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

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs

Nooddorp Oekraïners krijgt 
vorm - zie blz. 12

Wat nu met de bushaltes
zie blz. 42

Genieten bij Aquasense
zie blz. 4

Welkom aan de nieuwe 
inwoners - zie blz. 43

EEN UNIEK EINDEJAARSCADEAU?

LAAT JE PARTNER EEN JUWEEL KIEZEN AAN HUIS

Juwelier aan huis, Christiaan Van Bignoot

Whatsapp of bel 0478 641 113/christiaan@vanbignoot.com

www.christiaanvanbignoot.com

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

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

Uw makelaar aan huis, altijd dichtbij !

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

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen
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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

Nu de kerstdagen er aankomen, wordt mijn ge-
moed wat weker en mijn innerlijke weerstand wat 
kwetsbaarder en weemoediger. Ik ben nu een-
maal een ‘product’ van mijn tijd. Het eeuwenoud 
kerstverhaal is mij van in de wieg meegegeven. In 
deze periode van hoopvol licht in donkere dagen, 
droom ik nog altijd even naïef en soms luidop van 
‘vrede aan alle mensen van goede 
wil’. Al besef ik meer dan ooit - ik ben 
op weg naar 72 - dat het najagen van 
dit ideaal alsmaar meer onbereikbaar 
wordt. Allicht zelfs niet van deze wereld is. Zeker 
als ik in de wereldspiegel kijk die dagelijks via het 
televisiescherm in al zijn vormen en wreedheid  in 
mijn huiskamer en nog meer in mijn hoofd wordt 
gekatapulteerd. Ik weet dat geweld en onvrede 
van alle tijden is. Maar het went nooit. Zeker als je 
zoals ik, het geluk heb gehad om destijds het uit-
roeiings- en werkkamp van Oswiecim - Pools voor 
Auschwitz - te bezoeken. Dat is alweer tien jaar 
geleden. Toch blijft die ervaring nog even levendig 
en even onbegrijpend op mijn netvlies gebrand. 
Ook dat went nooit. Met nog altijd dank aan de 
Europese- en Wereldraad van mijn werkgever Vol-
vo Trucks die de ‘kennismaking’ mogelijk maakte. 
En waarvan ik als ondervoorzitter onzeker maar 
ongedwongen voluit in aanraking kwam met de 

meest uiteenlopende culturen en gedragingen 
over de werelddelen heen. Het heeft mee mijn 
levensvisie versterkt en mijn verdraagzaamheid 
ten overstaan van mensen ruggengraat gegeven. 
Het is geen excuus om soms scherpzinnig en soms 
diep verontwaardigd in de pen te klimmen als de 
gewone mens - zoals u en ik – door weerbarstige 

systemen, kafkaiaanse praktijken, 
psychopatisch machtsvertoon en 
andere politieke strapatsen in de 
verdrukking wordt gebracht. Ge-

sterkt door de uitspraak van een vroegere werk-
collega: ‘ieder varken heeft wel eens een zwijn in 
de familie’. Het leerde me relativeren en alles in 
een ruimere context te plaatsen. Ook midden de 
weemoedigheid van het kerstgebeuren.
Ik kijk er nu al naar uit om - naast de vertrouwde 
en vrome kerstliederen uit mijn tijd - de doork-
linkende stem van Piet Veerman en The Cats, het 
grauwe en beklijvend keelgeluid van Bob Dylan, 
de bombastische stem van Demis Roussos of het 
zoetgevooisd stemgeluid van Andrea Bocelli te 
aanhoren. Ook kerstmuziek maakt me weemoe-
dig…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Weemoedigheid

Cambio kwam interesse meten…
Autodeelbedrijf Cambio - Spaans voor wisselen - sloeg recent 
zijn infotentje op aan Oostakkerdorp. Het kwam ter plaatse 
verkennen hoe groot en betrokken de belangstelling is voor de 
milieuvriendelijke en gedeelde vervoersmodus met vaste stand-
plaatsen. Een honderd geïnteresseerden hadden zich vooraf 
aangemeld. Ondanks het gure weer, kwamen een aantal inwo-
ners hun persoonlijke problematiek aankaarten en bevragen. 
Gelukkig stond ook de mobiele koffiebar Bean me up uit de 
Ledergemstraat klaar. De bezoekers kregen ruimschoots tekst 
en uitleg. Vooral ook ouderen, overwegen om hun auto weg te 
doen. Ze zoeken veelal een occasioneel en bruikbaar alternatief 
voor hun nog obligate verplaatsingen. Autodelen Cambio kan 
misschien helpen. Ook schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw 
(Groen) kwam langs. Meer info via vlaanderen@cambio.be

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

Vishandel
Bonne-Roels

Voor de komende feestdagen:
BESTEL TIJDIG AUB

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

Dankwoord slagerij Filip en Mady
Wat op 1 april 1989 begon als start van een gewone 
slagerij op Lourdes,  is gegroeid naar een kwaliteits-
slagerij die zich toch bij de top 10 van de betere slage-
rijen van Gent en omstreken mag plaatsen. 
We hebben ons ondanks alle ups en downs steeds met 
100 % blijven inzetten voor de tevredenheid van onze 
klanten, 33 jaar lang stonden wij dan ook klaar voor 
hen op zon- en feestdagen. Alle beslissingen omtrent 
het aanbod, openingsuren, verlofperiodes etc. , wer-
den steeds begripvol onthaald door onze klanten. 
We kunnen wel zeggen dat op die 33 jaar tijd de klan-
ten vrienden zijn geworden die we gaan missen. Ve-
len van hen zijn er van het eerste uur, en wij willen 
iedereen dan ook bedanken voor het jarenlange ver-
trouwen dat jullie hadden in onze zaak.
Het cliënteel was kritisch, maar oprecht. (h)eerlijke 
producten waren dan ook de logische verwachting.
Wij wensen onze opvolgers Pascal en Christel een zeer 
goede start, en hopen ten zeerste dat ze het DNA van 
de zaak goed opvolgen.

Filip, Mady, Lowie, Evert, Sophie

Ook Slagerij Frank is gestopt
Slagerij Frank, uit de Bredestraat, sloot half novem-
ber definitief de deuren. De zaak staat sinds enkele 
weken te koop.
Frank en echtgenote wensen de klanten te bedanken 
voor hun jarenlange vertrouwen in de zaak.

J.C.
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Zaakvoerders Hilde Van Driessche en Frank 
Paepens vertellen hoe het allemaal begon: 
“In 2007 openden we de deuren van onze 
wellness”, zegt Hilde, “Voordien hadden we 
reeds beslist om in Oostakker te komen wo-
nen. Jarenlang hadden we dit perceel op 
het oog, maar het was een proces van lange 
adem om het uiteindelijk te kunnen kopen. 
Wanneer het zo ver was en we aan de bouw 
konden beginnen, gingen we samen rond de 
tafel zitten om een concreet plan te maken.”
Frank vertelt verder: “Inderdaad, we wisten 
meteen dat we graag samen vanuit huis zou-
den werken. We maakten er dus een echte 
brainstorm van. Bovenaan de lijst stond ‘pri-
vé wellness’, een populair fenomeen in die 
tijd en het sprak ons meteen aan. Het duur-
de dus niet lang om te beslissen dat dit in on-
ze bouwplannen zou opgenomen worden.”
Het wellnesscenter werd dan ook realiteit. 
Je vindt er een traditionele Finse sauna, een 
Turks stoombad, een ruime jacuzzi met hy-
dromassage én een verwarmd binnenzwem-
bad van vier op tien meter met jetstream, 
een unicum in de wereld van de privé wel-
lness. Ook massages behoorden van bij de 
start tot het aanbod.

Bij Aquasense kan je er even tussenuit
Wat begon als een project om samen vanuit huis te kunnen werken, 
groeide uit tot een van de grootste privé wellnessen van Vlaanderen. 
Het verhaal van Aquasense is er eentje van gestage groei. Naast de 
wellness is er in de Groenstraat nu ook een beauty- en afslankcenter te 
vinden. Kortom, the place to be voor ontspanning en selfcare.

Hilde: “Na drie à vier jaar besloten we ook 
beautybehandelingen bij te nemen. De za-
ken liepen goed en onze klanten hadden veel 
interesse in behandelingen zoals gelaatsver-
zorging, manicures, pedicures en medische 
laserontharing. Voor die laatste gebruiken 
we Alexendriet, de hoogste standaard in de 
wereld van laserontharing. Beetje bij beetje 
kwam daar dan ook het afslankinstituut bij. 
Ondertussen kunnen we zowel actieve als 
passieve methodes voor afslanking aanbie-
den. Ik denk hierbij onder andere aan onze 
infraroodcabines, de BodySculptor en vetbe-
vriezing.”
Hilde: “Onze laatste focus is huidverbete-
ring. Naast ontspanning willen we onze 
klanten uiteraard ook 
de beste resultaten 
bieden. Door een com-
binatie van een pro-
fessionele analyse met 
de DermiScan en diep-
werkende peelings 
van Contrâge kunnen 
we persoonlijk en re-
sultaatgericht wer-
ken. Verder maken we 

ook gebruik van de Cerefi-
no, een toestel dat gelaats-
verzorging naar een hoger 
niveau kan tillen.”
Het is duidelijk, bij Aqua-
sense kan je terecht voor 
een compleet gamma aan 
selfcare, maar dat is niet 
de enige manier waarop ze 
een verschil maken. “Van 
klanten krijg ik veel com-
plimenten over hoe net on-
ze wellness en behandelruimtes zijn. Dat is 
voor ons uiteraard heel belangrijk. We wil-
len mooi onderhouden ruimtes, dat draagt 
ook bij aan de sfeer en ervaring. Dus naast 
ons diverse gamma denk ik dat netheid on-
ze grootste troef is”, zo verduidelijkt Hilde.

Ann Dehoucke

Bel voor info: 09 / 329 81 14

15% korting

https://aquasense.be

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

Beauty WellnessAfslanken

Laserontharing pakketprijs = 8 beurten

Bikini slip vrouw: was €920, nu €499
Bikini full vrouw: was €1280, nu €699
Onderbenen + knieën: was €1840, nu €999
Rug (marcelleke) mannen: was €1960, nu €1049
Oksels vrouw: was €760, nu €499

Haarvrij tegen volgende zomer? Daar begin je best 
nu aan ...
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Gezellig bruin cafeetje 
met terras vooraan en 

achteraan

ALLE INFO IN HET CAFE,
bij Nadine

Bredestraat 142
Oostakker

OVER TE NEMEN:
CAFE REINTJE

Waar mensen mekaar regelmatig ontmoeten, 
ontstaan gemoedelijke gesprekken en zelfs 
vriendschappen. Die geven vaak een groeiend 
inzicht en toenemend respect in mekaars leef-
wereld. In elkaars dagelijkse bezigheden en 
besognes ook. Onwillekeurig kunnen die ook 
leiden tot opborrelend gemeenschaps- en 
verenigingsleven of zelfs tot concrete samen-
werkingsverbanden. Zelfs tot een altijd goed 
bedoeld speels en humoristisch ‘steekspel’ aan 
de toog. Zo een uitgesproken ontmoetingsbio- 
toop is en blijft nog altijd dus de plaatselijke 
volkse kroeg waar iedereen eigenlijk iedereen 
kan tegenkomen. Veel hangt uiteraard af van 
de sfeerschepping, de tolerantiegrens van de 
uitbater en de spankracht van het wisselend 
gezelschap. Ook In bruine kroeg ’t Reintje aan 
de Bredestraat kan men daar over meespreken. 
Zeker ’s avonds als alle - of toch veel - vrijheid 
na de dagtaak wenkt. Het leidt ons tot een 
paar trouwe ‘medeklinkers’ die mekaar al veel 
langer vonden. Recent nog het meest in een 
gemeenschappelijk kunstproject. We hebben 
het over zelfstandige loodgieter Johan Stevens 
(én zoon Frederik) uit diezelfde Bredestraat en 
VRT-regisseur Luc Segers (70) met pensioen, 
uit Lochristi. Die laatste staat bekend als een 
kunstzinnig en creatief iemand die kan terug-
blikken op diverse tentoonstellingen en initia-
tieven. En dat nog altijd doet. Een tijdje terug, 
leverde hij ook een bijdrage aan de bezoekers-
route ‘Kunst achter glas’ waarmee de gemeen-

De ‘kunst’
van het ontmoeten…
Het moeten niet altijd wegenwerken 
en/of plaatselijke problemen zijn, die 
we aankaarten. Een leuk verhaal over 
maatschappelijke betrokkenheid en 
wederzijdse ondersteuning, laadt de 
batterijen op en is veelal ook balsem 
voor de ziel.

te Lochristi het jaarlijks cultuurseizoen 
opstartte. De bekende Bulgaarse kun-
stenaar Christo achterna, omzwachelde 
hij - letterlijk en figuurlijk - de Zavel-
kapel in Zeveneken. Met goedkeuring 
van het gemeentebestuur en beheer-
der Davidsfonds. Luc Segers noemde 
het “een metafoor van de gekwetste 
harten”. De kapel kwam er destijds als 
eerbetoon aan de honderden verkeers-
slachtoffers die in de beruchte ‘doden-
bocht’ aan de Antwerpsesteenweg 
(N70) het leven lieten. Het opzet is in-
tussen verleden tijd. Het inpakken was 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zo 
heeft bandagemateriaal zijn eigen rek-
baarheid en wetmatigheden. En een 
felle wind kan alle goede hechtings-
bedoelingen… in de wind slaan. Maar 
met de professionele steun van o.m. Jo-
han en Frederik Stevens werd de ‘per-
formance’ een druk gecommentarieerd 
succes. Zeker nadien in café ’t Reintje 
waar dit artikel een eigen leven ging 
leiden. Straatlopers als we al zijn… 

Eric VAN LAECKE      
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ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

Het begon in 1962 toen Ivan Leire een 
mannenkoor oprichtte in de Sint-Aman-
dus parochie in Oostakker dorp. Na 
ongeveer één jaar werden er vrouwen- 
stemmen aan toegevoegd waardoor een 
gemengd koor ontstond. Het koor werd 
geleid door André Acke. Een hoogtepunt 
uit het repertoire van die periode was de 
“Tsjechische Herdersmis“ van J.J. Ryba’s. 

Het Sint-Amanduskoor
In 1984 leidde Siegfried Bracke, gewe-
zen voorzitter van de federale kamer van 
volksvertegenwoordigers, het koor ad in-
terim. In 1985 kwam het koor onder de 
leiding van Guido De Bruyker. Waar het 
koor zich aanvankelijk toespitste op het 
muzikaal verzorgen van de kerkdiensten 
met o.a. het Gloria van Vivaldi, zou het 
zich later ook toeleggen op lichtere liede-

ren, musical en kleinkunst. De repetities 
van het koor hadden plaats in de Katho-
lieke Kring, meestal op vrijdagavond, zo-
dat de kelen achteraf zonder risico voor 
de volgende dag konden gesmeerd wor-
den aan de toog.
In 2006 was er een fusie van het 
Sint-Amanduskoor uit Oostakker met het 
gemengd koor VoKaaLo uit Lochristi, en 
ging verder onder de naam Vokamando 
onder de leiding van Steve De Veirman. 
Bijgaande foto werd genomen in 1972 bij 
de viering van het 10- jarig bestaan van 
het Sint-Amanduskoor in de parochiale 
kerk van Oostakker.

Guido Rogiers

V.l.n.r. op de eerste rij : Claudine Lybaert,  Annemie Acke, Tine 
De Pillecyn, Lea De Vreese, Denise Wallyn, André Acke, De-
nise Lybaert, Roset Lorette, Rita Pijnaert, Jaqueline Van Der 
Sijpt, Andrea De Vreese, Nelly De Roo.
Tweede rij : Gerda Coupillie, Martine Geers, Linda Coupillie, 
Rita Coupillie.,
Derde rij: Margareta Mathijs, Maria Vermeire, Odette De 
Vuyst, Solange Acke, Lydie Van Nieuwenhuyze. Godelieve De 

Bruycker, Michelien Biermans, Olga Geers, Diane Meire, Ma-
ria Van Damme.
Mannenrij : Raoul Van Nieuwenhuyze, Gustaaf Van Nieuwen-
huyze, Henri Coupillie, Piet Ballings, Hendrik De Roo, Sigfried 
Bracke, David De Vuyst, Lucien Vispoel, André Lybaert,    ?    , 
Johan Van Nuffel, Richard Reynvoet, E.H. Van De Walle, Filip 
De Pillecyn, Freddy De Staerke, Willy De Craecker, Piet Van 
Landeghem, Dirk Van De Veire.

