of die in Oostakker naar 
school gaan, hun teksten insturen voor de 
Oostakkerse voorronde van deze nationale 
schrijfwedstrijd van het Davidsfonds.
Er zijn 4 aparte leeftijdscategorieën !! (5de/

6de leerjaar én secundair 
1ste, 2de en 3de graad).
Aparte prijzen voor elke ca-
tegorie, en de 4 winnaars 
gaan door naar de nationale 
finaleronde. Thema: ‘#trots 
#lokalehelden’

Deelnemen kan individueel of via de school.   
Inschrijven kan nog steeds via:
juniorjournalistdfoostakker@gmail.com
of via QR-code hierbij.

Getemde rivieren 
Hoe het middeleeuwse Gent
Schelde en Leie bedwong.
door Frank Gelaude

Vrijdag 25 november 2022, 20 uur
Kleine zaal OCO, Pijphoekstraat

Dr. Frank Gelaude studeerde geolo-
gie en bodemkunde aan de Universiteit 
Gent. Zijn hele loopbaan was hij werk-
zaam als leraar aardrijkskunde in het 
GO (Voskenslaan, Gent). Sinds 2000 is hij 
verbonden aan de opleiding Erfgoed-
studies aan de Universiteit Antwerpen.  
Frank behaalde in 2018 de graad van doc-
tor in de monumenten- en landschapszorg 
met het proefschrift De vroege hydrografie 
van de stad Gent, een geomorfologisch en 
historisch onderzoek van menselijke ingre-
pen in de waterhuishouding van het mid-
deleeuwse Gent.

Dit doctoraat kreeg een aangepaste versie 
in zijn boek: ‘Getemde rivieren. Hoe het 

middeleeuwse Gent Schelde en Leie be-
dwong’ (Uitgeverij Die Keure).
Uit de geschiedenis leren we ook over het 
nu en de toekomst. Met soms teveel en 
soms te weinig water, worstelde al de mid-
deleeuwse Gentenaar, net zoals wij van-
daag.

Frank Gelaude komt voor Davidsfonds 
Oostakker toelichten hoe Leie en Schel-
de werden ‘getemd’ met dammen, stu-
wen, watermolens, kanalen, sluizen en 
rabotten.  De sporen daarvan vinden 
we nu nog terug het rivierenpatroon, 
in straatnamen en zelfs de bouwmate-
rialen van oude gebouwen.
Frank baseerde zijn studie niet enkel 
op historische bronnen maar ook op de 
geologie en het oorspronkelijk land-
schap van het Gentse.

Vooraf inschrijven kan via:
cedewe.dewaele@skynet.be
of tel 09 251 00 78 

Bijdrage: bij voorinschrijving: DF-lid 8 euro, 
niet-leden 12 euro - de dag zelf: +2 euro 

Betaling op rekening van Davidsfonds
Oostakker BE71 7374 2412 5469             

DF zoekt Junior Journalist en temt de Gentse rivieren
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Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

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

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

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!!

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

VIER OUDEJAARSAVOND
IN THE CAVE 

Cava met een overvloed aan hapjes
__

Super de luxe winter bbq:
Varkenshaasje - Kipfilet - Mignonette - Spareribs

Bbqworst - Côte à l’os - Scampibrochette
__

Met een uitgebreid groentenbuffet, koude aardappelsalade, 
pasta en sausjes, Frietjes

__

Lekker dessertbuffet`
__

We dansen het nieuwe jaar in met DJ Kevin

Dit alles voor 100 euro per persoon.
Dranken inbegrepen van 18u30 tot 01u (geen sterke dranken) 

Voor deze avond moet er
op voorhand gereserveerd en betaald worden. 

De plaatsen zijn beperkt,
wie er graag wil bijzijn wacht niet te lang!!

Inschrijven en betalen in The Cave,
Onze-Lieve-Vrouwstraat 1, 9041 oostakker

0473/249810 of 0473/249810

Restaurant ’t Boerenhof aan de Gentstraat 
was recent een achttal dagen het decor voor 
wat de ouderen onder ons met gelukzalige 
nostalgie vertrouwde ‘gevestigde waarden’ 
noemen. Een viertal bussen van Lauwers Rei-
zen uit Boechout namen tientallen binnen-
landse ‘toeristen’ mee op busuitstap naar 
Oostakker-Lourdes. Ze werden er vergast op 
een smaakvolle lunch, zang- en muziekklan-
ken, pluimvolle verschijningen en culinaire 
dienstbaarheid. En op Gentse komedie door 
de bekende podiumdame Carine Stevens uit 
Lochristi en haar humorvolle tegenspeler 
Mario Dhont uit Kortrijk. Als kers op de taart 
stond telkens ook een optreden van Vlaam-
se zangeres par excellence Margriet Her-
mans op het programma. Op haar 68 mag 
ze zich de ‘jongste’ winnares van Zomerhit 
noemen. Ook in wankele tijden zijn er dus 
nog altijd zekerheden. Samengevat, er is de 
aangehouden spankracht van ’t Boerenhof, 
de heropleving van Lauwers Reizen en de 
nog altijd op de toekomst gerichte inzet en 
engagement van drie krasse en volhardende 
artiesten. Herhaald, ‘gevestigde waarden’ 
die ons jong houden…  

Eric VAN LAECKE

Gevestigde waarden in ’t Boerenhof…
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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.

DINSDAG 20 DECEMBER: OKRA KERSTFEEST

Filmvoorstelling Fats Domino
Op dinsdag 20 december, om 14 uur. Passende opening door on-
ze proost – daarna koffie of chocomelk met boterkoeken – en 
daarna: BOBBY SETTER komt persoonlijk zijn film “MY FRIEND  
FATS” voorstellen. Bobby Setter heeft in samenwerking met 
de filmclub OVAKI een muzikale documentaire langspeelfilm 
gemaakt over het leven en de muziek van de legendarische 
Amerikaanse zanger/pianist FATS DOMINO. 

Benevens muzikale clips omvat deze film exclusieve privébeel-
den en opnames die in New Orleans en meer bepaald bij Fats 
thuis zijn opgenomen. De film duurt 2 x 50  minuten met een 
pauze en is een boeiend en aangrijpend verhaal met veel mu-
ziek, humor, emotie en een perfecte weergave van een jaren-
lange hechte vriendschap tussen Fats Domino en Bobby Setter.
Inkom: 10 euro pp, niet-leden zijn ook welkom, die betalen 12 
euro.                    Zaal Reinaert beschikt over een GRATIS RUIME PARKING

met steun van

De Gentsche Stroppen Revue

Carine Stevens
Fred Geirnaert Marino Lomme

Ann Lemaitre

Reservatie
€18  (incl. reservatie)|vzw Uitbureau (Veldstraat 82b, 9000 Gent)

tel. 09/233.77.88
Uitbureau.be — info@uitbureau.be

Waar
Zaal Reinaert

Reinaertstraat 28, 9000 Gent

Wanneer
9-10/12/2022 om 20u.

11/12/2022 om 15u.

vzw  Theater  Charlekijn
stelt  voor



24                   nr 11 - November 2022

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



Het stuur van deze wagen heb je al snel in handen.  
Met de Opel Corsa ga je voor een sterk technologisch  
uitgeruste wagen, ideaal in en rond de stad.

Kies snel je Corsa in onze showroom.

DE OPEL CORSA
GA VOOR DIRECT RIJPLEZIER.

