Oosteeklo Vandaag
Foto: Bart Van Bouchaute
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Oosteeklo leeft
Kijk op www.oosteeklo.be voor de
actuele informatie.

Koninklijke Handboogmaatschappij De Eendracht
schieting naar de staande wip: donderdag 16 en maandag 27 juni om 14.30 u.
in Oosteeklo-Dorp

Vrije Vrouwenbond

Gezellig samenzijn met koffietafel:
maandag 6 juni en 4 juli van 13.30 u.
tot 16.30 u.; inschrijven (maar ook tijdig
afmelden) bij Annette Meulewaeter tel.
09 373 77 77

Es ’t eetn aw greed

Kunst

• Christian Verhelst tot en met
zondag 3 juli

Foto: Myriam Standaert

elke zaterdag en zondag van 14.00
u. tot 18.00 u. of op afspraak in
Galerie William Wauters, Antwerpse
Heirweg 5 vrij toegankelijk. Meer info:
www.galeriewilliamwauters.be.

Gegratineerde venkel met ham

Landelijke Gilde

• 2 venkelknollen

een recept van Rita Van Wynsberghe
Benodigdheden:

• 200 g fijngesneden gekookte ham

Sneukeltoer zondag 26 juni info
en inschrijven (vóór 21 juni) via
oosteeklo.landelijkegilden.be

• 40 g bloem

Lokaal Dienstencentrum
De Aster

• paneermeel

• kaartspel: elke maandag, dinsdag en
donderdag van 14.00 u. tot 16.30 u

Lokaal Dienstencentrum
De Piramide (Assenede)
knoppenspreekuur: elke 3de donderdag van de maand; reserveren via tel. 09 341 72 73 of e-mail:
dienstencentrum@assenede.be.

OKRA

• vaderdagviering: dinsdag 21 juni
om 13.30 u. met koffietafel en
muzikale bingo; inschrijven en
betalen bij de bestuursleden of
bij Rita Buysse Te. 09 324 62 36,
• petanque elke donderdag om
14.00 u. achter Den Aster
• fietsen: woensdag 8 en 22 juni start
op het dorpsplein om 13.30 u.
• daguitstap: 22 juni, later meer
info bij de magazines

De Wyn

De witte eik
FUNERARIUM .

Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo
Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97
Oosteeklo - Bassevelde
Lembeke - Assenede

Voor iedere ceremonie een
verzorgde begeleiding

• permanent in het beeldenbos werk
van Mark Cloet, mieja d'hondt, Ton
Kalle, Yvan Theys, Paul Van Gysegem

• dorpsrestaurant: elke weekdag van
11.30 u. tot 13.30 u.; inschrijven (€
6,50) op de dag zelf, vóór 9.00 u. via
tel. 09 341 72 73. Als je ingeschreven bent, maar onverwachts niet kan
komen, kan je kosteloos afmelden
voor 9.00 u. op de dag zelf. Het
menu vind je op www.assenede.be.

UITVAARTVERZORGING

Lief en leed
Overleden

Adriaan Van de Veire

°20/7/1941 - †12/5/2022
echtgenoot van Anne
Marie De Scheemaecker
Foto: familie Van de Veire

Monique Neyt

• 40 g boter

°28/7/1949 - †12/5/2022
echtgenote van Luc Ronse

• ½ liter melk
• 100 g gemalen kaas
• een paar kleine brokjes boter
Bereiding:

• Verdeel de venkelknollen in 4 stukken. Bewaar het
mooiste venkelgroen.
• Snijd het harde gedeelte zoveel
mogelijk weg, maar zorg dat de rokken nog aan elkaar blijven hangen.
• Kook of stoom de venkel bijna gaar.
• Leg ze in een ovenschotel.
• Strooi er de fijngesneden ham over.
• Smelt de boter en laat de bloem
er een minuutje in bakken.
• Voeg er de melk bij en roer
tot een gladde saus.
• Meng er de helft van de
geraspte kaas erbij.

