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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/2 en 2/3 teksten dienen binnen 
te zijn 12/2 op onderstaand adres of via email. Alle info in verband 
met publiciteitstarieven en het plaatsen van teksten via e-mail:
info@dewegwijs.be of telefonisch (14u tot 20u): 0478 97 87 11.

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

Zet-werk vof, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker
0478 97 87 11, e-mail: info@dewegwijs.be
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HUIS VERKOPEN ? VAAK KENNEN WIJ DE KOPER AL!
Laagste commissieloon van de streek

Gratis schatting bij verkoop

Discrete verkoop mogelijk

Geen verkoop = geen kosten

53% van de panden verkocht binnen de maand !

Verkoopt gemiddeld elke 3 dagen een woning

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

Pizza Mondo Destelbergen
Resto & Take-away
Dendermondesteenweg 500
Destelbergen
www.pizzamondo.be

09 37 37 500

Thuislevering vanaf 20 euro
enkel vrijdag, zaterdag, zondag (17u30 - 21u45)

MONDO

DESTELBERGEN

 Middag Avond
Maandag gesloten gesloten
Dinsdag 11u30-13u30 17u30-22u00
Woensdag 11u30-13u30 17u30-22u00
Donderdag 11u30-13u30 17u30-22u00
Vrijdag 11u30-13u30 17u30-22u00
Zaterdag gesloten 17u30-22u00
Zondag gesloten 17u30-22u00

- 5 EURO
(niet geldig voor bestellingen aan huis) 

BRENG DEZE KORTINGSBON MEE
EN KRIJG 5 EURO KORTING

Maximum één bon per bestelling.
Enkel geldig in Pizza Mondo DESTELBERGEN.
Niet cumuleerbaar met andere promoties of 

kortingen.

BIJ AANKOOP VANAF 20 EURO

MONDO

DESTELBERGEN

Public

Wij	maken	vrijblijvend	een	analyse	van	uw	verzekeringen
)09	210	9001		

ON	0479.256.808

KRISTALSERVICE:
AIRPORT-TAXI

GUY COLPAERT  0475-29 20 84
email: kristalservice@telenet.be

Enkel en alleen taxi voor luchthavens,
nationaal en internationaal.

PRIJS-KWALITEIT,
COMFORT en STIPTHEID, VEILIGHEID,

HOFFELIJKHEID

Wij rijden met Mercedes-wagens.

Neerheide 9 - HEUSDEN

Julien Dierick weet heel
veel over Destelbergen.

Blz. 12-13

Politieke gevangenen vielen 
elkaar in de armen.

Blz. 40

Aantal zoogdieren 
Damvalleigebied in opmars.

Zie blz. 52

HERSTELLING EN ONDERHOUD
ALLE FIETSEN, ALLE MERKEN !

Open: ma, di, do, vr: 17u30-20u00
Zaterdag 9u00-18u00

Zondag en woensdag gesloten

Bezoek ons vandaag nog,
uw fiets zal er blij van worden !

Kristof Van Oostende
Ter Bunder 18, Heusden

0485 313 217
www.kvelo.be

Wegwijs nu te volgen op 
facebook en instagram.
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Sticker ‘WegwijsOK’
In de brievenbussen waarop een sticker ge-
kleefd is met vermelding ‘geen reclamedruk-
werk’ / ‘geen reclamefolders’, mogen wij geen 
Wegwijs bussen. Indien dit bij u het geval 
is, en je wil Wegwijs wel ontvangen, kan je 
steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen (Ivon-
na Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker of via 
mail: info@dewegwijs.be). Wij komen dan een 
sticker ‘Wegwijs’ op uw brievenbus kleven, zo-
dat onze uitdragers weten dat ze daar wél een 
Wegwijs mogen steken. - Redactie.

v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.11
zet-werk@telenet.be
info@dewegwijs.be

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24

Jan Callebert
Verantwoordelijke uitgever
Algemene coördinatie
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be
zet-werk@telenet.be

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist

Jean Buyle
Free-lance medewerker

We hebben ook gewaardeerde medewerking 
van Louis Gevaert en Gaston Raman met inbreng 
van culturele en/of historische bijdragen. Ivan 
Nimmegeers verzorgt de vaste wijnrubriek.

Wenst u als vereniging contact met één van onze 
medewerkers, stuur een mailtje naar
info@dewegwijs.be, of bel naar 0478-97 87 11 en 
wij bezorgen u de contactgegevens.

Niets uit deze uitgave van Wegwijs mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voor-
afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Jan Calle-
bert en alle medewerkers aan dit maandblad aanvaarden op ge-
nerlei wijze enige aansprakelijkheid voor schade aan personen 
en/of goederen, die in verband gebracht kan worden met de in 
Wegwijs gepubliceerde informatie en/of advertenties.

Werken mee aan ‘Wegwijs9070’

Manu Debruyne
Free-lance Journalist

manu.debruyne@telenet.be

Jeroen Callebert
Medewerker layout
info@dewegwijs.be

Dirk De Bourderé
Freelance-fotograaf

Ellen Van Laere
Free-lance
journalist

Dendermondesteenweg 825          9070 Destelbergen          www.edm-r.be         info@edm-r.be

RUIMDIENST DE MEURICHY-RAMAN
LEDIGEN AALPUTTEN SEPTISCHE EN REGENPUTTEN. 

ONTSTOPPEN EN REINIGEN VAN AFVOERBUIZEN 0495-36 94 85

ZOEKERTJES
Enkel PARTICULIEREN kunnen in deze rubriek een gratis zoekertje plaatsen. Maximum 30 woorden en 
maximum 1 foto. Stuur tekst (ev. foto) naar zet-werk@telenet.be, foto’s moeten van goede kwaliteit zijn. 
Indien u geen e-mailadres hebt, steek uw tekst in een gesloten enveloppe en stuur hem naar het redac-
tie-adres (zie blz. 1 bovenaan).

TE KOOP
Lederen 2-zit linkerzijde 
elektrisch uitschuifbaar-
gebruikt. Vraagprijs 250 euro.
Info: 0498-698781

TE KOOP
Stereo-installatie, wegens ver-
huis. Tuner, vinylplatendraaier,
2 boxen). Wegens verhuis.
B&O-installatie  made in Den-
mark. Prijs overeen te komen.
Bij interesse : 0473-992036  

TE KOOP
MARANTZ DVD-speler 
met afstandsbediening. 
Prijs: overeen te komen. 
Info: 0473-992036

TE KOOP
Handtas in slangenvel. Wegens 
overlijden. Groot oosters tapijt. 
Alles in perfecte staat. Prijs 
o.t.k. Info:
Lootens.els@gmail.com

TE KOOP
Damesfiets 5 maand oud, Minerva, 7 versnellingen, 
banden maat 52/62. Prijs: 290 euro.
Info: 0489 93 15 70.

TE KOOP
Racefiets Thompson, 
M54, voorvork carbon, 
groep Shimano Tiagra, 
Cassette: 11/30
Crancks: 52-42-32; 
Triple: 27 V;
zeer goede staat.
Vraagprijs: 600 Euro.
Tel. 0485-325436

GEZOCHT
Witte pluimen van duif of kip voor het maken van 
een pop met vleugels. Ook graag restjes van stof-
jes voor het maken van kledij voor popjes. Johan.
sobrie@telenet.be.
Info: 0497-284349

TE KOOP
Kast, Kerselaar,
VP 100 euro.
Info: 0472-47 48 32

TE KOOP
Haardplaat,  60cm 
breed, 74 cm hoog, prijs 
50 euro. Haardrooster, 
79cm breed, 26cmhoog, 
54cm diep, prijs 50 euro. 
Tel: 09-2289677
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

Wat is Home Cuisine?
Home Cuisine brengt smaakvolle, gezonde 
en vers bereide gerechten gekoeld bij u 
aan huis. U hoeft ze enkel nog op te warmen 
in de microgolfoven. Heeft u geen microgolf-
oven dan kunt u er een bij ons huren aan een 
zeer voordelige prijs.

Hoe gaat het in zijn werk?
U bepaalt zelf voor welke dagen u het dagmenu 
wenst. Een dagmenu bestaat telkens uit een soep, 
een dagschotel en een dessert. 
U kan de dagschotel uit het menu vervangen door 
een gerecht uit de vaste kaart. De gekoelde verse 
maaltijden worden tot 2 maal per week bij u thuis 
aangeleverd.

Hoe bestellen?
U kunt ons bereiken via telefoon of mail. 
Onze contactpersoon komt graag persoonlijk 
bij u langs om uitleg te geven.

Contact Home Cuisine: 
☎0800 19 0 20 (gratis) - www.homecuisine.be - info@homecuisine.be

adv_wegwijs_21,8x14,7•.indd   1 5/01/16   08:55

AXEL
LENAERTS
makelaars

Axel Lenaerts Makelaars

Destelbergen

Destelbergen@axellenaerts.be

T. 09-219 08 77 

Te koop in Destelbergen: Woning met 4 slaapkamers
op wandelafstand van het dorp van Destelbergen   

Rustig gelegen woning nabij het dorp van Destelbergen op een groot 
perceel met prachtige bomen en een zuidgerichte tuin met terras. De 

woning beschikt onder andere over 4 slaapkamers, een grote zolder met 
mogelijkheid voor een extra slaapkamer en een inpandige garage.  

E-peil: 679 kWh/m²  - Vraagprijs: 520.000 euro

Bevolkingscijfers licht omhoog, wel meer overlijdens
Als je de bevolkingscijfers van de laatste drie jaar van Destelbergen-Heusden 
met elkaar vergelijkt, dan zijn er twee zaken die opvallen. De bevolkingscij-
fers stijgen licht, maar het aantal overlijdens is, wellicht mede door Covid-19 
wel flink gestegen. Destelbergen telt nu volgens de laatste cijfers 18.621 
inwoners, maar de meer actuele kunnen pas na het einde van de maand 
weergegeven worden omdat nog een aantal woonstcontroles moeten uit-
gevoerd, en er nog adreswijzigingen en inschrijvingen zijn die nog niet zijn 
uitgevoerd. Vermoedelijk zal het bevolkingscijfer nog wat stijgen, maar al-
licht niet veel meer. Wat wel al officieel vastligt zijn de cijfers van de twee 
voorgaande jaren: 18.272 inwoners in 2018, en 18.525 inwoners in 2019. Ver-
houdingsgewijs zijn er uiteraard meer vrouwen dan mannen: 9.110 mannen 
en 9.511 vrouwen. Per deelgemeente is dat 8.578 inwoners in Heusden en 
10.043 inwoners voor Destelbergen.

In 2018 waren er 178 overlijdens (87 mannen en 91 vrouwen),  in 2019 172 
(82m.-90b.); het voorlopige cijfer van 2020 is 210 (100 mannen en 110 vrou-
wen). Met dank aan de gemeentelijke bevolkingsdienst. – (D.D.)

Wegwijs wordt 10 jaar...
Wat vliegt de tijd snel. In maart zal het TIEN jaar geleden 
zijn dat Wegwijs boven de doopvont werd gehouden. Wat 
in 2011 begon als een bescheiden krantje van 24 bladzijden, 
is inmiddels uitgegroeid tot een goed gelezen maandelijkse 
uitgave, die meestal 56 bladzijden of meer bevat. Met in 
2018 zelfs een record-editie van maar liefst 80 bladzijden 
(verkiezingsjaar). Vele sport- en cultuurverenigingen liggen 
nu wel stil door corona, maar de meesten vinden al jaren de 
weg naar onze redactie: info@dewegwijs.be
Dit succes was alleen maar mogelijk dankzij een goed team 
van medewerkers. Redactionele medewerkers, maar ook 
een team van uitdragers dragen bij tot dit succes. En ook 
de adverteerders blijven de weg vinden om hun zaak in de 
picture te zetten met promo’s. Waarvoor dank !
Onze plaatselijke reporter Manu Debruyne komt er uitge-
breid op terug in volgende (jubileum)editie. 

Jan Callebert, uitgever
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Openingsuren
Politie Destelbergen

Kerkham 3e - 9070 Destelbergen

Tel. 09/363.72.72  (dringend: 101)

Maandag, vrijdag: 09u00-12u00
dinsdag 13u30-18u30, woe 13u00-17u00
Dond., Zat., Zon- en feestdagen: gesloten

Oproep aan de bevolking ! 
Geregeld hebben we in onze gemeente jammer genoeg te kampen met inbra-
ken in woningen en/of voertuigen. Graag richten we een oproep om bij verdach-
te handelingen of voertuigen onmiddellijk de centrale 101 te bellen en niet de 
wijkpolitie. Politie 101 stuurt een interventieploeg uit die de inbrekers hopelijk 
op heterdaad kan betrappen. Uw medewerking is van groot belang om dit pro-
bleem aan te pakken.

Onthaal op afspraak:  scan de QR-code of via www.politie5418.be

GITAARLES voor beginners
TE KALKEN

AKOESTISCH - ELEKTRISCH

Coronaproof!

JO - 0476-74 79 95

Natuurschoon-wandeling nog tot 21 februari
De prachtige openluchttentoonstelling rond het 
“Natuurschoon” in Destelbergen, in samenwerking met 
Natuurpunt en het gemeentebestuur, werd op veler 
verzoek verlengd tot 21 februari. De tentoonstelling 
met een pak mooie foto’s van o.m. de Damvallei en 
de schilderachtige plekjes van Destelbergen trok de 
voorbije weken telkens veel volk.

Het succes was zo groot en de vraag bleef bestaan, waardoor beslist 
werd om die alsnog te verlengen.
Dat is een meevaller want van veel andere activiteiten is er in De-
stelbergen momenteel zeker nog geen sprake. De openluchtten-
toonstelling was dan ook een coronaproof initiatief waarbij je zelf 
op eigen tempo en met uw eigen bubbel kon rondwandelen. Op 
sommige dagen was er echt veel volk op pad, en er is wel degelijk 
sprake van een mooi succes. Voor de mensen die de wandeling nog 
niet hebben gedaan: je kan de wandeling te voet of met de fiets 
afleggen. De wandeling start normaal in het Natuureducatief park 
achter de gemeentelijke bibliotheek aan de Dendermondesteen-
weg 420. Ter plaatse kan je een flyer meenemen die u de nodige 
uitleg verschaft bij de wandeling en de foto’s, inbegrepen een plan-
netje. Initieel was de openluchttentoonstelling bedoeld om eens 
terug te kijken wat men in coronatijd in eigen buurt allemaal kon 
ontdekken. Het is dan ook een prachtig initiatief, en de verlenging 
is een opsteker voor diegenen onder u die de wandeling nog niet 
gemaakt hebben. (D.D.)

De wandeling door het Damvalleigebied 
kan je ook met de kinderwagen maken. 
(D.D.)

DAGBLAD KRANTEN WINKEL - DESTELBERGEN DORP

Tel. 09-228 93 46
Dendermondesteenweg 459 - 9070 Destelbergen (dorp) 

(naast Belfius, rechtover gemeentehuis)

IMAM PRESS-
EN GIFT SHOP

Wens-
kaarten
3 + 1
GRATIS

OPEN 6 TOT 20 UUR - Zaterdag: 7-20 UUR
Feestdagen 10-18 uur. Zondag 10-18 uur

BUSKAARTEN - 
TELEFOONKAARTEN

TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN 
AGENDA / KALENDERS 2021

DE DRUIVELAAR 2021

Axel Lenaerts makelaars
heeft een sterke reputatie
en jarenlange ervaring.

Maak een afspraak voor
persoonlijk en deskundig
advies.

Sabine Derave

Bel mij.
0495 36 11 23

sabine@axellenaerts.be
Vastgoedmakelaar BIV 512 671

Axel Lenaerts Destelbergen
Dendermondesteenweg 501
9070 Destelbergen

‘Wilt u weten wat uw eigendom waard is, 
contacteer ons voor een kwalitatieve
waardebepaling.’

Bib Gourmand voor Rooselaer
Bij de uitreiking van de Michelinsterren was het speuren naar ver-
meldingen in Destelbergen. Het was dan ook een heel moeilijk jaar, 
met meer take-away dan restaurants die open waren. Restaurant 
Rooselaer uit Heusden kreeg wel een vermaarde “Bib Gourmand”, 
dat is net onder één ster, maar zeker een verdienstelijke vermel-
ding. Los van het feit dat er in onze gemeente nog goede chef koks 
zijn natuurlijk, en zeker goede restaurants. Maar hun tijd komt nog 
wel als de horeca opnieuw mag openen, en daar kijken we naar uit. 
(D.D.) 
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Keukens en  
badkamermeubelen 

 

Dressings en 
inbouwkasten 

 

Al uw interieur op 
maat 

 

30 jaar ervaring 

 

Eigen atelier 

 

Totaalrenovatie van 
vloer tot plafond Stapsteenweg 2 c -9070 Destelbergen 

 
09 231 79 36 

www.anka-interieur.be 

SLEUTELDIENST - VEILIGHEIDSSLOTEN
SCHOENMAKERIJ - AUTOPLATEN
UURWERKBATTERIJEN

Burgem. J. Cardonstraat 19
9070 Destelbergen

0475-52 85 59
info@eddyslotenmakerij.be
www.eddyslotenmakerij.be

Winkel open:
van dinsdag tot vrijdag vanaf 17 tot 19 uur

zaterdag van 9 tot 12 uur

SLOTEN- &
SLEUTELMAKERIJ

EDDY

Geregistreerd aannemer

35
jaar

Nauwelijks problemen tijdens
de eindejaarsdagen voor de politie
Uit een persbericht van de politiezone regio Rhode 
& Schelde, leren we dat er zowel op oudejaarsnacht 
als op nieuwjaarsdag en het weekend daarop 
nauwelijks problemen te noteren vielen. In de 
voorafgaande week was er wel een auto in brand 
gestoken in de Kasteelstraat in Destelbergen, maar 
dat stond daar los van.

Anderzijds werden helaas wel enkele overtreders bekeurd. “In de 
nacht van oud naar nieuw noteerden we zes tussenkomsten inzake 
het verbod op vuurwerk, maar er konden geen aanstokers aange-
troffen worden. Daarnaast hadden we 2 tussenkomsten voor samen-
scholingen van meer dan 4 personen. Uiteindelijk werden 3 proces-
sen-verbaal opgemaakt voor het niet dragen van het mondmasker 
en 11 voor het niet naleven van de avondklok. Diezelfde nacht wer-
den er eveneens 3 processen-verbaal opgemaakt voor het sturen on-
der invloed waarbij één persoon zijn rijbewijs ingetrokken werd”, 
aldus de melding van de politie.

Gespreid over het eindejaarsweekend kwam de politie tussen voor 
1 samenscholing van meer dan 4 personen, werden er 4 processen-
verbaal uitgeschreven voor het niet dragen van het mondmasker en 
18 voor het niet respecteren van de avondklok. Er werden deze keer 
geen lockdownfeestjes vastgesteld. Noch op nieuwjaarsnacht, noch 
in in de kerstperiode en daaropvolgende weekends. Jammer genoeg 
zien de coronacijfers er nog niet helemaal goed uit en zullen we ons 
hoogstwaarschijnlijk nog even aan de maatregelen moeten houden, 
zo liet de politiewoordvoerder verstaan. – (D.D.)



6                              Nr. 108 - Februari 20219070

w w w. i n s t a n t o n l i n e . b e
Neem vandaag nog contact op, en u bent binnen de 24 uur online!

Actief op Facebook maar geen tijd om je website - nog steeds hét digitale vistitiekaartje - up 
to date te houden? Dat is vanaf nu verleden tijd dankzij InstantOnline!

Snel en zonder enige technische kennis een professionele 
website voor je zaak of vereniging!

De wedstrijd loopt 
SAMEN met het boekje 
WegwijsNoord, dat in 
Sint-Amandsberg wordt 
uitgedragen.
We vroegen aan enkele 
tientallen lezers om een 
vraag te beantwoorden. 
En het is dan aan jullie 
om het PERCENTAGE van 
de antwoorden te raden.

Ingeval er een ex-
aequo is bij twee of 
meer deelnemers, 
is er nog altijd één 
schiftingsvraag: hoeveel 
mensen hebben 
deelgenomen aan de 
wedstrijd (opgelet: de 
wedstrijd is dezelfde in 
de twee regio’s).

of maak kans op waardebons (30, 25, 15, 10 euro) van Pizza Mondo Destelbergen, 
Etna pizzeria, Bistro Céline, Friethoeveke, Restaurants Verseau, Hof van Heusden, 
‘t Braemhof, De Lage Vuurse, Bistro-B, en ook van Boetiek Mady, Dranken 
Goossens, Lingerie Het Vijgeblad, Lingerie Aphrodite, Bloemisterij Poelman-
Vandevelde, De Korf beleefwinkel

Deelnemen bij voorkeur 
online: www.dewegwijs.be, 
klik daar ‘wedstrijd’ aan.
Je kan ook nog altijd 
deelnemen via mail, stuur uw 
antwoorden naar
info@dewegwijs.be.
Vermeld de 3 antwoorden 
EN schiftingsvraag, en 
vergeet niet uw naam, 
adres én telefoonnummer 
te vermelden anders is uw 
deelname ongeldig.

Of vul het formulier hiernaast 
VOLLEDIG in en stuur het op.
Opgelet: zowel online, via 
mail als met de post moet uw 
deelname UITERLIJK OP
10 FEBRUARI bij ons binnen 
zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van 100 euro
geschonken door De Lage Vuurse

We vroegen aan onze lezers:
Hoeveel keer doe je online-aankopen?

A. 1 tot 3 keer per maand
B. 3 tot 5 keer per maand
C. Zelden of nooit

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

A. .................. %

B. .................. %

C. .................. %

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan onze 

wedstrijd: ....................

Vul de drie vragen hiernaast in 
(percentages) + de schiftingsvraag. 
En ook uw gegevens hieronder. Knip 
uit en stuur uw formulier tijdig naar 
ons adres (zie hiernaast). Niet volledig 
ingevulde formulieren worden als 
ongeldig beschouwd.

GEGEVENS DEELNEMER:

Uw naam: ...........................................................

Adres: .................................................................

  .....................................................................

Tel. of gsm: .........................................................

Tip:   som van
A, B en C moet
steeds 100 % zijn !

Oplossing vorige keer

A. Biscuit met slagroom  35%
B. Aardbeientaart  35%
C. Vlaai    30%

Er waren 174 deelnemers.

Winnaar werd Johan Nulens uit Heusden 
(35, 35, 30). Hij mocht zijn waardebon 
van 100 euro afhalen bij Sleeplife 
Oostakker

Waren dichtbij en wonnen ook 
waardebonnen: 

Melissa Bracke, Anton Heyman, 
Leen Beyaert, Peter Vermeiren, 
Patrick Vermeiren, Gina Bracke, 
Lynn Temmerman, Marc De Croock

Proficiat!

Gesprekken met trainers
en spelers bij FC Destelbergen

Verantwoordelijken van het bestuur 
zijn gesprekken begonnen met de 
spelers en trainers, te beginnen met 
de fanion uiteraard. Bedoeling is 
te luisteren naar de verzuchtingen 
van club en spelers. Het is alvast zo 
dat FCD de hele kern wil behou-
den, vooral omdat de kans groot is 
dat de voetbalcompetitie mogelijks 
wordt stilgelegd en men toekomst-
gericht moet denken. De  gesprek-
ken zijn in die omstandigheden heel 
normaal, maar het vergt gezien de 
beperkingen door corona flink wat 
tijd om iedereen te horen. Dus even 
geduld als niet iedereen even vlug 
kan gecontacteerd want alles moet 
ook coronaproof gebeuren. (D.D.) 
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bvba

kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

0487/806445    •    www.uwtuin-onderhoud.be

Tuinen onderhoud & aanleg
Jouw lokale tuinman

Zorgband Leie & Schelde
beschikt over mobiele equipe
Zorgband Leie en Schelde telt sinds 1 januari 2020 vijf woonzorgcentra en één revalidatiezie-
kenhuis waarbij in totaal ongeveer 644 bewoners/patiënten worden verzorgd door een team 
van 127 verpleegkundigen en 242 zorgkundigen. “Bij de start van het nieuwe jaar waait er 
een nieuwe wind in de algemene organisatie. We zijn  opgestart met een mobile equipe van 
verpleegkundigen. Hoe zorgvuldig een dienstrooster ook werd opgemaakt, toch kunnen er 
door onvoorziene en onverwachte omstandigheden (zoals ziekte) problemen komen in de 
dagdagelijkse zorgverlening. We kunnen nu met onze eigen equipe van 3 verpleegkundi-
gen de afwezigheden op korte termijn op vangen. Hierdoor bereiken we een betere work 
life balance en trachten we minimaal uurroosterwijzigingen door te voeren.  Tevens wordt 

de zorg- en arbeidskwa-
liteit gegarandeerd,” al-
dus nog Gitta Praet van 
Zorgband.

Met deze equipe kan 
men nu inspelen op de 
lokale noden door tij-
delijke ondersteuning 
te geven aan het ver-
pleegkundig/ zorgkun-
dig team. Voor deze 
equipe stelde Zorgband 
Schelde & Leie, waaron-
der Destelbergen valt, 
een wagen ter beschik-
king zodat men vlot de 
verschillende campussen 
kan bereiken.  – (D.D.)

De nieuwe auto van 
Zorgband werd recent 
voorgesteld. 

Dit is het oude 
telecommunicatiesysteem 
dicht bij de Schelde 
(achter het bedrijf 
Xandres), dat nu moet 
afgebroken. (D.D.)

Nieuw telecommunicatiestation
op site busstelplaats De Lijn

Op vraag van Telenet en met goedkeuring 
van De Lijn, komt er de volgende maan-
den een nieuw telecommunicatiestation 
op de busstelplaats van De Lijn aan de 
Dendermondesteenweg 181 in Destel-
bergen (Eenbeekeinde). De aanvraag is 
goedgekeurd door de Vlaamse overheid 
(afdeling Omgevingsplanning en -pro-
jecten). Ook een plaatselijk onderzoek 

leverde geen bezwaren 
op. Het gaat initieel 
om een vervanging van 
een bestaande GSM-
mast langs de Schelde 
ter hoogte van de 
vroegere TAE-site (nu 
Scheldewijk/Durabrik). 
Het nieuwe telecom-
municatiestation omvat 
drie GSM-masten van 
zo’n 19,9 meter hoog 
voor de drie operato-
ren Telenet, Orange en 
Proximus. De operato-
ren krijgen dus elk een 
afzonderlijke mast ter 
beschikking. 

