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Volgende editie verschijnt in de week van 3 tot 10 februari. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 27 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
57ste jaargang - JANUARI 2023
Verantw. uitgever: zet-werk VOF, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, zet-werk@telenet.be - gedrukt bij Graphius, Oostakker

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !

De ‘Reyntje spaarders’ zijn
uitgeteld - Zie blz. 32

Traktorparade terug van
weggeweest - Zie blz. 20

Wij wensen iedereen een Gelukkig Nieuwjaar !
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.

Ben je op zoek naar een juweel?

En wil je in alle rust en discretie kiezen?

JUWELIER AAN HUIS, Christiaan Van Bignoot

Whatsapp of bel Christiaan 0478 641 113

christiaan@vanbignoot.com

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

Jeroen Callebert
medewerker lay-out

En enkele vrijwillige 
redactionele medewerkers 
uit Oostakker.

Eric Van Laecke
journalist

Het leven gaat voort en de tijd gaat ongestoord 
zijn gang. Een nieuw jaar of niet. Als u dit leest is 
januari al bijna halfweg. Het  kerst- en eindejaar-
licht wordt overal gedoofd. De kerstboom vindt 
een nieuw plaatsje in de tuin, wordt bij het groot 
huisvuil gezet of ritueel verbrand. Liefst in het 
eigen houtvuur voor wie die mogelijkheid heeft 
en energie wil besparen. Je hoeft 
’s avonds maar je slaapkamervenster 
open te zetten om die specifieke ver-
brandingslucht volop weer in te ademen. Zwaar-
moedige en duurder wordende tijden grijpen in 
op ons dagelijks doen en laten. En op ons mens-
beeld en vertrouwde gewoonten. Angst en onze-
kerheid vertroebelen ons denken en doen. Met de 
Europese oorlog in Oekraïne als bedreigende aan-
jager die vooral de ouderen doet wakker worden 
in gruwelijke angstdromen. En jongeren doet aar-
zelen om vrank en vrij de toekomst tegemoet te 
treden. Ondanks de nog donkere dagen, brengen 
de eerder zomerse temperaturen, de natuur nu al 
weer op gang. Zelfs sneller dan ooit tevoren. Alsof 
winterslaap en andere organische ontwikkelingen 
met het verleden willen breken en de evolutieleer 
willen in vraag stellen. Met de toegenomen klima-
tologische wisselvalligheden als aanjager aan de 
andere kant van het discussieveld. De wereld is in 

al de uithoeken van de kosmos en op alle domei-
nen op zoek naar zichzelf. Het gaat allemaal te 
snel en te chaotisch. Zelfs voor een overjaarse en 
ervaren puber als ik. Mijn harde schijf begint tilt 
te slaan door de nieuwerwetse invulling van ou-
derwetse gedachten. Een paar voorbeelden. Vroe-
ger werden we aangezet tot sparen want dat was 

goed voor de economie. Vandaag 
lachen de banken ons daarover 
zelfs uit. Vroeger stapten we syndi-

caal vele keren mee op tegen het kapitaal voor 
het behoud van de indexering. Vandaag prijst een 
liberale premier dat door de arbeidende bevol-
king verworven (?) mechanisme als het hoogste 
goed. Vroeger aten we extra chocolade en spaar-
den we zilverpapier om de noodlijdende ‘zwart-
jes’ te steunen. Of gooiden we centjes in een dito 
knikkend offerblokje. Vandaag leidt dat steevast 
tot polariserende ‘zwart-wit’ discussies.
Het wordt tijd dat ik die wereld uit mijn hoofd zet. 
Carpe Diem ofte pluk de dag kreeg ik op nieuw-
jaardag toegewenst. Het wordt tijd dat ik Latijn 
ga leren en dichter Horatius ga lezen. Al heb ik 
daarvoor ook weer mijn harde schijf nodig…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Pluk de dag...

MUZIKALE 
THEATERVOORSTELLING
IN VINCENTHOF
Vincenthof organiseert de muzikale theatervoorstelling in 
het OCO op dinsdag 07/03/2023 voor eigen medewerkers, 
bewoners, familie, mantelzorgers, maar wil ook graag 
externen uitnodigen voor dit thema.

De voorstelling start om 19u30, deuren gaan open om 19u. We 
vragen 4 euro inkom, in ruil krijgen ze voor hun bonnetje een 
drankje. Na de voorstelling zal er mogelijkheid zijn om bij te 
praten, algemene info over dementie te ontvangen.

Inschrijven kan via mail: staf@vincenthof.be; of telefonisch bij 
één van de stafmedewerkers via het algemeen nummer 09/218 
09 50 en vragen naar Inge, Ilse of Johanna. Na mail/telefoon 
zullen de ingeschrevenen het rekeningnummer ontvangen 
waar zij hun 4 euro kunnen storten.

VOLLEYBAL - HEREN

Caruur Gent strijdt voor derde plaats
Een tweede bekerfinale zit er deze keer niet in voor Caruur 
Gent. Ze verloren tegen Roeselare, uiteraard geen schande. 
Deze ploeg is nog altijd de sterkste van het land. Maar in de 
competitie (tegen Menen) lieten de Gentse jongens toch een 
steekje vallen. Daardoor zijn ze nu op de vierde plaats beland. 
De top drie komt in januari en februari op bezoek in Gent. Op 
14 januari (20u30) komt leider Roeselare naar de Edugo Arena, 
en op 28 januari krijgen ze Maaseik op bezoek. Kan hier iets 
geoogst worden? ’t Wordt moeilijk, maar niet onmogelijk, 
dat bewezen de Caruur-jongens in oktober op verplaatsing 
bij Maaseik waar een puntje uit de brand gesleept werd. Op 
1 februari komt Haasrode naar de Edugo Arena. Dit zou wel 
eens een rechtstreeks duel om de derde plaats kunnen worden. 
Enkele dagen later (5/2) is er de thuiswedstrijd tegen Aalst, om 
14u30. Het zijn dus cruciale weken voor het herenteam. Caruur 
kan alle steun gebruiken. Allen naar de Edugo Arena. – J.C.
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WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733

Aandacht
Wie, door omstandigheden, geen 
‘Attentie’ in de bus kreeg kan er altijd 
gratis een bekomen bij volgende zaken:

- Kantoor Fintro, Oostakkerdorp 41.
- Total station, Groenstraat
- Oostakkerse café’s + De Kneut (Hijfte)
- Oostakkerse bakkers
- Carrefour, dorp Oostakker
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Positief gedacht! 
Wanneer we kwetsbaarheid ervaren als kracht, en niet als 
zwakte, dan zijn we voorbij de schaamte (Brené Brown)

info@zinloosgeweld.net

Nieuws van onze schutters !
Koningsdag bij Schuttersmaatschappij ’t Meuleken

Naar jaarlijkse traditie werd op de laatste zaterdag van novem-
ber gestreden voor de koningstitel van onze maatschappij. Na 
een overheerlijk diner in de plaatselijke bistro Rekkastoo werd 
het startschot gegeven voor de koningsstrijd. Na vijf ronden 
waren er 4 heren (De Guchtenaere Ronny & Franky, De Vos 
René & Mario) die verder streden voor de titel. Uiteindelijk 
was het De Vos René, die zich Koning mocht kronen. In de 
loop van de jaar werd er mooi geschoten voor de kampioene 
& kampioen van onze maatschappij, dit werden Van Damme 
Rita & De Vos Mario. Het was alweer een geslaagde dag, met 
dank aan de Annemie & Veronique van bistro Rekkastoo en 
onze uitbaters van Café De Spiegel, Kelly & Gert!

Het bestuur 

Traditioneel ‘duel’ tussen Onderons en ‘t Meuleken
Ook in 2022 werd geschoten tussen de twee Oostakkerse 
schuttersmaatschappijen, KHM Onder Ons en ‘t Meuleken, dit 
al voor 32e keer. Op dinsdag 1 november werd er geschoten 
voor het laagspel: bij de dames werd het een echte strijd, maar 
uiteindelijk wist Van Damme Rita de kampioene titel te ver-
overen. Bij de 60+’ers ging kampioenstitel naar Hovaert Eric, 
bij de senioren naar De Vos Mario. Zaterdag 10 december was 
tijd om de titels voor het hoogspel uit te delen, deze gingen 
voor de dames naar Van Boxstaele Laura, bij de 60+ werd Ma-
german Peter onze kampioen en dan hadden we nog de senio-
ren waar De Vos Mario die zich de kampioen van het hoogspel 
mag noemen. Ook werd er tussen de 2 maatschappijen ge-
schoten voor het ploegkampioenschap, dit werd een strijd op 
het scherp van de snee, KHM Onder Ons won deze strijd met 
slechts met 1 puntje verschil. Op naar de 33e editie!

Het bestuur 
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Meer wagens >>

€ 17.250 Incl BTW

Opel
Corsa-F
21.050
06/2021
1.2 benzine 

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 17.500 Incl BTW

Opel
Corsa-F 
18.960
06/2021
1.2 benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 17.600 Incl BTW

Opel
Corsa-F
11.982
09/2021
1.2 benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 16.900  Incl BTW

Opel
Corsa-F
15.000 
09/2021 
1.2 benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 19.500 Incl BTW

Opel
Corsa-F  AT
27.010
08/2021
1.2T benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 20.700Incl BTW

Opel
Crossland 
37.495
02/2021
1.2T benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 26.750 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Grandland AT 
25.980
04/2021
1.2T benzine

€ 17.900 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5d
44.437
07/2021
1.2T benzine

€ 33.850 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Grandland AT
511
07/2022
1.2T benzine

€ 26.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Grandland
28.290
12/2020
1.2T benzine

€ 30.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Grandland
509 
02/2022
1.2T benzine

€ 37.495 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

SsangYong
Musso
85
07/2022
2.2T diesel

www.garagevanacker.be

Van Acker
Lochristi - 09 355 82 34 - Lokeren - 09 342 83 10

Garage - Carrosserie

Ons aanbod SPOTICAR tweedehandswagens

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

Volvo-délégué uitgewuifd…
ACV Oostakker/Lourdes wuifde een trouwe vaandeldrager 
uit. Christ Engels uit de Oudebareelstraat blijft verknocht 
aan de arbeidersbeweging. Hij liep o.m. school aan de Oude 
Bareel, werkte als boekhouder in de Gentse CIAC-garage en 
later bij Jules Troch aan de Antwerpsesteenweg. Toen dat be-
drijfje - intussen herdoopt in TROPACK - nog geen connectie 
had met de plaatselijke Volvo’s. Het kan verkeren.

Engels ging in 1983 aan de slag bij Volvo Parts dat toen nog 
auto- én vrachtwagenonderdelen in stock nam. Die laatste 
activiteit werd wereldwijd voortgezet. Behalve de onderde-
len, kwamen er extra afdelingen als Distribution Center Gent 
en Service Market Logistics. Gerelateerd aan service en pech 
verhelping. In 2002 werd hij er ACV-hoofddélégué en in 2019 
overkoepelend vertegenwoordiger voor de hele site Parts en 

Trucks aan de Smal-
leheerweg. Hij is ge-
huwd met Veronique 
Debbaut en vader 
van Sarah en Stefa-
nie. Pittig détail, ook 
ik oefende een kwar-
teeuw er eenzelfde 
functie uit als spreek-
buis voor de bedien-
den en de kaders. 
Mijn immer gewaar-
deerde collega is nu 
ook met pensioen…

Eric VAN LAECKE 
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Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

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

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

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

Kurt Burgelman komt terug… 
Het recente optreden van de Gentse 
bard Kurt Burgelman in Eetcafé The 
Cave aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat 
werd meer dan zomaar een meevaller. 
Het was culinair volle bak en muzikaal 
volop ambiance. Geen plaatsje of hoek-
je bleef onbezet. De smakelijke schotels 
vooraf, gingen zelfs boven vele hoof-
den heen om iedereen op zijn plekje 
te kunnen bedienen. Extra gekruid met 
opmonterende inleidende keyboard-
klanken. In zijn bekende stijl en dito re-
pertoire ging de populaire Kurt volop 
in interactie met zijn publiek. Wie voor-
af niet had gereserveerd, was er aan 
voor de moeite en bleef ook letterlijk 
op zijn honger. Maar niet getreurd. Op 
zaterdagavond 25 maart is Kurt ‘back 
in Oostakker’ en in The Cave. Reserve-
ren kan nu al…

Eric VAN LAECKE

ZATERDAG 25 MAART
KURT BURGELMAN ‘BACK IN THE CAVE’ 

INFO IN THE CAVE 

9070

Info uit uw buurt,

lokale handelaars & activiteiten

Volg ons nu ook
op Facebook en Instagram
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Oostakkerdorp 15  - 9041 Oostakker 
t 09 251 28 38
open
di-vr 9-12u30 & 14-18u 
za 10-12u30 & 14-17u  
zo & ma gesloten
optiekalbrecht.be

 
 

 

Artificiële intelligentie maakt ook in de fotografie een grote opmars. 
Hierdoor heb je nu eigenlijk helemaal geen fotograaf meer nodig. 
Typ gewoon een beschrijving van een beeld en de computer genereert zelf 
een foto. 
 

Welke foto van Oostakker werd door artificiële intelligentie 
(en dus niet door een fotograaf) gemaakt? 
 
Breng voor 31 januari jouw stem uit via de QR-code of via 
frank.paemeleire@telenet.be 
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 expressieve 
brievenbus van Oostakker Lourdes’! 
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Elke DERDE vrijdag van de maand,
organiseren we terug
onze succesformule;

‘Dinner & Dance’
Een all-in (79 euro)

van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie

van lekker eten en dansen.

Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet

(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

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

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

Dinner & Dance:
eerstvolgende edities: 

20/1, 17/2 en 17/3
en verder

telkens 3e vrijdag v/d maand

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

Dartsweekend: 29-28 januari
telkens vanaf 14 uur tot...

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

Bedanking!
De familie Legiest-Berings uit de Le-
degemstraat dankt iedereen voor 
de vele blijken en o.m. de talrijk ge-
stuurde kaartjes en bloemen n.a.v. de 
100ste verjaardag van Gerard.

