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Volgende editie verschijnt in de week van 3 tot 10 maart. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 27 februari 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 - FEBRUARI 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 !

Nieuwjaarswensen deden 
alweer deugd. Blz. 6-7

Terug bekerfinale voor
volleybaldames. Blz. 10

‘Jantje’ De Vuyst was
veelzijdig dorpsicoon. Blz. 20

Uw verzekeringspremie stijgt ook? Kom eens langs, wij maken tijd voor u !  GRATIS OFFERTE !
Pensioensparen, hospitalisatie, brand- en autoverzekeringen. Onze specialiteit is SERVICE VOOR EN NA SCHADE !

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 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.

Back in ‘Uustakker’

Zie bladzijde 5

JUWELIER AAN HUIS

Christiaan Van Bignoot

Whatsapp of bel 0478 641 113

christiaan@vanbignoot.com

www.christiaanvanbignoot.com

ALLE
SNOEIWERKEN
ONTKRUINEN, VORMSNOEI

ALLE SOORTEN BOMEN
BEL 0469 138 608
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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

Volgend jaar is het op alle beleidsfronten verkie-
zingen geblazen. U hoeft geenszins onrustig op die 
paringsdans te wachten. Nu al maken alle partijen 
en kandidaten zich op om het eigen aureool op te 
blinken en alle weldaden - of toch veel - aan zich-
zelf toe te schrijven. Veelal door creatief met de 
waarheid om te springen of die zo snel mogelijk 
te laten ondersneeuwen door de 
waan van de dag. Of nog gemak-
kelijker, door de ideeën en de ver-
diensten van de anderen te minimaliseren en liefst 
nog te ontkennen of monddood te zwijgen. De 
sociale media vormen meer dan ooit het uitverko-
ren terrein om die waarheid geweld aan te doen 
en een soort virtuele wereld te creëren waar alles 
kan en/of alles mag. Altijd weer in functie van de 
macht, de lucratieve postjes en het eigen profijt. Al 
zal dat met alle hardnekkigheid blijvend worden 
ontkend. De vele financiële schandalen en het veel-
vuldig wangedrag liegen er nochtans niet om. En 
zijn niet van aard om het wantrouwen in te dijken, 
laat staan het vertrouwen te herstellen. De jongere 
generaties hebben er zo hun eigen mening over. 
Benieuwd of ze het stemhokje voor verandering 
gaan gebruiken of gewoon… helemaal aan de 
kant blijven staan. De uitzonderingen bevestigen 
in beide gevallen de regel…

Ook in Gent zijn de voorbereidende politieke stra-
patsen al een tijdje aan de gang. Burgemeester 
Mathias De Clercq opende het schaakbord door 
een heuse stadslijst naar voor te schuiven. Onder 
het motto ‘allemaal tegen de extreme partijen’, 
of juister nog, ‘allemaal tegen… groen’. Aanvan-
kelijk was dat samen met Vooruit en CD&V. Die 

laatste wou daar niet van weten of 
kreeg allicht een te karig deel van 
de koek voorgeschoteld. Intussen 

kreeg de lijst ook nominatief invulling. Ze beves-
tigt ons vermoeden, zeg maar vrees voor alweer 
oude wijn in nieuwe zakken. De Gentse familie- 
dynastieën De Clercq en Van den Bossche blijven 
zich onmisbaar vinden. Aan de kant staan er trou-
wens nog andere aan te schuiven. De Vooruit-leden 
gingen zich nog ‘georkestreerd’ over het samen-
gaan uitspreken. Ze zijn allicht al hun vrijage met 
Groen vergeten, die hen meer slaag dan eten op-
bracht. Waarom niet op eigen kracht gaan, nu ze 
toch in de ‘winning mood’ en in de opgaande lift 
zitten?  Een ezel valt nog altijd geen twee keer 
over dezelfde steen. Maar in de politiek kan alles 
en is dat veeleer zelfs een onzedige gedachte...

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever    

Politiek onzedig...

Eventjes terug op de weg zetten. Muziek-
centrum Goedleven is al 12 jaar aan de 
slag aan de Goedlevenstraat, op de grens 
met Sint-Amandsberg. Het is in al die tijd 
uitgegroeid tot een erg levendig en dy-
namisch platform voor liefhebbers van 

Muziekcentrum Goedleven (Lourdes) zet zich na de 
corona-overgang weer helemaal op de kaart. Als kers 
op de taart beschikt het nu ook over een professioneel 
uitgeruste polyvalente zaal die vele mogelijkheden 
aanreikt. Ook aan privé- en verenigingsgebruikers. En 
hoogstaande muziekconcerten - straks komt Mother 
Mercury - omgevingsvriendelijk mogelijk maakt. Ook 
de thuishaven van het bloeiende dans- en popcollege 
krijgt erdoor extra belevingsruimte. Dat ‘Goedleven’ 
als logistieke uitvalsbasis dient voor de Europese 
muziekindustrie is veel minder geweten. Onbekend is 
nog altijd onbemind… 

muziek en dans. Ve-
le jongeren én vol-
wassenen vinden 
er al jaren hun weg naar de plaatselijke 
muziekschool ‘popcollege’ en/of naar de 
aanleunende dansschool ‘danscollege’. Ze 

vinden er erg doelgerich-
te muzieklessen op eigen 
tempo en in een zelf ge-
kozen muziekstijl. Net als 
op maat afgestemde dans- 
lessen voor jong en min-
der jong, van beginners tot 
gevorderden. Met als jaar-
lijkse afsluiter een schools 
optreden in individueel-  
als in groepsverband dat 
telkens een dankbaar en 
herkenbaar platform biedt, 
ook naar de ruime familie-
kring toe. Een artiest wil 
nog altijd gehoord en ge-
zien worden… Vele (jonge) 

muzikanten in spe of (pseudo)professio-
nele muzikale artiesten en bands komen 
er repeteren in één van het twintigtal 
kwalitatief uitgebouwde repetitieloka-
len. Ingewijden weten al langer dat het 
Oostakkers centrum ook de draaischijf en 
uitvalbasis is voor tal van Belgische en in-
ternationale artiesten. Ze komen er hun 
tourbusjes ophalen, speels opwarmen in 
de repetitielokalen of zelfs even uitbla-
zen. We besparen u de namen maar ook 
de aangekondigde Gentse formatie Mo-
ther Mercury was (is) er daar één van (zie 
bladzijde 5). 

Zaal Goedleven
Het centrum is intussen uitgebreid met 
een professioneel sterk uitgeruste polyva-
lente zaal. In die extra ingehuurde ruim-
te was vroeger Pétanqueclub Omega aan 

Polyvalente zaal maakt Muziekcentrum Goedleven compleet…

Danslessen voor
alle leeftijden en smaken.

TV opnames Alain Dés, 
imitator Claude François.
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P.D.S. CARS SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

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

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADEIEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

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

WWW.PDSCARS.BE

GOED EN BETAALBAAR  -  STERK IN SERVICE  -  UW VERTROUWEN WAARD

GARAGE-CARROSSERIE

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

de slag. Goed om weten, is dat de gloed-
nieuwe locatie ook ter beschikking komt 
voor privé- en verenigingsactiviteiten en 
zelfs kan afgehuurd worden. Wie het wat 
ontbreekt aan verbeeldingskracht som-
men we alvast een aantal mogelijkhe-
den op: concerten, dansvoorstellingen, 
repetities en optredens muziekgroepen, 
catwalk training, verjaardagsfeestjes, se-
minaries workshops, streaming concerts, 
TV-opnames of doodleuk een familiefeest 
of spaghettifestijn. De gedachten zijn vrij, 
de mogelijkheden zijn veelzijdig. De ca-
paciteit bedraagt 380 personen (staand) 
of 250 personen (zittend).  Behalve tafels 
en meubilair staan ook een knusse bar 
en een keuken ter beschikking. Zoals ge-
zegd, werd alle werk, energie en centen 

gestopt in eigentijdse professionele tech-
nieken die geluid en licht in de goede én 
juiste banen moesten leiden. Uitbater 
Vincent Welvaert woont zelf in de omge-
ving en streeft een goed nabuurschap na. 
Hij liet vooraf een grondig akoestisch on-
derzoek uitvoeren zodat voldaan is aan 
de omgevingsnormen voor geluid in de 
buurt.  Het was een dure financiële in-
spanning die achteraf volop de moeite 
loonde en een uitbatingsvergunning van-
wege de stad Gent mee mogelijk maakte. 
Het ter beschikking krijgen van een poly-
valente zaal maakt het groeiverhaal van 
Muziekcentrum Goedleven zowat com-
pleet. Gezien het sterk aanwezige muzi-
kale DNA en de dito contacten binnen de 
netwerken van de muziekindustrie - insi-

der Welvaert laat hen wat graag langs de 
deelgemeente passeren - mag Oostakker 
zich geregeld opmaken voor unieke en 
spraakmakende concerten. Deze maand 
wordt ‘The Perfect Tool’ aangekondigd. 
Volgende maand ‘Breek uit je repetitie-
kot’ en vooral de ‘Mother Mercury Band’ 
die zijn gekende Europees Queen-tribute 
serveert. (zie bladzijde 5). 

Eric VAN LAECKE          

Professioneel uitgeruste 
muziekzaal met video-streaming

Zaal voor alle
feestgelegenheden.
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Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”

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

Wegens groot succes:

Haantjeskaarting
Ook teerlingen biljarten en pieken

2aterdag 11 februari vanaf 16u30
Zondag 12 februari vanaf 9u00

Café De Walput, Gentstraat 141, Oostakker

Iedereen welkom !!!

Liefst 64 individuele dartsspelers…
Recent werd op zondag in café De Spie-
gel, Oostakkerdorp  een even indruk-
wekkend als fel beklant dartsfestijn 
opgezet. Van heinde en verre schreven 
‘vogelpikkers’ zich in om aan de afkam-
ping te kunnen deelnemen.  Ook Lim-
burgse en West-Vlaamse klanken vulden 
de ether.  Er werd gespeeld volgens het 
principe mony in, money out. Anders ge-
zegd, alles wat er wordt ingelegd, komt 
er (herverdeeld) weer uit. In de eerste 
ronde werden de winnaars van de ver-
liezers gescheiden. Ze vervolgden elk 
verder hun ‘geprikte’ resultaat. Op weg 
naar een verdere sportieve en financië-

le erkenning als ‘de best of…’ De daar 
gevestigde en organiserende club Gol-
den Darts Ghent kweet zich uitstekend 
van zijn taak, hongerige broodjes in-
begrepen. Ook de uitbaters konden de 
post-corona opsteker best gebruiken. 
Een verdiende pluim voor voorzitter 
en clubverantwoordelijke François Van 
Heyste, penningmeester Wendy Vernest 
en bestuurslid van het laatste uur Erwin 
Walraeve. Tussen haakjes, de nieuwe 
competitie is er al gestart en loopt tot 
april. Kennismaken met de sport en de 
club kan altijd…

Eric VAN LAECKE
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MOTHER
MERCURY
EUROPE’S MOST AUTHENTIC QUEEN TRIBUTE BAND

25 Maart
Goedleven Gent

19u - vvk 25€

ZATERDAG

ZAAL

OOSTAKKER
DEUREN

Gent 
Centrum

Gent Dampoort

AFRIT 3
Oostakker

E17

R4

R4

N70

Carrefour/Quick
N70ZAAL

GOEDLEVEN
Goedlevenstraat

Zwembad Rozebroeken
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Tickets: www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be Tickets: www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be 

A2_Goedleven_Mother Murcury_Affiche.indd   1 10/01/2023   10:15

PRESENTEERT

DEUREN 19U - VVK 20€

ZONDAG  26 FEBRUARI
ZAAL  GOEDLEVEN GENT

OOSTAKKER

TICKETS via www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be
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Zaal Goedleven_ThePerfectTool_A2Affiche.indd   1 5/01/2023   22:42

Doet Mother Mercury  Oostakkers succes over?
Zaal Goedleven (Lourdes) afficheert op 
zaterdagavond 25 maart de Gentse formatie Mother 
Mercury en laat de erfenis van de bekendste 
rockgroep allertijden Queen herleven. De groep sloot 
met veel succes de voorbije Bruudruuster Rock af. 
Ook ‘The Perfect Tool’ en ‘Breek uit je repetitiekot’  
worden aangekondigd…