VERSPREIDING ATTENTIE, EDITIE JANUARI
Beste lezers, de volgende editie van januari zal uitgedragen worden vanaf 9 of 10 januari (tot 16 januari)

(dus we zullen pas kunnen starten op maandag of dinsdag deze keer).
Immers door de drukke eindejaarsdagen is het héél moeilijk om op dinsdag 3/1 alles in druk te kunnen geven.

Vele handelaars werken ook minder (of niet) in de eindejaarsweek. Dank voor het begrip.

Wij wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten, en een goede start voor 2023! - De redactie



nr 12 - December 2022                   7



8                   nr 12 - December 2022

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.

Caesar stamt uit een arbeidersgezin in 
Evergem. Hij groeide daar op maar liep 
school in Oostakker. In zijn vrijetijd leefde 
hij zich uit bij twee turnclubs. Dat kan zijn 
huidige lenigheid verklaren. Als 14-jarige 
ging hij als arbeider werken in de spin-
nerij van katoenfabriek ‘La Louisiana’ aan 
de Gentse Hooiaard. Later ging hij ook 
aan de slag in de papierfabriek van Lan-
gerbrugge (‘La Papeterie de Belgique) en 
bij Waskuipen- en emmerfabriek TMT. Al-
hoewel hij om medische redenen niet le-
gerplichtig was, werd hij op het einde van 
de Tweede Wereldoorlog opgeroepen 
om gedurende drie jaar ‘de pompiers’ te 
vervoegen. In een wisselend werkschema 
dat hem toeliet als helper bij een fietsen-
maker in Oostakker aan de slag te gaan. 
Het werd de opstap naar zijn passie en la-
tere beroepsloopbaan. Het Evergems ge-
zin was intussen naar hier verhuisd. Eind 
de jaren ’40, begin de jaren ’50 startte 
‘Gerard’ een eigen zaak aan de vroegere 
Meulestraat waar zijn moeder Margriet 

‘Gerard’ Legiest maakt honderdste verjaardag rond…
Caesar Legiest - alias Gerard voor de vrienden - werd op 1 december 
krék een eeuw oud. De uitbater van de vroegere bekende fietsenwinkel 
aan de Meulestraat - nu Ledergemstraat - woont er nog altijd. Samen 
met echtgenote “Jeanneke” (91) en zijn trouwe viervoeter Lucy…

een kruidenierszaak had overgenomen. 
Hij ondersteunde haar bij de opvoeding 
van zijn broer en twee zussen. Vader Os-
car was al op jonge leeftijd overleden. 
Zijn klantenbestand groeide stelselma-
tig aan. In 1955 ging Gerard met de fe-
deratie van fietsenmakers in de fabriek 
van JLO in Pinneberg (Hamburg) een op-
leiding motoren en bromfietsen volgen. 
Hij schakelde een versnelling hoger en 
zette - samen met brouwerij Geers vlak-
bij - zijn schouders onder de organisatie 
van de Oostakkerse kermis. Waarvoor hij 
nadien ook (brom)fietskoersen inricht-
te. En startte een eigen fietsploeg die 
met ‘Legiest sport’ op de truitjes, herken-
baar werd in de streek. In datzelfde jaar 
leerde hij ook Jeanne kennen. Ze trouw-
den een jaar later en gingen samen aan 
de Ledergemstraat wonen. Tot op van-
daag. Al snel kwamen er twee dochters, 
in casu Carine en Martine. In 1963 kon-
den ze hun huis aankopen en startten 
verbouwingswerken. De toonzaal werd 

groter en zette naast 
fietsen en bromfiet-
sen ook babyspul-
len in de etalage. Als 
fervent hondenlief-
hebber hield Gerard 
zich ook onledig met 
‘dressage’ van vier-
voeters bij ‘Boer Jans-
sens’ in Gentbrugge. 
De komst van klein-
zoon Kristof en het 
peterschap over 
kleindochter Eline 
maakten oma en opa 
gelukkig. Al vond Ge-
rard zich daar toen 
al te oud voor want 
“een lang leven zou 
aan hem niet be-
steed zijn…”. Ge-
rard paste voor een 

pensioen op 65 en deed er nog een vijf-
tal jaartjes bij. Daarna ging hij volop ge-
nieten van het rustige leventje. Gerard en 
Jeanne trokken jaarlijks met de kleinkin-
deren naar zee en stonden immer paraat 
om hun vrije tijd aan hun oogappels te 
besteden. Behalve zijn honden werd “zij-
nen hof” zijn grote passie. Zijn gehoor en 
zijn zicht laten het nu wat afweten, maar 
zijn bulderlach, eetlust en moppentappe-
rij loodsten hem steevast naar een eeuw 
geëngageerd bestaan op deze wereldbol. 
Ondersteund door burenvrienden en fa-
milie geniet het duo van de kleine dingen 
van elke nieuwe dag. Met dank voor de 
versierders van de gevel en de samenstel-
lers van dit levensoverzicht… Prosit!

Eric VAN LAECKE 
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Gentstraat 137 - Oostakker - 09 251 05 51
open van di-vrij: 11.30 u > 14 u & 17u > 21 u 
za-zo: 17 u > 21 u

KORTINGSBON € 5KORTINGSBON € 5
Frituur

We zijn vanaf nu open op de middag!

Voorwaarden: 1 bon per bestelling van minstens 15 euro 
en enkel ‘s middags te gebruiken. Geldig t.e.m. 15 januari 2023

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 !

Matexi diende bij de Stad Gent een vergun-
ningsaanvraag in voor het ontwikkelen 
van een volledig nieuwe woonwijk tussen 
de Meerhoutstraat, de Sint-Arnoutstraat 
en de Eksaardserijweg. De oorspronkelijke 
plannen werden al veel vroeger bevraagd 
en bijgestuurd. “Een van de struikblokken 
was toen de ontsluiting van de geplande 
wijk. Daar is intussen aan verholpen en 
nu kan ik met de plannen leven” zegt een 
inwoner vandaag. Behalve al een digitaal 
moment vooraf, volgde in juni van dit jaar 
ook een informatiemoment met de buurt. 
Waarna de omgevingsvergunning werd in-
gediend en een openbaar onderzoek werd 
gestart. Dat is intussen achter de rug. De 
bezwaren worden nu onderzocht en be-
oordeeld. Een beslissing daarover wordt 
begin volgend jaar verwacht. De bouw-
promotor blijft sterk inzetten op buurt-
participatie. Over de bezorgdheid van de 
omgeving, lees je seffens…  
Het project op een oppervlakte van zowat 
vijf hectare, omvat in totaal 120 woningen 
in een combinatie van rijwoningen, ap-
partementen, sociale woningen en zoge-
noemde stapelwoningen. Een combinatie 
van een rijwoning en een appartement 
met eigen uitgang aan de buitenzijde. 
De ontwikkelaar wil er een “klimaatro-
buuste wijk” uitbouwen. Zo wil men de 
woningen aansluiten op een collectief ver-

Nieuwe woonbuurt maakt omgeving bezorgd
Projectontwikkelaar Matexi plant ter hoogte van Volvo Trucks een 
volledig nieuwe woonbuurt die volop inzet op eigentijdse woon-, 
mobiliteit- en vooral klimaatontwikkelingen. De buurt is om diverse 
redenen bezorgd, zette een petitie op en diende bezwaren in tegen de 
‘omgevingsvergunning’. 

warmingssysteem, aangestuurd door geo-
thermie waarbij aardwarmte uit de grond 
wordt onttrokken. Ook het zogenaam-
de STOP-principe dient zich aan. Daarbij 
wordt in die volgorde, prioriteit gegeven 
aan stappen (voetgangers), trappen (fiet-
sers), openbaar vervoer en dan pas aan 
privévervoer. Anders gezegd, de omge-
ving wordt autoluw met o.m. twee on-
dergrondse parkeergarages. Twee derden 
van de betrokken zone wordt ingericht als 
openbaar domein met veel aandacht voor 
natuur, biodiversiteit en regenwaterbe-
heer. Die komt op termijn in (groene) han-
den van de stad. Het omliggend landschap 
met grachten en knotwilgenrijen wordt zo 
veel mogelijk geïntegreerd. Er komen ook 
een aantal nieuwe bomen. Matexi legt 
zelf wadi’s en groene greppels aan die het 
regenwater opvangen en langzaam laten 
infiltreren in de bodem. Het bestaand bos-
je blijft behouden en ingericht als speel-
bos. Zoals gezegd, heeft het project qua 
mobiliteit veel aandacht voor ‘zachte ver-
bindingen’. Het nieuwerwets concept wil 
voorts jonge gezinnen en jongvolwasse-
nen die in hun (gemeentelijke) omgeving 
willen verblijven aan een betaalbare wo-
ning helpen. Herhaald, het project oogt 
doordacht, vooruitstrevend en eigentijds, 
maar botst ook op plaatselijke bezorgdhe-
den.

Reacties
Via een online petitie 
(“Hou Oostakker leef-
baar”) en het indienen 
van bezwaren, blijft de 
omgeving bezorgd én 
alert. Dat er op die plek 
vroeg of laat woningen 
zouden komen, was 
bekend. De vraag naar 
een ‘totale bouwstop’ 
in de deelgemeen-

te is best wel aannemelijk om die niet 
helemaal te laten ‘verstedelijken’. Alle 
ongemakken, oprukkende overlast en on-
veiligheid inbegrepen. Zeker in de buurt 
waar de komst van een Nooddorp voor 
Oekraïne voor bijkomende ongerustheid 
en onzekerheid zorgt. Een autoluwe wijk 
veroorzaakt veelal verkeersdruk in ande-
re straten. De Meerhoutstraat en de Ek-
saardserijweg zijn vandaag al erg drukke 
verbindingswegen richting o.m. EDUGO 
en Sint-Amandsberg . Vooral de komst van 
appartementsblokken met vier verdiepin-
gen bezorgt de aangelanden rillingen. Ze 
vrezen voor teveel schaduw en nog meer 
voor een onbeperkte inkijk in de huizen 
en de tuinen. Afwachten wat het stadsbe-
stuur van dat alles vindt…

Eric VAN LAECKE   
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Antwerpse Steenweg 86
9080  Lochristi 

Tel. 09/355.74.52
www.autocenterstevens.be

Autosalon in Lochristi:

meer dan 30 wagens

onmiddellijk leverbaar  

Alle dagen open tijdens de salonperiode
inclusief zondag 15 & 22 januari

van 10-12 u & 14-17 u

Er is sowieso al het vertrouwde fee-
eriek aangeklede kersthuisje op de 
hoek van de Groenstraat-Emilie Schat-
temanstraat (Lourdes). Aan Oostakker-
dorp stond de kiosk er nog nooit zo 
stralend bij. Als de geplande renova-
tie - voor wanneer nu eigenlijk? - van 
het deelgemeentelijk uithangbord ook 

(Kerst)licht in de duisternis…
De kerst- en nieuwjaarsperiode brengt altijd extra licht in donkere 
dagen. Dat is in het huidig tijdsgewricht van zorgen om een 
veilige en een duurzame toekomst, ook mentaal een welgekomen 
opsteker. Ook Oostakker ziet sinds begin december stilaan meer 
dan het licht.

zo’n uitstraling meekrijgt, kan Dekenij 
Oostakkerdorp alweer aan een feestje 
beginnen denken. Voor wie er wat aan 
heeft, is er nog goed nieuws. Na jaren 
onderbreking door corona en andere 
omstandigheden komt de vertrouwde 
kerststal van KWB Oostakker ergens op 
het plein terug. Ook de Stad steekt nog 
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Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

MULTI-TEMP 
WATERKOKER
Snel koken. LCD-display. 
Instelbare temperatuur. 

€119,90

€89,90

€99,90

€119,90

€159,90

€69,90

€169,90

€89,90

|   Temperatuur instelbaar  
85-100°C

|   1.7L inhoud

|   3kW om water snel aan 
de kook te brengen

CPK17GE

CPT160GE

CTK17SE

CPT180SE

ICE31GE

SG6SE

GRSM3E

YM400E

IJS- EN 
SORBETMACHINE 
IJs en (fruit)sorbets.

|   Kom 12 uur invriezen

|   1.4L inhoud

|   Vaatwasmachinebestendige 
spatels en deksel

2 SLICE TOASTER
Met meerdere bruiningsgraden.

|   Extra groot ontworpen 
broodrooster

|   Variabel roosteren met 6 standen

|   Bagel-, ontdooi- en 
opwarmfuncties

ZOUT- EN PEPERMOLEN 
Automatisch. Oplaadbaar. 

|   Inclusief oplaadstation

|  Instelbare maalgraad van fi jn tot grof

|   Voor zout, peper, gedroogde kruiden 
of specerijen

TRADITIONELE 
WATERKOKER
Snel koken. Gemakkelijk 
schenken.

|   3kW om water snel aan de 
kook te brengen

|   1.7L inhoud

|   Groot watervenster

3 IN 1 GRILL, WAFEL- & OMELETMAKER 
Compact. Hoge warmteprestaties.  

|   Consistente, hoge 
temperatuur tot 210°C

|   3 sets verwisselbare platen

|   Vaatwasmachinebestendige 
platen 

4 SLICE TOASTER
Met meerdere bruiningsgraden.

|   Extra groot ontworpen 
broodrooster

|   Variabel roosteren met 6 
standen

|   Bagel-, ontdooi- en 
opwarmfuncties

2 IN 1 YOGHURT- & KAASMAKER 
Heerlijke, zelfgemaakte yoghurt en zachte kaas in minder 
dan 8 uur.

|   6 x 125ml glazen potjes 
& 2 x 250ml plastic bekers

|   2 temperatuurinstellingen 
voor yoghurt en zachte kaas

|   Instelbare timer van 1 tot 
19 uur 

MULTI-TEMP 
WATERKOKER
Snel koken. LCD-display. 
Instelbare temperatuur. 