De draadloze communicatienetwerken 
zullen gebruikt worden voor radiocom-
municatie, telefoonverkeer, televisie, in-
ternet of andere en moeten dienen als 
bovenlokaal netwerk in Destelbergen. Bij 
het onderzoek werd rekening gehouden 
met het decreet van 25 april 2014 be-
treffende omgevingsvergunning en het 
decreet van 5 april 1995 houdende de be-
palingen inzake milieubeleid, de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en het de-
creet Integraal Handelsvestigingsbeleid, 
het decreet Natuurbehoud en andere uit-
voeringsbesluiten.
Het uitvoerige onderzoek was nodig 
omdat de nieuwe inplantingsplaats ligt 
binnen een sterk bebouwd gebied.  De 
voorziene batterijen voor het telecommu-
nicatiesysteem hebben een waarde van 
8.832 VAh. Er is geen airco voorzien, er zijn 
wel ondergrondse aansluitingen en elek-
trische bekabeling tussen de apparatuur 
op elke pyloon en de technische appara-
tuur aan de voet van elke pyloon. Voor die 
laatste werken is geen vergunning nodig. 
Het schepencollege van Destelbergen gaf 
de vergunning voor de exploitatie als alle 
gezondheidsnormen worden gerespec-
teerd en worden nageleefd. De geweste-
lijke  omgevingsambtenaar benadrukte 
dat de gezondheidsnormen vervat zitten 
in de conformiteitsattesten die deel uit 
maken van het dossier. De werken zullen 
allicht dra van start gaan. – (D.D.)
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Die gedurfde aanpak zagen Steven Dhondt 
(36) en zijn echtgenote Delphine wel zitten, 
ook al was het in augustus nog volop in de 
coronaperiode. “Ik wist dat er vraag naar 
was”, zegt Steven die een verleden heeft als 
vertegenwoordiger en o.m. ook jaren ver-
koper was in een grote winkelketen. 
“Mijn ouders zijn van Destelbergen, en ik 
maakte dankbaar gebruik van de opportu-
niteit van een vrijgekomen winkel in het 
dorp van Destelbergen, om zelf een eigen 
zaak op te starten. En ondanks de corona-
periode mag ik niet klagen, want de klanten 
vinden mij inmiddels. Ik heb dan ook wat te 
bieden denk ik, want klanten willen kwali-
teit maar ook service en die kan ik nu zelf 
aanbieden”.
Steven woont nog in Beervelde, maar heeft 
zich inmiddels al goed verankerd in Destel-
bergen. Na wat exploratie die al in maart 
begon, zette hij definitief de stap naar een 
eigen zaak. Hij denkt nu al op iets langere 

TV, elektro of audio:

bij D&S vind je het
Het was een gat in de markt in Destelbergen, 
want naast de talrijke middenstandszaken 
ontbrak nog een specifieke elektrozaak. 
Eentje waar je niet alleen alles rond elektro 
kan kopen, maar ook advies krijgt en er 
een eigen servicedienst is waaronder ook 
plaatsing en herstellingen thuishoren.

termijn want hij moet zijn toekomstig ma-
gazijn veel dichter bij de winkel hebben, en 
als het verder goed blijft lopen dan is er nog 
plaats vrij voor zijn broer-specialist om ook 
in de zaak te stappen. “Want nu is het druk, 
ik kan niet gelijktijdig 
in de winkel zijn en 
thuisleveringen doen, 
vandaar dat ik mijn 
openingsuren al eens 
moet bijsturen, maar 
de klanten begrijpen 
dit wel, ik ben dan ook 
doorlopend bereikbaar 
op mijn gsm. Zelfs op 
zondag ben ik bereid 
om de klant van dienst 
te zijn”.
Rest nu de vraag wat 
D&S Elektro zo inte-
ressant maakt. In de 
winkel aan de Den-

dermondesteenweg 513a, in het dorp van 
Destelbergen, heb je meteen parkeermo-
gelijkheden op de gemeentelijke parking 
naast zijn winkel. De zaak oogt fraai met in 
de aanbieding zowat alles dat rond elektro 
draait: tv’s, geluidsinstallaties, laptops, tot 
zelfs wasmachines. Zelfs de kleinste onder-
delen, aansluitingskabels, batterijen, het is 
allemaal in zijn zaak te vinden. Je zal verrast 
staan van de topmerken in zijn zaak. Er zijn 
heel wat topmerken voorradig, Marantz, 
Onkyo, JBL en noem maar op, tot zelfs de 
Apple-laptop en Iphone. Maar LG-oled bij-
voorbeeld is de top in televisie, en dat weet 
Steven uit zijn ervaring als verkoper.  Er zijn 
ook Nano-Cell tv’s, of UHD met 4K en nu 
zelfs LG’s met 8K
“Veel mensen denken vaak aan die andere 
merken, waar veel meer reclame rond ge-
maakt wordt om de verkoop te stimuleren. 
Maar ze kennen de werkelijke achtergrond 
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Maatwerk is ons vak, reeds 3 generaties lang !

Maatkasten, ramen & deuren
in hout/alu/PVC, binnendeuren,
trappen, gyproc, laminaat/parket
Zaakvoerder met bijna 25 jaar ervaring
die zorgt voor opmeting en plaatsing.
Kasten en trappen worden in eigen atelier vervaardigd.

Tel. 09/230.65.36
Steenvoordestraat 43 - 9070 Heusden - info@bracke-interieur.be

www.bracke-interieur.be - www.facebook.com/MaatwerkBrackeInterieur
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onvoldoende. Als verkoper in een grote 
zaak ben ik daar altijd heel eerlijk in ge-
weest, je moet voor kwaliteit gaan en in het 
genre televisietoestellen is dat de OLED TV 
van LG, die hebben een beeldkwaliteit die 
bij andere en de vorige generatie TV’s on-
denkbaar is. LG biedt vanuit elke kijkhoek 
en zelfs bij snel bewegende beelden een 
ongekende contrast- en scherptekwaliteit”, 
bewijst Steven met enkele tentoongestelde 
modellen.
Wij wisten dat toevallig al omdat we al vaak 
onderzoek doen naar de mogelijkheden van 
een toestel als we er een op het oog heb-
ben, en al zeker een televisietoestel. We zijn 
enigszins verrast van wat hij allemaal in de 
aanbieding heeft, maar in zijn winkel kan 
hij zeker niet alles tentoonstellen, want 
daarvoor is de winkel nog te beperkt. 
“Wij kunnen leveren wat de klant vraagt, 
dat is belangrijker dan alleen maar toon-
zaalmodellen te hebben. Daarvoor hebben 
we een magazijn en dat plannen we alle-

maal”, weet Steven Dhondt. “Het is nu al 
een grote investering geweest, maar als lo-
kale middenstander mik ik vooral op de ei-
gen service, wij kunnen alles plaatsen, maar 
ook toestellen die mogelijks van anderen 
komen zelf herstellen, dat zit in onze service 
en is zeer belangrijk, zo horen we van onze 
klanten. En wij bieden ook een vervangtoe-
stel als iets bij u thuis stuk is gegaan. Wij 
doen aan klantenbinding door deze aanpak 
te promoten”, weet Steven.
Over de naam van de zaak moet niet getwij-
feld: D&S staat wel degelijk voor Delphine 
(de echtgenote die de boekhouding voor 
haar rekening neemt, als voor Dhondt, en 
de S staat voor Steven. Bij D&S Elektro, Den-
dermondesteenweg 513a in Destelbergen 
kan je dus voor alle huishoudelektro terecht, 
inbegrepen de kleinste onderdelen. “Ik heb 
een database met alle mogelijke onderde-
len die ook maar enigszins verband houden 

met elektro, en in onze zaak hebben we nu 
al 15.000 produkten, we denken dus wel dat 
we iets kunnen aanbieden hé”.
De Elektrowinkel vind je aan de Dender-
mondesteenweg 513a in Destelbergen. Ge-
opend van dinsdag tot zaterdag van 10-12 
en van 13u30-18u. Op maandag en zondag 
kan dat op afspraak, gsm 0470/388.300.  – 
(D.D.)

Ontdek onze solden 
in onze winkel of op
www.ds-elektro.be

Liever op afspraak in de winkel
of bij jou thuis?

Boek dan een afspraak via de
website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 513a
Destelbergen
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In het artikel van verzetsheld Adrien De 
Groote maakten we gewag van enkele in-
woners die laureaat werden van de opstel-
wedstrijd rond Wereldoorlog II, die door 
wijlen dokter De Groote was gelanceerd, 

maar vooral ingericht door ‘Herdenkingsco-
mité van de Veldtocht ’40-‘45’. Ook Wilfried 
Vlyminck (in ‘52-‘53), Hilda Dierick (meisjes-
school) en Roger Van der Schueren waren 
toen bij de laureaten vernam ik nu. De prijs-

uitreiking had toen plaats in de Aula van de 
Universiteit in Gent. De laureaten kregen als 
prijs boeken.  Het is spijtig dat de opstelwed-
strijd nu niet meer bestaat, want het gaat 
toch om een flinke brok geschiedenis. (D.D.) 

Nog laureaten van opstelwedstrijd

RISTORANTE ETNA
CORONA-TAKE AWAY

Dendermondesteenweg 753 - 9070 Destelbergen
T. 09-219 98 35

www.ristorante-pizzeria-etna.be
etna.ristorante@hotmail.com

OPENINGSUREN TIJDENS LOCKDOWN:
Ma-di-woe-do: 17u30-20u00

Vrij-zat: 17u30-21u00
Zondag 12u00-13u30 en 17u30-20u30

Menukaart te vinden op onze website

5%korting op vermelde prijzen

Bestellen kan elke dag vanaf 10u00: 0484/110.827
HOU ER REKENING MEE DAT DE WACHTTIJD KAN OPLOPEN TIJDENS HET WEEKEND!

Hoe vroeger u bestelt hoe meer kans u heeft te kunnen afhalen op het door u gekozen tijdslot!

Cadeautips: Geschenkmanden 100% italian style. Cadeaubon (ook te gebruiken bij de afhaaldienst!)
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Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98
EVERGEM  •  Kwadeweg 84  •  Tel. 09/335 50 03 

MARIAKERKE  •  Brugsesteenweg 415  •  Tel. 09/226 25 49

 Open van dinsdag tot zaterdag van 9u30 - 12u / 13u30 - 18u. Gesloten op zondag en maandag.
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Specialiteit: lingerie in grote cupmaten

14 februari =Valentijn
Toon haar hoeveel je van 

haar houdt: verras haar met 
een verleidelijk lingeriesetje

Wegwijs2021-02.indd   1 17/01/2021   13:56
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Uiteraard ken ik Julien al lang, we hebben 
enkele jaren samen in het voetbal gezeten: 
hij als jeugdtrainer en ik als ploegafgevaar-
digde. En het toeval wil dat we elkaar af en 
toe wel eens tegen het lijf lopen of een tele-
foontje plegen met elkaar, en al zeker als iets 
in de Wegwijs verschijnt en hij nog een aan-
vulling weet. Julien weet inderdaad veel, hij 
is het archetype van een volksmens met een 
ruime kennis, want als je hem iets vraagt uit 

Julien Dierick weet echt veel over Destelbergen
Vaak krijgen we van Wegwijslezers eens een goede tip voor een onderwerp 
dat gebruikt kan worden voor een artikel. Laatst kregen we een mailtje met 
de wenk om eens met gepensioneerd postbode Julien Dierick (86) te praten. 
“Die weet namelijk nogal veel interessante verhalen waar je iets kan van 
opsteken”, liet mijn toevallige tipgever verstaan.

het verleden dan kan hij daar nog een interes-
sante anekdote aan toevoegen. Hij was dan 
ook bijna 40 jaar ‘facteur’, postbode dus, en 
die kwamen in de goeie tijd toch wel vaak bij 
mensen langs. Altijd interessant dus om iets 
juist te plaatsen. Julien is al bijna heel zijn le-
ven ook een scout, het gezegde indachtig 
“eens scout, altijd scout”. Hij was lid van de 
Kruisridders (later Haeghepoorters) toen die 
in 1944 figuurlijk boven de doopvont werden 

gehouden. Julien mocht 
de eed afleggen in han-
den van gouwcommissa-
ris dr. Marcel De Groote, 
hij is nog altijd lid en dat 
nu al 75 jaar. “Weet je dat 
in de woning van dokter 
De Groote een beeltenis 
hing van Baden-Powell?” 
begint hij zijn gesprek, 
verwijzend naar een re-
cent artikel. Julien is een 
door het leven gelouterd 
man die twee keer een 
lieve vrouw verloor door 
ziekte en van zijn eerste 
vrouw een zoon en doch-

ter heeft. “Ik heb twee kinderen thuis”, grapt 
hij, verwijzend naar de volksverhalen dat ‘fac-
teurs en melkboeren’ ook wel elders gingen 
kijken of het gras groener was. “Maar ik niet”, 
vult hij direct aan. Hij kwam wel veel over de 
vloer bij mensen, zoals toen de maandelijkse 
pensioentjes moesten uitbetaald, of gewoon 
om een praatje te slaan bij een eenzame ziel. 
“Weet je dat ik eens een oud vrouwtje van de 
dood gered heb, door er dr. De Groote naar-
toe te sturen? Die mevrouw had een enorm 
lymfoedeem onderaan haar arm, nog eens bij-
na dubbel zo dik als haar arm, echt erg. Na 
mijn postronde ben ik met de fiets bij de dok-
ter gaan aankloppen en samen zijn we naar 
die oude dame gereden. We waren gelukkig 
op tijd, want ze zag er niet goed uit en dr. 
Marcel zei me dat het fataal kon afgelopen 
zijn als er niet meteen werd ingegrepen”.
Julien Dierick woont nu aan de Dendermon-
desteenweg, waar ooit ook zijn grootvader 
woonde. Dicht bij zijn zus en schoonbroer. 
“Weet je dat mijn schoonbroer uit een enorm 
groot gezin komt, waarvan alle broers en zus-
sen allemaal op hoge leeftijd nog in leven 
zijn”, verbaast hij ons. 
Op een dag toen hij ook eens bij opa was (in 
de woning waar hij nu zelf woont), kwam de 
toenmalige pastoor Jozef De Bruycker er bin-
nen  om de traditionele Sint-Pieterspenning te 
innen. De pastoor bleef verrast staan voor de 
schouw in de woning, waar naast een Chris-
tusbeeld ook een portret van Neetje (Edward) 
Anseele, de toen goedgekende socialist hing. 
Het contrast kon nauwelijks groter zijn, maar 
opa Dierick had een uitleg: “Christus zorgde 
voor de zondagsrust, Anseele voor de zater-
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dagrust, en als jij als pastoor kan zorgen voor 
de maandagrust, dan hang ik er ook uwen fo-
to nog bij”, grapte de oude Dierick. Ze proest-
ten het samen uit van het lachen.
Julien had ook een aanvulling over een artikel 
van kasteel Succa: “je bent er ook binnen ge-
weest? Heb je toen ook die schilderijen gezien 
die er hingen en die unieke bomen” vraagt hij 
mij.  Ik kan alleen bevestigen. De familie Bras-
seur had er schilderijen van Saverys hangen, 
unieke Leiezichten.  En buiten stonden eeu-
wenoude cederbomen. Maar er was ook de 
tuinserre, waar Julien Dierick met plezier aan 
terugdenkt. “Van madame Brasseur kreeg ik 
in de late zomer als ik met de post kwam, vaak 
een tros druiven”, herinnert hij zich. “Heel 
mooi kasteel, het is nu verkocht maar wel erf-
goed”, benadrukt Julien. “Weet je dat er daar 
in de oorlogsjaren jonge meisjes in opleiding 
waren die soep en eten kwamen uitdelen in 
het dorp aan arme mensen? Ja de V.A.V.V.-V.J.  
(Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen-
Vrouwelijke Jeugd), dat wisten we omdat we 
ook daarover misschien nog een wetenswaar-
dig verhaal kunnen brengen. “En de Duitse 
soldaten hadden daar in de hovingen nogal 
wat camions en telefoonmateriaal staan. Toen 
ze op het einde wegtrokken zijn veel inwo-
ners daar nog telefoon- en andere draad gaan 
pakken, om van munitie te zwijgen”, herin-
nert hij zich. “En de Poolse soldaten die Des-
telbergen kwamen bevrijden, hadden daar 
een herstellingsplaats voor tanks en pantser-
voertuigen”, weet hij nog. “En dan dat ver-
haal van de oorlogsburgemeester Jughters die 
bij wijze van boetedoening op zijn knieën van 
zijn woning tot aan het gemeentehuis moest 

75 jaar scout, bijna 40 jaar postbode, 
en ruim 20 jaar met pensioen, dan 
weet je veel hé. (D.D.)

kruipen, terwijl zijn inboedel op straat 
werd gegooid dat was in de repres-
sie”. We waren al op de hoogte, en 
weten al veel waar we nog iets kun-
nen over schrijven. Bij het buitengaan 
nemen we op zijn verzoek een foto 
met de rode brievenbus aan zijn wo-
ning. Typisch voor een postbode dat 
exact daar een postbus hangt. “Ik had 
een mooie collectie postzegels, maar 
wijlen Louis Sevens uit de Verenigde 
Natieslaan had pas echt een unieke 
collectie, met zegels van de eerste ko-
ninginnen. Sevens was ook een poli-
tieke gevangene, eentje waarvoor ik 
enorm veel respect heb en die jaren in 
concentratiekampen zat, dat was een 
man waarvoor ik mijn pet afdoe als 
oud-strijder, zeker in vergelijking met 
een andere inwoner die in de laat-
ste week van de oorlog nog het le-
ger vervoegde, en ook oud-strijder is. 
Het contast kan niet groter zijn”, zegt 
hij tot afscheid. “En waar haal jij uw 
nieuws allemaal?” vraagt Julien mij 
tot slot. “Al vijftig jaar heb ik contact 
met de heilige drievuldigheid” grap 
ik. “Burgemeester, gemeentesecreta-
ris (nu gemeentedirecteur) en politie-
commissaris. Die weten meestal veel 
van hun gemeente, dat was vroeger 
zo en nu nog altijd. Maar vroeger wa-
ren er ook nog pastoors, die zijn nu 
helaas schaars geworden”… En Die-
rick lacht zijn tanden bloot. Wij ver-
staan elkaar… (D.D.)

De kans dat de pro-
vinciale of amateur 
voetbalcompetities 
in februari zouden 
herstarten, is uiterst 
miniem.
Bij de lokale clubs die we contacteerden liet 
men ons verstaan dat een heropstart zonder 
het openen van de horeca en de kleedkamers 

(denk maar aan de 
kantine) zo goed als 
zinloos is. Dat zal 
ook zo zijn voor de 
zaalsporten zoals 

basket, handbal, minivoetbal en volleybal. We 
hebben het hier uiteraard niet over de jeugd 
beneden de 12 jaar, daar zouden wel nog mo-
gelijkheden bestaan.   (D.D.) 

Weinig kans op
herstart voetbalcompetitie

Reinaertwijzer met beetje perspectief
Ofschoon in de Reinaertwijzer alle activitei-
ten in januari en februari voorlopig afgelast 
werden, is er voor de toekomst toch enigszins 
perspectief. Maandag 29 maart staat er voor-
lopig wel een geplande rondleiding op het 
Campo Santo in Sint-Amandsberg op de agen-
da. Maandag 19 april: infosessie ‘Zorgloket’. 
Woensdag 21 april: Nostalvélo Destelbergen-
Heusden, vrijdag 30 april: infosessie ‘Rouw’ en 
woensdag 5 mei: opstart praatgroep ‘rouw’. 
Vermelden we toch even enkele activiteiten 
zoals de pannenkoekenbak, kaartjesmara-
thon, bibpunt aan huis, maaltijden aan huis 
enz. die door tal van vrijwilligers op een goe-
de manier werden aangepakt. Buurtrestau-
rant Malperthuis werkt ook nog, maar alleen 
via reservatie en afhalen. – (D.D.)
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De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

ALLES VOOR
DANS EN YOGA

BIJ

LA BAHÍA
Patricia & Serge

Doorlopend open
van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

Nieuw gedicht
van dorpsdichter
aan Bergenkruis
De activiteiten hier en daar 
mogen dan wel stilliggen, 
als er toch iets te melden 
valt dan willen we daar in 
Wegwijs graag relaas van 
brengen.

Zo blijkt Bergenkruis in deze coronaperio-
de en lockdown, heel druk bezocht te wor-
den door wandelaars. Ze zoeken duidelijk 
de stilte op. Een wandeling in de natuur 
is gezond en doet duidelijk deugd in deze 

moeilijke periode. Ook dorpsdichter Nicole Lede-
gen trok naar Bergenkruis om er een plaatsje te 
zoeken voor haar laatste gedicht dat ze opdraagt 
aan Bergenkruis.
Alle andere dorpsdichters gingen haar overi-

gens al voor, dus Nicole mocht 
niet achterblijven. Zonder er 
veel ruchtbaarheid aan te geven 
werd afgesproken met Bergen-
kruis-verantwoordelijke André 
Vertriest, waarbij het gedicht in-
middels werd geplaatst.

Het zijn overigens niet alleen Des- 
telbergenaars die Bergenkruis be-
zoeken, er komen ook mensen uit 
Gent en vooral Sint-Amandsberg 
en Oostakker, weet Vertriest. Die 
benadrukt dat onder de uitnodi-
ging “Wij branden uw gedoneer-
de kaarsen” vaststelt dat dit ook 
veel bijval heeft in moeilijke tij-
den. (D.D.)

Het gedicht geschreven voor Ber-
genkruis, lees je hiernaast.

BERGENKRUIS
Steek moerassen over langs de Schelde,

daar vind je een reliek
tussen beuk en eik,

beschermd door varens aan de Kwaden plas.

Tijdloze wonderen deden mensen stappen
naar deze openlucht-kathedraal

met in de zijportalen kermissen van vreugde.

Nu nog stromen groepjes mensen
naar deze verwijlplek,

op zoek naar een brond van eenheid.

Wees waakzaam,
enkel de kaarsen zijn te koop,

houd ze brandend…

(dorpsdichter 2020-22, Nicole Ledegen)
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www.acasa.be09 321 03 00

PALAZZO I UITVERKOCHT

TOREN |  95% VERKOCHT

09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

Wonen in Gent, tussen water en groen.

APPARTEMENTEN MET 
3 SLAAPKAMERS OP TOPLOCATIE

Lichtrijke appartementen met ruime terrassen 
en uniek uitzicht

Het Stapelplein maakt deel uit van het grootste stads-
vernieuwingsproject van Gent, met maximale meer-

waarde en optimale huur garantie tot gevolg. 

Laat deze opportuniteit niet liggen!  
Verwachte oplevering in het voorjaar van 2021. 

Bezoek ons modelappartement.

TE KOOP: LAATSTE APPARTEMENTEN
MET UNIEK UITZICHT OVER DE 

SCHEEPSDOKKEN EN GENTSE SKYLINE

LICHTRIJKE GEZINSWONINGEN IN CENTRUM GENT
> Centrumligging in het bruisende Gent, gegeerde wijk nabij UZ Gent en uitvals wegen

> Halfopen gezinswoning met drie slaapkamers
> Gezinswoning met drie slaapkamers en praktijkruimte met wachtzaal 

> Moderne, open architectuur en grote raam partijen
> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen op elke woning

> Groen zicht over de stadstuinen 
> VERWACHTE OPLEVERING: VOORJAAR 2021

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES

LAATSTE 2 
WONINGEN!

#staysafe
#investsafe

Bij deze een dikke proficiat aan onze winnaars en geniet van jullie prijzen:

Naomi Dumoulin Fotoshoot Fotograaf Luc Nimmegeers (150 euro)
Mathieu Desmet Frietjesbon ‘t Friethoeveke (40 euro)
Seppe Boterdaele Woody Pyjama Nuit de Folie (60 euro)
Julian Verbauwen Weekend Efteling voor 4 personen Jempi Reizen Destelbergen (500 euro)
Aline Van Holle Kapatz Kinderjuweel / kinderuurwerk Juwelen Karel Heylens (100 euro)
Camille Bontinck Seizoensabonnement Malterpark (120 euro)
Noah Lyssens Ontbijtbon Food Luck (60 euro)
Julie D’hulst Kinderfiets Fietsen Markoen (400 euro)
Aude De Bock Woody pyjama Lingerie Fee (60 euro)
Arnoud Matthijs Springkasteel voor 2 dagen Diamonds Events (300 euro)
Tycho Ducheyne adeaubon Detail (50 euro)
Flore Dillen Pannekoekenbon Pannenkoekenhuisje ’t Hof (30 euro)

Vanuit de Middenstandsvereniging Heusden willen wij dan ook iedereen bedanken die deze kerstzoek-
tocht 9070 mogelijk maakte:
• De inwoners van 9070 en ver daarbuiten voor de talrijke deelname aan de kerstzoektocht
• Het gemeentebestuur voor de financiële steun bij het aankopen van prijzen bij onze plaatselijke middenstand
• De middenstanders 9070 die spontaan meewerkten aan dit project
• Kerstelfje Tierlantijn (Jona De Putter) voor de volledige uitwerking van deze zoektocht.

ONZE KERSTZOEKTOCHT 9070 VIEL DUIDELIJK IN DE SMAAK  !
Het was zalig om de enthousiaste kinderen met hun bubbel in onze etalages te zien 
snuisteren. Allemaal op zoek naar de opdrachten van elfje Tierlantijn, op de hoop één van 
de talrijke mooie prijzen te winnen. Een onschuldige hand trok de twaalf winnaars. Het 
was dan ook niemand minder dan elfje Tierlantijn die volledig coronaproof de geschenken 
overhandigde en zo een brede glimlach op de gezichtjes toverde.
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De troep die ze er achterlieten 
liet vermoeden dat ze niet geïn-
teresseerd waren in het speuren 
naar watervogels, fauna of flo-
ra. Integendeel, er werd gebruik 
gemaakt om er “gezellige tijd” 
door te brengen. “Het was schan-
dalig, de problemen zijn duide-
lijk erger geworden in coronatijd. 
We moeten nu gaan voor een in-
tegrale aanpak” zei burgemees-

Zo zag de vogelkijkhut 
aan de Damvallei er uit. 
(D.D.)

Vogelkijkhut Damvalleimeer is geen feestlokatie
In de laatste week van vorig jaar moest de gemeente ingrijpen, nadat 
nietsnutten (een ander woord past niet) de vogelkijkhut van het 
Damvalleimeer omgevormd hadden tot een feestlokatie.

ter Sierens, die ook verwees naar andere 
vandalenstreken die de laatste tijd werden 
vastgesteld.

De vogelkijkhut was een stort met lege blik-
jes, lege wijn- en whiskyflessen, schaaltjes 
van voorverpakte voeding en tamelijk veel 
plasticzakken. Het aanzicht van de kijkhut 
oogde zeker niet natuurvriendelijk, inte-
gendeel het was een vuilhoop. Als dit plaat-
selijke jongeren zijn, dan moesten ze zeker 
beschaamd zijn hoorden we van de mensen 
die de kijkhut opruimden.

Politie en gemeente stelden de laatste tijd 
ook vast dat er vandalisme was ter hoog-
te van de gebouwen van Villa Tuur in het 
Axminsterhof, dat er hier en daar aan brie-
venbussen brand werd gesticht, en in de zo-
mer werd ook nog de mooie boomhut in de 
Kollebloem in brand gestoken. In de laat-
ste week van het jaar werd in de Kasteel-
straat ook al een auto in brand gestoken. 
Allemaal respectloos. Gevolg zal zijn dat 
hier en daar verdoken mobiele camera’s 
zullen opgesteld om de daders te vatten. 
Respect voor de eigendom van anderen is 
een van de basisregels in onze samenleving, 
dit soort zaken hoort dus zeker niet thuis 
in Destelbergen en Heusden. Nergens ove-
rigens. – (D.D.)