Mother Mercury gaat door het leven als ‘Europa’s meest au-
thentieke Queen tribute’. De groep brengt een eerbetoon aan 
de grootste band uit de rockgeschiedenis Queen! De vijf pro-
fessionele muzikanten proberen er zich niet gemakkelijk van 
af te maken door een spreekwoordelijke valse snor op te zet-
ten. Neen, meneer! Ze hebben alles op alles gezet om de har-
monieën en energie tot het hoogste niveau te tillen. Zodat je  
kan genieten van de songs, zoals je ze kent van de legendari-
sche albums. Freddie Mercury is zonder twijfel, nog steeds de 
beste showman die er ooit is geweest. Deze Queen coverband 
zorgt ervoor dat je dat nooit zal vergeten door een overweldi-
gende show op te voeren met die bekende Queen thunder en 
sound. Tijdens deze opwindende performance kan je schreeu-

wen met onvergetelijke hits als ‘Don’t stop me now’, ‘Radio 
Ga Ga’, Somebody to love’, Bohemian Rhapsody’ en vele 
anderen.  Oostakker zal er (alweer) van smullen…  
The Perfect Tool wordt verwacht op zondag 26 februari. 
Het is een gevestigde TOOL-tribute uit de VS. Tijdens deze 
Europese tour is dit hun enige show op Belgische bodem. 
Ze brengen een zorgvuldig geselecteerde setlist met num-
mers van alle tool-albums releases. En vieren de 30ste ver-
jaardag van Undertow  en brengen uiteraard alle nummers 
die de fans echt willen horen. Op zaterdag 11 maart komt 
een verrassingsoptreden ‘Breek uit je repetitiekot’. Het is 
een showcase van acht jonge groepen. Onder het motto 
‘Hoog tijd dat het repetitiekot onthult wat er in de maak 
is…’

Eric VAN LAECKE
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De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 
Dekenij Oostakkerdorp en - nu ook 
weer - de Oostakkerse Middenstand 
lokte vele tientallen dorpsgenoten 
naar het dorpscentrum. Onder hen 
ook veel nieuwe (en jonge) gezich-
ten die de spankracht van het opzet 
kwamen ontdekken. Net als burge-
meester Mathias De Clercq die zich 
kwam voorbereiden op de politiek 
wat meer geladen editie in het stads-
centrum, de week nadien. In de bei-
de gevallen is de formule nagenoeg 
dezelfde: veel drankjes, wat hapjes 
en veel (ingehouden) vertier en ge-
zelligheid. Met de stedelijke midden-
standsorganisatie voor detailhandel 
en horeca Puur Gent - lees vooral de 

Winnaars eindejaarsactie
Dankzij de prima samenwerking van de Oostakkerse 
Middenstand en Dekenij Oostakkerdorp, een stralend 
zonnetje, veel volk, boterhammen met huufvlakke en 
een  drankje was de Nieuwjaarsreceptie in Oostakker-
dorp een topeditie!

Ook een grote merci aan De Lage Vuurse & Catering 
Puur voor het gratis aanbieden van een lekkere soep.

Tijdens de receptie zijn ook de gelukkige winnaars ge-
trokken van de eindejaarsactie Oostakkerse Midden-
stand en deelnemende handelaars, Dranken Geers, 
Electro Gobeyn, Aquasense, Keurslager Tania, Lingerie 
Mystiek, Schoonheidssalon An, The Cave, Optiek Al-
brecht, Kapsalon Riccio, Bakkerij Hemelsoet en Bakkerij 
Mertens.

Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd!

Dikke pluim aan alle medewerkers en hartelijk dank 
aan de vele aanwezigen.

Het bestuur Oostakkerse Middenstand

stadskas - als jaarlijkse weldoener van 
dienst. De initiatiefnemers hielden het, 
voor alles, correct en sober. De talrijke 
deelnemers evenzeer. “Mee manie-
ren” klinkt dat in de volksmond.  In 
moeilijke overlevings- en oorlogstijden 
zijn excessen al helemaal uit den boze. 
Alhoewel, als we het dagelijkse nieuws 
bekijken…

De gratis drankjes maakten vele ton-
gen los. De ossenstaartsoep (?) smaak-
te best lekker. Voor velen kwam daar 
een warme uitloper bovenop in de 
paar herbergen die Oostakker centrum 
nog rest. Dat wordt er straks niet beter 
op. Traditioneel herinnert het opzet 
ons telkens aan de vaststelling dat de 
deelgemeente een heel jaar lang aan 

klantenbinding doet. Met dank aan alle verenigingen 
die - na corona – stilaan en nog even gedreven hun 
vertrouwd cocon openstellen. Oostakker (over)leeft 
nog altijd. Daar mag telkenjare best ééntje worden op 
gedronken…

Eric VAN LAECKE   

Nieuwjaarsdrink bleek meer dan welkom…
De eerste nieuwjaardrink op het gloednieuw aangelegde evenementenplein aan 
Oostakkerdorp kreeg uitzonderlijk veel volk over de vloer. In post-coronatijden was er 
duidelijk alom nood aan openlucht- en samenleven. Gelukkig bleken de organisatoren 
opgewassen tegen de toestroom. De feestvoorraad anno 2023 evenzeer…

OUDE
BAREEL
BIJT DE
SPITS AF
Op zondag 8 januari, rond 
10u30, werden de inwoners 
van wijk Oude bareel ver-
welkomd op de traditionele 
nieuwjaarsdrink.

Enkele vrijwilligers zorg-
den voor lekkere hapjes en 
drankjes.

Daarna schoven meer dan 
150 mensen aan in de 
grote zaal voor een nieuw-
jaarsmaaltijd.

De weermaker was de 
organisatie alvast goedge-
zind, buiten kon de recep-
tie doorgaan met een leuk 
zonnetje als opwarmer. 
- J.C.

Eerste nieuwjaarsreceptie
voor nieuwe wijk
Zaterdag 28 januari, in de vooravond, verzamelden 
de inwoners van de Ivonna Nevejanstraat (nieuwe 
verkaveling aan Eekhoutdriesstraat) voor het eerst 
op een nieuwjaarsdrink. Hotdogs, cava, frisdranken 
en... Duvel... gingen vlotjes naar binnen. Na corona 
eindelijk tijd om de nieuwe buren eens samen te 
brengen voor een drink. - J.C.
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OPENINGSUREN: maandag t.e.m. vrijdag van 
09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u00

Zaterdag GESLOTEN

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

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

Bij aankoop van
reinigingsmelk

+ lotion:
9,50 euro voor lotion

i.p.v 18,95 euro 

Bij aankoop van
2 make- up producten:

GRATIS
OOGDEMAQUILLANT

Op zondag 29 januari vond de 20ste editie 
van de Desteldonkse nieuwjaarsreceptie 
plaats. In 2021,  dus in volle coronatijdperk,  
werd deze traditie eenmalig on hold gezet.  
Wijlen Julien Van De Voorde was destijds de 
bedenker en voortrekker van dit jaarlijkse 
evenement, toen nog aan het schooltje van 
ons dorp.  Na de particuliere verkoop van de 
leegstaande school enkele jaren geleden, 
schoof alles op naar De Kring.  Baai de weei, 
over goed anderhalf jaar is het weer zo ver: 
de zoveelste zesjaarlijkse verkiezing van 
Gentse schepenen en gemeenteraadsleden.  

De verkiezingskoorts  zorgde nu al voor de 
aanwezigheid van een aantal Gentse politici 
– namen noemen we niet,  maar ze waren 
er ; als het goed is, zeggen we het ook!  Wij 
geven de voorkeur aan een opsomming van 
de namen van de vrijwilligers (zie de bijge-
voegde groepsfoto bovenaan) die zich zoals 
gewoonlijk hebben uitgesloofd om er weer 
een succesvolle editie van te maken : Benny, 
Arsene, Monique, Kurt, Freddy, Lydie (niet 
op de groepsfoto), Ivan, Nadine, Filip, Luc, 
Lorenzo en Joost. Bedankt iedereen, en doe 
zo verder, vaneigens, want jullie doen dat 
goed.  Boodschap aan toekomstige Gentse 
gemeenteraadsleden van diverse kleuren: 
neem een voorbeeld aan ons Desteldonkse 
gezond verstand en open geest. Er is al ge-
noeg tweedracht in de politiek op alle ni-

veaus, en de eenvoudigste oplossingen zijn 
meestal de beste én de goedkoopste ; over-
haaste beslissingen leiden naar nergens en 
kosten ook veel geld.  Zottigheden zoals de 
gele ‘wijkstoel op hoog niveau’ zijn aan ons 
niet besteed … Beste wensen voor 2023 aan 
iedereen !

Rik Callebert, Desteldonk

20ste nieuwjaarsreceptie in Desteldonk
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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: 
17 februari, 17 maart,

21 april, 19 mei (bijna volzet),
16 juni, 15 september,

20 oktober, 17 november

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

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

Water ... het nieuwe goud
door Dirk Halet
Donderdag 9 februari 2023, 20 uur Pa-
rochiale Kring Oude Bareel, Beelbroek-
straat 2 - 9040 St.-Amandsberg

Leden betalen 5 euro, niet-leden 8 euro.
WATER, droogte en hitte zijn in onze we-
reld nu al problemen en worden wereld-
wijd grote toekomstproblemen.

Water is levensnoodzakelijk voor de 
mens. Wil u veel meer weten over water 
kom dan luisteren naar een zeer belang-
rijke ingenieur die opgroeide op de Ou-
de Bareel: Dirk Halet. Hij was van in zijn 
vroege jeugd zeer geboeid door de na-
tuur en water en draagt nu grote verant-
woordelijkheden in deze sector.

Vier verenigingen uit Sint-Amandsberg 
organiseren samen deze avond:
Femma, KWB, OKRA en Davidsfonds.

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

Wij proberen dit op te volgen.
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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

 
 

 

Desteldonk draagt traditie hoog in het vaandel, getuige hiervan zijn de 
vele Mariakapelletjes die je er nog steeds langs de kant van de weg kan 
vinden. Eén straat spant de kroon, met niet minder dan 4 exemplaren is 
het een ware ‘Kapellekensbaan’. 
 

In welke Desteldonkse straat bevindt zich al deze Maria devotie? 
 
Breng voor 28 februari 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 
 
 
 

Oplossing van vorige maand: beeld G werd niet door een fotograaf uit 
Oostakker genomen, maar wel door artificiële intelligentie geproduceerd. 
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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

www.bcwijnen.be  
            Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

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

Ook in de Europese CEV Cup 
gaan onze dames verder naar 
de kwartfinales, dit na een pres-
tatie van formaat in de 1/8 fina-
le tegen het Spaanse CV Kiele 
(3-2 in Spanje en 3-1 thuis). On-
ze volgende tegenstander is 
het Poolse Budowlani Lodz. De 
thuiswedstrijd stond op 31 ja-
nuari op de kalender, de terug-
wedstrijd 8 februari in Polen.

Als enige ploeg met slechts 1 
verliesmatch mogen we dan al 
lichtjes dromen richting Play 
Offs, die start vanaf 25 maart, 
maar wedstrijdschema is pas 
gekend op het einde van de 
competitie in functie van de 
rangschikking.

We hopen jullie in de komende 
weken vaak terug te zien. 

11.02 vdk bank Gent Damesvol-
ley – LV Limburg (20u30) 

15.02 vdk bank Gent Damesvol-
ley – Tchalou (20u30) 

18.02 vdk bank Gent Damesvol-
ley – Antwerpen (20u30)

Alweer bekerfinale voor VDK-dames
Vorige week wonnen onze Dames A de halve finale van de Belgische Beker met 3-0  van 
Hermes Rekkenshop Oostende A en plaatsten ze zich voor het tweede jaar op rij voor 
de finale in het sportpaleis op zondag 26.02.2023.  Tickets (met of zonder busvervoer) 
kunnen via de website besteld worden. www.vdkbankgentdamesvolley.be
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Aandacht
Wie, door omstandigheden, geen ‘Attentie’ 
in de bus kreeg kan er altijd gratis een 
bekomen bij volgende zaken:

- Kantoor Fintro, Oostakkerdorp 41.
- Total station, Groenstraat
- Oostakkerse café’s + De Kneut (Hijfte)
- Oostakkerse bakkers
- Carrefour, dorp Oostakker

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

Visitekaartjes
Affiches - Flyers 
Communiekaarten
Banners:  90 x 32 cm !
Wij plastificeren documenten op
A5, A4 en A3-formaat

Wij printen ook uw pdfs

Vraag vrijblijvend een offerte: 
Jan en Jeroen Callebert
zet-werk@telenet.be of 0478-97 87 11
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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

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

Het programma ziet er als volgt uit:

• 13.45 uur: Samenkomst aan het haven-
informatiecentrum ‘Portaal Van Vlaan-
deren’ gelegen aan de Beneluxweg 
101, 4538 AL Terneuzen, Nederland.

• 13.45 – 14.30 uur: Ontvangst Portaal 
van Vlaanderen met koffie/thee met 
Zeeuwse bolus

• 14.30 – 15.00uur: Vrij bekijken van het 
informatiecentrum met interactieve 
tentoonstelling 

• 15.00 – 16.30 uur: Gegidste rondleiding 
van het sluizencomplex. Een treintje 
voert ons van het informatiecentrum 
naar het sluizencomplex.

Met een interactieve tentoonstelling 
in het informatiecentrum ‘Portaal van 
Vlaanderen’ nemen we je mee in verle-
den, heden en toekomst. 
Het hoogtepunt van ons bezoek is de 
rondleiding aan het sluizencomplex.

Bezoek aan zeesluizencomplex Terneuzen
Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens 
van Terneuzen en Gent. Op zaterdagnamiddag 15 april 2023 brengen 
we een bezoek aan het sluizencomplex onder leiding van een gids.