De familie Legiest-Berings

Gezinsbond Desteldonk organiseert 
dit voorjaar terug een START TO YOGA 
reeks van 10 donderdagavonden
Met de beoefening van yoga vinden we ba-
lans, niet alleen in het lichaam maar ook tus-
sen lichaam en geest. We maken het lichaam 
sterker en flexibeler, krijgen meer energie en 
verhogen het bewustzijn. De lesgeefster Nele 
Vanheel heeft in de lessen veel aandacht voor 
een goede balans tussen inspanning en ont-
spanning. Ook voldoende uitdagend voor wie 
de vorige reeksen heeft gevolgd! 
De lessen starten op donderdag 9 februari en 
lopen tot 4 mei (niet op 23/2, 6/4 en 13/4). Tel-
kens van 19u45 tot 21 uur, in de Kring, Recht-
straat 49, Desteldonk.
Meebrengen: fitness- of yogamat, stevig 
sjaaltje of riem, 2 badhanddoeken, 2 boeken 
van ongeveer 7 cm dik of 2 yogablokken (te 
koop in Decathlon).
Heb je nog vragen?  Contacteer de lesgeef-
ster: nele@heelvannele.be
Leden Gezinsbond betalen 85 euro voor 10 
lessen, niet-leden 100 euro. Inclusief verzeke-
ring en drankje.
Tussenkomst mutualiteit is mogelijk voor 
deze lessenreeks.
Inschrijven gebeurt door betaling van het in-
schrijvingsgeld op BE75 7374 2438 5551 met 
vermelding van ‘uw naam + emailadres + 
yoga 2023’. We sturen een bevestiging van 
uw inschrijving na ontvangst van de betaling.
Maximum 15 deelnemers. Gelieve in te schrij-
ven uiterlijk 05/02.
Lid kan je worden via https://www.goedge-
zind.be/lid-worden/ voor 45 euro per jaar 
Voor praktische info kunt u contact opnemen 
met gezinsbonddesteldonk@gmail.com.

Sportieve groetjes van het bestuur van
Gezinsbond Desteldonk 

Luc, Dirk, Ria, Sofie, Lien en Veerle
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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

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 komende zomer? Daar begin je best 
nu aan ...

Gelukkig 2023 vanwege team Aquasense!

Nieuws van de Sint-Amandusbolders
Inderdaad, we hebben als club de coronaperiode 
overleefd. Tijdens deze periode zijn er ook enkele 
(oud)-leden ons ontvallen: Eddy Buysse, Louis Van den 
Bossche en Rene Hemelsoet.

We hebben het jaar 2022 met 12 aaneen-
sluitende maanden kunnen afsluiten in de-
cember. Tijdens de maandelijkse punten-
bolling op de 3° zaterdag van de maand 
zijn we tot een eindstand gekomen. 
De winnaar was Rudy Stevens (234 pun-
ten). Christiaan Buysse (218) en Geert 
Praet (192) mochten het podium vervolmaken.

In januari starten we terug met onze maandelijkse puntenbol-
ling. Elke derde zaterdag van de maand, telkens om 19u30  

Ook hebben we onze wekelijkse speeldagen: dinsdag- en za-
terdagavond gaat de deur open om 19 uur, zon- en feestdagen 
om 9 uur. Nieuwe leden en sympathisanten zijn zoals steeds 
van hartelijk welkom.

Plaats van gebeuren: Gasthuisstraat 2a, Oostakker

Het bestuur
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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

ELKE ZONDAG VAN JANUARI
OPEN VAN 10 TOT 17 UUR !
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www.bcwijnen.be  
            Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

WIJNBAR OPEN op DO 9 en VRIJ 10/02 
vanaf 16u en op ZAT 11/02 vanaf 10u30 

“Iemand zin om wekelijks
wijntjes te proeven?”
In 2012 was Björg Claeys, eigenaar van BC Wijnen, 
een occasionele wijndrinker met weinig kennis 
van het product. Toen hij echter de vraag kreeg 
om samen met wat vrienden een opleiding tot 
sommelier te volgen en zo wekelijks ‘wat wijntjes 
te proeven’, zei hij geen nee. En zo ontstond een 
passie. “Ik had de opleiding serieus onderschat”, 
vertelt hij, “Ik wist dan ook meteen dat al dat 
studeren niet voor niets mocht zijn.”

Björg Claeys: “Om de feeling met het product niet te verliezen, 
bleef ik verder studeren en ging ik in bijberoep met BC Wijnen 
aan de slag. Ik legde meteen mijn focus op Zuid-Amerikaanse 
wijnen omdat die prijs-kwaliteitverhouding niet te evenaren is. 
Ik was zelf steeds op zoek naar betaalbare wijnen en vond onder 
de Chileense en Argentijnse soorten meteen enkele toppers voor 
minder dan tien euro. Dat wou ik dus niet voor mezelf houden. 
Beetje bij beetje kwamen daar ook andere wijnsoorten bij. On-
dertussen bied ik een collectie van meer dan zestig verschillende 
soorten aan. Hierbij houd ik steeds rekening met de betaalbaar-
heid en de diversiteit van het aanbod.”

Björg kreeg met zijn opleiding tot sommelier de smaak te pak-
ken. Dit letterlijk en figuurlijk, want ondertussen volgde hij ook 
een opleiding tot souschef aan het Spermalie van Gent. “Ik ben 
continu met eten en drinken bezig. De combinatie ervan fasci-
neert mij en mijn doel is om ook anderen te enthousiasmeren. Ik 
vind het superfijn wanneer klanten langskomen met hun uitge-
schreven kerstmenu bijvoorbeeld. Samen gaan we dan op zoek 
naar de best passende wijnen. Eigenlijk stel ik op zo’n moment 
vooral veel vragen. Ik kan nu bijvoorbeeld een reeks wijnen op-
noemen die ik lekker vind, maar daar heb je als klant weinig aan. 
Ik wil ontdekken wat jij lekker vindt. En waarvoor je de wijn zal 
gebruiken, want ook dat speelt een belangrijke rol. Ga je bijvoor-
beeld een glas serveren bij een zware maaltijd? Of zoek je eerder 
iets fris om op een zomers terras te drinken? Ik wil mensen aan-
moedigen om hierover na te denken en bij te leren. Een uitge-
breide kennis is uiteraard niet voor iedereen nodig, maar het is 
zo fijn om wijn te kunnen kiezen op basis van meer dan het eti-
ket alleen.”

Het enthousiasme van Björg werkt aanstekelijk, zijn passie voor 
wat hij doet is oprecht. “Ik zie mezelf niet als een verkoper. Het 
is namelijk nooit mijn bedoeling om mensen een bepaalde wijn 
te verkopen omdat ik nog een grote stock staan heb. Ook grote 
winsten zijn niet meteen mijn doel. Ik verkoop enkel wijnen waar 
ik zelf volledig achter sta en wil die toegankelijk maken voor ie-

dereen. Mijn winkel zit misschien een beetje verstopt, maar is wel 
heel bereikbaar. Mensen moeten geen schrik hebben om eens 
langs te komen en een flesje te komen halen. Dit geldt zowel 
voor beginners als voor echte wijnkenners. Iedereen is hier wel-
kom.” Je vindt BC Wijnen op de Laurentiuslaan nr. 47, Oostakker.
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Café De Spiegel
DORP 8 - OOSTAKKER
T 09 251 37 13
OPEN 7 DAGEN OP 7
VANAF 10 UUR
ZONDAG VANAF 9 UUR

TERRAS OPEN BIJ
GOED WEER

Gert en Kelly heten u welkom !

ZAAL BESCHIKBAAR
TOT 80 PERSONEN

ALLE CLUBS/VERENIGINGEN WELKOM !

Bezoek aan 

Atelier
Mestdagh
in Merelbeke

Op zaterdag 11 maart 2023 om 14.00 
uur bezoeken we Atelier Mestdagh 
waar al meer dan 70 jaar alles om de 
glasraamkunst draait. Het atelier be-
vindt zich aan de Oude Gaversesteen-
weg 99-1, 9820 Merelbeke.

We worden ondergedompeld in de 
rijke geschiedenis van het atelier en 
ingewijd in de geheimen van dit eeu-
wenoude ambacht. Wij krijgen een 
voorproefje van de lopende projecten 
en kunnen volop de geuren en gelui-
den van het atelier opsnuiven. Een bij-
zondere ervaring! 

Glasramen iets van
het verleden?
Atelier Mestdagh houdt het ambacht 
springlevend!
Ze nemen hun verantwoordelijkheid… 
Zowel tegenover het verleden door 
restauratie, conservatie en herbestem-
ming van ons erfgoedkundig patrimo-
nium. 
Maar zeker ook tegenover de toekomst 
door het ontwerpen en uitvoeren van 
modern glas-in-lood met respect voor 

het traditioneel vakmanschap. Tal van 
hun creaties zijn te vinden in kerken, 
openbare gebouwen, bedrijven en pri-
véwoningen in binnen- en buitenland.

De prijs van dit bezoek bedraagt 12,50 
euro voor leden van Cultuursmakers en 
15 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 htt-
ps://www.cultuursmakers.be/oostakker 
waar tevens alle informatie kan terug-
gevonden worden. Je bent slechts inge-
schreven na betaling op rekening BE10 
7360 6084 2104 van Cultuursmakers 
Oostakker. 
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De jaarlijkse presentatie van het jaarboek 
is telkens weer een sacraal moment voor 
de vele vorsers in het heemkundig ontgin-
ningsgebied van De Oost-Oudburg. Om u 
eventjes mee op de weg te zetten. Dat om-
vat een amalgaam aan (vroegere) gemeen-
ten die de regio veel interessante stof tot 
literair graafwerk en uiteenlopende ge-
schiedeniskronkels bieden. Het gaat om 
Destelbergen-Heusden, Lochristi en aan-
gesloten vroegere gemeenten, de Gentse 
deelgemeenten Sint-Amandsberg, Oostak-
ker, Desteldonk, Mendonk én de oorspron-
kelijke Gentse wijken Meulestede en het 
Sint-Baafsdorp. Elk jaar - afwisselend op een 
andere locatie -  is het een verdiende ode 
aan alle plaatselijke heemkundigen die met 
hun gepassioneerd, geduldig en intensief 
opzoekingswerk, de herinnering aan het 
vroegere (dorps)leven toekomstgericht be-
hoeden voor de vergankelijke nevels van de 
tijd. Door coronatoestanden kon het jaar-
lijks opzet tot tweemaal toe niet publieke-
lijk doorgaan. Er werd dan maar verholpen 
met nieuwerwetse digitale mogelijkheden 
die aan het scherm deden kluisteren. In de 
gebruikelijke context van ontmoeting en 
uitwisseling was dit niet erg bindend en dus 
echt een gedwongen ‘corona-insteek’.  Vo-
rig jaar was het zelfs een heuse anticlimax 
want reden tot vieren was er toen genoeg. 
Het was krék de 25ste jaarboekvoorstelling, 
toen ook al de tiende in kleur en de heem-
kundige kring De Oost-Oudburg maak-
te zich op om zestig jaar activiteiten in de 
diamanten etalage te zetten. In het spoor 
trouwens van het aanleunend Documenta-
tiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits 
Gysseling (DSMG)  dat deze kalender een 
halve eeuw rondmaakte en uitpakte met 
diverse activiteiten.
De (herboren) ontmoetingslocatie anno 
2022 werd de parochiekring O.L.Vrouw 
Geboorte in de Gentse kanaalgemeente 

Filmprojecties schragen jaarboek De Oost-Oudburg… 
Het 59ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is uit. De 
voorstelling in de parochiekring van Desteldonk knoopte heraan met 
het stramien van voor de coronacrisis. Anders gezegd, met een fysisch 
ontmoetingsmoment van geloofsgenoten, met diverse filmprojecties, de 
afhaling van het ‘zwaarwichtig’ gevarieerd leesvoer - 470 bladzijden - 
en een opbeurend drankje als opstap naar het nieuwe jaar…

Desteldonk. Behalve de gebruikelijke ‘af-
wisseling’ was die keuze meteen ook een 
dankbare (h)erkenning van lokaal heem-
kundige Dirk Uyttendaele. Die is als inwo-
ner al vele jaren aan de slag in het gebied 
en cultureel betrokken bij zowat alle acti-
viteiten die het nog altijd landelijke dorp 
kleur en uitstraling bezorgen. Dat hij voor 
het 59ste jaarboek twee bijdragen pleegde 
over ‘plaatselijke onderwijzers’, verklaart 
voor een stuk mee die keuze (zie kader-
stuk). De gastheer vergastte bovenop met 
een ‘film uit de oude doos’. Zeg maar, uit 
de jaren ’60 van vorige eeuw toen de ka-
naalgemeenten (én ook Oostakker) protes-
teerden tegen een annexatie met Gent. De 
zogenoemde kanaalgemeenten Sint-Kruis-
Winkel, Mendonk, Desteldonk en het ge-
hucht Terdonk werden op 1 januari 1965 
ingelijfd. “Om verdere industrialisering in 
de Kanaalzone mogelijk te maken”, luidde 
de argumentatie. Vanuit een volkse en erg 
menselijke bezorgdheid, klonk het protest 
nog altijd oprecht, bleek uit de beelden. Al 
was het ook toen al een gevecht van David 
tegen Goliath. Daaraan kon ook een tijde-
lijke ‘volksverhuizing’ naar en een betoging 
aan het Gentse stadhuis, niets verhelpen. 
De grote fusie met de stad met zijn huidi-
ge vele deelgemeenten dateert al van janu-
ari 1977. Voortschrijdend (?) politiek inzicht 
én confrontatie is van alle tijden. En dus in 
se ook nog niet veel veranderd. Het einde 
is nog niet in zicht. De (gedwongen?)  fu-
sies die worden aangekondigd, omwille van 
logistieke en financiële redenen, voorspel-
len maatschappelijk weinig goeds. Goed 
dat we dit tijdsdocument nog eens konden 
beleven. Om beter de strijd van de gewone 
mens tegen soms megalomane ingrepen en 
tegen ‘het grote kapitaal’ te kunnen begrij-
pen. Ook daar zijn heemkundigen en ge-
schiedenisvorsers, inzichtelijk en duidend, 
goed voor. De toekomst behoort nog al-

tijd het verleden toe. De recente budget-
taire afschaffing van de stedelijke dienst 
Stadsarcheologie is dus meer dan zomaar 
een aderlating. Met wat creatieve fantasie 
zou je dat zelfs ‘censuur op termijn’ kunnen 
noemen…

Filmprojecties
De boekvoorstelling werd uitzonderlijk ge-
schraagd door nog enkele filmprojecties. 
Er was het halve eeuwfeest van het DSMG, 
een terugblik op 150 jaar Sint-Amandsberg 
en sfeerbeelden over het geslaagd opzet 
‘Scheldekronkels van het GeMuDes-team 
Destelbergen. (De laatste twee komen ook 
uitgebreid in het nieuwste jaarboek aan 
bod). Met dank aan lid Luk Van Vreckem en 
zijn echtgenote die op dat vlak al langer een 
meerwaarde betekenen voor de heemkun-
dige kring. De vroegere Oostakkernaar - nu 
Destelbergen - brengt al een heel leven het 
plaatselijk nieuws in woord en beeld. Van-
daag nog altijd ook online als cineast voor 
de webstek cultuurinbeeld.be. Met een be-
dankje voor het beschikbaar gestelde foto-
materiaal. Voorzitter Louis Gevaert overliep 
in vogelvlucht het voorbije werkingsjaar. Hij 
herhaalde dat het uitgewerkte ‘molenplan’ 
in het gebied uitvoerig digitaal kan worden 
geconsulteerd en is alsmaar dringender op 
zoek naar nieuwe krachten in uiteenlopen-
de domeinen. Die zorgen werden (tijdelijk) 
verdronken door een paar gratis consump-
ties als opstap naar 2023 en een ‘diaman-
ten’ jaarboek. We kijken er nu al naar uit...