Back to the basics: 
de Sangiovese druif haar typische
karakter in de hoofdrol, met een

verrassende twist. 

Het resultaat? Sappige en fruitige
wijnen vol karakter. 

Wijn is voor ons smaak,
gezelligheid en vriendschap.  

En dat willen we delen.

Le Muricce
A  t o a s t  t o  l i f e

Graag eens proeven?

w w w . l e m u r i c c e . c o m
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

! ! !  09:00 - 12:30           en           13:30 - 18:00   ! ! ! 09:00 - 13:00

Zorg voor een lekker drankje 
en een warm nest...

Dan doet Cupido de rest

Valentijn
14 februari

Ontdek ons 
ruim assortiment 

alcoholvrije dranken

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

Goedlevenstraat 124  9041  Oostakker
tel. 09/251 06 27   fax. 09/259 02 57

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D
Destelbergenstraat 83 - Sint-Amandsberg

0488-28 27 12
www.afrikaanse-afhaalgerechten.be
info@afrikaanse-afhaalgerechten.be

Ook
thuislevering
mogelijk

VOORGERECHTEN
SANDWICH FAIT MAISON   ..........................................................................................................  5.50 euro
IGNAME VAN HUIS  ......................................................................................................................  18.90 euro
VERRIJKT IGNAME  .......................................................................................................................  18.90 euro
RAGOÛT VAN IGNAME MET EXOTISCH LAMSVLEES   ...............................................................  15.60 euro
GEFRITUURDE DOUCE PATATE IN OLIJFOLIE +AVOCADO SAUS  ...............................................  15.90 euro

HOOFDGERECHTEN
PASTA -GROENTEN-BANANE PLANTAIN MET KIP OF VLEES ......................................................  15.90 euro
RIZ CANTONE (GEROOSTERDE SPAGHETTI + RIJST (OVEN) + GEBRADEN KIP + VERSE GROENTEN)  ........  23.60 euro
BANANE PLANTAIN MET GEBRADEN VIS DORADE   ..................................................................  23.60 euro
FUFU MET SAUS GOMBO OF OKRA SAUS  .................................................................................  25 euro
Rijst met Gboma  ..........................................................................................................................  35 euro

DESSERTEN
Exotische mango van huis  ..........................................................................................................  13.60 euro
Dêguê  ...........................................................................................................................................  7.50 euro

Alex De Cuyper 
maakte

ook een gedicht

Ondernemen is voortdurend 
meten, passen en wegen van 
zichzelf alles geven en nooit 
oneerlijk iets van een ander 

nemen.

Ondernemen is bouwen op wijs 
beraad en steeds nagaan hoe 

het met de zaken gaat.
Bij moeilijkheden en tegenslag 

nooit de strijd opgeven en 
de waardigheid van de mens 

maken tot het hoogste streven.

Ondernemen is de geest over 
de materie laten heersen en de 
eenvoud tot sterktepunt van de 

onderneming smeden.

Ondernemen is het werk van de 
gestorven medewerkers eren 

om bij het einde van het eigen 
leven de uitgevoerde opdracht 
met gehesen vaandel aan Hem 

terug te geven.
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THUISVERPLEEGKUNDIGE IN HEUSDEN
‘UW ZORG IS MIJN PRIORITEIT’

VERONIQUE BOSCH, MAGERHOEK 18, HEUSDEN

IK KOM BIJ U THUIS VOOR:
Dagelijkse hygiëne - Wondverzorging - Inspuitingen - Medicatietoezicht
Spoelen en aanprikken poortkatheter - Hulp bij aantrekken steunkousen

Stomazorg - Palliatieve zorg - enz...

veronique.bosch01@gmail.com      0484 10 30 25      www.veroniquebosch.be

bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Juf Monique was danig populair, een sur-
rogaatmoeder voor de kleine pagadders, 
al is het woord misschien niet goed geko-
zen. Maar het zegt wel iets over de liefde 
en passie die ze uitstraalde, de gedreven-
heid ook en vooral het enorme geduld om 
de kinderen hun talenten te laten ontwik-
kelen. We kunnen bij benadering niet zeg-
gen hoeveel kinderen bij juf Monique ooit 
in de klas hebben gezeten, maar het zullen 
er beslist een veelvoud van honderden ge-
weest zijn.
Juf Monique blijft Destelbergen trouw: “Ik 
ben er opgegroeid en heb er zelf school 
gelopen. Na mijn opleiding als kleuterjuf 
startte ik, na diverse opdrachten in andere 

Juf Monique ging 
met pensioen bij 
Wonderwijs
We denken dat er traantjes zullen 
gevloeid hebben op de laatste 
schooldag van 2020 in Wonderwijs. 
Want die dag nam juf Monique 
(Hozemont) afscheid van haar 
school, maar vooral van de kleuters 
die ze zo koesterde.

scholen in Destelbergen met een zomer-
klas en dan is het allemaal begonnen. Ik 
heb ontelbare vakanties inwoners met 
kleuters bezocht om de school voor te stel-
len, en dat deed ik met veel plezier en en-
thousiasme”.
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Valavie – The Yogafactory is een kleinschalige yogastudio, geïnspireerd op de 
waarden, normen en passie van Mieke Vercruysse die er – samen met de andere 
docenten – een gezellige huiselijke en heel persoonlijke sfeer creëert dag na 
dag, in de rust en het groen van Destelbergen.

Je krijgt er les in kleine groepjes waar individuele aandacht en je persoonlijk verhaal 
centraal staan. Voor elk wat wils: hangmatyoga, yoga op de mat, dans, pilates & 
workouts. Er zijn lessen voor kids en volwassenen, en dit zowel overdag als ’s avonds!

Check ons aanbod en lees meer:
www.valavie.be

Interesse, vragen en inschrijven:

info@valavie.be of 0476/26.85.71

Maar zoals de juf zelf op haar afscheid 
zei: “Nog even en dan is het zover… 
mijn droomjob loopt op zijn laatste te-
nen. Op 1 januari 2021 ga ik met pensi-
oen, dank je wel voor het vertrouwen”. 
Juf Monique Hozemont, de familienaam 
zetten we er bij voor de ouderen onder 
ons, want op school had men het stee-
vast over juf Monique. Ze werd alom 
geprezen door de ouders, maar vooral 
ook door de kinderen en de collega’s 
van Wonderwijs. Ze was een ‘icoon’ 
van de Vrije basisschool Wonderwijs zei 
een mama ons. “Alom gewaardeerd en 
gerespecteerd voor haar stijl. Correct, 
zachtaardig en kordaat als het moet. En 
de ideale juf om de schoolcarrière van de 
kleinsten bij te beginnen”, zo hoorden 
we van enkele mama’s.
Monique zei het ook in haar afscheids-
woordje: “hun talenten herkennen, be-
noemen en hun zelfvertrouwen te sti-
muleren, hen kritisch leren na te denken, 
daar heb ik mijn steentje toe bijgedra-
gen. Ik ging dan ook elke dag met een 
blij en positief gevoel naar mijn schatten 
in het kabouterklasje. En dat was zalig, 
want het was iets wat ik graag doe en 
waarin ik geloofde”.

Kijk maar naar de foto’s die spreken voor 
zich, de juf werd duidelijk op een troon 
gezet. Wonderwijs zal haar missen, en 
de ouders niet in het minst. – (D.D.)

Reinigen
van opritten en terrassen

•
Reinigen en ontmossen

van daken en gevels
•

Wassen van ramen

10% kortingMaak nu je
afspraak en krijg
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NGELO
DAKWERKEN INFO:

gsm 0475-288 344
 0478-668 774
fax 09-251 11 80
mail: 
dakwerkenangeloenzoon@outlook.com

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

• Algemene dakwerken
• Ontmossen van daken
• Herstellen schouwen
• Algemene renovatie
• Reinigen zonnepanelen

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

Wegwijs nu ook te volgen op facebook en instagram.
Ook wij proberen ‘mee te zijn’ met onze tijd. Je kan ons vanaf nu volgen op Facebook 

en Instagram. We proberen regelmatig kort nieuws te brengen, dat later uitgebreid 
aan  bod zal komen in onze ‘papieren’ uitgave. We vragen wel - indien je ons wil 
contacteren - ons te mailen:  info@dewegwijs.be of te bellen naar 0478-97 87 11.

Een aantal mensen uit de omgeving van Heus-
den en Destelbergen richtte in 1971 Bridgeclub 
Heusden op. De vereniging viert dit jaar dus haar 
50-jarig bestaan. Voor die gelegenheid stond een 
groots feestjaar gepland maar dat zal al zeker 
uitgesteld moeten worden tot september. 

Bloeiperiode
De club kende tussen 1990 en 2005 een bloei-
periode. Om meer nieuwe leden aan te trekken 
organiseren ze sinds 2015 bridgelessen die gege-
ven worden door een docent die geaccrediteerd 
is door de Belgische Bridge Federatie. De lessen-
reeks gaat telkens van start in oktober en wordt 
gegeven op 12 à 14 avonden. Aangezien het erg 
moeilijk is om zonder enige kaartervaring te be-
ginnen bridgen, wordt de cursus vooral gevolgd 
door mensen die al ervaring hebben met bijvoor-
beeld wiezen of manillen. Mede dankzij de les-
sen stond de club voor corona weer bijna op 
hetzelfde niveau als in de hoogdagen en telde 
hij bijna 160 leden. Dat aantal is dit jaar sterk te-
ruggevallen. 

Vereniging in de kijker: Bridgeclub Heusden
In Destelbergen en Heusden zijn heel wat verenigingen actief. Wegwijs zet 
elke maand een van die organisaties in de kijker. Deze maand is Bridgeclub 
Heusden aan de beurt. 

Online
Het bridgeseizoen loopt van september tot ju-
ni en de club organiseert op woensdagnamid-
dag en vrijdagavond bridgesessies van 3,5 uur. 
Op vrijdag zijn er bovendien twee reeksen: een 
voor ervaren bridgers en een voor beginners. De 
sessies gaan door in De Eekhoorn in Heusden en 
achteraf wordt steeds nagekaart in het café. Dit 
jaar ziet er ook voor deze club anders uit. In de 
zomer kon een 3-tal maanden gespeeld worden 
met de nodige veiligheidsmaatregen. Momen-
teel mogen die ‘fysieke’ bridgenamiddagen, net 
als in de eerste lockdown, niet doorgaan. Samen 
met vier clubs uit de streek rond Gent organise-
ren ze nu elke namiddag of avond onlinetoer-
nooien waar de leden aan kunnen deelnemen.  

Bridge is een kaartspel dat op alle niveaus met 
plezier gespeeld kan worden. De club telt dan 
ook zowel leden die spelen op nationaal niveau 
als beginnelingen. Naast 
de clubcompetitie, kun-
nen leden deelnemen 

aan competities die georganiseerd worden door 
de Vlaamse Bridge Liga en de Belgische Bridge 
Federatie. Aan de toernooien van die organisa-
ties nemen over alle niveaus samen 300 à 400 
teams deel. 

Challenge Emiel Clottens
Net als in vele andere verenigingen is bij Bridge-
club Heusden het sociale aspect erg belangrijk. 
Elk jaar kunnen de leden elkaar dan ook ont-
moeten op tal van activiteiten. Bij het begin van 
het bridgeseizoen en met nieuwjaar is er steeds 
een receptie voor de clubleden. Daarnaast orga-
niseren ze in april telkens een groot toernooi, de 
Challenge Emiel Clottens, dat vernoemd is naar 
de man die de club groot heeft gemaakt en 30 
jaar lang de rol van voorzitter op zich nam. Bij 
dat toernooi wordt een barbecue georganiseerd 
waar iedereen welkom is. Verder is er een club-
lunch in juni en neemt Bridgeclub Heusden om 
de twee jaar deel aan Leven in ‘t Park. 

Contact
Meer informatie is te vinden op:
www.bridgeclubheusden.be

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: Bridgeclub Heusden



Nr.108 - Februari 2021                            219070

                                                                                                 
 

Het bestuur en de muzikanten van uw  
Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden wensen u 

 

Een gelukkig en vooral een gezond 2021 
 

Een goede gezondheid: dat alleen is al genoeg. De rest is bonus! 
   

Dank aan de vele sponsors, donateurs en sympathisanten van KOGH 
 

Bedankt aan allen die hun plaatselijke Muziekharmonie hebben gesteund in deze 
moeilijke tijden. Daardoor hebben wij het verlies van 2020 voor een deel kunnen 
goedmaken, maar wij zijn er nog niet. 
 

Onze gewone kosten (huishuur, verzekeringen, …) blijven immers doorlopen, terwijl 
wij de inkomsten uit betalende optredens moeten derven.  
 

Ben je in 2020 vergeten om ons te steunen, dan kan je dat nu nog goedmaken:  
→ Wij zijn blij met elke euro!  

 

Uw financiële bijdrage kan je storten op rekening BE29 4472 5857 7164 
van vzw KOGH, Tramstraat 54 te 9070 Heusden-Destelbergen. 

 

Bedrijven kunnen een advertentie plaatsen op onze vernieuwde website 
www.kogh.be 

 

Info via secretaris@kogh.be of bel Luc Vandenbruaene op 0471-93.11.33 
 

Alvast bedankt voor uw bijdrage of advertentie! 
 

De Nieuwsbrief van vzw KOGH 
 

      De Nieuwsbrief van KOGH vervangt het vroegere “Harmonienieuws” in boekvorm. 
De Nieuwsbrief verschijnt slechts enkele keer per jaar, en alleen als er nieuws is. 
Inschrijven op de gratis Nieuwsbrief van KOGH kan via www.kogh.be 
 

Jouw gegevens zijn alleen voor eigen gebruik en worden niet doorgespeeld naar derden.  
Uitschrijven kan altijd, wanneer u de Nieuwsbrief van KOGH niet langer wenst te ontvangen. 
 

Geen E-mailadres? Bel secretaris Luc Vandenbruaene op 0471-93.11.33 voor een papieren 
versie van de nieuwsbrief of voor een andere oplossing. 
 

Vzw KOGH, daar zit muziek in. En die móet eruit! 
Erkende muziekvereniging sinds 1819 

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

Vaccinatiecentra 
in Wachtebeke 
en Wetteren
Voor de inwoners van de Eerstelijnszone 
Scheldekracht (Destelbergen, Laarne, Lo-
christi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, 
Wetteren en Wichelen) zullen de vaccinatie-
centra vermoedelijk komen in twee centra, 
nl. de sporthal in het provinciaal domein 
Puyenbroeck in Wachtebeke en de sporthal 
De Warande in Wetteren. De zone omvat 
zo’n 130.000 inwoners en die zullen opge-
deeld worden over de twee centra.

Over die plaatsen werd goed nagedacht 
want de sporthallen zullen wellicht maan-
den buiten gebruik zijn van sportactivitei-
ten. Dat is één van de redenen waarom niet 
voor bv. de lokale sporthal in Destelbergen 
werd geopteerd. De uitwerking zal in de 
komende dagen en weken op punt wor-
den gezet. De afstand is overbrugbaar want 
mag niet meer dan 15 km. Bedragen. Maak 
u dus geen zorgen, bevoegde mensen zul-
len het volledige plan na grondig overleg 
uitwerken.

Het is duidelijk dat er sprake zal zijn van 
een gespreide vaccinatie waarbij iedereen 
zal geïnformeerd worden. Er werd over 
alles nagedacht, ook aan combinaties van 
openbaar vervoer, extra mobiel aanbod en 
een callcenter. Bedlegerige of dementeren-
den en zelfs heel oude inwoners kunnen al-
licht rekenen op thuisvaccinatie. Niemand 
valt uit de boot zo vernemen we. De orga-
nisatie vergt wel veel werk, maar daar zijn 
voldoende bekwame mensen bij betrokken. 
– (D.D.)

Toast literair later op het jaar
De jaarlijkse activiteit “Toast Literair”, ge-
pland op zondag 24 januari, kon niet door-
gaan wegens coronamaatregelen. Ons 
bestuur had de mogelijkheid nog open gela-
ten, maar vermits de beslissing van 8 januari 
van de gezamenlijke regeringen geen ver-
soepelingen toeliet, werd dit geannuleerd. 
Dit succesvol gebeuren wordt echter niet af-
gelast, maar gewoon uitgesteld tot een la-
tere datum (afhankelijk van het virus). Het 
programma voor de tweede helft van het 
huidig seizoen 2020-2021 (dus van februari 
tot juni) ligt wel reeds voorlopig vast, maar 
een nieuwe Toast Literair zullen we daar ho-
pelijk nog wel kunnen bij inlassen. 
Ook het jaarprogramma kon dus niet ge-
presenteerd worden maar van zodra moge-
lijk zullen we ook daarover communiceren. 
Daar zal ‘het virus’ over beslissen. 
Ondertussen wens het bestuur van de afde-
lingen iedereen een schitterend en warm 
2021 met vooral een goede gezondheid! 
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DELT@HOME 
Gratis ontwerp en offerte aan betaalbare prijzen! 

www.delt-at-home.be 
0470 68 55 28  
delt-at-home@telenet.be 

Verdeler Happy Cocooning 

zwembaden 
spa's 
sauna’s  
totaalprojecten met poolhouse 

Cyriel de landbouwer mocht van zijn zoon Albert 
geen eed afleggen om tot de V-Liga toe te tre-
den, wat hij in zekere zin wel wou doen. Hij was 
het verzet enorm genegen, maar stond (geluk-
kig) niet op de lijst. Begin maart 1942 doet De 
Groote op hem (en nog twee landbouwers) een 
beroep, omdat de afdeling ‘Destelbergen’ van 
het V-Liga onderdak zoekt voor politieman Flo-
rimond Smeets uit Sint-Amandsberg, die op 27 
februari 1942 betrokken raakte bij een zwaar 
schietincident aan de Sint-Michielshelling/brug in 
Gent. Smeets was daar aanwezig met zijn com-
pagnon Constant De Greef, beiden lid van de ver-
zetsgroep De Reiger (Le Héron) maar ook lid van 
V-Liga en woonachtig in Sint-Amandsberg. Ze 
hadden er afspraak om 18u30 met een andere 
verzetsman Louis Wewer. Wat ze niet wisten was 
dat Wewer al op een vorige afspraak in de her-
berg de Drie Fonteintjes in de Gentse Stadhuis-
steeg, door werkmakker Vanderstraeten van de 
centrale werkplaats in Gentbrugge van de Belgi-
sche Spoorwegen, was verklikt. Vanderstraeten 
was een infiltrant in het verzet. De twee hadden 
er een afspraak om documenten uit te wisselen, 
en werden al gevolgd door verschillende leden 
van de Geheime Feldpolizei, vooraf getipt door 
de verklikker. Wewer had na de afspraak afscheid 
genomen van Vanderstraeten en begaf zich niks 
vermoedend naar de Sint-Michielshelling om er 
zijn twee collega’s Smeets en De Greef te ont-
moeten. Het drietal komt meteen in een hinder-
laag terecht, opgezet door GFP en Sipo-SD. Het 
verhaal komt uit een later verslag van de gerech-
telijke politie, en staat ook in het boek “De ge-
broken arm der wet, p.68” van Marc Verschooris. 
Het is een dramatisch incident want er wordt over 
en weer geschoten. De drie zijn gewapend en 

Het straffe verhaal van landbouwer Cyriel Van Ooteghem
Landbouwer Cyriel Van Ooteghem (°1884-1958) was een van de politieke 
gevangenen in W.O. II uit Destelbergen die eerst de doodstraf kreeg, maar 
uiteindelijk wel 20 jaar dwangarbeid kreeg. En daardoor de oorlog overleefde. 
Zijn verhaal is heel opmerkelijk en heeft duidelijk verband met verzetsheld 
Adrien De Groote. Cyriel was de landbouwer die op zijn manier hulp gaf aan 
de V-Liga, door te helpen om verzetsmensen onderdak te geven op zijn grote 
boerderij. Van Ooteghem woonde met zijn echtgenote Marie Van Imschoot 
en zijn zes kinderen op het ruime hof (maar nu verdwenen) in wat nu de 
Succalaan/Kleingentstraat is. We spreken van 1942, maar zijn verhaal hadden 
we al eens van zijn oudste zoon André, en jongste dochter Alma, die heel 
toevallig zo’n dertig jaar mijn naaste buren waren, enkele keren gehoord. Het 
verhaal kende ik dus min of meer, maar door mijn opzoekingen naar Adrien 
De Groote heb ik tal van andere feiten ontdekt die de moeite waard zijn om te 
vertellen. Zo kwam ik opnieuw op het spoor van Cyriel Van Ooteghem terecht.

Wewer schiet daarbij de Duitse adjunct-politie-
onderofficier Hermann Funke dood. Enkele an-
deren worden ook getroffen door rondvliegende 
kogels. De Greef is in de knie geraakt en valt neer 
en kan niet meer weg. Smeets en Wewer kun-
nen gewond wel nog op de vlucht slaan, maar 
het vriest en er ligt sneeuw die vrijdagavond. 
Daardoor kan hun spoor gevolgd. Maar er is ver-
warring en de achtervolging kan niet meteen ge-
start. Wewer krijgt onderdak in de Drabstraat, 

Smeets slaat op de vlucht richting Dampoort en 
Sint-Amandsberg, maar beide worden toch nog 
door dokters van het verzet (Werner De Jonge en 
Frank Sevens) verzorgd, zo zal uit het onderzoek 
blijken. De Greef die meteen gevat is zal na folte-
ring viermaal de doodstraf krijgen. Hij wordt op 
17 april ’42 gefusilleerd in Ertvelde-Rieme samen 
met nog zes andere opgepakte verzetsmannen. 
Wewer zal negen maanden later toevallig opge-
pakt worden en in zijn cel in verdachte omstan-
digheden om het leven komen. 
Maar Florimond Smeets (°1908-1942) woont in 
de Verkortingstraat in Sint-Amandsberg en kan 
zeker niet naar huis. Daar heeft al een nachtelij-
ke zoektocht met de fiets plaats. Smeets was ge-
lukkig in burger maar als actief politieagent toch 
wel gekend. Hij is dag en nacht op de vlucht en 
zoekt uiteindelijk contact met leider Adrien De 
Groote, die hem vlug onderdak kan bezorgen 
op kasteel Fallon aan de Dendermondesteen-
weg, waar de jonge verzetsman Theofiel Wahis 
woonde. De jonge baron heeft schrik van de si-
tuatie, want er zijn verschillende razzia’s. De Si-
po-SD en GFP blijven voortdurend zoeken in de 
regio. Van het kasteel Fallon, gaat het naar de 
boerderijen van Persyn in de Brandstraat, nog la-
ter naar die van Octaaf De Sutter (zelf lid van de 
Boerenwacht) in de Houtstraat, beide in Destel-
bergen. Bij De Sutter zitten ook nog twee werk-
weigeraars uit Kalken (Bavo De Moor en Maurice 
Begijn), allemaal niet gemakkelijk. Maar uitein-

Het gezin van Cyriel Van Ooteghem. 
(ingekleurde foto/D.D.)
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delijk kan De Groote de nog steeds gewapen-
de Florimond Smeets een tijd onderbrengen bij 
‘boer’ Cyriel Van Ooteghem die hij net als de an-
deren goed kent. Die heeft een wel erg grote 
boerderij annex landbouwbedrijf, maar ook zes 
gezinsleden met zijn zonen André, Albert en An-
toine, en dochters Alice, Anna en Alma. En daar 
komen in de oorlogsperiode wel eens mensen bij 
de boeren om melk, aardappelen of groenten, 
dat was gekend. Het is er soms een komen en 
gaan. Onderdak geven aan Florimond Smeets is 
dus nergens zonder risico want er is ook contro-
le, en dat zorgt voor een enorme alertheid bin-
nen de families. We kunnen ons voorstellen dat 
dit een enorm spannende maar vooral bangelij-
ke periode moet geweest zijn. Gedurfd zeg maar 
van Cyriel, en al zeker ook van Octaaf De Sutter 
waar Smeets ook tien dagen verscholen zit. De 
twee landbouwers hadden duidelijk onderling 

contact, op gevaar van eigen leven. Maar het 
blijft té gevaarlijk en De Groote zorgt dat Smeets 
uiteindelijk in Tielt onderdak kan krijgen bij een 
andere tak van de V-Liga, nl. bij verzetsman José 
Van Lerberghe.
Smeets zal er uiteindelijk verklikt worden en wel 
op zondag 19 april. De twee, Smeets en Van Ler-
berghe gaan er naar de mis in Kanegem en bij 
het buitengaan van de kerk is er tumult als een 
GFP’er een schot lost en de menigte uit elkaar 
stuift. Smeets slaat op de vlucht, maar wordt als-
nog achtervolgd en neergeschoten. Hij wordt op-
gepakt en in de daaropvolgende dagen is dat 
ook het geval met Cyriel Van Ooteghem. Van De 
Sutter zijn ze gelukkig niet op de hoogte.
“De precieze dag kan ik mij niet meer herinne-
ren, maar opeens stonden Vlaamse SS’ers (Gente-
naars duidelijk) van de GFP hier met een auto op 
onze boerderij”, zal zoon Albert Van Ooteghem 
aan zijn eigen zoon Luc later meermaals vertel-
len. Wij hoorden dat verhaal recent van Luc Van 
Ooteghem, inmiddels gepensioneerd Kapitein-
commandant bij het leger, maar hadden het ook 
al gehoord van wijlen mijn buren André en Alma 
Van Ooteghem. “Opa Cyriel werd meegepakt, 
en men maakte aanstalten om ook mijn pa Al-

bert mee te nemen, maar die was alert genoeg 
om te vragen of ze daar wel de opdracht voor 
hadden? Cyriel werd wel in de auto gesleurd en 
moest mee naar de gevangenis in Gent. Dagen 
later vernam mijn grootmoeder en vader dat opa 
Cyriel op de Kommandantur op de Kouter zou 
voorkomen. Mijn grootmoeder en mijn vader zijn 
er gaan postvatten om Cyriel nog eens te zien. 
En ja hij kwam er geketend toe, was geboeid 
aan een flink mankende politieman Florimond 
Smeets. Die had zelfs danig moeite om de trap-
pen op te gaan, zo erg was die man eraan toe 
door zijn schotwonden”, verduidelijkt kleinzoon 
Luc het verhaal van zijn vader. “Mijn grootmoe-
der en pa werden er uiteindelijk aan de Kom-
mandantur bruut weggejaagd door de Duitsers”.
En dan is het rap gegaan. Adrien De Groote 
werd met zijn verzetsgroep o.w. vijf jongeren uit 
de gemeente, op woensdag 29 april ’42 opge-
pakt. Ook onderpastoor Em. De Backer net ge-
plaatst in Gentbrugge wordt opgepakt, maar zal 
na één maand vrijkomen. Smeets kreeg verschil-
lende keren de doodstraf en zal op 26 mei voor 
het vuurpeloton komen in Rieme. Ook Cyriel Van 
Ooteghem mocht intussen de doodstraf aanho-
ren, maar de familie ging in beroep. Moeder Van 
Ooteghem en de zonen André, Albert en Antoi-
ne konden een nazigezinde advocaat overtuigen 
(andere advocaten mochten niet pleiten) om de 
zaak van hun vader te verdedigen. “Die advocaat 
heeft zijn job in de gegeven omstandigheden 
perfect gedaan, want hij zei dat van grootvader 
niet bewezen was dat hij lid was van het verzet 
en hij door zijn grote bedrijf met bijgebouwen 
nooit kon verhinderen, dat gezochte personen of 
landlopers bij zijn medeweten in de schuren of 
stallingen konden verblijven”, vertelt Luc.
In elk geval werd beroep aangetekend tegen de 
doodstraf, en dat beroep kwam zelfs op een ho-
ger echelon tot bij de administratie van Generaal 
Alexander von Falkenhausen. Die stamde ook uit 
een gezin van een “Grossbauer” (grote boer), en 
Cyriel had ook het geluk dat hij zijn naam niet op 
de lijst van De Groote’s verzetsgroep had laten 

Een medegevangene maakte van Cyriel  deze 
tekening in Merksplas. De gemeente maakte 

er als geschenk een foto van. (D.D.)