Foto: familie Ronse

Firmin Heyman

°11/4/1948 - †13/5/2022
echtgenoot van
Rita Van De Walle
Foto: familie Heyman

Medard Van Wynsberge
°1/9/1934 - †20/05/2022
echtgenoot van
Astrid Menschaert
Foto: familie Van Wynsberge

Mariette De Roo

°19/5/1941 - †21/05/2022
weduwe van Irené
Hertleer
Foto: familie Hertleer

• Giet de saus over de venkel.
• Stooi er paneermeel op en verdeel
er de rest van de geraspte kaas over.
• Leg er enkele klontjes boter op.
• Bak dit gerecht 30 minuten op 180°C.
• Versier met het groen.
Smakelijk! (M.S.)
Stuur je vragen of suggesties naar
myriam@oosteeklo.be.
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Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba
Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo
Tel. 09 373 74 57 - info@drukkerijstoop.be
Werkten hieraan mee: Fleur Lamont, Ivan Bernaerdt,
Maarten Lippens, Myriam Standaert en al wie ons
informatie of foto’s bezorgde.
Redactie: Maarten Lippens, redactie@oosteeklo.be
Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.
oosteeklo.be, www.oosteeklo.com, www.9968.be.
Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s
en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze
blijven volle eigendom van de uitgever.

Vlaamse feestweekend bĳ BaarOOST
Van donderdag 7 tot en met zondag
10 juli is het opnieuw feest in de Oosthoek. Na een pauze van twee jaar is
BaarOOST helemaal terug met een fantastisch programma.
Donderdag

Het terras is open vanaf 14.00 u. Om
18.00 u. mag DJ Sven Vincent, bekend
uit Kokorico, de After Workparty op
gang knallen. Om 20.00 u. is het de
beurt aan 2Ven. Van 22.00 u. tot 02.00
u. maakt DJ Semmer de eerste feestavond compleet.
Vrĳdag

Het terras is open vanaf 14.00 u. Als je
vooraf ingeschreven bent, kan je tussen 18.00 u. en 20.00 u. aanschuiven
voor de barbecue. Vanaf 19.00 u. mag
onze plaatselijke Jordan B het publiek
opwarmen voor de eerste topper van
de avond, niemand minder dan Pat
Krimson! Vanaf 21.00 u. is het de beurt
aan Jellousy. Nadien volgt Snes, de
winnaar van MNM Start to DJ. Amber
Broos, bekend van StuBru en die ook al
op Pukkelpop, Lokerse Feesten en Sui-

Huisartsenwachtpost
Tel. 1733 Boven de spoeddienst van AZ Alma te Eeklo

kerrock stond, mag de tweede feestnacht afsluiten.

Apotheker van wacht
Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins
09 039 90 00

Zaterdag

Om 13.00 u. start de eerste BaarOOST
darts cup. Vooraf inschrijven is verplicht. Je krijgt er ook een toegangsticket voor de afterparty bij!
Tijdens die afterparty zorgen Funkatek,
Michael Amani, DJ Licious, bekend van
onder meer Tomorrowland, en Arthur
Lewis voor de zomerse dansmuziek.
Zondag

De slotdag van de feestweek wordt
een echte Vlaamse feestdag. Wie vooraf inschrijft kan aanschuiven voor het
ontbijt om 9.30 u. of om 10.30 u.

Tandarts van wacht
09 033 99 69
BaarOOST vzw engageerde zich om
dit in samenwerking met de gemeentelijke feestcommissie te organiseren.
Vanaf 15.00 u. wordt iedereen verwacht op het feestterrein in de Oosthoek voor de officiële toespraak en de
Vlaamse hymne.

De inschrijvingen hiervoor zijn al een
hele tijd afgesloten.

Om 15.30 u. treedt Akoest, met onder
meer Bavo Verhasselt, op. Om 17.30 u.
is er een optreden van Luiz Dhont en
een special guest. Vanaf 19.00 u. zorgen Band of Brothers, zoals ze dat bij
elk concert doen, voor heel veel ambiance.

Dit jaar vindt de officiële viering van de
Vlaamse Feestdag in Oosteeklo dorp
plaats.

De toegang op zondag is helemaal
gratis. Voor info en tickets ga je naar
www.baaroost.be. (M.L.)

