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Volgende editie verschijnt in de week van 7 tot 14 april. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 31 maart 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 - MAART 2023
Verantw. uitgever: zet-werk VOF, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, zet-werk@telenet.be - gedrukt bij Graphius, Oostakker

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs

Oostakkerse kunstenaars
vinden elkaar. Blz. 2

Bernadettekoor
nog steeds niet uitgezongen.

Blz. 10

Verzekeringen op maat en nog steeds aan huis, 
vraag nu gratis een vergelijking aan.

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

Uw makelaar aan huis, altijd dichtbij !

ALLE SNOEIWERKEN
ONTKRUINEN, VORMSNOEI

ALLE SOORTEN BOMEN
HAGEN - KLIMOP - ENZ...

BEL 0469 138 608

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 
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VANDER SCHAEVEN
BVBA

Erkenning nr. 18571 - klasse 1 D8 D16 - D22

Vossenbergstraat 10 - Oostakker (Gent)

Tel. 09/251.16.18 - Fax 09/251.67.18

E-mail: info@sanitair-vanderschaeven.be

www.sanitair-vanderschaeven.be

LOOD - ZINK - SANITAIR
GAS - ROOFING
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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

In deze bijdrage trekken we wat graag extra aan-
dacht en ruimte uit voor een kersvers Oostakkers 
initiatief:  kunstplatform ‘Kunstakker’. Het gaat 
om een tijdelijk en informeel samengaan tussen 
een twaalftal lokale kunstenaars die wat graag 
hun talenten, creativiteit en verbeeldingskracht 
willen etaleren naar het grote publiek.
Hoe tijdelijk dat nieuwe concept reikt, 
weet niemand. Al houden de wegvoor-
bereiders van vandaag nu al rekening 
met een mogelijk vervolg. En met een 
nog ruimer en gevarieerder aanbod aan kunstzin-
nige werken en deelnemers. Dit is nu al geenszins 
te hoog gegrepen of een spreekwoordelijke stap 
te ver.
De deelgemeente heeft best nog een pak (stille) 
kunstenaars in huis die elk op zich naar beschei-
den (h)erkenning smachten. We nemen ons voor 
om vanaf nu regelmatig een (ontluikende) artiest 
als vaste rubriek eventjes in het daglicht te zetten. 
Vanuit een vroegere belofte komen in dit nummer 
al Robert Neyt en Dirk Vernaeve aan bod. Straks 
kloppen we ook aan bij - de beloofde derde in het 
rijtje - fotograaf Frank Paemeleire alias PamiPics. 
Het aangekondigd nieuw opzet ‘Kunstakker’ 

spoort dan weer met soortgelijke inspanningen 
die ook in andere steden en gemeenten opgang 
maken. Die kunstzinnige ‘renaissance’ is geen 
toeval en krijgt onwillekeurig een boost in deze 
onzekere en schrikwekkende tijden. Met alvast 
‘controversiële’ dank aan het COVID 19 tijdperk 
waarin we lange tijd aan huis werden gekluisterd  

en nagenoeg solitair op onszelf waren 
aangewezen. Het lijkt alweer eeuwen 
geleden. Met afgeleid een toegeno-
men aandacht voor de eigen leefom-

geving en de kleine dingen van elke dag. En voor 
de noodzakelijke maatschappelijke kontakten 
waaraan we allemaal, in een of andere mate, nood 
aan hebben.
Dat alsmaar meer artistiekelingen hun vrijetijd 
spenderen aan kunst en creativiteit is vaak een 
remediërende kunstige uitlaatklep naar mentaal 
evenwicht en evenwichtig omgaan met sterke 
veranderingen of tegenslagen. “Art is the highest 
form of hope” ofte - kunst is de hoogste vorm van 
hoop - orakelde de Duitse kunstschilder Gerhard 
Richter al…

Eric VAN LAECKE, redacteur
Jan CALLEBERT, uitgever

Kunstige
uitlaatklep

Dekenij Oostakkerdorp zit om geen initiatief verle-
gen. Maandelijks - of soms meer - staat wel een of 
ander initiatief op de affiche. Met de klemtoon op 
feestelijke en culinaire bijeenkomsten die veelal  ook 
het vernieuwde dorpscentrum meer kleur en invul-
ling geven. Met de zomer op komst, wachten nog 
vele verlokkelijke smaakmakers. Zo wordt het (her)

Oostakkerse beeldende kunstenaars
vinden mekaar…
Op initiatief van Dekenij Oostakkerdorp steekt in de 
deelgemeente een kersvers kunstplatform de kop op. 
‘Kunstakker’ verenigt vandaag een twaalftal gevestigde 
en opkomende beeldende artiesten, allemaal uit 
Oostakker. Die stellen in zaal ‘Soet & Co’ - humm - elk 
een drietal opvallende werken tentoon Gratis toegang. 
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openingsfeest van vorig jaar tegen de 
zomer alvast nog eens overgedaan. Een 
nieuwe traditie is dus allicht in de maak. 
Met flink wat stadssubsidies (ook van 
de dienst Cultuur) en eigen bijeenge-
schraapte werkingsmiddelen poogt de 
dekenij alsmaar meer te variëren in het 
aanbod. Niet altijd met evenveel succes 
maar des te meer ingegeven door de 
gedachte dat ook minder voor de hand 
liggende interessepolen een evenwaar-
dig plaatsje op de activiteitenkalender 
verdienen. Zeg maar, onder het mot-
to voor elk wat wils en eenheid in ver-
scheidenheid. Met dit keer de wereld 
van de beeldende- en andere kunsten 
als mentale boost om het geestelijk 
evenwicht in deze hectische tijd brood-
nodig in balans te houden. Al mag Oos-
takker op dat vlak eigenlijk niet klagen. 
En al zeker niet tijdens de jaarlijkse 
Oogstfeesten. Al decennialang serveert 
Davidsfonds er dan culturele tentoon-
stellingen met bij voorkeur plaatselij-
ke kunstenaars Minder lang, maar even 
verbindend is dat ook voor de vereni-
ging Vl@s het geval. Het gloednieuw 
kunstplatform ‘Kunstakker’ is meer dan 
zomaar een woordspeling die verwijst 
naar de helft van de dorpsnaam. Je kan 
er ook een brug naar het (afkalvend) 
landelijk karakter en de jaarlijkse oogst 
op de akker in ontdekken. Die is trou-
wens ook op beeldend creatief vlak erg 
groot. Met de aanwezigheid van o.m. 
kunstschilders, sculpturisten, fotogra-
fen en textielkunstenaars. Kunstakker  
is geen vereniging op zich maar een 
informele groep van mensen die naar 
buiten willen treden. Met het opzet 
krijgen vooral ook de jongere en opko-
mende generaties een publiek forum 
aangereikt. Ook voor hen is de behoef-
te aan (h)erkenning en uitstraling vaak 
groot. Zonder dat ze daartoe over de 
nodige logistieke en financiële ruggen-
graat kunnen beschikken. Corona had 
(heeft) dus ook zijn goede kant van de 
medaille. Nooit zoveel mensen vonden 
hun toevlucht en uitlaatklep in creatief 
en kunstig bezig zijn. 

Tweedaagse
Op zaterdag 25 en zondag 26 maart 
doorlopend tussen 10 en 18 uur krij-
gen twaalf plaatselijke creatievelingen 
tijd en ruimte om een drietal - ge-
zien de beschikbare ruimte - opvallen-
de werken uit hun oeuvre te etaleren. 
In overigens uiteenlopende vormen en 
materialen. Voor een deel onder hen is 
het de allereerste keer dat ze naar bui-
ten treden. Voor het grote publiek is er 
dan weer de kans om persoonlijk ken-
nis te maken met hun denk- en doe we-
reld. En die is vaak heel verrassend en 
verfrissend. Een greep uit het aanbod. 
Bernadette Verhaeghe maakt olieverf-
schilderijen, gravures en tekeningen in 

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

LENTE-SCHOONMAAK !

Alle stofzuigers
aan promo-prijs

Chinese inkt. Figuratief werk in aquarel 
en pasteltekeningen zijn er van Dirk Ver-
naeve. Eddy Nival maakt beeldige me-
taalsculpturen. Els Niemegeers creëert 
hedendaags werk met ‘acrylic pouring’. 
Els Vijverman maakt werken in vilt en 
textiel. Emilio Vitale werkt dan weer met 
brons. Kane Demeulemeester, Laïs Van 
Gestel en Lie Versnaeven maken foto’s 
vanuit diverse invalshoeken. Marc Van 
Achte en Sieglinde Vandelanotte stellen 

keramiekbeelden tentoon. Tot slot cre-
eert Robert Neyt met zijn Ipad, beelden 
in 2 en 3 dimensies en integreert ze in 
schilderijen in olieverf en acryl. 
De baanbrekers denken nu al na over 
uitbreiding en vervolg. Gratis toegang. 
‘Soet & Co’ - alias bakkerij Hemelsoet uit 
de Bredestraat- serveert even doorlo-
pend koffie en gebak.

Eric VAN LAECKE  
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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

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.

Dirk Vernaeve is al een heel leven in de ban 
van het water en de scheepvaart. Hij studeer-
de destijds af aan de Hoge Zeevaartschool 
van Oostende - nu Maritiem Instituut - 
en werd kapitein op de lange omvaart. 
In een later stadium - en dichter bij huis - 
werd hij de roerganger van diverse cargo- 
trafieken. Later ging hij zelfs professioneel 
les geven in die boeiende en veelomvatten-
de materie. Tot hij aan de slag ging bij het 
toenmalig Gentse Havenbedrijf dat intus-
sen zelf een robuuste pijler werd van North 
Sea Port. Hij werd er havenkapitein en later 
ook dito commandant van tot aan zijn pen-
sioen. De ultieme bekroning voor een voor-
beeldige ‘bootsman’ die alle stappen - ook 
de fysieke - van het zeevaartwezen door-
liep. De wereld van de zee en de oceanen 
is immer zijn passioneel mantra gebleven. 
Geen verrassing dus dat ook in zijn artistiek 

Dirk Vernaeve is kunstzinnige laatbloeier…
Eén van de bekendste deelnemers aan het nieuwe opzet ‘Kunstakker’ 
is Dirk Vernaeve uit de Pijkestraat. De gepensioneerde Gentse 
havenkapitein-commandant is een laatbloeier die met veel hartstocht 
en schoolse opleiding zich verder blijft ontplooien. Van klassiek 
figuratief naar straks mythologische verbeeldingskracht…

oeuvre cargomasters en andere scheeps-
voertuigen de revue passeren. Eens met 
pensioen ging een nieuwe wereld voor hem 
open. Die van de kunst en de culturele ont-
dekking als tijdverdrijf dat hem creatief kan 
verder inspireren.  

Academies
In 2018 ging hij in de leer bij kunstena-
res Nicole Vlerick in Deurle. Die schilderde 
vooral aquarellen over bloemen. Als aanzet 
tot het artistiek tekenen en schilderen, kon 
dit tellen. Maar Dirk had nog veel andere 
kunstzinnige talenten in zijn vingers. Hij 
schakelde al vlug over naar aquarellen over 
klassiek werk als landschappen, objecten, 
portretten, dieren, ‘genrestukken’, stads-
gezichten… Met vaak bestaand fotomate-
riaal als dankbare technische opstap naar 
kleurrijke en haarfijn getekende en/of ge-
schilderde reproducties. Zo o.m. het Gent-
se Vleeshuis in toen nog al zijn schoonheid, 
weerspiegeld in het water (zie foto). Dirk 
Vernaeve volgde bovenop nog zo’n twin-
tig vervolmakingslessen. Met rubrieken als 
‘En Plain Air’ - pleinairisme genoemd - en 
naaktmodel in lijn met de stijl van de Oos-
tenrijkse kunstenaar, schilder, graficus en 
schrijver Oskar Kokoschka. Het zijn allemaal 
leermomenten die in een of andere mate 
(kunnen) doorwerken in zijn artistieke pres-
taties. Vanaf 2019 volgde hij ook tekenles 
bij Annick Vercruysse aan de Vrije Academie 
Kunst-Bloem te Gent. Sinds 2021 krijgt hij 
een professionele opleiding tekenen aan de 
Kunstacademie van Wetteren bij de kunst-
promotors Jan De Kegel en Lysandre Begijn. 
Hij volgt er momenteel het tweede jaar. De 
leerlingen worden er uitgedaagd om opge-
legde en gevarieerde thema’s zelfstandig 
uit te werken. Volgend jaar zelfs rond my-
thologie waarin de Oostakkernaar zijn rijke 
verbeeldingskracht de vrije loop zal kun-

nen laten. Zijn stijl is vooral figuratief met 
oog voor het detail en is zeer gevarieerd, 
vaak met een onderliggende boodschap. 
Herhaald, gezien zijn professionele achter-
grond tekent hij graag schepen op zee of in 
de haven. Hamvraag: welk gespreksthema 
zal op Kunstakker overheersen?