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.

 0 - 5,5 L/100KM   15,6 - 16,1 KWH/100KM  107 - 124 G/KM TOT 349 - 361 KM AUTONOMIE

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

Zo zijn we op zaterdag 5 november ge-
start met een avondvullende comedyshow 
met 3 grote namen uit het Vlaamse come-
dy circuit. Enkele foto’s en een nabespre-
king hierover lezen jullie uiteraard in een 
volgende editie van dit blad.
Op zondag 18 december gaan we voor een 
meer intiem en ingetogen moment en or-
ganiseren we na lange stilte terug een 

Herfst blues
November, de natuur gaat in rust, dieren gaan in hun winterslaap en 
voor sommige mensen betekent dit dat de “herfst blues” eraan komt. 
Voor ons als Dekenij begint hier ons seizoen met binnen activiteiten.

kerstconcert in de Sint Amanduskerk te 
Oostakker. We organiseren dit samen met 
koor Vokamando en de opbrengst gaat 
naar welzijnschakel KANS. Kaarten hiervoor 
zullen binnenkort beschikbaar zijn bij de le-
den van het koor, de Dekenij, sociale media 
en via de QR code op de affiche.
Als Dekenij zetten we ons graag in voor zo-
veel mogelijk groepen binnen Oostakker. 

Zo zaten we op 5 okto-
ber laatstleden samen 
met enkele lokale kun-
stenaars. Mensen uit 
onze staat, onze wijk, 
die zich bezighouden 
met allerlei vormen 
van beeldende kunst. 
Van zachte creaties 
met vilt tot robuuste 
bronzen beelden. Van 
pentekeningen tot di-
gitale kunst en fotogra-
fie. Beeldende kunst is 
iets wat zo ruim is, dat 
we besloten hiermee 
verder te gaan, en dit 
ook een plaats te ge-
ven in onze gemeente. 

Zo werd “Kunst-Akker” geboren. Een plat-
form van en door kunstenaars van Oostak-
ker, met kunst van en voor Oostakker. In de 
komende edities lezen jullie meer over de 
toekomstige projecten, en waar jullie deze 
werken zullen kunnen bewonderen.
Tot slot geven we jullie graag nog komen-
de data mee om alvast te noteren in jullie 
agenda:

18 december 2022:
Kerstconcert Vokamando
8 januari 2023:
Nieuwjaarsdrink Oostakkerdorp
28 januari 2023:
Poppentheater met de Poppenkoning in 
zaal OC Oostakker
8 februari 2023:
Poppenkast voor kinderen met Pierke in 
zaal OC Oostakker
12 februari 2023:
Steakfestijn in zaal OC Oostakker
6-7 mei 2023: 1 jaar Oostakkerdorp
10 juni 2023: Johan Verminnen in concert

We wensen jullie alvast een prettig ein-
de van 2022, en we hopen dat we met on-
ze activiteiten die vervelende herfst blues 
toch wat kunnen verminderen. Graag zien 
we jullie op één van onze activiteiten, er-
gens in onze mooie horeca, bij onze mid-
denstanders, of gewoon eens op wandel in 
ons mooie dorp.

Tot dan!
Cedric
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Met sterk gevarieerde activiteiten zet Dekenij 
Oostakkerdorp zich al een aantal maanden 
nadrukkelijk op de publieke affiche. Dit keer 
met een cultureel hoogstaand kerstconcert, 
met de parochiekerk als uitgelezen en inspi-
rerend decor. Door beroep te doen op het 
koor Vokamando - een al jaren samengaan 
tussen het vroegere Sint-Amanduskoor Oos-
takker en VoKAALo Lochristi – geeft de or-
ganisator aan de formatie een ruim platform 
om haar zangkwaliteiten te etaleren. Voor 
de toegangsprijs van 5 euro moet je het niet 
laten. Meer nog, de opbrengst gaat integraal 
naar het plaatselijke Welzijnsschakel Kans 
dat zorg draagt voor een pak kansarmen in 
de kanaalgemeenten Desteldonk, Mendonk, 
Oostakker en Sint-Kruis-Winkel.
Het mannen- en vrouwenkoor zingt straks 
60 jaar samen en viert volgend jaar een di-
amanten bestaan. We hadden alvast een 
inleidende babbel met ouderdomsdeken(in) 
Martine Geers (foto). Die zette in 1977 - krék 
45 jaar geleden - haar eerste stappen in het 
Sint-Amanduskoor en is er nog altijd actief. 
Ook in het bestuur. Ze herinnert zich uit  die 
tijd nog levendig de eerste echt spraakma-
kende opvoering. Zeg maar, de Belgische 
primeur van de Tsjechische ‘Herdersmis van 
J.J. Riba. In een regie van het plaatselijk mu-
zikaal boegbeeld André Acke. Een naam als 
een (kerk)klok die onlosmakelijk aan het 

Gemengd koor Vokamando treedt voor het voetlicht… 
Op uitnodiging van Dekenij Oostakkerdorp is het gemengd koor 
Vokamando (Oostakker/Lochristi) op zondag 18 december om 19 uur 
te gast in de parochiekerk, Oostakkerdorp. De opbrengst gaat naar 
Welzijnsschakel Kans. Het oorspronkelijke Sint-Amanduskoor viert 
volgend jaar een diamanten bestaan. (Zie ook affiche hiernaast)

Oostakkerse koor is verbonden. Als stichter 
en dirigent. N.a.v. de restauratie van het or-
gel in de Sint-Amanduskerk schreven we des-
tijds in ‘De Gentenaar” een bijdrage. Citaat: 
“We herinneren ons zijn onvoorwaardelijke 
passie voor de muziek en voor de klankrijke 
spankracht van de piano en vooral voor het 
grote pijp- zeg maar kerkorgel. Die voorlief-
de zou zijn verdere muzikale doen en laten 
bepalen. Tot op het einde - en zeker op uit-
vaarten – bespeelde Acke steevast het orgel 
in de Sint-Amanduskerk. Op zondagnamid-
dag zat hij ook in de basiliek van Lourdes 
achter het klavier. Hij was bovendien de vaste 
organist van de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pie-
terskerk aan het gelijknamige Gentse plein. 
En had een ruime verdienste in de muzikale 
ontvoogding van de Oostakkernaars. Hij was 
mede-stichter van de vroegere Gemeentelij-
ke Muziekschool aan de Gentstraat en stich-
ter van het Sint-Amanduskoor. Als dirigent 
maakte hij gedurende 20 jaar het koor ver-
trouwd met een ruim repertoire” 
einde citaat.  De man overleed in 
januari 2012.