Tussen 12.00 u. en 13.00 u. kan je maar
liefst 100 oldtimers bewonderen voor
ze aan hun tocht beginnen!

DONDERDAG

SEMMER
CHILL & GRILL
J o rda n B

>> online inschrijven

_

Jellousy

_

PAT KRIMSON
Snes

_

AMBER

BROOS

ZATERDAG

vanaf 14H00

DJ LICIOUS
ZONDAG

OOSTHOEK 43, 00STEEKLO
TICKETS >> www.BAAROOST.be

>> online inschrijven
(>> REEDS VOLZET)
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De Bartelshoeve, rundsvlees van eigen bodem!

In augustus is het zesentwintig jaar geleden dat Bart Hyde en Els Wildemauwe
hun eigen slagerij begonnen. Ze deden
dat de eerste jaren in de gebouwen van
de slagerij van Robert Pauwels. Drie
jaar later verhuisden ze naar hun spiksplinternieuwe zaak. Tien jaar geleden
werd de winkel volledig vernieuwd.
De Bartelshoeve

Na een lange zoektocht gingen Bart &
Els een nieuwe uitdaging aan. In 2017
kochten ze een hoeve die ze geleidelijk
aan verbouwden. Zo kon Barts grote
droom om eigen dieren te kweken, eindelijk werkelijkheid worden. De hoeve
ligt in de Burgstraat richting Assenede,
op korte afstand van Oosteeklo, wat
hen heel wat rijtijd bespaart.
In 2018 werden de eerste runderen
aangekocht. Er werd gekozen voor het
Belgisch witblauw runderras, waar we
terecht fier moeten op zijn. Dit ras levert mooi sappig vlees op. Ze kozen
met de coöperatieve Arvesta ook heel
bewust voor dierenvoeding via korte
keten. Het gras en de mais wordt geteeld op de akkers rond de hoeve en
ook de granen worden verwerkt in het

krachtvoeder. De dieren worden dagelijks verwend met eigen teelt, onder
andere vers stro en verse mais. Op die
manier blijft de ecologische voetafdruk klein.
Met de hulp van Arsène De Causmaecker, Barts rechterhand op de hoeve,
krijgen de runderen op de Bartelshoeve elke dag de beste zorgen. De koeien kalven op 2-jarige leeftijd. De vrouwelijk kalfjes blijven op de hoeve en
de stieren worden verkocht. De koeien
kalven 2 tot 3 maal en worden daarna slachtrijp gekweekt. De dieren die
slachtrijp zijn, worden naar het slachthuis gebracht om nadien verwerkt te
worden in het eigen atelier.
Het extra rundsvlees dat nodig is, komt
altijd van dieren die Bart zelf plaatselijk
gaat kopen bij de kwekers.
Brasvar

Voor het varkensvlees kozen ze, met
Brasvar uit Nevele, ook heel bewust
voor een product uit eigen streek. De
meeste klanten eten, in vergelijking
met vroeger, iets minder vlees maar ze
kiezen net als Bart & Els voor het betere
en kwaliteitsvol vlees.
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Zelf varkens kweken zijn ze niet van
plan, want een betere kwaliteit dan het
Brasvar uit Nevele kan je momenteel
niet vinden.
Aangepaste openingsuren

Door het zware werk in de slagerij, het
verzorgen van feesten in de weekends
en de uitbouw van de hoeve was het
soms van het goede teveel.
Daarom hebben ze besloten om vanaf
3 juli te sluiten op zondag. Zo kunnen
ze wat meer tijd vrijmaken voor hun gezin, hun familie en vrienden.
Vanaf begin juli zal de winkel open zijn
op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 7.30 u. tot 12.30 u. en van
13.30 u. tot 18u30 u. Op zaterdag is de
winkel open van van 7.30 u. tot 12.30 u.
en van 13.30 u. tot 18.00 u. Vanaf begin
juli is de winkel gesloten op donderdag en zondag. Op zondag is het wel
nog mogelijk om schotels, die tijdig
vooraf besteld worden, af te halen.
Je vindt alle info over de winkel en de
Bartelshoeve op
www.sterslagerbart-els.be.