Eric VAN LAECKE  
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Volledige collectie bekijken? 
Check www.lorenti.be

Dorp-Oost 107 – Lochristi 
T 09 356 90 51

RUIME KEUZE IN DAMES-,  
HEREN- en KINDERSCHOENEN

Modedagen 
tot 19 maart

10% 
Rechtstreekse 

korting

Eigen schoenmakerij
Webvitrine

KINDEREN
Zecchino d’Oro  ❚  Rondinella

Romagnoli  ❚  Red Rag
NeroGiardini Teens  ❚  Beberlis

DAMES
Floris Van Bommel women

Nero Giardini  ❚  Ctwlk women
Softwaves  ❚  DLSport  ❚  Hispanitas

HEREN
Floris Van Bommel men

 Cycleur de Luxe  ❚  Fluchos
 Giorgio  ❚  Polo by Ralph Lauren

LEDERWAREN
Ripani  ❚  Nathan-Baume

Belluga  ❚  Yves Renard  ❚  Inyati

PREFERRED DEALER

VOLG ONS OP
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VOF DE MEY MARCEL
Eikstraat 109 - 9041 Oostakker 

09-251 06 99

CAMPINGAZ, PRIMAGAZ, 
ANTARGAZ

butane en propane flessen

West-Vlaming Robert Neyt (74) uit Sij-
sele studeerde in Gent en bleef er han-
gen. Niet zoals vandaag herkenbaar 
het geval is. Wel omdat hij in een rui-
mere zoektocht een duurzame job had 
gevonden aan de toenmalige leraren-
opleiding van de Broedergemeenschap 
van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in 
Oostakker. Vandaag - na heel wat evo-
luerende en fuserende tendensen – 
herkenbaar als het onderwijscomplex 
Edugo. Hij was er jarenlang actief aan 
de toenmalige Sint-Jan Berchmans nor-
maalschool die richting en vorm gaf aan 
toekomstige onderwijzers in spe. Ook 
Oostakkernaar Siegfried Bracke gaf er 
destijds les. Terwijl zijn kunstzinnige 
vader Antoine Bracke de goegemeente 
verblijdde met vrome glasramen, crea-
tieve pentekeningen en ander kunstig 
werk. Vaak in opdracht van het Davids-
fonds waarvan ook Robert Neyt van-
daag een actief lid is. De normaalschool 
integreerde later in het Gentse Crom-
beeninstituut. Het schoolgebouw werd 
nog later herdoopt tot Campus De To-
ren. De laatste twaalf jaar van zijn loop-
baan was de leraar aardrijkskunde aan 
de slag aan de Arteveldehogeschool 
Campus Kattenberg. Hij becommenta-
rieerde en tekende er al veel vroeger 
technische illustraties als geograaf-di-
dacticus voor schoolhandboeken aard-
rijkskunde bij Uitgeverij De Boeck – Van 
In Antwerpen. 

Robert Neyt is polyvalent projectenkunstenaar
Eén van de drijvende krachten achter het gloednieuw platform ‘Kunstakker’ 
Robert Neyt is een vertrouwd gezicht in het creatieve Oostakkerse 
verenigingsleven. De inwoner uit de Eksaardserijweg is van vele (kunst)
markten thuis en noemt zichzelf een ‘bijgeschoolde autodidact’. 

Autodidact
In zijn jeugdjaren was Robert Neyt 
een enthousiast discipel aan de schil-
derschool in zijn dorp. Hij leerde er  
tekenen, schilderen, omgaan met al-
lerhande materialen als opstap naar de 
gevarieerde en experimentele  weg van 
een latere creatief en polyvalent kun-
stenaar. Aanvankelijk in opdracht van 
familie en vriendenkring. Bovenop de 
traditionele technieken bekwaamde 
hij zich verder via diverse workshops 
(aquarel, portrettekenen, mixed me-
dia…). Altijd op zoek is naar nieuwe 
dingen en uitdagingen. Eigentijds ge-
holpen door de nieuwe digitale wereld 
en dito mogelijkheden. Zoals tekenen 
en schilderen op PC en tablet (Ipad)) 
via o.m.  Procreate, Mixed Media, 3 D- 
ontwerpen en zoveel meer. De enor-
me flexibiliteit van de software werkt 
trouwens erg stimulerend in het creë-
ren, verluidt het. Neyt is een actief lid, 
workshopbegeleider en lesgever aan de 
Academie Kunst()hart aan de Wolter-
slaan. En stelde - o.m. voor het Davids-
fonds - al een solo-tentoonstelling en 
de digitale expo ‘Oostakkerse verbeel-
ding’ tentoon. Hij pleegt grafisch werk 
en layouts voor de Vereniging leraars 
aardrijkskunde, schoolse Olympiades, 
Wetenschappen e.a. Hij werkt vooral 
en het liefst in projecten zoals Van Ey-
ck Senior is here, Senior Contemporary 
art, Magische creaturen - in boekvorm 

door vzw Kunst(hart) – en, reeds aan-
gehaald, Oostakkerse verbeelding met 
digitale beeldcomposites van Oostak-
ker. Voortdurende netwerking is daar-
toe de ruimere opstap tot (h)erkenning 
en uitstraling. ‘Kunstakker’ heeft nu al 
veel te bieden… 

Eric VAN LAECKE 
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Aannemingsbedrijf

Goeman Eddy

Oude Boomgaardlaan 16 - Lochristi
Tel. 09-355 30 78 - gsm 0475-54 79 56
bvbagoconstruct@outlook.com

Heeft u nog andere problemen of karweien?
Bel ons vrijblijvend voor een gratis bestek of inlichtingen

Bouwen...
    in vertrouwen!

  Tegen schappelijke prijzen kan u bij ons terecht voor:

• alle dakwerken met of zonder isolatie
• vernieuwingen en herstellingen van daken en platforms
• alle verbouwingswerken
• bekleden van dakgoten in PVC & Trespa
• waterdicht maken van zijgevels met Eternit sidings en isolatiepleisters
• alle schilderwerken
• kelderdichting
• asbestverwijdering
• volledig vernieuwen van dakgoten, lood- en zinkwerken
• isoleren van gevels
• herstellen en opmetsen van schoorstenen
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WiJ ZOEKEN...

TECHNiEKERS!

METEEN AAN DE SLAG!
SOLLiCiTEER NU EN GA..

Bedrijvenpark Zeno

Schaessestraat 15A Unit 22

9070 Destelbergen

+32 9 219 99 91

info@mvdh-security.be

www.mvdh-security.be

BE 0750.813.454

Maandag-Vrijdag: 9u-17u

24u/24: +32 476 30 99 14

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.

Hoera: Magriet 100 jaar!
Op vrijdag 24 februari 2023 kwam schepen Sofie Bracke langs in Vincenthof te 
Oostakker nav de 100e verjaardag van Magriet Boone. 

Samen met bezoek van de schepen, familie en bewoners genoot ze van deze 
onvergetelijke namiddag. 

Magriet doe er nog vele jaren bij!

Ecologiesteun 
voor Volvo Car 
Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) ken-
de 1 miljoen euro strategische ecologie- 
steun toe aan Volvo Car Gent, John Fitz-
gerald Kennedylaan. Die wil op termijn 
de gasovens in de ‘schilderij’ vervangen 
en beoogt daarmee technische vooruit-
gang in het productieproces. Door die 
ovens toekomstgericht ook te elektrifi-
ceren worden de ecologiewinsten opge-
dreven... 

Eric VAN LAECKE  

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.

WACHTDIENSTEN

Apotheek van wacht: 
09-236 50 00

(van 23 uur tot 9 uur)

Dokter van wacht:  1733
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www.dagvandezorg.be

19 maart
Zon.

OPEN
DEUR

 

Eind maart viert Fruitco 50-jarig bestaan met opening

2de vestiging in Oostakker.
Achter het prachtig artistiek geschilderd gebouw komt 800m2 winkel met

verse groenten en fruit voor zowel particulieren & horeca.

Antwerpsesteenweg nr 1108 te 9041 Oostakker • Bayram@fruitcobvba.be
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Kerstconcerten steunen goede doelen…
Parochiekoor Bernadette slaagde er na de gedwongen ‘coronapau-
ze’ opnieuw met veel succes in om een paar lucratieve kerstconcer-
ten voor het goede doel op te zetten.
Eind november werd in de Bernadettekerk een indrukwekkend 
concert opgezet i.s.m het Gents Madrigaalkoor. Het was na coro-
na meteen een voltreffer ofte ‘alles was uitverkocht’. De opbrengst 
was voorbestemd voor de zogenoemde actie ‘Brooddoosnodig’ van 
vzw Enchanté, een non-profitorganisatie die mensen met elkaar ver-
bindt. De symbolische cheque geeft 4.421 euro aan. Niemand moest 
betaald worden. Met dank ook aan de sponsors. Sinds meer dan 
twintig jaar zingt het parochiekoor jaarlijks tijdens de kerstperiode 
ook op de Kalandeberg voor de organisatie ‘Noot voor Nood’. Tel-
kens voor een ander doel. Midden haastige voorbijgangers trotseren 
de koorleden er wind, regen en soms wat sneeuw. In 2019 organi-
seerde het Bernadettekoor voor het eerst ‘Gent zingt Kerst’ in de 
Sint-Niklaaskerk. Het succes in die kerk was te groot en dus te klein 
voor een tweede editie Die ging afgelopen december door in de 

Sint-Baafskathedraal. Ruim 
zevenhonderd mensen 
zongen er mee. De vrije 
bijdrage voor het uitge-
breid programmaliedboek 
- liederen + partituren - 
bracht 865 euro op voor de 
vzw De Tinten. Een organi-
satie die zich inzet voor de 
vluchtelingen, asielzoekers 
en mensen zonder wettig 
verblijf. Samen kerstliederen zingen, brengt de harten en de gees-
ten bijeen. Kortom, het werd in Sint-Baafs een ‘zalige kerst’. In de 
hoofden is al een derde uitgave in de maak. Nog even herhalen dat 
ook het sterzingen op Bernadette (voorlopig) afsloot met ruim 5.368 
euro op de teller. Bestemd voor Jongerenhulp Tejo…

Eric VAN LAECKE 

Het plaatselijk kerkelijk zingen dateert ei-
genlijk al van bij het ontstaan van de pa-
rochie in 1935. Dichtbij de stoof(!) van het 
toenmalige noodkerkje werden de hoog-
missen op zon- en feestdagen opgeluis-
terd door enkele mannen. Het was in een 
(herkenbare) tijd van enkel gregoriaanse 
gezangen. Of toch niet helemaal. In 1966 
mochten enkele meisjes n.a.v. de kerstvie-
ring meezingen met Stille nacht, Susa Ni-
na en andere Kling klokjes klingeling…  In 
1969 was er de verhuis naar de nieuwe en 
huidige parochiekerk aan de Sint-Berna-
dettestraat. Het was een omwenteling op 
vele vlakken. Met de aanstelling van onder-
pastoor Wilfried Van Wilder in 1972 kwam 
ook de geboorte van een - tot op vandaag 
altijd bescheiden gebleven maar hardwer-
kend - ‘Parochiekoor Sint-Bernadette’ in 
zicht. Vanuit zijn vroegere thuishaven als 
onderpastoor in Sint-Martens-Latem bracht 
de man in zijn reiskoffer een enthousiaste 
zangstem en veel muzikaal gevoel mee. 
Hij smeedde alras een hechte band met 
de zingende mannen, de meisjes van het 

Bernadettekoor is nog lang niet uitgezongen…
Na krék een halve eeuw stemvolle inzet, is het Bernadettekoor 
nog lang niet uitgezongen. Op het jubileumconcert is het door de 
‘coronapauze’ nog wachten. Op ons sfeerartikel niet. Met onze 
fonkelende sterrenogen gericht op de voorbije kerstconcerten voor 
het goede doel en de feestviering rond het recente naamfeest van 
patrones Bernadette Soubirous…

kerstkoor en vele vrienden en vriendinnen 
die de parochie genegen waren. Doordu-
wer van het eerste uur Wilfried Van Wilder 
werd later achtereenvolgens onderpastoor 
in Zelzate, pastoor-deken in Zomergem en 
nadien van Eeklo. Waar hij later ook het 
nieuwe en grotere dekenaat Eeklo onder 
zijn hoede kreeg. In 2020 ging hij met pen-
sioen. Of beter, werd hij ingeschakeld in de 
pastorale werking van WZC Leiehome in 
Baarle-Drongen.  Een intussen heus Berna-
dettelied blijft op het drielandenpunt van 
Oostakker, Sint-Amandsberg en Gent de 
ether vullen.