Lochristi
Na het samengaan met het koor 
VoKAALo uit Lochristi gingen 
beide formaties zich het ge-
mengd volwassenenkoor Voka-
mando noemen. Het Lo’s koor 
werd opgericht in 2001 onder 
impuls van directrice Gina Lefe-
bure van de gelijknamige mu-
ziekschool en leerkracht Steve De 
Veirman, de latere dirigent. Die 

wilden destijds ook de ouders bij het muziek-
gebeuren betrekken. Het eerste concert had 
plaats in de - intussen ontwijde en verkochte 
kerk - van het Westveld in Sint-Amandsberg. 
Later ging VoKAALo volop op eigen benen 
staat. En fuseerde met de collega’s van het 
vroegere Sint-Amanduskoor. Voor een goed 
begrip in Oostakker is tot op vandaag ook 
nog altijd het kerkkoor aan de slag. De koor-
leden oefenen wekelijks gedreven en discipli-
nair in het OCO o.l.v. huidige dirigent Maxim 
Colpaert. Een ervaren musicus uit Roeselare 
die zijn weg vond naar Gent 
en werkzaam is aan het MU-
DA in Evergem. Volgend jaar 
wordt (allicht in november) 
een diamanten jubileum ge-
vierd. Stiekem wordt nu al 
gedroomd van een opvoering 
van het overbekende Carmi-
na Burana van Carl Orff. Een 
klassieker, maar evenzeer een 
krachten- en zenuwslopende 
uitdaging. Vokamando kan 
dat aan. Ga nu al maar eens 
verkennend luisteren in de 
Sint-Amanduskerk. Met bo-
venop vredevolle kerstwensen 
van Dekenij Oostakkerdorp en 
Welzijnsschakel Kans…   

Eric VAN LAECKE
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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! 

Dinner-Dance: volzet tot eind 2022.

Voor 2023:  20 januari
(nieuwjaars dinner-dance)

en verder telkens 3e vrijdag v/d maand

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

WE ZIJN GESLOTEN
VAN 23 DECEMBER

TOT EN MET 2 JANUARI 2023

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

Vzw Lux en producent Ward De Waele stel-
len twee spraakmakende producties voor. 
Het gaat om de (Sint-Amandsbergse) kort-
film ‘Passé’ en een allereerste theaterpro-
ductie Gloria. Met telkens als rode draad de 
presence van bekende Gentse  (volks)arties-
ten… (zie ook affiches).
Zijn vierde Gentse kortfilm ‘Passé’ wekt ge-
durende een halfuurtje het Sint-Amands-
berg van de jaren ’90 weer tot leven. Het 

is een originele tragiko-
mische zwart-witfilm die 
nostalgiek terugblikt op 
sterk herkenbare maat-
schappelijke fenomenen 
als het verenigingsleven, 
het volkstheater en de café chantants die 
nog altijd menig Gents hart doen beroe-
ren. In de cast steken bekende namen als 
Koen Crucke, Luk De Bruycker, Christiane 
Locufier, Peter Monsaert… Première op 18 
november om 20 uur in Theater Scala, Den-
dermondsesteenweg. 
In de ‘Week van het Gents’ staat in de Mi-
nard ook al een allereerste theaterproduc-
tie Gloria! op de affiche. Die brengt het 
kerstverhaal in ’t Gents in een komische 
muzikale familievoorstelling waarin de 
alom bekende - maar ook nieuwe - kerst-
personages tot leven worden gebracht. 
Alweer door een cast van Gentse volksar-
tiesten als Dirk Lajoie, Fred Geirnaert, Rudy 
Suwyns, Miss Michelle.. Meer over de lokale 
producent en zijn aanpak in een volgend 
nummer. 

Eric VAN LAECKE

Ward De Waele stelt spraakmakende producties voor…
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OPENINGSUREN:
maandag tot vrijdag

7u00 tot 18u30
Zaterdag 8u00 tot 14u00

Speel bij ons ook

Onder voorbehoud zolang de voorraad strekt

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 .
Menu met geselecteerde witte en rode wijnen en waters 
inbegrepen. 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, 
0472882840

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

OOSTAKKER

 
 

 

De Oostakkeraar laat zich bij de aankoop van zijn brievenbus niet zelden 
inspireren door een kunststroming. Hierdoor is iedere wandeling door de 
straten van Oostakker eigenlijk een verkenning van een permanente 
kunstparcours. 
 

Stem op de meest charmante brievenbus van Oostakker Dorp 
 
Breng voor 1 december jouw stem uit via 
de QR-code. Uit de deelnemers wordt 
één winnaar getrokken, die krijgt een 
pakketje originele postkaarten van 
Oostakker in de bus! 
Volg Pamipics op instagram @pami_pics 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing van vorige maand: 
de vlaai had zich verstopt 
tussen de oren van reus 
Reinaert uit Lochristi. 
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Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Volg ons op en

Maandmenu November

KERSTDAGMENU OUDEJAARSAVONDMENU

Hapje van de chef
&

Tartaar van roodbaars op Aziatisch wijze 
of

Gegrilde patrijsfilet , boschampignons
***

 Carpaccio van edelhert, herfstdelicatessen
(+ 9 euro) 

***
 Bouillabaisse 

of
Stoofpotje van wild , herfstdelicatessen 

***
Gegrilde Conference peer, vanille-roomijs 

of  
 Tiramisu, Hasseltse speculaas 

39 euro

25 December 
12.00 u - 15.00 u - 18.00 u - 21.00 u

ENKEL OP RESERVATIE

Hapjes van de chef

***
  Carpaccio van kort gegrilde edelhert,

Crème van gepofte kastanjes, chips van tomaat  

***
 Ravioli van wilde patrijs, jus van 

boschampignons, zalf van aardpeer 

***
Soep van Mibrasa gegrilde bloemkool, 

breydelspek  (+ 5 euro)

***
Stoofpotje van hert en everzwijn, 

winterdelicatesse, amandelkroketjes  

***
Structuur van Conference peer en chocolade 

60 euro

Coupe champagne, hapjes van de chef 
***

Carpaccio van wagyu beef 4 +, bbq pastinaak, 
krokant van pata negra bellota, wintertruffel 

***
 Risotto, boschampignons, kroket van hoevekip, 

parmezaan dip 
***

Kreeftensoep, licht gerookte Noordzeegarnalen 
***

Gegrilde picanha USA “grain fed”, bbq aardappel, 
winterdelicatessen, truffelsaus 

***
Panna cotta van witte chocolade, crumble van 

hazelnoot, gemarineerde frambozen 
***

Koffie,  mondversnaperingen 

Om middernacht toasten we op 2023 met een 
glaasje Champagne 

Dj Robbe Vercamer verzekert  u ambiance
tot in de vroege uurtjes 

***
Aanvang 19 uur 

130 euro p.p all in 
Met wijn - frisdrank - bier van het vat tot 24.00u

Enkel op reservatie via mail of telefonisch
Uw reservatie is pas bevestigd na betaling 

Betalen kan cash of via overschrijving :
BE89 3630 8708 1485. Bij overschrijving uw naam, 
aantal personen, en Oudejaarsavond te noteren 

 

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

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

Gezellig bruin cafeetje 
met terras vooraan en 

achteraan

ALLE INFO IN HET CAFE,
bij Nadine

Bredestraat 142
Oostakker

OVER TE NEMEN:
CAFE REINTJE

Straks autodelen met Cambio?
Cambio autodelen lanceert de campagne 
cambio.be/uustakkerdeelt en wil nagaan 
hoe concreet de vraag naar die deelau-
to’s in de deelgemeente is. Voorstellen 
en opmerkingen kan je ook kwijt op een 
infomoment. Dat gaat door op zaterdag 
19 november tussen 10 en 12 uur aan de 
kiosk op het dorpsplein. Een heerlijke 
koffie inbegrepen. (EVL)