€119,90

€89,90

€99,90

€119,90

€159,90

€69,90

€169,90

€89,90

|   Temperatuur instelbaar  
85-100°C

|   1.7L inhoud

|   3kW om water snel aan 
de kook te brengen

CPK17GE

CPT160GE

CTK17SE

CPT180SE

ICE31GE

SG6SE

GRSM3E

YM400E

IJS- EN 
SORBETMACHINE 
IJs en (fruit)sorbets.

|   Kom 12 uur invriezen

|   1.4L inhoud

|   Vaatwasmachinebestendige 
spatels en deksel

2 SLICE TOASTER
Met meerdere bruiningsgraden.

|   Extra groot ontworpen 
broodrooster

|   Variabel roosteren met 6 standen

|   Bagel-, ontdooi- en 
opwarmfuncties

ZOUT- EN PEPERMOLEN 
Automatisch. Oplaadbaar. 

|   Inclusief oplaadstation

|  Instelbare maalgraad van fi jn tot grof

|   Voor zout, peper, gedroogde kruiden 
of specerijen

TRADITIONELE 
WATERKOKER
Snel koken. Gemakkelijk 
schenken.

|   3kW om water snel aan de 
kook te brengen

|   1.7L inhoud

|   Groot watervenster

3 IN 1 GRILL, WAFEL- & OMELETMAKER 
Compact. Hoge warmteprestaties.  

|   Consistente, hoge 
temperatuur tot 210°C

|   3 sets verwisselbare platen

|   Vaatwasmachinebestendige 
platen 

4 SLICE TOASTER
Met meerdere bruiningsgraden.

|   Extra groot ontworpen 
broodrooster

|   Variabel roosteren met 6 
standen

|   Bagel-, ontdooi- en 
opwarmfuncties

2 IN 1 YOGHURT- & KAASMAKER 
Heerlijke, zelfgemaakte yoghurt en zachte kaas in minder 
dan 8 uur.

|   6 x 125ml glazen potjes 
& 2 x 250ml plastic bekers

|   2 temperatuurinstellingen 
voor yoghurt en zachte kaas

|   Instelbare timer van 1 tot 
19 uur 

VANAF 1 DECEMBER
LEKKER FLESJE WIJN
BIJ AANKOOP
VANAF 50 EURO

TOP FILL
WAFELMAKER

Vul de wafelmaker van 
bovenaf voor heerlijk
Amerikaanse ontbijtwafels

€99,99

Bloemschikken - Kerststukje
op 21 december 2022
In het zaaltje van Café De Spiegel”
Oostakkerdorp – Oostakker Om 19.30 uur

Ledenkostprijs: 25 euro
Niet leden: 35 euro
De lesgeefster zorgt voor al het materiaal

Inschrijven voor 8 december  2022,
max.12 deelnemers via:
Gezinsbond.oostakker@gmail.com 
oostakker.gezinsbond.be of 0498/69 65 32

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

KERSTAVOND:
open tot 17 uur

KERSTDAG: GESLOTEN

OUDEJAARSAVOND
open tot 17 uur

NIEUWJAARDAG: GESLOTEN

een tandje bij. Alom in de deelgemeen-
ten is de komst van 3D-kerstbomen 
aangekondigd. Die komen er na kritiek 
vorig jaar vanuit de deelgemeenten 
waar de kerstverlichting als ‘te mager’ 
werd aangevoeld en ingeschat. Het 
was een terechte opmerking ook bij 
ons. Opgelet na middernacht wordt de 
eindejaarsverlichting gedoofd. U raadt 
nooit waarom, om de pret niet te be-
derven (sic). Als afsluiter nog een dik-
ke pluim voor zorgproject De Kromme 
Boom en zijn nieuwe Korten Ketenwin-
kel Groenhof St-Joseph aan de Gent-
straat (Lourdes). Het verlichte gebouw 
straalt er meer dan ooit menselijke 
warmte en gemoedelijkheid uit. Ook 
voor diegenen die meer dan een schou-
derklopje verdienen en/of kunnen ge-
bruiken…

Eric VAN LAECKE 
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Sassevaartstraat 46/212
9000 GENT

info@thehousefriend.be

0475/73 27 40
0487/37 69 74

MAATWERK IN VASTGOED

www.thehousefriend.be

The House Friend Real Estate

Vooraf even afstemmen. Het infomoment 
in EDUGO Campus De Toren viel krék tij-
dens de afsluiting van deze Attentie. Met 
al wat we (informeel) al weten, stofferen 
we dit artikel. Hopelijk spoort die informa-
tie met wat op de avond door het stads-
bestuur en de Vlaamse overheid concreet 
werd voorgelegd. Even recapituleren. Het 
stadsbestuur plant aan de Eikstraat een 
nooddorp voor vluchtelingen uit Oek-
raïne. Het gaat om 200 wooncontainers 
bedoeld voor zo’n 600 personen. De aan-
kondiging lokte meteen al een actie en 
een petitie uit. Niet zozeer tegen de oor-
logsvluchtelingen op zich. Wel wegens 
het gebrek aan informatie en communi-
catie vooraf, de onzekere bestemming 
op langere termijn en een maatschappe-
lijk sterk levende algemene ongerustheid. 
De locatie zou volgens de buurtbewoners 
bovendien niet sporen met de lokale in-
frastructuur en draagkracht. De eerste 
frustratie blijft overeind. Dat kan zelfs 
een goedbedoeld infomoment achter-
af niet meer rechttrekken. Op een aantal 
vragen en bezorgdheden kwam intussen 

Nooddorp voor Oekraïne krijgt al vorm en inhoud…
De komst van een ‘Nooddorp voor Oekraïne’ aan de Eikstraat in 2023, 
ligt al helemaal vast. Het is jammer en/of frustrerend voor al wie gelooft 
in burgerinspraak vooraf als opstap naar een gemeenschappelijk 
draagvlak. Het stadsbestuur plande op maandagavond 5 december 
een infomoment. Op het terrein zijn ook fysisch al de eerste 
voorbereidingen gestart…

via de webstek wat meer informatieve in-
vulling en duiding. Lees dus verder…
De opvang is sowieso tijdelijk - een start-
datum is nog niet gekend - en is gericht 
op oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne met 
het statuut van ‘tijdelijk ontheemden’. 
Dat laatste op basis van een beslissing 
door de Raad van Europa d.d. 4 maart 
2022. In essentie zou het veelal gaan om 
moeders met kinderen. Ondanks specula-
tieve uitspraken dat de oorlog wel eens 
in het voorjaar achter de rug zou kunnen 
zijn, blijft de opvangnood groot. Zeker 
voor diegenen die introkken bij gezin-
nen bij wie het goedbedoeld opvangjasje 
door de tijd in eigen vlees begint te snij-
den. De stad vangt al lotgenoten op in het 
Prinsenhof, Campus Schoonmeersen, Zor-
ghuis Ter Rive en de Hofstraat. Met het 
optrekken van een nooddorp - op kosten 
van de Vlaamse overheid - als oplossing 
in oorlogstijden. Dat bestuursniveau stel-
de vooraf zijn voorwaarden. Het uitverko-
ren terrein moest tussen de 15 en 20.000 
m2 groot zijn en zo’n 600 betrokkenen 
kunnen opvangen. Met voldoende voor-

zieningen in de buurt 
op het vlak van open-
baar vervoer, scholen 
en winkels. Onderzoek 
naar mogelijk vervuil-
de grond inbegrepen. 
De Eikstraat in Oostak-
ker dan maar. Met ook 
al vooruitzichten als het 
nooddorp weer wordt 
losgelaten. Volgens een 
decreet van 27 april 2022 
worden de constructies, 
funderingen, nutsleidin-
gen, verhoudingen, reli-
ef- en functiewijzigingen 
verwijderd of ongedaan 
gemaakt. Uiterlijk zes 
maanden na beëindigen 
van de tijdelijke bescher-

ming. De stad sloot veiligheidshalve een 
opstalovereenkomst van 4 jaar met de ei-
genaar. Die gaf de akker jaarlijks in pacht 
aan een landbouwer die er maïs teelde. 
Voor de duidelijkheid. Volgens de steden-
bouwkundige afbakening gaat het geens-
zins om een zone voor landbouw wel 
voor ‘gemeenschapsvoorziening’. Met 
het naastgelegen opvangproject én oes-
terzwamkwekerij De Kromme Boom en 
AA Gent als geïnteresseerden op termijn.  
Ook dat is een knellend plaatselijk dossier.  
      
Praktisch
De Vlaamse overheid gaf reeds zijn fiat 
en wikt en weegt zorgzaam de logistie-
ke en financiële impact. Zo zouden de 
200 wooncontainers worden aangekocht, 
maar na het sluiten van het nooddorp 
worden (her)gebruikt voor het huisvesten 
van het ook in Gent fel groeiend aantal 
studenten. Dit lijkt een doordachte inge-
ving die twee (tijdelijke) crisissen een stuk 
kan overspannen. De stadsdiensten be-
kijken al de mogelijke mobiliteitsproble-
men. De smalle straat ligt er niet zo keurig 
bij, is smal en heeft geen fiets- of voetpa-
den. De parkeeruitdagingen als o.m. Ra-
cing Gent/AA Gent voetbalt zijn er nu al. 
Goed om weten is dat een aantal vluchte-
lingen met de auto zijn aangekomen. De 
plaatselijke scholen zien het zitten. Ook 
al omdat heel wat tijdelijke nieuwkomers 
al in de centrumstad onderwijs volgen.  
Huisartsenverengingen en -organisaties 
volgen de gezondheidstoestand en -no-
den van de Oekraïners van nabij en sen-
sibiliseren over vaccinaties, TBC serums en 
de Belgische gezondheidszorg. Het zijn 
allemaal al opgeborrelde thema’s die op 
de infomeeting allicht een passend ant-
woord of extra duiding zullen krijgen…

Eric VAN LAECKE   
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Ontdek vanaf nu het japanse merk Subaru en de nieuwe Solterra 
samen met de saloncondities op het hele gamma bij Subaru verdeler:

Auto’s Martens Lochristi - Antwerpsesteenweg 59, 9080 Lochristi
Tel. 09 355 01 39

Ontdek de 100% elektrische Subaru SOLTERRA op www.subaru.be >>

16.1-18.0 kWh/100 KM | 0 G/KM CO2 (WLTP)
Milieuinformatie KB van 19.03.2004: www.subaru.be | Geef voorrang aan veiligheid

True All Terrain Electric

Uw nieuwe Subaru verdeler
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Het bouwproject kadert in een groter plan 
van het stadsbestuur rond ‘Housing First’. 
Dat is geïnspireerd op ervaringen in Finland 
waar het opzet ertoe heeft geleid dat de 
langdurige dakloosheid in het hele land is 
weggewerkt. Gent wil dat goede voorbeeld 
volgen en maakt al langer werk van het 
recht op huisvesting voor iedereen. Niet in 

Voormalige daklozen krijgen ‘robuuste woning’ aan Hogeweg
Het stadsbestuur gaf recent de aftrap voor de bouw van elf 
zogenoemde robuuste woningen, bedoeld voor ‘mensen met een 
verleden van dakloosheid’. Die komen aan de Hogeweg 96, op een 
terrein vlakbij het volkstuinencomplex Slotenkouter. De realisatie is 
gepland in het voorjaar van 2024.

het minst ook voor langdurige daklozen. 
De stad heeft de voorbije jaren veel geïn-
vesteerd in de problematiek. In een com-
binatie van preventie, opvang en tijdelijke 
én duurzame huisvestingsoplossingen. Het 
Finse concept ‘Housing First’ pakt de struc-
turele dakloosheid aan. Dat houdt in dat de 
dakloze meteen in een huurwoning wordt 

ondergebracht, met alle huur-
dersverplichtingen die erbij 
horen. In eenzelfde beweging 
wordt - afhankelijk van de no-
den - intensieve sociale begelei-
ding aangeboden. Die aanpak 
blijkt in de praktijk veel effec-
tiever dan de ingeburgerde ge-
dragspatronen. Door stabiliteit 
te bieden, wordt in de meeste 
gevallen de vicieuze cirkel van 
dakloosheid doorbroken.
Het concept is nieuw in Vlaan-
deren. Gent speelt daar al lan-
ger een voortrekkersrol in en 
heeft vandaag al het grootst 
aantal Housing-First begelei-
dingstrajecten lopen in ons 
landsgedeelte. Het uiteindelijke 
doel is op termijn het effectief 
beëindigen van dakloosheid. 
 
Robuust
Op het terrein aan de Hoge-
weg komen tegen volgende 
lente elf zogenoemde robuus-
te woningen, naar het Deense 
voorbeeld ‘Skaeve Huse’. Met 
‘robuust’ wordt in se bedoeld 
dat die best tegen een stootje 
moeten kunnen. Het gaat con-
creet om negen duplexwonin-
gen, twee rolstoeltoegankelijke 
woningen en één begeleidings-

unit. Die zijn specifiek gericht op het ‘op-
nieuw leren wonen’ Gezien de specifieke 
noodzorg krijgt de doelgroep medische, 
psychische en sociale begeleiding. Overdag 
‘waakt’ een gemeenschappelijk aanspreek-
punt over het reilen en zeilen. Er komt ook 
een gemeenschappelijke tuin. Het Sociaal 
Verhuurkantoor zal de huizen verhuren. 
Het bouwproject (inclusief de grond) kost 
2,1 miljoen euro. Het opzet wordt mee ge-
financierd door de Vlaamse overheid en de 
provincie Oost-Vlaanderen.

Eric VAN LAECKE
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bvba

kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Fijne feestdagen en beste wensen voor 2023!
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STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

Edmond Ronsestraat
De Edmond Ronsestraat, een zijstraat van de Jozef Cardijnlaan, is bij de meeste 
inwoners van Oostakker gekend. Maar wie was die Edmond Ronse ? Op die 
vraag moet bijna iedereen het antwoord schuldig blijven.

Hij werd op 15 maart 1889 als Edmond 
Emmanuel Paul Ronse geboren in Gent als 
zoon van Herman Ronse, de medeoprich-
ter van dagblad Het Volk.
Na zijn middelbare studies behaalde hij 
aan de universiteit van Gent de titel van 
doctor in de rechten en licentiaat in de 
handels- en koloniale wetenschappen.

Nadat zijn eerste echtgenote Madeleine 
Roegiers in 1949 stierf, hertrouwde hij in 
1950 met weduwe Marita Thomaes. Uit 
beide huwelijken samen had hij in totaal 
15 kinderen, wat op zijn zachtst gezegd 
een kroostrijk gezin mag genoemd wor-
den.

Edmond Ronse maakte binnen zijn par-
tij deel uit van de ACW-vleugel en van 
1926 tot 1958 was hij voorzitter van het 
ACW-verbond voor het arrondissement 
Gent-Eeklo. Tevens was hij medestich-
ter en de eerste voorzitter van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Volkshaard, die 
in 1928 het daglicht zag. Een mandaat als 
provincieraadslid van 1921 tot 1939 (tot 
hij werd verkozen tot CVP-senator voor 
het arrondissement Gent-Eeklo) staat 
trouwens ook op zijn palmares. 

Na WO II werd hij Minister van Binnen-
landse Zaken in de naoorlogse regering 

van Hubert Pierlot en vervolgens Minister 
van Voorlichting in de eerste regering van 
Achiel Van Acker.
Ondertussen startte hij een zoektocht 
naar een buitenverblijf en uiteindelijk liet 
hij zijn oog vallen op het kasteel van de 
familie De Smet-De Naeyer in Melsen. Het 
kleine boerendorpje Melsen, sinds de fu-
sie van 1977 hoort het bij Merelbeke, ver-
anderde door toedoen Van Edmond Ron-
se in een bruisend dorp met iets minder 
dan 1.500 inwoners.

In 1946 werd hij verkozen tot gemeente-
raadslid in Melsen en amper een jaar later 
werd hij benoemd tot burgemeester van 
dit dorp en hij bleef dit ambt tot aan zijn 
dood uitoefenen. In die functie zorgde hij 
ervoor dat de Kleine Landeigendom (een 
sociale bouwmaatschappij) een kouterge-
bied verkavelde en er woningen bouwde, 
liet hij de Gaversesteenweg verbreden 
en betonneren (de uitgebroken kassei-
en werden gebruikt om kleine zijwegen 
mee te bestraten) en liet hij een nieuwe 
gemeenteschool en een gemeentehuis 
bouwen.
Edmond Ronse overleed op 3 juli 1960 in 
Melsen. 

Tekst: Ann Van den Sompel

Midden juni startten de werken in en 
rond de Sint-Jozefstraat. Die wordt op 
termijn een heuse ‘fietsstraat’. De eer-
ste fase met de aanleg van riolering en 
bovenbouw op het kruispunt Sint-Jo-
zefstraat met Krijtekerkweg en Ek-
saardserijweg is in volle afwerking. Ook 
de nieuwe inrit van de EDUGO parking, 
kant Krijtekerkweg is aangelegd. Dat 
alles was oorspronkelijk voorzien tegen 
midden oktober. Afwachten in welke 
mate die vertraging doorweegt op de 
totale planning. Buurtbewoners en ge-
bruikers kunnen eindelijk herademen 
dat de brug richting Sint-Amandsberg 
en Oostakker weer beschikbaar komt. 

Krijtekerkweg kan weer over de brug…
Op maandag 5 december was officieel fase 2 van de wegen- en 
rioleringswerken in de Sint-Jozefstraat aangekondigd. Er wordt nu gewerkt 
in de Sint-Jozefstraat. Die gaat dicht voor doorgaand verkeer. Vanuit de 
Krijtekerkweg kan iedereen weer over de brug (en omgekeerd)...

In weerwil van wat destijds op het info-
moment werd beweerd, is en blijft dit 
een drukke verbindingsader voor het 
lokale verkeer. Dat zal nog toenemen 
als het Nooddorp voor Oekraïne en de 
nieuwe woonwijk in de buurt er komt 
(zie ook blz. 12). 
Sinds begin december is de tweede fa-
se van de heraanleg er aan de gang. Er 
wordt gewerkt in de Sint-Jozefstraat, 
tussen de gracht en het voetbalterrein 
van SKV Oostakker én op pleintje. De 
nieuwe uitrit van de EDUGO parking 
(“op de kop”) wordt zo snel mogelijk 
afgewerkt. Er is tijdelijk geen door-
gaand verkeer mogelijk in de Sint-Jo-
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Expo barokmeester
Theodoor Rombouts
Op zaterdag 11 februari 2023 om 
14.00 uur bezoeken we de Expo The-
odoor Rombouts in het MSK Gent.  
In 2023 bestaat het Museum voor 
Schone Kunsten in Gent of MSK Gent, 
225 jaar! Het is daarmee het oudste 
museum van België en dat wordt 
gevierd met een cultureel feestjaar.  
Het hoogtepunt van deze viering 
wordt ongetwijfeld de eerste mono-
grafische tentoonstelling ooit over 
Theodoor Rombouts (1597 - 1637), 
de onterecht vergeten virtuoos van 
het Vlaams Caravaggisme.