Belangrijke inbreng   
In de  lokale parochiegemeenschap neemt 
Parochiekoor Bernadette (en de sterzin-
gers!) nog altijd een belangrijke plaats 
in de liturgie. Zeg maar, als stimulans en 
steun voor de volkszang en als uitvoerder 
van aangepaste meerstemmige religieuze 
werken. In 2016 werd voor het eerst een 
concert met profane 
muziek gebracht. Het 

gezelschap beschikt over een eigen lied-
boek en een prima meezingreputatie. En 
over een omvangrijk repertorium en een 
rijke schat aan partituren. Voor 80% wordt 
religieuze muziek met piano- en orgelbe-
geleiding aangereikt. Van bij het begin is 
Jo Demeester er de vaste begeleider op re-
petities en uitvoeringen. Eerst op het elek-
tronisch Hammondorgel. Sinds 1979 op het 
nieuwgebouwd Patrick Collon orgel. Eén 
van de beste orgelbouwers van het land. 
In datzelfde jaar wordt broer Jan Demees-
ter koorleider. Er volgden vele optredens 
en kooruitstappen. Nog jaarlijks probeert 
men er een activiteit op te zetten rond het 
feest van de Heilige Cecilia. Evenals een 
daguitstap gekoppeld aan een uitvoering 
‘op verplaatsing’. En tweejaarlijks ook een 
kerstconcert. Dankzij zij o.m. de enthousi-
aste muzikale sfeer en omkadering van de 
liturgische bijeenkomsten én de samen-
zang, bouwde de parochiegemeenschap 
zich een sterke en uitnodigende reputatie 
op. Met wijlen pastoor Dries Morel als im-
mer aanwezige, inspirerende en draaiende 
motor van de ganse parochie. En even en-
thousiast supporter van het parochiekoor. 
Heel wat kerkgangers van elders gaven er 
de voorkeur aan om op zondagmorgen de 
mis bij te wonen buiten de eigen parochie. 
Ook nog vandaag. Mensen gastvrij verwel-
komen en begeesteren blijft een ‘goddelij-
ke’ én muzikale uitdaging…

Eric VAN LAECKE
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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

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR

Elk laatste weekend v/d maand: 
dartsweekend. Gratis inschrijving, 

ook beginners, gezellige sfeer
0485 /80 30 44

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

Beker van België:  net niet voor VDK
Net niet… Maar wat een spannende bekerfinale! Op 26 februari werd net 
naast winst in de bekerfinale gegrepen in het Sportpaleis in Antwerpen. 
Sporza zond de wedstrijd live uit !

Beide teams waren absoluut aan elkaar 
gewaagd! Helaas moest Vdk bank Gent 
na lange en spannende rally’s op hoog-
staand niveau Asterix net voor laten gaan. 
Er werd gevochten als leeuwen!  Met 3-2 
verloren ze van Avo Astrix.  Vier van de 
vijf sets eindigden op 2 punten verschil. In 
totaal maakte Gent enkele punten meer, 
maar… verloor.
De eerste set begon met veel opslagmissers 
en receptiefouten, langs beide kanten. De 
zenuwen waren hoog gespannen in het 
volledig gevulde Sportpaleis. De eerste set 
ging nipt verloren. Het inbrengen van Els 
Vandesteene bracht rust en ervaring in de 
ploeg. Gent bleef de ganse tweede set aan 
het commando en won ook verdiend met 
25-20. Set drie: 6-9 achterstand wordt om-
gebogen tot 13-11 voorsprong. Nu was het 
vooral Flament die voor de Gentse punten 
zorgde. Jammer genoeg werd de midden-
aanval te weinig gebruikt, het stereotiepe 
spel werd op het einde van de set ook af-
gestraft. Ondanks setbal op 24-23 was het 
toch Asterix die met de set ging lopen: 24-
26.
Set vier: van 3-0 voor naar 3-6 achter, voor-
al receptiefouten aan Gentse zijde. Uit-
blinker Van Elsen houdt de moed erin: van 
11-14 naar 14-15, en zelfs 20-19, maar ook 

20-22. Bibberen voor de Gentse dames, 
maar toch werd nog een tie-break uit de 
brand gesleept. Daarin ging het aanvanke-
lijk zeer goed:  6-1 voorsprong, maar dan 
herpakte Asterix zich, Gent ging aanval-
lend teveel in de fout, kwam wel nog 9-6 
voor maar Asterix kon het tij keren. Na een 
gelijkopgaand slot, en met twee opeenvol-
gende out-aanvallen gaf Gent de zege nog 
uit handen. Spannend was het zeker, maar 
we kunnen niet zeggen dat Asterix, dat 
steeds bleef geloven in een goede afloop, 
de zege niet verdiende.

VERVOLG COMPETITIE
We nodigen de supporters ook uit om ons 
volgende week zaterdag 11/3, massaal te 
komen aanmoedigen voor de uitwedstrijd 
Kieldrecht - Vdk bank Gent om 20u30, met
de eerste plaats in de rangschikking als in-
zet.  Een revanche van de verloren beker-
finale?
Na deze uitwedstrijd staan er nog thuis-
wedstrijden in de Edugo Arena op de 
agenda. Op 15 maart, 20u30, tegen Leu-
ven, en 18 maart 20u30 ontvangt men 
Kalmthout. Na de wedstrijd van 18 maart 
zullen de exacte data van de play-offs te 
vinden zijn op de website:
www.vdkbankgentdamesvolley.be

Er kon gerekend worden op tal 
van vrijwilligers, supporters en 
sponsors, waarvoor dank!

De tornooiwinnaars: 

U17: VDK A
U13: VC LESSINES-FLOBECQ
U15: VDK A

Dit jaar werd er ook een beker 
voor de Fair Play uitgereikt 

U17: ASTERIX AV0
U13: DAVO WEVELGEM
U15: BEBETTERTEAM NL

KROKUSTORNOOI
In de krokusvakantie op 21/2,22/2 en 24/2 konden de jeugdspeelsters 
terecht in de Edugo Arena om deel te nemen aan het krokustornooi. 
Er was een massale opkomst, met 350 deelnemers verdeeld over 3 
dagen was deze editie een waar succes.

Zin om als trouwe supporter
van zaterdag 11 maart
een topdag te maken? 

Kom ook onze HALVE FINALISTEN 
JEUGDBEKER aanmoedigen in Sporthal 
Den Dulpop, Bazel:

11u: U11 - Steenhuize
11u : U15 - Lede
15u30: U19 - Borsbeke-Herzele

De dag nadien op zondag 12/3 
spelen volgende ploegen hun 
halve finale:

9u : U13a - VAMOS Stekene
9u: U13b - Borsbeke-Herzele
 13u30: U17 - Lede
 18u: Dames C - Ertvelde-Evergem
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Geslaagd 38ste recreantentornooi TC Oude Bareel 
Na twee tornooiloze corona-
jaren was Tafeltennisclub 
Oude Bareel blij opnieuw te 
kunnen aansluiten met hun 
lange traditie: een weekend 
lang een tornooi voor recre-
atiespelers organiseren. 
Op 4 en 5 februari was het 
zover. Met 74 deelnemers 
in totaal mogen we gerust 
opnieuw het etiket “succes-
vol” gebruiken. Heel leuk 
om te zien was dat de tradi-
tionele clubs blijven bestaan 
zijn. Nog opvallender: het 
grote aantal deelnemers bij 
de jeugd, vooral uit eigen 
rangen; dat belooft hopelijk 
voor de toekomst. 
Met een beetje geluk zijn 
we nu weer vertrokken met 
een jaarlijks tornooi. Vol-
gend jaar bestaat de club 40 

Jeugd (20 deelnemers) 
1. Leon Verfaillie (TTC Aalter) 
2. Viktor Van den Abeel (TTC Aalter) 
3. Devon Versmesse (TTCOB) 
4. Lander Beuseling (TTCOB) 

Dames (11 deelneemsters) 
1. Anne Suys (TTCOB) 
2. Jozefien Ryckbosch (TTCOB) 
3. Hilde Rogiest (TTCOB) 
4. Mady Van Hoecke (TTC Rooigem) 

Heren senioren (26 deelnemers) 
1. Stijn Vispoel (TTCOB) 
2. Anthony Devulder (TTC Rooigem) 
3. Luc Kesbeke (TTCOB) 
4. Jetro Rommelaere (TTC Rooigem) 
5. Serge Vermeersch (TTCOB) 
6. Ali Husnain (TTC Baarle) 
7. Lesley De Smedt (TTCOB) 
8. Alain Vanderhaegen (TTC Baarle) 

Veteranen (17 deelnemers) 
1. Carlos Verspille (TTC Baarle) 
2. Luc Le Loup (TTCOB) 
3. Dominique De Bont (TTC Baarle) 
4. Benny Van den Bulcke (TTC Rooigem) 

Alle info via info@ttcob.be

jaar, dat moet toch iets speciaals wor-
den. Wie zelf zin heeft om een balletje 
te komen slaan is elke woensdagavond 
welkom in het parochiaal centrum van 
de Oude Bareel, Beelbroekstraat 4 in 
Sint-Amandsberg.
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OKRA Valentijnfeest
Voor de eerste maal in deze stad: een nieuw muzikaal duo: 
Ronny en Christelle. En direct een schot in de roos: mooie 
muziek, leute en plezier en dit alles LIVE gebracht! De dans-
vloer was constant bezet, er werd meegezongen en meege-
wiegd en bij het buitengaan alleen maar lachende gezichten, 
ook van de muzikanten en de OKRA-bestuursleden. Op naar 
de volgende!

Okra op bezoek bij Ben Crabbé
Videohouse (EMG) heeft ons met open armen ontvangen. 
Voor 20 euro kregen wij een volledige maaltijd, drank inbe-
grepen.  Daarna: de reden van ons bezoek: 2 (spannende) 
opnames van BLOKKEN life meemaken. De 36 deelnemers 
keerden tevreden terug, ook dankzij een vlotte trein/bus 
verbinding. 
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EEN KENNISMAKING: SCRABBLECLUB HOMERUS GENT
Wie interesse heeft in taal en verknocht is aan 
gezelschapsspelen zit goed met het SCRABBLESPEL.
Wat echter velen niet weten is dat je dat ook kan doen in 
clubverband !