Tekst Eric VAN LAECKE
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Toen onderwijzer en heemkundige Hen-
ri Uyttendaele in mei 1975 met pensioen 
ging, verschenen regionaal en bij Toeris-
me Oost-Vlaanderen diverse artikels. Die 
vormden de basis voor ‘Henri Uyttendae-
le (1910-1985), onderwijzer en heemkun-
dige’. Ook voor auteur Dirk was dit om 
uiteenlopende redenen een ijkpunt waar 
hij niet aan voorbij kon. Onderwerpsitem 
Henri was de broer van zijn vader, te-
vens zijn dooppeter én zijn onderwijzer 
in het derde en het zesde studiejaar in 
Desteldonk. Het werd de aanzet tot een 
leeswaardige combinatie van historische 
feiten, herinneringsvolle anekdotes en 
een nabij aanvoelende familiekroniek. 
Wekelijks kwam zijn vroegere ‘meester’ 

Jaarboek is alweer lijvig en gevarieerd 
Jaarboek 59 van heemkundige kring De Oost-Oudburg is 
alweer lijvig en aanlokkelijk leesvoer. De uitgave zoemt dit 
keer in op Desteldonk en Sint-Amandsberg. Ook  Heusden 
(Destelbergen) en een ‘beeldige’ 110-jarige Gentse 
vereniging komen aan bod…

André Coene brengt het relaas over de laatste burgemeester van 
het autonome Sint-Amandsberg Jacques Monsaert.  De bijdrage 
focust op enkele facetten van het toenmalige gemeentebeleid 
die achteraf zelfs grensverleggend bleken. De auteur is goed 
geplaatst want waakt over het archief van de vroegere politicus 
dat in het beheer kwam van het DSMG. Ook de jaarlijkse Cam-
po Santoherdenking bracht recent postuum hulde aan ‘baan-
breker’ Monsaert. Met als titel “In 2022 zou Sint-Amandsberg 
150 jaar geworden zijn’ schrijft trouwe klant Frederik Vander-
straeten met veel passie, veelzijdigheid én met oog voor detail 
alweer over zijn geliefde (deel)gemeente. Recent zette hij in 
de kerk van het Sint-Elisabethbegijnhof ook een beklijvende en 
druk bezochte retro-tentoonstelling op rond het onderwerp. 
Onder de vleugels van het DSMG en De Oost-Oudburg. Over de 
deelgemeente valt nog altijd veel te vertellen en te schrijven. 
Gelukkig is en blijft Vanderstraeten een drukke ‘leverancier’. 
Dezelfde auteur heeft ook zijn hart verpand aan de Koninklijke 
Fotokring Lux Nova. Tien jaar na het eeuwfeest schrijft hij een 
nieuwe bijdrage over het wel en wee van die krasse 110-jari-
ge ‘beeldige’ vereniging. Fotokringen neigen naar vergrijzing, 

hebben last met de opvol-
ging en verdwijnen. Lux No-
va is intussen een decennium 
verder en overleeft nog al-
tijd. Voor de heemkundige 
was het de aanzet om ook 
die periode nu al vast te leg-
gen voor het nageslacht. Leo 
Fiems grasduinde alweer in 
de Heilige Kruiskerk van 
Heusden en haar onroerend 
religieus erfgoed, zeg maar 
goud, zilver en zijde. Al 
vroeger kwam er een bijdra-
ge over de geschiedenis van 
de Heusdense kerk en de ob-
jecten die er deel uitmaken 
van het interieur zoals meu-
bilair, beelden, schilderijen 
en glas-in-loodramen. Hij gaat op die insteek verder en gaat 
dieper in op voorwerpen die te maken hebben met de liturgi-
sche vieringen, de religieuze praktijken en de volksdevotie. Het 
GeMuDes-team reflecteert dan weer met veel foto’s en tekst 
op de voorbije tentoonstelling ‘Scheldekronkels’ in het GOC en 
doet het boeiende verhaal van Destelbergen, Heusden en de 
Schelde een stuk over. Over de ‘onderwijzers van Desteldonk’ 
van Dirk Uyttendaele kan je hiernaast lezen.

Eric VAN LAECKE  

Ook Desteldonk stoffeert jaarboek
Met twee bijdragen over ‘Desteldonkse onderwijzers’ stoffeert 
Dirk Uyttendaele het 59ste jaarboek. Het bewijst dat ook kleinere 
deelgemeenten er een eigen boeiende geschiedenis op nahouden. In een 
tijd dat het onderwijsgebeuren nooit zo centraal stond…

op bezoek en vertelde over zijn hobby’s: 
stamboomonderzoek en heemkunde. U 
raadt het al: de microbe werd doorge-
geven. De man werd geboren, groeide 
op en huwde in Zaffelare en studeerde, 
woonde en werkte in Oostakker. Die 
laatste twee later ook in Desteldonk. Hij 
overleed en werd begraven in zijn hei-
mat Zaffelare. Allemaal plekken die te 
relateren zijn aan het ‘ontginningsge-
bied’ van De Oost-Oudburg. N.a.v. van 
de eerste bijdrage kwam ook veel infor-
matie tevoorschijn over zijn voorgangers, 
onderwijzers van de gemeenteschool 
van Desteldonk. Het was voor Dirk Uyt-
tendaele het sein en de extra motivatie 
om ook die wetenswaardigheden samen 

te brengen en te… de-
len. Ondersteund door 
de zogenoemde Sta-
tus Scholarum waar-
mee de scholen en de 
onderwijzers destijds 
via een voorgedrukte 
vragenlijst werd geë-
valueerd. De voorloper 
en -bode van een vele 
grotere ‘papierslag’ 
in het onderwijs van 
vandaag. Het werd de 
ruggengraat van een 
tweede artikel in het 
jaarboek: ‘Onderwij-

zers in het deelgemeentelijke onderwijs 
te Desteldonk (1844-1965)’. Met dank 
voor de Desteldonkse gastvrijheid…

Eric VAN LAECKE  
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Na Antwerpen en Mechelen komt in Oos-
takker dus een derde ‘Nooddorp voor 
Oekraïne’. De Vlaamse ministers Bart So-
mers (Open Vld) en Mathias Diependaele 
(N-VA) en burgemeester Mathias De Clercq 
gaven daartoe recent officieel de aftrap. 
Vooraf had ook een infovergadering 
plaats. Het terrein in de Eikstraat ligt tus-
sen de  voetbalinfrastructuur van Racing 
Gent/AA Gent en het oesterzwammen-
bedrijf van Maatwerkbedrijf De Kromme 
Boom. De betrokken zone staat steden-
bouwkundig ingekleurd als ‘gemeen-
schapsvoorziening’. Tot nu toe stelde de 
eigenaar de gronden ter beschikking voor 
maisteelt. De stad sloot met de eigenaar 
een opstalovereenkomst voor vier jaar. Al 
weet niemand hoelang de oorlogssituatie 
zal aanhouden. Volgens de commentato-
ren vandaag, best heel lang. De opvang is 
sowieso tijdelijk en bedoeld voor Oekra-
iners met een (Europees) statuut van ‘tij-
delijk ontheemde’. Vooral moeders met 
kinderen zijn op komst. Die wonen van-
daag al grotendeels in de stad. O.m. bij 
privégezinnen bij wie het goedbedoeld 
opvangjasje door de tijd in eigen vlees 
begint te snijden. Als het oorzakelijk ver-
band ophoudt - lees als de oorlog stopt - 
wordt het nooddorp weer losgelaten. En 
wordt het terrein uiterlijk na zes maan-
den in alle oorspronkelijke staat hersteld. 
Dat is decretaal vastgelegd. De eerste 
voorbereidingen zijn al gestart.  

Bouwfases
Op het terrein worden - in twee fases - 
een 200-tal woonunits opgesteld be-
stemd voor zo’n 600 Oekraïners. In de 
eerste fase komen er een 50-tal van de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wo-
nen (VMSW). Die zullen nadien worden 
gebruikt voor herhuisvesting van soci-
ale huurders. In een tweede fase - in 
het najaar – worden een 15 -tal woon-
units aangekocht die later kunnen die-
nen voor studentenhuisvesting. Voor een 
goed begrip, uiteraard niet op het be-
trokken terrein aan de Eikstraat! Deze 
maand starten de grondwerken. Plaat-
sing van 53 losstaande (niet stapelbaar) 
containers inbegrepen. Ergens tegen no-
vember worden de resterende 147 een-
heden verwacht. Die worden gestapeld 
in twee bouwlagen. Het gaat om kwalita-
tieve wooneenheden die aan de Vlaam-

Oostakkers ‘Nooddorp voor Oekraïne’ 
wordt gespreid in de tijd…
Het optrekken van een ‘Nooddorp voor Oekraïne’ aan de Eikstraat 
dit jaar, wordt logistiek en organisatorisch gespreid in de tijd. De 
eerste oorlogsvluchtelingen worden verwacht in april, de rest in het 
najaar. Het Vlaamse Gewest en de stad Gent hebben er alles voor veil 
om het dossier in goede banen te leiden. De infoavond gaf heldere 
antwoorden op veel onzekere vragen en ongerustheid. Maar ook het 
politiek engagement om afdoende werk te maken van een aantal 
realistische knelpunten…

se wooncode voldoen. Ze omvatten een 
living, keuken, slaapkamer en badkamer. 
En bieden de nodige privacy en voorzie-
ningen. Naast de wooncontainers komen 
er ook gemeenschappelijke polyvalente 
ruimtes die kunnen gebruikt voor work-
shops, onderwijs of andere activiteiten, 
was- en droogvoorzieningen en onthaal-
ruimtes voor het OCMW. Er wordt ook 
speelruimte voor kinderen voorzien, Zo-
wel binnen als buiten.

Mobiliteit
Mobiliteit en vooral par-
keren beroert er al lan-
ger de gemoederen. Een 
knelpunt dat best effici-
ent en effectief wordt 
aangepakt. Een beperkt 
aantal van die vluchte-
lingen is hier met de au-
to. Er wordt rekening 
gehouden met maxi-
maal veertig voertui-
gen. In het nooddorp 
kunnen ze niet par-
keren. Op 200 meter 
wandelafstand is er par-
keergelegenheid aan de 
kant van en op de brug 

aan de Gentstraat. In de Eikstraat is er 
parkeerverbod. De politie zal er op toe-
zien dat dit wordt gerespecteerd. Het 
aanbod aan buslijnen zou volstaan, voor-
lopig ook in een voldoende frequentie. 
Op het terrein komt er een fietsenpar-
king en toegankelijke wandelwegen. Ter 
hoogte van de bushalte in de Gentstraat 
komt er een veilige oversteek voor voet-
gangers en fietsers. Die maatregel was 
voorzien voor de uitrol van de zone 30 
dit jaar en wordt versneld uitgevoerd.  In 
eenzelfde context wordt ook de voorzie-
ne snelheidsremmer ter hoogte van vzw 
De Kromme Boom vervroegd uitgevoerd. 
Alles wordt vanaf nu zorgvuldig gemo-
nitord, zoals dat heet. Hoop doet leven. 
Dat weten ook de Oekraïners als geen an-
der. Andere knelpunten op termijn als de 
beschikbare plaatsen in de onderwijsin-
stellingen en idem dito bij de plaatselij-
ke dokters kwamen ook aan bod. Ook dat 
wordt verder gemonitord. Wordt dus so-
wieso vervolgd.

Eric VAN LAECKE    
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Kapsalon
Olivier
Pijphoekstraat 54
Oostakker

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

Zondag en dinsdag gesloten

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

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

Door de Covidcrisis werd het concert 2 
keer uitgesteld, maar op 18 December 
jongstleden kon het plaatselijke koor uit 
Oostakker en Lochristi zich eindelijk op-
maken voor een volwaardig, avondvul-
lend kerstconcert in de St-Amanduskerk 
in Oostakker. Het was een evenement 
waar we reeds lang naar uitkeken. De 
weergoden dreigden nog roet in het eten 
te gooien, maar dankzij de strooi-inspan-
ningen
van de Dekenij werd de kerk toch bereik-
baar te voet; door de plotse aanvriezen-
de regen waren de voetpaden immers tot 
een ijspiste omgetoverd.