Wij worden verwacht in het MSK, 
gelegen aan de Fernand Scribe-
dreef 1 te Gent, om 14 uur voor een 
inleiding en daarna kunnen we de 
expo vrij bezoeken aan de hand 
van een audiogids. Het wordt zeker 
een boeiende ontdekking van deze 
kunstschilder.
De prijs bedraagt 16 euro voor le-
den van Cultuursmakers en 18 euro 
voor niet-leden. 

Voor inschrijvingen, contacteer Pol 
Storme via tel. 09 259.02.75
of e-mail:
oostakker@cultuursmakers.be.

Je kunt ook inschrijven via onze 
website https://www.cultuursma-
kers.be/oostakker waar tevens alle 
informatie kan teruggevonden 
worden. Je bent slechts ingeschre-
ven na betaling op rekening BE10 
7360 6084 2104 van Cultuursmakers 
Oostakker.
Inschrijven kan tot 15 januari 2023.

zefstraat. Enkel (plaatselijke) diensten 
van o.m. logistieke en geneeskundi-
ge aard mogen de straat nog aandoen.  
Dit geldt ook voor een deel van de Ek-
saardserijweg tussen de Groenstraat en 
Campus De Brug. Af-
slaan vanuit de Krij-
tekerkweg richting 
diezelfde campus is 
niet meer mogelijk. 
De EDUGO parking 
zal tijdens deze fase 
bereikbaar zijn via de 
nieuwe uitrit. Tot zo-
lang de nieuwe uit-
rit niet klaar is, moet 
via de vroegere inrit 
in de Eksaardserijweg 
uitgereden worden 

richting de Groenstraat. Volgens de bij-
gestelde planning draagt die tweede 
fase tot eind maart 2023 ver. Hoop doet 
leven…

Eric VAN LAECKE
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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. Al de-
ze creaties werden trouwens de voorbije tijd 
geserveerd in de restaurants waarvoor ik de 
pairings verzorg.

 
Briochetoast met 
gerookte paling
en kaviaar
   
      

Dit gerecht bestaat uit maar 3 onderdelen, 
maar is een smaakexplosie. De zachte toast 
van brioche, koude gerookte paling en kavi-
aar, meer houdt het (dure) gerecht niet in. 
Het resulteert wel in een prachtige mix: de 
vettigheid en het gerookte van de paling en 
het knapperige en zilte van de kaviaar.
Dit gerecht moet sowieso gepaird worden 
met iets heel verfrissend. Ik heb gekozen 
voor Venus Effect van Brouwerij Surréalis-
te uit Brussel, een Gose (bierstijl) van 4,5%. 
De tonen van het biertje zijn wat citrus, een 
lichte hoppigheid, een mooi verfrissend 
zuurtje en wat zout.
Het vettige, gerookte van de paling en 
het zilte van de kaviaar worden perfect 
opgevangen door het verfrissend citrus-
zuurtje van het biertje. Een heel mooi 
voorbeeld van spelen met contrast maar 
toch een brug leggen met het zilte van de 
kaviaar en het lichtzoutige van het biertje. 
 
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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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
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U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

Klasfoto van 1974
We kregen recent een foto van 1974 doorgestuurd. Met dank aan Els Persoon. Op 
de foto herkennen we:  Leerkracht Bernadette Van Maloot, Leen De Craeker, Carine 
Reynebeau, Veerle De Pauw, Hilde De Decker, Vera De Brauwere, Lut Vispoel, Els 
Persoon, Monique Van Bree, Katthleen Van Hamme,  Myriam Van Yper, Carine Van 
Speybroeck, Caroline Broeckhove, Griet Ackerman, Monique Van Hoecke, Juf Gisè-
le Vindevogel, Christel Peynaert, (Marie-)Christine Heyens, Anne De Decker, Klaartje 
Geers, An Wauters, Brigitte  (…..),  en Francine (….)

Wie kan deze laatste twee achternamen doormailen naar ons ?   Info@dewegwijs.be
Met dank aan Els Persoon voor de info. – J.C.Cartoonbrochure

Cultuursmakers
In het voorjaar vierde vtbKultuur zijn 
eeuwfeest met een nieuwe naam: Cul-
tuursmakers. Er werden toen diverse 
activiteiten opgezet zoals een academi-
sche zitting, een stadsfestival, gepimpte 
feestcaravannetjes doorheen Vlaande-
ren, een jubileumbiertje, een theater-
tournee én een cartoontentoonstelling. 
Daar kwam ook een brochure van met tal 
van (buitenlandse) cartoonisten. Waar-
onder AAaRGh uit Sint-Amandsberg die 
laureaat werd met de beste Vlaamse in-
zending. Zijn cartoons zijn soms in onze 
uitgaven Attentie en WegWijs te zien. 
Het boekje werd gratis verdeeld op de 
stand van de culturele vereniging tijdens 
de verwelkoming van de nieuwe Oostak-
kerse inwoners…

Eric VAN LAECKE   

Nieuw sprookjesboek..
Illustrator-vormgever Henk Willems uit de 
Leonard De Laviestraat heeft samen met 
schrijver Gert Mahieu en fotografe Laïs Van 
gestel een nieuw sprookjesboek uit. Over 
‘Wips weet wat Wips wil” kan je in volgen-
de editie lezen. (EVL)

Heb je nieuws
(speciale verjaardag,

jubileum, viergeslacht,
feestactiviteit...) in uw
vereniging of familie,

stuur het gerust naar de redactie
van Wegwijs:  info@dewegwijs.be
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De ‘peetvader’ van de Bernadettewijk…
De fysische afbraak van de ‘blokken’ in de Bernadettewijk is 
begonnen. Het bezorgt hartenpijn aan de (vroegere) bewoners én 
aan de jarenlang actieve dekenijvoorzitter - ook in de opperdekenij 
- Charles Wyckaert. Die vierde nog vorig jaar zijn diamanten 
huwelijk en kijkt met lede ogen naar de verdere aftakeling van de 
ooit bruisende en cultureel volkse leefomgeving…

Charles Wyckaert (84) blijft figuurlijk eeu-
wig jong. Hij woont vandaag - samen met 
zijn echtgenote Astrid Hooghstoel en plus-
dame Iréne Paauw - in een (groen) appar-
tementsblok vooraan in de Waterstraat, op 
de grens met de Sint-Bernadettestraat. “Op 
het oorspronkelijke grondgebied Gent, en 
dus niet Sint-Amandsberg” zegt Charles 
met nadruk. Ook al zijn die vroegere (ge-
meentelijke) grenzen vooral ook in de me-
dia snel aan het vervagen. Gelukkig weet 
ook deze schrijvende ouderdomsdeken 
al vele tientallen jaren evenzeer waar het 
paard aangebonden is. Ook al was die his-
torische indeling in lang vervlogen tijden, 
inderdaad ooit wel eens een stukje anders. 
Het typeert alvast de immer zorgzame en 
betrokken ijver van de man naar duidelijk 
afgelijnde visies, respect voor feiten en ge-
schiedenis en voor (politieke) eerlijkheid. 
Zelf kwam hij destijds met veel uitstra-
ling en succes op voor de toenmalige soci-
alistische partij. Als gulle aanbrenger van 
stemmen. Maar te laag in de rangorde om 

effectief aanspraak te kunnen maken op 
een mandaat. Dat compenseerde hij als de-
ken ruimschoots met zijn dagelijkse inzet 
- op vele uiteenlopende vlakken - voor de 
uitgesproken volksbuurt waar noden van 
alle slag om aandacht en oplossing vroe-
gen. Het was in se een gezamenlijk streven 
met de plaatselijke parochiegemeenschap 
Sint-Bernadette. Die had jarenlang met 
pastoor Dries Morel zelfs een robuuste 
vaandeldrager die op het netvlies blijft ge-
brand. Het waren soms harde maar ook 
deugddoende tijden waarin de zorgzaam-
heid door en voor de inwoners hoogtij vier-
den. In voorspoed en tegenslag, in vreugde 
en verdriet. De afbraak van de ‘tuinwijk’ is 
dus vooral ook een diepmenselijke ader-
lating en een blamage voor de verant-
woordelijken - en vertegenwoordigende 
politici – die hun sociaal woonpatrimoni-
um in al die tijd hadden verwaarloosd. Een 
recent Gents rapport legde intussen die ja-
renlang aanslepende pijnpunten bloot. 
Met een zoveelste belofte om in de toe-
komst beter te doen. Tussen haakjes, ook 
Wyckaert was voorstander van een renova-
tie in schuifjes. Intussen doen de bulldozers 
langzaam maar zeker hun werk… 
Ook fysisch blijft de vroegere deken eeu-
wig jong, al zijn er de gebruikelijke ou-
derdomsongemakken. Met dank aan zijn 
gezondheid en aan zijn Belgische leger-
dienst. Na zijn schoolstudies als elektricien 
aan Carels-Nicaise-De Ridder trok hij op 1 
februari 1957 - de man heeft een fotogra-
fisch geheugen waarvan wij u alle details 
besparen - naar de kazerne in Doornik. 

Hij was er ordonnans Bijzondere Technische 
Wapens en volgde er de ‘Korea-opleiding’. 
Later verkaste hij naar Fort 4 oude-God in 
Mortsel, bekend als Fort Kapitein Wagner 
en onderdeel van de Brialmontgordel.  Hij 

was er verantwoordelijk voor de bevoor-
rading lichte wapens voor België en Duits-
land. Hij vervoegde later de Confederatie 
oud-strijders Oost-Vlaanderen, als reservist 
en gedetacheerd aan de NAVO-strijdkrach-
ten. Zijn legercarrière als eerste sergeant 
leverde hem in 1997 een herkenning ‘Rid-
der in de Kroonorde’ op. Hij is er nog altijd 
erg fier op.

Beroepsprestaties 
Beroepshalve werkte de Gentenaar ook een 
aantal jaren als elektricien bij o.m. ACEC, 
Vynckier en Siemens. In 1966 ging hij twin-
tig jaar lang aan de slag bij de Stad Gent 
als vertegenwoordiger van ACOD Open-
bare Diensten o.m. als onderhoudsman in 
de stedelijke elektrische centrale, als incas-
seur voor de toenmalige EGW-bedrijven en 
als toezichter van de technische dienst ste-
denbouw. Tot hij met pensioen ging. Van-
uit zijn appartement in de Waterstraat 
volgt Charles Wyckaert nog altijd heel alert 
en van nabij de actualiteit. Tijdens ons ge-
sprek aan huis goochelde hij moeiteloos 
met vaak steek houdende argumenten en 
vooral ervaringen om de jarenlange evolu-
tie in de wijk te duiden. En ging daarbij een 
diepgaandere discussie niet uit de weg. De 
verzuchting om weer de legerdienst in te 
voeren, inbegrepen. Zo hebben we het als 
journalist zelf ook graag. Onder het motto 
‘meten is weten en inzicht geeft uitzicht’. 
Een heel leven lang…

Eric VAN LAECKE 

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)

9070

Info uit uw buurt,

lokale handelaars & activiteiten

Volg ons nu ook
op Facebook en Instagram
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Frans Gevaertstraat 2 - Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14 - www.dekorf.be

De feestperiode komt er aan!
Bestel tijdig uw tapasschotel, kaasschotel of mand met 
feestelijk belegde broodjes. Afhalingen mogelijk, 
ook op 25 december en op 1 januari.

Verdere info: www.dekorf.be

In de naweeën van en de heropleving na 
de tweede wereldbrand zag op de volkse 
wijk - op de grens met Sint-Amandsberg 
en Oostakker - de Gebuurtebond Sint-Ber-
nadette het levenslicht. De oprichting tot 
dekenij volgde in 1983. Met o.m. een 200 
woningen en 140 gezinnen in de omge-
ving, groeide het samenwerkingsverband 
uit tot één van de grootste sociale de-
kenijen van de stad. Gepatroneerd door 
de overkoepelende ‘opperdekenij’.  Zeg 

Dekenij Sint-Bernadettestraat is verleden tijd…
In volle coronaperiode werd december 2020 een punt gezet 
achter Dekenij Sint-Bernadettestraat. Die werd in 1946 gesticht 
onder impuls van Gustaaf Hooghstoel en zijn echtgenote Gusta 
Bovendaerde. Schoonzoon Charles Wyckaert (zie hiernaast) was er 
de laatste deken van…

maar, het Koninklijk Verbond der Gebuur-
tedekenijen van de Stad Gent (KVGDG). 
Het werd de aanzet tot een decennialan-
ge ‘familie-onderneming’ in de uitgespro-
ken volkse wijk. Charles Wyckaert zette al 
vroeg (1958) zijn eerste schuchtere stap-
pen in de toenmalige gebuurtebond. In 
1970 kwam hij in het bestuur. In 1983 werd 
hij er voorzitter van en twee jaar later ook 
deken. In het spoor van zijn intussen over-
leden schoonouders Gustaaf en Gusta en 

zijn voorzitter-voorganger 
Jules De Bleye. Die laatste 
werd destijds op zijn sterfbed 
in de living van zijn woning 
alsnog tot deken aangesteld. 
Uit dankbaarheid en erken-
telijkheid. Intussen was ook 
Marie-Louise Boes als deke-
nin erkend. Later opgevolgd 
door Marina De Poortere.  
Charles Wijckaert was jaren-
lang ook erg actief in de op-
perdekenij. Als verslaggever 
van de Raad van Bestuur, als 
redactiechef van de perio-

dieke omzendbrief én - nog het meest in 
het collectief geheugen - als protocol- en 
ceremoniechef. Sinds juni 2022 mag hij 
zich ook eredeken noemen…

De dekenijwerking floreerde gedurende 
vele tientallen jaren. Met vooral veel volk-
se activiteiten, inzet voor de minderbe-
deelden, jarenlange busuitstappen, dito 
etentjes en optredens, de sinterklaasbe-
zoeken en zoveel meer. Met als jaarlijk-
se kers op de taart de dekenijkermis in 
augustus. Die duurde aanvankelijk zelfs 
even lang als de Gentse Feesten. Met de 
bekende twee optochten – o.m. de kaars-
kensstoet -, het reuzenduo Margriet en 
Bernard, de populaire radioserenades 
en volkse spelen voor jong en oud als 
smaakmakers. In 1996 kreeg de dekenij 
het predikaat ‘Koninklijk’ opgespeld. 
Op 31 december 2020 werd officieel een 
punt gezet achter 75 jaar intense dekenij-
werking in de Sint-Bernadettestraat. Zeg 
maar, gezwicht op het altaar van de voort-
schrijdende ouderdom en het gebrek aan 
(jonge) opvolgers. Dekenin Marina De 
Poortere en echtgenoot Chris zorgden in 
al die tijd ettelijke malen voor zeer ge-
slaagde etentjes Ze vonden intussen een 
nieuwe thuishaven bij Dekenij Oostakker-
dorp, hun woonplaats. Een geschiedenis-
bladzijde is omgedraaid. Alles heeft zijn 
tijd, alles heeft zijn prijs… 

Eric VAN LAECKE
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Op de veilingsite Catawiki bood hij 50 originele cartoons 
en 2 schetsboeken aan. Telkens 10% van de opbrengst 
(225,18 euro) ging naar de Freinetscholen waar zijn doch-
ters in de klas zitten. ‘De Vlieger’ spendeert de som aan 
armlastige gezinnen met kinderen. ‘Keerpunt’ spaart al 
een tijdje voor een nieuw schoolgebouw. Met zijn ‘hart 
voor dieren’ en specifiek voor de vogeltjes, beschilderde 
AAaRGh creatief dan weer een vogelhuisje. Afwachten 
welke vogel gevoel heeft voor humor en dra het kleurrijk 
holletje opzoekt…

Eric VAN LAECKE 

Cartoonist AAaRGh
laat van zich spreken…
Plaatselijke cartoonist  Mario De Koninck
- alias AAaRGh - laat van zich spreken met 
acties voor het goede doel.