HOMERUS GENT, die al 38 jaar bestaat, is zo een club. In clubverband 
spelen ze volgens de DUPLICATE methode. Dat houdt in dat er één 
enkel spel gespeeld wordt door een aantal spelers tegelijk, die ie-
der hun eigen scrabblebord voor zich hebben. De spelregels blijven 
dezelfde zoals bij de klassieke methode. Het duplicate scrabblespel 
kan met 2 spelers maar evengoed met 100 spelers betwist worden. 
Zo ging voor Homerus Gent op 11/02/2023 hun 35ste scrabbletornooi 
door met zo maar eventjes 112 deelnemers ! Duplicate scrabble is 
een 100% eerlijke methode. Iedereen krijgt dezelfde kansen. Men 
speelt niet tegen “iemand”; Het komt erop neer je persoonlijke sco-
re zo hoog mogelijk op te drijven. Iedereen speelt met dezelfde 
letters. De spelleider trekt die uit een letterzakje. Iedereen krijgt 
ook dezelfde bedenktijd, namelijk 3 minuten.
Taalkundig is ook alles uitgewerkt in een SWL, een scrabblewoor-
denlijst. Dit om alle discussies te vermijden. Wil je weten hoe dit 
allemaal in praktijk wordt toegepast, kom dan gerust eens langs ! 
Wij scrabbelen elke woensdagnamiddag om 14.30 uur en om de 14 
dagen de zondagvoormiddag om 9.30 uur in het OCO te Oostakker.                                                                                                           
Scrabble je graag ? Zoek je een nieuwe uitdaging ? Voor meer infor-
matie ga naar www.ntsv.eu, NTSVclubs, clubs, Homerus Gent.                                                        

Sassevaartstraat 46/212
9000 GENT

info@thehousefriend.be

0475/73 27 40
0487/37 69 74

MAATWERK IN VASTGOED

www.thehousefriend.be

The House Friend Real Estate
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UW SUBARU VERDELER

BTW BE 0771 562 150
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Crea café (vrij atelier)
Iedereen welkom met eigen handwerk: 
brei-, naai- of haakwerk, enz…
°Dinsdag 7/03 om 13u30
Enkel voor het Crea café kan je ter plaat-
se betalen (3 euro - 5 euro niet-leden)

Z U M B A
op WOENSDAGAVOND
Zumba is een fitnessprogramma dat is ge-
baseerd op Latijns-Amerikaanse dans, zo-
als de salsa, merengue, samba!

Instappen tijdens de 
reeks is steeds mogelijk! 
Eerste les gratis.
Data: 8/03 – 15/03 – 
22/03 – 29/03/2023
In april volgt een nieu-
we reeks!

CULINAIRE WORKSHOP: 
gezonde tussendoortjes
& energierepen
°Olijvennotenkoeken 
°Tahinhenneprepen
°Quinoa notenrepen 
°chocoladeballetjes

- Vrijdag 17/03/23 om 19u30 in het OCO – 
kleine benedenzaal

- Inschrijven en betalen vóór 10/03/23 (zie 
bovenaan)

- Meebrengen: mes en plankje

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 via mail of bij 
Rita 0473/87.06.02
-Prijs: 7 euro (10 euro 
niet-leden) 
-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 - naai-
machine

  Oostakker maart 2023 

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!

www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

JOHAN
DECKMYN

Fractieleider
Vlaams Belang

Gemeenteraad Gent
Vlaams Parlementslid

Voor meer info:

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

Dr. Ingels Johan

      DIERENARTS

Algemene diergeneeskunde
Gezelschapsdieren op afspraak

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

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

verwarming, sanitair, pelletkachels, schouwen, etc.

Michaël Van Parys
Info@preventic.be

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

Vokamando laat weten…
aperitiefconcert op 23/04/23
Op zondag 23 april 2023 om 11u trak-
teert Vokamando muziekliefhebbers 
op een aperitiefconcert dat de titel 
“an English Concert” meekreeg. Feest-
zaal Brouwerij Haeseveld, Alfons Brae-
ckmanlaan 430 te Sint-Amandsberg is 
de locatie waar het koor de aanwezi-
gen vergast op een keur van Engel-
se liederen. De algemene leiding is in 
de deskundige handen van Maxim Col-
paert en Matthias De Smet neemt het 
klavier voor zijn rekening. Inkom 15 
euro voor volwassen  - kinderen onder 
12 jaar begeleid door een volwassene 
gratis. Kaarten online verkrijgbaar op 
vokamando.be of op de site van de lo-
catie zelf. 
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Bedanking
Coiffure Renoma

(Schoenmakersstraat)

Beste Lieve klanten
van Coiffure Renoma,

Via deze weg willen we jullie 
nog eens extra bedanken voor 

al die jaren van vertrouwen 
en de vele geschenkjes die we 
gekregen hebben van jullie. 
Dit heeft enorm veel plezier 
gedaan. Bedankt hiervoor! 

Veel liefs 
Marleen & Martine

Elke DERDE vrijdag van de maand:

‘Dinner & Dance’
Een all-in (79 euro) van 19 uur tot 3 uur: 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! 

Eerstvolgende edities: 
17 maart, 21 april, 19 mei (bijna volzet), 16 juni, 15 september, 20 oktober, 17 november

Alle info en reservaties: De Lage Vuurse
www.delagevuurse.be - Motorstraat 115 - 9000 Gent - 09 251 08 08

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
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MAANDAG 20 MAART 2023, 14u30
OCO, Pijphoekstraat, Oostakker

Honingproeverij:
Leerrijke namiddag met Anja en Sander

Bij elk seizoen van het jaar kan ons lichaam best wat ener-
gie gebruiken en één van de betere en natuurlijke manieren 
is…”honing”. Het werk dat de bijtjes doen om ons een goede 
gezondheid te geven is niet te onderschatten en we kunnen 
er nog veel van leren.
Anja en Sander geven een degustatie over honing en alle ho-
ningproducten zoals -propolis, stuifmeel, koninginnebrij, pe-
perkoek, advocaat, en als vervanging van suiker. Er wordt 
uitleg gegeven over alle producenten  en een 15-tal verschil-
lende honingen kunnen geproefd worden. Het wordt een ge-
zellige en leerrijke namiddag. Komen zien en genieten maar!
We verwelkomen jullie met tas koffie en het rozijnen- en sui-
kerbrood.
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

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

 
 

                          OOSTAKKER 
                 

						
	

pasar.oostakker@gmail.com	
www.pasar.be/oostakker	

	
	

 
Lente-ontbijt met wandeling 
 
Zondag 26 maart 
 
Te Beervelde 
 
 
 
 
Meesmullen aan onze ontbijttafel 
 
 
Ontvangst met bubbels!                                                                                                      
Koffiekoeken, verschillende soorten brood, hesp, kaas, salami, eitjes (gebakken of 
gekookt). Koffie, thee, warme chocolademelk, fruitsap en yoghurt. 
Kortom een zeer volledige maaltijd. 
Na het ontbijt  kunnen jullie deelnemen aan een deugddoende  wandeling. 
Voor de  wandeling van 6.1 km doen we een stukje van de aardbeienwandeling. 
Deze wandeling is ook geschikt voor kinderwagens, goed schoeisel is aangewezen. 
Praktisch: 
Afspraak:  8u30  in zaal “Sfeervelde” te Beervelde-dorp 58a 
Er is  parkeergelegenheid. 
Deelname: Leden 16€       niet-leden 19€      kinderen<10 jaar betalen 10€ 
Verzekering LO inbegrepen. 
Inschrijven: 
Door overschrijving op rekeningnummer BE13 8905 3402 4639 van Pasar Oostakker 
met vermelding van Lenteontbijt + aantal volwassenen leden/niet-leden en kinderen. 
Uw betaling is bewijs van inschrijving. Inschrijven tot uiterlijk 20/03/2023. Graag ook 
nog telefonisch verwittigen en vermelden wie eventueel de wandeling meedoet. 
Omwille van de maximumcapaciteit(100personenn) is datum van betaling = datum van 
inschrijving. 
Meer info: 
Carine Byl : Ledergemstraat 23, 9041 Oostakker  
 tel:092513475 en 0472649016 of via pasar.oostakker@gmail.com 
 
 
  

Positief gedacht! 
We beleven onze goede dagen zonder ze op te merken.
Pas wanneer slechte dagen komen, wensen we ze terug

(Arthur Schopenhauer)

info@zinloosgeweld.net

Scherven brengen geluk: autobiografie over
diagnose ‘autisme’ op volwassen leeftijd 

“Op 24-jarige leeftijd kreeg ik 
de diagnose ‘autisme’, na een 
jarenlange, eenzame strijd te-
gen angsten en depressies. 
Het voelde aan als een opluch-
ting, eindelijk kreeg ik een re-
den waarom ik me zo ‘anders’ 
voelde. Op dat moment vielen 
de puzzelstukjes van mijn le-
ven in elkaar. Ik besefte dat het 
veel energie gekost had om on-
bewust een masker te moeten 
dragen tegenover de neuroty-
pische buitenwereld. Mijn di-
agnose beschouwde ik dan 
uiteindelijk ook als een oppor-

tuniteit om mezelf heruit te vinden.”
Aan het woord is Niels Haentjens (1996) uit Oostakker. 
Hij schreef in de periode na zijn diagnose dit autobio-
grafische boek, waarin hij op een open en eerlijke ma-
nier vertelt over zijn jeugd, tienerjaren en universitaire 
studies, over gepest worden, over sociale isolatie, en 
over een allesbeheersende angststoornis. Ook het hele 
diagnoseproces, de persoonlijke ervaring met therapie 
en medicatie, en de impact daarvan komen ruim aan 
bod. In dit boek beschrijft de auteur ook de verschillen-
de manieren waarop hij heeft leren omgaan met zijn 
autisme en zijn hervonden identiteit.
Bovenal is ‘Scherven brengen geluk’ een verhaal over 
veerkracht en doorzettingsvermogen, over de kracht 
van dankbaarheid en meditatie, over leren accepteren 
en je weg vinden in het leven. Het boek bevat ook een 
aantal illustraties, gemaakt door de auteur zelf.
Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij:

www.bravenewbooks.nl/NielsHaentjens
Scherven brengen geluk, 297 p., ISBN 978 94 648 0221 4 
niels.haentjens@gmail.com
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Zaterdag 22 april 2023

Daguitstap naar
Marcinelle en Charleroi
Is het nog altijd le pays noir?
Waarom zijn er zoveel Vlaamse namen in Charleroi?

Eerst bezoeken we met gids de mijnsite “Bois du Cazier” 
in MARCINELLE waar op 8 augustus 1956 de mijnramp ge-
beurde die het leven kostte aan 262 mannen van 12 natio-
naliteiten. We treden er in de voetsporen van de mijnwer-
kers en krijgen er een inzicht in de omstandigheden van 
dit ongeluk.

Ook het industrieel verleden van de streek met zijn op- en 
neergang wordt belicht. 
Na het middagmaal volgt een gegidste stadswandeling in 
CHARLEROI met o.a.de mooie passage de la bourse, het 
stadhuis, het belfort en heel wat andere mooie (o.a. art 
nouveau en art deco) gebouwen. 
We hebben aandacht voor de nieuwe stadsontwikkelingen 
en krijgen antwoord op hogervermelde vragen.

PROGRAMMA: 
08u15: stipt vertrek te Oostakker, Sint-Laurentiuslaan 26 

(ter hoogte van pizza Golosa)
10u00: aankomst in Marcinelle, vrije (op eigen kosten) 

drankgelegenheid ter plaatse
10u20: bezoek van de mijnsite Le Bois du Cazier met Ne-

derlandstalige gids
12u30: aankomst in Charleroi en lunch in La Brasserie Quai 

10 (soep, boulettes carolos, tiramisu)
14u30:  stadsbezoek met Nederlandstalige gids
16u30:  vrije tijd – vertrek rond 17u30
19u00:  gepland uur van terugkomst in Oostakker

MEER INFO:
Inschrijven vóór 19/3 via mail:
dirk.vannieuwenhuyze@hotmail.com.

Prijs voor KWB leden (met tussenkomst KWB-kas!): 60 euro 
niet-KWB-leden: 70 euro (bus, ingang mijnsite, gidsen en 
lunch).
Betalen vóór 21/3 op rekening KWB Oostakker: BE74 8905 
3401 1707 
KWB-kortingsbon (zie Raak 01/2023) kan je gebruiken!
Terugbetaling op de bus.

Afslankplannen tegen de 
zomer? Dan is nu de 

beste tijd!

Met sport, voeding of passieve afslank- 

behandelingen! We bekijken samen de beste 

methode voor jou in een gratis afslankadvies en 

maken zo een plan op jouw maat! 

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

09 329 81 14
Maak uw gratis afspraak

Actief afslanken Passief afslanken

Vraag naar onze ‘Ready for Summer’ kortingen!

