
Nr.107 - Januari 2021                            19070

Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/1 en 2/2 teksten dienen binnen 
te zijn 12/1 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

Mysterie rond verzetsheld
Adrien De Groote - blz. 10 tot 16

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

Blader snel naar P 52 - 53

 Proef Toscane op haar best.

www.lemuricce.com

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

Blader snel naar P 52 - 53

 Proef Toscane op haar best.

www.lemuricce.com

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

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
Winterbanden, op aluvel-
gen maat 195/65 R15 met 
ongeveer 10.000 km. Moet 
weg wegens andere wa-
gen, als nieuw. Prijs 100 
euro. Fietsendrager voor 
op trekhaak (voor 2 fietsen)  
20 euro. Tel 09-229.11.05 of 
0498-540987

TE KOOP
Naaimachine Singer, in zeer goede staat, met draagtas. 
VP 80 euro. Tel. 09-231 95 14 of 0478-508 929

TE KOOP
Winterkit Goodyear banden ultragrip 
m+s 215/65 r16 98h, prijs 250 euro, bij in-
teresse bel 0477-72.04.96

TE KOOP
50 DVD- van de serie Midsomer Murders. 
Alle seizoenen. Volledig Nieuw – NIET UIT VERPAKKING 
GEWEEST. Prijs:  150 Euro (gunstprijs).  Info. 0495/163857

TE KOOP
Vier eiken stoelen, biezen zitting (10 euro/stuk); eiken 
kast H90, B90, D45 cm, 50 euro; legoblokken Duplo 40 
euro; Oxford herenfiets 100 euro. Info: 09-228 63 26

TE KOOP
Fietsdrager voor trekhaak 
(2 fietsen): 50 euro.
Info:0495/508405

TE KOOP
Baby-uitzet: Verzorgings-
tafel & -tas met acces-
soires, aankleedkussen 
& overtrek, luieremmer, 
mobiel. Voeding: melkaf-
kolftoebehoren Medela, 
electr. flessenverwarmer, 
flessen, -afdruiprek, steri-
lisator microwavemagne-
tron, maatbeker, drinkbe-
kers (met tuit en/of oren), enz… Slapen: anti-wiegen-
dood matras, matrashoezen, slaapwikkels,  slaapzakken, 
enz.; doudouknuffel voor meisje. Badcapes, antislip bad-
matje. Kleding 0 tot 2 jaar (allerlei). Alles afzonderlijk te 
koop. Interesse? Bel: 09/230.44.88

TE KOOP
Woning, Koutergoedstraat 55, Oostakker,
Alle info: 0495 44 55 66
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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 

In de buurt werden zo’n zestienhonderd flyers 
rondgedeeld, en daarop kwam een flinke reac-
tie van wel ruim zeshonderd mensen. In de pe-
titie keert men zich tegen de sluiting voor alle 
verkeer. Vooral voor voetgangers en fietsers is 
het een doorn in het oog, en dat pikken de on-
dertekenaars niet.
Op een vraag van CD&V-raadslid Ivan Stevens 

Veel protest tegen sluiting spoorwegovergang
Zoals in de vorige Wegwijs al aangehaald, konden inwoners bezwaar 
aantekenen tegen de plannen van Infrabel, met betrekking tot het sluiten van de 
spoorwegovergang van de Hoenderstraat. Die van de Groenstraat was al dicht. Meer 
dan zeshonderd inwoners, o.w. veel directe buren, hebben een petitie ondertekend 
die aan burgemeester Elsie Sierens werd overhandigd.

repliceerde de burgemeester “dat  de verdere 
aanleg van de fietssnelweg langs de spoorlijn 
L59, een initiatief van de provincie Oost-Vlaan-
deren, hier nauw bij aanleunt en een oplossing 
kan bieden”. Bovendien is er een impasse, want 
ter hoogte van de spoorwegovergang aan de 
Burgstraat zit men met een probleem om de 
fietssnelweg door te trekken.

De problematiek sleept al lang aan, zo verne-
men we nog van collega Geert Herman van De 
Gentenaar. “Bij de uiteindelijke timing voor 
beide projecten moet bekeken worden of dit 
op termijn niet zou resulteren in een verkeers-
opstopping. Twee doodlopende straten zijn 
geen optie”, vernemen we. 
De gemeente zou de ingediende bezwaar-
schriften tegen de sluiting van de Hoender-
straat meenemen naar de besprekingen met 
Infrabel. Volgens schepen van mobiliteit Ver-
cruyssen is er mogelijks nog een andere uit-
weg bij een definitieve sluiting: “mogelijk kan 
er werken worden gemaakt van de heropening 
van een wederrechtelijk gesloten trage wegel 
in de Groenstraat, iets wat al in de vorige legis-
latuur werd besproken”. – (D.D.)

AXEL
LENAERTS
makelaars

Axel Lenaerts Makelaars

Destelbergen

Destelbergen@axellenaerts.be

T. 09-219 08 77 

Te koop in Heusden: Rustig gelegen villa 
Rustig gelegen villa met 3 slaapkamers omringd door een prachtige 

zuidgerichte tuin met terras. Achterliggend aan de tuin is er een 
openbare groenvlakte. De villa is gelegen op een boogscheut van 

Heusden en nabij op-en afrit R4.

E-peil: 205 kWh/m²  - Vraagprijs: 540.000 euro

De redactie van Wegwijs wenst iedereen een gelukkig en - vooral - gezond 2021 !
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Algemene schilderwerken - Binnen en buiten
Behangwerken - Plamuur- en gyprocwerken

Gevelrenovatie - Vloerbekleding

GRATIS ADVIES EN PRIJSOFFERTE

Belgiëlaan 46 - 9070 Destelbergen
info@schilderwerken-gyssels.be

Ontdek ons
ook op

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

Viergeslacht in gezin Vercruyssen 
In het gezin van Denis en Christine Vercruyssen-Detavernier uit de 
Beukendreef, kan men voortaan terugkijken op een  vrouwelijk vier-
geslacht. Vriend Denis had het ons al verteld, en wachtte fier af want 
het vrouwelijk viergeslacht was voor begin december. De ooievaar 
kwam evenwel al eind november en we hebben het vrouwelijke vier-
geslacht nu op de foto: overgrootmoeder Christine Detavernier en 
grootmoeder Barbara Vercruyssen zijn beide uit Destelbergen, klein-
dochter Paulien De Visscher en kersvers achterkleinkind Olivia Tijtgat 
zijn uit Astene. Namens Wegwijs een dikke proficiat aan de terecht 
fiere dames. – (repro D.D.)

DAGBLAD KRANTEN WINKEL - DESTELBERGEN DORP

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

(naast Belfius, rechtover gemeentehuis)

OPEN OP NIEUWJAARSDAG 10-20 UUR

IMAM PRESS-
EN GIFT SHOP

AGENDA / KALENDERS 2021
DE DRUIVELAAR 2021

• wenskaarten
• nieuwjaarskaarten
• verjaardagskaarten
• kaarten allerlei...

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

Wij wensen iedereen
een prettig eindejaar en
een goede start in 2021 !

Belofte Siebe Deweirdt breekt sleutelbeen
De Heusdense wielerbelofte Siebe Deweirdt heeft het wielerjaar 
2020 in mineur zien eindigen. Tijdens een MTB-training in Gooik 
kwam hij zwaar ten val en brak zijn sleutelbeen op liefst vier plaat-
sen. “Het gevolg van een tak die in mijn voorwiel kwam”, aldus 
Siebe, die nog vertelt dat er acht bouten nodig waren om het sleu-
telbeen terug juist op zijn plaats te houden. De ingreep werd ge-
daan door specialist Mortier. In het voorjaar mogen de bouten er 
opnieuw uit, maar hij mag op de rollen rijden. (D.D.)
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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. 

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. 

BLOEDGEVERS
HEUSDEN: 

BLOEDINZAMELING 

DOMEIN
KOLLEBLOEM
Leenstraat 18,

Heusden

WOENSDAG 27 JANUARI

17U TOT 19U30

Opgelet: enkel op afspraak:
donorportaal.rodekruis.be

Dit keer werd de verjaardag uitzonderlijk 
gevierd door corona, versta dus compleet 
achter glas. Geen groot feest in het WZC 
Kouterhof haar tweede thuis, maar wel 
een intiem gebeuren met Elza centraal in 
een zetel naast haar zoon Daniël Hulpiau 
en schoondochter. Aan de buitenzijde van 
het woonzorgcentrum nam directrice  Ca-
roline Laeremans het woord, burgemees-
ter Elsie Sierens en eerste schepen Wim 
Raman zorgden voor een korte toespraak.
Daaruit leerden we toch dat Elza de 3e 

107e verjaardag gevierd achter glas in WZC
Het levensverhaal van de inmiddels 107 jaar geworden Elza 
Roels moeten we u niet meer vertellen, dat heb je de voorbije 
jaren voldoende gelezen.

oudste is in Oost-Vlaande-
ren, maar dat scheelt am-
per enkele maanden met 
die andere twee vrou-
welijke eeuwelingen. De 
oudste inwoner in ons 
land is nu de 111-jarige 
Julia Van Hool uit Lier. 
“Het zijn allemaal vrou-
wen die zo oud worden, 
Elza heeft dus nog per-
spectief”, grapte de bur-

gemeester, wat 
flink wat applaus 
ontlokte van het overwe-
gend vrouwelijk zorgper-
soneel. Schepen Raman 
gaf nog een schets van de 
levensloop van Elza. Met 
de burgemeester heeft El-
za dan weer de voornaam 
gemeen, in haar zangcar-
rière opteerde ze voor de 
naam Elzy d’Orsy, en ze 
verjaren beide in decem-
ber en wonen in Heusden. 
– (D.D.)

Een beeld van de 107-jarige 
achter glas. (D.D.)

Een beeld van de personen aan de 
andere zijde. (D.D.)
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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 JANUARI bij ons binnen 
zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van 100 euro
geschonken door Sleeplife Oostakker

We vroegen aan onze lezers:
Welke taart geniet uw voorkeur?

A. Biscuit met slagroom
B. Aardbeientaart
C. Vlaai

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. Axel Daeseleire 23%
B. Wim Opbrouck 25%
C. Johny Voners  52%

Er waren 178 deelnemers.

Winnaar werd Jutta De Moor, Ferdinand 
Snellaertplein, Sint-Amandsberg (23, 
29, 48). Haar grootvader kwam haar 
waardebon van 100 euro afhalen bij 
Dranken Goossens. Proficiat !

Waren dichtbij en wonnen ook 
waardebonnen: 

Milena Heyman, De Meyer Marc, 
Laureyns Nicole, Liliane De Mol, 
Florentine De Boever, 
Peelman Norbert, Jeffrey Neetesonne, 
Patrick Fant.

Proficiat!

“Omdat in deze periode de gilden geen activi-
teiten mogen doen, willen we vanuit de consu-
lenten een aanbod uitwerken om de mensen in 
het dorp toch iets buiten aan te bieden”, vertelt 
ze. “Sinds enkele weken worden Beter BUITEN 
wandelingen aangeboden in Oost-Vlaanderen. 

De naam verwijst naar ons 
ledenblad ‘Buiten’. Het zijn 
leuke wandelingen, volledig 
coronaproof en je kunt er nog 
iets mee winnen ook. Onder-
weg neem je bij de voorge-
stelde herkenningspunten een 
foto van jezelf (of je groep) 

Initiatief van de Landelijke Gilden:

Blijde Vercamer stippelt wandelingen uit in Heusden
Ex-gemeenteraadslid Blijde Vercamer (dochter van Sander), werkt voor de 
Landelijke Gilden, een socio-culturele volwassenorganisatie gericht naar 
dorps en plattelandsbewoners. 

Een beeld van 
het parcours uit 
de uitgestippelde 
wandeling. (repro D.D.)

en je stuurt die op naar oostvlaanderen@lan-
delijkegilden.be.   Met een beetje geluk win je 
dan maandelijks een mooi pakket hoeve- en 
streekproducten of een weekend ‘Logeren in 
Vlaanderen’, als je op het einde van het seizoen 
wordt uitgeloot. De wedstrijd staat open voor 
iedereen”, verduidelijk Blijde. 
Interessant om weten is dat ze nu ook al twee 
wandelingen maakte in Heusden die sinds enige 
tijd uitgepijld zijn voor een maand. Blijde: “Ik 
kreeg hiervoor toestemming van de gemeente 
en al veel positieve reacties, zowel onderweg 
tijdens het uitpijlen als op de Facebookpagina 
van ‘Ge zijt van Heusden’. De wandeling is gratis 

te downloaden via RouteYou. De tweede wan-
deling is opnieuw gesitueerd in Heusden en je 
kunt ze gewoon wandelen en ze wordt een 
maand lang uitgepijld. Je vindt hier in bijlage 
een routeblad met de herkenningspunten on-
derweg. Je kan de route ook downloaden via 
onderstaande link of QR-code. www.routeyou.
com/nl-be/route/view/8137252/   - (D.D.)
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Wij wensen u fijne feestdagen en een goede start in 2021 !

kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

VOLG ONS OP

De Gallische Hoeve is een beetje mijn moti-
vatieproject”, vertelt hij.  Van Horebeek past 
in het rijtje volksfiguren die wij voorhadden 
om eens te interviewen. Al van bij de start 
was hij nauw betrokken bij de Gallische Hoe-
ve, we verhelen niet dat het ook een beetje 
zijn geesteskind is. Als er in de Gallische Hoe-
ve iets te doen is, dan is Raymond er altijd bij.