Geslaagd Kerstconcert t.v.v. ‘Kans’
Met enige vertraging bracht Maxim Col-
paert’s koor het beste van zichzelf met 
enkele klassieke kerstliederen, onder an-
dere van de hand van Wolfgang Amadeus 
Mozart. Het aanwezige publiek kon zijn 
beste zangstem bovenhalen toen de diri-
gent zich naar de kerk toedraaide en de 
aanwezigen uit volle borst “er is een kin-
deke geboren op aard” liet meezingen.  
De kerstsfeer zat er al helemaal in. Ook de 
begeleidende violist en pianist én sopra-
nen konden ons in een hemelse kerstsfeer 
brengen. Een tweede deel omvatte het 
kerstoratorium ‘Nieuw begin’ met tek-
sten van de hand van Huub Oosterhuis.  

Ondanks de moeilijke weersomstandig-
heden waren toch een kleine 200 toe-
schouwers komen opdagen die allen 
vonden dat het goed was.

Dit concert kwam tot stand door een or-
ganisatie van de Dekenij Oostakkerdorp 
in samenwerking met de dienst Cultuur 
van de stad Gent, de lokale kerkraad en 
het koor Vokamando zelf. De opbrengst 
werd geschonken aan de lokale Wel-
zijnsschakel Kans (zie hierover verder in 
Attentie). Wij koesteren de stille hoop 
dat dit kerstconcert een nieuwe traditie 
mag worden in Oostakker zodat we ook 
volgend jaar opnieuw tijdig in kerstsfeer 
ondergedompeld worden. 

Tom A.
Dekenij Oostakkerdorp

De overhandiging van de cheque aan ‘Kans’.
Van lnr: Hermin Knudde (voorzitter Kans),

Cédric Van der Linden en Claudine Hardies.
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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. 

VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen

Jean-Pierre Maeren (67) brengt overal 
mensen aan het lachen. Hij is en blijft 
in Oostakker - maar ook op de Sint-Ber-
nadettewijk - een welkome gast. De de-
kenij zorgt ervoor dat hij straks weer zijn 
opwachting kan maken op plaatselijke 
bodem. Hij is dus terug van lang wegge-
weest. Het doet de honger om hem nog 
eens aan het werk te zien, alleen maar 
toenemen. Hij pakt er uit met zijn jubi-
leumvoorstelling over de lotgevallen in 
een Gents rusthuis. Met o.m. als gasten: 
Gaston met zijn kapotte sifon, Renaat 
met zijne prostaat en Vazeline met de 
kapotte knieën…
Wie de Gentse artiest al jaren volgt, 
weet dat artistieke begaafdheid, oe-
verloze humor en speelse en vrijblijven-
de ontspanning zijn artistieke woorden 

‘Popkoning’ brandt al kwarteeuw op het netvlies…
Op uitnodiging van Dekenij Oostakkerdorp is de Gentse entertainer 
Jean-Pierre Maeren alias De Popkoning op zaterdag 28 januari te gast 
in het Ontmoetingscentrum Oostakker (OCO).  Al een kwarteeuw 
tronen de koninklijke pop én diens mega-hit ‘Albert-Rap’ succesvol 
mee in zijn spoor… (Zie affiche)

en daden kruiden. En ook op termijn la-
ten doorsmaken. Anders gezegd, het 
zijn nog altijd sterk herkenbare pijlers 
die zijn entertainment én handelsmerk 
schragen.

Draadpoppen
Jean-Pierre Maeren kreeg de voorlief-
de voor draadpoppen met de paple-
pel ingegeven. In een tijd dat zijn vader 
Henri aan de Brugse Poort een eigen 
poppentheater had. In de verdere jaren 
borduurde hij stelselmatig aan een ei-
gen(zinnige) weg en een dito uithang-
bord.
Via de nieuwszender VTM en het mop-
penprogramma ‘Hygiëne Thuis en 
Daarbuiten’ (HT&D) kwam zijn poppen-
wereld – intussen ook vertaald in latex-

poppen - helemaal tot zijn recht én tot 
een vernieuwd leven. Met een heel rui-
me naambekendheid en optredens tot 
gevolg. Figuren als ondeugend Nico-
tje, Zuster Vaseline én koning Albert II 
maakten hun debuut op het scherm. 
De royale en geestige uitspraken van 
die laatste, leverde hem het predicaat 
‘Gentse Popkoning’ op. In samenwer-
king met de (Beerveldse) toetsenist, 
liedjesschrijver, componist en zoveel 
meer Miguel Wiels leverde dat een heu-
se rap-plaat op. ‘Albert Rapt’ bleek ach-
teraf goed voor een gouden en platina 
oplage. En een optreden in het nog al-
tijd erg populaire en erg Vlaamse ‘Tien 
om te zien’ dat onlangs nog eens nostal-
gisch voor het voetlicht werd gebracht. 
De Vlaamse zangers zijn sindsdien voor 
hem geen onbekenden meer. Hij treedt 
vaak op in hun voorprogramma.
Tijdens de recente ‘Week van het Gents’ 
vierde De Popkoning zijn kwarteeuw 
bestaan met de show ‘Oost West T(e)
huis best’ over de lotgevallen in een 
Gents rusthuis.
Straks krijgt ook Oostakker nog een (ul-
tieme) kans om dat humorvol mee te be-
leven… 

Eric VAN LAECKE

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
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De verkiezingskoorts stijgt…
Op de infovergadering kreeg bevoegd 
mobiliteitsschepen Filip Watteeuw van een actievoerder 
in het plaatselijke dossier de volle  laag. “De schepen 
luister nooit naar wat er leeft bij de bevolking en houdt 
er trouwens ook geen rekening mee. Overleggen staat 
niet in zijn woordenboek”.

De schepen riposteerde “Ik ben altijd bereid tot gesprek 
maar dan op een beschaafde manier”. Ieder zijn waarheid. 
De confrontatie leidde alvast tot toenadering en een mon-
delinge afspraak tot verder contact. De reputatie van de be-
leidsmaker is nu eenmaal bekend en berucht. Zijn visie en 
beginselvastheid op dat vlak, evenzeer. Hij is in se dus een 
goede schepen want doet wat hij zegt en aankondigt. Alleen 
zijn veel van zijn recepten voor vele Gentenaars - en zelfs 
daarbuiten - eerder dogmatisch en grijpen die versmachtend 
naar de keel en ook naar de portemonnee.

Maar we hebben mededogen. Vanuit een politiek helikop-
terzicht, hebben zijn coalitiepartners evenveel - of eigenlijk 
zelfs nog meer - boter op het hoofd. Omdat ze al jaren stil-
zwijgend en nauwelijks weerbaar alle ingrepen mee onder-
gaan en goedkeuren. Insiders weten al langer waarom. Het is 
een oud maar nog altijd wijs gezegde: omwille van de smeer 
likt de kat de kandeleer. Daar zal zelfs een stadslijst niets aan 
veranderen. Het wordt volgend jaar moeilijk… kiezen.  

Eric VAN LAECKE
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STRAFFE SALONCONDITIES
HELEMAAL OPEL 

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

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.
*Gratis 5 jaar Opel Flex Care garantie is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 3 jaar, op basis van 15.000 KM per jaar. Informeer naar de gedetailleerde voorwaarden op opel.be. Aanbod 
voor Particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel personenwagen, geldig van 19/12/2022 t.e.m. 31/01/2023.

  1,0-1,1 l/100km    14,0-14,3 kWh/100km    23-24 g/km    tot 79 km autonomie



We verwelkomen je dit jaar graag terug op 
het Autosalon, maar de deuren van onze 
showroom staan uiteraard ook wagenwijd 
open. Maak een afspraak en ontvang een 
voucher van €250. Tot snel!

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

Als tussenoplossing naar weer betere 
tijden trok vorig jaar de sleetocht van 
de kerstman huis-aan-huis met kind-
vriendelijke cadeautjes. Die inspanning 
werd door de bevolking  erg gewaar-
deerd maar is organisatorisch niet de 
combineren met het grote opzet. De 
optocht werd aangevoerd door de 
driewielende muzikale Gentse artiest 
Wiewieneke, uitgedost als eigentijdse 
winterman. Ondanks de oproep daag-
den geen andere peddelaars op. De co-
lonne vertrok nu aan de Busstraat. Op 
de vroegere locatie in de Keurestraat 
stonden de gewassen nog in bloei en 
werd de ruimte te krap.
Maar in Desteldonk helpt iedereen nog 
altijd iedereen. De families Polfliet en 
Boussaert verwelkomden de tractoren, 
inwoner Etienne De Jaegher kreeg de 
vrachtwagens over de vloer, of beter 
de akker. Jachthaven VVW Mendonk 
stelde vooraf een bevrijdend drank-
tentje op. Het parcours (10 km.) bleef 
intact. Het is afwachten wat de herin-
richtingswerken in Desteldonk zullen 
brengen. De feeëriek erg gekleurde en 
versierde optocht was zowat drie ki-
lometer lang en duurde zowat ander-
half uur. De straatlichten in Desteldonk 
werden tijdelijk gedoofd. Dat had niets 
met de energieproblematiek te ma-
ken. Langs de weg -  of vanachter het 
vensterraam - bewonderden de bu-
ren de inspanningen van het organise-
rend comité. Op diverse kruispunten als 
Vierweegse, Hoeksken, Hijfte-Center, 
Moleneinde  en Desteldonkdorp troep-

Desteldonkse tractorenparade
was helemaal terug
Na twee jaar corona verbijten, was de tractorenparade van 
Kerstcomité Desteldonk helemaal terug. Die telde 325 voertuigen 
waaronder 45 vrachtwagens. Een nieuw record. Alles verliep 
vlekkeloos en het was de sfeer van de grote dagen waarop de 
landelijke deelgemeente een eigen patent heeft.
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te heel wat volk samen. De tri-
bune aan de kerk - die laatste 
voorbeeldig verlicht door in-
woner Jourie Stals - zorgde 
voor de beste uitkijk. En ook 
wel voor veiligheid (kinderen) 
en fysieke rust (ouderen).
De kerstman nam in de feest-
tent - dank aan de broers Rudy en Ronny Stevens - wat graag 
de kindertekeningen in ontvangst en deelde cadeautjes uit. Een 
DJ zorgde voor aanhoudende ambiance. De eetstanden ser-
veerden frietjes met stoverij en broodjes met beenham. Voor de 
dorstigen was er soep, glühwein, cava en andere drankjes. Die 
ruime bevoorrading was nodig om de vele tientallen deelne-
mers en begeleiders die van heinde en ver kwamen, ook inwen-
dig een goed gevoel te geven. En was meteen ook goed om de 
werkingskas van Kerstcomité Desteldonk te… spijzen.
De Desteldonkse tractorenparade was weer helemaal terug. 
Met dank aan de inrichters én de deelnemers die dat (ver-
nieuwd) weer mogelijk maakte. 

Tekst Eric VAN LAECKE
Foto’s Jan CALLEBERT

Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

van 12:00 tot 15:00 en 18:00 tot 22:00Volg ons op en

Lunch: 29 euro
woensdag t.e.m. zaterdag

van 12 uur tot 14u30

Vraag naar onze uitgebreide wijnbijbel.

Maandmenu Januari

Hapje van de chef
&

In rode biet gemarineerde noordse zalm,
wasabi structuur 

of
Tartaar van edelhert, bos paddestoelen, parmezaan dip 

***
Witloof room soep, gerookte tonijn,

schuim van brie  (+ 14 euro)
***

 Gegrilde koolvis, ratatouille van vergeten groenten, 
mousseline saus 

of
Stoofpotje van fazant, gegrild witloof, aardappel chips,

zalf spruitjes 
***.

Koude sabayon, gemarineerd rood fruit, vanille ijs 
of  

 Tiramisu, speculaas, chocolade 

39 euro

Een informatieve brug te ver!
In vorig nummer las u dat men vanaf maandag 5 decem-
ber weer over de brug kon aan de Krijtekerkweg. Het be-
richt stond in de laatste officiële omzendbrief. Na zowat 
twee maanden vertraging in de werken, kwam die tijding 
trouwens niets te vroeg. De aannemer besliste er anders 
over en stak ongegeneerd bij de aangelanden - naar ver-
luidt aanvankelijk niet bij de scholengemeenschap - een 
papier in de bus om de vertraging te melden. Zelfs tot 
tweemaal toe. Intussen kwam er ook een weekje winter. 
Bij het ter perse gaan - 3 januari - was aan die toestand 
nog niets veranderd. Tot ongenoegen van al diegenen die 
er al maanden zitten op te wachten. En van de school-
directies die bij elke ingrijpende wijziging te elfder ure 
leerlingen en leerkrachten informatief bij de les moeten 
houden. Wat ook de reden is, de aanpak verdient een re-
gelrechte blaam voor alle verantwoordelijken achter de 
werken. Extra controle op de voortgang van de werken, 
zoals destijds aan Oostakkerdorp en in de Lourdesstraat, 
ligt voor de hand. Dat men dat na ruim acht jaar wegen-
werken in Oostakker en omgeving nog altijd niet heeft 
begrepen, is ook een politieke afgang. Oh ja, schiet dus 
niet op Attentie want we zijn mee slachtoffer…

Eric VAN LAECKE      
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STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

Marie-Thérèse Joséphine Thècle de Né-
donchel werd in mei 1810 geboren (in 
Doornik) in een allesbehalve arm gezin. 
Naast hun gezinswoonst in Doornik had-
den ze ook een winterverblijf in Parijs, 
een kasteel in Boussu en nog een zomer-
verblijf in Bretagne.
Marie-Thérèse huwde in 1829 met Alp-
honse Jean Joseph de Calonne, markies 
de Courtebourne, die toen al op kasteel 
Slotendries in Oostakker woonde. Alp-
honse werd eigenaar van het kasteel met 
het uitgestrekt park na het overlijden van 
zijn moeder Théodore Jeanne Ghislaine 
Joséphine de Plotho d’Ingelmunster. 