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

Elke week promotie:
“vis van de week”
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Ghislain Roels - zijn fietsmakkers noemen 
hem ‘Ghizze omdat dit gemakkelijker bekt 
- is eigenlijk afkomstig van Lochristi. Sinds 
zijn huwelijk woont hij zowat 58 jaar in Oos-
takker. Hij was vroeger professioneel actief 
als drukker/letterzetter en, samen met zijn 
echtgenote Jeaninne Van Kerkhove (83) 
besteedde hij zijn vrijetijd grotendeels aan 
plaatselijke verenigingen. Vooral de Chiro 
Sint-Amandus lag in de bovenste schuif en 
mocht op hen beroep doen voor allerhande 
ondersteuning en klusjes. Ghislain bouwde 
trouwens mee aan het nieuwe heim aan 
de Vendelstraat toen proost Paul De Crae-
ne nog mee de bakens uitzette. Als ober 
van dienst - ook voor andere organisaties 
- bouwde Ghislain zich bovendien een vak-
kundige reputatie op. Feestjes en andere 
jeugdactiviteiten waren er in al die tijd ge-
noeg. Tussendoor was hij ook nog als KWB 
bestuurslid jarenlang verantwoordelijk voor 
de amateurvolleybalclub van het plaatselijke 
KWB. Tot dat alles wat van het goede teveel 
werd en hij andere horizonten wou verken-
nen. Anders gezegd, op zijn veertigste kocht 
hij zich een koersfiets en startte een vrucht-
bare carrière als wielertoerist. Het was in se 
dus een late roeping en  - wist hij toen veel - 
het echte verenigingswerk zou dan pas hele-
maal beginnen. Veertig jaar later kan hij als 
modelvoorzitter terugblikken op een tome-
loze en voorbeeldige inzet en engagement 
voor zijn wielerclub. Maar we gaan te snel…

BLOEIENDE WERKING 
WielerSportClub Oostakker-Lochristi (WSCOL)  
refereert aan een vroegere wielerclub in 
Lochristi. Die ging ter ziele en de toenma-

lige BWB-afgevaardigde Serafien 
Aerssens uit de Wolfputstraat be-
middelde om het stamnummer over 
te nemen. Om allerlei praktische voordelen 
vooral. Ook al bestond de nieuw gevormde 
groep nu enkel uit wielertoeristen. Na het 
overlijden van voorzitter Leon Symons wou 
zijn gedoodverfde opvolger (wijlen) Julien 
Droesbeke niet in de grootste schoenen stap-
pen. Er vormde zich een samenwerkende 
entente die de leiding in handen nam met 
Ghislain Roels als dienstdoende voorzitter. 
Die ging zich stelselmatig gaan ontpoppen 
als drijvende en erg betrouwbare kracht die 
de touwtjes in handen nam. Met de inbreng 
van bestuur en leden ging de vereniging lo-
gistiek en financieel vooral op eigen benen 
staan. Het werd de ruggengraat om jaren-
lang diverse organisaties te kunnen opzet-
ten.  Met blikvangers als de Azaleatochten 
- een knipoog naar Lochristi -  een klasse-
mentsfietstocht zoals Toprit 100, een Veld- 
en Toerismetoer (VTT), een Zeeuws-Vlaamse 
Toerrit en een Midweekfietstocht. Naast de 
wekelijkse deelname aan georganiseerde 
fietstochten onder de vlag van Cycling Vlaan-
deren of eigen met de GPS uitgestippelde 
fietstochten en andere fietstrajecten door 
andere clubs. Om de jaarlijkse georganiseer-
de fietsvakanties naar Spanje, Mallorca, Por-
tugal, Oostenrijk, Nederland of Lourdes en 
Rome niet te vergeten. Bij het overlijden van 

medestander Julien Droesbeke een aantal 
jaren geleden, werden het voorzitterschap 
en het secretariaat zelfs een gecombineerde 
functie in één persoon. 
De wielerclub telt gemiddeld nog altijd zo’n 
honderd leden. Ghislain Roels bouwde veer-
tig jaar mee aan de wielerweg maar houdt 
het nu voor bekeken. Al een jaar is hij zoek 
naar een opvolger. Een aantal uitspraken 
waarmee hij recent werd uitgewuifd: puik 
voorzitterschap, tomeloze inzet, nauwge-
zetheid en oog voor alles, onverwoestbaar 
enthousiasme…’  Maar ook ‘dank voor de 
wekelijkse mailtjes, de verslagjes over de 
voorbije activiteiten en de uitnodiging voor 
de komende week. Aan jou is er beslist een 
goeie sportjournalist verloren gegaan’. En 
nog zoveel meer. Met een hartelijke er-
kenning en bedanking aan zijn echtgenote 
Jeannine die immer mee op de bres en in het 
veld stond. Het leverde de modelvoorzitter 
en zijn echtgenote een passende oorkonde 
op als… erevoorzitter. De zoektocht naar 
een nieuwe voorzitter loopt intussen verder. 
Ten huize Roels wacht een zorgvuldig bijge-
houden archief en boekhouding op een even 
keurig (en lang) vervolg. De familiaal opge-
bouwde wielervereniging verdient dat…

Eric VAN LAECKE  

Modelvoorzitter Ghislain Roels houdt 
het voor bekeken…  
Fervent wielertoerist én secretaris/voorzitter Ghislain Roels (80) van 
WSC Oostakker-Lochristi hangt nog niet zijn fiets, wel definitief zijn 
voorzitterschap aan de haak. De inwoner uit de Kleemstraat leidde 
gedurende tientallen jaren met tomeloze inzet en haarfijne precisie de 
wielerformatie die ook binnen Cycling Vlaanderen naam en faam afdwong. 
De zoektocht naar een welwillende opvolger gaat intussen verder…
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
GROENESPECHTSTRAAT
IN LOURDES 
Sinds 1992 bestaat deze straat in 
de wijk Lourdes. Een doodlopende 
straat met een 30-tal woningen in de 
buurt van Residentie Militza. Al van 
in het begin hebben de inwoners er 
een traditie van gemaakt om een zo-
merfeest én een nieuwjaarsdrink te 
organiseren. Op zondag 12 februari 
hadden enkele medebewoners terug 
iets georganiseerd met steun van de 
stad Gent (waarvoor onze dank) en 
konden we klinken op het nieuwe 
jaar en elkaar het allerbeste  toe-
wensen. Dit met een drankje en een 
hapje en vooral het aangename ge-
zelschap van de buren onder elkaar.

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

CONTACTEER ONS GRATIS VOOR EEN OFFERTE:

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

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 !

Grote Bingo avond   Zaterdag 15 April 2023

Graag aanwezig zijn om 17u. Wij starten om 
17u30 met het eerste spel. Tussen de spelle-
tjes zal er ook eens een langere pauze zijn 
om wie graag iets wil eten de kans te geven 
dit te doen. 

10 kaarten voor 15 euro en 2 bonuskaarten 
voor 10 euro

Er zal gezorgd worden voor tal van mooie prijzen en mooie hoofdprijzen voor de 
bonus rondes.  Graag op voorhand te reserveren aub.

Grote Bingo avond in The Cave op zaterdag 15 
April 2023 
 

 
 
 
Graag aanwezig zijn om 17u. Wij starten om 17u30 met het eerste 
spel. Tussen de spelletjes zal er ook eens een langere pauze zijn 
om wie graag iets wil eten de kans te geven dit te doen.  
 
10 kaarten voor 15 euro en 2 bonuskaarten voor 10 euro 
 
Er zal gezorgd worden voor tal van mooie prijzen en mooie 
hoofdprijzen voor de bonus rondes.  
 
Graag op voorhand te reserveren. 
 
The Cave 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 1 
9041 Oostakker 
0473/249810 of 0479/064805 
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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

	

Sint	Bernadettestraat	19				Sint-	Amandsberg	

09/251	33	48																															voetcenterpodologie.be	

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

Het ‘9de grote steakfestijn’ van Dekenij Oostakkerdorp maakte midden febru-
ari iedereen gelukkig. Trouwe foerier Slagerij-Vleeshal Filip uit Waasmunster 
liet een pak malse en op maat gesneden stukken vlees aanrukken. Er was 
meer dan voldoende en de smullers konden zelfs kiezen uit bleu, à point of 
bien cuit. Als alternatief werd ook vol-au-vent geserveerd. Alles keurig opge-
fleurd met een groentebuffet, frietjes en sauzen. Voor de prijs van 20 euro 
was dat meer dan inflatievriendelijk. Ook de organiserende dekenij was ge-
lukkig. Met 170 eters aan boord wordt ook een aardig drankje verzet als extra 
werkingsgeld voor latere activiteiten. De overgebleven drankbonnetjes zijn 
trouwens ook op verdere initiatieven te gebruiken. Voeg daar nog wat fami-

Eetfestijn maakte iedereen gelukkig…

liale en zondagse gezelligheid aan toe 
en het eetfestijn kan nu al rustig uitkij-
ken naar een volgende eerste lustrum 
editie…

Eric VAN LAECKE  

9070

Info uit uw buurt,

lokale handelaars & activiteiten

van verenigingen

Volg ons nu ook
op Facebook en Instagram
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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. 

Wat die extra’s dan inhouden? Johan 
Vermeersch legt het uit: “Wanneer er 
een onderhoud bij ons ingepland wordt, 
kunnen we één jaar gratis Europ Assi-
tance pechverhelping aanbieden. We 
merken dat onze klanten dit enorm ap-
preciëren, aangezien dit echt een ver-
schil maakt, zeker wanneer ze onze hulp 
het meest nodig hebben. Daarnaast 
kunnen we ook garanderen dat hun fa-
brieksgarantie behouden blijft na een 
onderhoud bij ons. Mensen maken zich 
hier soms zorgen over, maar je hoeft niet 
noodzakelijk naar een duurdere garage 
te gaan enkel omdat die aan het merk 
van je wagen verbonden is. Ook bij ons 
kan je zonder zorgen terecht. Het Quali-
ty Garage label garandeert namelijk het 
behoud van de fabrieksgarantie.”

Bij Garage Vermeersch J. kan je dan ook 
steeds terecht voor het herstel en on-
derhoud van je wagen, dit steeds met 
de persoonlijke aanpak waarvoor het 
familiebedrijf gekend staat. Maar dat 
niet alleen, ook de verkoop en verhuur 

van aanhangwagens valt onder de acti-
viteiten van de garage. Zoon Jeffrey ont-
fermt zich over dit luik. “Corona had een 
grote impact op onze manier van wer-
ken”, vertelt hij, “We merkten namelijk 
dat we steeds meer offerte-aanvragen 
via mail kregen. Heel wat mensen na-
men de tijd om te verbouwen of in de 
tuin te werken en een aanhangwagen 
is op zulke momenten uitermate inte-
ressant. Bovendien konden ze niet zo-
maar in de garage langskomen om de 
mogelijkheden te bespreken. De mailtjes 
stroomden dus binnen. Na een eind be-
sloten we een webshop op te richten. Op 
die manier konden onze klanten zelf de 
prijs op de website berekenen en de aan-

hangwagen met alle gewenste opties 
bestellen. Dat bleek meteen een groot 
succes, waardoor we nu nog steeds op 
deze manier te werk gaan.”

Een korte blik op https://webshop.ga-
ragejv.be/ vertelt je alles wat je moet 
weten. In een oogopslag kan je alle mo-
gelijkheden voor de aanhangwagens te-
rugvinden. Alle modellen zijn ongeremd, 
waardoor iedereen met een gewoon 
rijbewijs B ermee kan en mag rijden. 
Bovendien moet deze soort aanhang-
wagens niet gekeurd worden, waardoor 
ze zeer toegankelijk zijn. Toch niet he-
lemaal overtuigd? Op de webshop van 
Garage Vermeersch J. is het ook moge-
lijk om een aanhangwagen te huren. Dit 
kan al vanaf achttien euro per dag.