Onze gids vertelt je alles over deze ma-
ritieme wereld. Daar zie je hoe hard ge-
werkt wordt aan de bouw van de Nieuwe 
Sluis. Deze sluis wordt net zo groot als de 
sluizen in het Panamakanaal: 427 meter 
lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep!
De prijs van dit bezoek bedraagt 23 euro 
voor leden van Cultuursmakers en 27 
euro voor niet-leden. Het vervoer naar 
Terneuzen is niet inbegrepen en kan met 
individueel vervoer of carpooling. 
Voor inschrijvingen, contacteer Pol Stor-
me via tel. 09 259.02.75 of e-mail: oos-
takker@cultuursmakers.be. Je kunt ook 

inschrijven via onze web-
site:
www.cultuursmakers.be/
oostakker waar tevens 
alle informatie kan te-
ruggevonden worden. Je 
bent slechts ingeschre-
ven na betaling op re-
kening BE10 7360 6084 
2104 van Cultuursmakers 
Oostakker. 

Beknotten
op de natuur…
Beknotten op de natuur is het laatste 
waar natuurliefhebbers en groenaan-
hangers voor warm lopen. Ze hebben in 
het licht van de hele klimaattransitie al-
licht gelijk ook. Toch kan het soms niet 
anders. Het knotten van bomen is een 
snoeiwijze die alleen bij speciale knot-
wilgen wordt gehanteerd. Het houdt 
in dat de takken van de boom worden 
teruggesnoeid naar de oorspronkelij-
ke vorm. Omdat knotbomen elke 1 tot 
3 jaar worden aangepakt, stapelen de 
snoeiwonden zich snel op waardoor 
een typerende knot ontstaat. De tussen-
komst van de Groendienst ter hoogte 
van de bibliotheek en aan Bakkerij Aer-
noudt aan de Sint-Laurentiuslaan werkt 
alvast stimulerend op het gemoed en 
doet de eerste lentekriebels opborrelen. 
Knotten dus maar…

Eric VAN LAECKE

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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Stay Forester Young

Geniet van de Saloncondities op de Forester bij 
Garage Auto’s Martens Lochristi
Antwerpsesteenweg 59, 9080 Lochristi | Tel: 09/355.01.39

Uw
Subaru verdeler

SALONCONDITIES VERLENGD
TOT 28 FEBRUARI !

BTW BE 0771 562 150
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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

Fleetwood Mac bestaat 
bijna 5 decennia !
Op 30 november vorig jaar kwam de Britse Christine Perfect op 79-ja-
rige leeftijd te overlijden.  Zij was beter bekend als Christine McVie, 
jarenlang lid van Fleetwood Mac.  De artiestennaam McVie heeft ze 
zich toegeëigend door haar kortstondige huwelijk met John McVie, 
de bassist van FM.  Zij sloot halfweg de jaren 70 bij de groep aan, net 
zoals het andere, Amerikaanse koppel Lindsey Buckingham/Stevie 
Nicks – Buckingham werd gevraagd, maar wou enkel op de dringen-
de uitnodiging ingaan op voorwaarde dat zijn toenmalige weder-
helft ook mocht meedoen.  FM ging akkoord en kreeg daar geen 
spijt van !

Mede-oprichter van de band Peter Green was van het toneel ver-
dwenen, waar de andere Britten Mick Fleetwood en John McVie de 
twee overblijvers van de eerste succesvolle FM bezetting(en) uit de 
tweede helft van de jaren 60 waren/zijn.  FM was oorspronkelijk een 
bluesband, maar transformeerde, door de inbreng van de drie nieu-
we leden,  in een rockband met Amerikaanse inslag, die bovendien 
een ware hitmachine werd.  Mick (drums) en John (bass) prijsden zich 
gelukkig met het onwaarschijnlijke songwritertalent van Christine, 
Stevie en Lindsey.  Het album ‘Rumours’ (1977) zorgde voor de gro-
te doorbraak, wegens een aaneenschakeling van onweerstaanbare 
nummers – o.a. ‘Go Your Own Way’ (Buckingham) en ‘Don’t Stop’ 
(Christine McVie), welke megahits werden.  Het belangrijkste bezon-
gen thema : de relationele perikelen bij beide koppels.  Bij Abba re-
sulteerde één en ander in stopzetting van de band,  terwijl FM alle 
stormen doorgaans overleefde. 

Ruim 25 jaar geleden trokken de Grote Vijf na enkele onderbrekingen 
en diverse solo-albums nog eens aan hetzelfde zeel, met als resultaat 
‘The Dance’.  Dit is een DVD-verfilming (ook op  CD gezet)  van 1 

van de 44 optredens tijdens een Amerikaanse 
tour in 1997.   Christine McVie bespeelt mees-
terlijk het orgel,  Buckingham haalt alles uit 
de kast op zijn akoestische gitaar en Nicks 
doet hetzelfde met haar stemgeluid en haar 
uitstraling.  Verder valt vooral de samenzang 
van deze drie sterk verschillende stemmen 
heel erg op ; men kan deze rasartiesten alle 
drie als frontman/frontwoman van één zelf-
de groep beschouwen, wat toch wel uniek is 
in de wereld van de populaire hedendaagse 
muziek.

Van de albums ‘Fleetwood Mac’ (1975) en 
‘Rumours’ werden respectievelijk 5 en 7 num-
mers vertolkt; niet toevallig !  Van het album 
‘Tusk’ (1979) werd enkel het gelijknamige 
nummer gespeeld,  terwijl dit dubbelalbum 
als opvolger van ‘Rumours’ toch wel zeer 
verdienstelijk mag worden genoemd. ‘Don’t 
Stop’, lang uitgesponnen met ondersteuning 
door de Trojan Marching Band,  en ‘Bleed To 
Love Her’ (Buckingham) zijn 2 van de vele 
hoogtepunten.  Maar we liggen graag dwars 
en kiezen voor volgende kippenvelnummers:  
‘Gold Dust Woman’ (Nicks), en om de stu-
dio-elpee ‘Tusk’ te eren: ‘Storms’ en ‘Sisters 
Of The Moon’ (beide ook van Stevie Nicks 
– zij is misschien wel de meest diepgraven-
de singer-songwriter van de drie). Kippen-
velavond: Werchter Boutique, 8 juni 2019, 
23.00-00.40 (jammer genoeg zonder Lindsey 
Buckingham, die in 2018 werd ontslagen).

Henri Trebellac
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SCHELLYNCK
ROLAND

ALGEMENE DAKWERKEN

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

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

GRATIS OFFERTE
VLUGGE SERVICE

Roland Schellynck
H.B. de Tracylaan 13
9041 Oostakker

Filmvoorstelling “Kenia”
Digitale Diashow, door de heer Ivo Van Hecke.

Maandag 10 februari 2023, 14u30, OCO, Pijp-
hoekstraat Oostakker

Aan onze trouwe leden van de afdeling 
Oostakker, na het starten van onze Nieuw-
jaarsbijeenkomst en de voorstelling  van het 
Jaarprogramma 2023, verwelkomen we jullie 
op de filmvoorstelling “Kenia, land van Nati-
onale parken”.

Kenia: toonbeeld van Nationale Parken, zeker 
een bezoek waard. Dit is een indrukwekkende 
belevenis en de weg er naartoe ook. Een glimp 
van de plaatselijke bevolking leert ons dat het 
leven hier anders is. Nairobi is de bruisende 
hoofdstad met een modern centrum. Mom-
bassa aan de Oostkust is een totaal andere er-
varing. Komen zien en genieten maar!
We verwelkomen jullie met een heerlijke tas 
koffie en het rozijnenbrood en suikerbrood.
Deelname voor de koffiemaaltijd: 6 euro voor 
leden en 8 euro voor niet-leden

Meer info:  0497 87 70 14, Noëlla Bracke
Secretaris Vl@s Oostakker

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

Lokaal: “ONTMOETINGSCENTRUM“
Pijphoekstraat 30 9041 Oostakker 
(achter de kerk van Oostakkerdorp) Bus  39 - 
70 - 71 – 72 tot op het dorp 
Rekeningnummer: (IBAN) BE90 890 3405 3032   
(BIC) VDSPBE91
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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

Bij het nu volledig stopzetten van onze 
krantenronde willen we iedereen

bedanken voor het jarenlange vertrouwen 
en voor de vele attenties welke

we mochten ontvangen.

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

Vanaf mei: ook darts- en
drankgelegenheid op
zondag, vanaf 10 uur

www.kristinadeboel.be

asbest-attest nodig ?
gecertificeerd - binnen de week na plaatsbezoek

CONTACTEER ONS GRATIS VOOR EEN OFFERTE:

info@ld-vastgoed.be of 0472-56 18 03

Letterlijk gaan lopen…
Cartoonist Mario De Koninck – alias AAaRGH – uit Sint-Amandsberg weet hoe hij de vele 
wegonderbrekingen in Gent voortaan kan ontlopen. Gewoon door letterlijk te gaan.. lopen. 
Op 4 januari werd hij 46. Om dit nieuwe levensjaar goed te starten, liep hij de dag ervoor 
precies 46 km. door een stuk Gent. Zeg maar, vanuit zijn deelgemeente via het Rozebroeken-
park, richting Gentbrugse Meersen en het jaagpad, verder richting Watersportbaan opnieuw 
richting Gentbrugse Meersen en alweer Rozebroekenpark. Met extra rondjes om netjes op 46 
kilometer uit te komen. Hij deed er 4 uur en 41 minuten over in een tempotijd van 6.06/km 
(10km/u) en had volgens de computer 3.422 calorieën verbrand. Goed voor een equivalent van 
zo’n 11 cheeseburgers. Volgend jaar wil hij gewoon… 47 km lopen. Intussen vragen alsmaar 
meer toeristen zich af hoe ze UIT Gent kunnen geraken… - Eric VAN LAECKE  

EERSTKOMENDE ACTIVITEITEN

Donderdag 2 maart 2023 – HDL 14u30
Voordracht “Sociale aspecten van het 
ouder worden”
Spreker Prof. Dr. Christel GEERTS

Donderdag 13 april 2023 – HDL 14u30
Voordracht over ‘n  Ludiek Onderwerp
Spreker: Lut De Paepe

Donderdag 6 April 2023  
Studio 100 Pop-Up Theater, Puurs
“Red Star Line”

Maandag 24 april tot  Vrijdag 28 april 2023
Kleine REIS naar de Moezelstreek

Donderdag 4 Mei 2023
Bus uitstap Kasteel van Groot Bijgaar-
den & Schepdaal + Lunch
- Floralia Brussels 2023
- Tramsite

Voordrachten gaan door in Hotel de 
Lourdes (HDL) met aansluitend koffie 
en gebak.

Alle activiteiten ONDER VOORBE-
HOUD  van wijzigingen

INFO:
www.neosvzw.be/gentoostrand
lidgeld 33 euro p.p./jaar
Rekening nr BE89 97300664 9685
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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

Reeds 30 jaar staan  Erik en Sabine ten dienste van onze klanten 
en blijven we dit ook doen. Wij zetten ons iedere dag vol passie 
en goesting in voor onze fantastische klanten en hun feesten.  
Feestzaal Pauwkenshof is geen restaurant of brasserie, maar 
uitsluitend feestzaal. Wij staan in voor de organisatie van uw 
trouwfeest, jubileum, communie of lentefeest, verjaardag, 
rouwtafels, seminaries en zoveel meer. 

Wij bieden u : 
• een sfeervol en landelijk kader met ruime privé parking 

voor 80 wagens
• een uitgestrekt zicht op de weide en natuur van de Damvallei
• een romantische binnentuin voor recepties en ceremonies onder de notelaar
• een gezellige feestzaal met authentiek gebinte van 25 tot 150 personen
• een top bediening van ons getalenteerd team
• een gastronomische keuken onder leiding van Chef Erik Van Peteghem 
• en een professionele begeleiding  van gastvrouw Sabine Derave 

Zin in een feestje ?
Vraag naar onze brochure en wij helpen u graag verder!
Zaakvoerder Erik Van Peteghem en Sabine Derave  
Damvalleistraat 80  - 9070  Destelbergen 

Tel 0495 36 11 23  / 0472 72 97 76 
info@pauwkenshof.be, of kijk op onze website: www.pauwkenshof.be  

Blijf op de hoogte via facebook en instagram, we posten wekelijks nieuwe info. 

Feestzaal Pauwkenshof bestaat 30 jaar
en wij blijven OPEN!
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GEZOCHT:

ERVAREN ARBEIDSKRACHTEN
OM ONS TEAM TE VERSTERKEN

Wij doen zowel aanleg als onderhoud.
Terrassen, opritten, (zwem)vijvers, omheiningen,

alles wat je in een tuin kan vinden. 

We positioneren ons als “one-stop-shop”, d.w.z. dat je 
voor alles in verband met tuinen bij ons terechtkan. Voor 
de werknemers betekent dit dus ontzettend veel variatie. 

Rijbewijs B is vereist, zelfstandigheid en goed kunnen 
samenwerken is zeer belangrijk.