Maria Van Landeghem werd 98…
Eerder onverwacht overleed 
begin  oktober de bekende 
inwoonster Maria Van Lande-
ghem in haar slaap. De dame  
verbleef al een tijdje in het 
Woonzorgcentrum Sint-Vin-
centius, afdeling Vincenthof 
aan de Gasthuisstraat. Ze 
werd bijna honderd…
We herinneren ons Maria Van 
Landeghem en haar vroegere echtge-
noot Gaston Oosterlynck als bekende 
Oostakkernaars die mekaar destijds in 
Brussel leerden kennen. We herinneren 
ons evenzeer twee jaar geleden hoe de 

stammoeder pronkte met een 
heus vijfgeslacht in vrouwe-
lijke lijn. Een generatiekloof 
die Maria - over Maldegem 
- verbond met de enkele we-
ken oude Zuza De Clerck. De 
familie - die immer voor haar 
zorgde - droomde toen al 
stilletjes van een eeuwelinge 
in hun gezelschap. Het heeft 

niet mogen zijn. Maria werd net 98. 
De dankbaarheid om haar leven blijft 
even groot…

Eric VAN LAECKE
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Positief gedacht! 
De grootste kunst is jezelf te blijven in een wereld die je 
constant probeert te veranderen (Ralph Waldo Emerson)

info@zinloosgeweld.net

www.bcwijnen.be 
Björg Claeys 

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

Frans Gevaertstraat 2 - Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14 • www.dekorf.be

Gezinsbond Oostakker stelt voor:

PUZZELKAMPIOENSCHAP
Zondag 20 november 2022
van 10 tot 12 uur
Zaal Café De Spiegel,
Oostakkerdorp 54 Oostakker

In teams van maximum 4 per-
sonen maak je op tijd een puz-
zel van 500 stukjes. Uiteraard 
krijgt elke ploeg dezelfde 
puzzel…spannend! Wie is de 
eerste klaar?
Geschikt voor (groot)ouders 
en (klein)kinderen, vriendjes, vriendinnetjes, die graag een 
puzzeltje leggen. Kinderen vanaf 6 jaar tot… iedereen is wel-
kom!
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: voor 16 november !
gezinsbond.oostakker@gmail.com OF 0498/69.65.32
Leden gezinsbond betalen 10 euro per team, niet-leden 15 
euro per team.
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

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

Al in het voorjaar trapte de Arteveldestad 
een - letterlijk en figuurlijk - tot de verbeel-
ding sprekend ‘Nerojaar’ af. Dat gebeurde 
in deelgemeente Sint-Amandsberg. In het 
vroegere gemeentehuis werd o.m. door 
cultuurschepen Sami Souguir en Catharina 
Kochuyt van Stichting Marc Sleen het opzet 
en de betekenis ervan, toegelicht Er werd 
toen ook al een heus Nerolied aangeleerd 

Marc Sleen en stripfiguur ‘Nero’ zijn beeldig (Gents) erfgoed…
Het stadsbestuur riep 2022 uit tot ‘Nerojaar’. Activiteiten kleuren 
nu al het opzet. De hommage aan de (lokale) stripheld Nero en zijn 
geestelijke vader Marc Sleen krijgt straks tijdens de ‘Week van het 
Gents’ de ruimste uitstraling. Nero is er 75. Zijn bedenker zou dit jaar 
100 jaar zijn geworden. Met dank aan de Stichting Marc Sleen…

door volkszanger Wim Claeys. Op het Cam-
po Santo - waar de striptekenaar begraven 
ligt - werd een bloemenhulde opgezet. De 
bijeenkomst sloot af met een obligate wa-
felenbak in het plaatselijk Sint-Janscolle-
ge. De toon was meteen gezet, de eerste 
initiatieven borrelden op. Met veel en-
thousiasme, want Marc Sleen - alias Mar-
cel Neels - had immer een sterke band met 

deze stad. Zowel fysisch in de omgang als 
in zijn albums. Met o.m. referentie aan be-
kende figuren, vertrouwde stadsgezichten 
en humorvolle herkenningssituaties. Dank-
zij de Gentse Gidsen Pieter Philips en Yves 
Verstraete kan iedereen intussen meest-
appen met de themawandelingen ‘Neroti-
sche Wandeling’ en ‘Marc Sleen 100, Nero 
Onsterfelijk’. Nogal wat Nero-uitgaven 
staan trouwens bol van Gentse verwijzin-
gen. De gidsen staan stil bij de locaties uit 
de strips en geven een stukje geschiedenis 
mee waarbij tal van Gentse figuren de re-
vue passeren. Vooral de strip ‘De Bom van 
Boema’ brengt de historische binnenstad 
nadrukkelijk en nog altijd zeer herkenbaar 
in beeld. Dat album krijgt overigens een 
vertaling in het Gents. Plaatselijk gekleur-
de verhalen als ‘Het geheim van Matsuo-
ka’, ‘De erfenis van Nero’, ‘De Hoed van 
Geraard de Duivel’, ‘Het Rattenkasteel’… 
staan op ons netvlies gebrand. Ze vormden 
- samen met de avonturen van ‘De Rode 
Ridder’ en ‘Eric De Noorman’- de aanlei-
ding tot onze passie als stripliefhebber. 
De meer dan vierduizend albums blijven 
lezenswaardig en houden ons ook taal-
kundig nog altijd op scherp. De tweede 
wandeling van de Gentse Gidsen verhaalt 
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De zevende editie reikt aantrekkelij-
ke initiatieven aan van zo’n 15 Gentse 
organisaties. In een combinatie van le-
zingen, rondleidingen, volkstoneel en 
poppenspel (Jean-Pierre Maeren viert 
een verjaardag). Guido De Bruycker ver-
taalde de strip ‘De Bom van Boema’ in 
het Gents. Opvoering ‘Het Rattenkas-
teel’ door Vree Wijs! Theater in Scala, 
Dendermondsesteenweg. Ook steden 
als Antwerpen, Brussel, Parijs en New 
York vormden het decor voor Nero’s 
avonturen. Gratis expo tot 26 maart in 
het STAM. Met knipoog naar bekende 
stripmakers als Judith Vanistendael, Guy 

Delisle, Joost Swarte, Aimée de Jongh 
en Tardi. Noël Slangen brengt anekdo-
tische verhalen rond Marc Sleen in de 
Pacificatiezaal van het stadhuis. Het cu-
linair initiatief ‘De Geiwene Goersjet’ 
gaat op zoek naar de beste ‘Gentsche 
Nero woafel”. Acht lokale dienstenc-
nentra serveren tijdens ‘De Week van 
het Gents’ op hun beurt smakelijke wa-
fels… Om het individueel herlezen van 
de Nero-strips in de eigen huiskamer 
niet te vergeten…. Meer informatie 
(én reserveren) via www.stamgent.be/
weekvanhetgents.

Eric VAN LAECKE

‘Week van het Gents’ doet Marc Sleen en Nero herleven…
De jaarlijkse ‘Week van het Gents’ doet uitzonderlijk karikaturist Marc 
Sleen en zijn stripfiguur ‘Nero’ herleven. In het aanbod steken zowel 
speelse, culinaire als leerrijke activiteiten. Afspraak tussen zondag 27 
november en zondag 11 december. Een losse greep…

dan weer het leven van Sleen zelf en zijn - 
herhaald - bijzondere band met Gent.
    