De digitalisatie van de garage gaat nog 
wat verder dan de webshop alleen. De 
vrouw van Jeffrey Vermeersch, Lotte, 
heeft een achtergrond in marketing en 
gebruikt ook die talenten om de garage 
in de kijker te zetten. “De garage heeft 
al dertig jaar zeer trouwe klanten. Dat 
doet ons enorm plezier, aangezien men-
sen tevreden zijn en steeds terugkomen. 
Maar naast deze klanten merken we 
steeds vaker dat ook een nieuwe genera-
tie klanten de weg tot bij ons vindt. Dit is 
te wijten aan onze advertenties op socia-
le media. Ik probeer zowel organisch als 
via campagnes onze socials te onderhou-
den en dat loont. Zeker het feit dat je 
online heel eenvoudig een afspraak kan 
aanvragen heeft een positief effect. We 
maken het proces graag zo eenvoudig 
mogelijk voor onze klanten.”

Ann Dehoucke

Garage Vermeersch J.
gaat over naar het 
Quality Garage netwerk
Garage Vermeersch J. krijgt nieuwe 
kleuren op de voorgevel. De garage 
gaat namelijk over naar het Quality 
Garage netwerk en dat heeft ook 
enkel voordelen voor de klanten: 
“We vinden een persoonlijke aanpak 
heel belangrijk”, vertelt zaakvoerder 
Johan Vermeersch, “Het doet ons 
dan ook plezier wanneer we enkele 
extra’s aan onze klanten kunnen 
bieden.”
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Tickets: www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be

Gent 
Centrum

Gent Dampoort

AFRIT 3
Oostakker

E17

R4

R4

N70

Carrefour/Quick
N70ZAAL

GOEDLEVEN
Goedlevenstraat

Zwembad Rozebroeken

 
 WALSH
(STARSA ILOR )

DONDERDAG 13/04/2023  GOEDLEVEN / GENT
DEUREN 19U - VVK 20€ OOSTAKKER

ZAAL

JAMES

A2_Goedleven_James Walch.indd   1 16/02/2023   22:46

 OOSTAKKERSE  SCHUTTERSKALENDER 
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 

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

• Vrijdag         07/04 om 19u15  
• Maandag     10/04 om 14u30 
• Zaterdag      15/04 om 14u30 
• Zaterdag      29/04 om 14u30 

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

• Zaterdag      01/04 om 14u30 
• Vrijdag         14/04 om 19u15 

 OOSTAKKERSE  SCHUTTERSKALENDER 
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 

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

• Vrijdag         07/04 om 19u15  
• Maandag     10/04 om 14u30 
• Zaterdag      15/04 om 14u30 
• Zaterdag      29/04 om 14u30 

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

• Zaterdag      01/04 om 14u30 
• Vrijdag         14/04 om 19u15 

VOLLEYBAL – HEREN

Caruur Gent begint ‘tweede competitie’
Het is elk jaar wel iets nieuws in de hoogste klasse van het volley-
bal. Nu kunnen – in theorie – nog zes van de negen ploegen de ti-
tel behalen in de zogenaamde ‘Champions play offs’. De laatste 
drie spelen de ‘Challange play offs’.

Caruur Gent speelde een mindere terugronde, en liet een derde of 
vierde plaats aan zijn neus voorbijglippen door enkele uitschuivers 
tegen Menen, Haasrode, Achel en Guibertin. In elke wedstrijd had-
den ze de kans, zelfs twee keer 2-0 voorsprong, om de drie punten 
te pakken, maar telkens ging het na set twee verkeerd en zo ein-
digden de Caruur-jongens uiteindelijk op een vijde plaats.

In de ‘Champions play offs’ start Gent met 1 punt, leider Roeselae-
re met 5 punten. Na deze tweede reeks wedstrijden spelen num-
mers 1 en 2 voor de titel. Plaats drie en vier geven ook nog recht 
op Europees volleybal, de vijfde speelt nog eens een barrage te-
gen de winnaar van de ‘Challange play off’ voor nog een extra 
Europees ticket. De meeste ploegen weten nu nog niet of er een 
‘daler’ is na deze competitie. Of hoe de volleybalbond het elk jaar 
meer en meer ‘in de soep’ doet draaien. Duidelijk is anders…

Hieronder vind je thuiswedstrijden in Edugo Arena, telkens 20u30.

ZA 11/03: Caruur – Haasrode
VR 17/03: Caruur – Aalst
ZA 25/03: Caruur – Maaseik
ZA 01/04: Caruur – Menen
15 15/04:  Caruur – Roeselare

We wensen Catuur veel succes in deze ‘tweede’ competitiestart. 
– J.C.
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STRAATNAMEN IN OOSTAKKER

Yvonne Fontainestraat
In de Drieselstraat bevindt zich een nieuwe ontsluitingsweg die de 
verbinding maakt met de afrit Schansakker. Deze weg moet het zwaar 
verkeer van Volvo Trucks rechtstreeks via Schansakker naar de R4 leiden en 
kreeg de naam van een Gentse verzetsstrijdster, nl. Yvonne Fontaine.

Yvonne werd in 1904 geboren in een rijke 
Franstalige Gentse bourgeoisiefamilie en 
kon daardoor gaan studeren aan de uni-
versiteit. Op de groepsfoto zien we het 
kleine groepje vrouwelijke studenten aan 
de universiteit van Gent in 1924, wat nog 
eens duidelijk maakt dat het heel uitzon-
derlijk was dat vrouwen toen mochten/
konden studeren.
Zij was één van de eerste vrouwelijke ge-
neeskundestudenten in ons land en heel 
geëmancipeerd en vrijgevochten. Eén van 
de tekenen hiervan was het feit dat op 
het naamplaatje van haar dokterspraktijk 
haar eigen meisjesnaam was vermeld en 
niet de familienaam van haar echtgenoot; 
dat was toen, in de jaren dertig, vrij uit-
zonderlijk.

Aan de vooravond van WOII, na de an-
nexatie van Oostenrijk door Duitsland, zat 
er voor Martha Geiringer (een Joodse stu-
dente uit Wenen die actie voerde tegen 
het fascisme) niet veel anders op dan te 
vluchten. Ze kwam in 1938 in Gent terecht 
en hier werd ze opgevangen door het ge-
zin van dokter Yvonne Fontaine en haar 
echtgenoot Andreas Claessens, die archi-
tect was. Gedurende 4 jaar zat Martha on-
dergedoken bij Yvonne en Andreas in de 
dokterspraktijk/woonst aan de Sint-Joris-
kaai in Gent. 
Dit tot groot ongenoegen van Yvonne’s 
echtgenoot. Tussen het koppel zat het al 
jaren niet meer goed en ze zaten in een 
bittere echtscheiding verwikkeld. De bij-

zondere band die Yvonne en Martha had-
den, was olie op het vuur en veranderde 
zijn antisemitische gevoelens in echte 
Jodenhaat. Via zijn familie was Andre-
as Claessens in contact gekomen met de 
collaboratiebeweging en de verliefdheid 
en de relatie van zijn vrouw Yvonne met 
Martha Geiringer kon hij niet verkroppen.

Uiteindelijk verklikte Andreas de vriendin 
van zijn vrouw bij de Gentse SS-officier 
en collaborateur Willem Verhulst, waar-
door Martha Geiringer eind 1942 bij een 
Jodenrazzia in Gent werd opgepakt en 
naar de Dossinkazerne in Mechelen werd 
gebracht. Een jaar later, op 15 februari 
1943, werd ze naar Auschwitz gedepor-
teerd, waar ze op 30-jarige leeftijd werd 
vermoord.

Na het oppakken van Martha diende 
Yvonne Fontaine zich voor de rest van de 
oorlog uit de aandacht van de Duitse be-
zetter te houden, maar ze nam na de oor-
log revanche op Andreas Claessens door 
hem financieel ten gronde te richten. Zij 
bleef zich inzetten voor minderbedeelden 
en trok zich het lot aan van een vrouwe-
lijke overlevende van een concentratie-
kamp.

Voor Martha Geiringer werd in juli vo-
rig jaar een struikelsteen in het voetpad 
ingewerkt; vlak vóór de woning aan de 
Sint-Joriskaai 5 in Gent waar zij 4 jaar ver-
bleef. 

Zo’n struikelsteen (= Stolperstein) is een 
10 op 10 centimeter groot blokje beton 
met een messing plaatje erop bevestigd. 
Die worden geplaatst om eer te betuigen 
aan slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog. De stenen worden in het voetpad 
geplaatst aan de vroegere woonsten van 
mensen die door de nazi’s verdreven, ge-
deporteerd, vermoord of tot zelfmoord 
gedreven zijn.
Wie meer wil weten over Yvonne Fon-
taine en Martha Geiringer en hun ver-
haal van liefde, verraad en heldenmoed 
in Gent kan het boek ‘Martha’s labyrint’ 
van de hand van onderzoeker Marc Ver-
schooris aanschaffen.

Tekst: Ann Van den Sompel
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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.

U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

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

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

Kleine drukwerken
Visitekaartjes - Businesscards

Affiches - Flyers - Nieuwjaarskaarten...

Wij lamineren uw
documenten A5, A4 en A3-formaat

Wij printen ook uw pdfs

Nieuw: Banners 90 x 32 cm !
Vraag vrijblijvend een offerte:

zet-werk VOF
Jan en Jeroen Callebert

Ivonna Nevejanstraat 30 - Oostakker

zet-werk@telenet.be
of info@dewegwijs.be

Wij hebben geen winkel.
Contacteer ons voor afspraak:

of 0478-97 87 11 (Jan Callebert)

9070
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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

DE NIEUWE
COLLECTIE IS ER ! 

Verlof van 31 maart
t.e.m 16/04

Gezellig bruin cafeetje 
met terras vooraan en 

achteraan

ALLE INFO IN HET CAFE,
bij Nadine

Bredestraat 142
Oostakker

OVER TE NEMEN:
CAFE REINTJE

Volvo Trucks zoekt extra medewerkers
Vrachtwagenbedrijf Volvo Trucks aan de Smalleheerweg verhoogt vanaf mei de dage-
lijkse productie. Daartoe zijn dringend 100 nieuwe medewerkers nodig. Het gaat con-
creet om productiemedewerkers en materiaalbehandelaars. Ondanks de opvolgende 
crisissen blijft het orderboek al jaren goed gevuld. Op basis van de prognoses kan de 
aangekondigde productieverhoging leiden tot recordcijfers voor 2023. Dit jaar kondigt 
het Zweeds bedrijf ook de bouw van een eerste elektrische truck aan. Tegen 2025 is dat 
ook het geval voor elektrische batterijmodules. - Eric VAN LAECKE

Heraanleg Gasthuis-
straat gestart
Sinds midden februari is de heraanleg 
van de Gasthuisstraat gestart. Stad Gent 
en Farys zorgen er o.m. voor een nieuwe 
rijweg in asfalt, gescheiden riolering, bre-
de voetpaden, parkeerstroken. Niet voor 
aparte fietsstroken. De werken zullen een 
jaar in beslag nemen en verlopen in drie 
fasen. Gedurende een viertal maanden 
wordt gewerkt tussen Wittewalle en het 
kruispunt met de Ooistraat. Meer in een 
volgend nummer.

Eric VAN LAECKE 

Racing Gent verliest 
trouwste supporter
Voetbalclub Racing Gent aan de Eikstraat 
nam recent afscheid van zijn trouwste sup-
porter. Doris Parmentier werd 99 jaar en 
was meteen ook de oudste aanhanger van 
de ‘Ratjes’. Ze miste in principe nooit een 
match en was - goedhartig en behulpzaam - 
best wel fanatiek trots op haar wit-zwarte 
club. Met een moederlijke knipoog naar 
verdienstelijke en faire jeugdspelers. Die 
konden meedingen naar de Parmentier 
Trofee die daartoe door Racing in het leven 
was geroepen. De dame overleed een week 
voor haar eeuwfeest. Net als het voetbal 
blijft ook het leven onberekenbaar... 

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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Belevingswinkel 

The place to be voor Gentse streekproducten 
Lokaal, artisanaal, maar vooral (h)eerlijke producten 

Open : van woensdag tot vrijdag  van 13u30 tot 19u 
Op zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u 

Frans Gevaertstraat 2

Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14

www.dekorf.be

NIEUW: 
BEKIJK ZEKER ONZE

mini-
webshop !

Verzorgde kaasschotels en tapasschotels
(ook op zondag)

Verdere info:

www.dekorf.be - email: info@dekorf.be

WE VERWELKOMEN DE LENTE!