Neem eens een kijkje op onze website:
www.yvesblondeel.be

Mussenstraat 37 - 9070 Heusden - T. 09 232 35 01

Nog tot 31 maart is er min-
der rittenaanbod op de 
daluren op schooldagen op 
buslijn 38-39. De bus komt 
nog slechts om de 20 mi-
nuten i.p.v om het kwartier 
langs. Op de uitlopers van 
die lijnen is dat zelfs om de 
40 minuten.  De Lijn zet tot 
dan haar ‘Winterdienstplan’ 
verder. Reizigers klaagden 
over de langere wachttij-
den en baseerden zich op 
de laatste infobrochure van 

1 september ’22 én op de 
haltetabellen. Naar verluidt, 
werd intussen de nieuwe 
vervoersregeling geldig van-
af 7 januari 2023, in principe 
alom geafficheerd. Het blijft 
uitkijken voor tijdelijke en/
of dynamische wijzigende 
aanrijdtijden. Wat ook de 
redenen daarvoor zijn. Deze 
actuelere info komt van ac-
tiegroep Zonder Bushalte 
Straat en de  Reizigersbond.

Eric VAN LAECKE

Verminderd rittenaanbod
buslijn 38-39
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Het verhaal van ons aller Jan schrijven, is 
onbegonnen werk en eigenlijk gesneden 
koek - met vele verrassende kruimels - voor 
een plaatselijke heemkundige. Zelf moe-
ten we ons beperken tot een vrijblijvende 
en willekeurige bloem- en onkruidlezing. 
De man groeide in al zijn levensjaren - en 
tot op zijn laatste dagen - uit tot een ‘er-
varingsdeskundige’ die de wereld in zijn 
vele aspecten heeft gezien. En op een be-
ginselvaste en eigenzinnige manier heeft 
ervaren en bedwongen. Doordrenkt met 
veel filosofische wijsheid en (geestelijke) 
nuchterheid. Een man - het is veel min-
der gekend -  met een groot inlevings-
vermogen voor mensen en ambachtelijke 
dingen. En met een hart voor de natuur. 
Herhaald, met bovenop een uitgesproken 
vaderlijke liefde en bezorgdheid voor zijn 
kinderen en kleinkinderen die zich geen 
beter ‘vake’ of opa konden dromen. De 
meesten onder ons hebben hem vooral 
gekend als een erg vakbekwame schoen-
maker en vooral authentieke kroegbaas 
met eigen franjes en gedragingen. Die 
tussendoor - met vallen en opstaan - veel-
al overleefde op zijn stielkennis en zijn 
creatieve werk- en verbeeldingskracht. 
Met onderliggend een voorliefde voor 
zelfgemaakte poppen.  

Schoenmaker
Jan stamt uit een Oostakkers gezin van 
acht, met vier jongens en twee meisjes. 
Vader Jan was schoenmaker van beroep, 
moeder Clementine vooral huisvrouw. 
Samen hielden ze aan de Bredestraat 
het cafeetje Boldershoek open. Zoon Jan 
leerde op zijn beurt de schoenmakers-
stiel en zette de volkse uitbating later 
verder. N.a.v. de Tweede Wereldoorlog 
werd de kroeg gesloten naar verluidt, 

omdat hij als uitbater “geen uniformen 
kon zien…”. Die uitspraak kan vandaag 
nauwelijks nog verrassen. Om een lang 
verhaal kort te houden. Jan huwde en het 
gezin kreeg zes kinderen: dochter Els en 
de zonen Peter, Hans, Jo, Jan en Jeroen. In 
voor- en tegenslag stonden ze - later ook 
met hun eigen kinderen - hun ‘speciale’ 
vake en opa bij. Met vele goede herin-
neringen als de jaarlijkse vakantiereizen 
naar Zuid-Tirol, strandwandelingen, pe-
tanque- , schaak- en damuitdagingen, 
verkenning van de rijke natuur en vooral 
veel levenswijsheid en dito kunst inbegre-
pen. We maken in vogelvlucht een wil-
lekeurige sprong in de tijd, doorheen de 
Bredestraat richting café Den Boer in de 
Pijphoekstraat. Jan baatte destijds, naast 
zijn een job als schoenmaker, aan de Bre-
destraat een sportwinkel uit. En maakte 
vooral furore op de toenmalige midden-
standsbeurs toen zijn zwembad lekte en 
de tent onder water zette. Later begon hij 
er een eigen café ‘Las Chapellas’ waar zijn 
boezemvriend, kind aan huis en manusje 
van alles  ‘- de al even legendarische Zot-
te Frans van de Korenmarkt’ - als ebenist 
(lees fijnbesnaarde houtbewerker) de ca-

fétoog stijlvol vorm gaf en beschilderde. 
De pleisterplaats evolueerde in andere 
handen latere naar de Pipe Corner, The 
Stingray en The New Stingray. Die zijn 
ook al verleden tijd. Tussendoor ook nog 
vertellen dat ‘Ons Jantje’ een tijd lang 
‘een goeie leraar’ was én een gedreven en 
geëngageerd begeleider bij Chiro Lourdes 
van broeder Werner. En dat hij als over-
tuigde Vlaming jarenlang mee de kar van 
de plaatselijke Volksunie trok. Hij kende 
de stad Gent als geen ander en trok stee-
vast op zondag naar de bloemenmarkt. 
Vaak ook om die eens figuurlijk buiten te 
zetten.  

De Boer
Met de steun van de familie vond het 
dorpsicoon in volle wording, zijn ultieme 
uitdaging in bruine kroeg café De Boer 
- anno 1829 - aan de Pijphoekstraat. An-
nex de bal- en schutterszaal De Spin die 
onder impuls van een van zijn zonen la-
ter uitgroeide tot de hippe fuif- en me-
gadiscotheek Tropic. Hij had er ook zijn 
eigen schoenmakershoekje. In het café 
was het volksvermaak en vertier troef met 
uitbater Jan - met zijn immer monkelend 
lachje - als volkse, maar wakkere dirigent. 
Die nooit neen zei tegen een ijsje of een 
trappistje. De kleine maar gezellige brui-
ne kroeg was – zeker in de glorietijd - een 
heuse magneet voor al wie de kunst van 
het verleden cultiveerde of van ver buiten 
de Oostakkerse kontreien kwam afzakken 
om (de streken van) de kroegbaas mee te 
mogen maken. Tot in de vroege uurtjes. 
“Vecht voor uw dromen en geef nooit op” 
en “Geniet van ’t leven want ne schuune 
ouwen dag bestoat er niet” waren zijn 
leuzes. Het is (was) zijn herkenbare ge-
spreksstof waarover alleen de ingewijden 
(lees hiernaast) nog kunnen voortbomen. 
Oostakker verliest inderdaad niet één 
maar twee plaatselijke monumenten en 
alweer een veelzeggend stuk verleden. 
Met filosofische dank van al diegenen die 
dit mooie en intense hoofdstuk afsluitend 
nog mogen en kunnen meemaken… 

Eric VAN LAECKE

Met het overlijden van Johannes De Vuyst – alias dorpsfilosoof Jantje 
van Café De Boer aan de Pijphoekstraat - verliest Oostakker zowaar twee 
monumenten. De herinnering aan de legendarische kroegbaas (83), overtuigde 
Vlaming, rebelse en relativerende dwarsligger maar vooral ook uitgesproken 
familieman, zal blijven. De legendarische volksherberg uit 1829 gaat tegen de 
vlakte voor woningbouw…

‘Ons Jantje’ De Vuyst was veelzijdig dorpsicoon… 
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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…..

Trouwe klant Marc
heeft eigen anekdote…
Inwoner Marc Van Waes en partner 
Marina uit de Eksaardserijweg treuren 
mee om het verlies van filosoof Jan De 
Vuyst en het dorpscafé De Boer. De man 
houdt er zelfs een droevige anekdote 
aan over…

Marc (69) was al sinds 1973 klant. Hij 
kwam er regelmatig, beleefde er veel 
plezier en maakte er vele familieverha-
len mee. “Jan veegde aan alles zijn gat 
en was bovendien een echte Vlaming” 
staat het vooraan in zijn herinnering. 
Zoals in elke herberg, worden aan de 
toog vaak feitelijke kwesties geregeld. 

Uitbater Jan had een levendige papa-
gaai maar kon er niet echt voor zorgen. 
Marc nam dan maar het beest over en 
vervoerde dat per camionette naar huis. 

De kooi werd wegens te hoog, op zijn 
kant gelegd. De eigenaar had achteraf 
begrip voor het plotse obstakel maar 
had minder inlevingsvermogen voor de 
achtergelaten brij aan water, zaad, ve-
ren en ander vuil. “Voor zoiets moet ge 
me niet meer bellen” gaf hij nog mee. 
De papegaai kon toen al aardig babbe-
len: “Kopke krabben”, “Wa goade doen 
dan? “Buiten gij”… Marc leerde hem ex-
tra vloeken. Hij had er veel plezier van 
en droeg er acht jaar zorg voor. Amper 
twee dagen nadat zijn vroeger baas-
je Jan overleed, ging ook de papegaai 
dood. Het is een gerelateerde anekdote 
die zal bijblijven…

Eric VAN LAECKE

Mijn allereerste kennismaking met Jan is 
altijd de meest markantste gebleven. Pas 
gestart bij Volvo belandde ik als 19-jari-
ge in zijn kroeg Las Chapellas in de Bre-
destraat. “Of er iemand mij eens naar de 
Heuvelpoort kan voeren”. U raadt het al, 
ik dus. Wachten of weer ophalen hoef-
de niet, hij ging zijn plan wel trekken. 
Bleek achteraf dat ik hem aan één van 
zijn pleisterplaatsen had afgezet waar 
dames extra diensten aanboden. Ik herin-
ner mij niet meer of ik achteraf rood dan 
wel wit aanliep. Veel later vertelde hij mij 
dat hij alle administratieve en financiële 
bemoeizucht daarrond moe was en hij 
de huissleutels doodgewoon bij de dienst 

‘permanentie’ - lees in het Gents ‘perman-
eince’ - van de politie in de Kammerstraat, 
deponeerde. Dichter bij huis liet hij zich 
vooral in de eigen herberg opmerken. 
Op Vlaaiendinsdag was De Boer altijd het 
langst open. Toen het voor Jan genoeg 
werd en niemand al wilde ruimen, nam 
hij zijn tuinslang en spoot de hele kroeg 
leeg. Wie herinnert er zich niet de kippen 
die er plots vrij rondliepen en nog meer 
de mais die gul werd gestrooid “voor alle 
kiekens die hier binnen zitten”… Of als 
het echt druk was: “Miljaarde al dat volk. 
Daarom loopt er geen volk op straat”. Net 
voor corona uitbrak, wisselden we onder 
ons beiden een hele namiddag onze Oos-
takkerse belevenissen en herinneringen 
uit. Met een verre terugblik naar de stu-
dentikoze en andere rebelse grappen van 
o.m. Geuze Vesper en Maegher Goet. En 
de oliecrisis begin de jaren ’70 toen het 
gemeentebestuur er een dankbaar grap-

pig slachtoffer van werd. De nostalgische 
ontmoeting deed hem duidelijk deugd. 
Meer recent was dat flink moeilijker toen 
bij hem tongkanker was uitgebroken. Het 
spreken en de verstaanbaarheid leden er 
fel onder. Maar in het hoofd en het hart 
vertoefden we nog altijd op dezelfde 
maatschappelijke golflengte. Blij van u 
gekend en beleefd te hebben Jan…

Eric VAN LAECKE 

Dorpsfilosoof van vele verhalen…
Wie de naam Jan De Vuyst uitsprak, kon zich steevast verwachten aan zelf 
beleefde of doorvertelde verhalen. Die houden het midden tussen ernst en luim en 
gingen vaak een eigen leven leiden. Een korte (journalistiek) bloemlezing…
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Niet meer in ons midden,
maar voor altijd in ons hart
Via deze weg willen we u hartelijk be-
danken voor uw medeleven, aanwe-
zigheid, lieve woorden, kaarten en 
digitale condoleances die wij hebben 
mogen ontvangen na het overlijden 
van onze dierbare echtgenoot, vader, 
grootvader, overgrootvader

Maurice Van de Capelle
8/5/1928 – 17/12/2022                                               

Dit heeft ons diep ontroerd en tegelij-
kertijd erg gesteund.
Familie Van de Capelle - Verschraegen.

Antwerpse Steenweg 86
9080  Lochristi 

Tel. 09/355.74.52

Autocenter Stevens, het familiebedrijf
met een hart voor mobiliteit!

Uw aanspreekpunt voor zowel verkoop als na-verkoop.

Bekijk onze website:

www.autocenterstevens.be

Meer dan 30 wagens onmiddellijk leverbaar!

Handelserkenning 
voor Graphius Group
De huisdrukkerij van Attentie en WegWijs, 
het Oostakkerse Graphius Group, viel vo-
rig jaar in de prijzen. Op de residentie van 
de Belgische ambassadeur in Londen ont-
ving UK verkoopsdirecteur Joris Deckers de 
‘Golden Bridge Trade & Investment 2022 
ESG Award’. Het is een bekroning voor de 
decennialange inspanningen die de groep 
verricht op het vlak van duurzaamheid en 
sociaal beleid. Alvast gelukgewenst!

