
goesting laten doen, groeide De Hoeve uit tot een heuse
ontmoetingsplaats. Zeg maar tot een eigentijdse bruine
kroeg waar het hart en de ziel van een authentiek volks-
café nooit ver weg is. Of zouden het toch de goedkope
pintjes zijn die uiteindelijk het verschil maken? De prij-
zen laag houden is er alvast een doelbewuste keuze...      
Op vijf jaar kan er veel gebeuren. Drie jaar geleden
kocht Christel De Naeyer het pand over van Brouwerij
Roman. Die is in een of andere formule nog altijd een
stuk de huisleverancier. Tussendoor werd ook de zaal
met 50 zitplaatsen herschilderd en opgeknapt. Feestjes
en vergaderingen van alle slag zijn er (gratis) welkom en
voetballiefhebbers kunnen er op groot scherm vooral
AAGent volgen. Of het nu op Belgacom is of op Telenet.
Maar zelfs op de drempel van de wintermaanden, is
vrank en vrije Christel nog het meest fier op haar – naar
eigen ziel en smaak – aangelegd buitenterras (met toog)
en vooral de weelderige tuin met bloemen en planten.
Daar kunnen – vandaag niet onbelangrijk – ook rokers
onder afdak naar blijvende erkenning happen. De mon-
dige en zelfzekere uitbaatster weet trouwens wat ze
wil. “Ik reik niet alleen aan de klanten maar ook aan alle
buren een uitnodigende hand  en blijf hier actief tot ik
er bij dood val” klinkt het tot afscheid. “Ik zal altijd een
rebel blijven”, “Ik heb niet de ambitie om perfect te
zijn”, “Geen schrik om op mijn bek te gaan” maar ook
“Mensen helpen zit in mijn genen” citeren we alweer uit
de krantenknipsels die er hangen. Psychologen in spe
kunnen hier inderdaad een stuk “hun stiel” leren…
De Hoeve, Krijtestraat 103. Geopend op dinsdag tot
zaterdag van 11 uur tot 03 uur. Op zondag tot midder-
nacht. ’s Maandags gesloten.
Info op www.cafédehoeve.be

Eric VAN LAECKE       

Met feestklanken door de Oostakkerse formatie The
Wranglers en flink wat gezelligheid en (gratis) vertier
maakte Café De Hoeve aan de Krijtestraat (wijk Lourdes)
enkele maanden geleden een eerste lustrum rond. Na
vijf jaar sleutelen aan een eigen profiel en karakter maar
evenzeer aan een uitnodigende kroeg-, terras- en tuin-
omgeving kan uitbaatster “Christel Decibel” tevreden
terugblikken. In al die tijd groeide De Hoeve uit tot een
eigentijdse ‘bruine kroeg’ die vaak moeiteloos de sfeer
van een nog authentiek volkscafé uitademt. Iedereen is
er welkom en vanuit haar jarenlange ervaring in het vak
kent de bazin haar klanten en weet als geen ander hoe
ze er moet mee omgaan. “We hebben nog liefde voor
het vak” en “Vijf jaar cafébaas en je bent master in de
psychologie” noteren we wat graag uit de leeswaardige
krantenknipsels die er uithangen...
Christel – decibel - De Naeyer (49) is afkomstig van
Munkzwalm in de Vlaamse Ardennen. Na diverse
omzwervingen in de (Gentse) horecawereld maakte een
collega er haar attent op dat in Oostakker de vroegere
Café De Ratte aan de Krijtestraat over te nemen stond.
Op 15 juli 2006 opende een opgekalefaterde en keurig
ingerichte ‘De Hoeve’ zijn nieuwe deuren. Nu nog klan-
ten over de vloer krijgen en hen er laten thuisvoelen.
Ervaring zat – what’s in a name? – wisten zus Christel en
mede-uitbater broer Paul al langer waar Abraham – ook
soms letterlijk – de mosterd haalde. In een combinatie
van spontane gezelligheid, aandacht en aanklap krijgen,
prima service, soms een hapje toesteken en in de mate
van het mogelijke (‘the witch is in”!) iedereen zijn

Volkscafé “De Hoeve” ademt gezelligheid uit