Van Cyriel Van Ooteghem hebben 
we alle officiële documenten 
gevonden, maar ook het bewijs 
van zijn lidmaatschap bij de V-Liga.
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HAESEVELD BIER NU OOK
BESCHIKBAAR IN 
FLES ÉN FEESTELIJKE 
GESCHENKVERPAKKING

Haeseveld Strong Blond Alc.7,9%Vol. Is verkrijg-
baar bij de betere handelaars in Uw buurt: Geers 
Oostakker, Spar Destelbergen, SAKO Sint-Amands-
berg, AD Delhaize Heusden, Lochristi en Beervelde, 
Nico en Kathy De Clerq Lochristi, Bierhalle Melle, 
De Drie Linden in Kalken en De Hopduvel in Gent. 
Je kan hem ook kopen in de Brouwerij op woens-
dag namiddag (14-17) en zaterdag de ganse dag 
(9-17).

Klik op www.haeseveld.be of
Facebook/Instagram/Google @BrouwerijHaeseveld
voor meer info

Foto: Dirk De Bourderé

DE MEYER BVBA
Metsel- en betonwerken

Nieuwbouw en verbouwingen

Notaxlaan 1 - 9070 Destelbergen
joh_demeyer@hotmail.com

0472-233 407

30
JAAR

zetten, ofschoon hij wel de actie heeft gesteund. 
Het waren zaken die ten ontlaste gebruikt wer-
den. En het lukte. Cyriel zijn doodstraf werd om-
gezet naar 20 jaar dwangarbeid, met verplichte 
opsluiting in het gevangeniskamp in Merksplas 
in afwachting misschien van deportatie naar een 

concentratiekamp. Los van het feit dat hij ook al 
in Gent had vastgezeten, verbleef hij tot bij de 
bevrijding in Merksplas. Hij kreeg er wel af en toe 
bezoek van zijn kinderen en echtgenote, die af-
wisselend eens per auto, maar ook wekelijks met 
de fiets (zonen Albert en André) het traject Des- 

telbergen-Merksplas (toch 81 km enkel) deden. 
“Maar ze waren toen heel jong”, wisten zowel 
Alma en André ons ooit te vertellen. “Pa had 
nood aan eten, want in Merksplas was er niet 
veel te eten: flauwe watersoep en 1/5e brood. 
Maar het eten dat ze brachten, raakte niet al-
tijd tot bij Cyriel, er moest gedeeld. Cyriel raakte 
danig vermagerd en was op het einde zelfs zo-
danig verzwakt dat zijn herstel nadien lang duur-
de”, hoorden we nog. Het bedrijf werd tijdens 
zijn afwezigheid voortgezet door de kinderen, 
van wie vooral de oudste André de landbouwer-
stiel goed onder de knie had. Wij kunnen het we-
ten want als buur kregen we later meermaals van 
zijn groenten. 
Na het einde van de oorlog had in Destelbergen 
een verwelkomingsstoet voor de politieke gevan-
genen plaats. Dat was op 15 juli 1945. Alle te-
ruggekeerde gevangenen werden toen gevierd 
door een massa volk middels een stoet. Ook Cy-
riel Van Ooteghem deelde toen in de vreugdeta-
ferelen, maar zou de boerderij later van de hand 
doen. Dat staat overigens ook in het boek Des-
telbergen 962-1962 (Oord van rust en landelij-
ke schoonheid) van Florimond De Visscher en de 
later bijgewerkte versie door Louis Gevaert. Wij 
waren in juli ’45 nog net niet geboren. 

Manu Debruyne (D.D.)
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KLANT: Sportbar ‘t meer

MATERIAAL:
Stoepbord / poster

AFWERKING:

FORMAAT: 84,1x118,9cm

AANTAL: 1stuk recto/verso
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DATUM: 08/10/2020

TER AKKOORD:
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We staan te springen om opnieuw
te mogen openen !

Groeten, Peter, Kathleen & Tessa

Di, woe, do: 11u30-13u30 en 17u-22u
Vrijdag: 11u30-13u30 en 17u-23u.
Zaterdag: 11u30-13u30 en 17u-22u30. Zondag: 17u-22u. Maandag: gesloten. 

BUY BUY
MITSUBISHI

DEALER
ADRES 1, 1234 GEMEENTE  TEL. 000/00 00 00 - BTW-NUMMER (VERPLICHT) - BANKREK.NR. (VERPLICHT)

MITSUBISHI

(a) Korting van toepassing op ASX 2.0 Invite: Aanbevolen catalogusprijs (1) (zonder opties): € 22.240 + Metaalkeur € 550 + Starterspack €140 – 30% BUY BUY korting (2) zijnde 
€ 6.879 = Nettoprijs (3) € 16.051. Afbeelding ter illustratie.
(1) AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJS: De door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties. (2) BUY BUY KORTING: korting geldig bij aankoop 
van de vermelde Mitsubishi uit stock in de deelnemende Belgische verkooppunten van 01/12/2020 t.e.m. 28/02/2021 en zolang de voorraad strekt. De wagen moet ingeschreven zijn ten 
laatste op 31/12/2021. (3) Nettoprijs (TOTAALPRIJS): De som van de door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties en na aftrek van de 
korting. Afbeelding ter illustratie. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

2,0-8,7 L/100 KM   46-196 G/KM (WLTP)
milieu-informatie (KB 19/03/2004): mitsubishi-motors.be

ONTDEK ONZE AFSCHEIDSCONDITIES
OP BUYBUYMITSUBISHI.BE
• TOT 30% KORTING (a)

• 5 JAAR GARANTIE OF TOT 100.000 KM
• U KUNT REKENEN OP MINSTENS 10 JAAR SERVICE

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

Tel. (09) 355 01 39GARAGE MARTENS 
BTW BE 0463 521 923www.garagemartens.be

Muzikaal belsignaal 
in vrije basisschool De Parel
Als eigentijdse school is De Parel op zoek gegaan 
naar een alternatief voor de klassieke schoolbel 
en schoolrijen. Voortaan weerklinkt om 8.30 u. en 
13.10 u. een muzikaal belsignaal op de speelplaats. 
Er worden geen rijen meer gemaakt, maar de kin-
deren krijgen tijdens het afspelen van de muziek 
de tijd om rustig naar hun klas te stappen. Om 8.30 
u. zal een stukje filmmuziek weerklinken van de 
componist Hans Zimmer en om 13.10 u. gaan we 
voor talent van eigen bodem, nl. muziek gecom-
poneerd door onze oud-leerling Dirk Brossé !
Eerder dit schooljaar werd ook al de organisatie 
van de warme maaltijden bijgestuurd. Er wordt in 
verschillende shiften gegeten waardoor er min-
der kinderen gelijktijdig aanwezig zijn in de eet-
zaal.  De tafelkapiteins zorgen ervoor dat er rustig 
wordt aangeschoven. Wie klaar is met eten ruimt 
zijn bord en bestek af en verlaat rustig de eetzaal. 
Zowel de leerlingen als de toezichters zijn heel te-
vreden over deze nieuwe aanpak.

Interesse in meer nieuws van onze school ?
Volg dan zeker onze facebookpagina https://
www.facebook.com/vgbdeparel of neem een 
kijkje op onze website www.deparelheusden.be

Gestolen paarden
uit Heusden terecht

Een tijdje geleden zijn twee paarden, een Haflinger 
en een zwarte pony uit een weide aan de Asserij in 
Heusden verdwenen. De dieren werden een weekje 
later teruggevonden in een weide met schapen in 
Kalken, zo’n zes kilometer verderop. De politie was 
intens bezig met het onderzoek, en de diefstal kwam 
ook in de media en op de radio. Vermoedelijk heeft 
de dader de dieren opnieuw op een andere weide ge-
plaatst omdat hij in het vizier kwam. Eigenaar Danny 
Deckmijn uit Heusden is er zeker van dat de dieren 
niet konden weglopen, maar wel degelijk werden ge-
stolen. Uiteindelijk zijn de dieren dus terecht en dat 
is een goede zaak. Maar de politie laat de zaak zeker 
niet los, want diefstal van dieren is een misdrijf. (D.D.)
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Ze gingen in drie bubbels plaatsnemen in 
drie schaarliften (aangeboden door Boels 
Verhuur Gentbrugge). Op die manier konden 
de zangers op verschillende plaatsen en op 
alle verdiepingen zingen aan het raam van 

Kerstgezangen aan Kouterhof
Aangezien de bewoners niet naar hun familie konden gaan op kerst en het 
bezoek ook nog streng gereglementeerd is, wilden enkele inwoners van 
onze gemeente toch wat kerstsfeer brengen.

de bewoners. Ook Parket Parlam (Yves Im-
pens) sponsorde mee het project.
De zangers van dienst waren: Kathleen Bo-
gaert, haar man Luc Serneels en dochter 
Jolien. De tweede hoogtewerker wordt be-
volkt door Ingrid Bogaert, Marie Rose De 
Mol en twee zonen van Ingrid, Yuri en Sam. 
In de derde hoogtewerker komt de muzikale 
begeleiding door Hubert en Astrid Verstuy-
ft. Op het programma stonden uiteraard ve-
le kerstklassiekers: o.a. Hoe leid dit kindeke, 
de herderkens lagen bij nachte, Nu zijt wel-
lekome, Stille nacht, Er is een kindeke gebo-
ren op aard…
Personeel en bewoners van het Kouterhof 
waren vol lof over dit initiatief. “Dit is voor 
herhaling vatbaar”, zo werd achter verteld 
aan de muzikanten van dienst.  Ook papa 
Guido Bogaert en mama Clara (mama van 
Astrid en Hubert) zijn bewoners van het Kou-
terhof. – J.C.

Uniek beeld van twee bevers die recent werden gespot in het Damval-
leigebied, want dat had zelfs Natuurpunt nog nooit gezien. Wegwijs 
krijgt de primeur, in het kader van ons artikel dat de zoogdieren aan 
een opmars bezig zijn in de Damvallei. De opname is gemaakt met een 
trailcam, een observatiecamera die volautomatisch werkt bv. bij nacht 
als er beweging is door een dier. De foto is van Natuurpunt Damvallei 
en werd ons bezorgd via Hugo Vinck en Dirk Bogaert, waarvoor dank. 
(D.D.)

Twee bevers gespot

in Damvalleigebied!
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 
30 euro/m2

Isolatiepremie

Oud-pastoor Jozef Ghijs, 
van de toen nog Pius-X-
parochie op het Eenbeek-
einde, is op zaterdag 9 
januari overleden in het 
Sint-Lucasziekenhuis in 
Gent. Jozef Ghijs was er 
pastoor van 4 oktober 1976 
tot en met zijn pensioen op 
31 oktober 1993. Hij was 
de vierde pastoor op het  
Eenbeekeinde. Jozef Ghijs 
was afkomstig van Zotte-
gem waar hij op 13 oktober 

1922 geboren is, hij werd priester gewijd in 
Gent op 22 mei 1948. Voor hij pastoor was 
in Destelbergen was hij nog onderpastoor 
in Sint-Coleta (Gent), godsdienstleraar aan 
de Rijksnormaalschool (1955-1957) en werk-
zaam in Transvaal. Hij werd voor het eerst 
pastoor in de Sint-Antoniusparochie (Heernis 
Gent, 1960), later in Nukerke (1972) en tot 
slot pastoor in het Eenbeekeinde. Omwille 
van zijn vele begeleide reizen naar het heilig 
Land kreeg hij van de Melkitisch-katholieke 
aartsbisschop in Galilea (Haïfa en Nazareth) 
de titel van ‘archimandriet’. Pastoor Ghijs 
had veel internationale contacten, ook al via 

zijn broer, priester-leraar en dirigent 
Michaël Ghijs, die met zijn befaamd 
knapenkoor Cantate Domino van Aalst 
de wereld rondreisde. Zo slaagde Jozef 
Ghijs erin vele vreemde muzikale groe-
pen naar de parochie Pius X te bren-
gen voor een optreden. Dan werden 
de parochianen ingeschakeld om die 
muzikanten een opvang te bezorgen 
en soms een fel gesmaakte rondleiding 
in Gent. Einde de jaren ‘70 mocht Pa-
zako, het koor van de parochie Pius X, 
een paar keer als tweede koor en onder 
leiding van Michaël Ghijs, meezingen 
bij de uitvoering van de Johannespassie 
van J.S. Bach.– (D.D.)

Oud-pastoor Jozef Ghijs (98) overleden
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Geldig van 01/02 t.e.m. 28/02/2021 in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. V.U.: Verdeure / Denayer

Geldig van 01/02 t.e.m. 28/02/2021 in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. V.U.: Verdeure / Denayer

Geldig van 01/02 t.e.m. 28/02/2021 in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. V.U.: Verdeure / Denayer

Maandag  12.30 > 20.00
Di. - Zat. 08.30 > 20.00
ZON- &  
FEESTDAGEN 08.30 > 12.30

Meersstraat 2E 
9070 Heusden
Tel. 09.230.50.60

V.U. : Verdeure / Denayer HEUSDENWEES SOLIDAIR
RESPECTEER 

1,5M AFSTAND

Geldig van 01/02 t.e.m. 28/02/2021 in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. V.U.: Verdeure / Denayer

Ontdek onze extra kortingen 
aan de bedieningstoog 
voor elke klant!

Geldig van 01/02 t.e.m. 10/02/2021 
in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
V.U.: Verdeure / Denayer

Geldig van 01/02 t.e.m. 17/02/2021 
in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
V.U.: Verdeure / Denayer

Geldig van 18/02 t.e.m. 24/02/2021 
in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
V.U.: Verdeure / Denayer

Geldig van 25/02 t.e.m. 28/02/2021 
in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
V.U.: Verdeure / Denayer

Geldig van 01/02 t.e.m. 28/02/2021 in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. V.U.: Verdeure / Denayer

Geldig van 01/02 t.e.m. 28/02/2021 in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. V.U.: Verdeure / Denayer

Ontvang gans de maand februari SuperPlus-punten!

150
SUPER
Plus

PUNTEN

bij aankoop van min. € 10 
in de afdeling verse vis

150
SUPER
Plus

PUNTEN

bij aankoop van min. € 10 
kaas aan de bedieningstoog

bij aankoop van min. € 10 
charcuterie aan de bedieningstoog

150
SUPER
Plus

PUNTEN

bij aankoop van min. € 10 
in de afdeling groenten & fruit

150
SUPER
Plus

PUNTEN

bij aankoop van min. € 10 
in de afdeling bakkerij

150
SUPER
Plus

PUNTEN

bij aankoop van min. € 10 
in de afdeling zuivel

75
SUPER
Plus

PUNTEN

bij aankoop van min. € 4 
américain natuur of 
préparé, alle soorten

100
SUPER
Plus

PUNTEN

Enkel geldig op zondag naar keuze 7, 14, 21 of 28/02/2021
in je AD Delhaize Heusden.

*Uitgezonderd op rookwaren, vuilniszakken, postzegels en telefoonkaarten. 
Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. Enkel de originele bon wordt aanvaard. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. V.U.: Verdeure / Denayer

500
SUPER
Plus

PUNTEN

bij aankoop 
van min. € 50*

ENKEL 
GELDIG  OP 

ZONDAG

bij aankoop van min. € 6 
hamburgers uit eigen atelier 
Alle soorten

100
SUPER
Plus

PUNTEN

bij aankoop van min. € 6 
varkensgebraad: fi let, carré, 
boef of extra

GELDIG 
VAN 02/01 T.E.M.
12/03/2021

SPAARACTIE TE ONTDEKKEN IN JOUW WINKEL

Dit is onze laatste verschijning in 
Wegwijs, vanaf dan zal er nog 

3 x dit jaar 
een folder beschikbaar

zijn in de winkel.

150
SUPER
Plus

PUNTEN

138800759_W2_ManifestoKeyvisual_Aff_A1_841x594.indd   1 17/12/2020   16:32

Kom langs in februari
& geniet van onze 

Toppromo’s!

Deegwaren
Rustichella d’abruzzo
Pasta di Semola di Grano Duro
500 g

1+1
GRATIS

OP=OP

BESPAAR

50%

JE KAN JE SPAARKAART INRUILEN T.E.M. 19/03/2021

200
SUPER
Plus

PUNTEN

bij aankoop van 
1 wokschotel AD Heusden
met kip, varken of rund

Enkel geldig op zondag 14/02/2021 in je AD Delhaize Heusden.

*Uitgezonderd op rookwaren, vuilniszakken, postzegels en telefoonkaarten. 
Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. Enkel de originele bon wordt aanvaard. 
Tot uitputting van de voorraad. Niet cumuleerbaar met andere promoties. V.U.: Verdeure / Denayer

GRATIS
BIJ AANKOOP VAN 

MIN. € 20*

Valentijnsdessertje

Niet cumuleerbaar met andere promoties. V.U.: Verdeure / Denayer

Geldig van 01/02 t.e.m. 10/02/2021 
in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
V.U.: Verdeure / Denayer

bij aankoop van 
1 wokschotel AD Heusden
met kip, varken of rund
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Geldig van 01/02 t.e.m. 17/02/2021 
in je AD Delhaize Heusden.

Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. 
Enkel de originele bon wordt aanvaard. Tot uitputting van de voorraad. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
V.U.: Verdeure / Denayer
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Plus
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Enkel geldig op zondag 14/02/2021 in je AD Delhaize Heusden.
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Enkel geldig tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant. Enkel de originele bon wordt aanvaard. 
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V.U.: Verdeure / Denayer

bij aankoop van 
1 wokschotel AD Heusden
met kip, varken of rund
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De Vlaamse overheid gaf op 18 oktober van 
vorig jaar groen licht voor de ombouw van het 
kruispunt op de R4 ter hoogte van Euro-Silo 
(knooppunt 18). Het leverde daartoe een omge-
vingsvergunning af aan De Werkvennootschap. 
Het gaat om een bouwheer van grote en com-
plexe mobiliteitsprojecten. De voorbereidende 
werken gaan in februari al van start. Ze worden 
gefaseerd uitgevoerd, wat de doorstroming van 
het fiets- en autoverkeer op de drukke industriële 
as moet waarborgen. De ombouw van het kruis-
punt - waar de John Fitzgerald Kennedylaan en de 
Dwight Eisenhower mekaar ontmoeten - zal on-
geveer twee jaar in beslag nemen en moet tegen 
het bouwverlof in de zomer van 2022 afgewerkt 
zijn. De Werkvennootschap stelde normaliter be-
gin voorbije december al de aannemer aan.   
Wat verduidelijking. Een turboverkeersplein is een 
rotondevariant met aparte rijstroken per richting. 
Voor het oprijden van het plein moeten bestuur-
ders bepalen welke richting ze uit willen en het 
juiste voorsorteervak kiezen. Dat heeft drie grote 
voordelen: het verkeer krijgt meer ruimte en de 
doorstroming is vlotter. Het is bovendien ook vei-

Start aanleg 
turboverkeersplein
aan Euro-Silo (R4)
Volgende maand februari starten 
de werken voor de bouw van een 
turboverkeersplein op het kruispunt John 
Fitzgerald Kennedylaan met de Dwight 
Eisenhowerlaan (Euro-Silo). Dat moet 
tegen juli 2022 klaar zijn. Het nieuwe 
complex moet de mobiliteit, de veiligheid 
en de leefbaarheid in de Kanaalzone 
mee verhogen en kadert in de verdere 
omvorming van de R4 West Oost.

liger doordat bestuurders niet van rijbaan kunnen 
wisselen. Het nieuw aan te leggen complex zal vijf 
rijstroken tellen. Drie daarvan in de richting van 
het plein, de twee andere zijn bedoeld voor het 
doorgaand verkeer. Fietsers kunnen nog steeds 
parallel langs de spoorweglijn en het Euro-Silo 
kruispunt fietsen. Om de verkeersveiligheid opti-
maal te houden, worden alle mogelijke conflict-
punten geregeld met verkeerslichten. Dat heeft 
zo zijn voordelen en heeft een positieve impact 
op het verkeer van het havengebied. Bestuur-
ders - die van verschillende invalswegen komen 
- moeten hun snelheid aanpassen. Dit ontmoedigt 
dan weer doorgaand verkeer dat van de R4 Oost 
komt. De lichten zullen werken volgens het prin-
cipe van een zogenaamde groene golf. Dat maakt 
een vlotte afwikkeling van het verkeer mogelijk. 
Het huidig fietspad tussen de Alphonse Siffer-
laan en het spoor blijft zoals gezegd, behouden. 
De bestaande fietssnelweg langs de R4 - die Zel-
zate met Gent verbindt - wordt verbreed en ver-
nieuwd. Fietsers krijgen daardoor meer ruimte en 
zijn veiliger afgeschermd van het wegverkeer. Het 
turboverkeersplein krijgt ook geluidswanden aan 
de Kennedylaan, de Eisenhowerlaan en aan de 
oostzijde van de R4, richting het op- en afritten-
complex aan de Langerbruggestraat. Dat moet 
dan weer voor minder geluid en fijn stof zorgen 
in de omliggende woonkernen en het havenge-
bied. 
De omvorming van de R4 West Oost is al geruime 
tijd aan de gang. Daartoe werden vooraf lokaal 
alom info- en raadplegingsmomenten ingepland. 
Zo o.m. in het ontmoetingscentrum Oostakker. 
Meer recent gebeurde dat - wegens de COVID-19 
maatregelen - via inschrijving over de digitale 
weg. In de oorspronkelijkste voorstellen enkel 
jaren geleden, was er ooit sprake van om de soci-
ale woonwijk de Krommeboom die grenst aan de 
R4, een stuk in te palmen. Die piste werd achteraf 
verlaten (zie foto).

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: DIRK DE BOURDERE      

Ambitieus Vlaams totaalproject R4 
Team R4WO - dat instaat voor de 
ombouw van de R4 West Oost - 
schrijft alvast geschiedenis door de 
geplande realisatie van het eerste 
turboverkeersplein in ons land. Op het 
volledige traject van de R4 worden in 
totaal 18 knooppunten omgebouwd. Dat 
gebeurt op korte termijn (‘quick wins’) 
en op langere termijn (tot 2028).

Het totaalproject wil de R4 ombouwen tot pri-
oritaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. 
Het gaat om de omgeving tussen Wondel-
gem (N9) en Zelzate (R4 West) en tussen het 
kruispunt aan Euro-Silo en Zelzate (R4 Oost). 
Het project gaat uit van drie concrete doel-
stellingen. Een vlotte en veilige auto- en fiet-
sinfrastructuur door het verminderen van het 
aantal knooppunten. Een verhoogde leefbaar-
heid in de Kanaalzone door een aantal op- en 
afritten te schrappen waardoor het zware ver-
keer de woonkernen links laat liggen. En het 
wil een veilige verbinding creëren tussen de 
woonkernen door het uitvoeren van bruggen, 
tunnels en onderdoorgangen. Op korte termi-
jn - lees ‘quick wins’ - worden drie fietsbruggen 
over de R4 West (Evergem-Zelzate) gebouwd 
en dus ook het kruispunt aan Euro-Silo omge-
bouwd. Het eerste is gericht op een verhoopte 
toekomstige ‘modal shift’. Zeg maar, door de 
Vlaming te overtuigen om meer de fiets te 
nemen om zich te verplaatsen. Het andere 
beoogt inzonder om de lange files ter hoogte 
van de John Kennedylaan en de Dwight Eisen-
howerlaan aan te pakken. De andere knoop-
punten worden in de verdere jaren aangepakt. 
Het ambieus Vlaams totaalproject reikt nu al 
tot 2028…

Eric VAN LAECKE      
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Burgemeester Sierens had er oor naar, en uiteindelijk 
heeft de gemeente het plan ook uitgewerkt en het zaal-
tje van de Kollebloem in Heusden ter beschikking ge-
steld. In de laatste veertien dagen van het jaar was het 
zaaltje elke dag volgeboekt.
“In coronatijden is het voor studenten al geen evidente 
periode nu, zij moeten de nodige veerkracht tonen zon-
der een echt sociaal leven. Om van de nood een deugd 
te maken, hebben wij samen met de Jeugddienst in De-
stelbergen en Heusden stille studeerplekken ingericht” 

De studenten konden handig gebruik 
maken van de Kollebloem om er te 
studeren. Mooi initiatief alvast.

Studenten konden examens voorbereiden in de Kollebloem
Tof iniatief op een suggestie van Laura Van Rentergem (22, CD&V) die in 
de gemeenteraad van november in het vragenuurtje het voorstel deed om 
een gemeentelijk lokaal te zoeken voor studenten, zodat die in alle rust hun 
examens konden voorbereiden.

zegt burgemeester Sierens. “Het werd meteen 
een succes, want alle beschikbare plaatsen, het 
maximum dat kon voorzien, waren volzet in de 
kerstvakantie”.
De studeertafels stonden in drie rijen op ruime 
afstand van elkaar en dus coronaconform als we 
het zo mogen zeggen. Er was wifi voorhanden, 
men kon er terecht tussen 8 en 22 uur, zowel van 
maandag tot zondag. En de lokaaltemperatuur 
was ingesteld op 24 graden. De studenten ap-
precieerden het initiatief, en namen zelf alle ver-
antwoordelijkheid zo vernamen we. Er werd ook 
een facebookpagina aangemaakt “9070Blokt” 
waarop kon gereserveerd worden. Ook in janu-
ari werd de zaal verder gebruikt door de stude-
ten. Omdat we de studenten niet wilden storen 
hebben we hier de foto van de Jeugddienst ge-
bruikt als illustratie.  – (D.D.)

M

Tel. 09 229 29 47 - Burgstraat 68 • 9070 Destelbergen
mdchauffage@telenet.beHERSTELLINGEN CV EN SANITAIR

PLAATSEN ZONNEBOILERS
PLAATSEN VLOERVERWARMING
VERNIEUWEN SANITAIRE TOESTELLEN EN LEIDINGEN
PLAATSING CV - NIEUWBOUW EN RENOVATIE
ONDERHOUD MAZOUT- EN GASKETELS

Gratis
prijsofferte

Specialist
MD - CHAUFFAGE

MIKE DOBBELS

DENKSPORT: PROBEER DEZE 
‘FILIPPINE’ IN TE VULLEN

Hiermee zijn geen prijzen te winnen, het is een 
mooie ‘bezigheidstherapie’. Indien alles juist ingevuld 
komt er vertikaal in de gele strook de naam van een 
Wegwijs-klant te voorschijn. Oplossing in volgende 

Wegwijs. Succes !