Eric VAN LAECKE

BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN

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

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

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

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733

Oogststoet doet
toch verder…
Goed nieuws voor de 
aanhangers van de jaarlijkse 
Vlaaiendinsdag en Oogststoet. 
Voor iedere Oostakkernaar dus.  
Het organiserend comité laat 
weten dat het opzet alsnog zal 
doorgaan. Tenminste als alle 
actoren zich zoals beloofd, zich 
constructief opstellen en zich 
aan de afspraken houden. De 
beslissing om voort te doen is 
dus ‘voorlopig definitief’, zoals 
dat heet… (EVL)
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Positief gedacht! 
Tijdverlies bestaat niet als je ervaring ervan op een

wijze manier gebruikt (August Rodin)

info@zinloosgeweld.net

Verdere info:

www.dekorf.be - T. 09-251 51 14
Frans Gevaertstraat 2 - Sint-Amandsberg

Frans Gevaertstraat 2

Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14

www.dekorf.be

VALENTIJN !
Vier de liefde !

De winkel is uitzonderlijk open op 13 en 14 februari ! 

Bestel tijdig ons

Valentijnontbijt
( zie www.dekorf.be )

Kaasschotel 2 personen
+ 1 fles rode wijn: 

50 euro

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 FEBRUARI

Hapje van de chef
&

Tartaar van gegrilde skrei, avocado, tomatensalsa, rucola 
Of

Gevulde Parijse champignons, pata negra bellota, ricotta, 
parmezaan 

***
Huisbereide kroket van Mechelse koekoek, wintertruffel, 

boschampignons (+ 9 euro)
***

 Gegrilde Skreihaasje, prei, aardappelpuree, dillesaus
of

Ierse côte à l’os, winterdelicatessen, gegrilde aardappel
***

Koude sabayon, conferencepeer, vanille roomijs 
of  

 Tiramisu, speculaas, chocolade 

39 euro p.p.

Valentijnmenu

10-11-12 februari 

Amuse bouche d’amour 
***

Gemarineerde Noorse zalm, rode biet,
truffeldip 

***
 Gegrilde langoustines, kruidenboter, risotto  

***
Gegrilde skrei, verse tuinkruiden, knolselderpuree,

prunella tomaat 
of

Côte á l’os West Vlaams rood, aardappelgratin, 
winterdelicatessen   

***
Moulleux, vanille roomijs 

59 euro p.p.

Autodelen met BattMobility
BattMobility kwam recent in het OCO promotie maken voor 
elektrisch autodelen of het leasen van een eigen elektrische 
wagen. Zowel privé of met de onderneming.

Het bedrijf beschikt al over deelwagens in de deelgemeente. 
Ontdek de voertuigen, formules en tarieven op www.battmo-
bility.be. (EVL) 

Café Reintje sluit eind juni
Als er zich ter elfder ure geen geschikte overnemer aandient, 
sluit café Reintje aan de Bredestraat eind juni de deuren. Die 
knoop werd intussen definitief doorgehakt. Het horecaland-
schap in Oostakker dreigt er daardoor nog wat schraler op te 
worden. Ook café De Boer aan de Pijphoekstraat verdwijnt 
(zie elders in deze Attentie). (EVL)  



24                   nr 02 - Februari 2023

STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

Zij werd op 3 december 1894 te Gent geboren in een welvarende 
Gentse familie als Jeanne Vanderstegen. Haar vader Jules was di-
recteur van de NV La Lys, een Gentse textielfabriek aan de Nieu-
we Wandeling (het huidige Groenevalleipark); zijn broer Alfred 
werd zelfs burgemeester van Gent (1921-1946).
In haar jeugd woonde Jeanne aan de Leiekaai, maar ze verbleef 
ook geregeld op het domein van haar vader in Mariakerke. Na 
haar huwelijk in 1919 met de Gentse conservator en archivaris 
Henri Nowé verhuisde ze naar de Holstraat en vanaf maart 1927 
woonde het koppel in de Krijgslaan. Zij kregen 3 kinderen : Clau-
de, Olivier en Camille Nowé.

Jeanne, geboren en getogen in Gent, schreef (als Franstalige) 
psychologische verhalen en romans in het Frans. Ze debuteerde 
in de jaren 1930 met psychologische novelles en met de roman 
La sonate en la (1937), waarin ze het verhaal van een oudere 
musicienne schetste. Hierna volgden nog Amitiés (1948) over een 
troosteloze weduwe, L’enfance d’Andrée Dalès en het vervolg 

Andrée Dalès (1950) 
over een jonge pas 
gescheiden vrouw 
die naar Parijs trok 
om te ontsnappen 
aan het strenge mili-
eu waarin zij leefde. 
Haar belangrijkste 
werk was Les Hame-
linck, chronique de 
Maria (1965) een sa-
ga over de gelijkna-
mige Gentse familie 
verscheen na haar 
overlijden. Het boek 
beschrijft o.a. het huis 
in de Veldstraat, waar Jeanne’s familie van vaderszijde in 1909 woon-
de en waar later de Ancienne Belgique zou komen. Ook de winkel 

van haar familie van moederszijde, in de Koestraat, en een 
latere woning in de Sint-Pietersnieuwstraat worden duidelijk 
beschreven. Het verhaal speelt zich grotendeels in Gent af.

Al vóór de Eerste Wereldoorlog begon Jeanne Nowé een 
dagboek bij te houden. Hierin noteerde ze al haar ervarin-
gen en impressies. Dit bleef ze doen, ook na de oorlog toen 
er in 1918 een impactvolle gebeurtenis voor haar plaats-
vond. Vrienden en kennissen lieten het gezin van Jeanne 
toen vallen omdat haar vader verdacht werd van samen-
werking met de bezetter. Als troost begon ze haar jeugd-
herinneringen neer te schrijven. In die schriftjes kleefde ze 
hier en daar brieven en tekeningen die haar verhaal on-
dersteunden. Haar kleinzoon schonk haar handgeschreven 
mémoires aan het Liberaal Archief/Liberas.
Aangezien Jeanne in het Frans schreef en haar werk nooit 
in het Nederlands werd vertaald, bleef ze in Vlaanderen 
vrijwel onbekend. De Gentse Jeanne Nowé-Vanderstegen 
stierf op 28 augustus 1965 in Bayreuth (Duitsland).

tekst: Ann Van den Sompel

Jeanne Nowéstraat
Een kort stukje straat, een zijstraatje van Hellegat, wat dan weer de enige 
zijstraat van de Eikstraat is. Dat is de Jeanne Nowéstraat; waarschijnlijk bij niet 
veel inwoners van Oostakker gekend, omdat men hier niet zomaar passeert.

Midden januari verhuisde de werfzone naar de zuidkant (even 
nummers) van de Antwerpsesteenweg en de aansluiting met 
de Orchideestraat. Om de handelszaken bereikbaar te houden, 
wordt Fase 7 opgedeeld in drie deelfasen. Fase 7A loopt nog 
tot komende april. Het kruispunt met de Orchideestraat wordt 
mee afgewerkt. Voetgangers en fietsers kunnen de werf pas-
seren. Fietsers richting Lochristi gebruiken het fietspad aan de 
overkant van de weg. Ze moeten dus verplicht oversteken aan 
de verkeerslichten! Buslijn 38 Blaarmeersen-Achtendries volgt 
het normaal traject via de Antwerpsesteenweg. Auto’s kunnen 
in beide richtingen via versmalde rijstroken. Ook zo in de Orchi-
deestraat. De aansluiting met de Herman Teirlinckstraat is afge-
sloten. Omleiding via Achtenkouterstraat en Pijkestraat. Vanuit 
Gent is de linksafslag naar de Groenstraat afgesloten. Omrijden 
via de Orchideestraat en de Pijkestraat. De handelszaken Colmar, 

Wegenwerken Antwerpsesteenweg in nieuwe fase
De heraanleg van de Antwerpsesteenweg (N70) ter 
hoogte van de op- en afritten van de R4, zit in een 
nieuwe fase (7). De werf verhuisde naar de andere 
kant van de steenweg. Als voorbereiding op Fase 8 is 
ook de Drieselstraat al enkele weken tijdelijk dicht… 

Q8 en Britannia blijven bereikbaar via een doorsteek naast de 
werfzone. Als voorbereiding op Fase 8 is ook de Drieselstraat al-
licht nog een paar weken gesloten. Omleiding via de Palingstraat 
(Lochristi).

Eric VAN LAECKE   
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Info: femma.oostakker@gmail.com               
BE28 8905 3402 2720 van Femma Oostakker
Activiteiten gaan door:
° voor crea en culinair: O C O, Pijphoekstraat 30, Oostakker 
° voor Zumba: Edugo, St.Rafaëlstraat 14, Oostakker
Leden zijn tijdens de activiteiten verzekerd!

C R E A T I E F: 
Wenskaarten ontwerpen & maken voor verjaardagen, spoedig her-
stel, communie, enz…
- Op dinsdag 14/02/23 om 13u30 
- Prijs: 7 euro – drankje inbegrepen (10 euro niet-leden)
- Inschrijven bij Josiane 09/251.54.26 - Betalen: overschrijving via 
rek.nr. (hierboven)
- Meebrengen: schaar, potlood, dubbel klevend lint, stevig papier 
volgens keuze om je kaartje mee te maken. Ook eigen oudere 
kaartjes kunnen verwerkt worden. 

Crea café (vrij atelier)
Iedereen welkom met eigen handwerk:
brei-, naai- of haakwerk, enz…
Dinsdag 21/02/23 om 19u00 - Dinsdag 7/03 om 13u30
Enkel voor het Crea café kan je ter plaatse betalen:
leden 3 euro, niet-leden 5 euro

Maak je eigen “Etta” heuptasje
Een hip buideltasje waarin je alles kwijt kan. Maak het in ribfluweel 
of kies voor een opvallend ‘regenjas’ stofje.
- Dinsdagen 21 & 28/03 om 19u00
- Inschrijven bij Rita 0473/87.06.02
- Leden 7 euro, niet-leden 10 euro.
- Meebrengen: buitenstof 25cm – binnenstof 25cm versteviging bij 
lichte stof – rits 30cm – gesp 3 of 4cm breed – tassenband 3 of 4cm 
breed (ongeveer 1 meter) – naaigaren - naaimachine

Z U M B A  op WOENSDAGAVOND
Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Ameri-
kaanse dans, zoals de salsa, merengue, samba!
Instappen tijdens de reeks is steeds mogelijk!

Data:
8/02 – 15/02 – 22/02
1/03 – 8/03 – 15/03 – 22/03 – 29/03
Prijs: 72 euro voor  Femma leden (wegens verzekering kunnen wij en-
kel werken met een lidmaatschap).
Inschrijven & betalen: femma.oostakker@gmail.com (rek. nr. hierboven) 

C U L I N A I R:
Meewerkles “Koken met de microgolfoven”
° Scampi met kruidensaus
° Kip zoet-zuur
° Vol-au-vent
° Vanillepudding
- Dinsdag 28/02/23 om 19u00
- Leden: 17 euro (24,50 euro niet-leden), betalen voor 14 februari !
- Inschrijven via mail of tel. bij Jeannine 09/251.10.80
  of Roos 09/228.12.45.
  Na 14/2 worden geen inschrijvingen meer aanvaard!
- Meebrengen: mes, plankje, shaker, microgolfkom met deksel

Vanaf nu kan je ook oudere editiesvan Attentie en 
Wegwijs digitaal bekijken op onze website onder de 

rubriek ‘archief’.v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.11
zet-werk@telenet.be
info@dewegwijs.be

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden
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VAN EENAEME
DAKWERKEN 

-Specialiteit:
• platte daken
• dakgoten
• ook voor kleine
   herstellingen

INFO:  +32 0486 255 929
vaneenaeme-fonteyn@telenet.be

Het Gentse Citadelpark kennen we al-
lemaal, al was het maar door de Gent-
se Jaarbeurs of de Floralieën die we daar  
– lang geleden – gingen bezoeken. De 
lange en rijke geschiedenis, is de meesten 
onder ons minder bekend.

Onze gids, Dr. Marc Cosijns is niet zomaar 
een gids.  Hij woont in de buurt, en heeft 
zijn leven lang alsmaar een grotere passie 
opgebouwd voor deze groene long van 
Gent.  

Hij heeft er recent zelfs een fantastisch 
boek over geschreven. De toepasselijke 
titel is CITADELPARK (Uitgeverij Snoeck 
-2023).   
De korte inhoud van dit boek vat meteen 
ook onze wandeling samen:
Hoe vertel je over de vele hoeken en kan-
ten van het Citadelpark aan je kleinkinde-
ren? Wel, Marc Cosyns laat het de bomen 
vertellen. Aan de vooravond van een 
herwaardering van het Citadelpark laat 
de auteur 100 bomen vertellen over de 
sfeer van toen ze geplant werden, hoe ze 
groeiden en wat ze allemaal meemaak-
ten. Sommigen bloeien nog, van anderen 
is er enkel nog het naamzuiltje.
Het Citadelpark is Gents, maar zeker niet 
alleen voor Gentenaars. Het is een meta-
foor voor hoe mensen omgaan met na-
tuur en cultuur.   Net als de wandeling, 
een geestig verhaal over het “Central 
Park” van Gent. 
Marc Cosijns kent het Park in alle jaarge-
tijden en nuances; hij zal ons laten ken-
nismaken met de winterse klemtonen van 
het Citadelpark.
We besluiten de wandeling met een 
drankje bij vzw Ensemble, in het oude ge-
bouw van het dierenasiel, midden in het 
Park. Dit is nu een nieuw ontmoetings- en 

DF OOSTAKKER nodigt 2 keer uit:
Zondagvoormiddag 19 februari 2023

Winterwandeling in het 
CITADELPARK te Gent
onder begeleiding van 
Marc COSIJNS
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kunstencentrum voor de buurt.
Onze gids, Marc Cosijns leidt normaal 
geen groepen rond in het Citadelpark, 
maar voor DF Oostakker maakt hij een 
groòòòte uitzondering, m.a.w. deze ge-
leide wandeling is een unieke kans. 