22                   nr 12 - December 2022

Van Ooteghem was een voorvechter van het Vlaamse gedachtengoed. Als 17-jarige 
ging hij strijden aan het oostfront (Leningrad). Bij zijn thuiskomst belandde hij in 
de Gentse gevangenis. Later zette hij zich in voor de slachtoffers van de repressie 
en ijverde voor ‘amnestie’. In de geest van het IJzertestament propageerde 
hij ‘Nooit meer oorlog’. Voor de Volksunie was hij gemeenteraadslid in Gent, 
provincieraadslid, lid van de Vlaamse Raad en van Cultuur van de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap. Hij eindigde zijn politieke loopbaan als eresenator.
Oswald Van Ootehhem zette zich voluit in voor het Verbond van de Vlaamse 
Oud-strijders (VOS), zeg maar het hedendaagse VOS Vlaamse Vredesbeweging. 
En voor de Vlaamse Actieve Senioren (Vl@S). Hij kwam veelvuldig langs bij de 

(Oost-Vlaamse) afdelingen om 
er jaarlijks met krachtige en 
beklijvende stem een uitgebreid 
politiek en maatschappelijk 
overzicht te declameren richting 
beleid en politieke correctheid.
Vol humor, sarcasme,
woordgrapjes, doordenkende 
woordspelingen en sneren. 
Ook daarom zal hij straks gemist 
worden…

Eric VAN LAECKE 

Afscheid van Oswald Van Ooteghem
Op Allerheiligen overleed eresenator en Gentbruggenaar 
Oswald Van Ooteghem (98) thuis in zijn slaap. Hij vocht aan het 
oostfront, was een verknocht nationalist en politiek actief voor 
de Volksunie. Beginselvast en met het hart op de tong bleef de 
erudiete redenaar immer zijn (Vlaamse) idealen getrouw…

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

Solidair met
Sint-Kruis-Winkel…
Ofschoon Sint-Kruis-Winkel niet in 
ons verspreidingsgebied ligt, gaan we 
uitzonderlijk mee in de strijd om het 
behoud van het plaatselijk buurthuis. Zeg 
maar, het vroegere gemeentehuis van 
vóór de fusie. Het is volgens de inwoners 
nog de enige plek die ze hebben om er 
het sociaal en maatschappelijk leven te 
cultiveren en te borgen. Met beschilderde 
en overduidelijke spandoeken op canvas 
voerden de inwoners alweer actie. 
Ook tegen de willekeurige invoering 
van zone 30. Omwille van budgettaire 
besparingen wil de Stad het buurthuis 
sluiten en verkopen. De afgesproken 
waarborgen als tol voor de fusie destijds, 
is het stadsbestuur vandaag duidelijk 
vergeten. Beleidsmakers voeden veelal 
zelf de anti-politiek. Ook in - het grote, 
maar alweer kleinzielige - Gent!

Eric VAN LAECKE

vecteezy.com
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Desserten 
 

Clafoutis – kers - chocolade – yoghurt – pistache      € 10.00 
Mousse van chocolade met z’n garnituur      € 7.50 
Citroentaartje met meringue en z’n feestelijke afwerking    € 10.00 
Witte chocolademousse met z’n garnituur      € 7.50  

 
Op Kerstdag en Nieuwjaar leveren wij ook ontbijtboxen aan huis.  
Raadpleeg onze website www.mathise.be voor verdere details! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Oostakkerdorp 46 – 9041 Oostakker  

 
Afhaalmenu van de chef feestdagen 2022 

 
Voorgerecht 

Mi-cuit van zalm – waterkers – sechuan – mierikswortel 
*** 

Soep 
Pastinaak - knolseldersoep 

*** 
Tussengerecht 

Kalfszwezerik – aardappel mousseline – portobello – truffeljus - wortel 
*** 

Hoofdgerecht 
Hertenkalffilet – crème van geroosterde paprika – pomme fondant  

gele raap - witloof 
Of 

Tarbotfilet – jus van garnaal – savooistoemp – erwt  
*** 

Dessert 
Clafoutis kers – chocolade – yoghurt - pistache 

 
€ 50 zonder tussengerecht 

€ 65 met tussengerecht 
 
 
 

 

  Oostakkerdorp 46 - Oostakker 
 

Hoe bestellen 
Online op www.mathise.be/afhaal-feestdagen 

Of via info@mathise.be of 09/329 78 38 
 

Tot wanneer kan je bestellen 
Kerstmis: tot 21/12 

Nieuwjaar: tot 28/12 
 

Afhalen 
24/12 en 31/12: tussen 12 uur en 17 uur 
25/12 en 01/01:  tussen 11 uur en 12 uur 

 
 
 
 

 

 

Menu 2 aan € 40 
 

Gebrande zalm – radijs – ponzu – wasabi  
*** 

Gepekeld Iberico varkenshaasje – champignonsaus  
winterse groenten – aardappelkroketten  

***  
Huisgemaakte chocolademousse met z’n afwerking 

 
 

À la carte afhaalmogelijkheden 
 
 

Aperitiefhapjes 
 
Formule basic € 8.80 (4 per persoon) 

1. Toast kramiek – wildpaté – peren chutney 
2. Lepelhapje met mousse van gerookte forel  
3. Tataki van rund – avocado – sesam  
4. Bisque van kreeft met safraanroom  

 
Formule royaal € 11.00 (5 per persoon) 

1. Lepelhapje met mousse van gerookte forel 
2. Crème van rode biet – gerookte paling  
3. Oester natuur  
4. Traag gegaard buikspek – pinda – curry  
5. Tataki van tonijn – wasabi mayonaise – ponzu  

 
Al deze hapjes kunnen ook afzonderlijk besteld worden aan € 2.50/stuk 

 

Soepen 
 
Bisque van kreeft met safraanroom                   € 10.90/L 
Knolselder – pastinaak         € 8.50/L 
Tomatensoep met balletjes     € 6.00/L 
 

Voorgerechten  
 
Huisgemaakte kaaskroketten (2 stuks) met z’n garnituur  € 9.90 
Huisgemaakte garnaalkroketten (2 stuks) met z’n garnituur  € 13.00 
Mi-cuit van zalm– waterkers – sechuan – mierikswortel  € 15.50 
Kalfszwezerik – aardappel – portobello – truffeljus – wortel        € 16.50 
Gebrande zalm – radijs – ponzu – wasabi    € 13.50 
Carpaccio Holstein lende – kappertjes – radijs – tomaat               € 13.50  
1/2 Kreeft belle-vue                    € 27.00 
Oesters met oesterbrood reeds opengemaakt (6 stuks)  € 18.00 

 

Hoofdgerechten 
 
Hertenkalffilet – crème geroosterde paprika – witloof   € 26.50 
pomme fondant - gele raap  
Traag gegaarde fazantenfilet – crème van knolselder      € 24.00             
seizoengroenten – saus “fine champagne” – kroketten 
Gepekeld Iberico varkenshaasje – champignonsaus                      € 21.00 
winterse groenten - aardappelkroketten 
Kabeljauw – bloemkool – erwt – broccoli – witte wijnsaus          € 26.50 
kruidenpuree                                                                                                 
Tarbotfilet – jus van garnaal – savooistoemp – erwt   € 26.50 
    

Voor de kids 
 
Kippenfilet – verse appelmoes – kroketjes         € 12.50 
Gehaktballetjes in tomatensaus – aardappelpuree   € 12.50 
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Mousse van chocolade met z’n garnituur      € 7.50 
Citroentaartje met meringue en z’n feestelijke afwerking    € 10.00 
Witte chocolademousse met z’n garnituur      € 7.50  

 
Op Kerstdag en Nieuwjaar leveren wij ook ontbijtboxen aan huis.  
Raadpleeg onze website www.mathise.be voor verdere details! 
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Maatwerkbedrijf De Kromme Boom is 
een sociaal tewerkstellingsinitiatief dat 
mensen tewerkstelt die door omstan-
digheden (voorlopig) niet aan de slag 

De Kromme Boom promoot voluit ‘Korte Keten’… 
De Kromme Boom opende in ‘Groenhof St-Joseph’, Gentstraat (Lourdes) 
een heuse ‘Korte Keten’ locatie. De vroegere ontmoetingszaal werd 
een uitnodigende belevingswereld met een boeiend aanbod aan - ook 
eigen - (biologisch) gezonde en betaalbare producten. Rechtstreeks van 
de producent naar de verbruiker. Verkoop via het internet beheerst er het 
eigentijds uitbatingsmodel…

kunnen in het reguliere arbeidscircuit. 
Ze krijgen in het zorgproject een job op 
maat in diverse disciplines, waarbij men 
rekening houdt met hun talenten en 

mogelijkheden. In 2019 viel de beslis-
sing om een bestaande oesterzwam-
kwekerij over te nemen. Eén jaar later 
werden in augustus al de eerste zelf ge-
kweekte bio-oesterzwammen geoogst. 
Een indrukwekkend verhaal op zich, 
dat op ons werklijstje staat voor later. 
Sinds 2021 gaat men er in zee met vzw 
Vanier dat zich o.m. richt op Gent en de 
ruimere Oost-Vlaamse horeca. Met de 
bedoeling om aan professionele klan-
ten de mogelijkheid te bieden om hun 
aankopen op een efficiënte en duurza-
me wijze te plaatsen bij lokale boeren 
en producenten. Ook heel wat parti-
culieren uitten al snel die verzuchting. 
Goed voor de geboorte van een eigen 
webshop ‘Groenhof online’. Met een 
fysische link naar de verkooplocatie 
aan de Gentstraat 1. Daar kan je nog 
altijd terecht voor bloemen, planten, 
een beperkt assortiment van eigen pro-
ducten zoals appelsap, confituur, honig 
en voor alsmaar meer andere gezonde 
en lokale producten. Het succes van die 
evolutie was de aanleiding tot meer… 

Korte keten-principe
De afdeling van het maatwerkbedrijf wil 
meer dan ooit een meerwaarde zijn van 
het zogenaamde Korte Keten-principe 
in de ruimere buurt. Anders gezegd, wil 
verder streven om lokale boeren en pro-
ducenten tot bij de consument te bren-
gen op een duurzame wijze. Het concept 
(én de webshop) draagt bovendien bij 
tot verminderde voedseloverschotten. 
Ook het aantal af te leggen kilometers 
wordt daardoor ingeperkt. De aanpak 
biedt transparantie over de herkomst 
van eenieders gezonde voeding. Dat al-
les voor een eerlijke prijs voor de boer 
en de producent, door henzelf bepaald. 
Met de eigen Oostakkerse bio-oester-
zwammen (shiitakes, witte champig-
nons, portobello’s…) als opstap naar de 
nieuwe winkel van vandaag. Daartoe 
werd de vroegere ontmoetingsruimte, 
met zicht op de Gentstraat, omgetoverd 
tot een uitnodigende kennismakings-
plek met het diverse aanbod. In een 
amalgaam van groenten en fruit, brood, 
vlees, zuivelwaren, geestrijke drankjes 
en zoveel meer. Met inbreng van lo-
kale producenten als Geitenboerderij 
’t Eikenhof, De Gentse Zuivelhoeve (uit 
Oostakker!), Hoeveslagerij De Vierkla-
ver, Appelsappen Leoruge, Think Toma-
to, Fungi Tree, Oma Granola, Holy Cow, 
Nut butter by Moon, Olie Jolie e.a. Op 
de openingsdagen van de nieuwe winkel 
lieten we ons verleiden door proevertjes 
van stadsecologist Geert Heyneman (fo-
to). Die pronkte met zelfgestookte gin 
(Ginderella) op basis van (on)kruiden als 
Robertskruid en Kleine Varkenskers die 
hij in de vrije natuur vindt. Meer info ter 
plaatse of via www.groenhof-online.be.

Eric VAN LAECKE  
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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

Oostakker december 2022  
Info: femma.oostakker@gmail.com
BE28 8905 3402 2720 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 ver-
zekerd!

CULINAIRE MEEWERKLES: FEESTMENU
Op dinsdag 13 december om 19u00
- Amandelbrood met mozzarella en 

ham   
- Wortel-sinaasappelvelouté
- Kruidig varkenshaasje
- Frambozen kaastaart

Prijs: 17 euro leden 24,50 euro niet-leden)

Inschrijven via:
femma.oostakker@gmail.com
of telefonisch bij Jeannine
09/251.10.80 of Roos 09/228.12.45

Inschrijven EN betalen door overschrij-
ven vóór 4/12/22, nadien GEEN inschrij-
vingen meer mogelijk, om praktische 
redenen. Meebrengen: mes en plankje

CREA CAFE
Dinsdag 6 december om 13u30 wel-
kom met eender welk handwerkje!

FEMMA OOSTAKKER wenst iedereen 
een vredevol, mooi kerstfeest!

Crea Café
In ons creatief café mag je zelf 
een handwerk meebrengen, 
breien, haken, naaien…. Sa-
men maken wij er enkele ge-
zellige uurtjes van!
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In het kader van de ‘Week van het Gents’ ging de jury langs 
bij vier bekende wafelbakkers in Gent. Dat de erkenning en 
oorkonde uiteindelijk in Oostakker belandde, is voor de vele 
klanten gesneden koek, of beter wafel. En niet eens een ver-
rassing. De naam en faam van het ‘hotel’ aan de bedevaartgrot 
is op dat vlak al vele decennia vertrouwd en erkend. Dat vond 
niet alleen de jury zelf maar ook een overduidelijk aantal uit-
gebrachte stemmen online. Anders gezegd, de traditie dwingt 
nog altijd respect en vertrouwen af. In zijn verslag gaf jurylid 
Luk De Bruycker wat extra duiding. De wafels worden er zowel 
op gas als elektrisch gebakken, zonder enig verschil in smaak. 

Hotel de Lourdes serveert
beste wafel van Gent
De jury van ‘De Geiwene Foersjet 2022’ reikte dit 
jaar die ‘gouden vork’ uit aan het Oostakkerse 
Hotel de Lourdes. Uitbaters Rudi Baetslé (59) en 
Katleen De Mey (55) serveren er de beste ‘Nero-
woafel’ van Gent. Met een dankbaar knipoog naar 
stripauteur Marc Sleen.

Speciaal voor de zaak werd destijds een wafelijzer gemaakt 
dat afwijkt van het rechthoekig standaardformaat. Met 
een nog smakelijker vierkantig exemplaar als resultaat. 
Ook een aanlokkelijk mini-versie kan bekoren. Rudi Baetslé 
leerde het recept van zijn bekende schoonvader Willy De 
Mey. Samen met diens vrouw Tineke De Neve noemen we 
hen nog altijd de peter en meter van onze Oostakkerse 
uitgave Attentie. Zaakvoerder Baetslé spreekt zelf van een 
totaalconcept. Er is het gemoedelijk onthaal, de klantvrien-
delijke aanpak, de permanente zorg voor goede service en 
de groene omgeving. En de ‘kunst’ om de knapperige en 
dampende wafel snel van het ijzer aan de klant te brengen. 
Altijd al een prioriteit en een erezaak. Marc Sleen en zijn 
stripfiguur Nero hadden zich geen betere laureaat kunnen 
bedenken…

Eric VAN LAECKE    
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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.

NOG MEER FUN!

Opvang vanaf 8u tot 17u30
Ontbijt, warme maaltijd,
drank en versnapering
inbegrepen
Ook initiaties van andere
sporten

INSCHRIJVEN?
RATJESKAMPEN@KRCGENT.BE

20 tot en met 24 februari 2023
11 tot en met 14 april 2023

RATJESKAMPEN 2022-2023

KRC GENT, Oostakker

150 (5 dagen) / 120 (4 dagen)
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OKRA Oostakker
uitstap naar Vlissingen
BEGONIA CARS moesten hun grootste 
bus inzetten (geleden van vóór COVID). 
Na jarenlang het “mosselfestijn” te orga-
niseren in Sluis trokken we nu naar Vlis-
singen. De mosselen vielen eerlijk gezegd 
een beetje tegen, maar de rondleiding 
met onze gids Dirk Van Nieuwenhuyze 
maakte veel goed. Het toppunt van onze 
uitstap was evenwel een boottocht op de 
Westerschelde, we kwamen zelfs vlakbij 
een zeehonden-kolonie en dit alles onder 
een prachtige najaarszon.