Breng deze bon mee en ontvang GRATIS                     

1 BLIKJE BOER BLOEM OF 1 BLIKJE VLIERONADE
Geldig van 1 tot 31 maart bij uw min. aankoop van 15 euro

DE KORF • FRANS GEVAERTSTRAAT 2 • SINT-AMANDSBERG • T 09 251 51 14

Depickere Stefan
Sanitair en Elektriciteit

GSM 0478 220 231

email: info@depickerestefan.be

www.bcwijnen.be  
            Björg Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

10 maart degustatie BC Wijnen bij  
wijnclub Kantharos Oostakker 

Gentse Halfvastenfoor
Met de komst van de lente en de start van het wielerseizoen, 
kondigt ook de jaarlijkse Halfvastenfoor op het Sint-Pietersplein 
en omgeving zich aan. Tussen zaterdag 11 maart en zondag 2 
april kan jong en oud zich uitleven op de kermis. De Gentse edi-
tie is traditiegetrouw de openingstreffer en biedt een waaier 
aan attracties en speelse uitdagingen die alsmaar meer indruk-
wekkend en aanlokkelijk worden.  Van kinderautodrooms en 
kluiven werpen tot ringwerpen en darts gooien tot heuse draai-
molens in al hun vormen. Met trillende en uitdagende kermis- 
smakers als een schommelschip, booster of rollercoaster. Kort-
om, er is veel ruimte voor kiezen gericht op gematigden en dur-
vers. Met selectieve attractieprijzen voor doelgroepen…

Eric VAN LAECKE 

ACV Kanaaldorpen nam draad weer op…
Overkoepelende organisatie ACV Gentse Noorderlijke Ka-
naaldorpen knoopte recent heraan met een vroegere traditie. 
Door COVID 19 was ook die - zoals tal van andere initiatie-
ven - tijdelijk (of zelfs definitief) van de kalender verdwenen. 

Elk jaar opnieuw komen de betrokken afdelingen Oostak-
ker, Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel en nu ook Zaffelare bijeen 
voor een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst en een gezamen-
lijke inleidende vergadering.

Ook de partners nemen uitzonderlijk deel als compensatie 
voor de avondlijke uren dat de vakbondslui van huis weg 
zijn om te vergaderen. Het initiatief berust telkenjare bij een 
andere afdeling. Na de uitbraak van het coronabeestje was 
het de beurt aan de werking van Oostakker/Lourdes. Het 
concept in Ontmoetingscen-
trum Oostakker (OCO) bleef 
intact. Zeg maar, een erg 
bescheiden maar smaakvol 
etentje, een aantal opbeu-
rende drankjes en vooral 
veel commentaren en visies 
die de actualiteit en het 
vakbondswerk beroeren.

Om de foto’s voor het na-
geslacht niet te vergeten. 
De plaatselijke afdeling 
maakte van de gelegenheid 
gebruik om een aantal be-
stuurscollega’s die al vroeger met pensioen gingen – corona 
weet u wel - alsnog in de bloemetjes te zetten. Hierbij de 
namen en de plek waar ze professioneel actief waren. Het 
gaat om Kathleen De Meirleir (Sint-Lucas), Marc Geldhof (Vol-
vo Car Gent) en Linda Polfliet (Johnson Controls). Alle drie 
hebben ze hun stek in… Oostakker.

Eric VAN LAECKE 
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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

Maandmenu Maart

PAASMENU

Hapje van de chef
&

Carpaccio van prunella tomaat, gerookte mozzarella,
sorbet van basilicum 

Of
Thai beef salad 

*** 
kreeftensoep (+ 9 euro)

***
 Gegrilde Schotse zalmfilet, blanke botersaus, venkelsalade 

of
Mixed grill van 3 soorten vlees, aardappel schil 

***.
Chocolade moelleux 

of  
 Crêpe suzette 

39 euro p.p.

Amuse bouche  
**

Carpaccio van kort gegrild kalfshaas, truffeldip  
***

 Tartaar van gemarineerde tonijn 
*** 

Kroket van gegrilde kreeft  (+ 9 euro)
***

Gegrilde rode poon, gewokte asperges, mousselinesaus 
of

Kalfsblanquette lentedelicatessen, gelakte gehaktballetjes, 
kroketjes 

***
 Petit grand Paasdessert

59 euro p.p.

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

Gent 
Centrum

Gent Dampoort

AFRIT 3
Oostakker

E17

R4

R4

N70

Carrefour/Quick
N70ZAAL

GOEDLEVEN
Goedlevenstraat

Zwembad Rozebroeken
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Zaal

Goedleven Gent
Oostakker

22 April / 19h
Vvk. 20 euro

Zaterdag Deuren

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

40th Anniversary
Full Moon Ecstasy Tour 2023

A2_Goedleven_Ostrogoth_Affiche.indd   1 11/02/2023   09:40

Warm en koud blazen…
Energievoorziening en -gebruik heeft vele gezichten. Zeker 
als het over de prijs en de bevoorrading gaat waar we meer 
dan ooit op letten. Op een ongewilde verstoring zit niemand 
te wachten. En al zeker het OCO niet. Dat kreeg eind januari/
begin februari last van een ‘thermostaat die bleef hangen’. De 
bevoegde stadsdienst werd meteen verwittigd. De herstelling 
liet een paar (enkele?) weken op zich wachten. Waardoor al 
die tijd (te) warm werd geblazen... 

Eric VAN LAECKE
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Oostakkerdorp 15  
B-9041 Oostakker
t 09 251 28 38 
info@optiekalbrecht.be  
di tot vr 9u - 12u30 & 14u - 18u 
za 10u -12u30 & 14u - 17u
zo & ma gesloten 

 optiekalbrecht.be 

Clouseau
in ’t Engels ? 
Jawel !
Clouseau bracht 
in 1989 een eer-
ste album uit, ge-
titeld ‘Hoezo’.  De 
monsterhit ‘Anne’,  
dat het onterecht 
moest afleggen
tegen ‘Door de wind, door de regen’ van 
Ingeborg voor deelname aan het Eu-
rosongfestival, werd op het album ‘Clo-
se Encounters’ (1991) naar het Engels 
vertaald, net zoals die andere monster-
hit ‘Louise’. Dat Engelstalig album leek 
een eerste poging tot internationale 
doorbraak ;  een tweede poging daartoe 
werd in 1993 uitgebracht: ‘In Every Small 
Town’.  Toen werden alle registers open-
getrokken: de broers Wauters en Bob Sa-
venberg werkten toen samen met een 
aantal buitenlandse muzikanten,  onder 
wie Australiër Rick Barron, die samen met 
Kris Wauters negen van de twaalf num-
mers schreef. De inbreng van Barron re-
sulteerde in het stevigste rockalbum van 
Clouseau tot  dan toe.  De verhoopte in-
ternationale doorbraak bleef in veel goe-
de wil steken, maar Clouseau bleef niet 
bij de pakken zitten en ging in het Neder-
lands verder; dat werd een succesverhaal, 
uiteraard. Maar Kris Wauters heeft van 
dit experiment veel opgestoken,  getuige 
de latere hits ‘De perfectie’ en ‘Vonken 
en vuur’, welke tijdens hun legendari-
sche shows in het Sportpaleis  als stevige 
kapstokken fungeerden voor fenomenale 
optredens. Clouseau is echt wel een goeie 
rockband, al jaren lang, en Kris Wauters 
is een nauwelijks te onderschatten song-
writer. ‘In Every Small Town’ staat als een 
huis, wegens strak gespeeld en niet geda-
teerd. Leuk dat zoiets na dertig jaar kan 
worden gezegd en geschreven.

Kippenvelnummer: ‘Piece of Candy’ (Kris 
Wauters/Rick Barron)

Henri Trebellac
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Speciaalbieren
een passie… absoluut
Bij Dranken Geers proberen we dan ook (naast 
een ruim assortiment van een kleine 2000 speci-
aalbieren) 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 gre-
tig 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 de-
ze trend met een aantal creaties en het hoe en 
waarom van deze pairings. Al deze creaties wer-
den trouwens de voorbije tijd geserveerd in de 
restaurants waarvoor ik de pairings verzorg.

Ganzelever met gerookte makreel,
dashi en appeltjes

In dit gerecht komen een aantal smaken naar 
boven: een mooi zuurtje van de appel, de fris-
se smaken van de dashi, het vettige van de gan-
zelever en de gerookte toetsen van de makreel. 
 
Dit hapje vraagt een verfrissend biertje, ik heb 
gekozen voor Saison de Cazeau  van brouwerij 
de Cazeau. Het is een biertje van 5% alc, hop-
pig, kruidig, droog en met een mooie flora-
le toets van de toegevoegde vlierbloesem. 
Deze kenmerken van het biertje vangen mooi 
de vettigheid van de ganzelever en het ge-
rookte van de makreel op en vormen een 
mooie match met de andere smaken van het 
gerechtje. Advies nodig wat betreft bier-
tjes of foodpairing? Interesse in een gezellige 
bierproeverij met bijpassende hapjes en uit-
leg? 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

                  
 
Speciaalbieren een passie…absoluut.  
 
Bij Dranken Geers proberen we dan ook (naast een ruim assortiment van een kleine 2000 
speciaalbieren) onze klanten met raad en daad bij te staan. Een heel leuke trend, die meer en 
meer zijn opgang vindt binnen de bierwereld, is de beerfoodpairing. Daar spelen we dan ook 
gretig op in en ondersteunen we een aantal restaurants met advies en bijpassende biertjes. Let 
wel, beerfoodpairing is niet er zomaar lukraak een biertje bij serveren. Alle smaakcomponenten 
van zowel het gerecht als het bier worden ontleed en moeten bij elkaar passen of zorgen voor 
een contrast. Dit maakt het allemaal heel boeiend om zo een meerwaarde te creëeren. 
 
Beste smaakliefhebbers, de komende tijd zal ik jullie als professioneel 
biersommelier/zytholoog op regelmatige basis warm maken voor deze trend met een aantal 
creaties en het hoe en waarom van deze pairings. 
 
Coquille, zalf van erwt, rodebietcoulis en crumble van bacon 

            
Bij dit mooie gerecht komen vooral aardse toetsen naar boven, nl. van de 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 
zoetigheid. 
 
Dit is gewoonweg een perfecte match: de voornamelijk aardse tonen van het gerechtje blenden 
perfect met de lichte carameltoetsen en de lichte zoetigheid en hoppigheid van het biertje, heel 
verfrissend en complementair. 
 
Advies nodig wat betreft biertjes of foodpairing? Interesse in een gezellige bierproeverij 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 
 

                  
 
Speciaalbieren een passie…absoluut.  
 
Bij Dranken Geers proberen we dan ook (naast een ruim assortiment van een kleine 2000 
speciaalbieren) onze klanten met raad en daad bij te staan. Een heel leuke trend, die meer en 
meer zijn opgang vindt binnen de bierwereld, is de beerfoodpairing. Daar spelen we dan ook 
gretig op in en ondersteunen we een aantal restaurants met advies en bijpassende biertjes. Let 
wel, beerfoodpairing is niet er zomaar lukraak een biertje bij serveren. Alle smaakcomponenten 
van zowel het gerecht als het bier worden ontleed en moeten bij elkaar passen of zorgen voor 
een contrast. Dit maakt het allemaal heel boeiend om zo een meerwaarde te creëeren. 
 
Beste smaakliefhebbers, de komende tijd zal ik jullie als professioneel 
biersommelier/zytholoog op regelmatige basis warm maken voor deze trend met een aantal 
creaties en het hoe en waarom van deze pairings. 
 
Coquille, zalf van erwt, rodebietcoulis en crumble van bacon 

            
Bij dit mooie gerecht komen vooral aardse toetsen naar boven, nl. van de 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 
zoetigheid. 
 
Dit is gewoonweg een perfecte match: de voornamelijk aardse tonen van het gerechtje blenden 
perfect met de lichte carameltoetsen en de lichte zoetigheid en hoppigheid van het biertje, heel 
verfrissend en complementair. 
 