Afspraak op zondagmorgen 19 februa-
ri 2023 om 9.45 uur aan het Standbeeld 
van Emiel Claus, rechtover de ingang van 
de Plantentuin (vlakbij het ICC) (met par-
keergelegenheid in Ledeganckstraat)
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 
(in volgorde van inschrijving).

Vooraf inschrijven kan via cedewe.de-
waele@skynet.be of tel 09 251 00 78 
De inschrijving is pas definitief na be-
taling van de bijdrage (DF-lid 8 euro, 
niet-leden 12 euro – inclusief drankje) 
op rekening van Davidsfonds Oostakker 
BE71 7374 2412 5469

Op vrijdag 17 maart 
nodigen wij jou uit op 
Dé QUIZ
die we samen met Davidsfonds 
Destelbergen organiseren.

Beste QUIZ-liefhebber, Beste niet-liefheb-
ber, op vrijdag 17 maart om 20 uur is er 
een première!
Samen met DF Destelbergen, organiseert 
Davidsfonds Oostakker een Quiz!
DF Destelbergen is niet aan zijn proefstuk 
toe.
Zij organiseren al jàren een superleuke 
quiz en deze editie is nummer … 20!
Zij zochten en vonden bij DF Oostakker 
een nieuwe partner voor de toekomst.
Deze QUIZ wordt een jaarlijkse traditie, 
die om beurt in Destelbergen (2023) en in 

Oostakker (2024) zal doorgaan
De Quiz is niet gemaakt voor quiz-fana-
ten.  Hoofdzaak is een gezellige en 
(waarom niet?) leerrijke avond.  Deel-
nemen gebeurt in groepjes van 4 perso-
nen, onder een zelfgekozen teamnaam.   
Het kost 20 euro per team. Er worden 
max. 25 teams toegelaten.

Voelt u het al kriebelen, zoek 4 mensen 
samen en schrijf u in.
We verzekeren u dat het pittig maar leuk 
zal worden.
Oh ja, en wie quiz zegt … zegt prijzen: ie-
dere deelnemer heeft prijs!!!

En natuurlijk gaat Davidsfonds Oostakker 
met de eer naar huis als er een team uit 
Oostakker wint!
Maar we zijn sportief: dat de beste mo-
gen winnen !
 
Het bestuur van Davidsfonds Oostakker
Afspraak op vrijdagavond 17 maart 2023 
vanaf 19.30 uur – start van dé Quiz om 
20.00 stipt
in de PiusX school, Bredenakkerstraat 31, 
9070 Destelbergen.
Inschrijven doet u vóór 11 maart door een 
mailtje te sturen naar info@dfdestelber-
gen.be of via hun secretariaat (tel. 09 328 
37 59). Vergeet niet de teamnaam op te 
geven a.u.b. De inschrijving is pas defi-
nitief na overschrijving van 20 euro, met 
vermelding van deze teamnaam, op reke-
ningnr. BE24 9793 0548 5438 van Davids-
fonds Destelbergen.

FILM + ORGELCONCERT

MODERN TIMES
Wereldberoemde film met live 
begeleiding op het prachtige kerkorgel 
in Oostakker 

Op vrijdag 3 maart 2023 kan je getuige 
zijn van een heel bijzonder concert, in de 
St.-Amanduskerk van Oostakker.

Organist Paul De Maeyer zal er gedurende 
ongeveer één uur en twintig minuten 
improviseren aan het orgel, terwijl het 
publiek op groot scherm kijkt naar de film 
“Modern Times” (1933-1936) van Charlie 
Chaplin (1889-1977). Het wordt een unieke 
ervaring, want in de tijd van de ‘stille’ 
(stomme) film ging het er net zo aan toe.

Het publiek zal kunnen genieten van het 
uitzonderlijk improvisatie-talent van Paul 
De Maeyer. Paul is leraar orgel aan het 
conservatorium en ervaren orgeladviseur. 
Bovendien is hij inwoner van Oostakker, 
en wordt hij regelmatig gevraagd voor het 
begeleiden van stille films in Nederland, 
Zwitserland en het Filmmuseum van 
Bologna. Hij is titularis-organist op het mooie 
romantische Forrest orgel van de paters 
Augustijnen van Gent.

Het concert kadert in de concertcyclus ten 
voordele van het orgelproject voor Hijfte, 
en wordt georganiseerd door de werkgroep 
‘Kramerorgel voor Hijfte’. De opbrengst 
van het concert gaat integraal naar het 
orgelproject.

De voorstelling begint om 20 uur stipt. Na 
het concert zorgt de organisatie ‘Kans’ voor 
een drankje.

Het plaatselijke Davidsfonds, het gemengd 
koor Vokamando en de parochieraad van 
de St.-Amanduskerk verlenen hun logistieke 
medewerking.

Een inkomkaart kost 15 euro, en is te 
verkrijgen via tel. 09 355 83 72, van Kristien 
Bonné.

ROLLUIKEN - GARAGEPOORTEN - SCHRIJNWERK
Enkel gekende A-merken - Laagste prijs/kwaliteitsgarantie
100% Belgische productie - Plaatsersnetwerk in Vlaanderen

Laat je adviseren door een vakman !

GRATIS ADVIES EN OPMETING BIJ  BESTELLING
GRATIS LEVERING VAN UW BESTELLING www.creazza.be of 09-395 11 75
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www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

JOHAN
DECKMYN

Fractieleider
Vlaams Belang

Gemeenteraad Gent
Vlaams Parlementslid

Voor meer info:

0476-26.97.38
Orchideestraat 88
9041 Oostakker
www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

Dr. Ingels Johan

      DIERENARTS

Algemene diergeneeskunde
Gezelschapsdieren op afspraak

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

Speciaalbieren
een passie… absoluut
Bij Dranken Geers proberen we dan ook (naast 
een ruim assortiment van een kleine 2000 spe-
ciaalbieren) 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 ondersteunen we een aantal res-
taurants met advies en bijpassende biertjes. Let 
wel, beerfoodpairing is niet er zomaar lukraak 
een biertje bij serveren. Alle smaakcomponen-
ten van zowel het gerecht als het bier worden 
ontleed en moeten bij elkaar passen of zorgen 
voor een contrast. Dit maakt het allemaal heel 
boeiend om zo een meerwaarde te creëeren. 
 
Beste smaakliefhebbers, de komende tijd zal 
ik jullie als professioneel biersommelier/zytho-
loog op regelmatige basis warm maken voor 
deze trend met een aantal creaties en het hoe 
en waarom van deze pairings. Al deze creaties 
werden trouwens de voorbije tijd geserveerd in 
de restaurants waarvoor ik de pairings verzorg.

Buffelmozzarella
in olie van 
citroenverbena
met courgette,
rucola en broodkruim 

     
     

De mozzarella wordt gemarineerd in olie van 
citroenverbena, look, vanille, zeste en sap 
van citroen. De courgette wordt gemarineerd 
met appelazijn, honing, olie en zout. Het ge-
recht wordt dan nog afgewerkt met rucola en 
broodkruim. De kruiding verandert natuurlijk 
de smaak van het gerecht volledig: de citroen-
verbena zorgt voor een frisse toets, de look en 
vanille voor de kruidige en bloemige toets, de 
zeste voor de bittere en het sap van de citroen 
voor de zurige toets, de marinade van de cour-
gette eveneens voor een verfrissende, zurige 
maar ook vettige toets, de rucola zorgt voor een 
notige toets en het broodkruim voor een crunch. 
 
Dus hierbij hoort dan ook een verfrissend en 
dorstlessend biertje. Bij dit hapje stel ik Pony’s 
voor, een session wheat ale van 4% alcohol. 
Dit biertje is heel verfrissend met een zurig cit-
rustoetsje en wat verfrissende zurigheid van de 
tarwe en een mooie hoppige toets: een perfecte 
starter en een schitterende match met dit gerecht, 
zowel het biertje als het gerecht liften elkaar op. 
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@drankengeers.
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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Bij dit mooie gerecht komen vooral aardse toetsen naar boven, nl. van de rodebietcoulis en van 
de zalf van erwt. Daarnaast heb je de lichtheid en het ziltige van de coquille en wat vettigheid en 
knapperigheid van de crumble van de bacon.  
 
Het gerecht vraagt een lichter biertje, met toch voldoende aroma en body, maar toch eentje dat 
compatibel is met de overheersende aardse toetsen.  
Wat kan je dan beter kiezen dan een Speciale Belge. Ik heb gekozen voor de Franc Belge, een 
Speciale Belge van Brouwerij de Ranke. Dit is een amberkleurig biertje van 5,2% alc. 
De tonen van het biertje zijn verfrissend, carameltoetsen, wat hoppigheid, wat umami, wat 
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Dit is gewoonweg een perfecte match: de voornamelijk aardse tonen van het gerechtje blenden 
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Kris Zythos, biersommelier/zytholoog Dranken Geers 
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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

Schoolse ere-stadssecretaris
overleden…
Eind vorig jaar overleed Jean, Seraphin 
Dujardin (82). Voor mij en mijn vroe-
gere klasgenoten blijft hij een mar-
kante herinnering. Omwille van o.m. 
zijn oeverloze kennis, zijn optreden 
in de luwte en zijn geëngageerd in-
levingsvermogen. De man gaf aan-
vankelijk o.m. les aan het Stedelijk 
Instituut voor Handel en Secretariaat 
(SIHS) aan de Sint-Pietersnieuwstraat. 
Sinds lang afgebroken voor het Recto-
raat UG. Hij gaf er ‘recht’  aan de af-
deling Economie en Talen. Ik heb er 
allicht mijn immer verontwaardigd ge-
voel voor onrecht aan over gehouden. 
En schreef daar toen al over als secre-
taris van het schooltijdschrift ‘DRANG’. 
School- en latere werkgenoot Georges 
Van der Straeten uit Destelbergen her-
innert zich nog zijn bijnaam ‘duuze’. 
Allicht een lapnaam voor Dujardin. Dat 
we met de man nooit ‘lollekes’ uithaal-
den, zegt genoeg over hoe we naar 
hem opkeken.

De erudiete Gentenaar was ooit de 
machtigste ambtenaar van de stad 
Gent. Als (ere)stadssecretaris ‘dien-
de’ hij onder drie burgemeesters: Jac-
ques Monsaert, Gilbert Temmerman en 
Frank Beke. Hij werd geroemd en ge-
respecteerd om zijn kennis van het be-
stuurs- en grondwettelijk recht. En om 
de correcte  houding hoe hij daar mee 
omging. Dujardin gaf later les aan de 
VUB en schreef over zijn passie stan-
daardwerken als ‘Lokale Besturen’. 
Herinneringen vervagen, dankbare er-
varingen niet…

Eric VAN LAECKE   
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U ontvangt het wettelijk reinigings-  
en verbrandingsattest

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

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

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

We plannen zo snel mogelijk een afspraak.

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

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

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

Op 22 januari 2017 stond het leven ook 
in Campus Impuls letterlijk stil. Toen ver-
ongelukte hun 17-jarige leerling Rupert 

Campus Impuls nam ’t Cardynpleintje’ officieel in gebruik…
GO! Impuls nam op de campus, Wolfputstraat 42 officieel een heus 
’t Cardynpleintje in gebruik. Het is een blijvende herinnering aan de 
vroegere verongelukte leerling Rupert Cardyn. De sereen afgebakende 
plek wil een (schoolse) uitlaatklep zijn voor al wie eventjes naar rust, 
stilte en bezinning snakt. In een wereld die alsmaar hectischer en 
onvoorspelbaarder wordt…

Cardyn bij een tragisch fietsongeval in Bas-
sevelde (Assenede). Hij was een enthousias-
teling, maatschappelijk erg actief en deed 

voluit aan vrijwilligerswerk. 
De scholier blijft in de har-
ten en de geesten gegrift. 
Elk jaar staat de school met 
de regelmaat van een Zwit-
serse klok, eventjes stil bij 
zijn persoon en zijn herin-
nering. In juni 2019 vond 

zelfs een speelse en verbindende ‘Bra-
zilian Day’ plaats. Een verwijzing naar 
zijn Zuid-Amerikaanse inleefreis en di-
to engagement (zie kaderstuk). Recent 
mochten, behalve het schoolvolkje 
zelf, ook familieleden, sympathisanten 
(en de pers) een doorleefd herden-
kingsmoment meemaken. Onder im-
puls (!) van een aantal initiatiefnemers, 
leerkrachten en het zorgteam werd op 
de campus een herinnerings- en toe-
komstgericht toevluchtsoord ingericht. 
Compleet met een herdenkingsboom, 
enkele bankjes, planten en bloemen, 
houten blokjes met de foto-afdruk 
van Rupert en uit het hart geschre-
ven boodschappen. Herhaald, bedoeld 
voor al wie er nood aan heeft of even-
tjes vertroosting wil vinden. De menta-
le uitdagingen zijn ook voor de jeugd 
vandaag nooit ver weg. Met de herin-
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U ontvangt het wettelijk reinigings-  
en verbrandingsattest

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

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

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

We plannen zo snel mogelijk een afspraak.