Vervolgstrip
Marc Sleen wordt dit jaar alom in Vlaanderen ge-
vierd. Ook o.m. de stad Sint-Niklaas brengt hulde 
aan de figuur. U leest seffens waarom… Marc Neels 
werd op 30 december 1922 geboren in Gentbrugge. 
Toen nog een zelfstandige gemeente. Hij groeide op 
in Sint-Niklaas – ben je mee? – maar kwam als tiener 
weer in Gent wonen. Hij volgde er les aan Sint-Lucas-
school. En ging als karikaturist in 1944 aan de slag bij 
de krant. Al snel verscheen zijn eerste dagelijkse ver-
volgstrip in de krant Het Volk, met Nero in een bij-
rol. Later verkaste hij, niet zonder controverse, naar 
De Standaard. In 1955 ging de man in Hoeilaart wo-
nen. Maar hij behield zijn leven lang een sterke band 
met Gent. In 2016 werd hij begraven op het roem-
rijke Campo Santo. Het graf is o.m. opgesierd met 
een… bronzen wafel. Zijn nagelaten en sterk herken-
baar culinair uithangbord. Hij zou dit jaar 100 zijn ge-
worden…

Eric VAN LAECKE
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KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

Dartsweekends:
26-27 nov, 17-18 dec

telkens vanaf 14 uur tot...

www.kristinadeboel.be

De Oostakkerse Halloweenstoet is - na 
twee verstorende jaren corona-ellen-
de - helemaal terug van weggeweest. 
Dat was al duidelijk te zien bij de start, 
waar aan de aanzwellende opkomst 
geen einde bleek aan te komen. Met de 
weermaker als bondgenoot en de hoge 
knaldrang als stuwende factor. Nogal  
wat kinderen - maar ook ouders - waren 
feestelijk uitgedost volgens de onge-
schreven wetten van het Halloweenge-
beuren. Dat nogal wat scholen inspelen 
op de trend, maakt het voor de kinde-
ren gemakkelijker om zich te uiten via 
o.m. toenemend enthousiasme én een 
kleurrijke garderobe. Vele schminkva-
riaties en attributen als hoofdlampjes, 
duivelhoorntjes en schemerlichtjes in-
begrepen. Organisator Beweging.net 
Midden-Vlaanderen i.s.m. JH Maegher 
Goet en Chiro Oostakker deelden 525 
‘goodiebags’ uit. Dat bleek naar schat-
ting nog zowat de helft te weinig. 
Maar het interessegedrag van de massa 
kan je nooit vooraf, laat staan accuraat 
inschatten. En de weerbarstigheden 
van het klimaat vandaag nog veel min-
der. Maar alles verliep in peis en vree 
en aan kinderen kan je veel uitleggen, 
hoe teleurgesteld ze ook soms kunnen 

Halloweenoptocht werd bijna 
overrompeld…
Na twee jaar onderbreking kende de Oostakkerse Halloweenstoet een uit 
de voegen barstend succes. Meer dan duizend deelnemers en kijklustigen 
trokken mee op het uitgezet griezelpad. Voor de organisatoren is het 
alweer vooruitdenken om alles in goede banen te kunnen houden…  

zijn. De drang om erbij te zijn en zich te 
kunnen uitleven doet nog altijd won-
deren. Als inleidend voorspel werd te-
ruggegrepen naar de vroegere traditie. 
Anders gezegd, het ‘special act’ alias 
vuuranimatie was terug. Misschien kan 
dat elders op het terrein en meer  be-
veiligd worden ‘opengetrokken’ om de 
uitstraling te vergroten. En vooral de 
kleinsten volle zicht te bieden op het 
spektakel. Het is maar een suggestie. 
De optocht trok zich daarna gestaag (in 
groepjes) door de centrumstraten en 
werd door buren en organisaties ver-
gast op veel jeugdig begrip en maat-
schappelijke (h)erkenning. En - als maar 
minder - ook op gratis snoep. Het aan-
tal steunende middenstanders neemt 
demografisch af en/of beleeft moeilijke 
tijden. Ook daarover komt allicht wat 
inventief denkwerk. Bij de aankomst 
wachtte  een verrassing en een foto- 
shoot voor alle verklede kinderen. Voor 

Aan maar liefst 525 kleine deelnemers werd een 
geschenkpakket overhandigd. Daarna volgde een 
‘vuurspektakel’ op het dorpsplein alvorens de 
stoet in groepjes vlekkeloos verliep.
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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

Volgende Duvelbeurs
is geen aprilgrap!
Door het plots wegvallen van 
een andere locatie kreeg de 
‘Oost-Vlaamse Duvelbeurs’ van 
het voorjaar in café De Spiegel 
recent nog een onverwacht ver-
lengstuk. Het recept is intussen 
gekend. Aanlokkelijke koopjes 
en alweer nieuwe rariteiten en/
of nieuwigheden die Brouwerij 
Moortgat uit Breendonk promo-
tioneel gestalte geven, passeer-
den ook nu weer de revue. Met 
o.m. een Duvelglas van 700 eu-
ro als uitschieter, dat je best be-
kijkt maar niet aanraakt. Tenzij 
je als verzamelaar daar spaar-
centen wil aan besteden. Tussen-
door zorgde het organiserende 
duo Jacky Vercruyssen en Mie-
ke Philtjens voor een smaakbare 
‘fond’. Terwijl de uitbaters Kelly 
en Gert voldoende merkglazen 
lieten aanrukken om de Duvels-
fans en -nieuwsgierigen dorstig 
en stijlrijk soelaas te kunnen bie-
den. De volgende beurs is ge-
pland op zaterdag 1 april - neen 
geen aprilvis - en zal doorgaan 
in de namiddag ergens 13 en 17 
uur. Men zegge het voort…

Eric VAN LAECKE  

de meer dan 15-jarigen zwaaide JH 
Maegher Goet aansluitend de deu-
ren open voor een denderende After-
party. Kortom, ‘Operatie Halloween’ 
was meer dan geslaagd. Volgend jaar 
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

 

    
 

 

TER INFO: inschrijven voor een activiteit doe je door het inschrijvingsbedrag te storten op onze Ferm-
rekening BE58 7374 2400 0379. Vermeld  altijd de titel van de activiteit en jouw naam. 
Heb je vragen of wens je ons iets mee te delen, dat kan via fermoostdest@gmail.com 

ADEM JE STRESS WEG …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WOENSDAG 23 NOVEMBER OM 19U30  
in OCO 

Iedereen heeft wel eens last van stress en spanning. Maar 
hoe ga je hier dan mee om?   
Wist je dat je stress kan wegademen?  

Kom op woensdag 23 november om 19u30 naar het 
Ontmoetingscentrum Oostakker en leer jouw stress weg 
te ademen. Je zal merken dat dit echt lukt! 

Onze lesgeefster Anja Declercq begeleidt ons bij deze 
oefeningen en geeft ons heel wat van tips . 

Breng een dekentje mee en draag gemakkelijke kledij.  

Inschrijven door storting van inschrijvingsgeld op de Ferm-
rekening vóór 15 november: € 8 voor Ferm-leden, niet-leden 
betalen € 10. 

CREA: WENSKAARTEN MAKEN 
 

 
WOENSDAG 30 NOVEMBER OM 19U30 
IN OCO 

In het najaar is het weer tijd om kerstkaartjes te versturen. 
Wil jij jouw wensen voor 2023 een persoonlijke en unieke 
toets geven? 

Kom dan op 30 november om 19u30 naar het 
Ontmoetingscentrum Oostakker. Tijdens deze workshop 
maak je zelf enkele prachtige wenskaarten die je nadien 
gewoon mee naar huis neemt!  