OKRA
Oostakker QUIZ
Wanneer verscheen Ma-
ria aan Bernadette Sou-
birous? Jawadde, zelfs 
onze proost moest eens 
in zijn haar krabben. 
Het geboortejaar van 
Brigitte Bardot bleken 
dan toch een heel pak 
deelnemers wél te we-
ten. Uiteindelijk werd 
het een spannende strijd 
tussen maar liefst 10 
ploegen van elk 8 per-
sonen. Dankzij de schif-
tingsvragen konden “de 
petanquers” zich onder-
scheiden en met de 1ste 
prijs naar huis gaan. De 
overige 9 ploegen waren 
echter even content met 
hun prijs (o.a. een potje 
advocaat bereid door Antoine en zijn Yvonne (of was het Yvonne met Antoine?). 
Kortom alweer een gezellige namiddag!

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

Visitekaartjes - Businesscards - 
Communiekaartjes...

Affiches - Flyers -
Nieuwjaarskaarten...

Plastificeren documenten
zowel A4 en A3-formaat

Wij printen ook uw pdfs

Vraag vrijblijvend een offerte:
Jan en Jeroen Callebert

zet-werk@telenet.be of 0478-97 87 11
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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 !

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

Veel Macaresti
supporters… 
Vzw S.O.S Macaresti heeft 
nog altijd veel trouwe 
vrijwilligers en supporters. 
Zaal Hermeline in Hijfte 
Centrum liep vol voor een 
150-tal erg betrokken en 
ondersteunende smullers.

Na een paar jaren corona-onderbre-
king was niet alleen de fysieke en 
mentale, maar ook de inwendige 
mens aan maatschappelijke verster-
king toe. De barbecue was gevari-
eerd, ruim en aanlokkelijk. En al-
weer meer dan genoeg of eigenlijk 
teveel. Net als de welig aangevoerde 
desserten. Tussendoor werd ingezet 
voor een robuuste hesp. Bekende 
Oostakkernaar Rudy Ongena uit de 
Hollenaarstraat ging met de unieke 
prijs lopen. Hij poseerde samen met 
de organisatoren Rita Tillie en Roger 
Cockhuyt met zijn ‘trofee’’. De for-
matie Triodelo uit Lochristi speelde 
enkele uren uitnodigende country- 
en dansmuziek. Met als één van de 
slotnummers “Iedereen is van de we-
reld, de wereld is van iedereen” van 
Billy The Kid en The Scene. Met die 
gedachten zamelen de vrijwilligers 
intussen verder allerhande noodma-
teriaal in voor het Roemeense dorp. 
Als voorbode op een alweer vol te 
laden truck in de lente, richting Ma-
caresti…

Eric VAN LAECKE

WijDelen flyer in de bus!
Vzw WijDelen promoot via het online platform Peerby het delen van allerhande spul-
len en verbruiksvoorwerpen. Dat past in een duurzaam beleid. De organisator dropt 
in schuifjes een kennismakingsflyer in een pak Oostakkerse brievenbussen. Uitkijken 
dus! Meer in volgend nummer. (EVL)  



30                   nr 12 - December 2022

Nieuw: brunchbox !
Op Nieuwjaarsdag maken we lekkere brunchboxen klaar.

Wenst u de eerste dag van het nieuwe jaar makkelijk 
starten, bestel dan vanaf nu uw brunchbox.

Benieuwd wat er allemaal in zit?

Neem een kijkje op onze site www.delagevuurse.be
of bel naar 09-251 08 08 voor meer info.

De brunchbox kan afgehaald worden bij Puur Catering, 
Groenstraat 266 te Oostakker of aan huis geleverd 

worden tussen 9u00 en 12u00

Beloftevolle renner
Michel L’Eau…
Oostakker heeft een belofte-
volle jonge renner in huis. Mi-
chel L’Eau uit de Oude Holstraat 
(Kapsalon Els) kaapte recent de 
derde plaats weg op de Gentse 
Jongerenzesdaagse (AVS Cup 
U23). Tijdens de eerste dag stond 
hij aan de leiding. De 18-jarige 
student aan EDUGO Campus Glo-
rieux, stapte in oktober over naar 
de beloften en maakt deel uit 
van het DCR Cycling Team - alias 
Carosserie Dent & Car Repair uit 
Sint-Gillis-Waas - van Wielerbond 
Vlaanderen. Hij zegevierde al 
vroeger in diverse wedstrijden en 
heeft de ambitie om er vol voor 
te gaan. “We steunen hem daar-
in maar forceren hem geenszins” 
zegt kapster Els. Inzetfoto: met 
afscheidnemende Iljo Keisse op 
de foto.

Tekst: Eric VAN LAECKE     
foto: Alain SENNESAEL    

Brico Oostakker
tijdelijk verhuisd
Brico Oostakker aan de Herman Teirlinck-
straat maakt zich klaar om de winkel van 
de toekomst te worden. Op de bestaande 
locatie verrijst tegen het najaar van 2023 
een moderne volledig overdekte winkel 
van zo’n 6.000 m2. Zelfs de parking wordt 
heraangelegd. Er komen o.a. zelfscankas-
sa’s en een hersteldienst voor grasmaai-
ers. Ook het aanbod wordt bijgesteld met 
een grotere focus op interieur en deco-
ratie. Om deze renovaties te kunnen ver-
wezenlijken, is de uitbating sinds kort 
‘tijdelijk’ verhuisd naar het witte winkel-
pand ernaast.

Eric VAN LAECKE

Verschil?
Wat is het verschil tussen 
een nietjesmachine en een 
naaimachine?

Antwoord:
Een nietjesmachine niet, en 
een naaimachine niet.

WOORD
SPELING
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Positief gedacht! 
Het is een maatschappelijk misverstand om te accepteren 

dat stress bij het leven hoort (Richard Carlson)

info@zinloosgeweld.net

 
 

 

In tijden van uniformisering is de Vlaamse voortuin een ware verademing. 
Ook in Oostakker Lourdes zijn voortuinen een forum voor creativiteit en 
zelfexpressie.  
 

Stem op de meest expressieve brievenbus van Oostakker 
Lourdes 
 
Breng voor 29 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 
 
 
 

Jullie kozen vorige maand deze brievenbus als ‘de meest charmante 
brievenbus van Oostakker Dorp’! 
 

 

   

   

   
 

OPENINGSUREN:
maandag tot vrijdag

7u00 tot 18u30
Zaterdag 8u00 tot 14u00

ONTVANG EEN
GRATIS BOUCHEE*
BIJ EEN TANKBEURT
VAN MINIMUM 10 LITER
BIJ TOTAL OOSTAKKER
* ACTIE GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

 € 11,95
(zolang de

voorraad strekt)

Haal uw krasloten bij ons !

Pompoenfeesten in de tuintjes Slotenkouter
Traditioneel konden de ‘volkstuinders’ hun gekweekte pompoe-
nen tentoonstellen aan het kantientje. Dit jaar 30 deelnemers. 
De zwaarste exemplaren werden bezorgd door Gilbert Moreels 
(13,11 kg), gevolgd door Johan Robaeyst (11,08 kg), en Eddy 
Temmerman 9,50 kg. – Proficiat.
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BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN

Oostakker/Hijfte/Desteldonk:
Attentie biedt elke maand de 
kans om gratis uw activiteiten 

en/of nabeschouwingen te 
publiceren. Indien grotere bij-
dragen kan er een (kleine) ver-
goeding afgesproken worden.

Info: info@dewegwijs.be
of 0478-97 87 11

 

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. 

Op vrijdag 11 november  werd ook in 
Desteldonk 11-11-11 (11 november, 11 
uur) opnieuw onder het licht gehouden. 
Deze datum wordt al sinds 1918 gereser-
veerd om de slachtoffers van de eerste 
wereldoorlog te herdenken, en jammer 
genoeg kwamen er door W.O. II nog 
veel meer slachtoffers bij. Deze herden-
king betreft in het bijzonder de gesneu-
velden van deze oorlogen, maar ook, niet 
te vergeten,  de vele oudstrijders en/ver-
zetslieden die het destijds hebben over-
leefd, maar ondertussen bijna allemaal 
na een voor de rest ‘normale’ levensloop 
zijn overleden. Al deze mensen hebben 
zich ingezet voor vaderland en vrijheid, 
en voor ‘nooit meer oorlog in Europa’ (en 
de hele wereld). Jammer genoeg is dat 
laatste utopie gebleken ; daar moeten we 
geen tekeningetje bij maken, vaneigens. 
Wij kunnen blijkbaar enkel hopen dat het 
gezond verstand bij sommige leiders ein-
delijk de waanzin en gruwelijke toestan-
den naar de achtergrond verwijst. 

Oorlogsslachtoffers herdacht in Desteldonk

De bijeenkomst op het kerkhof aan de 
kerk  van Desteldonk  werd ingezet met 
een eucharistieviering,  waarna er voor 
de ingang een sobere, korte plechtigheid 
werd gehouden.  Opvallend daarbij:  aan 
enkele tientallen graven waren kleine 
Belgische vlaggen geplant en we begre-
pen al snel dat hiermee de gesneuvelden, 
de oudstrijders en de verzetsleden wor-
den aangeduid.  We hebben ons laten 
vertellen dat deze ‘vlagplanting’ al ver-
scheidene jaren plaatsvindt; mooi eerbe-
toon ! Stil word je ook bij het simpelweg 
lezen van de gebeitelde namen op de ste-
nen gedenkplaat én op de grafstenen…  
Verder kon er nog even worden nage-
praat met behulp van een drankje in de 
Kring van Desteldonk, in gezelschap van 
twee vertegenwoordigers van het Gent-
se stadsbestuur. Met dank aan een aan-
tal vrijwilligers die al jarenlang het enige 
Desteldonkse ‘café’ uitbaten, zonder win-
stoogmerk.  Wij maken van deze gelegen-
heid gebruik om dit even te belichten: de 
Kring is open op zondag,  voor gelovigen, 
niet gelovigen en andersgelovigen,  daar 
heeft corona niets aan veranderd, geluk-
kig maar. Iedereen is er altijd welgeko-
men voor kaartspelen en/of een gezellige 

babbel – ongezellige babbels worden na-
melijk niet getolereerd, laat staan vuur-
pijlen en andere toestanden.  

Rik Callebert, Desteldonk
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Vzw Maegher Goet organiseerde midden 
oktober een tweeledige info- en gedach-
tensessie in het jeugdhuis, Pijphoekstraat. 
Nieuwe Wijkregisseur Oostakker Nele De-
scheemaeker kwam er uitleg geven over 
het (plaatselijk) Wijkbudget Gent. Lien 
Snoeck van Jeugddienst Gent bevroeg 
de deelnemers over een mogelijke invul-
ling voor een nieuwe jongerenplek in het 
Sint-Laurentiuspark. Daartoe is intussen 
al een inhoudelijk, schetsmatig en ge-
stoffeerd voorstel klaar. Meer daarover in 
volgende Attentie.
Wijkbudget Gent is een verhaal van 
co-creatie. De Stad kondigt de actie over-
al aan met hoge stoelen in het landschap 
(foto aan ’t Boerenhof) waar nauwelijks 
iemand opkruipt. Oostakker heeft dan 
ook een ouder wordende bevolking (sic). 
Elke stap van het proces gebeurt in over-
leg met de wijk/deelgemeente. Behalve 
voor het geld, zorgt de Stad ook voor juri-
dische en administratieve ondersteuning. 
Voor elke wijk is een flink budget voor-
zien. Rekening houdend met het aantal 
betrokken inwoners en de kwetsbaarheid 

Voorstellen Wijkbudget zitten in evaluatiefase…
Wijkbudget Gent kreeg een pak Oostakkerse voorstellen binnen die willen 
aanspraak maken op projectsubsidie. De indieningsperiode is intussen 
afgesloten. De voorstellen worden deze maand op hun merites beoordeeld. 
Keuzes maken, blijft een moeilijke (en ondankbare) job… 

in het wijkprofiel. Dat laatste spruit voort 
uit een analyse van kansen en uitdagin-
gen. Elke wijk is immers anders. Voor 
Oostakker is een budget van 250.000 eu-
ro uitgetrokken. Zowel particulieren als 
organisaties en verenigingen dienden 
uiteenlopende voorstellen in. Van groe-
ne en andere leefbaarheidsthema’s, over 
infrastructurele behoeften tot de vraag 
naar creatieve ontmoetingsplekken. Pro-
cesmatig is de indienperiode voorbij en 
loopt deze maand de evaluatiefase. De 
‘ontvankelijke’ ideeën gaan mee naar de 
tweede stap van Wijkbudget Gent. 

Voorstellen
Een greep uit de voorstellen: heropenen 
van het vroeger station aan de Lourdes-
straat, ontmoetings(container)huis voor 
Welzijnschakels KANS, diervriendelijke 
opvangkastjes, vogelhuisjes en insec-
tenhotels, uitbouwen recreatief gebied 
aan de O.L.Vrouwdreef, uitrusten ‘trage 
wegen’ gebied Wolfputstraat-Eikstraat, 
klantvriendelijke optimalisatie van het 
toekomstig Wonderwoud, invoeren 

van gemeenschappelijke (Oostakkerse) 
herbruikbare bekers, voorzien van een 
gemeenschappelijk centrum voor fiets-
genoten. Maar ook: creëren van een 
go-maak-plek voor artistieke experimen-
ten, een creatief atelier/café, wandelpad 
tussen Faltselestraat en Molzelestraat, 
gezamenlijke moestuin aan Mozaïek, 
Wolfputstraat, verbetering speeltuigen in 
de Ooistraat, overdekken van de OCO-pe-
tanquebanen, verzilveren van deel-
containerbar, uitwerken van publieke 
speelweefsels… Herhaald, keuzes maken 
wordt moeilijk. Als de precaire financiële 
situatie van de Stad al helemaal geen roet 
in het eten gooit…

Eric VAN LAECKE  
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Dr. Ingels Johan

      DIERENARTS

Algemene diergeneeskunde
Gezelschapsdieren op afspraak

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

De Gentsche Sosseteit, dat is een ver-
eniging die zich inzet voor de promo-
tie en instandhouding van het Gents 
dialect. Naast o.a. wandelingen in het 
Gents is de jaarlijkse plechtige avond, 
waarop de Sosseteit de handjes uit-
reikt, een hoogtepunt. Ter gelegen-
heid van hun 40-jarig bestaan werden 

39ste Uitreiking van de Gentsche Handjes in de Minard
Op dinsdag 29 november ll. was het zover: tijdens de week van het 
Gents vond de jaarlijkse Uitreikinge van de Gentsche Handjes plaats. 
Elk jaar verkiest de Gentsche Sosseteit enkele personen die iets 
betekenen of betekend hebben voor Gent. 

er niet minder dan 4 handjes uitgereikt. 
Vóór aanvang van de plechtigheid wor-
den die handjes ter plaatse “gemaakt”. 
Van de rechterhand van elke laureaat 
wordt in eerste instantie een mal ge-
maakt in alginaat. Alginaat wordt ge-
maakt van zeewier en na het mengen 
van het poeder met water wordt het 

een soort pasta dat na enkele 
minuten uithardt maar toch 
flexibel blijft. Hierin wordt 
dan door “handjesgieter” 
Benjamin Depuydt met gips 
een echt handje gegoten. 
De avond werd geopend 
door de Belleman waarna Ed-
dy Levis, de voorzitter van 
de Gentsche Sosseteit, ieder-
een hartelijk welkom heette 
in de mooie Gentse Minard-
schouwburg. Pierke Pierlala 
zorgde voor de nodige hilari-
teit en een kritische noot bij 
zijn introductie van de spre-
kers, Koen Crucke nam de 
muzikale intermezzi voor zijn 
rekening en naar goede jaar-
lijkse gewoonte sloot Freddy 

Desmidt het showgedeelte af met een 
“goeie Gentsche klappenanse”.

Dit jaar viel de eer te beurt aan 4 geluk-
kigen die een Gentsch Handje kregen : 
Daniël Termont, Katrien Laporte, Bashir 
Abdi en Kurt Burgelman.
Daniël Termont (ex-burgemeester en 
ooit verkozen tot 2de beste burgemees-
ter ter wereld) werd voorgesteld door 
zijn voorganger Frank Beke. Daniël zelf, 
vond het een enorme eer om als gebo-
ren en getogen Gentenaar een Gentsch 
Handje te krijgen.
Katrien Laporte (directeur van het De-
sign Museum) kreeg een laudatio van 
Nathalie De Neve, die op haar beurt 
aan het roer staat van de Minard-
schouwburg. Katrien was in haar nop-
jes met haar Handje en zal zich blijven 
inzetten om Gent nog meer op de kaart 
te zetten.
Voor Bashir Abdi (lange afstandsloper; 
op de marathon is hij Europees record-
houder en hij behaalde een bronzen 
medaille op de Olympische Spelen van 
2021) kwam Bert Mispelon een woord-
je placeren. Bashir, die op 12-jarige leef-
tijd in Gent kwam wonen, is dankbaar 
om één van de laureaten te mogen zijn. 
Door middel van sport wil hij niet en-
kel Gent vertegenwoordigen, maar ook 
kinderen en jongeren de kans geven 
om zich positief te ontwikkelen.
Tenslotte werd Kurt Burgelman (front-

man van Bieze-
baaze) onder de 
loep genomen 
door één van de 
bandleden van 
Biezebaaze, nl. 
Wim Bartholo-
meus. Kurt liet 
weten dat hij al-
tijd een beetje 
een Gentse rebel 
zal blijven en dat 
zijn Handje een 
ereplaats heeft 
in zijn hart.