Maar wie is hij?
We laten het Raymond zelf vertellen. “Van 
opleiding ben ik maatschappelijk werker. Ik 
was actief in Antwerpen en Gent, mijn op-

leiding is in zeker zin geleidelijk gebeurd. Ik 
was bijvoorbeeld actief in Amersfoort waar 
ik zorgscholing volgde in dienstverband. Ik 
werkte ook voor kinderbescherming in Rot-
terdam, en sociale pedagogie in een centrum 
in Gouda met werkplaatsen in Dordrecht en 
Gorinchem. Ik heb dus een Nederlandse pe-
riode achter mij liggen. Mijn kinderen zijn 
overigens in Oosterhout (Noord-Brabant) ge-
boren. Maar in 1982 kwam ik met mijn gezin 
terug naar België. Ik was toen al dik voorbij 
de veertig en kreeg alleen nog nepcontrac-
ten, wat resulteerde in 40% loonverlies. Dan 

weet je het wel met een gezin 
met twee kinderen”.

Raymond Van Horebeek werd 
ook een tijdje werkloos, tijd die 
hij nuttig besteedde om zich te 
herbronnen. “Ik heb toen heel 
veel gelezen, vooral geschiede-
nis. Ik was altijd al geïnteres-
seerd in waar je woont, in welk 
land, en welke gewoonten er 
toen waren. Dat zat een beet-
je in de richting van mijn oor-
spronkelijke opleiding, waarbij 
ik maatschappelijk werk stu-

Volksfiguur uit de Gallische Hoeve…

Raymond de Galliër wacht op heropening voor de klassen
Al van Raymond de Galliër gehoord? Zijn echte naam is Raymond Van Horebeek, 
en hij is de gids die vaak schoolkinderen uitleg geeft als ze de Gallische Hoeve 
bezoeken. Door corona liggen die bezoeken wat stil, en Raymond draait nu wat 
met zijn vingers. “Ik kijk er opnieuw naar uit om te mogen vertellen.

deerde. De interesse in de medemens zeg 
maar, en waar komen we vandaan? De idee 
ontwikkelde zich toen in een samenwerking 
met gelijkgestemde mensen waaruit dan de 
Gallische Hoeve is ontstaan. Waarbij we eerst 
hoevebouw, nadien de evolutie van de bewo-
ners onderzochten, later workshops organi-
seerden en eens van start ook schoolgroepen 
konden inviteren”.

Raymond heeft dat jaren gedaan. Dat werk 
ligt nu wat stil, maar dat wil niet zeggen dat 
Raymond de Galliër, want dat is nu zijn bij-
naam, op zijn lauweren rust. “Ik ben dan wel 
met pensioen, maar ik blijf me vervolmaken 
in de hoop dat we straks als de mogelijkhe-
den zich aanbieden, opnieuw schoolklassen 
kunnen rondleiden en informeren. Dat is een 
mooie hobby, waar ik mijn ziel in stop. Het is 
dan ook een beetje mijn geesteskind”, aldus 
Raymond Van Horebeek. Hij is toevallig een 
dichte buur van die andere volksfiguur Jo-
han Dumoulin, waarover elders meer in deze 
Wegwijs. Ook Johan komt vaak naar de Galli-
sche hoeve. – (D.D.)

Raymond Van 
Horebeek,
 beter gekend als 
Raymond de Galliër.
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ALLES VOOR
DANS EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open

van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

Destelbergenstraat 83 - Sint-Amandsberg

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

Ook
thuislevering
mogelijk

Ook café Vriendenkring in Heusden gaat dicht
Het populaire café Vriendenkring uit de Steenvoordestraat in Heusden, waar de 66-jari-
ge Etienne de  Jaegher bijna 25 jaar achter de tap stond, is dicht. Burgemeester Sierens 
en middenstandschepen Wim Raman kwamen de uitbater nog een laatste bezoekje 
brengen. De zaak is nu gesloten en van opvolging is voorlopig zeker geen sprake. Eti-
enne gaat met pensioen, en zou eind december exact een zilveren jubileum in zijn zaak 
gevierd hebben. Maar we moeten het niet meer benadrukken, door corona werd be-
slist om er gewoon een punt achter te zetten, ook al viel dit zwaar. “Toch een beet-
je met pijn in het hart,  want het was een tof café”, vertelt jongste dochter Jolien, die 
ook nog in Heusden woont. Etienne had drie kinderen met Frederik en ook nog Eveli-
ne. De echtgenote van Etienne is al vele jaren geleden overleden, hij stond dus wat al-
leen in zijn zaak.
Het café had in de beginjaren nog een supportersclub voor het lokale voetbal en er was 
ook een biljart- en teerlingclub. Maar dat is nu allemaal geschiedenis in Heusden. – (D.D.)

Uitbater Etienne de Jaegher kreeg nog 
een afscheidsbezoek van burgemeester 
en eerste schepen. (D.D.)

Magda was een echte cafébazin, 49 jaar lang 
heeft ze café gehouden. Ze is eerst gestart 
in Lebbeke met café te houden. Twaalf jaar 
lang en daarna 1 jaar in Beervelde en dan 
is ze naar Destelbergen getrokken om cafe 
De Nieuwe Autobus in de Haenhoutstraat te 

Café Nieuwe Autobus stopt er mee…
Covid-19 heeft zijn weerslag op een aantal middenstandszaken in onze 
gemeente. In het rijtje past ook de bruine kroeg en legendarische “De 
Nieuwe Autobus” aan de Haenhoutstraat. Na 36 jaar was het over en out 
voor Magda Heyvaert, die met pijn in het hart haar café moet verlaten.

Café De Nieuwe Autobus in de 
Haenhoutstraat: dicht na 36 jaar… (D.D.)

openen. Het werd er ook een supporterslo-
kaal voor de Buffalo’s.
In 1984 ging ze er open, 36 jaar lang heeft ze 
daar genoten van elk moment in haar eigen 
cafeetje, waar er toch zoveel te doen was.
Zo organiseerde ze elk jaar het eerste week-

end van augustus een 
grote kermis met ver-
schillende activiteiten 
en optredens van be-
kende zangers, wat 

telkens een groot succes werd. Ze startte in 
haar zaak ook een bolders- en schietclub op. 
Elke maand was er daar wel iets te beleven, 
een feestje dat hield haar ook niet tegen zo-
lang er maar ambiance was.
Jammer genoeg kreeg ze in juli dit jaar min-
der goed nieuws. De eigenares liet weten dat 
ze tegen eind december eruit moest, het was 
een harde klap zowel voor haar als voor de 
klanten. Wat er met het café  gaat gebeuren 
dat weet voorlopig niemand dat maakt het 
nog zwaarder…
Magda: “Op 31 oktober was er een groot af-
scheidsfeest gepland, maar de moeilijke tijd 
van corona en lockdown hebben daar toen 
anders over beslist, en zo was de gekende 
bruine kroeg vroeger dicht dan oorspronke-
lijk gedacht. Het gemis is enorm en een gro-
te aanpassing is het zeker, maar de klanten 

blijven contact houden wat een grote 
steun betekent voor mij.” En van zodra 
alles terug wat normaal is zal er elke 
maand een bijeenkomst zijn onder de 
klanten om de andere collega’s te steu-
nen in de horecasector, want  dat ligt 
nu al vast.
Magda wil iedereen bedanken voor 
de mooie jaren in het café en de vele 
hulp en steun die ze gekregen heeft. 
Op naar een nieuw hoofdstuk in haar 
leven nu… en genieten van haar pen-
sioen… - (D.D.)Magda Heyvaert (D.D.)
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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

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

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Geschenkenmaand bij uitstek

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Elektriciteitspannes
in Destelbergen en Heusden

De voorbije maand hebben de inwoners 
liefst drie keer een elektriciteitspanne 
meegemaakt. Telkens vielen ook de in-
ternetverbindingen uit. De oorzaak was 
telkens een spontaan defect op het hoog-
spanningsnet, waarbij achttien distributie-
cabines geïmpacteerd werden. Hierdoor 
zaten de laatste keer ruim 636 klanten zon-
der elektriciteit. De laatste panne duurde 
1u20’. Het net werd ter plaatse verschakeld 
door de wacht-schakeltechnici om zo het 
Midden Spanning-net te hervoeden. Iets 
meer dan de helft van de stroomcabines 
werd hervoed na 65’, de laatste cabines na 
1u20’. Zo vernamen we van burgemeester 
Sierens.
Sommige mensen kwam de stroompanne 
heel ongelegen: enkele leerkrachten die 
van thuisuit les gaven ondervonden hinder. 
Ook enkele middenstanders hadden last, 
zo liet VZD-voorzitter Mario Verschraegen 
ons weten. – (D.D.)

Geen vuurwerk op oudejaarsnacht
en de periode van de eindejaarsfeesten

Net als vorig jaar heeft de gemeenteraad 
beslist dat er geen vuurwerk mag afgesto-
ken in de periode van de eindejaarsfeesten 
en tijdens oudejaarsnacht. Ook de provin-
cie heeft dat bij besluit van de provincie-
gouverneur al beslist voor de hele provin-
cie. Wie dus toch probeert zal het geweten 
hebben, want er volgt sowieso onderzoek 
en een flinke boete. Het verbod heeft vele 
redenen die we hier niet nog eens gaan 
opsommen, denk alleen maar aan de die-
ren en het mogelijke brandgevaar. Niet 
doen dus is de boodschap. – (D.D.)
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UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be

En dat blijkt ook als je op het internet wat gaat 
opzoeken. Op uitzondering van een gedachte-
nisprentje van Adrien, dat bij zijn uitvaart op 
wel duizend exemplaren werd gedrukt, is er echt 
weinig te vinden. Zijn naam staat zelfs niet in de 
lijst van de terechtgestelden. Dat is voor mij een 
mysterie. Vandaar dat ik in de vorige Wegwijs 
een oproep lanceerde naar nazaten van de dok-
tersfamilie en dus van Adrien. Zelf wakkerde ik 
de onderzoeksjournalist in mezelf even aan om 
alles te weten te komen. Versta daaronder dat 
ik allerlei bronnen heb aangesproken, inbegre-
pen de twee boeken uit Destelbergen 
waar De Groote even ter sprake komt. 
Ik begon bij het gemeentelijk museum, 
maar ook bij mensen waarvan ik ver-
moedde dat ze misschien konden hel-
pen. En ja, ik heb snel nog familieleden 
gevonden waarmee ik in corresponden-
tie kwam. Ik verwijs naar Jezuïet André 
Cnockaert en de ziekenhuispastor van 
Maria Middelares Philippe Bafort. Mijn 
grootste bron, ik zal maar eerlijk zijn, 
kwam nog uit Duitse hoek, de dag-
vaarding van de politieke gevangenen. 
Plots kon ik het uitgespitte verslag te-

Verzetsheld  uit Destelbergen kwam 75 jaar geleden in urne terug thuis…

Mysterie over onthoofde verzetsleider
Adrien De Groote opgelost! 
Op 11 november jl. was ik als reporter aanwezig op de jaarlijkse 
Wapenstilstandherdenking in Destelbergen. Burgemeester Sierens en eerste 
schepen Wim Raman, geflankeerd door Vredesbewegingvoorzitter Hugo 
De Smet en Piet Velghe legden bloemen neer, terwijl ik de foto’s nam. Mijn 
aandacht ging naar de gedenkplaat van verzetsheld Adrien De Groote, van 
wie ik wist dat die 75 jaar geleden in een urne teruggekeerd was naar zijn 
Destelbergen. Omdat ik vaak zoek naar onderwerpen voor Wegwijs, en ik 
van thuisuit altijd verhalen had gehoord over het gezin van dokters Alfons en 
Marcel De Groote, en het tragische verhaal van Adrien, was ik meteen geboeid 
om iets te schrijven over de Destelbergense verzetsheld. Uit een kort gesprek 
met Hugo De Smet leerde ik dat er nu nog te weinig gekend is over de figuur 
van Adrien De Groote, toch een belangrijke verzetsheld in onze regio.

rugvinden van de ongeveer veertig verzetslie-
den, die samen met Adrien werden opgepakt. 
Dank vooral aan ex-schepen Roger De Sutter, 
auteur Marc Verschooris en Marcel Van Heden 
uit Heusden en Luc Van Ooteghem die nog an-
dere interessante details wisten. Er waren er 
ook anderen, boeken o.m., want de opzoekin-
gen hadden me in die mate te pakken dat ik er 
veel tijd en energie heb ingestopt. Ik had daar 
ook een goede reden voor. Ik voelde me schat-
plichtig tegenover de familie De Groote, omdat 
wijlen de oude dokter Alfons mijn ouders, in pe-

nibele omstandigheden in de zomer van 1940, 
toen mijn vader zonder werk was gevallen door 
Duitse inbeslagname van zijn bedrijf, en met ze-
ven kinderen om op te voeden, aan werk had 
geholpen bij de burgerlijke stand van Destelber-
gen. Dokter Alfons ook een vroedkundige, was 
zeer gekend bij ons thuis. Want  al mijn broers 
en zussen zijn bij ons thuis in zijn bijzijn ter we-
reld gekomen. Dat was ik nooit vergeten. In 
onze familie, net als in vele Destelbergense ge-
zinnen, stond de doktersfamilie De Groote hoog 
aangeschreven. Ik denk dat half Destelbergen, 

of meer, er dé huisdokter mee had. 
Later ook met zijn zoon Marcel (de 
jonge dokter), maar dat is een ander 
verhaal. We zouden het over Adrien, 
de verzetsheld hebben.
Adrien De Groote werd op 15 okto-
ber 1910 geboren in Destelbergen. Hij 
was het vierde kind in het gezin van 
dr. Alfons Bernard De Groote (afkom-
stig uit Merendree) en Louise Marie 
De Pourquoy. De andere kinderen wa-
ren Marcel (°1903-1992), Marie-The-
resia (°1907-1998), Marie-Ludovica 
(°1909-1985) en de te vroeg gestorven 
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Zelf ingekleurde foto van Adrien 
De Groote zoals hij op het 
gedachtenisprentje stond. (D.D.)

