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'We laten hem zeker staan' - 18/12/2009
GENT - Vorig jaar •••...., "======-«...,,",,'.' ..<-
gingen enkele jongeren
met de kerstboom voor
café De Hoeve in
Oostakker aan de haal.
Maar verteerd door
schuldgevoelens brachten
ze de boom al vlug terug.
Als een soort 'alternatieve
straf kwamen ze gisteren de kerstboom van dit jaar versieren.
Karel Van Keymeulen

Christelle De Naeyer (47) exploiteert sinds 3,5 jaar café De Hoeve
in de Krijtestraat in Oostakker. Vorig jaar was ze er het hart van in
toen de drie meter hoge kerstboom die de gevel van haar café
sierde, in het weekeinde voor Kerstmis verdwenen was. 'Ik heb er
zwaar aan getild en deed aangifte bij de politie. De boom stond er
amper drie dagen', vertelt ze.

Blijkbaar had het nieuwtje snel de ronde gedaan, want de volgende
dag stond de drie meter hoge boom terug op de plek waar hij was
gestolen. De slingers en de lichtjes zaten er nog steeds op. De
daders hadden er nog een fles champagne bijgedaan.

Een tijdje later kwam een groep jongeren schoorvoetend het café
binnen en ze vertelden met rode kaken dat zij de daders van de
'kerstboomdiefstal' waren.

'Sindsdien zijn die jongeren - ze zijn allen rond de 20 jaar - vaste
klanten geworden. Ze horen al bij de meubels', zegt Christelle. 'Ze
beloofden ook dat ze dit jaar de kerstboom zouden komen
versieren. Mijn broer heeft er al kerstlampjes in gehangen, zij gaan
de rest doen.'

Ondanks het slechte weer daagden gistermiddag toch twee
jongeren op. 'We hadden de boom geleend, niet echt gestolen',
zegt een van de jongeren die liever anoniem blijft. 'Daarna hebben
we inderdaad beloofd aan Christelle dat we onze schuld zouden
inlossen en haar boom van 2009 zouden versieren. We komen
onze belofte na. Intussen zijn we inderdaad vaste klanten en De
Hoeve is een café waar we graag komen. Neen, dit jaar gaan we
niet met de kerstboom aan de haal. We willen graag ons stamcafé
behouden.'
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