Het echtpaar kreeg drie zonen: Amédée 
(°1830), Victor (°1834) en Arthur (°1839).
De oudste trouwde met Astérie de Thien-
nes, gravin de Rumbeke. Hun eerste 
zoontje stierf al na enkele weken en hun 
dochtertje Marie was slechts 4 jaar toen 
haar moeder Astérie stierf bij de geboor-
te van het jongste zusje, die het ook niet 
overleefde. Vanaf dan was Marie heel 
vaak bij haar grootmoeder in Oostakker. 
Haar vader Amédée raakte besmet met 

Marie-Thérèse de Courtebournelaan
Aan de voet van de brug over de R4 in Oostakker vinden we een straat met 
als naam : Marie-Thérèse de Courtebournelaan. Bij velen zal er een belletje 
gaan rinkelen vanwege de link tussen die naam en het bedevaartsoord en de 
Mariagrot in Oostakker-Lourdes.

tyfus en overleed in 1876. Toen Marie 
meerderjarig werd, trad zij in het kloos-
ter van de Redemptoristinnen te Meche-
len en stierf er in 1884 na een pijnlijke 
ziekte. Ze werd slechts 27 jaar.
Victor, hun tweede zoon, was een schit-
terende student aan de Leuvense uni-
versiteit. Hij werd jezuïet en bracht het 
tot rector van het college in Doornik. Hij 
stierf op 39-jarige leeftijd.
De jongste zoon, Arthur, was “ongenees-
lijk ziek” en bleef het zorgenkind van de 
markiezin. 

Alphonse de Courtebourne, de echtge-
noot van Marie-Thérèse, stierf in 1857.  
Hierna leidde de markiezin een aantal ja-
ren een teruggetrokken en vroom leven 
en wijdde ze zich aan liefdadige werken. 
Zij was lid van de orde van Sint-Francis-
cus-Xaverius, die erg actief was in de ar-
menzorg in Gent. Thuis, in Oostakker, 
ging de markiezin vaak wandelen in haar 
kasteelpark, samen met haar kleindoch-
ter Marie. 

In de periode rond 1870 was het heel po-
pulair om op adellijke 
domeinen grotten met 
waterpartijen te heb-
ben en Marie-Thérè-
se besliste om ook 
zo’n grot met aquari-
um te laten bouwen. 
De toenmalige pastoor 
Moreels van Oostak-
ker stelde de markiezin 
voor om in de grot een 
nis te voorzien om een 
Mariabeeld te plaat-
sen. Het beeld werd ge-
plaatst en de markiezin 
vroeg aan de bisschop 
van Gent de toelating 
om het beeld te laten 
wijden, waarmee hij 
instemde. Pastoor Mo-
reels kwam met zijn 
parochianen in proces-
sie naar het kasteel-
park op 29 juni 1873 
voor de wijding, waar-
mee hij de grot ineens 
ook onder de aandacht 
bracht.
Die parochianen kre-
gen van Marie-Thérè-
se de Courtebourne de 
toelating om regelma-
tig het park en de grot 
te bezoeken en in hun 

zog volgden heel wat andere bedevaar-
ders. 
Zoals in een eerdere editie van Attentie 
reeds verscheen, nam de stroom bezoe-
kers extreem toe na de genezing van Pie-
ter De Rudder na zijn bezoek aan de grot.
Door de grote volkstoeloop op haar do-
mein besloot de markiezin om een apar-
te kapel dicht bij de grot te bouwen en ze 
liet een speciale toegangsweg aanleggen 
zodat de bedevaarders niet meer door 
haar park moesten stappen. Op aanraden 
van de toenmalige bisschop van Gent, 
monseigneur Bracq, kwam er een vol-
waardige kerk i.p.v. een kapel. De mar-
kiezin bouwde met haar eigen kapitaal 
de kerk van O.L.V. van Oostakker-Lourdes 
en het aanpalend priesterhuis. Twee jaar 
na de start van de werken werd de kerk 
ingezegend op 11 april 1877.

Marie-Thérèse de Courtebourne stierf in 
1887 in haar kasteel in Oostakker en on-
danks haar rijkdom liep haar leven zeker 
niet van een leien dakje. Ze moest niet 
alleen haar echtgenoot begraven, maar 
ze verloor ook haar schoondochter, haar 
twee zonen en drie kleinkinderen. Enkel 
haar “ongeneeslijke” zoon Arthur over-
leefde haar enkele maanden. De markie-
zin en Arthur kregen een gedenkplaat in 
de rechterbeuk van de  parochiekerk van 
Oostakker. De familiekelder van de mar-
kiezin de Courtebourne zou daar nog on-
der de kerkvloer liggen.

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

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Toast Literair & Nieuwjaarsreceptie 2023
Zondag 22 januari, 10u30, grote zaal OCO, Pijphoekstraat

VEERLE ERNALSTEEN brengt ons

VERHALEN VAN VRIENDSCHAP,
LIEFDE EN (ON)GELUK
Na een opleiding Drama aan de Academie voor Woord en Mu-
ziek in Gent is Veerle Ernalsteen al ruim zestien jaar voltijds 
“Verhalenverteller”. Evenementen, bibliotheken en internatio-
nale Vertelfestivals zijn daarbij haar habitat.    
Ook al zijn verhalen eeuwenoud, Veerle vertelt ze voor een pu-
bliek van nu, fris en met een lichte draai eraan.   Volksverhalen 
en sprookjes uit vele windstreken.  Soms een tikje duister, hoe-
wel … ook romantiek en sensualiteit loeren om de hoek;  steeds 
verteld met humor en een vleugje deugnieterij, met emotie en 
plezier en in interactie met het publiek ...

FRIS, EIGENZINNIG EN MET HUMOR
Haar ‘Verhalen van vriendschap, liefde en (on)geluk’ die ze 
brengt voor Davidsfonds Oostakker, zijn een nieuwe, speciale se-
lectie uit de rijke wereldverhalenschat; daar maken natuurlijk ook 
Vlaamse verhalen deel van uit.  Dat sluit mooi aan bij de start van 
het nieuwe jaar, en bij ons DF-jaarthema #trots in Vlaanderen#.        
En onze Nieuwjaarsreceptie sluit op haar beurt naadloos aan bij 
deze “Verhalen …”.
Vooraf inschrijven via cedewe.dewaele@skynet.be of tel 09 251 
00 78. Bijdrage (Nieuwjaarsreceptie inbegrepen): bij voorinschrij-
ving: DF-lid 8 euro, niet-leden 12 euro – (de dag zelf: +2 euro)
Betaling op rekening van Davidsfonds Oostakker BE71 7374 2412 
5469

Ander nieuws van DF-Oostakker:
- Oorspronkelijk was op 19/02 de prijsuitreiking van onze JUNIOR 

JOURNALIST-wedstrijd gepland.  Door onvoldoende inzendin-
gen gaat deze niet door. In de plaats komt er op zondag 19/02 
een unieke winterse buitenactiviteit. GELEIDE WINTERWANDE-
LING in het CITADELPARK te GENT, onder leiding van een van 
de grootste experten terzake, Marc COSIJNS, auteur van het 
boek CITADELPARK

- Op vrijdag 17/03 richten we een GROTE QUIZ in, samen met DF 
Destelbergen. Alle quizers welkom.  Ploegen (van max. 4 pers) 
kunnen zich nu al aanmelden.   Zoek dus nu al snel 3 ploegge-
noten om de virtuele QUIZ-wisselbeker in Oostakker te hou-
den !Het is de bedoeling dat deze QUIZ een jaarlijkse traditie 
wordt, die om beurt in Destelbergen (2023) en in Oostakker 
(2024) zal doorgaan

Meer info in de volgende Attentie

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

Nieuwsaanvoer kent vele geografische 
bronnen en oorzakelijke toevallighe-
den. En vooral wakkere burgers die de 
nieuwswaarde van het moment aan-

Britse nieuwsaanbrenger…
voelen en dat, middels een extra in-
spanning, ook nog willen delen. Brian 
Jackson uit de Bredestraat past in dat 
rijtje. Aan de toog - vooral van café 

Reintje - hoort ge de inwijkeling voor-
al Engels praten. Wie hem beter kent, 
weet dat hij het Nederlands best ver-
staat en stiekem, aldoor zijn taalken-
nis opvijzelt. En dat hij maandelijks 
uitkijkt naar Attentie en al vroeger 
naar WegWijs Noord toen hij nog in 
Sint-Amandsberg woonde. Op weg van 
Hijfte naar huis of alvast naar Oostak-
ker, was hij recent getuige van een uit-
slaande brand in een tuinhuis aan de 
Rostijnenstraat in Lochristi. Die was net 
aan de gang en de veiligheidsdiensten 
waren nog onderweg.

Er vielen geen slachtoffers. Een ‘bran-
dend’ actuele foto voor Attentie 
waard? Zeker weten! Zelfs een inge-
burgerde Britse nieuwsaanbrenger kan 
bij ons terecht. Brexit of niet…

Eric VAN LAECKE

Bakkerij Mertens
Lourdesstraat 73 - 9041 Oostakker

T. 09/251 04 31

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

Nieuwe openingsuren
winkel Oostakker, vanaf 1 oktober: 

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

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

uw zondagskrantje.
 

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

=  minimum aan wachttijden! 

Vraag gerust info in de winkel.

BAKKERIJ

OKRA kerstfeest 2022
Het was geleden van 2019 en 160 leden vonden het de moeite om naar het OCO 
af te zakken. Onze proost opende met een passend kerstverhaal van de hand van 
Ernest Claes. Daarna was het de beurt aan Bobby Setter om zijn film “my friend 
Fats” voor te stellen? 2 x 50 min, die zo voorbij vlogen.

Tijdens de pauze waren er de klassieke, maar daarom niet minder gesmaakte,  
boterkoeken met koffie of chocomelk.



nr 01 - Januari 2023                   25

S O L D E N
  

1e paar = 20% 
2e paar = 30%* 
3e paar = 50%*

LORENTI Fashion Shoe - DORP-OOST 107 - LOCHRISTI - 09/356 90 51
DI-VRIJ: 10-12u en 14-18u00 - ZAT: 10u doorlopend tot 18u - ZONDAG: 10-12u

Binnen in de winkel ruime keuze aan:

dames-, heren-, kinderschoenen en
lange laarzen aan € 25 en € 50 !

   Einde reeksen

     -50%

* actie geldig op alle schoenen die aan -20% geprijsd staan.
* kortingen worden steeds verrekend op het goedkoopste paar.

Een stuk verleden
verdwijnt…
In de voorbije weken zijn een aan-
tal ‘bekende Oostakkernaars’ ons 
ontvallen. Met elk van hen had ik 
een dankbare levensherinnering. 
Anders gezegd, een stuk van mijn 
eigen verleden is alweer wegge-
knipt. In de herfst of de winter van 
het leven is dat een normale maat-
schappelijke evolutie die me geen 
angst inboezemt. Wel me alsmaar 
nadrukkelijker de eindigheid van 
het leven doet aanvoelen. Al blijkt 
de manier waarop, het afscheid 
nemen en het verdriet altijd weer 
anders. Deze momentopname is 
eerder toevallig en geenszins limi-
tatief. Nagenoeg alle mensen zijn 
mij even lief, veel inlevingsvermo-
gen en dito mededogen inbegre-
pen…

Tom Rijckaert roept herinneringen 
op aan zijn werk in Sidmar, zijn gro-
te technische kennis en de reporta-
ge over een prille windmolen die 
hij ooit in zijn tuin bouwde. Jules 
(‘Julien’) Verschraegen was mijn 
voetbalcoach bij voetbalclub FC 
Meerakker en - samen met echtge-
note Monique - de stichter van sup-
portersclub De Olympiavrienden 
Club Brugge. Vandaag gevestigd 
in café De Walput. Lisette Broeck-
hove was actief in diverse vereni-
gingen en liep immer in het spoor 
van haar (overleden) echtgenoot 
Julien Droesbeke. Samen maakten 
ze tientallen jaren het mooie weer 
in de (plaatselijke) wielermiddens. 
Bakker René Hemelsoet herinneren 
we ons vooral als lid, doorduwer en 
ouderdomsdeken van de enig echte 
Oostakkerse Sint-Amanduskaarters. 
Ook al in de Walput. Stamvader van 
een grote familie Maurice Van De 
Capelle was zowat de eerste in-
woner die ik ontmoette toen mijn 
ouders vanuit Gent naar de Lour-
desstraat kwamen wonen. Ik huur-
de bij hem jarenlang een garage 
aan de Koestraat (nu Slotendries). 
Over stichter van Wijnen Reintje en 
Jean-Marie Pfaff-fanaat Rudy Rey-
nebeau hopen we in het volgend 
nummer uitvoeriger te berichten. 
Over dorpsfiguur en -filosoof Jo-
hannes De Vuyst (‘Ons Jantje’) van 
café Den Boer, Pijphoekstraat  doen 
we dat zeker, want al afgesproken 
met de familie. Met postume dank 
voor alle mooie ervaringen en en 
interessante babbels….

Eric VAN LAECKE

Crea Ten Hove vzw wenst iedereen 
een creatief 2023 !   Ben je misschien 
nog op zoek naar een leuke bezig-
heid?   Wij hebben alvast nog plaats 
in onze ateliers acryl- en olieverf, pas-
tel, aquarel jeugd, portretteren en 
vrije technieken.  Het werkjaar mag 

dan al in september zijn begonnen, 
instappen kan je op elk moment zon-
der problemen.

Op onze website createnhove.be vind 
je meer informatie en kan je ook in-
schrijven.

Crea Ten Hove vzw
Groot Begijnhof 47
9040  Sint-Amandsberg
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Speciaalbieren
een passie… absoluut
Bij Dranken Geers proberen we dan ook 
(naast een ruim assortiment van een kleine 
2000 speciaalbieren) onze klanten met raad 
en daad bij te staan. Een heel leuke trend, 
die meer en meer zijn opgang vindt binnen 
de bierwereld, is de beerfoodpairing. Daar 
spelen we dan ook gretig op in en ondersteu-
nen we een aantal restaurants met advies en 
bijpassende biertjes. Let wel, beerfoodpai-
ring is niet er zomaar lukraak een biertje bij 
serveren. Alle smaakcomponenten van zowel 
het gerecht als het bier worden ontleed en 
moeten bij elkaar passen of zorgen voor een 
contrast. Dit maakt het allemaal heel boei-
end om zo een meerwaarde 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.

Surf & Turf, 
langoustine, 
kalfszwezerik en 
asperges
 
Je hebt enerzijds de 

langoustine en anderzijds de kalfszwezerik. 
Daarbij heb je een aantal gegrilde groenten 
en groene asperges en een schuimpje van jus 
met Gouden Carolus Tripel. Dit is een gerecht 
met veel body en veel complexiteit.