Onze lesgeefster Geertrui zal ons inspireren met tal van 
ideeën en brengt alle nodige materialen hiervoor mee.  

Inschrijven vóór 23 november door storting van het 
inschrijvingsgeld (les en materialen inbegrepen) op onze 
Ferm-rekening. Ferm-leden: € 15, niet-leden betalen €18.  

 
KERSTFEEST 
 

ZONDAG 11 DECEMBER OM 14U 
IN OCO  

 

 

Graag nodigen wij al onze leden uit op onze Kerstnamiddag 
op zondag 11 december om 14 uur in het 
Ontmoetingscentrum, Oostakker. 

 

Activiteiten 
november – december 2022 

Oostakker-Desteldonk 

Ferm-rekening:  BE58 7374 2400 0379 e-mail:  fermoostdest@gmail.com  

BLOEMSCHIKKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOENSDAG 14 DECEMBER OM 19U00 
IN HET OCO 

Op woensdag 14 december maken we een mooi bloemstuk 
om ons huis op te fleuren tijdens de feestdagen.  

Heb jij ook groene vingers en heb je zin om ook zo’n mooi 
bloemstuk te maken?  
Kom dan naar het Groenhof Sint-Joseph, Gentstraat 1, 
Oostakker (zaaltje 1e verdieping – geen lift). 

Materiaal en bloemen zijn ter plaatse beschikbaar. 

Deelname:  Ferm-leden: € 33, niet-leden betalen € 38. 

Inschrijven door storting van het bedrag op de Ferm-rekening 
vóór 7 december met vermelding ‘bloemschikken’ en je naam.  

Enkele weetjes over de voorbije activiteiten van Ferm Oostakker-Desteldonk… 

• Wist je dat meer dan 110 personen genoten hebben van ons Ferm-ontbijt in september? 
• 25 leden bezochten de bio oesterzwammenkwekerij van de Kromme Boom. Onze gids vertelde 

vol enthousiasme over de start en de ontwikkeling van het bedrijf . 
• Ons oudste Ferm-lid werd op 1 oktober 100 jaar. Zij is al meer dan 75 jaar lid. We brachten haar 

een bezoek en zorgden voor een lekker cadeau dat erg werd gesmaakt . 

• Op 6 oktober fietste een groep Ferm-leden naar het Provinciaal domein Puyenbroek. Daar deden ze  
een prachtige wandeling en genoten ze ten volle van een prachtige zonnige herfstdag. 

• Op vrijdagavond 7 oktober ging een groep Ferm-dames op stap naar E5 Lokeren voor een avondje 
shoppen.  Het was een gezellige  avond met een hapje, een drankje en heel wat kledingadvies. 

• Op 14 oktober werden we op een vormingsavond gewezen op de gevaren van cyberpesten. Het was 
een leerrijke en boeiende avond. 

• Wist je dat 15 oktober de “dag van de boerin” was? Wij verrasten onze 15 AGRA-vrouwen (of 
boerinnen) met een kaartje en een cadeautje.  

• Op 22 oktober waren  250 aanwezigen aan het zoeken naar de katogen in Desteldonk, een leuke 
activiteit in samenwerking met de Landelijke Gilde . 

 

 
 

 

    
 

 

TER INFO: inschrijven voor een activiteit doe je door het inschrijvingsbedrag te storten op onze Ferm-
rekening BE58 7374 2400 0379. Vermeld  altijd de titel van de activiteit en jouw naam. 
Heb je vragen of wens je ons iets mee te delen, dat kan via fermoostdest@gmail.com 

ADEM JE STRESS WEG …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WOENSDAG 23 NOVEMBER OM 19U30  
in OCO 

Iedereen heeft wel eens last van stress en spanning. Maar 
hoe ga je hier dan mee om?   
Wist je dat je stress kan wegademen?  

Kom op woensdag 23 november om 19u30 naar het 
Ontmoetingscentrum Oostakker en leer jouw stress weg 
te ademen. Je zal merken dat dit echt lukt! 

Onze lesgeefster Anja Declercq begeleidt ons bij deze 
oefeningen en geeft ons heel wat van tips . 

Breng een dekentje mee en draag gemakkelijke kledij.  

Inschrijven door storting van inschrijvingsgeld op de Ferm-
rekening vóór 15 november: € 8 voor Ferm-leden, niet-leden 
betalen € 10. 

CREA: WENSKAARTEN MAKEN 
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In het najaar is het weer tijd om kerstkaartjes te versturen. 
Wil jij jouw wensen voor 2023 een persoonlijke en unieke 
toets geven? 

Kom dan op 30 november om 19u30 naar het 
Ontmoetingscentrum Oostakker. Tijdens deze workshop 
maak je zelf enkele prachtige wenskaarten die je nadien 
gewoon mee naar huis neemt!  

Onze lesgeefster Geertrui zal ons inspireren met tal van 
ideeën en brengt alle nodige materialen hiervoor mee.  

Inschrijven vóór 23 november door storting van het 
inschrijvingsgeld (les en materialen inbegrepen) op onze 
Ferm-rekening. Ferm-leden: € 15, niet-leden betalen €18.  

 
KERSTFEEST 
 

ZONDAG 11 DECEMBER OM 14U 
IN OCO  

 

 

Graag nodigen wij al onze leden uit op onze Kerstnamiddag 
op zondag 11 december om 14 uur in het 
Ontmoetingscentrum, Oostakker. 

 

Activiteiten 
november – december 2022 

Oostakker-Desteldonk 

Ferm-rekening:  BE58 7374 2400 0379 e-mail:  fermoostdest@gmail.com  

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Mannenkookclub
heeft nieuwe smaak
al te pakken…
Als het van de Mannenkookclub Oos-
takker afhangt, blijft het jaarlijks eten-
tje voor het grote publiek ook in de 
toekomst behouden op de eerste zater-
dagavond van september in het OCO. 
Dus niet langer op de kermiszondag 
tijdens de Oogstfeesten. Een traditie 
die zowat veertig jaar stand hield. De 
koerswijziging is, zoals bekend, inge-
geven door het sterk veranderd (mobi-
liteits)landschap in het centrum. En de 
moeilijkere bereikbaarheid en parkeer-
mogelijkheid tijdens de kermis.  Het 
nieuwe tijdstip viel alvast in de smaak 
van de tweehonderd deelnemers. Een 
aantal dat vooraf werd gelimiteerd. 
Intussen is het nieuwe kookseizoen al 
opgestart met o.m. een Griekse the-
ma-avond. Dit werkjaar komt er ook 
een speciale zaterdagnamiddag in de 
Gentse horecagroothandel Sligro-ISPC 
met een lunch, rondgang en koopmo-
gelijkheid. “Oh ja, de dames mogen 
mee” zegt voorzitter Walter Coolsaet…

Eric VAN LAECKE  
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Kapsalon
Olivier
Pijphoekstraat 54
Oostakker

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

Zondag en dinsdag gesloten

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

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

KAPSALON OLIVIER,
EEN DROOM
DIE WERKELIJKHEID WERD
Als jonge snaak droomde Olivier Franken al over een eigen 
zaak. Niet verbazend voor iemand die uit een familie van 
zelfstandigen komt. Toch ging Olivier er niet meteen voor. 
Op 22 jarige leeftijd verhuisde hij voor de liefde van Antwer-
pen naar Oostakker en kwam hij bij het kapsalon van Marc 
Fiers terecht. Het kapsalon aan de Pijphoekstraat was op dat 
ogenblik een begrip in Oostakker en dus de ideale plek om 
ervaring op te doen. “Het plan was aanvankelijk om de zaak 
van Marc op termijn over te nemen, maar ik werd ongedul-
dig”, zo vertelt Olivier.