Het gezin De Groote, foto vermoedelijk uit 1940-41. Adrien zit vooraan naast 
zijn zus en moeder. Beide dokters De Groote staan bovenaan, met ook nog 
schoonzoon Marcel Cnockaert. (ingekleurd/D.D.)
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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

Albert (°1915-1915). Allemaal Destelbergenaars 
van geboorte.
Het leven van Adrien had er wellicht heel an-
ders kunnen uitzien. Het was al een bijzonder 
iemand bij zijn geboorte, want de akte kreeg 
een correctie (kopie in mijn bezit),  later werd 
ook zijn overlijdensakte aangepast. Beide heel 
normaal, maar toch uitzonderlijk. Adrien (offi-
cieel Adrianus) liep mogelijks school in het la-
ger onderwijs in Destelbergen (maar dat heb ik 
toch niet gevonden), en was zo’n uitmuntend 
student dat hij naar de Rijksmiddelbare school 
in Gent en later ook nog naar de Universiteit 
ging. Hij koos na zijn middelbare studies, voor 
de richting van dokter, net als zijn broer Mar-
cel die hem al eerder de weg had gewezen. Om 
nog onduidelijke redenen heeft hij zijn studies 
als dokter afgebroken en opteerde met zijn 
kennis later voor de examens van notariaat en 
voor deurwaarder waaronder ook rechten valt. 
Hij slaagde twee keer met glans, Adrien was 
taalvaardig en sprak drie talen, hij werd uitein-
delijk deurwaarder in opleiding bij Ernest Den 
Duyts aan de Onderstraat in Gent. Ter verdui-
delijking na een diploma volgt voor deurwaar-
der altijd opleiding: een stage van twee tot 
soms wel vijf jaar. Dat bestaat vaak uit baan-
werk en management in het bureau van de op-
leider-deurwaarder, in afwachting dat men als 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan worden 
benoemd. Bij Adrien doorkruiste zijn leger-
dienst en de oorlog de opleiding bij deurwaar-
der Den Duyts in Gent. Hij volgde zijn militaire 
dienstplicht ergens in de jaren ’30 in Brussel, 

was wellicht geen gewoon soldaat gezien zijn stu-
dierichting, maar staat op een unieke foto wel af-
gebeeld naast een legerambulance. Blijkbaar heeft 
hij daar van officieren wel wat opgenomen inza-
ke militaire verplichtingen en discipline. Hij werd 
bij het uitbreken van de oorlog in 1940 opgeroe-
pen en ondergebracht bij het afweergeschut en 
vocht mee tot het einde in Duinkerke (en de capi-
tulatie van België). Hij leerde er toen hij gewond 
was geraakt, contact leggen met de Engelse solda-
ten. Na de capitulatie werd hij gevangen genomen 
door de Duitse bezetter, maar mocht na vijf dagen 
krijsgevangenschap, omdat hij allicht gewond was, 
al huiswaarts keren. Belangrijk detail: huiswaarts 
keren kon alleen als men een ‘invrijheidstellings-
bewijs’ ondertekende waarin stond dat men niets 
meer tegen de Duitse bezetter zou ondernemen. 
Dat was voor elke soldaat die terugkwam zo, re-
den waarom sommigen pas veel later huiswaarts 
keerden. Vlamingen kwamen duidelijk vroeger 
naar huis dan Walen, dat weten we uit de geschie-
denis. Het ondertekenen van dat document is in 
deze heel belangrijk, dat zou later blijken.

ALEXANDER VON FALKENHAUSEN
Op 31 mei 1940 vertrouwt het opperbevel van het 
Duitse leger de leiding over het pas veroverde Bel-
gië en Noord-Frankrijk toe aan Alexander von Fal-
kenhausen. Als militair gouverneur staat deze 
generaal vier jaar lang aan het hoofd van een mili-
tair bestuur (Militärverwaltung). Zijn voornaamste 
taak is de handhaving van de openbare orde, zo-
dat het economische en menselijke potentieel van 
België optimaal ten dienste van de Duitse oorlogs-
industrie kan worden gesteld.
Adrien dacht daar anders over. Hij kreeg al in 1940 
contact met vroegere legerofficieren (o.w. van de 
adellijke familie de Hemptinne) en raakte betrok-
ken bij het stilaan ontstane verzet. Hij was toen 
opnieuw deurwaarder in opleiding bij Ernest Den 
Duyts, waar hij ook de jonge en enige  zoon Er-
nest, als latere medestander leerde kennen. Uit 
wat we nu weten was ook de 68-jarige deurwaar-
der zelf, een overtuigd idealist, maar dan eerder 
teruggetrokken. Adrien was onmiddellijk na de ca-
pitulatie lid geworden van de Bond ‘Conféderation 
Fraternel d’après Guerre’ (COFAC), een vereniging 
van oud-strijders. Vandaar was het maar een klei-

ne stap om in contact te komen met officie-
ren die al in het verzet actief waren. Hij werd 
door de broers Hubert en Philippe de Hemp-
tinne (reserveluitenanten) en advocaat Paul 
Bove betrokken bij de Gentse geheime orga-
nisatie “Overwinning en vrijheid”.
Adrien kreeg daar zijn opleiding en werd lid 
na het afleggen van de gebruikelijke eed, 
waarbij men o.m. moest beloven nooit iets te 
verklappen. De deurwaarder waar hij werkte 
was dus een  stille medestander, zodat hij ge-
dekt was voor zijn activiteiten. Om een lang 
verhaal wat in te korten: de broers de Hemp-
tinne die eerst de leiding hadden, werden elk 
afzonderlijk en met een tijdsverschil en na 
een infiltratie van de bezetter, enkele maan-
den later opgepakt en opgesloten. Ook Jo-
seph Goffin (Namur 17.3.1885) was toen een 
verzetsfiguur in Gent, en werd opgepakt op 
31.3.1942 (overleden in Sonnenburg). De lei-
ding in de regio Gent kwam toen in handen 
van Valère De Craene (deknaam Pierre), een 
stadsambtenaar in Gent en van Adrien De 
Groote die stichtend lid was van de V-Liga en 
een grote verzetsgroep in Destelbergen o.l.v. 
Theofiel Wahis had binnen de zogenoemde 
Witte Brigade. Nadat De Craene (die al vanaf 
1940 werkte met de Hemptinne, Goffin en De 
Groote) verdacht raakte en kon ontsnappen 
aan de bezetter, nam Adrien De Groote de lei-
ding alleen over binnen de hele regio Gent. 
Er waren daar twaalf kernen, vergelijkbaar 
met de stadswijken toen, met telkens een ver-
antwoordelijke die aangesproken werd met 
een naam die begon met de letters van het 
alfabet: A voor 1e district, B voor het 2e enz. 
Adrien kende al de namen van de leiders, de 
leden kenden alleen hun district verantwoor-
delijke. 
Uit het uitgebreide strafonderzoek van de 
militaire politie GFP en later de diepgraven-
de Sipo-SD, (mogelijks ook de Gestapo), en 
de grote dagvaarding die tot zijn doodstraf 
zullen leiden, leren we dat Adrien vele kom-
panen ronselde en zelf instrueerde. Hij was 
enorm actief en had als deknaam “Monsieur 
Jean”, soms ook “Jan”. Slechts enkelen, wel-
licht de Destelbergenaars, kenden zijn echte 
naam. Binnen de verzetgroep Witte Brigade 
mochten amper vier leden elkaar kennen, dat 
was om weinig anderen te verraden. De orga-
nisatie die De Groote aanstuurde en leidde via 
zelfgekozen contactpersonen, omvatte dus 

Eind 2018 werd nog een ontroerende herdenking 
gehouden door scouts aan de beruchte gevangenis 
van Dortmund. Merk ook de foto waarop je Adrien 
De Groote ziet. (repro D.D.)

Dit is een unieke foto 
van Adrien uit de Gentse 
gevangenis van een 
zekere Hantson.Toen al fel 
vermagerd. (repro D.D.)
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alle wijken in Gent en bij uitbreiding Destel-
bergen dat aangestuurd werd door de adellij-
ke Theofiel Wahis. De Groote stond daar dus 
helemaal boven en informeerde zelf aan ‘Is-
door’ en vervanger ‘Victor’, beide namen vaak 
soms ook in het Frans, want ze waren Brus-
selse contacten die dan de info doorstuurden 
naar Engeland. Dat gebeurde vaak in hotel 
Wilson in Gent, maar ook in het postkantoor. 
De Groote ging ook vaak naar Brussel voor in-
fo rond de Witte Brigade en was erkend agent 
van Beaver-Baton. In Gent alleen waren er dus 
12 secties ingedeeld per wijk, met telkens een 
verantwoordelijke die informeerde aan De 
Groote. In eigen gemeente had hij een heel ac-
tieve omzeggens zelfstandige groep met Fir-
min De Jaeger,  Edouard De Sweemer, Rogerius 
Boxstaele, Henri Verstichel en o.l.v. Theofiel 
Wahis, allemaal jonge vrienden en medestan-
ders. De opperste leiding van de Witte Brigade 
bestond volgens velen vooral uit communisten 
uit Wallonië en Brussel, dat was in Gent zeker 
niet het geval. De Groote was tevens lid van 
de S.R.A. (de Inlichtingen- en Actiedienst ‘Ser-
vice de Renseignement en d’Action’ dus  ge-
groepeerd onder de naam van de leden van 
het verzet die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in België actief waren. De aanduiding “Inlich-
tingen- en actiedienst” heeft dus geen betrek-
king op een bepaalde groep of organisatie) 
Adrien rapporteerde zijn verkregen opzoekin-
gen dus rechtstreeks via Victor en Isidoor aan 
de centrale leiding in Brussel. Hij was dus een 
belangrijke figuur. Hij kon zich door zijn oplei-
ding als deurwaarder, ook vrij gemakkelijk ver-
plaatsen zonder meteen verdacht te zijn.

EED AFLEGGEN
Al de leden die De Groote aanstuurde (in Gent 
en Destelbergen) moesten de statuten goed-
keuren die hen tot stilzwijgendheid en het af-
leggen van een eed verplichtte. Die eed luidde 
letterlijk als volgt: “Op mijn eer en mijn leven, 
zweer ik den Koning en het Vaderland en de 
zaak trouw, tot dewelke ik mij vrijwillig ver-
bonden heb. Ik zweer mijn wapenbroeders 
nooit te verraden”. Deze eed werd in het al-
gemeen afgelegd op een klein metalen teken, 
enkel voor de leiders bestemd, dat in de vorm 
van een V bestond, met de nationale driekleur 

en in het midden een kleine B droeg. Vast staat 
dat in september 1941 in de hof van de adel-
lijke en nog jonge Theofiel Wahis (kasteel aan 
de Dendermondesteenweg) de aanwervingsver-
gadering had plaatsgevonden. Daar pleitte De 
Groote voor de strijd tegen het V.N.V. dat Bel-
gië wou splitsen, maar ook dat de organisatie 
die hij voorstond ten dienste moest staan van de 
Engelsen, als die bij een eventuele landing de 
strijd zouden opvoeren tegen Duitsland. (De de-
tails staan allemaal in de Duitse dagvaarding die 
ik heb nagelezen).
De activiteiten van de verzetsgroep Liga-V be-
stonden echter vooral in de verspreiding van 
sluikpers, vlugschriften tegen de bezetter, hulp 
aan neergehaalde geallieerde piloten, het ver-
zamelen van alle mogelijke inlichtingen over, en 
de specifieke werking van de Duitse bezetter. 
Dat ging tamelijk ver: het wagenpark, de ken-
tekens van de auto’s, de bezetting van de wo-
ningen, het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem, 
de troepenbewegingen, de treinen die munitie 
vervoerden tussen Gent, Sint-Denijs en de kust 
en hun opslagplaatsen, en  de situatie van de 
Duitse bezetter en hun kompanen, zeg maar 
de collaborerende Vlamingen. Van wapenge-
bruik of geweld hebben we geen enkel bewijs 
teruggevonden en daar stond ook niks van in 
de aantijgingen. De bedoelingen waren dus no-
bel. Op één uitzondering: een onderduikadres 
geven in Destelbergen aan de voortvluchtige en 
gewapende politiebeambte Florimond Smeets 
bij landbouwer Cyril Van Ooteghem. De Groote 
kende Cyril persoonlijk, want die had een wel 
erg grote boerderij in de gemeente. De be-
doelingen waren ook heel duidelijk: de vijand 
destabiliseren door de bondgenoten goed te in-
formeren via spionage. Maar ook de eigen inwo-
ners op de hoogte te brengen met vlugschriften. 
Maar de minste overtreding op dat vlak was al 
voldoende om opgepakt te worden en eventu-
eel levenslang of de doodstraf te krijgen.
De Gentse afdeling had op de Koornmarkt in 
een krantenkiosk een afspraakpunt. Brieven 
aan ‘monsieur Jean’ werden daar regelmatig 
gepost en opgehaald. De opgehaalde inlichtin-
gen werden dan snel nadien door Adrien via zijn 
contacten, doorgegeven aan Brussel. 