Gelijke cijfers = gelijke letters

Mondjevol 1 2 3  4

Idem 5 2 4 14 2 6 7  2

Toon 8 6  9 8

3 2 6 2 10 2 9  Meedoen

Liefkozen 10 12 I  2 9

Brede kijk 10  11  2

13 12  9 1 2 9  Verdraaien

3 2  12  1  Som

10 2 12 12  11 4  Onverwacht

3 2 13  11 4  Weloverwogen

   14  Vragenspel

11  5 12  9 14 2 9  Smullen

Uitzoeken 8  2 14 2 9

Knus 1 2 14 2 6 6  1

Operaloge 3  6 8  9

Bravo! 13   12  2 12  9 1

3 6  9 8 2 9  Fonkelen

Stuk grond 8  10 2 6

TV-programma 3 6 15 8 8 2 9

6 15   2 12  8  Dommerd

 15 6 7   9  Zeebewoner

Oplossing van vorige keer

S C H I J F

V R O L I J K

W R E E F

L A V E R E N

F A M I L I E

V R A N K

H E U S

V E R K E E R D

V R U C H T E N

F E E S T E N

P A R A D E R E N

K L E E F S T O F

W I N T E R
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

T 0476 56 68 44   -  E kris.van.deun@davinci-cf.be 

Familiale opvolging 
 Begeleiding van de verkoper 
  Begeleiding van de aankoper of opvolger
   Verkoop van ondernemingen (zie website)

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

  mail:  jo.maris@davinci-cf.be
  gsm :  0497/51.54.71
  Website:  www.davinci-cf.be 
  Kantoor:  Groenstraat 32   - 9070 Destelbergen

Onafhankelijke organisatie die ondernemers 
begeleidt en adviseert bij de opvolging en 
overdracht van het familiebedrijf naar de 
volgende generatie. 

Daarbij gaven Vla-
mingen massaal ge-
hoor aan de oproep 
om te laten zien hoe 
zij met de hele straat 
licht in donkere tij-
den brengen. Eén 
van die lichtstraten 
was dus de Lede-
beekstraat in Destel-
bergen. De gebuur-
tekring Ledebeek 
deed er alles aan om 
de woonwijk gezellig 
te maken in donkere 
tijden. Voorzitter 
Dany Mus bezorgde 
ons de foto. (D.D.)

Ledebeekstraat viel in de prijzen
De Ledebeekstraat viel in december in de prijzen als mooiste lichtstraat 
in Destelbergen.  Dat was een gevolg van de actie #zorgvoorlicht in 
november, een initiatief van VTM Nieuws en HLN. 

Kapsalon
Jessica

Admiraalstraat 20  - 9070 Destelbergen 
09-238 22 60 of 0497-309871 

Ook via fb
of mail jessicavervust@hotmail.be 

DAMES - HEREN - KINDEREN 

Hopelijk kan ik jullie in 2021 snel 
terug van dienst te zijn.

Extra openingsuren en dagen 
worden voorzien. Tot binnenkort. 

VTM-journalist
Dirk Van den Bogaert
is nu volledig met pensioen
of toch niet?
De éminence grise van VTM, Dirk Van den 
Bogaert (65) uit Destelbergen, is in decem-
ber officieel met pensioen gegaan na een 
carrière van 45 jaar, waarvan liefst 32 jaar 
in de Wetstraat. Hij is nog scherp zo liet hij 
recent in een interview verstaan. Het is dus 
niet zo dat we Dirk definitief zullen moe-
ten missen, want hij gaat nog af en toe 
gevraagd worden om ons met zijn heldere 
inzichten in de politiek verduidelijking te 
geven. En daar kunnen we alleen maar 
blij om zijn, want Van den Bogaert heeft 
ervaring met de politiek en al zeker met 
de Wetstraat. Hij was vaak de luis in de 
pels van menig politicus in de Wetstraat. 
Voortaan zal hij tijdens zijn pensioen toch 
nog af en toe de wekelijkse politieke gast 
bij VTM-nieuws voorbereiden. En dat is 
tof want onze inwoner heeft zoveel erva-
ring met de Wetstraat en de politiek, dat 
zijn inbreng nog steeds belangrijk is. Dirk 
was al van bij de start van VTM in 1989 
actief bij VTM. Hij is terecht het icoon van 
het VTM-nieuws. – (D.D.)
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Outdoor kerstestafette
van Balletschool

Zaterdag 19 december 
organiseerde Balletschool An 
Vandenbroeck voor het eerst 
een kerstestafette rond het 
Damvalleimeer.

Het was behoorlijk fris, maar omdat 
in open lucht kon gewerkt maakte An 
er een leuke organisatie van. De le-
den die mee kwamen lopen in de es-
tafette hadden precieze uren gekre-
gen waarop ze aanwezig konden zijn. 
“We hebben dat coronaproof gedaan, 
met telkens maximaal vier leerlingen. 
Het was overigens een blij weerzien 
van de leerlingen onder elkaar in een 
periode dat de binnenactiviteiten tij-
delijk gestopt waren”, vertelde An. 
En wij gingen uit sympathie een foto 
nemen van deze eerste kerstestafette 
met balletmeisjes. – (D.D.)

LAARZEN -50%    -70%

HANDTASSEN -50%    -70%
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Arno zegt:
“De obesitas en overgewichtcijfers in België blijven stijgen, ook al werd 
er nooit eerder zoveel aandacht besteed aan gezonder eten en meer 
bewegen. Bij veel mensen wegen de mentale kilo’s veel zwaarder dan 
de fysieke. Ik word dagelijks geconfronteerd met hartverscheurende ver-
halen. 
Een tijdje geleden hoorde ik acteur Dominique Van Malderen in een 
interview naar aanleiding van de nieuwe tv-reeks ‘Albatros’ zeggen dat 
hij zich al had neergelegd bij het feit dat hij met overgewicht ouder zou 
worden. Ik werd echt even stil van die uitspraak. Ze bleef me achtervol-
gen. Omdat het niet zo hoeft te zijn voor niemand. Er zijn wel degelijk 

Professor Dr. Guy T’Sjoen raadt boek 
van Heusdenaar Arno Monsecour aan
“We vullen hele bibliotheken met gezonde kookboeken, 
maar écht aan de slag gaan doe je met dit praktische boek 
van Arno Monsecour. Je fysieke én mentale gezondheid 
zullen je op korte, maar nog belangrijker ook op lange 
termijn dankbaar zijn”, aldus de professor.

 

SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 200         
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD 
 

Alle dagen open van 7u-20u 
Dinsdag tot 12u30 
Woensdag vanaf 13u  
OPEN OP ZONDAG VAN 8-19u  
 
 
 
 

Alle promoties zijn geldig van 23/01 t.e.m. 15/02/21 of tot uitputting 
voorraad 

 

 

GRATIS 
Brik halfvolle melk 1l 
Tijdens uw aankopen tot 15/02/2021, 
minimum € 10,- 
Max. 1 bon per klant 
 
 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa 

LAYS SENSATIONS 
MEXICAN & SWEET CHILLI 
150gr 

€ 1,25 

/kg € 8,33 
 

 
 

INEX YOGHURT 
NATUUR OF AARDBEI 
4x125gr 

€ 1,25 
/kg € 2,50 

 
 

L’OR KOFFIECAPS 
10 STUKS 
 

€ 2,55 
/st € 0,25 

 

GWOON BLIK KAT 
KATTENVOEDING  
400gr 
 

€ 0,69 
/kg € 1,73 
 
 

FORTE D’ORO 
ROOD 1,5l 
 
 

€ 7,95 
 
/l € 5,30 

 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE 
MET VERSTAND 

WINNY VLOOTJE HOND 
HONDENETEN RUND 300gr 
 

€ 0,49 
/kg €1,63 

 
 

GWOON 
PANNENKOEKENMIX 
400gr 
 

€ 0,85 
 
 
 
/kg € 1,63 

GWOON ROOKWORST 
GELDERSE ROOKWORST 275gr 
 

€ 1,45  
/kg € 5,27 
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Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

Frans Gevaertstraat 2  |  9040 St.- Amandsberg  |  Tel. 09 251 51 14
info@dekorf.be  |  www.dekorf.beBEWAAREXEMPLAAR

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14

info@dekorf.be - www.dekorf.be

NIEUW !

DE ENIGE,
ECHTE, KRUIDIGE,

SINT-AMANDSBERGSE
GIN

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

Een eerste reeks is klaar! 

Wenskaarten met 
bloemenzaadjes

in diverse thema’s
én kalligrafisch geschreven!

VALENTIJNONTBIJT! 
Zoals gewoontegetrouw gevuld met

tal van lekkernijen, de lekkerste chocolades,
en heerlijke Belgische bubbels.

85 euro - één rode roos inbegrepen

VALENTIJNONTBIJT
à la Tournée Minérale

Een goedgevuld ontbijtpakket met een
Mocktail,bijhorende garnituren en 2 glazen

85 euro - één rode roos inbegrepen

TOURNEE MINERALE
Op zoek naar een origineel én 

alcoholvrij geschenk? 
Wij hebben een paar verwenboxen 

voor u samengesteld,
zie www.dekorf.be

Anciaux kan alleen voor zijn fractie spreken, 
maar hij is ook voorzitter van de Mobili-
teitscommissie. “Plannen in de pers lance-

Gentse circulatieplannen: waakzaam blijven en weinig tact
Van fractieleider Emmanuel Anciaux van N-VA Destelbergen-Heusden kregen 
we een reactie op de Gentse circulatieplannen m.b.t. de wijken Dampoort en 
Oud-Gentbrugge.

Fractieleider 
Emmanuel Anciaux 
voegt de daad bij 
het woord en stelt 
ostentatief vragen 
bij de mogelijkie 
knip op de 
Dendermonde-
steenweg.

ren zonder de enige buurgemeente die hier 
rechtstreeks nadeel van ondervindt hierin 
te erkennen, is wat ons betreft al een ge-

brek aan tact of goed na-
buurschap, of zelfs beide”, 
zegt Anciaux in een mede-
deling.

“We zijn eerlijk gezegd ver-
wonderd dat Stad Gent in 
deze pandemietijden zo’n 
ingrijpende plannen  voor-
legt aan haar inwoners die 
dan nog niet eens genoeg 
tijd hebben om zich te or-
ganiseren of degelijk voor 
te bereiden. Want laten we 
wel wezen, deze plannen 
hebben een gigantische 
impact op de verkeersdruk-
te en de verkeersveiligheid 
van Destelbergen”, ver-
volgt hij.

Eénrichtingsverkeer op de Dendermonde-
steenweg (de hoofdas voor onze inwoners 
richting Gent) zal zeker voor veel meer ver-
keer in de Admiraalstraat zorgen, de toe-
gangsweg naar de Land van Waaslaan. Het 
idee van de Gentse dienst Mobiliteit dat alle 
verkeer dan maar langs Antwerpsesteenweg, 
R4, E17 en Brusselsesteenweg naar de stad 
moet,  zal ongetwijfeld voor toenemende 
verkeersdruk zorgen in zowel het dorp van 
Destelbergen als in de Meersstraat en Ael-
meersstraat in Heusden. Verschillende straten 
in onze gemeente zullen noodgedwongen 
veranderen van bestemmingsverkeer naar 
doorgaand verkeer, zo staat in de medeling.
Gentbruggebrug zou “geknipt” worden, 
wat in de praktijk betekent dat de Destel-
bergenaar nog moeilijk met de wagen naar 
het station van Gentbrugge kan, noch de kli-
niek met wachtpost kan bereiken. Er rijdt niet 
eens openbaar vervoer in die richting.

Anciaux besluit: “Onze N-VA-afdeling kreeg 
al vele negatieve reacties, wat ook te ver-
wachten was. Daarom roepen we de Stad 
Gent op om het overleg met de gemeente 
Destelbergen ernstig en constructief te hou-
den, met wederzijds respect en respect voor 
de eigenheid van Destelbergen als buurge-
meente”. – (D.D.)

oplossingen, alleen zijn ze anders dan de 
meeste mensen denken.
Klassieke diëtisten focussen te vaak puur op 
voedings- en bewegingsleer en schenken te 
weinig aandacht aan het mentale aspect. 
Psychologen graven dan vaak weer heel 
diep in het verleden en hebben meestal niet 
echt kaas gegeten van échte actiegerichte 
mindsetcoaching, zeker als het om voeding 
gaat. 

Met mijn boek hoop ik nieuwe inzichten, strategieën, tips 
en tricks te kunnen meegeven die leiden naar langdurige 
gewoonte- en gedragsverandering, los van gehypete dië-
ten, voedingsovertuigingen, gezonde kookboeken, eet-
schema’s, verbannen van voedingsmiddelen, enzovoort. 
Al te veel mensen beginnen keer op keer met goede moed 
aan een nieuw dieet. Om voor de zoveelste keer met een 
schroevendraaier een nagel in een plank te proberen slaan. 
Als het dan weer niet lukt, trekken ze conclusies over zich-
zelf die helemaal niet kloppen: dat ze geen wilskracht heb-
ben, dat ze ze niks kunnen volhouden, dat ze te oud/te dik 
zijn om er nog iets aan te veranderen. 
In ‘Verlost van verleiding’ toon ik hoe iedereen een men-
tale klik kan maken, zodat de goede voornemens nieuwe 
vaste gewoontes worden. Want pas als je anders gaat den-
ken, krijg je je eetgedrag en gewicht echt onder controle. 
En ik kan je alvast dit verklappen: je hebt nauwelijks wils-
kracht nodig om gewicht te verliezen! Ik ben er dan ook 
van overtuigd dat dit boek waardevolle inzichten bevat.”

Het boek wordt uitgegeven door Lannoo en is verkrijgbaar 
aan 19.99 euro in de reguliere (online) boekhandel.
Meer info op www.verlostvanverleiding.com

QUOTE ARNO:
Iedereen weet dat minder ongezond eten beter is. De 
vraag is: hoe zorg je ervoor dat je gezonder eten vol-
houdt. Zonder dat het een strijd met jezelf wordt. Bespaar 
je de energie en stress om een volgend dieet te proberen. 
Lees ‘Verlost van Verleiding...’

Arno Monsecour
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We kennen het allemaal en hebben het ook al-
lemaal al meegemaakt. Wat ook vaak opvalt is 
dat in de laatste dagen van het jaar het ook al-
tijd aanschuiven is voor het containerpark aan 
de Stapsteenweg in Heusden. De reden is daar 
voor de hand liggend: nog een laatste keer 
uw beurtenkaart van Ivago gebruiken om dat 
overtollige vuil, papier of groenafval te gaan 
dumpen. Het is een jaarlijks terugkerend fe-
nomeen, we ontsnappen er zelf ook niet altijd 
aan.
Waar het ook aanschuiven was, althans zo stel-
den we vast was bij de krantenwinkels die ook 

Aanschuiven bleef de boodschap eind 2020
maar helaas niet voor nieuwjaarsrecepties in 2021
2020 is niet alleen een zwaar jaar geweest, maar ook eentje waarbij we vaak 
moesten aanschuiven. De oorzaak was vaak corona gerelateerd, maar het 
viel opnieuw vooral vaak op in de laatste week van het jaar. Aanschuiven 
bij de vele take-awayzaken waar je in de rij moest staan voor het vooraf 
bestelde feestdiner. Dat zag je ook wel de voorgaande jaren, maar dit keer 
was het er een veelvoud van.

In de Tramstraat, één van de vele 
plaatsen waar je moest aanschuiven. 
(D.D.)

nog Lottoformulieren valideren. In de einde-
jaarsperiode is dat duidelijk veel meer het ge-
val dan in andere weken van het jaar, want de 
prijzenpot is ook navenant hoger. En vooral er 
zijn iets meer speeldagen weten we. 
Het grote contrast was er na nieuwjaar. Dit keer 
hebben we nergens gehoord van nieuwjaars-
recepties. Vorig jaar was dat nog in nagenoeg 
alle wijken van Destelbergen, Heusden en het 
Eenbeekeinde het geval. Samenscholingen blij-
ven tot nader bericht verboden, dus ook geen 
nieuwjaarsrecepties. We hebben helaas wel 
weet van hier en daar wat vuurwerk. Ofschoon 
dat zowel in de gemeente als provinciaal ver-
boden was, hebben we toch weet van hier en 
daar een ‘onwetende’ die het toch maar pro-
beerde. Los van het feit dat dit van weinig bur-
gerzin getuigde, en in onze gemeente al twee 
jaar verboden is, is het ook voor dieren nooit 
een goede zaak geweest. Ook de kerstboom-
verbrandingen vallen nu onder dat verbod, 
want het is niet goed voor het milieu.
Maar langs deze weg willen we al onze lezers 
toch eens bedanken voor hun goede wil en het 
opvolgen van de hoe dan ook niet altijd leuke 

maatregelen. We sluiten ons aan bij de woor-
den van burgemeester Sierens die een moedige 
nieuwjaarswens uitsprak aan iedereen, want er 
is hoop op beterschap in 2021. #Houvol9070 
blijft nog steeds de tip. Blijf vooral positief en 
hoopvol. En hopelijk kunnen we later dit jaar 
weer naar buurtfeesten, kermissen, sportwed-
strijden, (her)openingen van horeca en midden-
standszaken, en is er later zelfs een maandagse 
markt in Heusden. We wensen ook dat de zwa-
re periode voor horeca, middenstand, scholen, 
dekenijen, feestcomités, sportclubs, studenten 
en in feite voor iedereen achter de rug zal lig-
gen, en het alleen maar beter kan worden. We 
hopen weer samen met u te kunnen klinken op 
al die mooie vooruitzichten. Nog even geduld 
dus, want het komt zeker weer goed. Men is 
immers volop aan het vaccineren om dat ver-
domde Covid-19 uit de wereld te helpen. Maar 
hou intussen nog even vol… - (D.D.)

Op de Stapsteenweg is het 
ook vaak aanschuiven voor het 
containerpark. (D.D.)

GLAZENWASSER

GLENN DUPONT

* reinigen ramen
 binnen en buiten
* dakgoten reinigen
* reinigen zonnepanelen
* gevels reinigen
* daken ontmossen – reinigen

Sint-Annaplas 2 - 9070 Heusden
0476 34 76 08 - 0497 54 50 78
sandra1974@live.be

GLAZENWASSER

GLENN DUPONT

* reinigen ramen
 binnen en buiten
* dakgoten reinigen
* reinigen zonnepanelen
* gevels reinigen
* daken ontmossen – reinigen

Sint-Annaplas 2 - 9070 Heusden
0476 34 76 08 - 0497 54 50 78
sandra.1974@live.be

Volg ons nu ook op Facebook

en Instagram:    Wegwijs

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Bak heerlijke pannenkoeken
met onze

Mix voor pannenkoeken

Promo t.e.m. 2 februari :

2de verpakking aan
-25% korting 

Plantgoed 2021 is beschikbaar
(plantaardappelen,...)

“Een hart voor 9070”
De gemeente blijft bereikbaar volgens het klik-bel-kom-principe. Info 
kan je altijd vinden op de website van de gemeente www.destelbergen.
be – bellen kan via 09/228.33.09 en kom staat voor het maken van een 
afspraak. #houvol9070  is dan ook een holle slogan, maar een heel be-
moedigend initiatief. Er zijn overigens 33 acties in de gemeente, heel ge-
richt en op maat van inwoners, verenigingen en middenstanders, die aan 
alles meeschreven. Je kan ook nog altijd online een cadeaubon bestellen 
of kopen aan het onthaal in het gemeentehuis, Dendermondesteenweg 
430. Bij de meeste lokale handelaars kan je de bon ook besteden. (D.D.)
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In mensentaal wil dat zeggen dat de ge-
meente nu stappen gaat ondernemen om op 
het deel dat als gemeenteweg is aangege-
ven, de  snelheidslimiet op 50 km/uur zal ge-
bracht worden. Schepen Michael Vercruyssen 
werkte dit samen met zijn dienst uit, maar 
er is voorafgaandelijk al verschillende keren 
vraag naar geweest.
Nu staat er nog afwisselend 70, 50 en in het 
dorp zelfs 30 km/uur aangegeven. Uiteraard 
zal in de dorpskom de ‘30’ behouden blijven, 
want dat gaat ook om een schoolomgeving. 
Maar tussen de grens met Sint-Amandsberg 
en de R4 in Destelbergen zal het dus in de 
toekomst allemaal 50 km/u worden. 
Wie en welke diensten daar allemaal hun zeg 
over hebben maakt in princiepe nog weinig 
uit, want de gemeente is het daar unaniem 
over eens. Alleen voor het deel na de R4 ligt 
dat (voorlopig) nog moeilijk, want daar gaat 
het om een gewestweg en ligt de bevoegd-
heid elders.
Als we het goed begrijpen zou er ook druk 
uitgeoefend zijn door een bewonersgroep 
die ijvert voor een verkeersveiliger steenweg. 
Iets wat ook door de absolute meerderheid 
van de gemeenteraad wordt gedragen. Meer 
nog, de huidige meerderheid wil zelfs verder 
gaan en de snelheid op 50 km laten brengen 
tot de grens met Laarne. De schepen kreeg 
vanuit de mobiliteitscommissie van de ge-
meenteraad nu een opdracht om hierop aan 
te dringen bij Vlaanderen (Agentschap We-
gen en Verkeer) dat het deel tussen de R4 en 
de gemeentegrens met Laarne beheert. We 
luisterden overigens bij alle fracties  en er is 
dus wel degelijk een partij-overschrijdende 
consensus, en daar is iedereen tevreden mee.

Op termijn zal het hier op de 
Dendermondesteenweg zo allemaal 
worden: 50 km/u. (D.D.)

Gemeente werkt aan
uniformisering snelheid
op Dendermondesteenweg
In de laatste gemeenteraad werd op 
voorstel van de mobiliteitscommissie 
en -dienst van de gemeente, 
een voorstel tot uniformisering 
van het snelheidsbeleid op 
de Dendermondesteenweg 
goedgekeurd. 

Op de Dendermondsesteenweg in Gent (tus-
sen Destelbergen en de Dampoort) werden 
al herhaaldelijk snelheidscontroles gedaan 
door de politie. Het is duidelijk dat er bui-
ten de spitsuren vaak te snel wordt gereden, 
en dat is helaas ook op het traject van de 

Dendermondesteenweg tussen de Admiraal-
straat en de grens met Sint-Amandsberg ook 
vaak het geval. Ook daar is de politie van de 
regio Rhode & Schelde van plan om af en toe 
eens controle te doen. – (D.D.)

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92
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Via het Vlaamse Agentschap Zorg en Ge-
zondheid vernamen we dat de residenten 
van WZC Kouterhof in Heusden vanaf 14 
januari als allereersten in onze gemeente 
werden gevaccineerd tegen corona. Elza 
Roels kwam als oudste bewoner (107) 
eerst aan de beurt. Aanvankelijk dachten 
we dat én residenten én zorgverstrekkers 
samen zouden gevaccineerd worden. 
Vermoedelijk zou dat later gebeuren. 
De vaccinatie kon doorgaan omdat de 
laatste weken gebleken was dat er geen 
enkele besmetting meer was in het WZC 
in Heusden. Bij een eventuele overschot  

op vaccinatiedagen konden wel zorgver-
strekkers gevaccineerd, want men mag 
geen vaccins laten verloren gaan, zo 
hoorden we nog.
Vooraf werd in de laatste week van 2020 
communicatie gestuurd naar alle bewo-
ners en hun familieleden. Vooraleer kon 
worden overgegaan tot de vaccinatie 
moesten de bewoners die wilsbekwaam 
zijn hun toestemming geven voor het 
vaccin. Wie dat zelf niet kon doen, daar-
voor mocht beroep gedaan op de naaste 
familie, zeg maar de wettelijke vertegen-
woordiger. Githa Praet van de Zorgband 

liet ons weten dat alle voorbereidingen 
tot in detail werden getroffen, dit in sa-
menwerking met de coördinerende art-
sen binnen de woonzorgcentra. Gaande 
van het aanstellen van de vaccinatiever-
antwoordelijke, het vaccinatieteam, het 
in ontvangst nemen en veilig bewaren 
van de vaccins, het inrichten van de vac-
cinatiekar, de vaccinatieruimte en de te 
volgen procedure. Ook de medewerkers 
werden vooraf gebrieft. De vaccinatie 
moest ook een tweede keer gebeuren, 
maar daar hebben we nog geen bericht 
van gekregen. – (D.D.)

Residenten in WZC Kouterhof kregen als eerste vaccinatie

Maritsa
van Iterson 
naar finale
Miss België
Maritsa van Iterson (26) 
uit Sint-Amandsberg - met 
sterke roots in Oostakker 
en Destelbergen - mag nu 
ook naar de finale van de 
verkiezing voor Miss België. Ze blijft aandacht 
vragen en zich inzetten voor ‘mentale 
gezondheid’ bij jongeren. Dat laatste is 
intussen door coronatijden gemeenzaam 
gespreksonderwerp geworden. 

Maritsa van Iterson is al een tijdje op weg 
naar haar grootste betrachting: ‘Miss België 
2021’ worden.  Omwille van haar hoge stem-
menaantal werd ze al eerder tijdens de voor-
kiezing in Oost-Vlaanderen verkozen tot ‘Miss 
Publiek’. Dat zette het hoogste aantal uitge-
brachte stemmen op haar naam. Dat ze de 
publiekslieveling werd in de provincie, deed 
haar duidelijk deugd. Het was meteen goed 
voor deelname aan de verdere nationale pre-
selectie. Recent kreeg ze het blijde nieuws dat 
ze intussen is doorgestoten naar de finale. 
Na maandenlang campagne voeren en een 
aanmoedigingsflyer, ook in onze Oostakkerse 
brievenbus.

Het verhaal is intussen bekend. Maritsa van 
Iterson droomt alsmaar meer luidop van het 
felbegeerde kroontje. We schreven het al 
“ze neemt geenszins deel uit ijdelheid of gel-
dingsdrang. Vanuit een persoonlijke ervaring 
komt ze wel op voor jongeren die het moei-
lijk hebben en in een burn-out (dreigen) te 
belanden. Ze laat zich daarbij onbewust lei-
den door een sterk sociaal gevoel en een dito 
werkijver. Maritsa draagt de missverkiezing 
trouwens aan hen op” einde citaat. Nog even 
opfrissen dat de kandidate werkt in theater 
en evenementenzaal Capitole Gent en op Ur-
gent.fm een radioprogramma presenteert. Ze 
volgt de opleiding journalistiek en hoopt op 
een latere carrière in de media. Maar voor al-
les wenkt nu vooral de Miss België-verkiezing. 
Als enige Gentse in het gezelschap trotseert 
ze in de finale een dertigtal mededingers. Die 
gaat - altijd onder voorbehoud - door in Plop-
saland De Panne, ergens in april of mei.