Het biertje dat je bij dit gerecht voorstelt, 
moet er ook een zijn met veel body, zo-
niet kan het het gerecht niet dragen. Ik 
heb gekozen voor Dulle Teve van Brouwe-
rij Dolle Brouwers, een tripel van 10% alc. 
Het biertje heeft veel body, wat hout, 
wat fruitigheid, alcoholische zoetigheid, 
maar met toch een lichthoppige afdronk. 
De fruitigheid, complexiteit en body van 
het biertje vormen een perfecte match met 
de “vettigheid” van de zwezerik, de ver-
fijning van de langoustine, het gegrilde 
van de groenten, het aardse en zwavel van 
de asperges. De mooie afwerking met het 
schuimpje van de Gouden Carolus Tripel is al 
een eerste aanzet tot een perfecte pairing. 
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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Juwelier Moens
naar correctionele…
De  menselijk erg slopende saga voor juwelier Filip Moens uit de Brede-
straat blijft aanslepen. Vier jaar geleden schoot hij na een brutale over-
val op zijn zaak - en op wijlen zijn vader en zuster Martine - één van de 
vluchtende daders dood. Het werd de start van een lange gerechtelijke 
lijdensweg. De raadkamer stelde hem intussen buiten vervolging maar de 
burgerlijke partijen en het parket tekenden beroep aan. De Gentse kamer 
van inbeschuldigingstelling (KI) verwees hem net voor het jaareinde hem 
naar de correctionele rechtbank. Hij riskeert tot vijf jaar cel…

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

Inschrijven: Uiterlijk op 2 maart 
via QR-code 
mail: steundekrommeboom@gmail.com
Tel. 09/251.64.54
Betalen via overschrijving: 
BE10 8905 3401 1404

Menu:
 

Volwassenen: 20 euro:
Kipfilet met oesterzwamsaus

Stoverij van varkenswangetjes
Vispannetje

Vegetarische pasta met
oesterzwammen

 
Kinderen tot 11 jaar: 12 euro:

Kipfilet
Balletjes in tomatensaus

32STE EETFESTIJN!
11 MAART 2023 VANAF 18U
KEUKEN SLUIT OM 21U

Nieuwe menu, nieuwe traiteur, zelfde gezelligheid!

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en u wil toch een steentje bijdragen door middel
van een gift kan dat via volgend rekeningnummer: BE70 0011 4971 4425 

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Graag uw rijksregisternummer vermelden
in de mededeling.

Welkom op ons 

vzw De Kromme Boom, Eikstraat 81 9041 Oostakker 09/251.64.54 
www.dekrommeboom.be dekrommeboom@telenet.be

Locatie: EDUGO DE BRUG, Eksaardserijweg 24, 9041 Oostakker

Ontdek ons nieuw concept in Groenhof!
Online en fysieke verkoop van lokale producten!

www.groenhof-online.be

KORTE KETEN!
 

Naast onze eigen geteelde 
bio-oesterzwammen, bloemen en planten nu

ook: 
 

(h)eerlijke producten van diverse lokale
boeren en producenten: verse bio-groenten,
hoevevlees, zuivel rechtstreeks van de boer,

...

Bestel eenvoudig online uw lokale producten voor woensdagavond middernacht
en haal je bestelling op in Groenhof, Gentstraat 1 te Oostakker op vrijdag tussen

12u en 18u of op zaterdag tussen 9u en 18u!

Groenhof, Gentstraat 1 9041 Oostakker, 09/335.58.80
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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

*P
ri

js
 g

e
ld

ig
 in

 G
ro

o
t-

G
e

n
t,

 in
cl

u
si

e
f 

6
%

 B
T

W

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.

Nieuwjaarsbijeenkomst:
voorstelling Jaarprogramma 2023
Aan onze trouwe leden van de afdeling Oostakker, wensen 
we een “Gelukkig Nieuw Jaar  voor 2023”

Statutaire  Vergadering en Evaluatie  van de activiteiten van 
het voorbije jaar 2022.

Gezellig samenzijn met de heer Ronny Marino. Getalenteerde 
muzikant. Na 2 jaar corona zijn we blij hem terug te mogen 
verwelkomen. Hij brengt ons gekende liedjes en meezingers 
van vroeger en nu. Zin in een dansje? Dat mag ook.

We verwelkomen jullie met heerlijke tas koffie en een 
verrassing.

Deelname voor de koffie-maaltijd: 6 euro voor leden en
8 euro voor niet-leden.

Meer info:
Voorzitter: Franka Vandenhout
vandenhout.franka@telenet.be, 0475 47 29 07

Penningmeester: Veerle Ackerman
accack.groen@telenet.be, 0475 87 01 64

Secretaris: Noëlla Bracke
vlas.oostakker@gmail.com, 0497 87 70 14

Rekeningnummer: (IBAN) BE90 890 3405 3032

Maandag 16 januari 2023
om 14u30

OCO, Pijphoekstraat,
Oostakker

Frans Gevaertstraat 2 - Sint-Amandsberg

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

Bestel bij ons uw tapasschotel,
kaasschotel of mand met

feestelijk belegde broodjes.

De kerst- en nieuwjaarperiode brengt 
altijd extra licht in donkere dagen. 
Herhaald, dat is in het huidig tijdsge-
wricht van zorgen om een veilige en 
een duurzame toekomst, ook mentaal 
een welgekomen opsteker. Als afscheid 
van die periode belichten we drie initi-
atieven die alsnog wat extra aandacht 
verdienden. De al ruim dertig jaar ver-
trouwde kerststal van KWB Oostakker 
aan Oostakkerdorp was na de wegen- 

Het eindejaarlicht wordt straks weer gedoofd…
In vorige editie kon u lezen dat op diverse plaatsen in de deelgemeente 
het kerst- en eindejaarlicht op komst was. Of zelfs al straalde. Straks wordt 
alles weer gedoofd en kunnen we beginnen dromen van de… lente.  

en coronaperikelen weer helemaal te-
rug. Weliswaar op een andere locatie 
op het intussen immens ogende dorps-
plein. Ook de inzet, de gedrevenheid 
en het zaterdags zweten van de opbou-
wers was terug. Een verdiende en ver-
stekende borrel achteraf inbegrepen. 
Ook de stad Gent stak een tandje bij. 
In de Gentse deelgemeenten kwamen 
er 3D-kerstbomen na de kritiek over de 
povere eindejaarverlichting van afge-

lopen jaar (2021). Het - enige ? - Oos-
takkerse exemplaar fotografeerden we 
vlakbij de rotonde in de Lourdesstraat. 
Het was een geslaagde realisatie die in 
het echte donker zelfs aangenaam licht 
en seizoenwarmte uitstraalde. Ook 
het vertrouwde feeëriek aangeklede 
kersthuisje (vooral ook binnenin) op de 
hoek van de Groenstraat-Emilie Schat-
temanstraat verdiende een afsluitende 
sfeerfoto. Peter Lootens en Mira Meirs-
schaut pronkten er met een twintigtal 
kerstbomen, tachtigduizend lichtjes en 
een bewegend mini-kerstdorp. In deze  
energie wankele tijden mag de laatste 
meer dan het licht uitdoen… 

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.
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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.

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Beste wensen voor het nieuwe jaar! 
En een goede gezondheid !

Schietincident in Gentstraat
De Gentstraat werd op dinsdagavond 27 december op-
geschrikt door een abrupt en kordaat optreden door een 
tiental zwaar bewapende agenten van het Gentse poli-
tiekorps. Zeg maar, het team COPS (Community Oriented 
Policing Support), een elite-eenheid van zwaar getrainde 
manschappen. De tussenkomst kwam er na een aangifte 
van ‘bedreiging’. Twee personen werden ‘in een lopend 
onderzoek’ opgepakt en meegenomen voor verhoor. Ze 
konden daarnaar opnieuw beschikken, zoals dat heet. Naar 
verluidt, ging het om een schietpartij aan de fastfood Fri-
tuur De Drie Zwaantjes ter hoogte van de Walputstraat. 
Het dossier is in verder onderzoek.

Eric VAN LAECKE
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Desteldonk wil
succes verlengen
Jeugd Desteldonk heeft al enkele 
geslaagde activiteiten achter de rug. Nu 
willen we dit succes graag verder zetten. 
Op zondag 29 januari zullen wij van 
09u30 tot 12u30 ook aanwezig zijn op 
de nieuwjaarsreceptie in De Kring. De 
volgende activiteiten kan je binnenkort 
terugvinden op onze Facebookpagina 
van ‘Jeugd Desteldonk’.

Heb je zin om zelf iets te organiseren? 
Hou je zeker niet in.

Voor meer informatie, ideeën, 
suggesties…: mailtje naar:
valerie.vercauteren@chiro.be 
of stuur een berichtje op Valérie Van De 
Chiro

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

verwarming, sanitair, pelletkachels, schouwen, etc.

Michaël Van Parys
Info@preventic.be

0487 178 424  -  09 334 62 17
BTW BE0827.452.362
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In de pandgang werd als aperitief de Cuvée 
Tradition Brut van Vandersteene uit Zwijn-
aarde geserveerd. Deze goudkleurige cuvée 
van de  familie Vandersteene die 3,2 ha op-
pervlakte wijngaard verbouwt, is een assem-
blage van 29% Pinot Noir, 48% Pinot Blanc, 
15% Pinot Meunier en 8% Chardonnay. De 
mond met zachte zuren van deze mousse-
rende wijn volgens de traditionele methode 
is rijk en elegant en de neus geurt intens en 
complex naar peer, nectarine, amandelen, 
gist en brioche. Deze kwaliteitswijn staat in 
schril contrast met de Cava Visiega, die het 
hapje van de chef begeleidde: gesloten in 
de neus en in de schrale mond diepgang en 
consistentie missend. Een Cava onder de 5 
euro kan zijn kostprijs niet verbergen.
Verrasssende keuze van de Gentse Wijnme-

tersgilde om 2 een-
voudige wijnen van 
hetzelfde wijnbedrijf 
uit de vlakten van 
La Mancha met con-
tinentaal klimaat te schenken. Het hoog 
kalkgehalte in de roodbruine zanderige, 
kleigrond draagt bij tot het fruitige karak-
ter van de wijnen. De bleekgele Sinfonía 
Sauvignon Blanc Vino de la Tierr1a de Castil-
la 2020 van het in 2006 door de de Spaanse 
Nuria Altès en de Brit Rafael de Haan opge-
richte Bodegas Abanico geurt naar verfijn-
de, fruitige aroma’s (citroen, limoen, appel 
en peer) met tonen van perzik en mango. In 
de lichte mond met middelmatig alcoholge-
halte mineraal, fruitig en fris. Gemiddelde 
afdronk. De biologisch geproduceerde Sin-

Verrassende wijnen op Bacchusbanket 
van Gentse Wijnmetersgilde 
Zaterdag 22 november vond het 65ste Sint Martinus Kapittel van de 
Gentse Wijnmetersgilde plaats in het historisch kader van de Kapittelzaal 
van de Sint-Pietersabdij te Gent. Op het kapittel werd Martine Braeckman 
als volwaardig kapittellid aangesteld. De Gentse Wijnmetersgilde 
onderscheidde zich door de verrassende wijnkeuze tijdens het 
Bacchusbanket, dat met veel toewijding en stielkennis verzorgd werd 
door Oostakkernaar Frederik Deplus van Chez Vous Catering. 

fonía Sauvignon Blanc Vino de la Tierra de 
Castilla 2020 begeleidde uitstekend  de fo-
rel in gezelschap van venkel, komkommer, 
yoghurt en graanmosterd. 
Als begeleider van de parelhoen en ganzen-
lever, witloof en savooikooi suprème koos 
de Gentse Wijnmetersgilde voor Sinfonía 
Syrah Vino de la Tierra de Castilla 2019: in 
de zachte mond fruitig en evenwichtig en 
zich onderscheidend door zijn intens boe-
ket van zwart fruit (bosbes, zwarte bes, 
zwarte kers) en tonen van zwarte peper. 
Medium afdronk. 

Tekst en foto’s: Ivan Nimmegeers

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

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.
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Café Reintje beschikt - nog als enige in 
Oostakker - over een heuse houten spaar-
kas met honderd vakjes die gedurende vele 
tientallen jaren een pak klanten maande-
lijks een vooruitziend centje deden opzij 
zetten. Het is een herkenbaar maar intussen 
schaars geworden oer-vlaams volksgebruik 
dat alsmaar meer in de verdrukking komt. 
Net als typische volkse caféspelen als kaar-
ten en biljarten. Met de explosie van ‘dar-
ting’ als een stuk eigentijds tegengewicht. 
Het stelselmatig verdwijnen van bruine en 
andere kroegen zet die neergang versneld 
door.  Onze overtuiging dat ‘herbergen de 
universiteit zijn van het leven’ blijft wel 
voor altijd overeind. Met of zonder spaar-
kas. Overigens dient met centen van an-
deren nog zorgzamer omgesprongen. Dat 
een uitbater (of een bankier) soms met de 
noorderzon - en vooral met de kassa - ver-
dwijnt, blijft verrassend en onbegrijpelijk 
dagbladnieuws. In café Reintje konden de 
plaatselijke ‘investeerders’ immer op beide 
oren slapen. Een gelegenheidscomité waak-
te er in al die tijd met strenge maar soepe-
le pols, over de spelregels en een correcte 
(maandelijkse) verwerking. Met dubbele 
en  meer controles en geholpen en onder-
steund door de informatica mogelijkheden 
van vandaag. Met als vooruitzicht naar het 
jaareinde een welkome verzilvering van de 
eigen financiële inspanningen, gespaard op 
eigen tempo en volgens dito draagkracht. 