Van de zus van Adrien, Marie-Louise (Marie-
Ludovica) weten we dat ze veel papierwerk ve-
richtte voor de werking van haar broer. Op haar 
gebedsprentje uit 1985 staat duidelijk dat ze ‘lid 
was van de Weerstand in 1942’, dat zegt wel iets. 
Bij manier van spreken was ze zijn secretaresse. 
Verwerking van de veelvoudige vlugschriften en 
andere uitgaven of tekstvertalingen van “La li-
bre Belgique” en “Vrij” en “Vrij België” waren 
hun werk. Dat gebeurde vaak op de persoon-
lijke leefkamer van Adrien die samen met zijn 
zus bij zijn ouders, de oude dokter Alfons en zijn 
echtgenote  Louise De Pourquoy woonden aan 
de Dendermondesteenweg 261 in Destelbergen. 
De woning bestaat nog altijd, schuin over het 
Reinaertpark. 
Adrien had in de woning een papegaai, was ver 
op zijn tijd vooruit inzake technische vernieu-
wingen, want had al voor de oorlog een auto 
Chevrolet terwijl zijn vader-dokter zijn huisbe-
zoeken vaak nog met paard en kar of de fiets 
aflegde (dochter Marie-Thérèse bestuurde ook 
vaak de gezinsauto voor ze huwde, een Matisse 
of Minerva. Ze kon al rijden vanaf haar 18 jaar). 
Adrien had in die periode al een apparaat om 
muziekplaten (78 toeren?) af te draaien, waar-
door hij zijn jonge neef André zijn eerste mu-
ziekervaringen liet opdoen. Er was bij Adrien 
ook plaats voor een voor die tijd enorm goede 
radio-ontvanger. De Chevrolet werd tijdens de 
oorlogsjaren weggestoken op een hoeve onder 
stro, mogelijks bij Cyril Van Ooteghem, de land-
bouwer die hij kende in Destelbergen. De auto 
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Adrien als soldaat die 
tot het laatst vocht 
en gewond raakte in 
Duinkerke. (repro D.D.)

Archieffoto van de 
guillotine van Dortmund. 
(repro D.D.)
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werd vanaf 1945 opnieuw gebruikt door het ge-
zin Cnockaert-De Groote.
Van alle verzetsactiviteiten vanaf de herfst van 
1940 tot de lente van 1942, kunnen we in detail 
een opsomming geven, maar dat zou ons mis-
schien te ver leiden. Feit is dat de dokterswoning 
en de handel en wandel van Adrien De Groote 
in de gaten werd gehouden vanuit de struiken, 
aldus een bron. Vermoedelijk een collaborateur. 
Blijkbaar was de militaire politie (GFP) door een 
tip op de hoogte gebracht en werd Adrien op 
29 april 1942 opgepakt door Vlaamse ‘feldgen-
darmen’. Samen met hem werden dezelfde dag 
en de volgende dagen en weken zo’n veertig 
mensen opgepakt, o.w. ook zijn vader Alfons en 
broer Marcel, de oude en jonge dokter. Die kwa-
men evenwel na veertien dagen opnieuw vrij. In 
dat lijstje latere gevangenen duiken de namen 
op van Bernard Jacobs (staatsbeambte), Gerar-

dus Van Geersom (bediende), Julian Lievevrouw 
(architect), Marcel Wybou (tekenaar), Ludovicus 
Bouderloo (stukadoor), Prosper Roose (opzich-
ter van openbare wegen), Gaston Vermeersch 
(handelsreiziger), Gustav Pots (drukker), Ca-
miel de Breyer (stadsbediende), Marcel Groen-
woet (vertegenwoordiger), Leonard Lauweryns 
(vertegenwoordiger), Edouard Sedeyns (be-
roepsleerling), Carolus Ongena (stadsbediende), 
Alexander Moertier (havenarbeider), Ernest Den 
Duyts (bureelbediende bij zijn vader deurwaar-
der), François Heirbrant (timmerman), Alphonse 
de Lembre (schrijnwerker), allemaal uit Gent, en 
de Destelbergenaars Theophiel Wahis (scholier), 
Edouard De Sweemer (scholier), Firmin De Jae-
ger (controleur), Rogerius Boxstaele (kandidaat 
leraar) en Henri Verstichel (bakker). Er waren 
ook vrouwen bij betrokken als schrijf- en kook-
krachten, een hele organisatie dus. Ook deur-
waarder Ernest Den Duyts werd opgepakt en zal 
de ondervragingen door wellicht de Sipo-SD of 
Gestapo niet overleven.
De namen werden door ons overgetikt uit de 
officiële (Duitse maar vertaalde) dagvaarding 
uit 1943, waarop ook de data van de aanhou-
ding (in 1942), hun leeftijd, eventuele gezins-
toestand, politieke voorkeur en woonplaats was 
vermeld. In de Gentse gevangenis worden ve-
len onder hen gefolterd door Sipo-SD of Gesta-
po om tot bekentenissen over te gaan. Adrien 
wordt vaak tot bewustzijnverlies gefolterd, 
maar geeft geen kik en zal nooit iemand ver-
raden. Hij neemt wel zijn verantwoordelijkheid 
als blijkt dat de Sipo-SD van alles op de hoogte 
is. Hij weet uit de aantijgingen dat men duide-
lijk geïnformeerd was over zijn doen en laten. 
Later zal blijken dat hij misschien ook wist wie 
hem verraden had. In de vest van Adrien heeft 
zijn vader Alfons vele jaren later, toen hij Destel-
bergen al in 1946 verlaten had, en aan de Hoog-
poort in Gent woonde, een ingenaaid briefje 
gevonden met de (vermoedelijke?) naam of na-
men. De vest was hem vanuit de rijksgevange-
nis bezorgd als persoonlijk bezit van Adrien. Hij 
kreeg toen ook een gevangenisfoto, die door la-
borant  Hantson werd gekopieerd uit een deel 
van de gevangenisbestanden. Cfr. Op pagina 

92 van het boek “De gebroken arm”, van Marc 
Verschooris, beschrijft Hantson hoe hij afdruk-
ken maakte van vele foto’s die door de Duitsers 
werden genomen in de Gentse gevangenis. Na 
de oorlog heeft hij die aan de families overhan-
digd. Wij hebben deze foto, maar die van de an-
dere Destelbergenaars ontbreken wel.  
De aanhouding van die vele verzetslieden zorg-
de dat de V-Liga en Witte Brigade in Oost-
Vlaanderen zo goed als onthoofd was. Op zijn 
hoogtepunt in september 1941 telde Oost-
Vlaanderen 1.100 leden bij de V-Liga. Het be-
staan was dus kort en de verliezen zeer zwaar: 
107 overleden (of verdwenen) in Duitsland, 32 
terechtgesteld en 2 gesneuveld in actie.

NACHT UND NEBEL
Van bij het begin van de bezetting, spreken de 
krijgshoven bij spionagezaken regelmatig de 
doodstraf uit, zo weten we uit boeken. Maar tot 
eind 1941 zet generaal von Falkenhausen deze 
straffen regelmatig om in langdurige dwang-
arbeid. Door de verdere uitbreiding van het in-
lichtingennetwerk zien de Duitse bezetters zich 
verplicht om geen toegevingen meer te doen. 
Integendeel, vanaf 1942 wordt in het kader van 
de Nacht und Nebel-procedure, de doodstraf 
zowel in België als in Duitsland uitgevoerd. Het 
bevel kwam via Hitler langs  ‘Chef des Oberkom-
mando der Wehrmacht’ veldmaarschalk Wil-
helm Keitel. Nacht und Nebel was een speciale 
strafklasse tijdens de Tweede Wereldoorlog om 
verzetsmensen ‘spoorloos’ te laten verdwijnen. 
Nacht und Nebel gevangenen, waren eigenlijk 
gevangenen die ‘s nachts (zodat niemand het 
kon weten) werden verplaatst, en verdwenen in 
de nevels. Er bleef met andere woorden geen 
spoor van hen om na te gaan waar ze waren en 
of ze überhaupt nog leefden of niet.
Nacht und Nebel, wilde dus zoveel zeggen als 
bij nacht en nevel, en in die situatie worden dus 
vele van de gevangengenomen verzetsstrijders 
na drie maanden gevangenis in Gent, allemaal 
naar Duitsland overgebracht. De families wer-
den duidelijk niet op de hoogte gebracht. Van 
Adrien weten we dat Marie de zus van schoon-
zoon Marcel Cnockaert (echtgenoot van Marie-

De jonge 
Adrien met 
zijn oudere 
broer Marcel 
en zussen 
Marie-
Therese 
en Marie-
Louise. 
(repro D.D.)
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Thérèse), hem toevallig nog eens zag toen ze 
winkelde en hij buitenkwam aan de Komman-
dantur op de Gentse Kouter. Het is de laatste 
keer dat iemand van de familie hem heeft ge-
zien. Mogelijks verliep dat ook zo met de an-
dere verdachten die allemaal naar Duitsland 
werden overgebracht.
Van Adrien De Groote, van wie we de gegevens 
hebben teruggevonden, weten we dat hij op 30 
juli 1942 naar de gevangenis van Bochum werd 
gebracht. In die gevangenis zaten vooral de 
N.N.-gevangenen. Van de anderen hebben we 
dat (nog niet) opgezocht. De Groote verblijft 
negen maanden in de gevangenis en wordt nog 
steeds ondervraagd, maar neemt altijd zelf  de 
verantwoordelijkheid van alles op zich. Hij zal 
nooit een kameraad verraden, en dat zint de 
Duitsers niet, want de oorlog is een beetje aan 
het keren. In mei 1943 wordt hij naar Esterwe-
gen, kamp VII bij Papenburg overgebracht. Op 
18-12-1943 moet hij in het Sondergericht van 
Essen SG/Esterwegen zijn straf aanhoren: de 
doodstraf. Hij is niet alleen, want vele anderen 
volgen zijn lot. Maar hij is tevreden dat hij zijn 
kameraden uit de wind heeft gezet, al weet hij 
dat dan nog niet.
Adrien De Groote wordt dan naar de gevange-
nis van Dortmund, het zogenaamde Lübecker 
Hof, aan de Lübeckerstrasse 21, overgebracht. 
Op 10 maart 1944 om klokslag 18u. zal hij ont-
hoofd worden met een specifieke guillotine, 
waarvan er door Hitler zo’n twintig werden be-
steld in 1933. In de gevangenis van Dortmund, 

werden diezelfde dag twee andere Belgen om 
17u58 George Leloire en om 18u02 Paul Houbar 
onthoofd. Adrien zijn wens werd vooraf inge-
willigd: de biecht afgenomen en afscheid geno-
men met een handdruk van zijn kameraden Van 
Geersom, de Breyer, Sedeyns, Ongena, en per-
soonlijke vriend Firmin De Jaeger,  waarmee hij 
lang samen in die gevangenis zat. Die dag her-
inneren we ons als de dag der martelaren. De 
andere opgepakte gevangenen zaten in andere 
concentratiekampen o.m. Hameln. Cyril Van Oo-
teghem in Merksplas.

THUISFRONT IN HET ONGEWISSE
Wat we nu allemaal weten, dat was in 1944 en 
tot het einde van Wereldoorlog II niet gekend. 
De familie De Groote hoopte altijd dat Adrien 
levend zou terugkeren. Bewijze daarvan de 
eerste- en plechtige communieprentjes van de 
kleinkinderen André en zijn broer Knockaert, 
waarop dr. Alfons De Groote had geschreven: 
Red Oomken uit gevangenschap…”. Op dat van 
André’s broer met datum van 19 mei 1945 staat 
er nog altijd te lezen: Deel gunsten uit met mil-
dig hand / Breng oomken weer uit ’t Duitsche 
land”.  
Op 15 juli 1945, twee maanden na het eindi-
gen van de oorlog, was er feest in Destelbergen. 
Met een stoet waarnaar veel volk kwam kijken, 
en waaraan heel Destelbergen en omliggende 
deelnam, werden de teruggekeerde politieke 
gevangenen gevierd. De hulde van de Wegge-
voerden kon niet gedeeld door de familie De 
Groote, die bang wachtte op hun zoon of broer 
Didi (het koosnaampje van Adrien in de familie). 
Via de gemeente en de overheid werd, en nog 
later andere bronnen,  vernomen dat Adrien 
onthoofd was. Zijn dode lichaam werd gecre-
meerd op het Hauptfriedhof van Dortmund. De 
urne met zijn as werd later overgebracht naar 
Brussel, waar zus Marie-Thérèse die met de tram 
ging ophalen. Op 5 september om 11u. had in de 
dorpskerk van Destelbergen, onder een onge-
ziene toeloop van mensen, de officiële uitvaart 
plaats van de laffelijk geëxecuteerde Adrien. De 
begrafenis met aansluitend het aanbrengen van 
een gedenkplaat aan de kerk had toen plaats in 
aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbe-
kleders. De gedenkplaat is jaren jaren later ver-
plaatst naar het oorlogsmonument  vooraan het 
huidige gemeentehuis. 
De urne nam dr. Alfons De Groote mee naar 
huis. Ze bleef lang staan in de kamer waar ‘Didi’ 
gewoond had. Zus Marie-Louise heeft het meest 
zwaar geleden onder het verlies van haar broer. 
Zij stond heel dicht bij hem. Ze is ook nooit ge-
huwd en bleef tot aan de dood van haar ouders 
thuis wonen. In 1946 verhuisden Alfons en zijn 

echtgenote naar de Hoogpoort in Gent, en ging 
de urne mee. Toen de oude dokter in augustus 
1950 kwam te overlijden, werd een deel van de 
as van zijn zoon op zijn verzoek, mee in het graf 
van dokter Alfons gelegd. De urne is toen bijge-
zet op het familiegraf waar ook de andere ge-
zinsleden begraven zijn. 
Moeder Ludovica De Pourquoy overhandigde 
in juli 1954 als aandenken nog de nieuwe NSB-
vlag aan de plaatselijke afdeling. Datzelfde jaar 
maar op 10 maart had op haar verzoek nog een 
tienjarige herdenkingsmis plaats. 
Jarenlang was er in de provincie en in Destel-
bergen een opstelwedstrijd met de prijs van de 
Koning en de prijs Adrien De Groote. In Destel-
bergen werd die prijs ooit gewonnen (in 1983) 
door huidig schepen Renaat De Sutter, maar ook 
door zijn broer Herman. Dr. Marcel De Groote 
die zich vaak afzijdig hield op plechtigheden 
(omdat het hem zwaar viel?), was daar toen zo 
tevreden mee dat hij die prijs persoonlijk ging 
overhandigen in de Ledeganckstraat in Gent. 
Marcel had zijn redenen om afwezig te blij-
ven, want hij wist van het verraad en zei eens: 
“er zouden medailles afvallen als ik spreek”. Hij 
heeft nooit gesproken.