Stemmen kan via sms ‘MB9 naar nummer 
6665 te sturen. Of via app.missbelgium.be/
list/MB. Een euro per stem…

Eric VAN LAECKE
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Dakgoot lekt?

Frank komt direct !

www.dakwerkenfrankvaneenaeme.be

Op vraag van Telenet en met goedkeuring van 
De Lijn, komt er de volgende maanden een 
nieuw telecommunicatiestation op de busstel-
plaats van De Lijn aan de Dendermondesteen-
weg 181 in Destelbergen (Eenbeekeinde). De 
aanvraag is goedgekeurd door de Vlaamse 
overheid (afdeling Omgevingsplanning en 

-projecten). Ook een plaatselijk onderzoek le-
verde geen bezwaren op. Het gaat initieel om 
een vervanging van een bestaande GSM-mast 
langs de Schelde ter hoogte van de vroegere 
TAE-site (nu Scheldewijk/Durabrik). Het nieu-
we telecommunicatiestation omvat drie GSM-
masten van zo’n 19,9 meter hoog voor de drie 

operatoren Telenet, Orange en Proximus. De 
draadloze communicatienetwerken zullen ge-
bruikt worden voor radiocommunicatie, tele-
foonverkeer, televisie, internet of andere en 
moeten dienen als bovenlokaal netwerk. In 
een volgende editie van Wegwijs komen we 
hier op terug. – (D.D.)  

Nieuw telecommunicatiestation op site busstelplaats

In januari 1940 werd Richard, sinds begin 
jaren ’30 gekazerneerd in Gent, benoemd 
tot veldwachter in Heusden. Het gezin ves-
tigde zich op de hoek van de Zandberg en 
de Helstwegel. Toen op 10 mei de tweede 
wereldoorlog uitbrak, werden alle jonge-
mannen tussen 16 en 35 jaar verplicht naar 
Frankrijk uit te wijken om er een “wervings-
reserve” te vormen. En zo vertrok Gabriël sa-
men met zijn broer Etienne in een groepje 
met nog zes andere jonge Heusdenaars per 
fiets naar Franrijk, waar ze echter nooit zou-
den binnen geraken. Na de capitulatie op 28 
mei keerde de jonge groep terug. In augus-
tus van datzelfde jaar verhuisde het gezin 
naar een groot herenhuis in de Hofstraat (de 
huidige Krekelstraat) waar in augustus 1941 
zoon Dirk werd geboren, de zesde telg.
Gabriël ging werken aan de provincie en in 
1942 werd hij daarnaast ook secretaris van de 
C.O.O., het huidige O.C.M.W. In 1948 werd 
hij gemeenteontvanger van Heusden, waar 
hij op 21 augustus huwde met Lisette De Wil-
de. Al tijdens de oorlog speelde hij toneel in 
“de patronage” maar die groep ging ter zie-
le door een onenigheid met de toenmalige 
pastoor over een geldkwestie. Intussen had 

Heusden verliest met Gabriël D’Haene belangrijk figuur
Woensdag 30 december overleed Gabriël D’Haene (98), een belangrijk figuur 
in Heusden. De familie nam in beperkte kring afscheid in de H.Kruiskerk 
op woensdag 6 januari. Gabriël D’Haene werd geboren op 4 maart 1922 in 
Oudenaarde, waar vader Richard rijkswachter was.

hij toch maar de microbe te pakken en op 
een kermiszondag in augustus 1950 stichtte 
hij samen met broer Etienne en een aantal  
kameraden uit “de patronage”, waaronder 
Edouard De Sweemer, Willy Dierickx, Em-
manuel Reynaert, Georges Dierickx en Leon 
Rogier, een nieuwe toneelvereniging. En zo 
waren ”De Scheldezonen” een feit. Naast de 
vele rollen op de planken, vervulde Gabriël 
ook de functies van secretaris, later voorzit-
ter en tenslotte erevoorzitter. Een mijlpaal in 
zijn Scheldezonen-loopbaan was ongetwij-
feld de verhuis naar ’t Schat in 2001, waar-
voor hij en zijn echtgenote de solide basis 
vormden.
Ook op parochiaal vlak liet Gabriël zich niet 
onbetuigd. In 1978 werd hij secretaris van 
de kerkfabriek van het H.Kruis. Een functie 
waaraan in 2002 een noodgedwongen einde 
kwam door het instellen van de leeftijdsgrens 
door toenmalig minister Van Grembergen. 
Een regel die later werd afgevoerd. Gabriël 
genoot sinds 1 april 1987 van zijn pensioen 
en kende samen met zijn echtgenote Lisette 
nog vele mooie jaren. Dit geluk mocht duren 
tot september 2011, toen zijn echtgenote 
overleed. Dank zij de ondersteuning van zijn 

drie zonen en vooral van zijn drie schoon-
dochters, bleef hij  in de Vijverstraat wonen. 
Pas toen het stappen niet zo goed meer wil-
de lukken, verhuisde hij naar een assisten-
tiewoning in het Panhuys Park, waar hij de 
lange dagen voor zijn medebewoners opvro-
lijkte met zijn verhalen, fratsen en humor. Be-
gin december werd Gabriël er getroffen door 
een beroerte. Hij werd overgebracht naar AZ 
Sint-Lucas, waar hij na twee weken besmet 
werd met covid-19. Dit werd hem tenslotte 
fataal en zo kwam op de voorlaatste dag van 
2020 een einde aan een lang en rijkgevuld le-
ven. – (F.D./D.D.)
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Het heeft wat opzoekingen gevergd, maar 
uiteindelijk hebben we gevonden waar de 
zes Destelbergenaars die jaren opgesloten 
werden als politieke gevangene. Van het ver-
haal van landbouwer Cyriel Van Ooteghem 
(gevangen in Merksplas) hebben we een af-
zonderlijke bijdrage gemaakt omdat we daar 
nog veel details van vernamen. Edouard De 
Sweemer (Dachau), Firmin De Jaegher (Al-
lach en Dachau) en Henri Verstichel (Dachau) 
kwamen elk afzonderlijk terug, maar hun te-
rugkeer nam toch enkele weken in beslag. Ze 
kwamen uit omzeggens dezelfde concentra-
tiekampen na een tocht met vrachtwagens 
van het leger, maar in België vooral de trein 
naar Gent. Dat ze niet samen terugkeerden 
had met veel redenen te maken. Ze zagen er 
redelijk goed uit hoorden we van getuigen 
die hen in het Sint-Pietersstation gingen be-
groeten. Ze hadden ook allemaal een valies 
met eten bij, eten dat hier  nauwelijks voor-
radig was. De ene was er al minder slecht aan 
toe dan de andere. Ze moesten ook allemaal 
grondig onderzocht worden op ziektes en 

Zes Destelbergenaars kregen ruim 75 jaar geleden
gul onthaal maar vertelden nooit veel… 

“Politieke gevangenen vielen elkaar in de armen bij terugkeer”…
Het is een vaststaand fenomeen, maar de in mei 1945 uit Duitse concentratiekampen 
teruggekeerde politieke gevangenen richting Destelbergen, hebben van hun verblijf 
in de concentratiekampen thuis nooit veel verteld. Die periode had er duidelijk hard 
ingehakt en herinneringen ophalen zorgde bij de meesten voor een intens verdriet, 
vaak ook nachtmerries. Maar bij hun terugkeer in mei ’45 vielen ze elkaar ook 
schreiend in de armen, maar dan van geluk om het weerzien. Het waren allemaal 
nog vrij jonge mannen. Eén uitzondering was er: meester Roger Boxstaele, de latere 
directeur van de gemeentelijke jongensschool. Hij kon het wedervaren later van 
zichzelf afvertellen, hoorden we van enkele van zijn oud-leerlingen. “Hij gaf er ook 
les over”  weten we van huidig gemeenteraadslid Ivan Stevens (CD&V) en schepen 
De Sutter (N-VA) die bij hem nog in de klas hebben gezeten, “we hebben er veel van 
opgestoken. Het was ook een goede verteller, de leerlingen hingen aan zijn lippen 
als hij sprak over het verzet en de concentratiekampen”.

eerst even herstellen vooraleer ze konden te-
rugkeren. Baron Theo Wahis (Dachau) kwam 
bv. thuis met de nachttrein uit Parijs op 30 
mei 1945. Dat ze allemaal in Dachau of om-
geving zaten, wou zeker niet zeggen dat ze 
elkaar daar ook hebben gezien. In het Kon-
zentrationslager Dachau (KZ Dachau) wer-
den maar liefst iets meer dan 32.000 (nog 
levende) gevangenen op 29 april 1945 be-
vrijd door twee verschillende divisies van het 
Amerikaanse leger (42nd ‘Rainbow Division 
en 45th ‘Thunderbird’ Infantry Division), die 
vielen onder leiding van de gekende gene-
raal George Patton. De gruwelen van die be-
vrijding zijn gekend, want er werden bij die 
verlossing ook nogal wat Duitse kampbewa-
kers doodgeschoten toen de Amerikanen er 
de vele lijken en treinwagons met duizenden 
doden aantroffen. De soldaten waren zoda-
nig aangeslagen door wat  ze in Dachau KZ 
aantroffen, dat ze zich niet hielden aan het 
oorlogsrecht en vele achtergebleven kamp-
wachten standrechtelijk executeerden. De 
echte SS-kampbewakers waren vaak al ge-

vlucht, zodat het soms zelfs nog om jonge 
Duitse rekruten ging die de kogels kregen. 
Kolonel Walter J. Fellenz (U.S. Army) zou la-
ter getuigen dat daar de afschuwelijkste 
verschrikking aanwezig was van dood en ver-
nietiging van menselijk leven op zijn ergste 
hoogtepunt. Er waren dertig tot veertig open 
treinwagons met nog 2.310 stoffelijke resten 
die vanuit Buchenwald waren aangekomen. 
Vast staat dat de Amerikanen, die er toen al 
ongeveer 500 dagen van harde en wrede ge-
vechten hadden opzitten, vaak met enorme 
verliezen aan gesneuvelde kameraden, over 
hun toeren waren en dit hen dreef tot het ui-
terste. Hoeveel kampbewakers echt geëxecu-
teerd werden is nooit echt vastgesteld, maar 
het waren er velen. George Patton nam zijn 
militairen later wel in bescherming, maar de 
getuigenissen logen er niet om.
Onder de aanwezige gevangenen, o.w. on-
ze Destelbergenaars in KZ Dachau, bevond 
zich ook Alexander von Falkenhausen, de ge-

neraal die tot in 1944 de leiding 
had in bezet België. Hij werd 
daar opgesloten omdat hij ver-
dacht was van de betrokken-
heid bij de bomaanslag op Adolf 
Hitler, maar wel zonder bewijs. 
von Falkenhausen was ook geen 
echte nazi, dat weten we uit 
zijn geschiedenis. Hij bleef ge-
vangen en zou later in België 
veroordeeld worden. Ook onze 
Destelbergenaars De Sweemer, 
De Jaeger, Verstichel (niet 100% 
zeker), Theo Wahis en Boxstae-
le zaten daar dus, of toch in de 
kampen in de buurt. 
In de dagen voor de bevrij-
ding van Dachau waren nog 
veel gevangenentransporten 
uit andere concentratiekampen 
aangekomen. Meestal ging dat 
om mensen in erbarmelijke om-
standigheden van uitputting en 
ondervoeding. Op 26 april ’45 
startte daar ook nog de beruch-
te dodenmars, waar zo’n zeven-
duizend gevangenen werden 
meegenomen uit het hoofd-

Een uniek beeld van de terugkeer van de politieke gevangenen die hier op het podium staan: vlnr. 
Onbekende soldaat, schepen Pol De Smet, Theo Wahis, Firmin De Jaeger, Henri Verstichel, Roger Boxstaele, 
Edouard De Sweemer, gemeentesecretaris Hilaire De Wilde.
Onderaan: met wit hemd: De Wilde, René Van Boxstaele, met snorretje Maurice Haesaert (de oudere broer 
van Pol Haesaert) en nog twee andere personen. (G.R./repro D.D.)

De latere gemeentesecretaris De 
Sweemer van Heusden, werd bij zijn 
terugkeer overladen met bloemen. 
(G.R./repro D.D.)
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kamp op een lange voettocht, waarbij ve-
len het zelfs niet overleefden. Deze enorme 
verschrikkingen hebben dus op de Destel-
bergense politieke gevangenen een onuit-
wisbare indruk nagelaten. En we hebben het 
dan nog niet over hun verblijf in de concen-
tratiekampen zelf, waar weinig eten, nauwe-
lijks hygiëne of verzorging aan te pas kwam. 
Alleen dood en vernietiging van de persoon. 
Van familieleden weten we nu dat ze daar 
door de slechte herinneringen liever niet 
meer over spraken.
Uit het lijstje concentratiekampen dat op hun 
gedachtenisprentjes staat hebben we kun-
nen opmaken dat ze zowat overal in verschil-
lende Konzentrationlager zaten, met één 
gemeenschappelijke doortocht in de Nieu-
we Wandeling (Gent) en Esterwegen. Roger 
Boxstaele zat in de meeste concentratiekam-
pen: Bochum, Esterwegen, Wolfenbüttel, 
Sachsenhausen, Lichtenrade, Natzweiler, Er-

zingen en Allach (Dachau). Firmin De Jaeger 
zat blijkbaar niet in Bochum en Lichtenrade, 
maar wel in de andere kampen en zelfs Pa-
penburg. Zoon Fernand De Sweemer weet 
nog dat zijn vader in Buchenwald zat, Da-
chau, Esterwegen-Hummling en dan op-
nieuw in Dachau waar hij bevrijd werd. Bij 
Theo Wahis en Henri Verstichel was dat ver-
gelijkbaar, maar ze zaten beide ook in het 
tuchthuis Hameln. Later werd die gevange-
nis gebruikt voor het interneren van de na-
zioorlogsmisdadigers. Nu is het complex een 
mooi hotel. Je kan het nauwelijks geloven.
De vijf kwamen uiteindelijk allemaal afzon-
derlijk terug naar Destelbergen en van Ro-
ger Boxstaele hebben we zijn reis volledig 
kunnen lezen omdat hij dat zelf nog op pa-
pier heeft gezet, met dank aan zijn dochter 
Nicole. Meester Boxstaele zat in de Nieuwe 
Wandeling van 18 mei ’42 tot 26 juli ’42, in 
Bochum van 27.7.42 tot 28.5.43, Esterwegen-

kamp VII 29.5.43 tot 10.11.43; Wolfenbüt-
tel 12.11.43 tot 13.12.43, Esterwegen (kamp) 
14.12.43 tot 27.5.44, Sachsenhausen (Orani-
enburg) 29.5.44-29.6.44, Lichtenrade (29.6.44 
tot 9.7.44), Sachsenhausen 9.7.44-15.7.44, 
Natzweiler-Strutthof 17.7.44-21.7.44, Er-
zingen (Wurthenberg) 23.7.44-14.4.45 en 
tot slot Allach (Dachauerstrasse) 17.4.45 tot 
30.4.45 (bevrijd door het Amerikaans leger 
na 48u. na eerst ook zelfbevrijding schreef 
hij neer). Ze werden dus nogal enkele keren 
verplaatst.
Roger Boxstaele weet dat er tyfus was in het 
KZ Lager waar hij eindigde, waardoor hij bij-
na vier weken moest wachten op repatriëring. 
Een tyfusepidemie in de concentratiekampen 
kwam vaak voor en werd veroorzaakt door 
besmet voedsel of water maar soms ook door 
contactinfecties en bacteriën die de gevange-
nen onderling opliepen. We hebben de beel-
den gezien: verschrikkelijk.

Ook Firmin De Jaeger werd bij zijn terugkeer in 
de bloemen gezet. (G.R./repro D.D.)

Roger Boxstaele bij zijn thuiskomst in 
Destelbergen. (D.D.)
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De repatriëring van Boxstaele begon samen 
met honderden anderen met een kolon-
ne van 90 Amerikaanse vrachtwagens van 
de U.S. Army, met vooral gekleurde chauf-
feurs (N.B. Roger zou toen nog een woord 
gebruiken dat nu niet meer mag getole-
reerd en verwees op de zwarte huidskleur 
van de chauffeurs). Zijn reis verliep van Al-
lach over Dachau naar Bregenz (27 mei ‘45), 
Bregenz-Mulhouse (28 mei ’45), Mulhouse-
Parijs (29 mei ’45). Op 30 mei moest hij één 
dag in Parijs blijven en overnachten in een 
cinemazaal. Op 31 mei kwam hij van Parijs 
naar Brussel met de trein en dan naar Gent-
Sint-Pietersstation. Hij werd er overrompeld 

door een massa mensen uit Destelbergen die 
bloemen meehadden, want zijn komst was 
vooraf bekendgemaakt. Onder begeleiding 
van twee MP’s en met wel vijf auto’s trok hij 
meteen eerst tot bij de vrienden Edouard De 
Sweemer, nadien bij Firmin De Jaeger in de 
Klein Gentstraat, dan Henri Verstichel en tot 
slot naar kasteel Fallon waar baron Theo Wa-
his woonde. Het weerzien was intens met 
fel verdriet, maar ook momenten van geluk 
om het overleefd te hebben. Roger eindigde 
zijn tocht om 17 uur thuis in het Dorp nr. 396 
bij zijn ouders (fietsenzaak) en twee broers 
Walter en Luc. Die laatste had hij niet eens 
meer herkend in het Sint-Pietersstation. Ro-

ger Boxstaele schreef in zijn memoires neer 
dat hij toen geen nieuws had van “zijn chef 
Adrien De Groote” zo lazen we, maar wel 
hoopte om ook hem levend terug te zien. 
Helaas pas in augustus zou Roger vernemen 
dat De Groote was onthoofd in Dortmund op 
10 maart 1944. 

BLOEMEN EN STOET
Op 15 juli 1945 had voor de teruggekeerde 
politieke gevangenen uit de concentratie-
kampen een welverdiende huldestoet plaats. 
Ook landbouwer Cyriel Van Ooteghem was 
er toen bij, hij kwam bijna één jaar vroeger 
(september ’44) vrij uit Merksplas. De hulde 
was niet voor hen alleen, ook voor alle in-
woners die streden, leden en vielen voor het 
vaderland, inbegrepen de werkweigeraars 
en verplicht tewerkgestelden. Een zelden ge-
ziene opkomst langs de Dendermondesteen-
weg. Dat verhaal van die stoet staat overigens 
in het geschiedenisboek van Destelbergen 
(962-1962) van Florimond De Visscher en bij-
gewerkt door Louis Gevaert. Waarbij we hier 
nog enkele unieke foto’s kunnen geven die 
verzamelaar Gaston Raman op de kop tikte, 
maar die nooit eerder gepubliceerd werden, 
waarvoor onze dank. 
Roger Boxstaele (°1921-1994) werd meteen 
na de oorlog onderwijzer in Destelbergen. 
Dat kon omdat leraars ontslagen werden om 
hun sympathie voor de bezetter in de oor-
logsjaren. Roger eindigde er als schooldirec-
teur. Hij was ook voorzitter van de N.S.B. in 
Destelbergen, maar ook provinciaal voorzit-
ter en een tijdlang voorzitter van de Execu-
tieoorden Rieme en Oostakker. 

De terugkeer in Destelbergen was onder 
begeleiding van MP’s en er was veel volk. (D.D.)
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Edouard De Sweemer (°1922-2002) werd na studies van handel in Sint-Gre-
gorius later gemeentesecretaris in Heusden, was er ook N.S.B.-voorzitter en 
startte er samen met de recent overleden Gabriël D’Haene toneelclub De 
Scheldezonen. De Sweemer was er ook regisseur. Hij was oorlogsinvalide. 
Firmin De Jaeger (°1919-1996) was oud-strijder 40-45 (artillerie en 8 maan-
den krijgsgevangen) en werd later lid van de Raad van Bestuur van het 
Nationaal Comité van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden. Hij was 
controleur/toezichter bij de tram.
Baron Theo Wahis (°1922-1992) studeerde polytechniek en beheerde de fa-
milie-eigendom. Hij was de kleinzoon van Théophile Théodore Wahis, de 
Luitenant-Generaal die als gouverneur-generaal de leiding had in Belgisch 
Kongo, een pion van Leopold II. Hij verhuisde uit het kasteel in Destelber-
gen en huwde met Yolande de Penaranda de Franchimont en later (ver-
moedelijk na haar overlijden) met Marie-Thérèse Bourboux (°1914-2005). 
Ze waren de laatste bewoners van de familie Wahis-Fallon. Het kasteel 
kwam in andere handen terecht. 
Henri Verstichel (°1920 in Parijs-?) leerde eerst de bakkersstiel en werd na 
personeelslid bij de gemeente, later in de Kerkstraat een gekende slager. 
Hij was soldaat in 1940, werd pas in september krijgsgevangen genomen 
en in december ’40 vrijgelaten. Hij werd volgens onze info keizer bij de 
boogschutters van de Bloemenstreek als lid van Sint-Sebastiaan Destelber-
gen. Voor hem had een huldeschieting plaats in Destelbergen. 
Destelbergen en Heusden tellen uiteraard nog meer weerstanders en po-
litieke gevangenen. Ik heb alle namen opgezocht, maar dat zal misschien 
voor een volgend nummer zijn. Allemaal hebben ze allicht een verhaal.

Manu Debruyne (D.D.)

Vooraan in de koets zitten De Sweemer 
en Boxstaele. (G.R./repro D.D.)

DIRK MOREAU
hekkens • mechanisatie • balustrades
trappen • metaalschrijnwerk • lassen
constructie & herstelling

NU OOK:  BRANDHOUT TE KOOP
Goudenhandwegel 40 • 9070 Destelbergen • gsm: 0494 15 28 67

Mooi
&

degelijk
werk

De Schoendokter
AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

Schoen- en lederherstellingen
Herstellen en plaatsen van ritsen

Lederwaren & accessoires
Sleutelservice

Nummerplaten
Alle batterijen

voor uurwerken en hoorapparaten

Houtstraat 20 - 9070 Destelbergen - 0475-572 259

di, woe, do: 08u00-12u00 en 13u00-19u00
vr en za: 08u00-12u00 en 13u00-18u00

zondag en maandag gesloten

Nog steeds
blauwalgen
in
Damvallei-
meer
De vele wande-
laars rond het 
Damvalleimeer
zullen het allicht al opgemerkt hebben, 
maar in het water van het meer is er nog 
steeds sprake van hogere cyanobacterie-
waarden.
De borden die dat aangeven blijven dus 
voorlopig staan, conform de richtlijnen van 
VMM en PCM. De laatste week werd aan 
het labo opnieuw gevraagd om een staal-
name te doen om de situatie van dichtbij op 
te volgen. Het zou dus kunnen dat er beter-
schap is door de regen, maar dat weten we 
pas als de resultaten bekend zijn. (D.D.) 
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Bestellen kan tot 10 februari via de site www.delagevuurse.be
of telefonisch 09 251 08 08

Zaterdag 13 en zondag 14 februari

Valentijnweekend !
Take-away

Valentijnontbijt

ONTBIJTMAND VOOR 2 PERSONEN:
69 EURO

of + boeket bloemen:  99 EURO

Je kan deze mand afhalen
of laten leveren, zowel op

zaterdag 13 februari
als op zondag 14 februari

Take-away
Valentijn-menu

3 hapjes van de chef 
&&& 

Carpaccio van Angus beef | truffelmayonaise 
| zongedroogd tomaatje | pijnboompitjes | 

rucola | parmezaan 
&&& 

Witloofsoepje met heilbotsnippers 
&&&

Tongfilet gevuld met farce van scampi | 
broccoli, champignon en tomaat | puree van 

frisse kruiden
&&& 

Exotische sabayon | vlierbloesem | mango
 

Prijs per persoon: 45 euro
Prijs per persoon met fles Cava rosé:

52 euro (1 fles per 2 personen)

Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

Iedereen Beroemd
in de Borrems
Maandagavond 11 januari 
en dinsdagmiddag 12 janua-
ri kwamen enkele inwoners 
van de wijk Borrems in Des-
telbergen plots op het tv-scherm in het 
leuke tv-programma “Iedereen Beroemd” 
vlak na het journaal op Eén. Het is een 
van de meest bekeken Vlaamse tv-pro-
gramma’s van producent ‘Het Televisie-
huis’ en ‘De chinezen’, waarbij het leven 
van de gewone mens in beeld wordt ge-
bracht. We waren meteen extra geïnte-
resseerd want we herkenden al snel Pol 
en Daniëlla Callebert uit de Malpertuus-
singel, Frank en Betty De Leyn uit Tibeert-
hof, en ook nog Maurice met de typisch 
Gentse tongval, twee keer een Martine, 
o.w. Martine De Wispelaere de ex-school-
directrice van de vrije school in Heusden, 
en nog enkele andere. Allemaal hadden 
ze moeten antwoorden op een vraag 
naar Michelinsterren, en wat het beste 
was dat ze nu in huis hadden. Dat ging 
van champagne, stoverij, kippenvleugels, 
een dessertje met slagroom enz. Leuke ta-
ferelen waarbij al een ludieke Michelin-
ster werd uitgereikt voor de stoverij van 
Daniëlla. En er was ook een leuk verhaal 
van Frank die al ervaring had met Hof van 
Cleve, en Maurice over de kippenvleugels 
zonder vet. Het zal allemaal gesmaakt 
hebben denken we, want ook de reporta-
ge werd flink bekeken. – (D.D.) 
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- Uiterst rustig gelegen in doodlopende straat 
- Zeer verzorgde woning 
- Instapklaar karakter 
- Zuidwest georiënteerde tuin 
- Ruim perceel
EPC: 320kWh/m²  Wg, Vg, Gvkr, Vv.

GAVERE
MIDDELWIJK 38REF. 2389854

- Uiterst gunstig gelegen nabij R4 en centrum 
- Uitweg achteraan met garage 
- Zuidoost georiënteerde tuin 
- Na renovatie ideale starterswoning 
EPC: 450 kWh/m²; UC: 2309082-RES-1. Wg, Vg, 

Gvkr, Gvv.  

MERELBEKE
FRATERSTRAAT 87

HUIS KANTOORRUIMTE

HUIS

REF. 2324212

3

1

119m2

422 m²

- Gunstige ligging nabij N60 
- Ruime zuid georiënteerde tuin 
- Ideale combinatie voor wonen en werken 
- Veel uitbreidingsmogelijkheden 
- Renovatie en opfrissingswerken vereist 
EPC: 695 kWh/m²; UC: 2350620-RES-1. Wglk, Gvkr, Gvv, Vg. 

Mogelijk overstromingsgevoelig gebied (achteraan de tuin) 

GAVERE
LEENSTRAAT 73

HANDELSPAND MET 2 WONINGEN HUIS

REF. 2378095

33

11

265 m2162m2

1408m²1031 m²

VILLA

- Gunstige ligging met veel visibiliteit
- Open en tijdloos karakter
- Kantoorruimte en stockageruimte
- Ingerichte keuken
- Ruime parking aanwezig
 
EPC in opmaak. Wg, Vg, Vv, Gvkr.