Kortverhaal
Brief aan Adela

De oude spoorwegbedding ligt nu
verstopt in het lange gras, maar je kan
nog steeds de symmetrische lijnen van
de rails ontwaren die naast het oude
treinstation waarin ik woon, loopt. Mijn
familie en dit station zijn al generaties
lang verweven met elkaar. Mijn betovergrootvader was hier ooit de stationschef en werd daarom een gekend en
gerespecteerd figuur in het dorp. Men
gebruikte nooit zijn doopnaam: Egbert,
maar steevast zijn roepnaam: ‘Bert’.
Zijn moeder, Zulma, overleed helaas in
het kraambed. Zo ging dat in die tijd. Er
was gewoon niks aan te doen. Mensen
stierven nu eenmaal en niemand die
ooit echt zou weten wat de oorzaak was.
Tot overmaat van ramp verongelukte
enkele jaren later ook zijn vader, die
knecht was op een boerderij, toen die
werd verpletterd door een dolle stier.
En vanaf dan stond hij er plots alleen
voor. Hij was altijd al gefascineerd door
treinen en zo begon hij zijn carrière
bij de spoorwegen. Eerst als conducteur en uiteindelijk werd hij hier stationschef. Kort voor hij met pensioen
zou gaan, werd deze spoorlijn helaas
gesloten door de voltooiing van de
nieuwe spoorlijn. En zo verloor niet
alleen het stationsgebouw zijn functie
maar ook mijn betovergrootvader zijn
werk. Hij was er het hart van in, want
hij woonde al jaren met zijn gezin in de
stationswoning.
Aangezien Egbert en de burgemeester nauwe banden met elkaar hadden,
werd daarom het station aan onze familie geschonken.

aan vervanging toe. Gelukkig ziet het
gebouw er wel nog exact zo uit zoals
toen. Ik hou van het golvend, witte
houtsnijwerk aan de dakranden en de
grote vensters met bovenaan sierlijke
bogen.

Voetbalgoud

Boven de voordeur staat nog steeds in
grote witte letters op een donkerblauwe achtergrond de naam van het dorp
geschilderd. Het gebouw zelf bestaat
uit een hoog gedeelte met een verdieping, dat is waar nu de slaapkamer en
de leefruimte zijn.
In het lage gedeelte installeerde ik
de keuken met de mooiste lichtinval.
Ooit was dit de wachthal waar menig
reiziger beschutting zocht tegen de
elementen tijdens het wachten op de
trein. Ook het oude perron ligt er nog
steeds, al wordt dat nu niet langer gebruikt om de overstap naar de trein te
maken, maar als zonneterras op mooie
lentedagen. Bevestigd met een metalen frame aan de muur, hangt nog
steeds de originele stationsklok.
Al jaren wijst die kwart over vijf aan
en ik wil graag dat het prachtige ding
wordt hersteld. Dus klim ik op mijn
ladder en open het scharnier die het
binnenwerk zou onthullen. Wanneer ik
de twee helften openklap, valt er een
enveloppe uit. De enveloppe is vergeeld en broos. Op de voorkant staat
in een slordig handschrift geschreven:
‘Aan Adela’. Bedachtzaam vouw ik de
enveloppe open en lees de brief die
meer dan vijf decennia lang verstopt
zat in de stationsklok. Ik voel me deel
van een lang verborgen mysterie en
verwacht een geheime liefdesbrief te
lezen. Ik ben best teleurgesteld als ik
zie dat er maar twee zinnen op het papiertje werden geschreven:

Deze plek betekende niet enkel voor
mijn familie heel veel, maar hier kruisten zich de levens van ontelbare reizigers. Zeulend met koffers, op weg naar
gekende en ongekende bestemmingen. Sommigen gingen het avontuur
tegemoet en anderen namen jarenlang dezelfde voorspelbare route naar
het werk. Er waren vele blije weerziens,
maar er werd ook even vaak afscheid
genomen. En soms gebeurden er dingen die tot op vandaag nooit zijn opgehelderd.

‘Liefste Adela, het ergste is gebeurd:
de dokter is vermoord!’