ALLEMAAL AL OVERLEDEN
Al de andere kameraden verzetsleden zijn in-
middels al overleden. Edouard De Sweemer werd 
nog gemeentesecretaris in Heusden, Rogerius 
(Roger) Boxstaele  werd een enorm gewaardeer-
de onderwijzer en hoofdonderwijzer in Destel-
bergen. Bij zijn uitvaart heeft men de grootste 
concentratie van NSB-vlaggen ooit gezien: meer 
dan honderd. Ook de V.O.S., nu de Vredesbewe-
ging was toen aanwezig. Theofiel Wahis huwde 
en verhuisde naar elders. Van de andere ontbre-
ken mij nog details omdat ik die ook niet meer 
opzocht. Uit verschillende bronnen heb ik nog 
mondeling details vernomen over het mogelij-
ke verraad, maar daar hou ik, net als de familie 
De Groote toen en nu nog altijd gedaan heeft, 
het stilzwijgen toe. Niemand heeft hier nu nog 
belang bij, die (mogelijke) persoon of personen 
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Huidig schepen De Sutter als jonge 
knaap bij het voorlezen van een tekst 
bij de herdenking in 1983, naast hem 
staat dr. Marcel. (D.D.)

De woning van De Groote aan de 
Dendermondesteenweg. (D.D.)
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zijn overleden, en hun nazaten hebben hier ze-
ker geen schuld aan. Je moet het ook weten dat 
de Gestapo de details te weten is gekomen door 
de ergste folteringen, waaronder mogelijk toen 
al waterboarding. En er werden nogal wat meer 
mensen opgepakt en ondervraagd hé: Gente-
naars én Destelbergenaars.
Maar één ding staat wel vast: Adrien De Groote 
was als verzetsstrijder een ‘grote meneer’, hij 
was heel bezield en zijn bedoelingen waren 
nobel. Op de gedenksteen staat het correct: 
‘omdat hij streed voor vrijheid en recht. Tegen 

dwingelandij en verknechting’. Hij was 
een voorbeeld van moed en zelfopoffe-
ring. Waarvoor ik na mijn opzoekingen 
alleen maar meer respect kan opbrengen. 
Voor mijn onderzoek heb ik dankbaar ge-
bruik gemaakt van de inlichtingen mij 
verstrekt door André Cnockaert, Philippe 
Bafort, Roger De Sutter, Xavier De Schrij-
ver, Louis Gevaert, Hugo Van Heddegem, 
Marcel Van Heden, Marc Verschooris, Luc 
Van Ooteghem, mijn Duitse bronnen ver-

zameld via  Dieter Knippschild en wijlen mijn eigen 
ouders e.a.. Uiteraard heb ik ook de krantenarti-
kels uit 1945 opgezocht. Ik heb daarbij geprobeerd 
de historische juistheid zo dicht mogelijk te bena-
deren bij al mijn opzoekingen. 
Von Falkenhausen werd in juli 1951 in Brussel ver-
oordeeld tot 12 jaar dwangarbeid, maar werd te-
ruggestuurd naar Duitsland, waar hij van kanselier 
Konrad Adenauer gratie kreeg. Eerder verbleef 
hij in een concentratiekamp. Hij huwde later zelfs 
met een Belgische verzetsvrouw die hij in dat kamp 
leerde kennen! Wilhelm Keitel die de Nacht und 

Nebel-procedure invoerde op verzoek van 
Hitler, werd in 1946 opgeknoopt. Valère De 
Craene dook op 4 mei 1942 onder wegens 
opsporing. Maar op 4 september 1944 stond 
hij opnieuw klaar met één van de stichters 
van de Ligue des V, zijnde tandarts Gaston 
Van Kerckhove (Sint-Amandsberg 25.5.1904/
Gent 1.12.1951). Deze tandarts werd op 20 
april 1942 aangehouden, maar op 12 mei 
1942 vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen. Van 
sommige instanties wacht ik nog op een ant-
woord, iets wat in Duitsland sneller ging. De 
Deutsche gründlichkeit zeker? Volgens som-
mige bronnen hebben 16.200 Belgen bij ver-
zetsacties hun leven bekocht. 300 mannen en 
vrouwen werden geëxecuteerd o.w. 85 N.N.-
gevangenen, inbegrepen de Belgische pries-
ter Jozef Raskin en de Franse abbé Pierre 
Carpentier. Eind 2018 hadden in Dortmund 
herdenkingen plaats, waarop ook Adrien De 
Groote werd herdacht met een meegedra-
gen foto. Er is ook een mooi kerstverhaal, op 
kerstnacht 24 december 1943 waarbij de ge-
vangenen in Bochum gezamenlijk in hun cel-
len neerknielden, en luidop zongen in wat 
gekend was als ‘Minuit chrétien’. Daar was 
toen allicht ook Adrien bij.
In Destelbergen is één straat naar Adrien De 
Groote vernoemd, het had ook misschien een 
‘laan’ mogen zijn. Hij werd ook postuum tot 
ridder in de orde Leopold II benoemd. Dat 
was toen nog een hele eer, maar zou nu met 
die heisa rond koning Leopold II gevoelig 
hebben gelegen. Pas in 1948 komt de offici-
ele Duitse overlijdensaangifte uit Dortmund 
via Brussel in Destelbergen aan. Op vraag van 
de minister van Wederopbouw en op bevel 
van de Procureur des Konings moet de over-
lijdensakte bij de gemeente worden aan-
gevuld. Als beroep staat dan ‘deurwaarder’ 
ingevuld… In 1951 moet de overlijdensakte 
opnieuw aangepast met de melding “Stierf 
voor België”. Heel raar is dat Gent niet eens 
de verzetsheld Adrien De Groote ook maar 
vernoemt. Dat is pas erg, want hij heeft vele 
medestanders van de dood gered, door zelf 
alle schuld op zich te nemen. Zijn moeder 
smeekte hem meermaals om te stoppen met 
het verzet. Tevergeefs...

Manu Debruyne (D.D.)

De foto’s bij een herdenking in 2018 
van enkele terechtgestelden, o.w. 

Adrien De Groote (2e v.l.) (D.D.)

Een van de laatste foto’s van Adrien 
voor hij opgepakt werd. (D.D.)



Nr.107 - Januari 2021                            179070

Brouwerij Haeseveld bottelde eind november 
voor het eerst haar populaire bier Haeseveld 
Strong Blond onder het  nauwlettend oog van 
haar brouwmeester Patrick De Waele. Duizen-
den mensen hebben tijdens de zomermaanden 
hun weg naar de prachtig gerenoveerde site 
gevonden en dronken er met voldoening van 
de zeer smaakvolle Haeseveld bieren.  De brou-
werij werd overstelpt met aanvragen om de 
Haeseveld bieren ook in de fles aan te bieden. 
De idee om de Haeseveld site te laten herleven 
ontstond in 2018 bij 3 lokale ondernemers: Hans 
De Gusseme – wiens familie de site verwierf in 
1981 –, VPK- voorzitter Jean-Paul Macharis en 
Alain De Laet – gedelegeerd bestuurder van 
brouwerij Huyghe. Samen zetten ze hun schou-
ders onder dit project en na meer dan een jaar 
van ingrijpende renovatiewerken straalt Haese-
veld weer als vanouds. Op 17 juli werd de site 
geopend door Eerste Minister Alexander De 
Croo (op dat ogenblik nog vice-premier). Het 
bier vloeide er van bij de start rijkelijk. Het 
Bierhuis (publiek toegankelijke horeca-zaak) 
en de bijhorende Biertuin (groot buitenterras 
met 350 zitplaatsen) waren een aangename 
ontmoetingsplaats tijdens de uitzonderlijke co-
ronazomer.
Haeseveld brouwt vandaag vier smaakvolle bie-
ren, telkens volgens een uniek recept: een Pre-
mium Pilsner (5,3 vol%alc), een Strong Blond 
(7,9 vol%alc), een Ultra (10,5 vol%alc) en een 
Strong Dark (8,7 vol%alc). 
Hans De Gusseme, CEO van de brouwerij licht 
de keuze toe waarom voorlopig enkel de 
Strong Blond versie in flesjes beschikbaar zal 
zijn: “Niettegenstaande er gewerkt is onder 
heel ingrijpende COVID19-maatregelen, was 
het meteen duidelijk dat ongeveer één op 
twee bierconsumpties een Haeseveld Strong 
Blond was. Nu de horecazaak door de tweede 
lockdown geen bierliefhebbers meer kan ont-
vangen, is de vraag naar dit bier exponentieel 

HAESEVELD BIER NU OOK
BESCHIKBAAR IN 
FLES ÉN FEESTELIJKE 
GESCHENKVERPAKKING

toegenomen.  We hebben dan ook beslist om 
in een eerste fase Haeseveld Strong Blond in 
flesjes van 33cl op de markt te brengen. Het 
is absoluut onze intentie om in een latere fase 
minstens nog één van de andere bieren te gaan 
bottelen.”
Het bier staat momenteel nog enkele dagen 
in de warme rijpingskamers voor de nagisting 
op fles. Hierdoor krijgt het bier niet enkel haar 
100% natuurlijk koolzuur, maar vooral een ex-
tra volmondige en verrukkelijke smaak. Bier-
sommelier Ben Vinken beschrijft het als volgt: 
“Een sterk blond bier, lichtjes troebel en met 
een fijne, wandklevende schuimkraag. Proeft 
zeer sterk fruitig, maar ook moutig en hoppig, 
rond en opdrogend, de smaak vloeit langzaam 
uit.“

Sinds zaterdag 28 november wordt Haeseveld 
Strong Blond in flessen van 33cl aangeboden 
in kratten van 24 flessen en een feestelijke ge-
schenkverpakking van 4 flesjes mét het unieke 
Haeseveld glas. Nu ook verkrijgbaar: De Strong 
Blond geschenkverpakking, Strong Blond 
6-Pack en de Strong Blond krat! Bestel online 
via http://orderbilly.com/haeseveld of via or-
der@haeseveld.be . 

AFHALEN
Wij zijn elke woensdagnamiddag (14u-17u) en 
zaterdag (9u-17u) open voor afhaling.
Kan u niet wachten? Haeseveld Strong Blond 
is nu ook verkrijgbaar bij de betere handelsza-
ken in uw buurt: Drankenhandel Geers, SAKO 
Westveld, SPAR Destelbergen, AD Delhaize Lo-
christi, AD Delhaize Heusden, De Drie Linden 
in Kalken, De Hopduvel in Gent en binnenkort 
nog een paar nieuwe die wij dan ook nog zul-
len aankondigen.

Meer info: www.haeseveld.be of ook op
facebook: Brouwerij Haeseveld

Foto’s: Dirk De Bourderé

Brouwerij Haeseveld haalt 
de flessen boven….
In afwachting dat het coronaslot weer 
wordt open gedraaid, laat Brouwerij Haese-
veld aan de Alfons Braeckmanlaan ook thuis 
verder genieten van het plaatselijk gerste-
nat. Als extraatje heeft men het populaire 
Haeseveld Strong Blond - letterlijk - nu ook 
op flessen getrokken. Zeg maar laten nagis-
ten op fles. Dat geeft het drankje niet alleen 
zijn natuurlijk koolzuur mee maar vooral 
ook een extra volmondige en verrukkelijke 
smaak. Ook in het - momenteel gesloten 
Bierhuis - op de site werd al duidelijk dat 
het product goed scoorde. In het spoor van 
de andere plaatselijke gebrouwen smaak-
makers Premium Pilsner, Ultra Strong Blond 
en Strong Dark. Het uitverkoren biertje is 
sinds kort ook ‘vanop afstand’ te koop. De 
catering-formule zoemt in op een geschenk-
pakket (4 x 33 cl + uniek Haeseveld glas), de 
Strong Blond 6-Pack en op de een krataan-
bieding (Strong Blond krat-24 flesjes- 33cl.). 
Alvast een voorproefje: het lichtjes troebel 
alcoholisch drankje met fijne schuimkraag, 
proeft fruitig maar ook moutig en hoppig.  
Het is ook te koop in een pak handelszaken 
gelegen in Sint-Amandsberg, Destelbergen, 
Lochristi, Kalken… En bij bekende bierleve-
ranciers als Dranken Geers en De Hopduvel 
(zie ook advertentie).

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto: Dirk DE BOURDERE  

Ieder jaar werkt het 4de leerjaar rond het 
thema ‘Fairtrade’. Onder andere via groeps-
werk leerden de leerlingen heel wat bij over 
het doel van fairtrade nl. het eerlijk handelen 

Basisschool De Parel zet
“Shop lokaal, shop Fairtrade,
het Zuiden was nog nooit
zo dichtbij”  in de kijker.

en verhandelen van goederen. Als sluitstuk 
van dit thema werd de voorbije schooljaren 
een verkoopactie georganiseerd waarbij 
kinderen en ouders een aantal producten 
konden kopen.
Wegens Corona kon de jaarlijkse verkoop-
actie van Oxfamproducten in de Vrije Basis-
school De Parel in Heusden niet doorgaan.
De leerlingen van het 4de leerjaar, samen 
met hun meesters, hadden een lumineus 
idee: een online verkoop! Als in een echte 
pakjesdienst maakten de 38 leerlingen 166 
pakketjes klaar. Per twee, het bestellijstje 
in de hand, vulden ze hun zakjes.
Iedereen had er duidelijk plezier in. Een 
knap staaltje van functioneel leren met 
een hoge betrokkenheid en motivatie van 
alle leerlingen. Een onvergetelijke ervaring 
voor de leerlingen. 