De avond werd 
op gepaste 
Gentse wijze af-
gerond met bo-
terhammen met 
“gekapt” of 
“uufflakke” en 
kroakemandels.
Op naar volgend 
jaar voor de 40ste 
Uitreikinge van 
de Gentsche 
Handjes.

Tekst en foto’s: 
Ann Van den 
Sompel
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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

Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Volg ons op en

Maandmenu December

KERSTDAGMENU OUDEJAARSAVONDMENU

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 

Hapje van de chef
&

Toast, boschampignons, rucola, parmezaan
(+ truffel + 9 euro) 

of
Carpaccio van huis gerookte Holsteiner

***
 Kreeften soepje  (+ 9 euro)

***
 Gegrilde haasje van heek, puree,

prei garnituur 
of

Stoofpotje van edelhert  
***.

Gegrilde conferece peer, vanille-ijs 
of  

 Tiramisu, Hasseltse speculaas 

39 euro

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

De sint blijft een welkome gast…
Tradities zijn er om in ere te wor-
den gehouden. Nog meer als die 
deel uitmaken van de droom-
wereld van kinderen. Gelukkig 
zijn er nog veel volwassenen die 
hun geloof in sinterklaas en zijn 
zwarte pieten - liefst de oorspron-
kelijke – belijden en cultiveren. 
Met als innerlijke dankbaarheid 
de glimlach en de verwondering 
van hun kroost of kleinkinderen. 
Ook Eetcafé The Cave aan de On-
ze-Lieve-Vrouwstraat deed alweer 
een sinterklaasduit in het zakje. Er 
werden vooraf ijverig tekeningen 

gekleurd om de sint goed te stem-
men. Waarna ettelijke jongeren 
aanschoven voor een vriendelijke 
aai of raad van de heilige man en 
voor pakken snoep. Terwijl zijn 
helpers ballonnen plooiden in alle 
maten en vormen en de (groot)
ouders zich tegoed deden aan 
o.m. drankjes, ijsje en/of pannen-
koeken. Meer moet dat niet zijn 
om kinderen gelukkig te maken. 
Maar iemand moet het wel blij-
ven doen. Bedankt Sylvie, Koen 
en hun team…

Eric VAN LAECKE 
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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

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

Zaterdag GESLOTEN

Bij ons kan je naast verzorgingen 
ook terecht voor geschenkartikelen, 
fantasiejuwelen, handtassen en 
schoonheidsproducten.

BEHANDELINGEN:
- Gelaatsverzorging (Sans Soucis)
- Manicure
- Pedicure
  (alle soorten probleemnagels)
- Paraffine voor de handen
- Peeling van het   lichaam
- Ontharingen
- Spapedicure
- Verven wimpers en wenkbrauwen
- Make-up
- Relaxerende rugbehandeling
- Gellak
MOOIE KEUZE:
• Handtassen, Sjaals
• Fantasiejuwelen
• Maquillage
• Badartikelen
• Cadeaubons en geschenkideeën

24/12 én 31/12:
doorlopend open

van 10 uur tot 16 uur !

Aan allen fijne feestdagen gewenst !

HUMOR

Boer Kamiel
en zijn spruiten
1960. Op een herfstdag wil Boer Kamiel met 
paard en kar de grens over van België naar 
Nederland. Zijn kar is geladen met 1000 kilo 
spruiten. De Nederlandse douanier wil Kamiel 
een loer draaien.
“Dag Kamiel, als je vandaag over de grens wil, 
moet je een extraatje doen. Je zou één spruit in 
uw achterwerk moeten steken, pas dan mag je 
de grens over”.
Kamiel, braaf als hij is, laat zijn broek zakken en 
duwt een spruit in zijn achterste. Daarna schiet 
hij in een ferma lachbui.
De douanier: “Awel, nog plezant ook”?
Kamiel: “Neen, dat niet, maar ik denk op 
mijn buurman, die komt straks met een kar 
suikerbieten”…
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M

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

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Kunsttentoonstelling
‘In Dialoog”
Nog tot eind december gaan op de bo-
venverdieping van Groenhof St-Joseph, 
Gentstraat 1 twee kunstenaars ‘In Dia-
loog’. Vero Federica Rigole is afkomstig 
uit Destelbergen. Geert Carlu uit Merel-
beke. Om de niet-kenners op de weg 
te zetten. Rigole is in een permanente 
connectie met haar innerlijk en met een 
mogelijk ‘audelà’. Ze uit dit met kleu-
ren als een teken van hoop, kracht en 
vrijheid.

Met vormen, kleine accessoires en mo-
tieven componeert ze zielen. Bij haar 
werk is de schaal van miniaturen en 
affirmatie van stijl waarin details mo-
numenten worden. Waarbinnen ge-
voeligheden in vrede kunnen bestaan. 
Met een fijne neus van de nieuwkomers 
vinden de werken van Carlu alweer een 
weg naar verzamelaars en liefhebbers. 
De artiest wou het vroegere ‘schijthotel’ 
niet upgraden met nieuwe kunst toilet-
potten maar de natuurlijke elementen 
komen over elkaar geplaatst, steeds te-
rug in zijn werk.  Het is artistiek voer 
voor de kenners…

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

Hoe dan ook, we willen gezellig en sfeer-
vol feesten. In de wereldwinkel vind je al-
les wat je nodig hebt om er een geslaagd 
en fair feest van te maken. 
Zoek je een geschenk met meerwaarde, 
een origineel gerecht of een ietsje anders 
tafelversiering, dan ben je aan het goede 
adres in de Lourdesstraat 55.
Speciaal voor de eindejaarsfeesten is er 
een wijnfestival met 15% korting als je 
twee dezelfde wijnen koopt. De actie 
loopt van 15 oktober tot 31 december.
Het Oxfam Magazine is een speciaal 
feestnummer geworden. 
Het bevat 4 pagina’s extra bovenop de nor-
male shoppagina’s en staat boordevol tips 
voor cadeaus, recepten en feestproducten 
Wereldwinkel Oostakker – Sint-Amands-

Wijnfestival bij Oxfam
Nog eventjes en dan mogen we weer gezellig samenkomen om van de 
winterse feestgezelligheid te genieten. We doen dat thuis, bij vrienden 
of familie, of we gaan uit. 

berg heeft  beslist om het Oxfam maga-
zine niet meer rond te sturen wegens te 
hoge verzendkosten.
Je kan het boekje wel gratis meenemen 
in de winkel of digitaal lezen op volgen-
de link: https://issuu.com/oxfamsol/docs/
issuu-d-130-nl-d-oxfam_magazine_-_
nr_3_-_08_2022

De vrijwilligers van wereldwinkel Oostak-
ker-Sint-Amandsberg staan klaar om je te 
helpen met je cadeautjeskeuze.
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.
Heb je een bijzondere vraag, mail dan 
naar: gent-oost@oww.be

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

Dartsweekends: 17-18 dec
telkens vanaf 14 uur tot...

www.kristinadeboel.be
www.mylene.eu/?myshop=6401070

Duivelse driften…
Het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar  is om 
velerlei reden bezwaard. De Rode Duivels konden 
het dan weer sportief niet waarmaken ondanks 
de hoopvolle aanmoedigingen van veel landge-
noten. De olifant (of de berg) heeft een muis ge-
baard, heet dat in spreekwoordelijk Nederlands. 
In sportcafé De Walput aan de Genstraat lieten ze 
het alvast bij de openingswedstrijd tegen Canada 
niet aan hun hart komen. Er was veel vertier, som-
mige klanten brachten verrassingshapjes mee en 
- ondanks de spanning om winst of verlies - werden 
de bekende supporterskreten bovengehaald. In de 
achtergrond keken de kartonnen silhouetten van 
Thibaut Courtois, Axel Witsel en Eden Hazard mee 
toe. Met succes want de Belgische aftocht was toen 
nog in de maak. Ondanks alle schaduwzijden van 
het Wereldkampioenschap blijft voetbal een feest. 
Zeker in het clublokaal van… Club Brugge.

Eric VAN LAECKE 



nr 12 - December 2022                   39

Op 3 december speelden de VDK dames 
de heenwedstrijd voor de Halve Finale 
(Beker van België) in Oostende. Er werd 
nipt gewonnen met 2-3, nadat Gent 0-2 
voorkwam. De terugwedstrijd gaat door 
op 4 januari in de Edugo Arena, om 
20u30.  Indien deze dubbele confronta-
tie tot een goed einde wordt gebracht 
wacht de finale in het Sportpaleis op 26 
februari. We duimen alvast !
En op 7 januari kunnen de Gentse da-
mes (eindelijk) een eerste thuiswedstrijd 
in de competitie spelen in Edugo Arena, 
tegen Asterix. Alle thuiswedstrijden wor-
den na nieuwjaar gespeeld.
De B-ploeg speelt op 17 december thuis 
tegen Zandhoven (17 uur), en op 7 janu-
ari (17 uur) tegen Bissegem.
VDK D speelt op 14 januari thuis tegen 
Grembergen, in de reeks ‘promo 2’.
Kom deze damesploegen aanmoedigen.

VDK Dames spelen halve finale

SUPERCUP
Recent versloeg het A-team Oudegem in 
de ‘Supercup’. Het werd een spannend 

duel, een vijfsetter. Voor VDK Gent reeds 
de zesde super-cup-zege. Op de foto de 
ploeg, na de wedstrijd. - J.C.

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

BIBLIOTHEEK
OOSTAKKER

Sint-Laurentiuslaan 1, Oostakker,

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

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

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !
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9070

Info uit uw buurt,

lokale handelaars & activiteiten

Volg ons nu ook
op Facebook en Instagram

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…..

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
- Total station, Groenstraat
- Oostakkerse café’s + De Kneut (Hijfte)
- Oostakkerse bakkers

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)
Dokter van wacht:  1733

Koop bij de Middenstand

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
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VIND JE HUIS NIET LEEG 
NA VAKANTIE
Er wordt het hele jaar door 
ingebroken maar de vakantietijd is 
wel de gunstigste periode voor de 
dieven. De rijkswacht heeft onlangs 
een voorlichtingsaktie ingezet om 
de mensen af te leren de dieven 
onbewust te verlokken.
Hoofdzaak is de grijpgrage 
jongens niet te tonen dat het huis 
onbewoond is. Het lijkt eenvoudig, 
maar de blinden openlaten is niet 
genoeg.
Vraag aan een vriend, een buurman 
of een familielid zo mogelijk alle 
dagen de bus leeg te maken. Ook 
als de postbode geen post bestelt 
omdat u het gevraagd hebt, kunnen 
er toch reklameblaadjes in de bus 
terechtkomen en u verraden.
Een andere aanwijzing van 
uw afwezigheid zijn gesloten 
blinden. De rijkswacht geeft de raad 
ze maar half te sluiten. De dieven 
zullen bang zijn van buiten gezien 
te worden. Bij alleenstaande huizen 
speelt dat natuurlijk geen rol.
Het is ook sterk te ontraden een 
bordje op de deur te hangen om 
te zeggen dat er drie weken lang 
geen melk of bier geleverd moet 
worden...
De dieven breken gewoonlijk in 
langs een opening die van op de 
straat niet te zien is. Men mag 
dus niet vergeten heel zorgvuldig 
ramen en deuren te sluiten, 
voornamelijk die van de zij- en 
achtergevel. Er worden goedkope 
veiligheidssystemen verkocht. Denk 
daaraan.
Sommige dieven hebben maar 
heel kleine openingen nodig om 
binnen te dringen. De ramen van de 
bovenverdiepingen tellen ook mee 
want sommige inbrekers schijnen 
atletische gaven te bezitten. Dus 
zorgen dat alles heel goed gesloten 
is.
Laat vooral tijdens uw afwezigheid 
geen geld, zilverwerk of juwelen 
achter. De banken kunnen uw goed 
in bewaring nemen.
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Het probleem is een oud zeer en kwam ook 
al in dit blad veelvuldig aan bod. Al in juli 
2016 werden in beide deelgemeenten zon-
der overleg vier halteplaatsen afgeschaft. 
Dat dreigen er volgend jaar zelfs tien te 
worden, als het openbaar vervoerplan on-
verkort zou doorgaan en niet wordt inge-
grepen. Straks op 1 januari wordt dat plan 
ingevoerd en start men met de zogenaam-
de ‘quick wins’. Nu al is duidelijk dat (plaat-
selijke) buslijnen als 6, 9, 17, 18, 38 en 39 
aan sommige haltes worden ‘getroffen’. De 
rest van de hervormingen zal in latere fases 
gebeuren. Over hoe en wat blijft de discus-
sie open en het resultaat onvoorspelbaar. 
Anders gezegd, potentiële klanten en da-
gelijkse gebruikers blijven qua informatie 

Ludiek maar vooral menens…
Organisator Jana Van Rossem en haar team hebben na een 
paar jaren gedwongen ijver, alle enige ervaring in het actievoe-
ren. Ze doen dat erg creatief, ludiek maar vooral ook menens. 
Humor en ingetogen cynisme openen vele harten bij mede-
standers en lotgenoten. Ze creëerden ook al een toepasselijk 
actielied ‘Stop de Haltesloop’. Het gaat om een herwerking 
van de originele tekst ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Som-
mers door het duo Freddy Van Rietvelde en Roland Van Ren-
terghem, muzikaal begeleid door de jonge Gentse muzikant 
Leander Vertriest. De accordeonist was zelf ook aanwezig op 
de actie aan het vroegere gemeentehuis in Sint-Amandsberg. 
Ondanks de ijstemperatuur zongen de aanhangers volop mee, 
gesterkt door een bakje koffie én zondagse koeken van (spon-
sor) Patisserie ’t Westveld aan de Alfons Braeckmanlaan. Gele-
genheidsacteurs voerden met aangepaste maskers de tenoren 
Lydia Peeters, Filip Watteeuw en Ann Schoubs ten tonele, en 
deden - speels maar menens - de problematiek uit de doeken. 
Ook Jana Van Rossem nam uitvoerig het woord, de uitreiking 
van de trofee ‘Minst Mobiele Wijk 2023’ inbegrepen. Waar 
mensen bezorgd en geëngageerd zijn, kan veel bloeien…

Eric VAN LAECKE   

Afschaffen bushaltes meer dan vervoersarmoede…
Vier actiegroepen voerden actie rond de dreigende mobiliteitsproblematiek 
inzake openbaar vervoer in Oostakker en Sint-Amandsberg. Die reikt 
verder dan vervoersarmoede op zich. Ze reikten aan de betrokken 
omgeving de trofee ‘Minst Mobiele Wijk 2023’ uit. Kan een bezoek aan 
minister van Mobiliteit Lydia Peeters vervoersmaatschappij De Lijn tot 
voortschrijdend inzicht en besluitvorming dwingen?

en duiding nog altijd op hun honger. En dat 
welles-nietesspel tussen de beleidsmakers 
minister Lydia Peeters, mobiliteitsschepen 
Filip Watteeuw en directeur-generaal Ann 
Schoubs van de Lijn is nu al zo’n twee à drie 
jaar aan de gang. Die schuiven de verant-
woordelijkheid van de nieuwe plannen op 
elkaar af. Toch willen de drie partijen die 
plannen laten doorgaan. Dat bleek ook uit 
het cynisch stukje theater dat ludiek op het 
centrumplein in Sint-Amandsberg werd op-
gevoerd. “Dat wij als 
detectives moeten 
uitpluizen wat er in 
onze buurt binnen 
enkele weken staat 
te gebeuren, vind ik 

ronduit onaanvaardbaar”, zegt actievoer-
der en spreekbuis van de groep ‘Zonder 
Bushalte Straat’ Jana Van Rossem. “Er werd 
trouwens al teveel belastinggeld aan de 
voorbereiding verkwist om nu te stoppen” 
vertolkte één van de acteurs. “De Vlaamse 
regering snoeit niet alleen in vele honder-
den bushaltes maar nog meer in onze maat-
schappelijke beweeglijkheid. Voor ons zijn 
verplaatsingen naar verderop gelegen hal-
tes helemaal niet meer vanzelfsprekend” 
klonk het bij een groep wijkbewoners op 
leeftijd. Ook studenten zonder enig vervoer 
en/of gehandicapten dreigen in de kou ko-
men te staan. Het afschaffen van bushaltes 
heeft dus ook een erg sociale en mentaal 
ingrijpende kant van de medaille en is dus 
veel meer dan ‘vervoersarmoede’ op zich. 
De pleitbezorgers zien - in een ruimere con-
text - goede ideeën in de nieuwe plannen, 
al zijn ze dus bezorgd over de uitwerking 
daarvan. Duizenden mensen in Vlaanderen 

verliezen hun bushalte op aan-
vaardbare wandelafstand en zul-
len dus sneller weer naar de auto 
grijpen. En dat willen ze precies 
vermijden. Het viertal doordu-
wers  ‘Zonder Bushalte Straat’, 
‘Busje Komt Zo’, ‘Greenpeace 
Gent’ en de ‘Reizigersbond’ trek-
ken met een petitie naar de éch-
te minister Lydia Peeters. Met 
dank aan Jonas Busseniers van 
Greenpeace Gent.