Bijna veertien jaar werkten Marc en Olivier zij aan zij, een 
mooie tijd waar Olivier met plezier op terugkijkt, maar die 
jongensdroom bleef de kop op duiken. “De drang werd ge-
woon te groot en ik voelde dat het tijd was voor iets nieuws. 
Ik ging dan ook op zoek naar een locatie voor mijn eigen 
kapsalon. Dit bleek een werk van lange adem, want het 
moest gewoon perfect zijn. Ik zou niet settelen voor een 
ruimte die niet volledig aan mijn verwachtingen voldeed. Na 
een zoektocht van toch twee à drie jaar kwam mijn huidige 
locatie vrij en ik wist meteen ‘Dit is het’. Ik heb in 2019 dan 
ook de sprong gewaagd.”

Een nieuwe zaak starten is voor velen geen evidentie, maar 
voor Olivier leek het voor de wind te gaan. Hij was nog geen 
zes maanden aan de slag en had al voldoende klanten om 
een student in dienst te nemen. Ondertussen werken de twee 
samen in de zaak. Wat de grootste uitdaging was in dat hele 
traject? “Die eerste week was het moeilijkst. Het was een 
echte rush om alles op tijd klaar te krijgen. Om kwart voor 
tien op zondag werden de laatste werken afgerond en de 
volgende dag om acht uur stond de eerste klant aan de deur. 
Wat een stress! Daarnaast ontdekte ik ook pas wanneer ik 
aan de slag ging enkele kleine zaken die ik vergeten was. 
Ik had bijvoorbeeld geen kapmantels besteld en moest die 
in allerijl nog laten komen. Middenin een permanent voor 
een klant merkte ik dat ik geen puntpapiertjes had, een vrij 
belangrijke tool voor de behandeling. Dat soort zaken ont-
dek je pas wanneer je effectief bezig bent. Gelukkig hebben 
onze klanten daar niet veel van gemerkt en is er voor alles 
een oplossing.”

Ondertussen leidt Olivier een bloeiende zaak en dat nog 
steeds met even veel plezier als in het begin. “Ik hou van 
de afwisseling. Sommige klanten weten bijvoorbeeld perfect 
wat ze willen. Dan vind ik dat een echte uitdaging om dat 
voor ze te realiseren. Anderen laten dan net veel vrijheid en 
dan vind ik het geweldig om mijn creativiteit los te laten. 

Het is opvallend hoeveel meer mensen durven experimen-
teren dan vroeger, ook oudere dames komen bijvoorbeeld 
vragen om hippe kapsels in gekke kleuren. Geweldig vind 
ik dat!”

De meeste klanten hebben ondertussen een eigen stijl ont-
wikkeld, Olivier spreekt dan ook niet graag over echte trends 
van het moment. “In de herfst zie je vaak meer diepbruine 
en kopertinten opduiken. Dat zou je dus een trend kunnen 
noemen, maar eigenlijk doen de mensen tegenwoordig heel 
erg waar ze zin in hebben. De trend van het moment is dan 
echt niet van belang.” 

Op de vraag hoe de toekomst er voor Kapsalon Oliver uitziet 
heeft Olivier geen pasklaar antwoord. Eén ding weet hij wel 
zeker: “Ik wil blijven focussen op mijn zaak en mijn klanten. 
Uitbreiden zou natuurlijk leuk zijn, maar voor mij is het heel 
belangrijk dat ik beslissingen neem die mijn klanten ten goe-
de komen. Daar ligt mijn focus en dat zal ook zo blijven.”

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.

Rekeningnummer: BE76 9730 7447 3095. Vermeld uw naam, adres, 
en ‘attentie’. We sturen dan elke maand ‘Attentie’ op met de post.
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Aandacht
Wie, door omstandigheden, geen 
‘Attentie’ in de bus kreeg kan er altijd 
gratis een bekomen bij volgende zaken:

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

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

De persvoorstelling ging door in het sta-
tige gebouw ‘Hof van Gruuthuuse’ van 
hoofdsponsor vdk Bank aan de Koren-
lei in hartje Gent. CEO en clubvoorzit-
ter bij de volleybalbond Birgit Hoeree 
zette vooraf het vroeger, nu en straks 
op een overzichtelijk rijtje. Het afge-
lopen seizoen staat in de clubannalen 
geboekstaafd als een ‘boerenjaar’. Ge-
kruid met o.m. een promotionele Eu-
ropese wedstrijd tegen Busto Arsizio 
(Italië), de bekerfinale in het Antwerp-
se Sportpaleis en - last but not least - 
het behalen van de landstitel. Ook 
verschillende jeugdploegen vielen in de 
prijzen, inclusief het binnenhalen van 
de Oost-Vlaamse beker en de kampi-

Volleybaldames vdk bank Gent hebben steile ambities
Het team van vdk Bank Gent Damesvolley heeft steile ambities. Het 
wil in het nieuwe seizoen ‘alles winnen’. De sportieve euforie werd op 
de persbijeenkomst alvast realistisch gekaderd door o.m. CEO Birigit 
Hoeree en hoofdcoach (COO) Stijn Morand. Sport heeft nog altijd zijn 
eigen wetmatigheden, ook na een vorig jaar behaalde landstitel…

oenstitel. Na twee jaar corona-ellende 
kwamen sponsors en supporters weer 
helemaal thuis in de vertrouwde Edugo 
Arena. Ook dat staat in de clubannalen 
gegrift. Dat alles doet inderdaad dro-
men van meer. Herhaald - ondanks de 
groeiende impact van allerhande da-
ta, berekeningen en luidop gedroomde 
scenario’s - is sport nog altijd geen een-
voudige wiskunde. Gelukkig maar. De 
noodzakelijke spankracht bij o.m. het 
grote publiek en de supporters moet je 
nog altijd verdienen door harde inzet, 
duurzame training, kameraadschap en 
met vallen en opstaan. Niet in het minst 
ook door een toenemend professiona-
lisme en structureel evenwicht. De club 

maakt daar al geruimere tijd gestaag 
werk van. Met de dankbare inspannin-
gen van vele vrijwilligers op uiteenlo-
pende terreinen als smeerolie van het 
succes.
Birgit Hoeree verwoordde het zo: “Het 
doel is om op lange termijn te waar-
borgen dat onze sport door iedereen 
blijvend kan worden beoefend. In een 
combinatie van topsport, jeugdacade-
mie, recreanten en g-volley”. Het is een 
dynamisch gegeven dat volop aandacht 
en betrokkenheid vraagt ook naar de 
toekomst. In functie van het vorig jaar 
opgestarte project om blijvend te pro-
fessionaliseren op diverse vlakken. Zeg 
maar, inzake structuur, sportieve bele-
ving én de uitstraling naar de buiten-
wereld toe. Volgend jaar (2023) mag 
vdk Bank Gent Damesvolley alvast de 
feesttoeters bovenhalen. De formatie 
viert dan een 30ste verjaardag. Daar-
toe is o.m een meerjarenplan uitgestip-
peld waarbij de jeugdopleiding verder 
kwalitatief wordt uitgebouwd. Via een 
doorgedreven topsportproject wil de 
club haar spelende talenten via 1ste na-
tionale klaarstomen voor Liga A.