Tekst en foto: De Parel
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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

“De cadeaubon op zich is niet nieuw, want 
dat zat al vervat in een van de actiepunten uit 
het beleidsplan Lokale Economie dat in 2016 
is goedgekeurd”, vertelt schepen van lokale 
economie Wim Raman. “Uit de bevraging van 
onze inwoners, verenigingen en handelaars 
in het kader van het relanceplan #watbelief-
teru9070helpt kwam de interesse voor een lo-
kale cadeaubon recent opnieuw naar boven”, 
zegt de schepen. 
Met de lancering van de cadeaubon willen de 
gemeente de lokale handelaars ondersteunen 

Cadeaubon ‘Een hart voor 9070’
Een van de 33 acties die de gemeente Destelbergen op stapel heeft staan in het 
kader van het relanceplan “watbeliefteru9070” helpt betreft de uitgave van een 
cadeaubon (van 25 of 50 euro) om vooral de lokale middenstand te steunen. 

en het ‘shoppen om de hoek’-principe verder 
promoten. “We hebben alles in het werk ge-
steld om de cadeaubon nog dit jaar uit te rol-
len’, licht schepen Raman toe.
“Enerzijds omdat het de mogelijkheid biedt 
aan al onze inwoners om op een eenvoudige 
manier iemand een geschenk aan te bieden. 
Anderzijds wilden we de uitgifte van de ca-
deaubon linken aan een andere actie uit het 
relanceplan nl. het geven van extra onder-
steuning aan de eindejaarsactie van de mid-
denstandsvereniging MVH. Jammer genoeg 

diende deze actie door de aanhoudende Co-
rona perikelen te worden afgelast”.
“De dienst economie van de gemeente heeft 
er nu wel voor gezorgd dat het systeem van de 
cadeaubonnen evenzeer gebruikt wordt voor 
de waardebonnen die worden uitgegeven aan 
de mensen die het financieel moeilijk hebben, 
als voor de consumptiecheques van de  amb-
tenaren in het kader van de koopkrachtver-
hoging. Door deze uniforme aanpak herleidt  
men de administratieve rompslomp voor de lo-
kale handelaars tot een minimum”, aldus een 
tevreden schepen.
De cadeaubonnen van 25 Euro of 50 Euro kun-
nen online besteld worden of worden aange-
kocht aan het onthaal van het gemeentehuis. 
De bonnen kunnen integraal besteed of ge-
deeltelijk ontwaard worden. Het is een sympa-
thieke actie die uw steun mag krijgen. – (D.D.)
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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

LIN’S LINGERIE
TRAMSTRAAT 48 - 9070 HEUSDEN - 09/278 24 78

SUPERSOLDEN
JANUARI

-20%  -30%  -40%  -50%
EXTRA OPEN: ZATERDAG 2/1

VAN 9U30 TOT 18U00

EXTRA OPEN: ZONDAG 3/1 EN MAANDAG 4/1
VAN 10U00 TOT 17U00

(KOPPELVERKOOP)
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LINGERIE, NACHTMODE,
ONDERGOED
Dames en Heren

SLOGGI:
3 + 1 GRATIS

Welkom, Lin & Jirina

Kerstversiering en
-verlichting op het
Eenbeekeinde
Voor het eerst is er nu ook op het Eenbeek-
einde langs de Dendermondesteenweg 
kerstversiering en kerstverlichting te mer-
ken. Logisch volgens schepen van lokale 
economie en feestelijkheden Wim Raman. 
De zone werd destijds net zoals Destelber-
gen dorp en Heusden centrum ingekleurd 
als één van de drie lokale handelskernen. 
Maar het Eenbeekeinde kwam in het ver-
leden echter weinig aan bod in dit kader.

“We bevinden ons echter in een over-
gangsjaar”, aldus de schepen. “Voor de 
komende jaren hebben we extra budget 
voorzien in onze begroting om de einde-
jaarsversiering op onze gemeente te ver-
nieuwen en binnen de handelskernen te 
harmoniseren waar mogelijk”. – (D.D.)

Oliebollenkraam Wesley De Vliegher
Het oliebollenkraam van inwoner Wesley De Vliegher staat nog tot eind januari aan het 
gemeentehuis in Destelbergen. In Heusden viel de verkoop wat tegen. In Destelbergen 
is het oliebollenkraam aanwezig telkens op zaterdag en zondag van 16 tot 20 uur.  Het 
oliebollenkraam is wel niet open op feestdagen. In Destelbergen is er in de onmiddel-
lijke buurt voldoende parkeerplaats. – (D.D.)

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.
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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!)

Maar wat weten we nog over deze brug? De 
verbinding van Sint-Amandsberg met Gent-
brugge over de huidige brug dateert dit jaar 
exact 70 jaar. Een vroegere brug tussen bei-
de toen nog niet met Gent gefusioneerde 
gemeenten, is nog veel ouder en werd pas 
in 1949 afgebroken door aannemersbedrijf 
Fa. Hydroter (pvba) voor een bedrag van 
519.842 BF. Van de brug is geweten dat die 
in de oorlogsjaren ’40-’44 een speciale bewa-
king had om te mogen oversteken. Ene Ka-
rel Billiet uit Sint-Amandsberg hield er toen 
controle op. ’s Nachts mocht je toen al zeker 
niet over de brug, want die werd afgesloten.

Met een (mogelijke) ‘knip’ gaat misschien lange geschiedenis verloren

Brug tussen Sint-Amandsberg
en Gentbrugge is 70 jaar oud
Elders kan u iets lezen over de plannen van de stad Gent om een ‘knip’ te 
realiseren, waardoor Gentbruggebrug vermoedelijke voor autoverkeer zal 
worden afgesloten. Ofwel wordt het éénrichtingsverkeer…

De werken voor de bouw van de huidige brug 
tussen Sint-Amandsberg en Gentbrugge vin-
gen al aan in 1947 en was precies zeventig jaar 
geleden afgewerkt. Die brug kostte toen in 
oude Belgische franken maar liefst 14.808.889 
fr. Dat was voor die tijd een serieuze investe-
ring voor een ‘kunstwerk’ dat nog lang moest 
meegaan.
Nog vroeger in de tijd waren er al overbrug-
gingen tussen beide deelgemeenten, maar 
dat had toen ook te maken met de rechttrek-
king van de Schelde tussen de sluis in Gent-
brugge  en de  brug in Melle. In tijd gaan we 
dan terug tussen 1870 en 1875, toen de recht-

trekking van de Schelde werd uitgevoerd 
door aannemers Charles & Ritte.
Nu zou men de brug gelijkgronds kunnen 
maken, want er is geen binnenvaart meer 
op de Schelde. Vroeger was dat natuur-
lijk anders: er was flink wat scheepvaart. 
De schutssluis in Gentbrugge werd voor 
het laatst gebruikt voor de scheepvaart in 
1974. Toen werden schepen vanuit Gent 
geschut of versast naar de Zeeschelde. 
Stroomafwaarts Gent (richting Destelber-
gen) staat de Schelde in open verbinding 
met de zee, en ondergaat ze daarvan eni-
ge invloed. De getijden dringen namelijk 
door tot tegen Gent, waar ze tegengehou-
den worden door de stuw en schutsluis in 
Gentbrugge. Eens buiten Gent of Gent-
brugge, wordt de Schelde wel “Zeeschel-
de” genoemd.
Sedert het loskoppelen van het boven-
debiet in 1969 en vervolgens in 1982 het 
sluiten van de schutssluis in Gentbrugge, 
werden er ook geen onderhoudsbagger-
werken meer uitgevoerd tussen Gentbrug-
ge/Sint-Amandsberg en Destelbergen. Dat 
kan je nu gemakkelijk vaststellen aan het 
dikke slib.
De brug tussen Sint-Amandsberg en Gent-
brugge verbindt ook de Gentbruggestraat 
met de O. Vanderlindenstraat in Gentbrug-
ge. De brug zelf valt nog onder het beheer 
van Waterwegen en Zeekanaal. Vele ja-
ren geleden (2003) was de stad Gent niet 
echt geïnteresseerd om de brug aan te pas-
sen in functie van de fietsers, waardoor de 
brug bij de laatste grote herstelling vooral 
op autoverkeer is gericht. De voorbije ja-
ren waren er suggesties om naast die brug 
een fietsgedeelte aan te leggen, maar dat 
is er nooit van gekomen. Nu gaat men er 

De oude brug tussen Sint-Amandsberg 
en Gentbrugge. (repro D.D.)

Weinig kans op herstart 
voetbalcompetitie
De voetbalcompetitie in het amateurvoet-
bal (provinciale) zal dan waarschijnlijk toch 
niet kunnen hervatten in het eerste week-
end na nieuwjaar. Veel hangt af van wat 
Voetbal Vlaanderen zal beslissen in over-
leg met de overheid. De kans bestaat dat 
er een nieuwe kalender moet gemaakt 
waarbij getracht zal worden om minstens 
de helft van alle matchen te spelen. In de 
aangepaste reglementen is daar al reke-
ning mee gehouden voor promotie naar 
een hogere, of het dalen naar een lagere 
reeks. Ook wat de jeugd betreft is er een 
nieuwe voetbalkalender. – (D.D.)
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Dakgoot lekt?

Frank komt direct !

www.dakwerkenfrankvaneenaeme.be

echt drastisch mee om in de voorliggende 
voorstellen: een knip waardoor je met de 
auto (wel de lijnbus) niet meer over kan.
Dat er niet aan gedacht is om een gelijk-
grondse brug te maken, die ook fiets-
paden kan omvatten, heeft wellicht te 
maken met een enorm budget. Dat er 
een probleem is gaan we niet ontkennen, 
maar dat er nooit gedacht is aan verkeers-
lichten met telkens éénrichtingsverkeer 
is ook wel raar. Bij de plannen nu wordt 
ook geen rekening gehouden met het 
feit dat er op termijn een specifieke fiets- 
en voetgangersbrug zal komen tussen de 
Paul De Ryckstraat in Sint-Amandsberg 
en de overkant in Gentbrugge (Jules Van 
Biesbroeckstraat?). Dat was ook wel een 
oplossing. De trend is nu dat auto’s kilo-
meters zullen moeten rondrijden. – (D.D.)

De nieuwe brug tussen Sint-Amandsberg en 
Gentbrugge. (repro D.D.)
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De bewoners van die wijken krijgen de kans om 
hun reacties en bedenkingen op tafel te leggen, 
want in het voorjaar van 2021 neemt de stad 
Gent een beslissing, waarbij de uitvoering ge-
pland is voor 2022. Wij verwachten niet veel van 
die inspraak, want er liggen drie scenario’s op 
tafel en die gaan allemaal een weerslag hebben 
op de mobiliteit in Destelbergen. Wat men dus 
ook kan doordrukken, de gevolgen gaan voel-
baar zijn in onze gemeente, en daarbij reken ik 
ook Heusden. Ik vind dat die plannen van Gent 
in grote mate Destelbergen aanbelangen. En ik 
druk me nog zacht uit. We hebben weet van een 
vraag daaromtrent in de gemeenteraad (door 
Laura Van Rentergem), en uitvoerige bespreking 
in de mobiliteitscommissie. We zijn evenwel nog 
niet op de hoogte van het standpunt.
Even op een rijtje zetten wat er aan de hand is. 
Gent heeft drie jaar geleden de lage emissiezone 
ingevoerd in wat we de kuip van Gent kunnen 
noemen (alles binnen de ring R40). Minder par-
keerplaatsen en aansluitend ontradingspolitiek 
voor de auto waren het gevolg. Nu mikt men op 
de aansluitende delen. De onderliggende be-
doeling mag dan min of meer goed zijn, er werd 
duidelijk vertrokken van wat de drukkingsgroe-
pen gerealiseerd willen zien. Dat de bevolking 
(Dampoort, Oud Gentbrugge) in deze geconsul-
teerd is klopt, maar het zijn vooral de mondige 
mensen die gehoord worden. De grote meer-
derheid van de mensen voelt zich niet genoeg 
betrokken en komt duidelijk niet of te weinig 
aan bod. Wij kennen die vooral (oudere en heel 
jonge) bevolking.
Wat nu voorligt zijn drie scenario’s voor een 
wijkmobiliteitsplan voor Dampoort en Oud 
Gentbrugge en dat gaat een grote impact heb-

Het gaat om strijd tussen fietsers, voetgangers en auto’s

Wijkmobiliteitsplannen van Gent
gaan grote invloed hebben op Destelbergen
We gaan er van uit dat u al heeft gehoord dat de stad Gent 
wijkmobiliteitsplannen heeft voor de Dampoort en Oud Gentbrugge. De 
plannen houden verband met het verkeer in dat deel van Sint-Amandsberg 
dat ook nauw aanleunt bij Destelbergen.

ben op onze gemeente. Plannen waarbij de fiets 
zal worden uitgespeeld tegen de autobestuur-
der. De scenario’s zijn opgesteld op basis van een 
bevraging bij de bewoners (de mondigen dus) 
en een overleg met experts waarbij de knelpun-
ten in kaart werden gebracht. Er zijn 20 knel-
punten die een grote impact hebben op de ver-
keersveiligheid en de leefkwaliteit in die wijken. 
Uiteindelijk resulteerde dat in drie mogelijke 
scenario’s, om die knelpunten aan te pakken en 
de wijken veiliger en aangenamer te maken.
Wat grosso modo voorligt in de scenario’s draait 
om éénrichtingsverkeer op de Dendermondse-
steenweg, en bijna zeker in een knip waarbij 
de Gentbruggestraat dan wel Gentbruggebrug 
geen doorgaand verkeer meer zullen krijgen. In 
het zoneplan is voorzien dat autoverkeer vanuit 
de Dendermondsesteenweg niet meer de Land 
van Waaslaan op kan. Die weg krijgt daardoor 
minder verkeer te verwerken. In alle scenario’s 
blijft de bus rijden, en ook de fietser.
In het rijrichtingsplan (het tweede scenario) 
wordt doorgaand verkeer zoveel mogelijk ge-
weerd, o.m. door de rijrichtingen aan te pas-
sen. Gedacht wordt aan eenrichtingsverkeer aan 
het Henri Van Cleemputteplein, de Forelstraat, 
Gentbruggestraat, Gentbruggebrug (allemaal 
Sint-Amandsberg) en de Odilon Vanderlinden-
straat en Frederik Burvenichstraat (Oud Gent-
brugge).
Er is een derde scenario en dat is dan het wis-
selplan dat werkt met drie zones. Gentbrugge-
brug blijft dan open voor alle verkeer en in de 
Forelstraat wordt enkel éénrichtingsverkeer in-
gevoerd. Daarbij zullen wel straten in de buurt 
van de Gentbruggestraat eenrichtingverkeer 
krijgen.  Bewoners en betrokkenen konden hun 

reacties en bedenkingen kwijt bij de stad Gent 
(website) of via de digitale wijkmobiliteitsmark-
ten. U voelt ons al komen: de 40% oudere bevol-
king (uitzonderingen niet te na gesproken) zal 
nooit aan bod komen, en een massa jongeren ligt 
hier (nog) niet van wakker.

