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Oostakker 

De intussen fel gesmaakte Oostakkerse Flapuitfeesten bij Annemie en Véronique in de Flapuit in 
de Sint-Laurentiuslaan gaan dit jaar niet door. Maar omdat zoveel fans bleven vragen naar een 
alternatief, organiseren de twee dames een vervangprogramma op 8 september. Daarvoor 
konden ze pianist Johan Stollz strikken, die zelf ook in Oostakker woont. 

«Ik woon nu al 8 jaar in Oostakker, maar het is nog maar de tweede keer dat ik hier optreed», 
zegt pianovirtuoos en zanger Johan Stollz. «De mensen van de Flapuit zijn vrienden geworden, 
dus met hen samenwerken is een eer voor mij.» Stollz is ondermeer bekend van tv-programma 
Tabel van Meldeljev met Ben Crabbé. Eind volgend jaar brengt hij ook een nieuwe cd uit. 

Annemie en Véronique organiseerden de voorbije jaren telkens de Flapuitfeesten in de Sint-
Laurentiuslaan, een weekendprogramma boordevol muziek. Maar door omstandigheden gaan 
die dit jaar niet door. «De mensen waren zo teleurgesteld, ze bleven maar vragen naar een 
activiteit», zegt Annemie. «Dus hebben we uiteindelijk een vervangprogramma ineengestoken, 
niet met een tent achter het restaurant, maar in de polyvalente zaal in de Pijphoekstraat. 
Eigenlijk vinden wij dat Johan Stollz, toch zelf van Oostakker, hier in het dorp vergeten wordt. 
Hier wordt zoveel georganiseerd, maar hij wordt nooit gevraagd. Zijn shows zijn nochtans volop 
ambiance, voor jong en oud. Dus zetten wij hem nu op het podium.» 

Travesties  

Na hem brengen de travestieten van Diva's International hun nieuwe show. «Het publiek van de 
Flapuitfeesten is wild van de travesties», zeggen Annemie en Véronique. Het programma start 
om 18 uur met een reuzebarbecue en Johann Stollz op de piano tot 21.30 uur, waarna de Diva's 
International het overnemen. 

Zaterdag 8 september, polyvalente zaal Oostakkerdorp, kaarten 35 euro voor volwassenen en 
22 euro voor kinderen tot 11 jaar. Reservatie: restaurant Flapuit, 0475/45 49 64. (VDS) 
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