Sponsors
Ook Leen Van den Neste, voorzitter van 
het directiecomité vdk bank nam even 
het woord. De financiële instelling on-
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VANDER SCHAEVEN
BVBA

Erkenning nr. 18571 - klasse 1 D8 D16 - D22

Vossenbergstraat 10 - Oostakker (Gent)

Tel. 09/251.16.18 - Fax 09/251.67.18

E-mail: info@sanitair-vanderschaeven.be

www.sanitair-vanderschaeven.be

LOOD - ZINK - SANITAIR
GAS - ROOFING

Onze Dames B hebben deze maand 2 
thuiswedstrijden. Dames B heeft tevens 
ook een nieuwe coach/trainer Nyk Ver-
hertbruggen. Hij heeft een contract voor 
de komende 3 seizoenen.
Nyk behaalde bij de Universiteit Gent het 
master diploma Lichamelijke Opvoeding.
Hij is actief bij de selectiewerking van Vol-
ley Vlaanderen.
Vorig seizoen was hij trainer/coach bij 
Govok Gooik en speelde kampioen 21-22 
met zijn ploeg 3e nationale.

De VDK kalender van onze dames-teams 
(november):
5/11 17u: thuiswedstrijd dames B (Nat 
1): VDK Bank Gent Damesvolley B - KVC 
Zoersel A, Edugo Arena 
6/11 15u: Bekerwedstrijd dames A, Edugo 
Arena
19/11 17u: thuiswedstrijd dames B (Nat 1): 
VDK Bank Gent Damesvolley B - NRG VC 
Geel, Edugo Arena
26-27/11: thuisspeelweekend jeugd, za-
terdag doorlopend + zondagnamiddag 
jeugdwedstrijden in Edugo Arena

Onze website:
www.vdkbankgentdamesvolley.be

Ook B-ploeg van VDK Gent
startte het seizoen

derhoudt al enkele decennia lang een verstandshu-
welijk dat nog altijd een win-winsituatie genereert. 
Niet in het minst door de aangehouden inzet, gedre-
venheid en het enthousiasme dat de volleyformatie 
uitstraalt. Het (noodzakelijk) rijtje aan sponsors kreeg 
tussendoor uitbreiding met o.m. verzekering en fi-
nancieel advies Callant en bank en verzekering Baloi-
se. Dat scheelt alweer een sportieve en logistieke slok 
op een borrel. Voorts is een heuse businessclub in de 
maak. Die verzuchting dateert al van vroeger.  Met 
veel inlevingsvermogen en ervaring zat in het vol-
leybal, stelde hoofdcoach Stijn Morand de kern voor 
het nieuwe seizoen voor. De steile ambities vormden 
de rode draad in de individuele commentaren. Om-
dat we de (volley)bal niet willen misslaan, laten we 
de tactische en speel technische beschouwingen over 
aan de ingewijden en de kenners. Uitgever Jan Calle-
bert, oud-speler bij destijds de mannenclub – nu Car-
uur Volley Gent- is daarvoor goed geplaatst en blijft 
de sportieve prestaties van beide ‘Oostakkerse’ clubs 
in ‘Attentie’ van nabij volgen…

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

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

december 12 1 december 8 tot 15 december

ATTENTIE 2023 - 57e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

januari 1 2 januari 9 tot 16 januari
februari 2 27 januari 3 tot 10 februari
maart 3 27 februari 3 tot 10 maart

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

Particulieren kunnen gratis zoekertjes opsturen. Maximum 30 woorden 
per zoekertje. Mail uw zoekertje naar: info@dewegwijs.be of met de post 
opsturen naar: Redactie Attentie, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker. 
Graag uw gemeente vermelden aub.

ZOEKERTJES

TE KOOP
Kerstboom,  grote 
groene, volle 
kerstboom in 3 delen 
met voet, zonder 
decoratie. Hoogte 
2,40 meter, breedte 
onderaan 1,20 meter. 
VP 65 euro. Bij 
interesse bel gerust: 
0494-79.37.35

TE HUUR
Bergplaats voor mobilhome, 
caravan, oldtimer, enz. Te lochristi – 
Hijfte. Tel 09 / 355 70 57.
Vrij ter beschikking

TE KOOP wegens overlijden
TV Panasonic, in goede staat,
76 x 47 cm, op voet. VP 250 euro. 
Info 09-251 57 43

TE KOOP
Damesfiets BATA-
VUS met bagage-
drager/staander/
frame 53 - VP 90 
euro. Info: 09-355 08 01

TE KOOP
Volledig versierde 
kerstboom hoogte 
1,60m. Demonteer-
baar. 175 stuks versie-
ringen + tafel. 
Info: 09-2513911

TE KOOP
Volledig instapklaar appartement 
met tuin en garage, Azaleapark 
Sint-Amandbserg. Living, keuken, 
badkamer, 2 slp, tuin, garage, 
zolderberging.
Info:  0497-29 17 33

Het ongeval ter hoogte van 
het ‘Ballonnenpaleis’ in de 
Gentstraat gebeurde op maan-
dag 24 oktober in volle och-
tendspits. Een bestuurster reed 
tegen een geparkeerde auto 
aan, belandde op het dak en 
raakte lichtgewond. Niemand 
die dat laatste tot nog toe 
voor mogelijk hield. Zeker in 
een zo smalle straat waar bo-
venop een zone 30 geldt. In 
de wandelgangen ontsponnen 
zich twijfelende commentaren. 
Volgens ‘kenners’ is het best 
mogelijk dat een auto op het 
dak belandt, zelfs bij een lichte 
aanrijding. En door een plots 
obstakel of dito stuurbewe-
ging uit zijn evenwicht wordt 
gebracht. Aan de bevoegde 
instanties om de juiste context 
uit te klaren. De beide (on)ge-
vallen zijn alweer kantelmo-
menten die blijvend aandacht 

vragen voor veilig verkeer en 
samenhangend gedrag.

Eric VAN LAECKE  

Kantelmomenten
Oostakker werd recent opgeschrikt door een paar 
spectaculaire auto-ongevallen. In volle ochtendspits 
kwam in de Genstraat een voertuig op het dak terecht. 
Aan het turboverkeersplein Euro-Silo was het nog 
maar eens ‘prijs’… 
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

FoodCare

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

WelloPet geeft om juiste voeding

Afslankplan
Bestrijd overgewicht
50% van onze huisdieren 
heeft ongezond overgewicht. 
Begeleidingstraject van 4 maand 
(incl. gebruik activity tracker).

Gratis voedingsadvies
Kies bewust
voor elk dier en elk budget.

Voedingsconsult
Pak problemen aan
Vaak is voeding een deel 
van de oplossing.

Ontdek hoe onze Food Coach
jou kan helpen

WelloPet Lochristi

jou kan helpen
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Maak een afspraak
nu in november is 

eerste gesprek gratis

www.wellopet.be/foodcare
nu in november alle voeding aan -25%*

GEZOND GEWICHT
Themamaand

220x300mm. Adv. FOODCARE WelloPet 13.10.2022.indd   1 14/10/2022   07:46



40                   nr 11 - November 2022

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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