ENORME INPAKT OP DESTELBERGEN
Als er éénrichtingsverkeer komt op pakweg de 
Dendermondsesteenweg of de Gentbruggestraat 
en de zijstraten, dan mag je geredelijk aannemen 
dat alternatieve routes zullen gezocht door au-
tobestuurders, om toch op hun bestemming te 
geraken. Het is gemakkelijk om plannen door te 
drukken die vooral op fietsverkeer zijn gericht, 
maar de switch om van de auto op de fiets over 
te stappen, laat staan meer het openbaar vervoer 
te benutten is helaas nog lang niet gemaakt. We 
hebben zelf tellingen gemaakt: er zijn nog altijd 
beduidend meer auto’s dan fietsers, maar daar 
hebben de experts wellicht geen rekening mee 
gehouden want het moet anders in de toekomst.
Zie je het al gebeuren dat de Paul De Ryckstraat 
en de Nijverheidskaai dichtslibben om richting de 
Gentse ring te rijden? Pakweg de Admiraalstraat 
overstelpen om via de Braeckmanlaan en Land 
van Waaslaan naar de Dampoort te rijden? Dat 
is de impact die mogelijks te wachten staat als de 
Gentse plannen worden uitgevoerd zoals ze nu 
voorliggen.

Hallo Destelbergen, moet je niet wakker wor-
den? We hadden weet van het samenroepen 
van de mobiliteitscommissie (maandag 14/12), 
maar kennen de standpunten niet, omdat Weg-
wijs moest afgesloten worden. De redactie kreeg 
echter verschillende brieven van lezers waarin de 
bezorgdheid groot is, ook van mensen die niet in 
Destelbergen wonen. Ook op Facebook hebben 
we bezorgdheid gelezen. Men heeft het over 
de Nijverheidskaai die nu al een drukke fietsas 
is voor schoolkinderen en volwassenen in beide 
richtingen. Het is ook onderdeel van de Fietssnel-
weg F403, die veiliger is dan de parallelle Dender-
mondsesteenweg. Daar is nu al druk autoverkeer, 
die bij welke ingreep dan ook nog zal aanzwel-
len. Is het de bedoeling van de stad Gent om in de 
ontmoedigingspolitiek alle verkeer via de as R40, 
Jan Delvinlaan, Waterkluiskaai, Nijverheidskaai, 
Paul de Ryckstraat, Galgenberglaan naar Destel-
bergen te loodsen? Want dat zál gebeuren als de 
plannen worden doorgedrukt.
Moeten we benadrukken dat het Eenbeekeinde, 
en dus Destelbergen grenzen aan dat deel dat de 
stad Gent gaat aanpakken, en er misschien een 
eiland gaat van maken door autoverkeer te ont-
raden? We begrijpen maar al te goed dat veel 
verkeer best via E17 en R4 zal moeten, maar dat 
is daar ook al filerijden toch? In de buurt van de 
snelweg is men daar allerminst gelukkig mee. 
Meer verkeer is niet gewenst.  Hier ligt dus een 
pak werk voor het gemeentebestuur en de mobi-
liteitsdienst van de gemeente, en bij uitbreiding 
het Vlaamse Gewest dat verantwoordelijk is voor 
de gewestwegen. Wij zijn bezorgd, net als de 
ouders die al dan niet met hun fietsende kinde-
ren op pad gaan (zie vorige Wegwijs), maar we 
zijn ook bezorgd voor de zeer grote groep ou-
dere mensen die nog alleen hun auto hebben om 
verplaatsingen te doen en nu ‘ommetjes’ zullen 
moeten maken om ergens te geraken. “Neem de 
‘overvolle’ bus of wacht uw tijd af” zegt men.

Welke oplossingen er ook genomen worden, 
het gaat pijn doen. Het zal mogelijks nooit goed 
genoeg zijn en je moet er ALTIJD IEDEREEN bij 
betrekken. Niet de mondigen, de experts en de 
actiegroepen alleen! Maar ook de mensen die er 
last gaan van hebben. - (D.D.)
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Heusdenkoers blijft op dinsdag
Als de beperkingen in verband met Covid-19 
het toelaten, dan zal Heusdenkoers in 2021 
en de daaropvolgende jaren opnieuw op ker-
misdinsdag (10 augustus in 2021) plaatsvinden. 
Aanvankelijk werd geopperd dat Heusden-
koers op zaterdag zou plaatsvinden om de 
sponsors te plezieren. Maar na gesprekken tus-
sen het bestuur van het organiserend Klaver 7 
en het schepencollege is beslist om Heusden-
koers op dinsdag te behouden.
“Het gesprek was verhelderend en positief en 
bouwde verder op de vorige samenkomst”, al-
dus een mededeling van het gemeentebestuur.
Uit onze info blijkt dat bij die gesprekken voor 
Heusdenkoers voorzitter Fred Hamerlinck, se-
cretaris Bart Clauwaert en koersdirecteur Ro-
nald De Poorter aanwezig waren. Het schepen-
college bestond uit burgemeester Elsie Sierens 
en de schepenen Wim Raman (lokale economie 
en feestelijkheden) en Filip Demeyer (sport). 
Het gemeentebestuur en Heusdenkoers kijken 
de toekomst positief tegemoet en blijven in 
onderling overleg verder werken. – (D.D.)

Davidsfondsafdeling Heusden / Wetteren-Ten-Ede nodigt uit:

Toast Literair 2021

Onze afdeling heeft jammer genoeg van haar jaarprogramma 2020 weinig of niets gerealiseerd. 
Ook hier was corona de boosdoener. Toch wil het bestuur 2021 feestelijk inzetten met Toast Lite-
rair. Dit feestelijk ontbijt is voorzien op zondag 24 januari 2021 om 10 u. in de zaal Kollebloem, 
Leenstraat 18 te Heusden. Bij die gelegenheid zal het verdere jaarprogramma eveneens toege-
licht worden. Het bestuur hoopt dat deze Toast Literair een succesvolle herneming wordt van 
alle activiteiten van 2021. Het volledige scenario van Toast Literair ligt nog niet volledig vast 
omdat ook hier corona roet in het eten kan strooien. Daarom raden wij u aan om regelmatig 
de website van onze afdeling, heusden@davidsfonds.be, te consulteren. Het scenario wordt er 
regelmatig geactualiseerd. Ondertussen wenst het bestuur u in deze barre en moeilijke tijden, 
toch warme kerstdagen en een hoopvol 2021. Draag goed zorg voor uzelf en anderen !
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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.’

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

Ch@m is een vierstemmig gemengd koor 
(dus met sopraan, alt, tenor en bas) dat in 
2002 werd opgericht op initiatief van Koen-
raad De Smet en Luc Serneels. Het duo wilde 
graag een nieuw meerstemmig koor oprich-
ten om op hoogdagen zoals Kerstmis, Pasen 
en Allerheiligen de kerkdiensten op te luiste-
ren. Hun initiatief werd gesteund door pas-
toor Erik Versporten. De naam Ch@m staat 
voor ‘Chorus@Music’ en ‘Chorus@Mind’.

Lenteconcert
Sofie Thoen, die studeerde aan het Lem-
mensinstituut, werd de eerste dirigente 

Vereniging in de kijker

Meerstemmig zangkoor: Ch@m
In Destelbergen en Heusden zijn heel wat verenigingen actief. Wegwijs 
zet elke maand een van die organisaties in de kijker. Deze maand is het 
meerstemmige koor Ch@m aan de beurt. 

van het nieuwe koor. Aanvankelijk gingen 
de repetities door op zaterdagavond na de 
avondmis in de kerk O.L.Vr. ter Sneeuw. La-
ter werd dat verplaatst naar dinsdagavond 
en vanaf dan werd gerepeteerd in de cafe-
taria van het voormalige rusthuis in de Kerk-
ham in Destelbergen. Daarna verhuisden de 
repetities opeenvolgend naar de winkel-
ruimte van de voorzitster en het diensten-
centrum De Reinaert in de Kerkham. Naast 
kerkdiensten verzorgde Ch@m ook andere 
optredens zoals een lenteconcert en werkte 
het samen met andere koren waaronder dat 
van Lemberge.

Onafhankelijk koor
In 2006 werd Johannes Dewilde aange-
steld als nieuwe dirigent. Onder zijn leiding 
groeide het koor op muzikaal vlak en evo-
lueerde het van een parochiekoor naar een 
onafhankelijk koor. Ze gaven in die periode 
tal van succesvolle optredens met een uitge-
breid repertoire aan religieuze en profane 
muziek voor een breed publiek. Zo organi-
seerden ze o.a. een Ierse avond in 2009 en 
een Franse avond in 2017. Ch@m organi-
seerde bovendien opvoeringen van Gloria 
van Vivaldi (2015) en The Crucifixation van 
John Stainer (2016).

In januari 2016 promoveerden ze in het pro-
vinciale koortoernooi in Gent van de der-
de naar de tweede categorie. In december 
2017 verzorgen ze een kerstconcert in de 
kerk van Destelbergen. Dat was het laatste 
optreden met Dewilde als dirigent. 

Nocturne en kerstconcert
Begin 2018 nam dirigente Hanne Van Gastel 
de leiding over. Met haar verzorgde Ch@m 
in juni 2019 een ‘Nocturne’ en namen ze in 
december van dat jaar deel aan een kerst-
concert in Gent. Jaarlijks organiseren ze ook 
een barbecue voor de leden en hun part-
ners. Tegenwoordig telt het koor een 22-tal 
leden. 

In oktober kon Ch@m even opnieuw repete-
ren maar momenteel liggen alle activiteiten 
opnieuw noodgedwongen stil door corona. 
Het valt nu af te wachten of het koor al haar 
leden terug zal mogen verwelkomen bij de 
heropstart. 

Contact
Meer informatie is te vinden op de website 
www.chamkoor.be of ook nog op de Face-
bookpagina. 
Het koor is altijd op zoek naar nieuwe le-
den. Eens de repetities terug mogen begin-
nen, zijn zij op dinsdagavond tussen 21u en 
22u30 van harte welkom in het repetitielo-
kaal in het dienstencentrum De Reinaert. 

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: Ch@m

Volg ons nu ook op Facebook

en Instagram:    Wegwijs
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We hopen daarbij dat we met zijn allen, liefst ongeschonden en zo snel
mogelijk de gevolgen van de coronacrisis kunnen afschudden. 

We willen daarbij zeker ook even stil staan bij de velen die wel ernstig geraakt
zijn door deze ongeziene crisis, binnen de eigen familie, vriendenkring en in
de onmiddellijke omgeving. Privé en zakelijk.

Maar met het ons aangeboren optimisme nodigen wij u uit om de toekomst
meer dan ooit hoopvol tegemoet te zien. Laten we daar samen ook actief aan
werken door alle steun te verlenen aan onze lokale handelaars en
ondernemers. Ook bij VZD staan we immers als één man achter de leuze die
onze gemeente terecht uitdraagt “Koop lokaal en hou vol 9070!”

Een nieuw kalenderjaar kondigt ook een nieuw werkingsjaar aan voor VZD die
de belangen van onze handelaars ook in 2021 zal blijven behartigen. Daarbij
kunnen we zeker extra gemotiveerde krachten gebruiken.

Wenst u zich te engageren om samen met ons na te denken over hoe we de
lokale handelaar nog beter van dienst kunnen zijn? Over hoe we de
spreekbuis kunnen zijn van alle handelaars en ondernemers naar enerzijds de
bevolking en anderzijds het gemeentebestuur? Fijn! Neem dan zeker contact
op met Mario Verschraegen via mario.verschraegen@telenet.be of 0475 56
16 18.

Heeft u interesse in onze werking, maar ontvangt u als handelaar onze
informatiemails niet? Stuur ons uw coördinaten en we voegen u graag toe aan
onze adressenlijst.

Hoopvol uitkijkend naar een creatieve en actieve samenwerking met alle
betrokkenen, heffen we hierbij het virtuele glas, wetend dat we bij onze
volgende ontmoeting wel fysiek zullen kunnen klinken op wat ons het meest
genegen is: alle geluk én bovenal een goede gezondheid!

