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De Hoeve bestaat 10 jaar !
Ons aanbod:
- gezellig café
- zonnige tuin met terras
- alle trappisten van de wereld
- uitgebreide whiskykaart
- feestzaal

DE HOEVE
Krijtestraat 103 - Oostakker
www.cafedehoeve.be

Café De Hoeve is - samen met De Retro aan de Onze-Lie-
ve-Vrouwstraat - de nog enige horecazaak die de wijk 
Lourdes rijk is. Maar niet getreurd, uitbaatster Christel 
en haar broer Paul bouwden de ontmoetingsruimte in 
het afgelopen decennium uit tot een sfeervolle en uitno-
digende pleisterplaats waar jong en oud zich welkom en 
zich ook wel echt ‘thuis’ voelen. Dat is vandaag alsmaar 
meer de uitzondering dan de regel. Het duo, afkomstig 
uit de Vlaamse Ardennen, maakte met veel geduld, dito 
inzicht en realisme intussen hun droom waar. Het ge-
loof in en het vertrouwen van brouwerij Roman deed 
de rest. Het is de rode draad die De Hoeve blijvend zal 
kenmerken. Net als de specifieke eigen stijl van het huis. 
Nieuwe klanten kunnen nog wel eens verrast zijn, maar 
trouwe klanten zijn er al lang mee vertrouwd. De le-
vensvisie en het gedragspatroon van de uitbaters zijn 
veelal eigenzinnig en soms eigengereid. En vooral de 

rechttoe en rechtaan aanpak van ‘barmoeder’ Chris-
tel (Decibel) laat aan duidelijkheid en beslistheid niets 
te wensen over. In tijden van slaafse volgzaamheid en 
‘collectieve verdwazing’ komt die uitgesproken aanpak 
allicht controversieel en ongepast over, maar schijn be-
driegt. Elke klant weet al snel waar het op staat en leert 
even snel de spelregels van het succesverhaal. Je houdt 
ervan of je houdt er niet van, maar goede rekeningen 
maken ook vandaag, nog altijd goede vrienden’. Wie al 
eens tegen de lamp loopt, komt achteraf meestal met 
klamme handjes terug. Maar rancune is er niet. Het is al-
licht ook de reden waarom ook het jonge volkje er zich 
nestelt. Bij Christel vindt het altijd een luisterend gehoor 
en begrip en krijgt het vrijblijvend een gratis pak levens-
wijsheid bovenop. En iedereen vindt er een ruime kaart 
vol ‘wijze’ bieren en andere uitdagingen. De zaak gaat 
er prat op dat ze alle trappistmerken - niet alle variaties 

- kan aanbieden. Daar zijn o.m. het Amerikaanse Spen-
cer, het Italiaanse Tre Fontane en het Oostenrijkse Gre-
gorius inbegrepen.  

Het café noemde oorspronkelijk ‘De Ratte’. Vandaar 
ook de nog jonge straatnaam ‘Aan De Ratte’ in de 
buurt. De eigenaar gaf het pand destijds in pacht aan 
de brouwerij. Na een interne overeenkomst werden de 
huidige zaakvoerders er eigenaar van. Behalve wat ‘op-
frissingen’ werd de gelagzaal en het aanleunend zaal-
tje intact gehouden. De tuin lag toen nog braak. Zoals 
gezegd, ging het duo met veel geduld, inzicht en rea-
lisme de verdere toekomst telijf. Om een lang verhaal 

kort te maken, er volgden stelselmatig wat schilder-
werken en er kwamen een aantal frisse uithang- en 
reclameborden aan de gevel. Er verschenen bloemen 
en planten aan de deur, er kwam een nieuwe toog 
en dito glazenrekken. In al die tijd groeide de ont-
moetingstuin met veel engelengeduld, uit tot een 
weelderige omgeving. In het raam van het nakende 
tienjarig bestaan sloot de afspanning enkele weken 
de deuren voor extra renovatie. Het dak werd aan-
gepakt, er kwam nieuw sanitair en de gevel werd in 
‘provencaals’ roze gestoken. Met dank voor het vele 
werk bij die realisatie door vriend Andy De Vos.

Op de feestreceptie maakte de (Oostakkerse) for-
matie The Wranglers zijn optreden, net als vijf jaar 
vroeger. De klanten werden er vergast op afgeronde 
prijzen die werden teruggebracht naar de dichtst 
aanleunende euro. Ook die ‘inval’ is Christel en Paul 
ten voeten uit…

Eric VAN LAECKE

Café De Hoeve kleurt
al 10 jaar lokaal horecalandschap...
Het uitnodigend Café De Hoeve aan de Krijtestraat (Lourdes) is dit jaar krék 10 jaar 
actief.  In al die tijd veroverden uitbaters Christel en broer Paul De Naeyer zich een 
vaste en originele stek in het Oostakkers horecalandschap. In het ‘trappistencafé’ en de 
weelderige tuin is het vandaag goed toeven. Met dank aan Brouwerij Roman uit Mater 
voor het jarenlange geloof en de ondersteuning...