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

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

nering aan Rupert Cardyn als ondersteu-
nende en betrouwbare gids op weg naar 
meer levensvreugde en zelfredzaamheid. 
Rouwen, omgaan met verlies van alle 
aard maar ook immer vooruitkijken - ook 
als het allemaal zelfs donker oogt - kun-
nen wonderen doen.

Herdenking
Directrice Marijke Eeckhout lichtte het 
hoe en waarom van de plechtigheid toe. 
Ze herhaalde het schoolse hart voor hun 
overleden leerling en de vaste wil om 
dat verder te zetten. “Vergeten doen 
we nooit”… Een schools muziekbandje 
speelde o.m. het intimistische en erg toe-
passelijke ‘The sound of silence” van het 
duo Simon & Garfunkel. “Hello darkness 
my old friend, I’ve come to talk with you 
again…” Zorgcoördinator Stijn plaats-
te het gebeuren in een ruimere context. 
“Het leven is in verandering. We beschik-
ken over een figuurlijke en gevarieerde 
gereedschapskist om de uitdagingen te 
lijf te gaan. Elk volgens zijn eigen in-
zichten en cultuur. In die gedachtegang 
zijn we allemaal symbolisch betrokken 
bij deze plechtigheid…” Iedereen werd 
uitgenodigd om op aangereikte houten 
blokjes een boodschap neer te pennen. 
Ook de familie was aanwezig, bedan-
kingswoorden en rozen van  mama Jo-
hanna Schoonjans inbegrepen…

Eric VAN LAECKE 

Rupert Cardyn was om. monitor bij vzw 
Diggie, een bekende kinder- en ge-
zinsboerderij in de Vlaamse Ardennen. 
Maar ook lid van YOUCA. Citaat uit ons 
artikel van augustus 2019 door zijn ma-
ma Johanna Schoonjans: “In juli 2016 
trok hij op inleefreis naar Brazilië om 
een vijftiental jongeren te ontmoeten 
en hen te sensibiliseren om actief bezig 
te zijn en via o.m. graffiti-workshops 

hen uit de criminele milieu’s te houden. 
Het maakte deel uit van zijn (ere)am-
bassadeurschap bij Youth for Change & 
Action (YOUCA). Die Vlaamse organi-
satie voor en door jongeren stimuleert 
om samen te werken aan een duurzame 
en rechtvaardige samenleving. Rupert 
was daar vol van. Na zijn dood in janu-
ari 2017 kwam vanuit Brazilië spontaan 
een duurzaam project “Rupert Writes a 

Rainbow’ op gang als 
blijvende  herinnering” 
einde citaat.

Dankzij een pak over-
tuigde vrijwilligers die 
allerhande initiatieven 
opzetten, wordt dat 
project tot op vandaag 
verder gesteund. De 
‘Brazilian Day’ op Cam-
pus Impuls in augustus 
2019 was er daar een 
erg belangrijke van…

Eric VAN LAECKE 

Rupert’s Braziliaanse regenboog…
Overleden scholier van GO! Impuls Oostakker Rupert Cardyn 
was immer enthousiast en erg actief. En als vrijwilliger volop 
geëngageerd. Zelfs in Brazilië denkt men nog altijd aan hem…
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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

STRAFFE SALONCONDITIES
HELEMAAL OPEL 

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
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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 !

ZATERDAG
25 MAART:

KURT BURGELMAN
‘BACK IN THE CAVE’ 

INFO IN THE CAVE 

Sportaround op Bernadettewijk
Het lenigheidsinitiatief Sportaround be-
staat tien jaar. Het kwam er op aangeven 
van de Gentse lange afstandsloper Bashir 
en zijn compagnon Bert na een trainings-
stage in Ethiopië. De organisatie kan 
vandaag rekenen op een grote groep vrij-
willigers en sponsors. Ook op de Berna-
dettewijk is Sportaround in twee scholen 
actief. Elke woensdag tussen 6 en 18 uur 
kunnen + 6-jarigen vrij sporten en gezel-
schapsspellen beoefenen in basisschool 
Het Tandwiel. Elke vrijdag tussen 16 en 
18 uur is er sporttraining - elke week een 
andere sport  -voor 6- tot 14-jarigen in ba-
sisschool EDUGO  Bernadette. Beide spor-
tieve namiddagen zijn gratis.

Info: annelies.devydt@sportaround.be  
(tel. 0493/85.48.88) of via:
www.sportaround.be.

Eric VAN LAECKE

VOOR VERENIGINGEN
EN ZELFSTANDIGEN

0499 21 53 98

www.jc-web.be

WEBSITES
& WEBHOSTING

vanaf  € 199 excl. BTW

Krijtekerkweg bereikbaar,
Sint-Jozefstraat niet…
Sinds begin januari is de Krijtekerkweg eindelijk 
weer bereikbaar via de brug over de R4 . Ook buslijn 
39 herneemt zijn oorspronkelijk traject van en naar 
Oostakkerdorp. De tweede fase van de wegenwer-
ken is er nu volop aan de gang. De Sint-Jozefstraat 
is in principe helemaal dicht. Alleen plaatselijke 
nuts- en bedieningsvoertuigen kunnen er nog in 
via de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Daar geldt sowieso 
‘plaatselijk verkeer’. De EDUGO parking komt tij-
dens deze fase bereikbaar via de nieuwe uitrit. We 
baseren ons op de recentste omzendbrief. Volgens 
de huidige planning loopt die tweede fase tot eind 
maart 2023…

Eric VAN LAECKE
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Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Wij vernieuwen onze toonzaal !!!
Alle inbouwtoestellen in onze 
toonzaal aan 20 % korting**

*inbouw ( combi )ovens ,kookplaten , 
inbouw koeling , inbouwafwasautomaten en 

dampkappen
*voorwaarden in de winkel, af te halen zolang 

de voorraad strekt
*uitgezonderd netto prijzen

Valentijn:
14 februari

Eventjes terug in de tijd. In 2016 nam 
de Bernadettebuurt officieel het ge-
renoveerd schoolgebouw Het Tandwiel 
in gebruik. De locatie was gekend als het 
vroegere Gustaaf Carliergebouw. Het was 
de aanzet tot de eerste ‘brede school’ in 
de stad waarbij de dagelijkse schooldag 

Nieuwe schoolvleugel voor Het Tandwiel
Freinet-basisschool Het Tandwiel, Sint-Bernadettestraat nam feestelijk een 
gloednieuwe schoolvleugel in gebruik.  De uitbreiding is vier maanden 
voorop op de planning en biedt plaats aan zo’n 100 extra kinderen. Ook 
buurtbewoners en kinderen kunnen er in hun vrije tijd aan de slag…

zijn jasje ruilt voor buurtvriendelijke ac-
tiviteiten in de ruime zin.  De stad Gent 
plande toen op termijn op de wijk in to-
taal 240 plaatsen voor kleuter- en ba-
sisonderwijs. Dat kwam tegemoet aan 
o.m. de noden van de nieuwe woon-
wijk in wording ‘Zeemanstuin’ tussen de 

Sint-Bernadettestraat en 
de Hogeweg. Eind 2014 
startte de renovatie in de 
zogenoemde ‘tuinwijk’. 
Die laatste is intussen 
verleden tijd. Vandaag 
kijkt men vanuit de 
school zelfs volop tegen 
de afbraakwerken aan. 
Als les in sociale (woning-
bouw)geschiedenis kan 
die eigentijdse confron-
tatie nog altijd tellen. De 
schoolse gebouwen da-
teerden uit 1935 en wa-
ren helemaal verloederd. 
Het nieuwe brede school-
gebouw werd er uitge-
rold in twee fasen. In een 
eerste luik werd een be-

staand deel van het Gustaaf Carlier ge-
bouw gerenoveerd en gerestaureerd tot 
lagere klassen, sanitair en administratie. 
De werken namen een jaar in beslag en 
werden uitgevoerd binnen het voorop-
gestelde bouwbudget (2,3 miljoen euro). 
In afwachting van de volledige renovatie 
van de brede school kwam er toen in het 
gerenoveerd gedeelte - beginnend voor 
kleuters - een Freinetschool met buiten-
schoolse opvang. Ook Buurtwerk Dam-
poort-Bernadette, de Dienst ‘Ontmoeten 
en Verbinden’ en vzw Jong vonden er 
toen een onderkomen. In een tweede fa-
se zou het resterend deel gesloopt en ver-
vangen worden door een passief gebouw. 
Dat o.m. een sporthal, een polyvalente 
zaal, kleuterklassen, een jeugdlokaal en 
een refter ging omvatten. Intussen werd 
stelselmatig de weidse omgeving ‘open-
getrokken’ en nog groener. En veiliger en 
aantrekkelijker bereikbaar o.m. vanuit de 
Sint-Bernadettestraat én vooral ook de 
Waterstraat en Ombeekhof. De aanleg 
en de uitbouw van een ruime, klantvrien-
delijke en groene speelplaats intussen in-
begrepen.

Nieuwe vleugel
Recent werd nu ook de gloednieu-
we schoolvleugel feestelijk ingehul-
digd. Goed voor flink wat gezelligheid, 
een spelletje ‘Tandwiel van Fortuin’, een 
springkasteel, sportnamiddag begeleid 
door de vereniging Sportaround, het in-
huldigen van een gedenkplaat, een rond-
gang en een receptie. Op het terrein 
vonden al wat infrastructurele verschui-
vingen plaats in functie van o.m. de hon-
derd extra mogelijkheden in school en 
opvang. En van het stilaan ontruimen 
van de containerklassen ingenomen door 
leerlingen van de basisschool. De polyva-
lente zaal staat, mits reservering, ter be-
schikking van buurt- en jeugdwerkingen, 
plaatselijke verenigingen e.a.. Ook de 
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Café De Spiegel
DORP 8 - OOSTAKKER - T 09 251 37 13

OPEN VANAF 10 UUR
ZONDAG VANAF 9 UUR
Gesloten op
maandag/dinsdag

TERRAS OPEN BIJ
GOED WEER

Gert en Kelly heten u welkom !

ZAAL BESCHIKBAAR
TOT 80 PERSONEN

ALLE CLUBS/VERENIGINGEN WELKOM !

De aangekondigde ontwikkeling van 
de nieuwe wijk Zeemanshuis en de 
noodzakelijke renovatie van de plaat-
selijke Gustaaf Callierschool, zette stad 
Gent extra aan het denken. Het plaat-
selijk opzet kaderde in de inspanningen 
van het stadsbestuur om het basison-
derwijs uit te breiden. Het stedelijk on-
derwijslandschap streefde naar een 
divers aanbod aan pedagogische pro-
jecten – Het Tandwiel koos voor de 
Freinetaanpak - én naar diversiteit in 
de groepsstructuur. Van bij het begin 
opteerden de beleidsmakers voor het 
principe van een ‘brede school’. Dat 
stelde een brede leer- en leefomgeving 
voorop en wou tegemoet komen aan 
de verzuchtingen van de buurt. Met 

naast ruimte voor onderwijs en wel-
zijn, ook voor kinderopvang, cultuur, 
sport, bibliotheek… Gericht op een glo-
baal aanbod. Het principe ontstond in 
(Nederlandse) stedelijke afstandswij-
ken met superdiversiteit, sociale onge-
lijkheid en armoede. En uit nood aan 
verschillende en uiteenlopende vaar-
digheden. Vanuit een integrale en ge-
coördineerde aanpak. Over het Gentse 
grondgebied zijn sindsdien een tien-
tal wijken hiermee aan de slag. Als bin-
nen enkele jaren de vroegere  ‘tuinwijk’ 
wordt heropgebouwd, reikt Het Tand-
wiel allicht een helpende hand. Moge-
lijke uitbreiding inbegrepen…

Eric VAN LAECKE 

Buurtvriendelijke ‘brede school’
Kleuter- en basisschool met buitenschoolse opvang Het Tandwiel aan de Sint-
Bernadettestraat werd destijds naar voor geschoven als de eerste ‘brede school’ 
in de stad Gent. Zeg maar, als een experimentele cocktail van opvang, leren, 
spelen en ontspannen samen met de buurt en het plaatselijk verenigingsleven…

Academie voor Beeldende Kunst maakt 
er al gebruik van. De ‘brede school’ biedt 
straks plaats aan 240 kinderen die dus, sa-
men met de buurt, hun hobby kunnen be-
oefenen. “Het wordt het kloppend hart 
van de wijk” zegt schepen van Onderwijs 
Evita Willaert. “Het gaat om een duur-
zame passiefbouw - kostprijs 6,5 miljoen 
euro - met o.m. een warmtepomp en zon-

nepanelen. Het gebouw 
is ook natuur-inclusief 
met zwaluwnesten in de 
gevels en groendaken” 
zegt Hafsa El-Bazioui 
schepen van Facilitair 
Management.  Met di-
rectrice Liesbet Van 
Maldergem als enthou-
siaste en aanspreekba-
re getuige, ook op het 
feestelijk inhuldigings-
moment…

Eric VAN LAECKE
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Sassevaartstraat 46/212
9000 GENT

info@thehousefriend.be

0475/73 27 40
0487/37 69 74

MAATWERK IN VASTGOED

www.thehousefriend.be

The House Friend Real Estate

BROOD EN BANKET

MOERAERT

Al onze producten worden
gemaakt met échte boter !