De Reyntje spaarders zijn ‘uitgeteld’…
De maandelijkse spaarders van café Reintje aan de Bredestraat zijn - 
behalve letterlijk - ook figuurlijk uitgeteld. De herberg staat al een tijdje 
over te nemen. Een onzekere en weinig solide basis om spaarcenten 
te investeren. Tijd dus voor een ultiem en knus afscheidsfeestje tussen 
deelnemers en organisatoren…

Met een pak bierkaartjes bovenop. Eéntje 
voor elke maand dat er werd gespaard. 
Dat laatste was telkens mogelijk door een 
gulle ‘afprijzing’ van uitbaatster Nadine 
Stals. En door het opzetten van allerhan-
de ondersteunende activiteiten zoals o.m. 
een spaghettifestijn, het gewicht schatten 
van een robuuste beenhesp enz. Die waren 
ook goed om de sociale cohesie tussen alle 
lotgenoten te bevorderen. Op de vroegere 
bankinteresten was het al lang niet meer 
rekenen...

Feestje
De zorg om correctheid was ook op de ul-
tieme betaaldag midden december niet 
anders. De te verdelen centen in individu-
ele coupures van maximum vijftig euro, 
waren vooraf nauwkeurig afgemeten, on-
der escorte afgehaald bij de bank en in in-
dividuele omslagen gestopt. Iedereen kon 
rustig alles natellen en liet aansluitend zijn 
handtekening achter. Er werd op die avond 
nog een extra bierkaartje toegestopt, om 

onmiddellijk te gebruiken. De anderen - of 
wat er nog van overbleef - mochten duur-
zaam in de portefeuille. Lien en Joeri van ca-
tering Create uit de Rostijnestraat zorgden 
voor smakelijk hapjes. Sommigen maakten 
zich sterk om hun maandelijks engagement 
steevast thuis verder te zetten. Ten behoeve 
van de (klein)kinderen, de nieuwjaarenve-
loppen of zelfs… de onvoorspelbare ener-
gierekening. Met dank en respect aan de 
jarenlange ‘plaatselijke bankiers’ Marleen 
Stals, Stefanie Notte, Tom Ackerman, Luc 
Knippenberg en (zittend op de foto) Luc 
Vanhaute. Zelf spoedden we ons naar café 
De Spiegel aan Oostakkerdorp waar op het-
zelfde tijdstip eenzelfde uitbetalingsritueel 
zich ontspon. Weliswaar in een wat andere 
context. Meer in volgend nummer…

Eric VAN LAECKE

Gezellig bruin cafeetje 
met terras vooraan en 

achteraan

ALLE INFO IN HET CAFE,
bij Nadine

Bredestraat 142
Oostakker

OVER TE NEMEN:
CAFE REINTJE
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We kunnen met Vdk bank Gent damesvolley 
terugkijken op een meer dan geslaagd volley-
baljaar 2022. Onze dames A speelden de be-
kerfinale 2022, werden kampioen, wonnen de 
Supercup 2023, staan terug in de halve fina-
les van de beker van België 2023 en verloren 
maar 1 competitiewedstrijd in het kalender-
jaar 2022. Tevens overwinteren we Europees 
in de CEV Cup waar we op 11/1/2023 de heen-
wedstrijd spelen op Spaanse bodem tegen 
CV Kiele. Dit zijn prestaties die bewijzen dat 
Gent een echte volleybalstad is. 
Onze jeugdploegen nemen graag een voor-
beeld aan de mooie prestaties van ons Da-
mes. Zo kwamen wij in de jeugdeindronden 
2022, waar de top van Vlaanderen samen-
komt, naar huis met zilver voor de U15 en 
brons voor de U13. Ook huidig seizoen is 
onze jeugd op dreef, dit bewijst het herfst-
kampioenschap van de U11, U15, U17 en U19. In de Jeugd Champions League draaien 
onze ploegen in de top 10 mee. Ook in de beker van Oost-Vlaanderen zitten we nog 
mooi op schema: U11, U13, U15, U17, U19 en dames C en D stoten allemaal door naar de 
1/8 finales. Deze resultaten tonen dat onze jeugdopleiding toch wel wat te bieden heeft. 
Dus reden genoeg om eens af te zaken naar de Edugo Arena.

Damesvolley VDK Gent blikt terug op geslaagd 2022

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Profiteer
nog van onze

S O L D E N
tot eind januari !

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 mannekes en hun hele team
wensen jullie allen een

voorspoedig en positief 2023 !

‘Annchanté’ met Ann en Ann...
De finale van het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar 
ging aan praatcafé The Secret voorbij. Al klonken er best ook 
wat Franse klanken in de plaatselijke ether. Onder de noemer 
‘Annchanté’ presenteerden zangeres Ann De Winter uit Oos-
terzele en Gentse keyboardspeelster Ann Lemaitre een paar 
uurtjes sprankelende livemuziek. De ene Ann is een klassiek 
geschoolde lyrische sopraan en beschikt over een krachtige en 
klankvolle stem. De andere Ann is een vertrouwde toetseniste, 
luistert de plechtigheden op in de Stad en kan putten uit een 
repertoire van ruim tweeduizend nummers. Samen debiteren 
ze op vraag, klassiekers, Franse chansons, evergreens, Neder-
landstalig werk, meezingers, latin, golden oldies, dansbare 
muziek, disco, popsongs enz.  Zelf koos ik voor het voetbal dat 
ongemeen spannend was en (te) lang duurde. Gelukkig had 
ik de dames al vroeger aan het werk gezien en gehoord. Met 
dank toen aan NEOS Oosterzele waarvoor ik als lid te schaarse 
tijd kan uittrekken…

Eric VAN LAECKE 

Zoals aangekondigd in vorige editie wil 
de Vlaamse vzw Wij/Delen het online plat-
form Peerby promoten in een flink deel 
van de deelgemeente. Een infoflyer viel 
nu ook in de brievenbussen van het centrum. Het opzet is niet 
nieuw want al langer actief in steden als Brussel, Antwerpen, 
Leuven en dus ook Gent. Wat achtergrond vooraf. Peerby is 
een internationale vereniging die op een vlotte en duurza-
me manier het (her)gebruik van goederen en diensten propa-
geert. Het rekent daarbij op het geloof en de inzet van zoveel 
mogelijk plaatselijke buurtgemeenschappen om de sociale 
interactie en het opzet behapbaar te houden. Het initiatief 
kadert in een ‘groene’ benadering van deeleconomie en ra-
tioneel en spaarzaam omgaan met onze leefwereld en onze 
planeet. Zeg maar, in het doelmatig benutten van grondstof-
fen, het inperken van de CO2-uitstoot, het vermijden van afval 
enz. Als sociale onderneming ondersteunt Peerby  de ‘duurza-

Spullen huren van uw buren…
Ook in Oostakker centrum zetten een aantal 
buurtbewoners een online deelkast van allerhande 
gereedschap en spullen op poten. De infoflyer 
viel ook daar al in de bus. Wij 
praatten al vroeger met Vlaams 
verantwoordelijke Lieven Dhondt…
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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

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

me ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties’. De ervaring leert dat 
heel wat burgers te vinden zijn voor die 
aanpak en formule en alsmaar bewus-
ter met have en goed leren omgaan. 
Dat dit in een buurtvriendelijke context 
gebeurt, bevordert bovendien de socia-
le cohesie die we in (oorlogs)tijden als 
vandaag harder nodig hebben dan ooit.

Filosofie
De filosofie die er achter steekt, is 
glashelder. Iedereen heeft wel handig 
gereedschap of spullen in huis die niet 
vaak - of niet meer - worden gebruikt. 
Waarom dus nieuwe dingen kopen als 
je die ook bij de buren kunt huren of 
(uit)lenen? Je doet ook jezelf er een ple-
zier mee én helpt mee verspilling en on-
nodige uitgaven te voorkomen. Dankzij 
Peerby en Wij/Delen kan dat op een 
vlotte en veilige manier. Gratis of tegen 
een klein prijsje, garantie op verlies of 
schade inbegrepen. Op de website ont-
dek je wat buren zoal aan gebruiksvoor-
werpen willen delen. Je kan het zelf zo 
ruim niet bedenken: beeld en geluid, 
gaming, dieren, gereedschap, verzor-
ging, kleding, huishoudgerief… ‘Huren 
van uw buren’ is bovendien veilig (beta-
len via IDEAL), sociaal en goedkoop. En 
brengt u veelal in contact met plaatse-
lijke ‘ervaringsdeskundigen’. Bezorging 
en ophaalservice als mogelijkheid inbe-
grepen. Voor de praktische spelregels 
op individuele maat verwijzen we naar 
de webstek. Wie nieuwsgierig is of er 
iets of veel inziet, kan zich aanmelden 
op het online platform.  Voor Oostak-
ker centrum is dat via www.peerby.com/
buurt met uitnodigingscode 7YWUN3M. 
Met de hartelijke groeten van Veroni-
que, Charline en 78 buren uit die omge-
ving. Goed om weten, op het moment 
van de flyer werden in de buurt als 58 
items gedeeld…

Eric VAN LAECKE

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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De Vereniging voor Openbaar Groen 
(VVOG) is een samenwerkingsverband tus-
sen een pak Vlaamse steden en gemeen-
ten. Jaarlijks reikt dat een aantal awards uit 
aan groenprojecten en bloemen en bijeni-
nitiatieven die de groene gedachte uitstra-
len. Op de finaledag in Diksmuide passeerde 
ook de stad Gent de winnende revue. Goed 
voor een ‘Openbaar Groenaward ’22 (OGA)’ 
in de categorie omgevingsgroen voor de he-
raanleg van Oostakkerdorp. En voor drie 
bijensymbolen voor de stedelijke bijen- en 
insectvriendelijkheid.  De jury loofde de cre-
atieve aanpak waarbij - met respect voor 
het erfgoed - toch voldoende speelsheid, 
ontharding en nieuw groen in het Oostak-
kers project werden gebruikt. Diezelfde jury 
was bovenop gecharmeerd door de ‘creatie-
ve bredere aanpak van de historische dries’. 
De bekroning van de geslaagde aanleg is 
trouwens terecht. Los van andere functione-
le en mobiliteisfactoren. Wie zijn tijd neemt 
om ook letterlijk zijn groene blik te verrui-
men, ziet inderdaad veel inventieve invals-
hoeken. Zeg maar, aanleg van grindgazon 

Openbaar Groenaward voor heraanleg Oostakkerdorp
De Vereniging voor Openbaar Groen lauwerde de stad Gent met een 
‘Openbaar Groenaward 2022’ voor de heraanleg van Oostakkerdorp. 
De jury loofde o.m. de creatieve aanpak met respect voor het erfgoed. 
Nu nog wachten op de verdere afwerking (zie kaderstuk)…

als robuuste ondergrond bij de diverse pu-
blieke evenementen die de deelgemeen-
te nog rijk is. Maar ook sierlijke beplanting, 
machoplanten, een vredesmonument en 
dito boom, een mussenbosje, een vetera-
nenbank, een zwerfkeien parcours met ge-
recupereerde grafzerkelementen, dat wil 
herinneren aan de vroegere begraafplaats 
of  de  extra fiets- en wandelpaden. Ook 
de reusachtige keien met dichterlijke ont-
boezemingen en de regenwaterspeeltuin 
zijn doordacht. Evenals de twee waterfiet-
sen die spuitfonteinen van regenwater in 
gang kunnen zetten. Over recuperatie van 
water en ontharding valt veel te zeggen. Zo 
wordt het regenwater van de dakgoot van 
de kerk deels naar een wadi afgeleid, zo-
dat het weer in de bodem kan indringen. 
Op de speeltuigen in ossenbloedrood en an-
der wiebel- en evenwichtsbalken is het nog 
wachten. De bevoegde schepenen Astrid De 
Bruycker van Openbaar Groen en Filip Wat-
teeuw van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw zijn erg gelukkig met het re-
sultaat en de ‘moedige keuzes’ die daar-

toe werden gemaakt om het samenkomen 
van de inwoners te bevorderen. Dat laatste 
lukt (nog) niet echt. Zie ook kaderstuk…De 
aanpak leverde de Stad ook het VMM-label 
‘Waterproof’ op. 

Eric VAN LAECKE

Nu nog de afwerking…
De heraanleg van Oostakkerdorp 
heeft terecht een eerste (groene) prijs 
vast. Toch is het dossier nog niet rond 
en zijn er ook nog altijd knelpunten. 
Hopelijk worden die niet opgeofferd 
aan de huidige besparingsdrift en/of 
verdwijnen die niet in de schuiven van 
de ambtenarij… 
Op het plein is het nog wachten op o.m. 
de kinderspeeltuigen, de renovatie van de 
kiosk en de straatnaambordjes. Of de re-
novatie van de muziektempel door de ge-
dwongen besparingen worden uitgesteld, 
is uit de nu beschikbare informatie nog 
niet duidelijk. De voetpaden in kasseien 
blijven frustraties oproepen bij oudere en 
mindervalide gebruikers. Allicht voor ve-
len een detail maar… Ter hoogte van de 
restaurants Rekkatsoo en Mathise zorgt 
het verlaagde voetpad voor onverwach-
te evenwichtsuitdagingen en ook al voor 
valpartijen. Misschien een rubberen (?) 
strook aanbrengen om het niveauverschil 
aan te kondigen? Na vele maanden in on-
veilige omstandigheden nagelbijten is de 
centrale bushalte aan de Sint-Laurentius-
laan klaar (en vrij) voor de dienst. Een be-
schermende koepel inbegrepen. Nu nog 
het aangekondigde sanitair blok installe-
ren. Als ook buslijn 39 nog zijn herintrede 
kan doen… De voorbereidende werken 
voor de integrale heraanleg van de Gast-
huisstraat zijn intussen aangekondigd. De 
concrete tijdsplanning nog niet. De Dienst 
Mobiliteit (én de bevoegde) schepen zijn 
na de winter dringend aan een evaluatie 
toe van de gecreëerde toestand. Fietsers 
vanuit alle richtingen vrijgeleide geven 
en veelvuldig verkeersregels laten over-
treden (ook andere gebruikers) vraagt 
om een kordatere en veiligere aanpak. 
En om duidelijke signalisatie (hoek nieu-
we straat/Pijphoekstraat). Het invoeren 
van de blauwe zone inclusief ook voor de 
betrokken bewoners zelf, is niet alleen 
disproportioneel maar eigenlijk ‘blank ra-
cisme’ en vandaag zelf een stuk achter-
haald. Om het nog niet te hebben over de 
dagelijks patserige voertuigen, opgefok-
te en luidruchtige brommers en avond-
lijk openlucht vertier in de Gentstraat. 
“Een anders rustige straat” stond het re-
cent in de kranten n.a.v. een indrukwek-
kende politieoptreden. Ze moesten eens 
weten…   