En zo woon ik dus nog steeds in datzelfde gebouw. Na jaren renovatiewerk
is het bijna af! Het is een hele verbetering nu er goede isolatie werd geplaatst. En ook het dak was dringend

Ik heb het gevoel dat deze twee zinnen
de geschiedenis van ons dorp eens helemaal zou kunnen herschrijven.

‘Vlucht vanavond nog!’
Egbert
Ik begrijp er helemaal niks van. Moord
is altijd een slecht iets. En Egbert, is dat
mijn betovergrootvader? Of toevallig
iemand met dezelfde naam? En wie is
die geheimzinnige Adela?
Welk mysterie heeft zich ooit in dit
dorp afgespeeld?

Fleur Lamont
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Foto Maarten Lippens

Naar aanleiding van 25 jaar U13 Cup in
Bassevelde is er een boek uitgegeven.
In ‘Voetbalgoud’ blikken de auteurs
Kristof Vereecke en Pieter Dobbelaere
samen met grafisch ontwerper Herman
De Groote via foto’s en verhalen terug
op de rijke geschiedenis van het geprezen jeugdtoernooi.
Tegelijkertijd biedt het boek een unieke kijk op de wonderjaren van wereldtoppers als Vincent Kompany, Kevin De
Bruyne en Memphis Depay.
Tegelijkertijd ontdek je het unieke verhaal van een dorp van amper 3 000
inwoners dat zich één weekend in het
jaar op de internationale voetbalkaart
zet. Voetbalgoud kost 25 euro en is te
verkrijgen via www.u13cup.be.
Ook heel wat Oosteeklonaren zorgden
mee voor het succes van de U13 Cup:
als 12-jarige in de ploeg van Bassevelde, begeleider, sponsor, medewerker
of drijvende kracht in het bestuur.
Danny Rabaeys uit de Stroomstraat is al
25 jaar een van die drijvende krachten.
Hij is de coördinator van het secretariaat en zorgt ervoor dat de hele organisatie voor, tijdens en na het toernooi
op wieltjes loopt. Marc Bassier uit de
Molenhoek is al 22 jaar actief. Hij verzorgt de boekhouding en voert promotie voor de U13-Cup op tal van andere evenementen.

Wist je dat?

Bestuurders van motorvoertuigen
(auto’s, moto’s, andere voertuigen…)
mogen geen fietsers inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km/u.
De voorrangsregeling geldt ook
in een fietsstraat. Dus als fietser moet je ook stoppen aan de
stopstreep en voorrang geven
aan overstekende voetgangers.
Volwassenen mogen niet op een
voetpad fietsen, enkel kinderen
onder de 10 jaar mogen dat.
* Zaterdag 21 mei startten Bart Van
Bouchaute (coverfoto), Flandrien
Cyrille, Jonas Aers, Marc Picha, Stijn
Van de Veire en Yannick Allonsius
in Bordeaux voor een tocht van 650
km tot Parijs. Bart, Stijn en Yannick reden de hele afstand binnen
de opgelegde tijd van 40 uur.

* Van eind maart tot begin april trok
Luc Dossche op fietsavontuur in
Suriname. Oosteeklonaren Ann
Monkerhey en Frank De Vriendt,
Kris Heynssens, Johan Roegiers en
Vera Ysebaert (alle drie afkomstig uit
Oosteeklo), Kristof Danel (Ertvelde),
Conny Vervaecke (Zedelgem) en
Marleen Sys (Snellegem) reden ze
de Extreme MTB Goldrush Tour.
* De fietsstraat op ’t Groentjen in
Oosteeklo krijgt nieuwe signalisatie.
De uitbreiding van de fietsstraat tot
aan het kruispunt met de Ertveldesteenweg, zoals voorgesteld in de
gemeenteraad, komt er voorlopig
niet. Je herkent de fietsstraat aan
het verkeersbord met een fietser die
voor een rode auto rijdt. Die kleuren
duiden meteen de belangrijkste
verkeersregel in de fietsstraat aan:
auto’s en andere motorvoertuigen
zijn in de fietsstraat te gast. We
zetten alle regels even op een rijtje.
Fietsers mogen op een tweevaksbaan de volledige breedte van
de rechter weghelft gebruiken. In
Oosteeklo betekent dit dat ze op ’t
Groentjen, waar eenrichtingsverkeer
geldt, de volledige breedte van de
straat mogen gebruiken. Ze mogen elkaar inhalen, maar ze mogen
niet sneller rijden dan 30 km/u.
Speedpedelecs mogen de fietsers inhalen, maar ze mogen niet
sneller rijden dan 30 km/u.