Advies nodig wat betreft biertjes of foodpairing? Interesse in een gezellige bierproeverij 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 
 

50 jaar
MAEGHER
GOET
>> ZATERDAG 22 APRIL 2023
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Dankzij Bakkerij Hemelsoet, die vele…. 
vele liters deeg maakt, kunnen wij elk 
jaar opnieuw, in november op de chiro en 
in februari bij Ferm, genieten van lekkere 
Brusselse wafels. 
Voor de Chiromeisjes zijn er een tiental 
posten waar vrijwilligers honderden wa-
fels bakken, waarna ze door de Chiro-
meisjes  aan huis gebracht worden.
Op de Chiro zelf, in de Leonard De Lavie- 
straat, kunnen ouders en sympathisanten 
proeven van verse wafels met koffie of 
een biertje. Hou de datum in de gaten!
Voor de leden van Ferm bieden we op 
de babbelcafé in het OCO  lekkere verse 

Chiromeisjes Sint-Amandus Oostakker en Ferm
proeven van de lekkere Brusselse wafels!
De wafels die we bakken op de Chiro of in het OCO zijn de lekkerste!

wafels aan met koffie! Er werd natuur-
lijk wat afgebabbeld en iedereen genoot 

met volle teugen van de gezellige namid-
dag! Voor de geïnteresseerden hadden 
we nog wafels over om mee te nemen 
naar huis. Ook Rosine, de danslerares, 
trakteerde haar 20 dansers op een lekke-
re wafel voor haar verjaardag!  Met dank 
daar voor!

Rita De Mey

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 !

VOOR VERENIGINGEN
EN ZELFSTANDIGEN

0499 21 53 98

www.jc-web.be

WEBSITES
& WEBHOSTING

vanaf  € 199 excl. BTW
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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

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…..

Daguitstap Oostende
Op zaterdag 6 mei 2023 
maken we een daguitstap 
naar Oostende waar we 
de schilder James Ensor 
beter leren kennen en ook 
een minder gekend stukje 
Oostende verkennen op de Oosteroever.

We komen ’s morgens samen in de inkomhal 
van het station Gent Sint-Pieters om de trein 
te nemen van 8.37 uur naar Oostende. 
Daar aangekomen, wandelen we naar het 
Ensorhuis waar we om 10 uur een rondlei-
ding met gids krijgen en een betere kijk 
verwerven in het leven en het werk van 
deze schilder. Het James Ensorhuis is een 
vernieuwd belevingscentrum dat, naast het 
woonhuis van de schilder, ook vijf interactie-
ve belevingsruimtes omvat.

Nadien nemen we de lunch in de buurt van 
het Kursaal met op het menu:
Aperitief: keuze tussen Porto, Sherry, Marti-
ni, Pineau, glas wijn, fruitsap
Voorgerecht met keuze tussen gerookte 
zalm & toast, kaaskroketjes of vissoep.

Hoofdgerecht met keuze uit:
- Gebakken kabeljauw met tartaarsaus en 

frietjes.
- Gegrilde dunne lende met pepersaus en 

frietjes.
-  Ragout van groeten met Udon-noedels.
-  Eén drankje bij de maaltijd: keuze uit fris-

drank, water, pils of huiswijn.
   Koffie of thee
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Na de lunch gaan we naar de overzetboot aan de 
Visserskaai die ons naar de Oosteroever brengt. Daar 
maken we een wandeling onder leiding van een lo-
kale gids die ons verschillende facetten van dit nogal 
onbekende gebied onder de aandacht brengt zoals 
de geschiedenis, het heden, het maritiem en histo-
risch erfgoed, de natuur, de nieuwe woonwijk, het 
Fort Napoleon, de vuurtoren en de visserij. 

De prijs voor deze daguitstap (met alle geleide 
bezoeken en middagmaal zoals beschreven) be-
draagt 66 euro voor leden en 71 euro voor niet-le-
den. Het treinvervoer is niet in de prijs inbegrepen. 
Voor inlichtingen of inschrijvingen contacteer Pol 
Storme, tel. 0493 42 25 75,  e-mail: oostakker@vtb-
kultuur.be. Informatie en mogelijkheid tot inschrij-
ven kan ook via onze website https://www.vtbkul-
tuur.be/oostakker/activiteiten.

Na bevestiging van je inschrijving gelieve te betalen 
op rekening BE10 7360 6084 2104 van Cultuursma-
kers Oostakker met vermelding van je keuze voor 
het voor- en hoofdgerecht. Je bent slechts definitief 
ingeschreven na betaling. 

Autokeuring
verdient beter…
De Vlaamse regering wil de autokeuring grondig 
doorlichten. Dat is o.m. het geval voor de doorstro-
ming en de klantgerichtheid in de keuringcentra. De 
ingreep komt niets te vroeg als we onze eigen erva-
ringen als maatstaf nemen. Begin januari schoven we 
zelf van 11.45 tot 17 uur(!) geduldig aan. Allicht een 
record. Digitaal was weken vooraf geen tijdsmoment 
vrij. De operators verontschuldigden zich gemeend 
voor de lange wachttijd wegens o.m. een paar zie-
ken. Onderhuids voelde ik hun duidelijke onvrede 
over de operationele werking. Het is altijd de ‘kleine 
man op de vloer’ die dat moet uitzweten. Hopelijk 
brengt de audit inzicht en verandering. De autokeu-
ring en het personeel verdienen immers beter…

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

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

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

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

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

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

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak

 
 

 

Google weet (bijna) alles. Maar Google ziet én fotografeert ook alles. 
In Oostakker reed al meerdere keren een Google Street view auto rond. 
Op het dak van deze auto staat een camera die 360° panoramabeelden 
maakt van alle straten waar hij doorrijdt. Via Google Maps kan je zo vanuit 
jouw comfortabele zetel een virtuele wandeling door onze geliefde 
gemeente maken. De bewegende camera levert hierbij soms 
surrealistische plaatjes op. Op deze foto’s zijn ook heel wat verraste 
inwoners tijdens hun dagdagelijkse activiteiten te zien. 
 

Wanneer reed voor de eerste keer de Google Street View auto 
door Oostakker? Was dat in 1999, 2009 of 2019? 
 
Mail voor 24 maart jouw antwoord naar frank.paemeleire@telenet.be 
Uit de deelnemers wordt één winnaar getrokken, die krijgt een pakketje 
originele postkaarten van Oostakker (zonder mensen in beeld) in de bus! 
Volg Pamipics op instagram @pami_pics 
 
 
 

De oplossing van vorige maand was de Lindestraat in Desteldonk 
  

 
 

 

 

Koop bij de Middenstand
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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!

Samenzang in ’t Gents…
Gus Roan, en partner Tania Thienpont 
hebben iets nieuws “in mekoar ge-
flanst”.   Ze brengen een muzikale act 
op het podium, waarbij het publiek 
(met zangboekje) volop kan meezin-
gen. Het zijn allemaal bekende melo-
dieën, maar Gus en Tania hebben er 
een Gentse tekst op gemaakt.

En – zoals we gewoon zijn van Gus – is 
deze doorspekt met enkele actuele en/
of “gentsche” zinspelingen. Om maar 
enkele titels te noemen: ‘Kasse van de 
peirdestroent’, ‘domme Nique’, ‘Spek 
oan main bien’, ‘Tsoele boele’…

Pastoor Germain en Zuster Vaeselien, 
gekend van de Gentse wandelingen 
“Zoekzantse” en Gus als frontman van 
de groep “Nie Neute”, eisen uiteraard 
de aandacht op van het publiek.

De show duurt ongeveer 1u20, onder-
steund door super muziek in een leuk 
decor en met prima klankinstallatie.

Ideaal voor verenigingen en dekenijen 
om een betaalbare, genietbare avond 
te organiseren! Ambiance verzekerd !

Inlichtingen en boekingen:
0484/50.08.50 
of tzoekzantse@gmail.com 

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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ATTENTIE 2023 - 57e jaargang
Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

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.

Schools karnaval is helemaal terug…
Basisschool Sint-Vincentius, 
met afdelingen in de Sint-Ra-
faëlstraat en de Sint-Bernadet-
testraat, vierde op de drempel 
van de krokusvakantie karna-
val met een traditionele op-
tocht. Dat was al van voor de 
corona-uitbraak geleden. Zo’n 
vijfhonderd leerlingen trokken 
mee op pad, begeleid door de 
plaatselijke politie. Dankzij het 
vernieuwde dorpscentrum en de 
wandelpaden kregen ze een ex-
tra veilige doorgang aangereikt. 
Ook nu weer brachten ze een 
bezoekje aan het aanleunende 
WZC Vincenthof in de Gasthuis-
straat. Net voor de heraanleg 
ervan al helemaal was gestart. 
De trommelende leerlingen van 
het zesde jaar werden muzikaal 
tot leven gewekt, dankzij de in-
spanningen van oud-directrice 
Marleen Desmet. Als aanloop tot 
het vrijdags evenement mochten 
de leerlingen tijdens ‘een gek-
ke week’ elke dag een andere 
kleurrijke outfit aantrekken. De 
optocht en het feestje werd af-
gesloten met gratis popcorn. Als 
smakelijke opstap naar de va-
kantievolle krokusweek…

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

ZOEKERTJES

TE KOOP
Windlichten (3 stuks) 
van 25cm hoogte, 
samen 6 euro, 
Oostakker, gsm 0494-88 58 20 

TE KOOP
Wasmachine “Zanussi”. 
Vraagprijs: 50 euro maar 
bespreekbaar.
Bellen naar: 0484/17 80 55

TE KOOP
Kleine compressor 
op olie CompAir. 
Zeer weinig gewerkt. 
Lage prijs. Praktisch 
gereedschap. Zone 
9040. Tel:  09-2292224  

TE KOOP
Paardrij-gerief. Wegens 
stopzetting hobby. 
Schoenen Ariat leder 
mt 40. Chaps Ariat 
leder. Tok Uvex 55cm-
58cm.Broek Montar 
mt 44-46. Aangekocht 
Altea 2x gedragen, alles 
aan halve prijs. Info: 0498-116003

TE KOOP
12 draaihekkens voor afsluiting. 
Onmiddellijk beschikbaar. 
P.Naudts, Doornzelestraat 
1, Lochristi-Hijfte. Ook 3 
voederwagentjes op 3 wielen,
en regelbaar weegtoestel.
Tel: 09/355 70 57
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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 01/02/2023 t.e.m. 28/02/2023.

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

VERLENGDE SALONCONDITIES
HELEMAAL OPEL 

De 100ste editie van het Autosalon is weer 
afgelopen, maar onze saloncondities lopen 
gewoon door tot eind februari. De deuren 
van onze showroom staan wagenwijd voor 
je open. Maak snel een afspraak en ontdek 
onze direct leverbare stock aan speciale 
saloncondities. 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

Het aangekondigde ‘Nooddorp voor Oekraïne’ aan de Eik-
straat krijgt langzaam maar zeker vorm. Het agentschap 
Facilitair, Bedrijf van de Vlaamse Gemeenschap is er vol-
op aan de slag. De inleidende grondwerken zijn intussen 
afgerond. Eind januari werden de eerste containers - in 
respectievelijk een grijze en bruine kleur - geplaatst. 

Ergens in april/mei worden normaliter de eerste tweehon-
derd oorlogsvluchtelingen er gehuisvest. De rest - zeshon-
derd extra Oekraïners - worden pas tegen het najaar of 
zelfs tegen het eind van dit jaar verwacht. Intussen zijn 

ook de aanleg van de nutsvoorzieningen en later van de 
bedienings- en wandelwegen op komst. Er is informeel 
overleg over hoe een stuk tegemoet kan worden geko-
men aan de al langer uitgesproken verzuchtingen van de 
buurt.

En over de structurele ingrepen die zich aandienen. O.m. 
op het vlak van de verkeersveiligheid, de verkeersafwik-
keling voor voetgangers en het parkeren...

Eric VAN LAECKE 

Nooddorp voor Oekraïne groeit…
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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

Nood aan een 

betere nachtrust?
Tijd voor een Sleeplife®-bed!

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

10 t.e.m. 18  maart

week van de

Geniet nu van droomkortingen
Ontdek ze op sleeplife.be

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

wegwijs22x30-weekSlaap.indd   1 27/02/2023   16:22