- Instapklare villa  
- Schilderachtige omgeving 
- Nodige privacy aanwezig 
- Lichtrijk en ruimtelijk interieur 
- Prachtige tuin met weide en bijgebouw 
EPC: 298 kWh/m²; UC: 2277225-RES-1; Wug, 

Gvkr, Gvv, Vg. 

NAZARETH

MERELBEKE

DEINZESTRAAT 25B

MEIERIJ 32

REF. 2290440

REF. 2277924

?

?

??? m2

108 m²

- Renovatieproject, veel ruimte
- Zuid georiënteerde tuin 
- Reeds vernieuwde ramen (2010) 
- Garage en ruime oprit 
- Uitbreidingsmogelijkheden
EPC: 605 kWh/m²; UC: 2306934-RES-1. Wg, Vg, 

Gvkr, Gvv

GAVERE
BIESSTRAAT 70REF. 2257135

53

11

332m2119 m2

359m²422 m²

- Projectopportuniteit / gebouwencomplex 
- Handelsgelijkvloers 
- Meerdere woongelegenheden 
- Commerciële en centrale ligging 
 
EPC in opmaak. Iag, Vkr, Vg, Gvv

GENT
SINT-SALVATORSTRAAT 78REF. 2101876

13

5

669,5m2

??? m²

HANDELSPAND MET WOONHUIS

BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP:  WWW.NOBELS.BE
BIV 200947

WEGENS SNELLE VERKOOP ZOEKEN WIJ
VOOR WACHTEND CLIËNTEEL DRINGEND

EIGENDOMMEN TE KOOP
IN UW REGIO !

- Voor halfopen bebouwing
- Max. Bewoonbare opp.  208 m2
- Vlotte verbinding
 
WgLk, Gvkr, Vv

MERELBEKE
MOLENSTRAAT NST NR 62

BOUWGROND

REF. 2262320

?

?

208 m2

675 m²
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Hier worden je voeten verwend
en loop je nadien
vol energie op wolkjes

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
facebook: Sarah - Gespecialiseerde Pedicure/ Voetreflexologie

Verkoop producten: samenwerkende pedicures en dadi oil

Positief gedacht! 
‘De wereld is veranderd

door voorbeelden, niet door meningen’

(Paulo Coelho)

info@zinloosgeweld.net

Boetiek Mady blijft in goede handen
We schreven het al enkele maanden geleden, Mady 
Buysse, oprichter van Boetiek Mady gaat op pensioen. 
Tot voor enkele maanden was het afwachten of de zaak 
zou verder gaan, maar nu is het zeker dat dochter Kim 
Strobbe vanaf februari de zaak overneemt.

De eerste week van februari wordt de winkel gesloten voor ver-
bouwingswerken. Dochter Kim wil haar eigen idee in de winkel 
steken, “het wordt een beetje moderner, jonger, verfrissend”, zo-
als Mady het graag beschrijft.

Mady startte haar boetiek in 1985, aan het Heernisplein in Sint-
Amandsberg. Negen jaar later verhuisde ze enkele honderden 
meters, schuin over theater Scala. In 2005 volgde een nieuwe 
uitdaging aan de Antwerpsesteenweg, in het centrum van Sint-
Amandsberg. Ze is ook een drijvende kracht in de handelaarsver-
eniging STAR, die regelmatig met mooie initiatieven uit de hoek 
komt om de plaatselijke handelaars te promoten.

De vele problemen, met de heraanleg van de steenweg, het ver-
dwijnen van veel parkeerplaatsen, zorgde voor nog maar eens een 
verhuis in 2015, dit keer naar de Antwerpsesteenweg, ter hoogte 
van de kerk Oude Bareel, waar de zaak nu veel beter gelegen is, 
en waar ruimere parkeermogelijkheden zijn.

SCHILDER-MICROBE

Mady zelf is in coronatijden terug beginnen schilderen. Speciali-
teit olieverf op doek. En we hebben op haar smartphone enke-
le werkjes kunnen bewonderen. Het moet gezegd:  het is knap 
werk!  Misschien in de toekomst nog een expo op één van vol-
gende STAR-activiteiten?  Het is maar een ideetje…  We gunnen 
Mady een mooi pensioen, en aan dochter Kim een vlotte doorstart 
van de boetiek. 

HEROPENING: ‘LEEF MET LEF’

Onder dit motto “Leef met Lef” zal Kim een heropeningsweek 
houden. De juiste datum wordt via facebook en Instagram ver-
meld. Met uiteraard ook de nieuwe lentecollectie. Vele klanten 
zijn reeds op de hoogte van de overname door dochter Kim en 
zullen de weg naar Boetiek Mady blijven vinden. Immers, service 
en kwaliteit blijven hoog in het vaandel. Ook in coronatijden wil 
de winkel de klanten blijven verwennen en waar nodig advies 
meegeven met de klanten.

Kim is interieurvormgever van opleiding en heeft ook de huidige 
winkel vanaf casco uitgetekend en ingericht. De creativiteit van 
mady is duidelijk doorgegeven aan haar oudste dochter. Wat in 
deze branche zeker een must is.

De winkel biedt maar liefst 200m2 aan shopplezier met diverse 
merken in verschillende prijsklassen. Het inrichten en gezellig ma-
ken van de winkel is echt een manier om ons uit te leven. We wil-
len gewoon heel graag dat iedereen zich op zijn gemak voelt bij 
ons door het een huiselijke sfeer te geven. 

Je kan bij Boetiek Mady terecht vanaf maatje 34 tot 46. 

“Mady is ervan overtuigd dat dochter Kim de 
overname vlot zal laten verlopen”.

KOOP LOKAAL !
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Siësta te Durbuy–Barvaux     www.chaletsiesta.be    0476 84 68 51 

 
Sfeervol ingericht Betaalbaar door de particuliere verhuur 

In de bosrijke Belgische Ardennen : rustig en centraal gelegen 

Ëen comfortabel vakantiehuis voor 6 personen 

Stapels activiteiten .. o.a.: 
- shoppen of culinair vertoeven in Durbuy – Barvaux 
- wandelend genieten in de pittoreske dorpen 
- sporten langs de kabbelende Ourthe, kajak, fietsen... 
- een duik nemen in het zwembad te Durbuy-Bohon 
- winterpret op skipistes van Baraque de Fraiture en Odeigne 

 

Terecht voordeliger  :  geen administratiekosten van de verhuursite  !! 
Laat gerust je vakantiedata weten. Ik bezorg je een allerbeste prijs. 

 

Aha  … gepensioneerd ?  
Vanaf 7 geboekte nachten geniet je van 10% korting op de huurprijs * !!      
(*niet tijdens de schoolvakanties) 

FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR  NA EEN TELEFOONTJE !! 

Voorzitter Arthur De Smet op een van zijn 
vele uitstappen: de Vesuvius opwandelen. 
(repro D.D.)

vtbKultuur Destelbergen 
stopt met de activiteiten
“Met pijn in het hart, maar een beetje nood-
gedwongen omwille van het feit dat er 
voorlopig geen toekomstperspectieven zijn, 
hebben we als bestuur van vtbKultuur Des-
telbergen beslist om er mee te stoppen”, zo 
liet voorzitter Arthur De Smet ons weten. Het 
kwam hard aan, maar het is duidelijk uit zijn 
brief op te maken dat de coronacrisis bij velen 
littekens heeft achtergelaten.

“Wij waren 2020 nochtans goed begonnen 
met een mooi jaarprogramma met onze quiz 
in januari en de samenzang in februari”, ver-
telt De Smet, “maar op cultureel gebied is het 
nadien een echte ramp geworden. Concerten, 
bezoeken en opvoeringen werden massaal 
afgelast. Wandelingen, reizen voordrachten 
en andere culturele activiteiten mochten niet 
doorgaan of moesten uitgesteld worden. Het 
is een jaar dat wegens de coronacrisis,  bij 
velen onder ons, littekens  zal achterlaten. 
Mensen werden ziek, mensen zijn overle-
den, winkeliers en vele bedrijven hebben het 
moeilijk om zich staande te houden in de ver-
schillende lockdown periodes”, aldus Arthur 
De Smet.

“Op dit moment is de hoop op een spoedig 
herstel naar een normaal 2021 nog helemaal 
niet aanwezig. Om nu al een geloofwaardig 
cultureel programma op te maken, spre-
kers en voordrachtgevers te contacteren 
en daarbij data vast te leggen voor het ko-
mende jaar, is uitzonderlijk moeilijk. Het 
lijkt ons zelfs een onbegonnen zaak. Die 
onzekerheid gaf ons bestuur alles behalve 
goede en bemoedigende vooruitzichten”.                                                                                                 
“Mede daarom heeft ons bestuur op de laat-
ste bestuursvergadering besloten om met vtb-
Kultuur te stoppen. Wij laten het aan anderen 
over om eventueel met een nieuw bestuur, 
vtbKultuur op onze gemeente in de toekomst 
verder te zetten”, aldus de voorzitter die niet-
temin de leden en vaste aanwezigen dankt 
voor de waardering van de werking in het 
verleden. – (D.D.)
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Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

Brusselsesteenweg 212 - Wetteren
09-369 91 35 - 0495-49 19 21

Heusden verliest met Alex De Cuyper belangrijk figuur
Voormalig voorzitter van Resilux en stichter van Thovadec Plastics Alex De 
Cuyper, is eind december overleden. Met het overlijden van Alex De Cuyper 
gaat een unieke ondernemer en een warme persoonlijkheid heen uit Heusden.

De Cuyper maakte naam en faam in de kunst-
stofsector, denk maar aan de voorvormen 
voor petflessen en plastic bloempotten. Be-
gin de jaren ’60 startte hij in de Meersstraat 
in Heusden zijn bedrijf Thovadec Plastics op, 
gespecialiseerd in realisatie van plastic bloem-
potten ter vervanging van de gebakken ste-
nen exemplaren. Het werd een succes voor 
het bedrijf dat midden in de boemenstreek 
mede daardoor enorm groeide. Eind de jaren 
’80 deed De Cuyper Thovadec van de hand, 
en stapte mee in het bedrijf Resilux (Wette-
ren) die zijn zonen Dirk en Peter hadden op-
gestart. Tot vorig jaar was Alex er actief, en 
op 83-jarige leeftijd zette hij een punt ach-
ter zijn lange en succesvolle carrière, hij werd 
toen erevoorzitter. Van Alex onthouden we 
dat hij enorm veel waardering gaf aan zijn 
personeel. – (D.D.)

Alex De Cuyper 
was een 
graaggeziene 
bedrijfsleider.

Tine Hertmans
heeft met ‘Geheim bos’
een nieuw kinderboek
Voormalig dorpsdichter Tine Hertmans, heeft 
in de coronaperiode duidelijk niet stilgeze-
ten.  Van haar hand kwam het nieuwe kinder-
boek “Geheim bos” in de loop van december 
in de betere boekhandel. Tine had wat ver-
traging met de productie van het boek, waar-
door we het ook niet in het vorige nummer 
konden aankondigen. Het is een hartverwar-
mend verhaal geworden met dieren die uit-
zonderlijk nooit naar hun baasje terug willen. 
Het boek hier bespreken heeft weinig zin, 
want het richt zich specifiek naar kinderen, 
en van hen verwachten we (nog) niet dat ze 
ook Wegwijs lezen. Maar voor de ouders is 
het wel een tip om het boek aan te schaffen, 
want Tine Hertmans weet hoe ze een leuk 
verhaal kan brengen dat kinderen zal boeien.
Het boek werd uitgegeven door uitgeverij 
Het Punt uit Dendermonde en telt 31 pagi-
na’s, het kan gekocht bij de betere boekhan-
del, maar ook bij Tine Hertmans zelf. In het 
boek staan prachtige illustraties van Sandrine 
Lambert, wat het verhaal ook nog een beetje 
meer aantrekkelijk maakt.  – (D.D.)

Prachtige illustraties van 
Sandrine Lambert in “Geheim 
Bos” van Hertmans. (repro D.D.)

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Vergeet Valentijn niet !
Actie op zaterdag 13 februari:

Op alle rode toestellen

10 % korting ! 

André De Moor (93) overleden
Op 1 januari overleed de enorm gewaardeerde ere-directeur van het 
Sint-Jan-Berchmanscollege André De Moor. Hij was betrokken bij de 
stichting van voetbalclub Racso en vele jaren actief als speler en later 
voorzitter en ere-voorzitter van de K.K.S.F.B. en K.K.V.S.O.V. Hij was 
ook actief lid van het BOIC, Panathlon en OKRA en tevens medestich-
ter van de sportraden van zowel Sint-Amandsberg als Gent. Hij was 
nog erevoorzitter van het Breënfonds en van de Oud-leerlingenbond 
van de Normaalschool in Oostakker. Hij was ook oud-voorzitter van de 

Nationale Syndicale Commissie C.O.V. en F.I.C. Wellicht vergeten we nog andere vereni-
gingen waarvan hij de werkende kracht was.
André De Moor werd vele keren vereremerkt. Hij was de vader van drie kinderen, van 
wie de zonen Ivan en Patrick in zijn voetsporen een voetbalcarrière uitbouwden. Patrick 
De Moor was ooit speler van Club Brugge en FC Eeklo, beide speelden ook nog bij FC 
Destelbergen. Ook dochter Isabelle was heel sportief. André De Moor werd geboren op 
19/2/1927 in Sint-Amandsberg en stierf in Gent op 1 januari 2021.  Zijn uitvaart had in alle 
intimiteit plaats omwille van de geldende maatregelen. – (D.D.)
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Uiteraard ging de vraag niet specifiek over 
Destelbergen maar over de hele provincie 
Oost-Vlaanderen. Wij hebben er de zaken die 
betrekking hebben op Destelbergen even uit-
gelicht. Dat de grootste subsidie gaat naar het 
heropknappen van kasteeldomein Succa heb-
ben we de vorige maanden al in Wegwijs ge-
schreven. Voor kasteel Succa gaat het o.m. een 
bedrag van 1,15 miljoen euro voor de restau-
ratie van het kasteel, maar ook 16.828 euro 
voor het opmaken van een beheersplan voor 
het koetshuis in de Volderrede 52-56 en de op-
maak van een beheersplan voor kasteel Suc-
ca ten belope van 19.548 euro, en een bedrag 
van 4.348 voor de plannen van de toegangs-
brug van het kasteeldomein Succa. In een 
tweede fase werd voor het kasteeldomein Suc-

Een oude en recente foto van Boerderij 
en Tolhuis in de Steenakkerstraat 9-11 in 
Heusden. (repro D.D.)

Vlaamse overheid subsidieerde gebouwen
met flinke erfgoedwaarde in Destelbergen
De Vlaamse overheid heeft in de periode 2019-2020 tal van gebouwen met 
erfgoedwaarde in onze gemeente gesubsidieerd. Het gaat om een totaalbedrag 
van 1.257.173 euro, zo vernemen we uit een vraag die recent gesteld werd aan 
minister Mathias Diependaele (N-VA) door volksvertegenwoordiger Stijn De 
Roo (CD&V) uit Gent. 

ca aan de Volderrede nog eens 524.211 euro 
uitgetrokken voor de herstelling van de toe-
gangspoort, koetshuis en tuinierswoning.
Er is ook een bedrag van 7.148 euro voorzien 
voor een historisch/technisch voorafgaand on-
derzoek voor archeologische prospectie in de 
Kerkham in Destelbergen. Daar hebben we 
geen details over. Andere bedragen betreffen 
de interieur en exterieur werken in de Steen-
akkerstraat 9 en 11 waarbij een Boerenhuis en 
Tolhuis in totaal 40.000 euro krijgen als erf-
goedpremie voor wellicht gefaseerde werken.
Er is ook een premie van 10.000 euro als erf-
goedpremie voor de dakwerken aan het 
koetshuis van de voormalige pastorie van de 
Onze-Lieve Vrouw ter Sneeuwparochie aan de 
Pastorijstraat 17 in Destelbergen. – (D.D.)

www.bettermindscoaching.com

• Lig je soms wakker van je job?
• Heb je problemen op je werk maar weet je 

niet hoe daar juist  mee om te gaan?
• Wil je professioneel iets anders, maar weet je 

niet wat?
• Ben je gestresseerd of gespannen? Of ervaar 

je geen plezier en voel je je futloos?
• Snak je naar een betere balans?

Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou!

GEEF JE WERKGELUK 
EEN BOOST

Park Ter Heide 14, 9070 Heusden

carine.dewulf@bettermindsatwork.com
0479 73 15 40

bettermindscoaching.com/coach/
carine-dewulf/

Wil je weten wat werkt voor jou?
Ik help je graag verder!
Contacteer me voor een vrijblijvend gesprek

Met VDAB-loopbaancheques betaal je slechts 
40 euro voor 4 uur coaching

Corona gooit roet
in onze Nieuwjaarsreceptie!
Van onze jaarprogramma’s 2020 hebben 
wij weinig of niets kunnen realiseren. 
Ook hier was Corona de boosdoener.

We hopen dat we met zijn allen, liefst on-
geschonden en zo snel mogelijk de gevol-
gen van de coronavirus kunnen afschud-
den.

Maar met een zeker aangeboren optimis-
me kijken we hoopvol uit naar 2021 en 
naar het vaccin!
Hoopvol ook naar terug een creatieve en 
actieve samenwerking voor onze afdelin-
gen.

We heffen hierbij het virtuele glas weten-
de dat we bij onze volgende ontmoeting 
wel fysiek zullen kunnen klinken op het-
geen wat ons het meest genegen is: “Ge-
luk” en vooral “een Goede gezondheid”.

Wenst u zich te engageren of lid te wor-
den van één van onze verenigingen. Aar-
zel niet ons te contacteren. Lidgeld S-Plus 
12 euro, lidgeld VIVA vrouwenbeweging 
gratis.

Contact:
Nadine Malyster 0496/376929
of nadinemalyster@skynet.be 

ADVERTEREN IN WEGWIJS ?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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IJSBEENWEGEL

Wat we weten van...

9070

In de stratenatlas van Heusden van 1843 wordt de buurtweg met het nummer 
125, zijnde 1 m breed en 220 m lang, als volgt beschreven: Sentier du Ael-
meersch à l’Eglise, Ysbeenwegel.
Ondanks een collectieve brief, getekend door inwoners, die zich tegen de af-
schaffing verzetten, werd in de Heusdense gemeenteraadszitting van 15 sep-
tember 1934 de Ysbeenwegel afgeschaft, maar bij K.B. van 27 februari 1935 
niet goedgekeurd.
Deze voetwegel staat nog op een wegenkaart van 1960, maar verdween van de 
latere kaarten en had geen straatnaamborden. 
Naast de kerk komt de Kouterlaan in de Veerdreef, als je op dit punt de Kou-
terlaan opwandelt is er aan de rechterzijde net voor de Brugdreef, de smalle, 
maar verzorgde IJsbeenwegel. Als je die wegel inwandelt moet je (halver-
wege) de Brugdreef kruisen en kan je de huidige IJsbeenwegel verder volgen 
tot in de Wellingstraat.
De IJsbeenwegel is opgenomen in de ‘Mountainbikeroute’ Destelbergen-
Laarne. Toen in 2012 de wandel- en fietskaarten van Destelbergen-Heusden 
werden gedrukt had de werkgroep ervoor gezorgd dat die wegel weer met 
zijn naam op de kaart werd gezet en wat later met straatnaamborden werd 
voorzien.
In het boek ‘Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat’ legden we het verband 
met een ijsbeen, naar de licht gebogen vorm van die wegel. Er zijn nog straat-
namen te vinden die gelinkt worden aan de vorm van een aanliggend perceel 
zoals de Bijlwegel in Heusden. Het dijbeen uit de varkensham werd vroeger 
gespleten, vanonder geslepen en als schaatsen op het ijs gebruikt. De licht 
gebogen vorm van die wegel deed vermoedelijk aan zo‘n ijsbeen denken.
Die uitleg bleef staan tot Maria De Groote twee jaar terug via een notarisakte 

uit 1826 de familienaam Ysebeen ontdekte en andere schrijfwijzen van 
dezelfde gezinsleden vond. De onderstaande uitleg ontleen ik uit haar ar-
tikel De IJsbeenwegel te Heusden in het tijdschrift Heemkundig Nieuws 
van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Wie de volledige uitleg 
en die familiegeschiedenis wilt lezen, verwijs ik graag naar dit artikel.
In de oudste bevolkingsboeken van Heusden staat de landsman Eugè-
ne Ysebie ingeschreven, wonende in de wijk Dorp nr. 23, zijnde een 
boerderijtje afhangende van het Kasteel Heusden. Bij zijn geboorte te 
Hundelgem op 15 januari 1790 werd hij ingeschreven onder de naam 
Eugenius Ysebeen. 
Diezelfde familie werd in diverse documenten anders genoemd, IJse-
been, Ysebeen, Yzebeen, Ysebie, IJsebie, Isabie, Ysabie, Hysbeen en 
Hijsebeen, soms zelfs betrekking hebbende op dezelfde persoon.
Door het pachtcontract  van 1826 kunnen we met zekerheid stellen dat 
de naam IJsbeenwegel er gekomen is door het verblijf van Eugenius 
Ysebeen aan het begin van die kerkwegel in de Wellingstraat toen de 
stratenatlas van Heusden werd opgemaakt.
De IJsbeenwegel was toen een veel 
kortere weg om de kerk van Heusden 
te bereiken daar de straatbedding van 
Heusdendorp, van de Wellingstraat 
naar de kerk, er nog niet was. De Wel-
lingstraat liep toen immers nog tussen 
het Kasteel Heusden en het kasteel Ten 
Kerchove naar Vortendries. Vandaar 
moest je dan via de Steenakkerstraat 
naar het dorp en de kerk. 
Wie in die tijd via de Wellingstraat 
te voet naar de kerk moest, gebruikte 
toen steevast de Ysbeenwegel, die in 
de Wellingstraat begon aan de hoeve 
van Ysebeen.

Louis Gevaert

Meer informatie in:
Het boek “Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat” die alle 
straatnamen van Destelbergen, Heusden en Beervelde 
behandelt. 
Meer informatie over dit naslagwerk bij de schrijvers Louis 
en Miet Gevaert-De Groote (louis.gevaert@dsmg.be)
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Voor de studenten was het al een drukke peri-
ode waarin ze met de neus in de boeken dui-
ken voor de examens van januari. Reeds in de-
cember 2019 kreeg de jeugddienst de vraag 
om studeerplekken in te richten. Dit was ech-
ter last-minute toen niet realiseerbaar, maar 
stond op de to-do-lijst van schepen Rombaut.  
Door Corona was het inrichten van studieruimte 
niet mogelijk tijdens de paasvakantie. Ook in de 
maanden mei en juni waren de cijfers niet goed 
genoeg om aan de studentenwensen te voldoen. 
Ook in de gemeenteraad van eind november 
werd daar al een vraag over gesteld, maar pas 
begin december 2020 volgde een omzendbrief 
van ministers Weyts, Dalle en Somers met groen 
licht voor stille studeerplekken. Schepen Eva 
Rombaut was niet bij de pakken blijven zitten: al-
les was in  gereedheid gebracht om, met respect 
voor de geldende afstands- en veiligheidsregels, 

Destelbergen-Heusden dacht ook aan jongeren
De voorbije weken werden verschillende initiatieven genomen om de jongeren 
een hart onder de riem te steken. Die groep dreigde wat ondergesneeuwd 
te geraken in alle andere initiatieven die al werden georganiseerd. Van de 
eindejaarsperiode heeft men uiteindelijk nog gebruik kunnen maken van de 
verschillende mogelijkheden om ook de studenten, en meer specifiek de jeugd 
(de 16- tot 21-jarigen) even wat meer aandacht te schenken. 

alles in kaart te brengen hoeveel personen er in 
de Kollebloem en zaal Berghine konden onder-
gebracht worden. De week vóór de kerstvakantie 
konden studenten inschrijven zodat er een mooi 
overzicht werd bekomen van de vraag. “Een 20-
tal studenten genoten van de rust en het mooie 
groene uitzicht in de Kollebloem om zich opti-
maal te kunnen concentreren op hun leerstof”, 
meldt schepen van jeugd Eva Rombaut. Van 21 
december tot en met 31 januari kunnen de stu-
denten hiervan genieten. Er zijn voldoende stop-
contacten, het wifi-signaal is voldoende sterk en 
de ontsmettingsalcohol staat klaar zodat veilig 
studeren mogelijk is. Hopelijk kunnen we dit ini-
tiatief in een volgende blokperiode uitbreiden. 
Meer info op www.destelbergen.be/9070blokt

OOK POSTPAKKET VOOR JONGEREN
Nadat deze zomer de kinderen van 6 tot 12 jaar 
nog verwend werden met het ‘Zomerdoeboekje’ 
van de jeugddienst, waren dit keer de 16 tot 
21-jarigen aan de beurt.
“We willen hen een hart onder de riem steken 
aangezien zij zich soms ook wat verloren drei-
gen te voelen door maar halftijds naar school 
te mogen gaan, geen speciale verjaardagen te 

Burgemeester en schepen 
werkten samen met 
de Jeugddienst om alle 
pakketten tijdig in de bus 
te krijgen. (repro D.D.)

kunnen vieren met vrienden, geen hobby’s te 
kunnen uitoefenen, enzovoort”, zegt een trot-
se schepen van Jeugd, Eva Rombaut. “Samen 
met deze jongeren kijken we hoopvol uit naar 
betere tijden. Een klein zoet ‘gelukske’ zorgt 
dat deze periode wat minder bitter smaakt.” 
Daarom kregen ongeveer 1200 jongeren een 
‘snoeppakket’ thuis bezorgd samen met een be-
moedigend woordje van het gemeentebestuur 
en een overzicht van de organisaties waar jon-
geren terecht kunnen voor een luisterend oor. 
#houvol9070

Brandwegels hebben een verbindende functie
De inwoners van enkele straten in het Eenbeekeinde (Verenigde Natieslaan, Vlaande-
renstraat, Belgiëlaan, Europalaan en een deel van de Dendermondesteenweg) hebben 
een beleefde brief gekregen van de gemeente betreffende de doorgang en toeganke-
lijkheid van erfdienstbaarheid inzake ‘brandwegels’. Sommige van die wegels zijn in de 
loop der jaren wat overgroeid met allerlei groen, waardoor hun functie als vluchtweg 
tussen de huizen in gevaar komt.

De wegels hebben ook een verbindende functie naar verschillende wijkdelen, zo staat 
in de brief. In enkele zones liggen er bovendien ook nutsleidingen en die moeten zeker 
bereikbaar zijn. Aan de brief was een plannetje gehecht om te verduidelijken over wat 
het precies gaat. De wegels liggen wel op private percelen, maar dienen toegankelijk 
en vlot begaanbaar te blijven om als ontsluiting te dienen bij eventuele calamiteiten. 
Bedoeling is dat van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om overhangend groen 
te snoeien en onkruid te verwijderen. De gemeente zal een controle uitvoeren op deze 
onderhoudsplicht begin maart 2021, maar met vragen kan men altijd terecht bij de ge-
meentelijke diensten. – (D.D.)

BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN
DESTELBERGEN/HEUSDEN:

Wegwijs biedt elke maand de 
kans om gratis uw activiteiten 

en/of nabeschouwingen te 
publiceren. Indien grotere bij-
dragen kan er een (kleine) ver-
goeding afgesproken worden.