Pijphoekstraat 60 - Oostakker
09-251 06 72

OOK LOTTO & EUROMILLIONS DEPOT

Open vanaf 7 uur. Gesloten op woensdag.
Gezellig bruin cafeetje 
met terras vooraan en 

achteraan

ALLE INFO IN HET CAFE,
bij Nadine

Bredestraat 142
Oostakker

OVER TE NEMEN:
CAFE REINTJE

De Spiegelclubs doen alvast voort…
Ondanks de onzekere uitbating in de nabije toekomst, zet-
ten de volkse clubs van café De Spiegel hun activiteiten voort. 
Achter de spaarkas is wel een definitief punt gezet. Het afge-
lopen ‘werkjaar’ werd recent keurig én smakelijk afgesloten. 
De uitbetaling van de spaarders werd al vroeger afgehandeld. 
Het vooropgesteld dinertje kwam er niet. Het bedrag werd 
dan maar individueel mee afgerekend. Eind goed, al goed. 
Alleen sparen kan dus niet meer. Biljarters, sjoelbakkers en 
aanhangers van het pitjes gooien, hebben de draad intussen 
al weer opgenomen. Nieuwkomers zijn welkom. In principe 
elke tweede zaterdag van de maand. De club telt momen-
teel 16 golfbiljarters en zes dames die sjoelen of pitjesbakken. 
Het voorbije activiteitenjaar werd afgesloten met een ruim en 
smaakvol etentje en muzikale klanken van dj Mario De Vos. 
Krék 39 smullers namen eraan deel. Met een speciale dankje-
wel aan doorduwster Karen (en haar man Eric)…   

Eric VAN LAECKE

Met niet minder dan 50 vrijwilligers slaan we die dag de 
handen in elkaar om meer dan 300 kroks uit de keuken te 
toveren.
 
Eén krokbord kost 7 euro; de winst wordt gebruikt voor de 
vaste werkingskosten (huishuur, energie, etalage, boekhou-
ding) van de wereldwinkel in de Lourdesstraat.
Wil je onze vrijwilligers én de producenten uit het Zui-
den een hart onder de riem steken, dan ben je welkom om 
te smullen van 17.30 tot 22 uur.

Kaarten kan je kopen in de winkel of in de zaal zelf of reser-
veren op 09 251 50 52 of via mail: gent-oost@oww.be

Spreek je af met een groep, dan raden we je aan zo vroeg 
mogelijk te komen.
Men zegge het voort!

Hoera, we mogen weer krokken!
Op zaterdag 25 februari is het weer zover. Dan 
vullen we zaal Nova, Sint-Bernadettestraat 
134 te Gent met vele sympathisanten van de 
wereldwinkel Sint-Amandsberg-Oostakker.
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Reservaties: 09 / 329 81 14

https://aquasense.be

2u privé wellness met een klein �esje bubbels + Flesje Yodeyma 
parfum + Duo hydraterende gelaatsbehandeling 

Neem tijd voor elkaar en relax… 

Binnenkort is het Valentijn: nog inspiratie 
nodig? 

‘STAY FABULOUS’ - €80

‘WE ARE AWESOME’ - €96

‘LOVE IS IN THE AIR’ - €249

Duo hydraterende gelaatsbehandeling afgewerkt met de 
minerale top producten van Jane Iredale. Geniet na met een 

glaasje bubbels en ga awesome op pad. 

Geniet met een glaasje bubbels samen van een Essential 
pedicure. Je voeten worden extra verwend met een Footlogix 

Seaweed masker en een korte deugddoende voetmassage. 

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

https://aquasense.birdy.life/

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

In deze gloednieuwe bewerking wordt de butler des huizes
overgehaald om zich als tante uit te geven. Of de butler nu wil of
niet, hij moet als vrouw door het leven. Dit is aanleiding tot een
reeks fantas�sche en hilarische gebeurtenissen. Een toneelavond
waarbij één ding vaststaat: De lach zal niet van de lucht zijn !

Regie: Nadine De Rycke ( Ge-Tic-T, Bonobo’s, Kantje Boord)

Acteurs:

Patrick Pevenage, Dirk Vanmeirhaeghe, Marleen Bassez, Shari
Bruggeman, Danaë Devlamynck, Marieke Renard, Jarno Lasseel,
Sebas�an Van Weerst en Johan Van Hoorde.

Speeldata:

Donderdag 02 maart om 20u15: VIP Night ( met hapjes en
drankdegusta�es)

Vrijdag 3/03 (Première) en op 17/03 om 20u

zaterdag 04/03 , 11/03 en 18/03 om 20u,

zondag 05/03 en 12/03 om 15u

Theater Scala, Dendermondsesteenweg 163/165 te Gent 9000

Tickets vanaf 10 november te bestellen via www.uitbureau.be of
via het nummer 09/233.77.88

Vree Wijs! Theater presenteert

van Brandon Thomas in een bewerking van Jon van Eerd (Kantje Boord)

De Tante van Charlie
Regie: Nadine De Rycke

Reservatie:
Uitbureau - www.uitbureau.be - 09 233 77 88

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent

donderdag 02/03 om 20u15 VIP-avond
vrijdag 03/03, 17/03 om 20u

zaterdag 04/03, 11/03, 18/03 om 20u
zondag 05/3, 12/03 om 15u
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ATTENTIE 2023 - 57e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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.

 OOSTAKKERSE  SCHUTTERSKALENDER 
FEBRUARI 2023 
KHM ONDER ONS: (lokaal: OCO, Pijphoekstraat 33) 

• Vrijdag         03/02 om 19u15  
• Maandag     13/02 om 14u30 
• Zaterdag      18/02 om 14u30 

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

• Zaterdag      04/02 om 14u30 
• Vrijdag         10/02 om 19u15 

MAART 2023 
KHM ONDER ONS: (lokaal: OCO, Pijphoekstraat 33) 

• Vrijdag         03/03 om 19u15     PRIVESCHIETING VOOR KONIJNEN  

• Maandag     13/03 om 14u30 
• Zaterdag      18/03 om 14u30 

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

• Zaterdag      04/03 om 14u30 
• Vrijdag         10/03 om 19u15

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

GRATIS AFHALEN
Spectrum Encyclopedie  
25 delen plus Spectrum 
Wereldatlas. Meesters in de 
Schilderkunst: 30 delen.
Tel. 09-228.34.85 (liefst tussen 
12u en 14u  en nà 19u)

TE KOOP
Korte mantel mouton 
retourné, m 44-46, unisex. 
Slechts 1x gedragen. Twee 
regen-stoffen jassen, XXL,
prijs overeen te komen.
Info: 0488-16.91.56 na 19 uur.

TE KOOP
Witte kast 
(hoogglans), 
1,40m hoog, 50cm 
diep, 1,20 meter 
breed. Prijs o.t.k.
Bankstel: 3zit + 1zit. Kleur 
beige. Ook 4 keukenstoelen 
(wit, lederlook), Prijs overeen 
te komen. Info 0486-51.14.36

 

‘De trolmops leidt je om de tuin’ is een 
kinderboek dat aanzet tot ontdek-
ken in meerdere betekenissen. Met 
de natuur voorop. Daartoe creëerde 
de schrijver een figuurtje (trolmops) 
dat de liefde voor fantasie en de na-
tuur perfect combineert. Of het nu de 
achtertuin is, het bos of de graskant 
op weg naar huis, de trolmops neemt 
je overal handmatig mee. Zeg maar, 
door de wondere wereld van alles wat 
kruipt, sluipt, glijdt of vliegt.
Die zoek- en ontdekkingstocht is fel interactief en op kinder-
maat gesneden, tussen 5 en 11 jaar. Aan de hand van leuke 
doe-opdrachtjes leer je van alles bij over de natuur vlak on-
der je neus. De kleurrijke tekeningen met grappige tekst, de 
insectyclopedie (leerzaam voor iedereen) en het bijgeleverde 
mini-vergrootglas dragen daar versterkend toe bij. 

Als extra uitnodiging voor 
woudlopers, boswande-
laars, padvinders of ande-
re kikkerzoekers die  meer 
willen weten over vuur-
wants, spinnen, de schaat-
senrijder, het vuurvliegje 
en zoveel meer.  
Pieter De Donder studeer-
de af als illustrator aan de 
Sint-Lucas Hogeschool in 
Gent. Na enkele jaren als 
vormgever rolde hij in het 
beroep van decorbouwer. 
Hij bouwde al podia, crea-
tieve installaties en speel-
se ontwerpen zoals een 
luchtdrukkanon, een hou-

Kinderboek leert op speelse 
manier natuur ontdekken…
Het kersvers kinderboek ‘De trolmops leidt 
je om de tuin’ van Pieter De Donder uit de 
Zingemkouterstraat (Sint-Amandsberg) is 
zowel conceptueel als inhoudelijk een fel 
doordacht meesterstukje. De auteur heeft er 
maar één betrachting mee: kinderen op een 
speelse manier motiveren om de natuur te 
ontdekken. Die operatie is nu al geslaagd… 
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De	nieuwe	kalender	met	activiteiten	van	Jeugd	Desteldonk.	Allen	welkom!	

	

	

Gewijzigde plannen
heraanleg Goedlevenstraat
In het kader van de heraanleg begin ’23 van het (tweede) 
stuk Goedlevenstraat tot aan de Maalderijstraat worden 
o.m. de openbaar vervoerplannen een stuk aangepast. 
Zo komt er een haltecluster in de Goedlevenstraat tussen 
de Edgard Tinelstraat en de Zangvogellaan. De haltes in 
de Albrecht Rodenbachstraat, Zingemkouterstraat en de 
Edgard Tinelstraat verdwijnen. Net als een aantal extra 
parkeerplaatsen.
Meer in volgend nummer als het ontwerp ook officieel is 
‘afgeklopt’…

Eric VAN LAECKE

Het kinderboek ‘De trolmops 
leidt je om de tuin!’ ademt 
ecologie en de ‘korte keten’ 
uit. Het is uitgegeven in een 
originele boomstamvorm 
op hardcover en telt 36 pa-
gina’s. Het is volledig lokaal 
gedrukt op gerecycleerd pa-
pier met inbreng van diverse 
lokale producenten. “Geen 
Chinese druk maar de lokale korte keten, ook bij  kinder-
boeken”, poneert auteur Pieter De Donder wat graag. 
Uitgegeven in eigen regie bij De Biebliotheek (hel-
lo@de bieblieotheek.be - tel. 0486/45.07.97). Het boek-
je kost 17,50 euro. Te koop in de betere boekhandel en 
in Sint-Amandsberg bij Belevingswereld De Korf aan de 
Frans Gevaertstraat. Je vindt er wel meer originele en 
maatschappelijk-gerelateerde (kinder)boekjes. Per ver-
kocht exemplaar gaat er ook één euro naar Natuurpunt. 
In casu de Rosdambeekvallei in het Natuurpark Levende 
Leie (Sint-Martens-Latem). Een toekomstig project dat 
behalve bos en kruidenrijke natte graslanden, ook een 
bijzonder bloemrijk deel omvat. Het is een ideale plek 
voor vlinders, bijen en andere insecten. En een extra op-
steker voor … ‘Ik, de trolmops, groen en bruin, ben je 
gids door bos en tuin!...

Eric VAN LAECKE

Trolmops ademt ‘korte keten’ uit…

ten speelraket en boomhutten voor kinderen. Daarnaast 
ontwierp hij ook logo’s en affiches. De liefde voor teke-
nen zat altijd al in zijn bloed. Zijn vrije tijd vulde hij in met 
tekenen. Van muurtekenen tot een strip, zijn oorspronke-
lijke droom. “Die droom om de jongste striptekenaar te 
worden, is al een tijdje opgeborgen. Met de trolmops heb 
ik eindelijk iets waarmee ik naar buiten durf te komen. De 
trolmops staat heel dicht bij mij en kwam voort uit mijn 
liefde voor mythische wezentjes en voor de natuur. Liefst 
dan nog die vlak onder onze neus. Hoewel er veel opzoe-
kingswerk aan te pas is gekomen en ik de juiste info pro-
beer mee te geven, is dit geen voor-, tijdens of naslagwerk 
van een gerenommeerd bioloog. Noch een encyclopedie, 
dik van de wetenschappelijke benamingen” reflecteert de 
auteur zichzelf. Herhaald, het is een doordacht meester-
stukje waaraan kinderen - maar eigenlijk ook volwasse-
nen - veel zullen hebben… 

Eric VAN LAECKE    
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Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be
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