of bij Godfried Stockman tel.
0494 54 37 30, want het aantal plaatsen is beperkt.
* Op donderdag 16 juni komt de
tweede etappe van de Baloise Belgium Tour door Assenede, Bassevelde
en Kaprijke. Je vindt alle details
op www.baloisebelgiumtour.be.
* Op zaterdag 2 juli is er OpenBib dag in Assenede met onder
meer een oude boekenverkoop,
een voorleessessie voor kinderen, maar ook een jazzconcert.
Je vindt meer info op
assenede.bibliotheek.be.

* Tijdens het hemelvaartweekend
namen Celien Schauvliege, Karel
De Meester, Koen Schauvliege en
Marnix Buysse deel aan de 1000
km tegen Kanker. Celien en Marnix
reden op zondag onder meer door
Evergem, Sleidinge en Waarschoot
op weg naar of op de terugweg
van de middagstop in Aalter.
* Vorige week werden de honderden vrijwilligers, waaronder ook
tal van Oosteeklonaren, van het
vaccinatiecentrum Hoge Wal,
bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Het hele complex
blijft tot eind dit jaar staan, want
ondertussen krijgen de 80-plussers en risicopatiënten er hun
tweede boosterprik. Je vindt alle
info op www.info-coronavirus.be.
* Zaterdag 11 en zondag 12 juni
start het toeristisch zomerseizoen
van Assenede. Dat gebeurt op
en rond de 13de eeuwse abdijsite in de Kloosterakkerstraat.
Zondag 12 juni kan je de rondleiding ‘Het verhaal van het varken
Félicienne’ langs de varkensommegang meemaken met een gids.
Die start om 13.30 u. en 15.30 u.
aan de toegang van het kasteel in
de Abdijstraat. Voor kinderen tot
en met het vierde leerjaar is er om
14.30 u. en 16.30 u. poppenspel
in het gastenverblijf van de abdij.
De voorstelling duurt telkens
vijftien minuten. Deelnemen aan
de rondleiding en kijken naar
het poppenspel is gratis, maar
vooraf inschrijven is verplicht via
www.ordevandesmoutpot.be
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Foto: Dirk Van Daele

* In september wordt Lisa Keisse
(rechts) wijkagent in Oosteeklo.
Zij volgt Katelyne Onderbeke op
die vorige maand op rust ging.
* Dienstencentrum De Aster is op
zoek naar vrijwilligers. Heb je wat
tijd over en wil je graag meehelpen in het dorpsrestaurants?
Geef een seintje aan de verantwoordelijken op tel. 09 341 72 73. Het
dienstencentrum voert dit jaar een
buurtanalyse uit om de behoeften
van de bezoekers en omwonenden te inventariseren. Dit zal via
enquêtes en interviews gebeuren.
Heb je zelf een behoefte of wens
i.v.m. de werking van het dienstencentrum? Laat het weten
aan de verantwoordelijken via
dienstencentrum@assenede.be
of spring gewoon eens binnen.

HERSTELLING
EN ONDERHOUD
VAN ALLE MERKEN
VERKOOP EN
HERSTELLING
AANHANGWAGENS

AP CONCEPT

DE VOLLEDIG ELEKTRISCHE

MUSTANG MACH-E

HERSTELLINGEN
MET GARANTIE
ALLE MERKEN

VERKOOP
OCCASSIEWAGENS
ALLE MERKEN
RENT A CAR
HUURWAGENS
CAR DETAILING
REINIGEN
LAK CORRECTIE
LAK BESCHERMING
DIEPTEREINIGING
LEDERBEHANDELING

GARAGE VAN DE VOORDE
Rijkestraat 50A - 9968 Oosteeklo
09 373 81 71
info@vandevoorde-mds.be

www.vandevoorde-mds.be
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