Info: info@dewegwijs.be
of 0478-97 87 11
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De eerste die me foto’s stuurde was mijn 
klankbord en vriend Rudy Vansteendam 
uit Heusden. In zijn tuin zitten enkele eek-
hoorns, die zich inmiddels al zo thuisvoelen 
dat ze op het terras dagelijks hun noten ko-
men oppikken. “Ze zijn helemaal niet schuw, 
integendeel ze voelen zich welkom”, weet 
Rudy. “Ongeveer 20 jaar geleden hadden 
we twee buren die fervente jagers waren, 
maar die ook aan ‘bosbeheer’ deden. Onze, 
en de ons omringende tuinen, kenden toen 

Eekhoorns, reeën, vossen, egel, tot zelfs bevers, steenmarter en wezel

Zoogdieren zijn in Damvalleigebied in opmars maar ook in uw tuin
Hoe het precies komt dat er de laatste tijd zoveel zoogdieren opgemerkt 
worden in onze gemeente, dat zou misschien na een onderzoek door 
Natuurpunt kunnen verklaard worden. Maar het is een vaststelling waaraan 
ook inwoners niet langer voorbijgaan. Ook Dirk Bogaert, de voorzitter van 
Natuurpunt-Damvallei is overtuigd dat het opnieuw de goede kant uitgaat 
met een aantal soorten die zich aan het herstellen zijn, en andere die voor 
het eerst opduiken. Wij legden ons oor te luisteren bij enkele persoonlijke 
vrienden die sommige van die zoogdieren fotografisch konden vastleggen. 
Schitterende beelden overigens wat er mogelijks op wijst dat de natuur in 
onze gemeente zich aan het herstellen is.

een ware invasie van kauwen en eksters, die 
zorgden voor overlast: in schoorstenen wer-
den nesten gebouwd, fruitbomen  werden 
geplunderd voor we de kans hadden zelf 
kersen, noten en andere vruchten te eten. 
Daarvan hadden ook onze buren (de jagers) 
last. Om er iets aan te doen op een natuurlijk 
verantwoorde wijze, hebben ze in de lente 
een eekhoorn (sciurus vulgaris, ook wel 
rode eekhoorn) uitgezet. Sciurus komt van 
het Oud-Griekse ‘skia’, wat zoveel betekent 

als ‘schaduw’, en 
‘oura’, Oud-Grieks 
voor ‘staart’. Een 
eekhoorn is dus een 
dier dat in de scha-
duw van zijn staart 
zit,” zo vertelde 
Rudy ons. En hij ver-
volgt: “Bij navraag 
vertelden ze dat een 
eekhoorn die zich 
voornamelijk voedt 
met paddestoelen 
en noten, ook ver-
lekkerd is op eieren 
van en jonge vogels. 
Hun bedoeling was 

dat die eekhoorn op jacht zou gaan en in 
de nesten van kauwen en eksters de eieren 
en jonge vogeltjes, gingen roven. En inder-
daad, na een paar weken werd de kauwen 
en ekster populatie sterk uitgedund. Dit 
ging niet zonder herhaaldelijke aanvallen 
van de kauwen en eksters, die hun broed-
sel zagen vernietigd worden. De eekhoorn 
verdween plots en tot deze herfst, 20 jaar 
later, hadden we er geen meer gezien.  Nu 
zitten er terug eekhoorns, ook wel schert-
send ‘ratje van het bos’ genoemd. Vooral 
onze 40 jaar oude notelaars vallen bij hen in 
de smaak. Praktisch elke ochtend komt hij/
zij langs om de voorraad aan okkernoten, 
die wij ‘bewust ‘ vergeten hebben, aan te 
vullen.  De eekhoorn legt op verschillende 
plaatsen voorraden aan, die hij/zij zich in 
de winter niet allemaal herinnert. Gevolg... 
hier en daar zullen zaailingen van notelaars 
in onze tuin opschieten. Maar ja, om de stra-
patsen van zo’n kleine gasten te zien, moet 
men iets overhebben, toch”, grapt Rudy.
Erik Leybaert die dicht bij het Damslootmeer 
woont, stelt hetzelfde vast. “Het is alsof de 
eekhoorn gewoon in mijn tuin woont”, zegt 
hij. Eekhoorns zijn wellicht nooit wegge-
weest, want je komt ze nu vaak tegen als ze 
in een razende vaart de weg oversteken en 
hun eigen leven riskeren.
Volgens Dirk Bogaert speelt de robuustere 
natuur duidelijk een rol: “de groenstroken 
zijn duidelijk meer aaneengesloten, waar-
door de dieren zich veiliger voelen”, zo 
weet hij. “Het zijn allemaal voorbeelden 
van herstel van de natuur, en daar kunnen 
we alleen maar blij om zijn”, zegt Dirk. Hij 
somt de dieren op die de laatste tijd gesig-
naleerd zijn en waarvan hij ook foto’s nam: 
egel, ree, vos, steenmarter, wezel, herme-
lijn, bunzing tot zelfs twee unieke bevers 
die hij na veel geduld en zoeken kon vast-
leggen in de Oostmeersen. Eekhoorns vor-
men dus geen uitzondering meer, maar ook 
de haas en vos is opnieuw in opmars. Wie 
kippen heeft met een open ren kan er al een 
tijdje van meespreken, want voor de vos is 
dat misschien een lekkernij. Voor de eige-
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Enkele van de zoogdieren die in onze 
gemeente gespot werden. De knobbelzwanen 
(watervogels) kwamen op een van de poelen in 
het Damvalleimeer voor. (foto’s R.V., E.L., D.B., 
K.D.M.)

naar is dat natuurlijk anders. Mijn buren 
aan de Dendermondesteenweg hebben 
op enkele maanden drie keer af te reke-
nen gehad met een vos die telkens drie 
kippen de kop afbeet. “De vos mag een 
mooi diertje zijn, wij zijn wel onze kippen 
kwijt”, zeggen ze. 
Koenraad De Mol is een uitstekend na-
tuurfotograaf. Hij gaat op onmogelijke 
uren op pad om dieren te spotten en zijn 
verzameling mag dan ook gezien: reeën, 
vossen, knobbelzwanen, ze komen al-
lemaal voor zijn (tele)lens terecht. “Had 
je me 20 jaar geleden vertelt dat er ooit 
reeën in de Damvallei gingen rondlo-
pen dan zou ik je gek verklaard hebben. 
Maar vandaag in 2021 kom ik een op de 
twee keren als ik in het gebied rondfiets 
deze schuwe dieren tegen. Je kan ze het 
best waarnemen in de vroege ochtend. 
Indien je ze tegenkomt, maak dan geen 
bruuske bewegingen. Als je niet beweegt 
heb je kans dat je ze mooi kan waarne-
men. In het voorjaar van 2020 ben ik in de 
Damvallei een zwanenfamilie beginnen 
volgen met 7 kuikens. De jongen blijven 
normaal een heel jaar lang bij hun ouders. 
Voor vogels is dat erg lang. Maar uiteinde-
lijk heeft geen enkel jong het overleefd. 
In de natuur geldt de wet van de sterkste. 
Momenteel zwemt er  een koppel zwanen 
rond op de Schelde. Hopelijk zullen zij het 
er beter doen met het grootbrengen van 
een kroost. En dan is er nog de vos. De 
naam “Reinaert” is sterk verbonden met 
de gemeente Destelbergen. Overal kom je 
de naam tegen; als brasserie, standbeeld 
of in fabels en gedichten. Maar de echte 
vos is terug van weggeweest in Vlaande-

ren, en zeker ook in Destelbergen. Inwoners 
die ’s nachts op pad zijn zullen hem wel eens 
zien opdagen hebben in de koplampen van 
hun  wagen. Dit intelligent, prachtig dier met 
zijn lange, rosbruine pluimstaart zorgt voor 
veel controverse en is geliefd of gehaat”, zo 
weet Koen. Luc Van Wambeke en zijn echtge-
note kunnen de aanwezigheid van de reeën 
bevestigen: “we zagen er vijf in onze achter-
tuin”, meldde hij ons. 

Dirk Bogaert krijgt het laatste woord: 
“Recent maakte ik een opname van een 
wezel als verkeersslachtoffer in de Damvallei- 
straat, waardoor bijvoorbeeld ons pleidooi 
om via eenvoudige ingrepen het aantal 
verkeersslachtoffers te verkleinen, bv. door 
reductie van de snelheid, het plaatsen van 
reespiegels of reflectoren. We moeten de 
dieren en de natuur een kans geven, zeker 
nu het de goede weg opgaat”. – (D.D.)
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Tekst en foto’s: Ivan Nimmegeers

Goud voor Vin de France Blanc Fumé 2017 
van Domaine Didier Dagueneau France
Op vrijdag 28 augustus proefde ik in Eetkaffee 
De Lieve (Sint-Margrietstraat 1 te Gent) Domaine 
Didier Dagueneau Blanc Fumé 2017 als begelei-
der van een kabeljauwhaasje. Didier Dagueneau, 
een wereldberoemde Franse wijnbouwer die zijn 
stempel heeft gedrukt op de benaming Pouilly-
Fumé, heeft zich ook in de Jurançon-wijngaard 
met meesterschap onderscheiden. Hij is in 2008 
overleden, maar zijn zoon Benjamin, die zijn va-
der al enkele jaren bijstond, heeft met dezelfde 
passie en hetzelfde talent de fakkel overgenomen. 
Samen met zijn zus Charlotte zetten ze de fami-
liegeest voort en runnen ze hun twee wijngaarden 
met dezelfde brio. Blanc Fumé, een assemblage 
van 4 percelen jonge wijnstokken van 5 tot 20 jaar 
oud, is aangeplant met een dichtheid van 8.000 
wijnstokken per hectare op 2/3 silexklei en 1/3 
mergel. Blanc Fumé is ook de andere naam van de 
druif Sauvignon. De opbrengsten zijn laag: min-
der dan 35hl/hectare. De Franse wijngaard leed 
in 2017 aan een historische vorst die doet den-
ken aan oude herinneringen aan 1991 of 1956. We 
tellen bijna 70% van de verliezen voor het Do-
maine Didier Dagueneau met één cuvée minder 
in productie: Buisson Renard. De warmte van het 
wijnjaar biedt deze wijn nog steeds een bijzon-
der uitzonderlijke kwaliteit. De vinificatie wordt 
gekenmerkt door een gisting op hout, vervolgens 

één jaar opvoeding op houten va-
ten en elf maanden in cuves en ten-
slotte 6 maand flesrijping. Gebotteld 
voor het eerste jaar niet meer onder 
Pouilly-Fumé, maar onder “Vin de 
France”. De Blanc Fumé is een zeld-
zame uitdrukking van mineraliteit 
en rijpheid van de vrucht. Rokerige 
en vuursteentonen domineren het 
mineraal boeket van de Blanc Fumé 
2017 dat eveneens citrusvruchten 
(pompelmoes, citroen) en groen fruit 
(groene appel, peer) etaleert. In de 
droge mond met een mooie materie 
veel frisheid en finesse. De mond is 
dicht en fluwelig en de afdronk lang. 
Te schenken tussen 10 en 12°C bij 
zeevruchten, varkensvlees  en gei-
tenkaas, liefst te drinken  voor 2028.

Blanc Fumé 2017 Domaine Didier Dagueneau 
Wijn van het jaar Wegwijs 2020
De zevende Wijn van het jaar van het tijdschrift Wegwijs is de Blanc Fumé 2017 van 
Louis-Benjamin Dagueneau (Frankijk). De zilveren medaille gaat naar Tr3smano 
Vendimia 2017 Ribero del Duero (Spanje) en de bronzen medaille naar Disznókó Tokaj 5 
puttynos Tokaji Aszu 2010 (Hongarije).

Het was alweer geen probleem om een kist Wegwijs-klassewijnen te vullen. Het aanbod 
was enorm rijk en alweer ondanks de Coronapandemie zeer kwalitatief. Het blijft elk jaar 
hartverscheurend kwaliteitsvolle wijnen naast de kist te zien vallen. Maar in eer en geweten 
werd geproefd en hergeproefd en voor de zevende keer de kist samengesteld. De selecties 
van de wijndomeinen zijn afkomstig uit 9 verschillende landen : Frankrijk (2x), Spanje (2), 
Zuid-Afrika (2x), Canada (1x), Duitsland (1x), Italië (1x), Hongarije (1x), Moldavië (1x) en 
Nieuw-Zeeland (1x). Voor de vierde keer is een Franse selectie Wijn van het jaar. Nochtans 
globaliseert de wijnwereld verder en groeit het aanbod kwalitatieve Belgische wijnen. Het  
tijdschrift Wegwijs zal met de rubriek ‘Glas op de wereld’, waar maandelijks 2 wijnen uit 
verschillende continenten worden voorgesteld en de nieuwe rubriek ‘Wijn van Belgische 
bodem’ met een wijn van een producent in België, inspelen op deze mondialisering, maar 
ook oog hebben voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Zilver voor Tr3smano  Vendimia 2017 Ribero 
del Duero España
In de Golden Mile, een kleine streek in Ribero del 
Duero ten westen van Peñafiel, produceren be-
roemde bodega’s (Vega Sicilia, Pingus, Arzuega, 
Alión, Hacienda Monasterio, Aalto, Viña Mayor 
en Pesquera) cultwijnen, die met 
gemak 100 tot 400 euro kunnen 
kosten. In het hart van de Gol-
den Mile ook het minder bekende 
Tresmano, dat aan een uitzonder-
lijke prijs-kwaliteitsverhouding 
op de markt gebracht wordt. Naast 
de terroir is er ook de liefde en 
passie van de wijnmaker Fer-
nando Remirez de Ganuza, op dit 
ogenblik één van de belangrijkste 
wijnproducenten in Spanje die 
samen met José Ramón Ruiz en 
Pedro Aibar Sánchez  het project 
Tr3smano draagt. De wijngaarden 
(zo’n 30 hectaren) zijn aangeplant 
met tussen 35 en 80 jaar oude Tinta del Pais, de 
lokale benaming voor Tempranillo. Op zaterdag 
17 oktober proefde ik voor de wijnrubriek ‘Glas 
op de wereld’ van november Tr3smano Vendi-
mia 2017 Ribero del Duero De diep kersenrode 
Tr3smano 2017 Ribero del Duero geurt naar kof-
fie, chocolade, zwart (braambes, blauwe bes) en 
rood fruit (kers, veenbes) met subtiele gerookte 
en geroosterde tonen en kruidige hint van peper 
en kaneel. De krachtige mond, fluwelige taninnes 
en hoog alcoholgehalte biedend, is droog, vlezig 
en elegant. Lang en glad in de afdronk. Een ex-
pressieve, stijlvolle klassieker, die een krachtig 
karakter, finesse en frisheid verenigt. Transamno 
Tr3smano 2017 Ribero del Duero kan vanaf nu 
gedronken worden, maar zal in de komende 7 jaar 
nog aan complexiteit winnen. Geserveerd op ka-
mertemperatuur tussen 15 en 18 °C is deze wijn 
een uitstekende metgezel voor geroosterd wild, 
runds- en lamsvlees.

Brons voor Disznókó Tokaj 5 puttynos Tokaji 
Aszu 2010 Hungaria
Op vrijdag 10 juli proefde ik de in juli 2013 ge-
bottelde Disznókó Tokaj 5 puttynos Tokaji Aszu 
2010. De helder, diep gouden Disznókó Tokaj 
5 puttynos Tokaji Aszu 2010, biedt zeer intense 

aroma’s van honing, gedroogd fruit 
(krenten), gekonfijte sinaasappelschil, 
marmelade en karamel. De volzoete 
mond in evenwicht door de leven-
dige aciditeit en gemiddelde alcohol 
smaakt naar steenfruitjam (perzik, 
abrikoos), geconfijt citrusfruit (si-
naasappel, citroen) en hints van va-
nille en honing. Zoete kruiden in de 
lange afdronk. Deze volle wijn kan 
nu gedronken worden, maar kan nog 
20 jaar en langer rijpen. Geserveerd 
tussen 11 en 13°C begeleidt Disznókó 
Tokaj 5 puttynos Tokaji Aszu 2010 
gevogelte, wit vlees met romige sau-
zen, champignon- of zeevruchtenri-
sotto, zoute blauwe kazen en desserts 
op basis van fruit of als aperitief.

Beaumont Family Wines 2017 Hope Margue-
rite South Africa
Op dinsdag 21 jauari proefde ik voor 
de wijnrubriek ‘Glas op de wereld’ 
de goudkleurige Beaumont Family 
Wines 2017 Hope Margueritte, die in 
de neus met een gemiddelde intensiteit 
een fruitkorf aan aroma’s presenteert: 
rijpe peer, appel, abrikoos, perzik, 
ananas en banaan met tonen van verse 
room, boter en vanille. In de mond is 
de wijn droog met iets meer dan een 
gemiddelde zuurgraad en body. De 
ronde mond heeft structuur en een 
precisie aan aroma’s. De lengte is iets 
langer dan gemiddeld. De smaken zijn 
boter, abrikoos, perzik en vanille. De 
wijn past uitstekend bij zeevruchten, 
vooral sint-jakobsschelpen en bij elk mild gekruid 
Aziatisch gerecht of bij voller wit vleesgerecht 
met een sausje. Beaumont Family Wines 2017 
Hope Margueritte zal zich de komende 5 tot 15 
jaar prachtig ontwikkelen op de fles.

Cave Spring 2014 Riesling VQA Niagara Pen-
insula VQA Icewine (Canada)
Rozijnen, gepocheerde peer, ge-
bakken abrikoos en honing met 
tonen van appel en geconfijte si-
naasappel geuren intens in de neus 
van de Cave Spring 2014 Riesling 
VQA Niagara Peninsula VQA Ice-
wine. In de mond, die weelderig 
zoet aanzet, een rijke, zijdeachtige 
textuur en goede zuurgraad met 
ananas, abrikoos en mandarijn. 
Een lange afdronk. Cave Spring 
2014 Riesling Ice Wine is goed 
gekoeld te serveren tussen 6 en 
8°C bij de meeste desserts, met 
uitzondering van chocolade, kaas 
met noten en gedroogd fruit, foie 
gras of licht gekruide crème brû-
lée.

Champage Charles Heidsick Brut Réserve 
France
De helder goudkleurige Champagne Charles 
Heidsick Brut Réserve (gedegorgeerd in 2019 en 
in de krijtkelders gelegd in 2016), met fijne en 
langdurige belletjes, presenteert een intense neus 
van toast en vers gebakken brioche, rijp fruit (ap-
pel, abrikoos), citrusfruit (citroen), boter, room, 
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honing en hazelnoten. 40% reserve-
wijnen geven aan de wijn complexi-
teit en elegantie. In de droge mond 
met tonen van geconfijt fruit en ci-
trusvruchten is deze non-vintage 
champagne met een hoge zuurgraad, 
zeer vineus, vol, levendig en fris. De 
finale wordt gekenmerkt door bit-
tere toets van een sinaasappelschil. 
Champagne Charles Heidsick NV 
Brut Réserve Disgorged 2019 is nu 
te drinken wanneer je kiest voor een 
jonge, frisse stijl of nog 5 tot 6 jaar 
te bewaren na dégorgement (2024-
2025) indien je een gerijptere stijl 

verkiest. Goed gekoeld tussen 6 en 10 °C is deze 
champagne uitstekend als aperitief of als begelei-
der van verse oesters.

Dr. H. Thanisch Berncasteler Doctor 2006 
Riesling Beerenauslese Deutscher Prädikats-
wein Mosel Deutschland
Op vrijdag 25 december proefde ik Dr. H. Tha-
nisch Berncasteler Doctor 2006 Riesling Bee-
renauslese Deutscher Prädikats-
wein Mosel bij ganzenlever.  Deze 
prijzige wijn met een alcoholge-
halte van 8% abv, een zuurgraad 
van 7,5 g/l en 191,8 g/l restsuiker 
geurt naar rijp steenfruit (perzik, 
gedroogde abrikoos), geconfijte 
citrusvruchten (citroen, nectarine), 
leisteen, honing en botrytis. In de 
mond een rijke en volle smaak, 
waar een uitgesproken zuurgraad 
de geconcentreerde zoetheid on-
dersteunt. Een indrukwekkende 
afdronk. Goed gekoeld (tussen 
6°C en 8°C) is deze Dr. H. Tha-
nisch Berncasteler Doctor 2006 
Riesling Beerenauslese een uitste-
kende metgezel voor ganzenlever 
in alle variaties, blauwe kaas en 
zeer rijke desserts. Hij laat zich 
nog dertig jaar bewaren. 

Klein Constantia -1685- Vin de Constance 2012 
Natural Sweet Wine South Africa 
Op zaterdag 23 november proefde ik voor de wijn-
rubriek ‘Glas op de wereld ‘Klein Constantia Vin 

de Constance 2012 Natural Sweet 
Wine’, in flessen naar 200 jaar oud 
model. De wijn, van kleur helder 
goudkleurig.  biedt intense aroma’s 
van mandarijn, abrikoos, perzik, 
honing, verse gember en kweepeer. 
In de frisse, romige mond zoekt een 
goede zuurgraad het evenwicht met 
de rijke zoetheid en ontplooit sma-
ken van sinaasappelmarmelade, 
gember. De wijn eindigt met een 
zeste van sinaasappel en mandarijn 
in de lange en levendige afdronk. 
Goed gekoeld tussen 6 en 8°C is 

Klein Constantia Vin de Constance 2012 nu te 
drinken en minstens tot 2050. Deze Vin de Cons-
tance 2012, waarvoor 26 passages in de wijngaard 
nodig waren, is een ideale metgezel van zoete en 
fruitige desserts, alsook zachte, blauwe kazen.

La Rioja Ata S.A. Cosecha 2010 Gran Reserva 
904 Rioja DOC
Subtiliteit, elegantie, finesse, delicatesse en zij-
deachtige structuur kenmerken de uitzonderlijke 
jaargang 2010 van La Rioja Ata 
S.A. De kersenrode La Rioja Ata 
S.A. Cosecha 2010 Gran Reserva 
904 Rioja DOC met granaatrode 
randen geurt zeer intens naar kers, 
framboos, vanille, tabaksbladeren, 
cederhout, chocolade en leer met 
tonen van balsamico en witte peper. 
In de mond, fris en evenwichtig, met 
zijdeachtige tannines en een zachte, 
verfijnde lange, krachtige afdronk 
met koffie, karamel en zoethout. Ge-
serveerd op kamertemperatuur (15-
18°C) begeleidt La Rioja Ata S.A. 
Cosecha 2010 Gran Reserva 904 is 
uitstekend bij hoofdgerechten, al-
lerlei soorten vlees (rundsvlees, lam, 
kalfsvlees, gevogelte) en stoofschotels, alsook 
bij desserts met couverturechocolade. Dit perfect 
huwelijk van Tempranillo met 10% Graciano, is 
eveneens een zeer geschikte after-dinner drank.

Luccarelli Old Vines Primitivo di Manduria 
2016 Italia
Vanille, chocolade, tabak en zwart (braambes, 

zwarte bes) en rood fruit (kers) met 
kruidige tonen (kaneel, zwarte pe-
per) vormen het intens boeket van 
de diep robijnrode Luccarelli Old 
Vines Primitivo di Manduria 2016, 
een monocépagewijn, afkomstig 
van tot 90 jaar oude Primitivo. In 
de geconcentreerde mond met fijne 
tannines weelderig, krachtig en 
vol. Fluwelige afdronk. Na decan-
teren en opgediend aan 17-18°C, is 
Luccarelli Old Vines Primitivo di 
Manduria 2016 een ideale begelei-
der voor runds- en lamsvlees, ge-
vogelte en gezouten vlees. De wijn 
is vanaf nu (geproefd op zaterdag 
14 november 2020) te drinken tot 
2026.

Purcari Chateau 2018 Negru di 
Purcari Moldova
Tijdens de webinar op zaterdag 3 oktober (The 
National Wine Day 2020) stond als vierde wijn 
Purcari Chateau 2018 Negru di Purcari op de 
proefbank. Deze blend van 55% Cabernet Sauvig-
non, 40% Saperavi en 5% Rara Neagrã (Appel-
lation: Moldova – alcohol: 14%) biedt een com-
plex en  intens boeket met fijne aroma’s van zwart 
fruit (pruim, braambes, zwarte bes,zwarte kers), 

De kist klassewijnen 2020 omvat volgende wijnen in alfabetische 
volgorde :
Beaumont Family Wines 2017 Hope Marguerite
Cave Spring 2014 Riesling VQA Niagara Peninsula VQA Icewine
Champage Charles Heidsick Brut Réserve
Disznókó Tokaj 5 puttynos Tokaji Aszu 2010
Domaine Didier Dagueneau Blanc Fumé 2017
Dr. H. Thanisch Berncasteler Doctor 2006 Riesling Beerenauslese
Klein Constantia -1685- Vin de Constance 2012
La Rioja Ata S.A. Cosecha 2010 Gran Reserva 904 Rioja DOC
Luccarelli Old Vines Primitivo di Manduria 2016
Purcari Chateau 2018 Negru di Purcari
Tr3smano  Vendimia 2017 Ribero del Duero
Two Rivers Convergence Sauvignon Blanc 2018

Erelijst Wijn van het jaar Wegwijs

2020 Blanc Fumé 2017 Domaine Didier Dagueneau

2019 Adega de Favaios 1980 Moscatel do Douro 
2018 Quinta das Lamelas +40 Years Old White Port
2017 Château de la Gardine l’Immortelle Châteauneuf-
         du-Pape 2015
2016 Devaux Cuvée D
2015 Agricola Querciabella – Carmentina 2007
2014 Chassenay d’Arce Cuvée Confidences Rosé Brut

rode kers, vanille, chocolade en 
leer. In de fluwelige mond met een 
mooie materie, krachtige structuur 
en goede aciditeit. Lang en delicaat 
in de afdronk. Purcari Chateau 2018 
Negru di Purcari Moldova heeft een 
bewaarpotentieel van 10 jaar en is 
een ideale partner bij gerijpte kazen 
en nobele wild- of gegrilde rood 
vleesgerechten.

Two Rivers Convergence 
Sauvignon Blanc 2018 
Marlborough New Zealand
Op zaterdag 16 augustus proefde ik 
voor de wijnrubriek ‘Glas op de we-
reld’ de helder strogele Two Rivers Convergence 
Sauvignon Blanc 2018 met goudgroene weerspie-
gelingen, geurt naar tropisch fruit (papaja, mango, 
passievruchten) en citrusfruit (limoen, grapefruit) 
met subtiele tonen van kruisbes en tomatenblad. 

De geconcentreerde mond met zijn 
zachte zuren is droog en zoutig, 
fris en elegant. Lang en glad in de 
afdronk. De wijn is op dronk en 
gekoeld tussen 7 en 10 °C is Two 
Rivers Convergence Sauvignon 
Blanc 2018 een uitstekende met-
gezel voor zeevruchten, schaal-en 
schelpdieren, pasta met vis, gevo-
gelte, schapen- en geitenkaas en 
asperges.
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