Eric VAN LAECKE   
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

Uw vertrouwde garage voor
• ONDERHOUD & HERSTELLING •

• AIRCOSERVICE •
• BANDEN •

• NAZICHT VOOR KEURING •
aan alle merken

GARAGE VERMEERSCH J. BV
🔘🔘 Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
📞📞 09/251.56.68
💻💻 info@garagejv.be  - www.garagejv.be

NIEUW: sinds kort kunnen wij ook
de nieuwste dieseltest uitvoeren voor Euro 5 & 6. 

De orde van de Gouden Savooistek i.s.m. 
Dekenij Oostakkerdorp knoopte heraan 
met een vroegere traditie: de huldiging 
van de nieuwe inwoners en huwelijksjubi-
larissen. Die eersten bleven vooral weg, de 
anderen maakten er een gezellig onder-
onsje van…
Het initiatief blijft botsen op bredere 
bekendmaking en vooral de wet op de 
privacy. Maar zoals steeds hadden de af-
wezigen alweer ongelijk. Ze misten het 
welkomstwoordje door Claudine Hardies, 
de muziekklanken van Les Javanais, de 
unieke schrijfpen van de Orde en de ge-
schenkjes gesponsord door de Okay aan 
de Gentstraat. Ze misten aansluitend ook 

de drankjes, de fotosessie  en de knapperi-
ge frietjes met frikandel op maat. En wat 
ze nog het meest misten was het nog altijd 
weelderig aanbod van een pak enthou-
siaste verenigingen die zich de zondagse 
klantenbinding en uitstraling getroosten. 
Zeg maar, Femma, Vl@s, Davidsfonds, Lo-
kaal Dienstencentrum Wibier, Welzijnscha-
kels KANS, Cultuursmakers, Ferm, Dekenij 
Oostakker en (een beetje) Attentie.
De aanwezige nieuwe inwoners waren 
de baby’s Marylou van Cédric en Step-
hanie en Warre van Lien en Jonah en de 
volwassenen Adeline De Vos, Marleen Ver-
schaffel en het koppel Niels en Elke uit de 
Meerhoutstraat. Een pak huwelijksjubi-

larissen passeerden de revue met 
op kop het duo Coddens-Burrick, 
65 jaar gehuwd. Guido en Hilda 
Schoorens-Van Damme, Georges en 
Rosa De Vos-Peirsman en Vincent 
en Leen Vander Schaeven zitten al 
zestig jaar in het gezamenlijk bo-
tje. Astére en Ingrid Dierickx-Wil-
le, Gerard en Rita De Vos-Arents en 
Thomas en Liliane Diele-Bontinck 
zijn al een halve eeuw samen. We 
laten de foto’s spreken…

Eric VAN LAECKE    

Weinig nieuwe inwoners…
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Het Beschermcomité Campo Santo be-
wijst nog altijd zijn nut en belang. Zorg 
dragen voor de laatste rustplaats van 
prominente en andere burgers die er 
begraven liggen, is een hoog maat-
schappelijk goed. En dwingt erkenning 
en dankbaarheid af. Het was ooit an-
ders. Begin de jaren zestig van vorige 
eeuw viel de beslissing dat verwaar-
loosde graven - waarvoor niemand nog 
instond - konden worden verwijderd. 
Als reactie werd op 17 april 1963 het Be-
schermcomité Campo Santo opgericht. 
Met als doel de graven van beroemde 
personen een bescherming te verlenen. 
Sinds 13 maart 1996 is het gedeelte van 
de begraafplaats - aangelegd tussen 
1847 en 1856 - beschermd als stadsge-
zicht. De erkenning valoriseert het rijke 
en diverse aanbod van funeraire monu-
menten met historische, architecturale, 
culturele en artistieke waarde. Ontwor-
pen door gerenommeerde architecten 
of beeldhouwers en vakkundig uitge-
voerd door bekwame steenhouwers. 
Herhaald, het Beschermcomité bewijst 
daarin nog altijd zijn nut en belang. En 
organiseert telkens op de drempel van 
Allerheiligen een herdenking rond een 
markant figuur die er zijn/haar laatste 
rustplaats vond. 

Jacques Monsaert
Het is krék 150 jaar geleden dat het 
vroegere Sint- Amandsberg zich af-
scheurde van Oostakker. Dat jubileum 
werd recent met een indrukwekkende 
tentoonstelling in de verf gezet door 
het al even jubilerend (50 jaar) Docu-

Campo Santoherdenking eert oud-burgemeester Monsaert
Beschermcomité Campo Santo zette een beklijvende herdenking 
op rond de figuur van de vroegere lokale én Gentse burgemeester 
Jacques Monsaert. Een man die onlosmakelijk is verbonden met 
‘zijn’ Sint-Amandsberg en er vaak volhardend tegen de stroom 
oproeide. Zijn weduwe Riet Willems en dochter zullen de vele 
lofbetuigingen graag gehoord hebben…

mentatiecentrum voor Streekgeschie-
denis Maurits Gysseling (DSMG). Dat 
het comité voor de figuur van oud-bur-
gemeester Monsaert koos, was dus best 
meegenomen. Vooraf werd een bloe-
menhulde gehouden aan het graf van 
Jacques Monsaert en van pastoor Josep-
hus Franciscus Van Damme. Die richtte 
in 1847 op de Campo Santoheuvel de 
eerste parochie op. Er was ook de her-
denking aan het graf van Vlaams schrij-
ver Jan Frans Willems. In het kader van 
het Erfgoedproject ‘Red een graf’ is dat 
monument recent i.s.m. de steenkap-
pers van atelier Compaan helemaal op-
gefrist. Tijdens de academische zitting 
verwelkomde voorzitster Cecile Vanoo-
teghem de vele aanwezigen onder wie 
federaal minister van Financiën Vincent 
Van Peteghem en staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie Nicole De Moor.  De 
odeur van de politieke christen-demo-
cratie waartoe de herdachte behoorde, 
was nooit ver weg. Tussendoor waren 
er muzikale intermezzo’s door cellist 
Jacob Van Durme. Tijdens een panel-
gesprek met Anne Vande Meerssche, 
Marijke Huvenne, Luc Joos, André Coe-
ne en moderator Frederik Vanderstrae-
ten werd ook postuum duidelijk hoe 
baanbrekend en koppig Monsaert op 
diverse terreinen wel was. Niet in het 
minst op dat van de (vrouwen)emanci-
patie en de stadsvernieuwing in Gent. 
Via de projectie van oude fragmen-
ten van Daska Regionaal Filmjournaal 
werden een pak van zijn realisaties en 
ontmoetingen in beeld gebracht. Ook 
werden ouderwetse muzieksingles uit-

gedeeld waarop Jacques Monsaert 
als burgemeester voor het goede doel 
‘Drie torens’ en ‘Klokke Roeland’ zong. 
Die herinnering waren we kwijt. De 
herdenking kreeg de steun van het 
stadsbestuur, het plaatselijke Sint Jans 
College en het DSMG.

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

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak

Rory Gallagher: topgitarist !

Toen Mick Taylor halfweg de jaren ’70 stopte bij The Rolling 
Stones, werd, althans volgens sommige Britse krantenberich-
ten destijds,  generatiegenoot Rory Gallagher gepolst om hem 
te vervangen als tweede gitarist naast Keith Richards; Ron 
Wood verving Mick Taylor effectief, en dat was geen toeval.  
Dus wat Rory betrof, ging het waarschijnlijk om een kwakkel, 
en bovendien zou hij dat sowieso niet hebben gedaan, omdat 
hij van zichzelf vond dat hij gewoon verder moest doen als 
frontman.  Hij had al gedurende ongeveer 10 jaar  een gewel-
dige live-reputatie opgebouwd, vooral in Europa,  eerst met 
de groep Taste en later solo, en hij was ook een steengoede 
gitarist; dat laatste was een feit. Zijn eigenzinnigheid uitte zich 
toen ook in zijn weigering om bewust hits te proberen schrij-
ven ; hij werkte gewoon koppig verder aan telkens betere stu-
dio LP’s en het beste moest toen nog komen: ‘Photo Finish’ 
(1978), ‘Top Priority’ (1979) en ‘Jinx’ (1982).  Het verschil met 
al zijn voorafgaande elpees: op deze drie staan geen zwakke 
nummers – zogenaamde vullertjes.  Vooral ‘Top Priority’ geniet 
onze voorkeur,  wegens o.a. de nummers ‘Philby’, ‘Key Chain’, 
‘Bad Penny’ en ‘Off The Handle’, blues(rock)songs die opgehan-
gen zijn aan telkens een geweldige gitaarriff. Maar het is veel 
meer dan dat, want op deze drie platen vinden we vooral ook 
allemaal sterke melodieën terug,  een gegeven dat we ook bij 
The Rolling Stones en Status Quo (ook al 60 jaar lang)  konden 
en nog steeds kunnen vaststellen. Sterke melodieën vormen 
nog altijd de hoeksteen van goeie platen én live optredens, 
van klassieke muziek tot disco en alles ertussen. Voor diegenen 
die de muziek van Rory Gallagher willen (her)ontdekken, zijn 
deze drie studio-albums dus echte aanraders,  naast de CD ‘The 
Essential Rory Gallagher’ (= een best of collectie) en  vooral de 
CD annex DVD ‘Live At The Montreux Festival 1975-94’. Nog 
dit: de sympathiekste rockheld wordt al ruim 27 jaar heel erg 
gemist, want is jammer genoeg al op de leeftijd van 47 jaar ge-
storven. Even mythisch als hijzelf is de afgebladderde Fender 
Stratocaster gitaar, die hij in 1963 op vijftienjarige leeftijd had 
gekocht,  tweedehands, voor 100 Ierse ponden; deze gitaar  is 

altijd zijn trouwste metgezel gebleven en is in het bezit 
van broer Donal Gallagher,  die hem in 2013 tijdelijk heeft 
uitgeleend aan bluesrockvirtuoos Joe Bonamassa. Tiental-
len tribute bands houden eveneens de legende staande; 
de bekendste wereldwijd is Band Of Friends, meestal een 
trio met Gerry McAvoy als drijvende kracht.  Hij was ja-
renlang de al even virtuoze bassist van maatje Rory, bepo-
telt nog steeds op weergaloze wijze de bassgitaar én zingt 
bovendien voortreffelijk; wij kunnen het weten, want we 
waren erbij in oktober 2019, in The Crossover Music  Pub,  
het nu al even legendarische blues(rock) café aan de over-
kant van het veer van Oostakker.  Dit laatste ook iets om 
te ontdekken…
Kippenvelnummers: ‘Off The Handle’ (1979) en ‘A Million 
Miles Away’ (op het album ‘Tattoo’, 1973)

Henry Trebellac 
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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

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. In-
teresse? 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.

www.bcwijnen.be 
Björg Claeys 

Tijdens de feestdagen een wijntje? 
Awel ja! Bellen mag altijd. 

Scheeplosserstraat
werkt vanuit
andere kant…
De wegenwerken in de Schee-
plosserstraat zijn de eerste fase 
voorbij. De engte is al heraan-
gelegd tussen de Sint-Bernadet-
testraat en de Bronstijdweg. Fase 
2 en 3 zijn opgestart. De her- 
aanleg verloopt er nu vanuit de 
andere kant tussen de Hogeweg 
en de Bronstijdweg. Inrijden via 
de Hogeweg is niet meer mogelijk. 
Het in- en uitrijden gebeurt tijde-
lijk via de Sint-Bernadettestraat. 
De Bronstijdweg is terug open. De 
Romeinse weg wordt tijdelijk af-
gesloten. De vermoedelijke eind-
datum is juli volgend jaar…

Eric VAN LAECKE  

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 HUUR
Bergplaats voor mobilhome, 
caravan, oldtimer, enz. Te 
lochristi – Hijfte. Zolderberg-
plaats voor meubelen, ge-
reedschappen, antiek.
Tel 09/355 70 57.
Vrij ter beschikking

TE KOOP
Roodkoperen ovenschaaltjes 
(8 stuks). Met RvS binnen-
kant. Ideaal voor warme 
ovengerechten. Diameter: 
13 cm, hoogte: 3 cm. Apart 

verpakt en per 
stuk verkrijgbaar. 
Prijs: 10 euro/stuk 
Info: 0495-679801

TE KOOP
Lederen grijze sa-
lon, 3+2+1 te koop wegens 
overlijden. De éénzit is een 
elektrische relax en de twee-
zit heeft 
aan één 
kant een 
elektri-
sche relax. 
Slechts 
1000 euro. 
0487/78 28 84

TE KOOP
Mooi, stevig kinderbedje 
voor 4 à 5-jarige.
Info: 09-355 12 07

TE KOOP WEGENS STERFGEVAL:
Ideaal voor jonge beginners: eetplaats met wandmeubel en 
kast, prijs o.t.k., kan gratis thuisgeleverd worden. Volledig 
moderne keuken met toestellen, prijs o.t.k. Kan gratis thuis-
geleverd worden. TV-kast, prijs o.t.k.
Alle info: 0471-55 05 69 of 0495-57 01 54
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

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

Huisdier met 
pijnlijke gewrichten?

meer info op
www.wellopet.be/aanbod/

artrose-verzachten-met-fysiopet

Met FysioPet* & Flexadyn* opnieuw soepel 
bewegen! Minder pijn, meer genieten!!

Voor extra sterkte en fi theid
1 hond op 5 krijgt vroeg of laat gewrichtsproblemen
of artrose, oudere honden 4 op 5. 
Een behandeling door de dierenarts is dan een must. 
Daarnaast zijn massage en oefeningen heel heilzaam.

Voor meer comfort
Voor een jonge puppy of hond is
‘extra lichaamsbewustzijn’ ideaal om bewuster te 
bewegen, voor een goede spieropbouw, en om langer 
fi t te blijven zonder last (zeker voor gevoelige rassen).

FysioPet is een begeleidend programma in 
6 sessies met massage en bewegingsoefeningen 
om honden soepeler te laten bewegen o.b.v. 
fysiotherapeutische principes 
(inclusief 40 p. aan handleidingen voor thuisgebruik).

Flexadyn is een voedingssupplement 
met bewezen werking, aangeraden door 
onze dierenartsen.
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vrije inloop maar inschrijvingen hebben voorrang

gratis demo met eigen hond
op zaterdag 10 december (9u-18u) te Lochristi

www.wellopet.be/workshops

gratis coldhotpack*

ter waarde van 20 € 
bij aankoop van 
FysioPet en/of Flexadyn

-10% 
op FysioPet en/of Flexadyn

 coldhotpack

FysioPet en/of Flexadyn

220x300mm. Adv. FYSIOPET & FLEXADYN WelloPet dec. 2022.indd   1 8/11/2022   19:37
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

sleeplife.be

t.e.m. 31/12

Nu al kortingen

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

wegwijs9070-22x30winterdeals22.indd   1 22/11/2022   19:06