Eric VAN LAECKE
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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

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
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Artistieke nieuwjaarwensen
Trouwe klant van café Reintje kunstenaar Luc Segers uit Lochristi liet 
met de eindejaardagen alweer zijn artistieke sporen na in de bruine 
kroeg. Met engelengeduld en vooral veel (her)schrijven en kleurrijk tel-
kens opnieuw beginnen, zette hij zijn handtekening en wensen op het 
ouderwetse mededelingenbord. Dat was klein bier als je bedenkt hoe 
intens en bepeinzend hij in inwendige stilte, er ook zijn jaarlijks nieuw-
jaargedicht doorwrocht. U kan het hiernaast lezen…

Eric VAN LAECKE  

Koop bij de Middenstand !
In de pijplijn...
Voor volgend nummer worden alvast volgende bijdragen 
verwacht. Ombouw van de R4 in deelzone Desteldonk/
Oostakkerdorp, voorstel voor nieuwe jongerenspeelhoek in 
Sint-Laurentiuspark, groen sprookjesboek ‘de trolmops leidt je 
om de tuin’, verslag nieuwjaarsdrink, levensbeschouwing Jantje 
De Vuyst, actuele situatie tuinwijk Sint-Bernadette en allicht 
een terugblik op plots overleden Rudy Reynebeau van Wijnen 
Reintje… - EVL

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)

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
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ATTENTIE 2023 - 57e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

februari 2 27 januari 3 tot 10 februari
maart 3 27 februari 3 tot 10 maart
april 4 31 maart 7 tot 14 april
mei 5 28 april 5 tot 12 mei
juni-juli 6-7 2 juni 10 tot 17 juni
augustus 8 4 augustus 11  tot 18 augustus
september 9 1 september 8 tot 15 september
oktober 10 29 september 6 tot 13 oktober
november 11 3 november 10 tot 17 november
december 12 1 december 8 tot 15 december

Abonnement Attentie
Personen die belangstelling hebben voor ons maandblad ‘Atten-
tie’ en niet op Oostakker woonachtig zijn, kunnen een jaarabon-
nement nemen (30 euro voor 11 nummers). U betaalt enkel de 
postzegels. Interesse? Neem contact op met uitgever Jan Callebert, 
via mail: info@dewegwijs.be of gsm 0478 97 87 11. Rekeningnum-
mer: BE76 9730 7447 3095. Vermeld uw naam, adres, en ‘attentie’. 
We sturen dan elke maand ‘Attentie’ op met de post.

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

ZOEKERTJES

TE KOOP
Strijkmachine: 
Elna Press, zo 
goed als nieuw, 
ideaal voor het 
instrijken van stijfte voor 
naaisters en hobbyisten en 
gewoon strijkwerk.Afspraak: 
09/251 47 75. Prijs o.t.k.

TE KOOP
Secretaire met 
opbouw, massief 
hout. Lengte: 106 
cm, breedte 58 cm, 

hoogte 143 cm.
Prijs 200 euro.
Info: 0487-78 28 84

TE KOOP
kinderski’s RS Junior15 Pale: 
20 euro.  Kinderskischoenen 
Head mt.36.5, 15 euro. 
kinderskischoenen, mt.34, 10 
euro. Sneeuwschoenen mt 34: 
10 euro. Twee skihelmen voor 
kinderen.
Info: tel .09-2289677

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

Kennismaken
met Wips…

Whippet is een hondenras waarvan de oor-
sprong niet duidelijk is. Men verwijst naar 
een afstamming van een faraohond die naar 
Engeland meekwam tijdens de zogenoem-
de Romeinse invasie. Anderzijds denkt men 
aan kruisingen tussen greyhounds, Italiaan-
se windhonden en terriërs. “Noem het maar 
een keurig en statisch dier dat nauwelijks 
emotie lijkt te tonen. Het was de insteek om 
er inhoudelijk en vormelijk “iets mee te doen”. Ik gokte op een 
tentoonstelling, het werd een heus kinderboek” zegt concept-
denker Henk Willems… 
Alvast het verhaal. Wips, de kleine windhond, zit alleen thuis en 
verveelt zich. Hij wil buitenspelen met zijn balletjes en vooral met 
vriendjes. Omdat een whippet ook een beetje een wijsneus is, 
gaat Wips op zoek naar nieuwe vriendjes. Op zijn tocht komt hij 
een heleboel bijzondere mensen tegen: een goochelaar, een ruim-
tevaarder, een toreador… Worden zij zijn speelkameraadjes? Of 
toch niet? Want Wips weet wat Wips wil. Waar zal hij dat vinden? 
Met afzonderlijke verhaaltjes zoekt Wips zich een weg via ont-
moetingenmomenten als de vlinderaar, de acrobaat, de saxofo-
nist, de Vesparijder, de bergbeklimmer, de tangodansers en zoveel 
meer. Er is keuze van kiezen. Uiteindelijk beseft Wips dat zijn bes-
te vrienden nog altijd in de eigen buurt wonen… De uitgave is op-
gedragen aan whippet Bambi op wie het boek werd gebaseerd…

Eric VAN LAECKE

Henk Willems (49) is een creatieveling en van vele markten 
thuis. Hij is deeltijds leraar vormgeving (Graphic Design) aan 
het vroegere HIGRO, nu Arteveldeschool Campus Mariaker-
ke. In zijn vrije tijd ontplooit hij op zelfstandige basis, zijn 
talenten en creatieve gedachtenkronkels als grafisch ont-
werper verder. Zo ontwierp hij - samen met ex-olympisch 
snelschaatster Jelena Peeters - o.m. de zomerkledij van de 
Belgische atleten aan de voorbije Olympische Spelen in To-
kio. Twee jaar geleden illustreerde hij al een eerste kinder-
boek (ook voor volwassenen) samen met schrijfster Liene 
Donckers, een vroegere collega bij het bekende reclamebu-
reau Duval Guillaume. Met overigens passende muziek door vroeger 
Oostakkernaar Joachim Claeys. De formule werd een succes. 
Zopas deed hij dat artistiek staaltje nog eens over. ‘Wips weet wat 
Wips wil’ is zijn tweede kinderboek dat grotendeels op eenzelfde 
leest is geschoeid. Anders gezegd, hij tekende alweer de illustra-
ties en nam ook nu een vroegere collega van hetzelfde reclamebu-
reau onder de arm. Dit keer Gert Mahieu (64) uit Mechelen. Voor 
het (zeer fragiele) fotograferen van de tekeningen deed hij beroep 
op fotografe Laïs Van Gestel uit Oostakker. Kortom, creatievelingen 
vinden altijd elkaar. Voor zijn illustraties bedient Willems zich van 
acrylstiften en krijt. Die zorgen, leerden we al vroeger, voor minder 
kliederwerk dan penselen. En liggen ook vrijelijk in de hand. “Bo-
vendien zorgt het krijt voor wat meer imperfectie, meer textuur ook 
en daardoor ook meer dimensie” zegt de auteur. De doordachte en 
stilistische figuren kleuren de uitgave en dragen visueel bij tot de 
aangename verwelkoming van het tweede kinderboek. Conform de 
totaal-aanpak werd het boek op duurzaam en hoog kwalitatief pa-
pier (‘Munken  Lynx’ van Papyrus) gedrukt en artisanaal ingebonden 
bij het Oostakkerse Graphius in de Eekhoutdriesstraat, officieel adres 
Traktaatweg. Het is een uitgave van SKRIBIS in handen van collectief 

Henk Willems heeft tweede kinderboek uit…
Henk Willems uit de Leonard De Laviestraat heeft als illustrator 
een tweede kinderboek uit. Zijn vroegere collega Gert Mahieu 
uit Mechelen schreef het verhaal. De plaatselijke Laïs Van 
Gestel fotografeerde de (zeer fragiele) illustraties. ‘Wips weet 
wat Wips wil’ is online te koop bij Tuimelkruid…

‘Tuimelkruid’ (tumbleweed). Dat heeft geen echte wor-
tels en kan zich dus vrij bewegen. Iets wat ook de ma-
kers van het boek kenmerkt.
Meer info: www.tuimelkruid.be of tel. 0495/24.70.67.

Eric VAN LAECKE
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Walter De Buck:
zanger en kunstenaar
Op 29 november 2014 overleed Luc De 
Vos, schalks Gorky/Gorki-icoon, op veel 
te jonge leeftijd.  Dat veroorzaakte een 
schokgolf in Gent en ver daarbuiten;  toén 
bleek pas echt hoe geliefd deze gentenaar 
wel was.  Minder uitgesproken ging het 
eraan toe iets meer dan drie weken later, 
toen Walter De Buck op zijn beurt kwam 
te sterven, tachtig jaar oud, maar hij was 
een even iconisch figuur, en al even ge-
liefd. Alle gentenaars, jong en oud, bleven 
verweesd achter, omdat deze authentieke 
volkszangers elk op hun geheel eigen wij-
ze onlosmakelijk met Gent en de Gentse 

Feesten waren verbonden, 
en beiden waren ook ge-
woon steengoede muzikan-
ten.  Met Kurt Burgelman 
(van o.a. Biezebaaze) heb-
ben we gelukkig een waar-
dige opvolger.  Walter De 
Buck was 28 jaar oud toen 
Luc De Vos werd geboren, 
en hij had destijds een mas-
terplan in zijn hoofd: hij wou en zou de 
Gentse Feesten, die na de tweede wereld-
oorlog waren doodgebloed, nieuw leven 
inblazen.  Eerst kleinschalig, maar de ti-
ming, eind jaren zestig, was perfect;  dat 
geldt ook voor het decor (’t pleintje aan 
Sint-Jacobs, en al gauw  de hele historische 

binnenstad).  Walter was 
feitelijk een veelzijdig kun-
stenaar, én een sociaal ge-
engageerde dromer; Gentse 
tegenhanger van Wannes 
Van De Velde en Willem Ver-
mandere. Zijn bekendste hits 
zijn uiteraard ’t Vliegerke’ en 
‘In mijn stroatse …’,  maar 
zijn misschien wel meest on-

derschatte nummer is naar ons gevoel ‘‘k 
Zou Zo Gere Wille Leve’ -  spreek het als 
volgt uit : ‘k Soe zu gere wille leve.  We 
omschrijven dit lied nog het best als een 
ludieke protestsong, druipend van ge-
zonde naïviteit als tegengif voor cynisch 
imperialisme (b.v.). Het is bovendien een 
waar kippenvelnummer, wegens de be- 
klijvende tekst en vooral de meeslepende 
melodie.  Opnieuw en blijvend actueel, 
tijdloos (we kunnen er weer niet om-
heen)  – met in ons achterhoofd: oorlog 
in Europa en elders;  moderne slavernij in 
functie van het grote geld; met de voeten 
getreden mensenrechten; klimaatzorgen, 
enz.  Indien gecoverd in diverse talen zou 
dit nummer mondiaal iets kunnen bete-
kenen voor deze geflipte aardbol.  In elk 
geval heeft hij zijn eigen ‘Imagine’ (John 
Lennon) geschreven, op eigenzinnige wij-
ze.  In al zijn bescheidenheid hield WDB 
het bij het Gents, trapte het nummer langs 
zijn neus weg af met een typisch Gentse 
uitspraak en maakte er een nostalgisch 
volkslied van.  Oordeel zelf … Heb je het 
op elpee of CD,  draai het dan grijs,  want 
’t es echt vrie wès !  En ook WIJS ! Digitaal 
beluisteren kan ook, vaneigens. Kippen-
vel? Dasseekersda !

Henry Trebellac

Officiële titel : ‘k Zou Zo Gere Wille Leve’
(’t es zu leutig ammal tuupe)

‘k soe zu gere wille leve / in ne wereld 
zongder oat / zongder macht en zongder 
streve / woar da’t al vanzelve goat / ‘k soe 
zu gere wille leve / in ne wereld zongder 
pijne / woar da’t iedereen al kan geve / 
en da ’t giestig es te zijn // ‘k soe zu gere 
wille leve / in ne wereld zongder geld / 
da de nie van schrik moet beve / veur nen 
oorlog en geweld / ‘k soe zu gere wille 
leve / in ne wereld zongder doel / woar 
gerekend wordt mee schreefkes / gien 
bankiers en gienen boel // ‘k soe zu gere 
wille leve / in ne wereld zongder wirk / 
woar dad alles goat al spelend / da de ’t 
wirke nie en mirkt / ‘k soe zu gere wille 
leve / in ne wereld zongder schrik / oe da’t 
soe zijn, ’t es om ’t even / zeker beter, da 
wete kik // ‘k soe zu gere gelek de bume / 
stoan mee wurtels in de groengd / en mijn 
takken noar ommuge / en gien woord in 
mijne mongd / ‘k soe zu gere keune vliege 
/ gelek ne veugel in de lucht / zachtses op 
de wolke wiege / gien lawet, zelfs giene 
zucht // ‘k soe zu gere, ‘k soe zu gere / ‘k 
soe van alles wille doen / schune luchtkas-
tiele bèwe / en toengs sloape tot de noen 
/ ‘k soe zu vele wille geve / veur ne wereld 
mee veel groen / woar nog veugels keune 
leve / en mijn liedses nie vandoen
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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

Elke zondag van januari open van 14u tot 18u

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

sleeplife.be

SOLDEN T.
E.

M
. 3

1
/0

1

Stel je eigen 
Comfort boxspring 
samen

Complete set vanaf

€2.785 €2.295

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

Kussen HiTec Soft
Heerlijk zacht en veerkrachtig kussen 
gevuld met polyester vezelbolletjes. 
Vormt zich perfect naar je hoofd.

Vierseizoensdekbed Bamboe
Antiallergisch dekbed gevuld met 
bamboe voor optimale temperatuur-
regulering. Heeft volume en voelt licht.

Matras Functional Pocket
Matras met thermisch geharde 
pocketveren (275/m2) en Cellflex-
afdeklaag voor vochtregulering.

vanaf €180 €155 €35 €30vanaf €490 €395

60°

wegwijs9070-22x30wintersolden22.indd   1 27/12/2022   09:25