Uw bestuur 
Ann, Dominique, Geert & Mario

Het bestuur van VZD (Verenigde
Zelfstandigen van Destelbergen)
wenst u een gelukkig, maar vooral
ook gezond 2021
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Bovenop is hij specialist in filatelistische stu-
dies die worden overgenomen in tijdschrif-
ten in België maar ook in het buitenland. 
Maar dat is maar één deel van Jan Lannoye 
uit Destelbergen en van zijn werk rond de 
postgeschiedenis. Helemaal uniek is zijn 
privé-museum met meer dan vijftig verschil-
lende frankeermachines. Zelfs bpost heeft 
niet wat onze inwoner uit de Groenstraat 
allemaal bezit. Het is misschien beschamend 
voor het postbedrijf dat zelf geen museum 
meer heeft, maar een hele eer voor Jan en 
de gemeente dat zijn museum zich in Destel-
bergen bevindt. Maar de lokatie houden we 
geheim, maar leest u toch maar even mee.
Al eens stilgestaan bij een brief die gefran-
keerd is met een frankeermachine? Wel-
licht niet, want we vinden dat doodgewoon, 
want we gebruiken toch een postzegel om 

Destelbergenaar heeft enige museum van 100 jaar brieffrankeermachines

Jan Lannoye laat bpost blozen met zijn unieke verzameling
Hij is al bijna zijn hele leven filatelist, is uitgever/redacteur van Oost-Phila Kontakt 
en archivaris van de overkoepelende vereniging van de 47 postzegelclubs van 
Oost-Phila in Oost-Vlaanderen,  en voorzitter van de Gentse afdeling van de 
Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars. 

een brief te versturen? Maar grote bedrij-
ven vonden dat ooit te tijdrovend en toen 
ontstond een frankeermachine. Het eerste 
octrooi voor een uitvinding die de offici-
ele frankeermachines voorafgaat, komt uit 
Parijs. Ene Carle Busch vraagt al in 1884 in 
Londen een octrooi aan voor zijn unieke 
uitvinding. Einde 19e eeuw waren de uitvin-
ders al bezig met zoeken naar oplossingen 
via machines. Maar belangrijk om weten is 
dat de start van het gebruik van frankeer-
machines eigenlijk teruggaat naar 1920 en 
dat is dus nu precies honderd jaar geleden. 
Jan Lannoye weet er alles van en maakte 
voor ons de stap terug in de tijd. “In 1920 
formaliseerde het UPU-congres, de Universal 
Postal Union, dat in Madrid werd gehouden, 
het gebruik van frankeermachines. Die komt 
overeen met een vraag van bedrijven, de we-
reld van de industrie, de banksector of zelfs 
overheidsdiensten die een groot aantal post-
zegels moeten verwerken. Aan het einde van 
de 19de eeuw heeft deze waarneming al en-
kele uitvinders ertoe gebracht zich machines 
voor te stellen die het werk zouden kunnen 
vergemakkelijken”, weet Jan.
Onze inwoner, een inmiddels gepensioneerd 
elektro-mecanicien, weet er intussen alles 
van. “Ik heb een unieke verzameling van wel 
meer dan vijftig frankeermachines gespreid 
over verschillende periodes. Ik heb ook al zo’n 
zo’n 300.000 enveloppen, geclassificeerd vol-
gens de fabrikanten van frankeermachines. 
De aanzet kwam er toen ik in een bedrijf in 
Gent op een bepaalde dag een enorm grote 
stapel oude correspondentie zag, die zojuist 

in een container was 
gedeponeerd. Ik 
vroeg om die terug 
te kunnen krijgen, 
en zo ben ik begon-
nen met mijn verza-
meling,” vertelt Jan.
Eind 1925 waren er 
al vier onafhanke-
lijke frankeermachi-
nefabrikanten die 
een vergunning had-
den aangevraagd: 
de Zwitserse firma’s 
Hasler, Franco, de 
Engelse Universal 
Postal Frankers (UPF) 
en opnieuw de Belgi-
sche fabrikant Tim-
bographe, gevestigd 
in Brussel. Een van 

Een zicht op Jan Lannoye en zijn privé-
museum en enkele unieke stukken.

de vier eerste licentiehouders bij de Belgi-
sche Posterijen in 1925 was ‘Franco’. Van al 
die fabrikanten en nog veel meer heeft Jan 
Lannoye nu modellen staan in zijn museum. 
We keken onze ogen uit op al dat werk, som-
mige zaken hadden we eerlijk gezegd nog 
nooit gezien: Postalia, Francotyp, Pitney Bo-
wes en ook Alcatel. Jan heeft dan ook echt 
unieke stukken zoals die Taxograph of die 
Timbographe, waarbij je verschillende post-
waarden kon ingeven, en met tellers, want 
de Post moest later een factuur kunnen stu-
ren aan de gebruiker. Hij heeft ook allerlei 
onderdelen, kortom te veel om hier in detail 
te treden. Je moet het zien. En dat kan als je 
surft naar zijn website op  www.frankeerma-
chinearchief.be Je vindt er alle nodige info 
en kan er ook inloggen voor een bezoek aan 
zijn privé museum. Zijn verzameling en stuk-
ken zijn al wel eerder geëxposeerd, maar 
nog nooit in onze regio, en vaak voor clubs 
van filatelisten. – (D.D.)

JE KAN ELKE MAAND
ONLINE DEELNEMEN AAN
ONZE GRATIS WEDSTRIJD

(ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.be
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open         Destelbergen-Heusden

OPEN VLD 9070 wenst
alle inwoners van DESTELBERGEN-HEUSDEN
een hoopvol, gelukkig en gezond COVID-vrij 2021.
Ook al zien we elkaar even niet.…hou vol,
                                       lach,
                                       leef en geniet!

 

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 23/12 t.e.m. 15/01/21 of tot uitputting voorraad 

BON GRATIS  
KALENDER 

2021 
 
 

Tijdens uw aankopen 
Geldig tot uitputting 

 

BON - € 2 
Bij aankoop van 2 
flessen wijn 75cl 

 
 

Geldig tot 15/01/2021 
Knip deze bon uit 

OPEN OP 24 & 31 DECEMBER VAN 7-19u 
OPEN OP 25 DEC & 1 JAN VAN 9u-17u 

COCKTAILNOTEN 
300 gr. Gwoon 
 

€ 1,29 

/kg € 4,30 

 

HALFVOLLE MELK 
Fles 1l. Campina 
 

€ 0,75 

CHOCOPINDA’S 
250gr. 

€ 1,49 
 
/kg € 4,96 

 

MINI KROKETTEN 
750gr. Belviva Lutosa 
 

€ 1,15 
 

/kg € 1,53 

 

IJSSTAM 
1l. Jacques 
 
 

€ 1,29 

 

JENEVER 
PETERMAN 
1l.      € 13,59 
 

BON – 1€ OP FLES 
 

= € 12,59 
 
ONS VAKMANSCHAP DRINK 
JE MET VERSTAND 

MAES BIER 
Blikjes 11+4 gratis 

€ 7,99 
 
/l € 1,61 

 
 
 
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET 
VERSTAND 

TOMATENROOMSOEP 
340gr. La Soupe 
 

€ 1,65 
 

/kg € 4,85 
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Hij woont aan de Dendermondesteenweg, en heeft in 2013 een echte 
gedaanteverwisseling ondergaan. Hij trok toen voor drie maanden naar 
India, waar hij Shri Amma, Shri Mataji en Shri Mooji leerde kennen. Hij 
is door hen danig geïnspireerd en dat is voor een buitenstaander best 
moeilijk te vatten. Dat denken we ook wel. Wij gingen in coronatijd, 
even met hem praten en zijn net niet bekeerd tot zijn belijdenis. Maar 
we hebben wel respect voor de man.
Johan Dumoulin (61) is al lang een inwoner van Destelbergen. Som-
migen zullen hem nog kennen van zijn verleden bij scoutsgroep de 
Haeghepoorters, of als lid van het Pazako-koor op het Eenbeekeinde. 
Professioneel was hij vooral actief als invaller-postbode in Heusden en 
Destelbergen, maar hij heeft wel op meerdere plaatsen gewerkt. Maar 
dat was een andere periode en die heeft hij gefrustreerd afgesloten.
Het is een beetje moeilijk om u in de leefwereld van Johan te begeven. 
Toen we ongevraagd toekwamen stond hij in een zelfgebouwde serre 
achteraan zijn woning, te mediteren. Wat meteen opviel was dat er op 
de grond een kleurige Swastika lag. Maar daar is voor hem geen enkel 
verband met Hitler te leggen. “De swastika is een symbool dat stamt 
uit de Indusbeschaving. Het werd gebruikt in allerlei culturen, ook de 
christelijke en staat echt voor levenskracht, geluk of heiligheid”, weet 
Dumoulin. “Je moet dat maar eens opzoeken, dan zal je het begrijpen”.
Meteen komt de praatvaar in hem los want hij weet verdomd veel van 
het hindoeïsme en jaïnisme. Hij is een volgeling van Mata Amritananda 

Johan Dumoulin ontdekte
in India het ‘blauwe licht’
Misschien heb je al eens gedacht wat een rare 
kwiestenbiebel is dat, als je de met vele lichtjes versierde 
Johan Dumoulin langs de Dendermondesteenweg 
ziet wandelen? Nee, het is hoegenaamd geen rare 
snuiter, al kan je dat wel meteen gaan denken na een 
gesprek. Johan is een heel brave man, die gelooft in de 
eeuwigdurende jonge ziel en dat ook wil uitdragen…

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Promo:
HAARDBLOKKEN
HOUTBRIKETTEN
AANMAAKHOUT 

4 kopen + 1 gratis
promo geldig t.e.m. 16/01/21
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Mayi Devi, voor hem kortweg Shri Amma. We 
zochten het voor u op: een Indiaas spiritueel 
leider, door haar volgelingen gezien als een 
Mahatma, wat in zekere zin ‘verheven ziel’ be-
tekent. Zij wordt Amma genoemd, wat ‘moe-
der’ betekent. Iedereen die bij haar kwam (ze 
is intussen al overleden) kreeg een korte om-
helzing, en soms waren dat 10.000 mensen ge-
durende één sessie leren we. Johan Dumoulin 
was er één van in India meer specifiek in Kerala 
en dat was in 2013.
 “Ik heb in India drie maanden in Kerala ge-
woond en daar nog Shri Amma ontmoet”, 
vertelt hij. “Je kan er veel over vinden op You-
Tube”, verduidelijk hij nog. Ik ga maar eerlijk 
zijn, zoals vele mensen heb ik daar nog nooit 
van gehoord, maar als ik verder doorvraag be-
gint hij pas goed te vertellen. “Als je gelooft 
in de eeuwigdurende jonge ziel, geraak je 
ver in het leven”, herhaalt hij. “De ziel niet, 
die staat in een andere dimensie dan de cre-
atie en in een andere collectiviteit. De creatie 
kan haar niet beïnvloeden”… Op dat moment 

kan ik nog moeilijk mee, u waarschijnlijk ook 
niet, maar Johan meent wat hij zegt en heeft 
het voortdurend over het blauwe licht. Hij ver-
volgt: “De staat voor de creatie is gecreëerd. 
Waardoor je de ziele bron mist. Heb een open 
relatie met het hart”.
Allemaal eerlijk gezegd moeilijk te begrijpen 
of te volgen, en dat vind ik ook. Johan niet: 
“Het is zoals God en Godin  voor mij blauwe 
God en blauwe Godin zijn,  voor anderen ook 
en voor mij  ook,  blauwe Liefde die blauw 
Almachtige Hoedanigheden draagt. De enige 
kracht die de creatie heeft gecreëerd”.
Valt u inmiddels van uw stoel of denkt u wat 
staat hier allemaal geschreven? Ik heb dat ook 
gedacht, maar dat is de filosofie waarmee Jo-
han Dumoulin zijn dagen vult. Hij volgt ook 
wel de christelijke leer, want in zijn serre staan 
beelden die in die richting wijzen.
Johan stuurde ons inmiddels enkele audio-be-
standjes waarin hij het vooral over de blauwe 
hemel en het blauwe licht heeft. Wat hij op 
zich draagt is het ‘gat in het heelal’. “Ik heb 
dat zelf ontworpen, maar bij Printville in De-
stelbergen allemaal laten maken” vertelt hij. 
Johan hangt echt vol met zo’n plaatjes, en dat 
weet u dus nu ook.
Iemand vertelde ons nadat we hem eens gin-
gen interviewen, dat hij dan ook mogelijks 
Clem moest kennen. Hij heeft er even over 
moeten nadenken en dan ineens: “Clem Wil-
lems? Ja die ken ik, dat is een grote fotograaf 
uit Destelbergen. Die ken ik zelfs persoon-
lijk. Hij is ook in India geweest voor een  heel 
mooie fotoreportage”. Clem Willems zal het 
graag horen.

Je kan Johan Dumoulin vooral onthouden als 
iemand die mediteert volgens Indische medita-
tietechnieken en gelooft in de God Almachtig 
(het blauwe licht). Hij doet geen vlieg kwaad 
en wil vooral iedereen gelukkig zien. Nu weet 
je ook wie hij is, één van die bijzondere volksfi-
guren in onze gemeente. – (D.D.)

OPEL
FLASH
DEALS

Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) 
volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.

CROSSLAND X  4,6-6,7 L/100 KM  121-152 G/KM 
GRANDLAND X  5,2-7,3 L/100 KM  136-166 G/KM
CORSA  4,0-7,5 L/100 KM  105-170 G/KM
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be     

Het nieuwe jaar inrijden met een nieuwe Opel uit stock? Het kan, dankzij de Opel Flash Deals. Je geniet van een uitzonderlijk 
voordeel en krijgt er bij het maken van een online afspraak bij je Opel Verdeler een voucher t.w.v. € 250 bovenop.

Ga snel naar opel.be en maak je afspraak.

VAN ACKER 
LOCHRISTI

Kapiteinsstraat 29 • 9080 Lochristi
09/355.82.34 • www.garagevanacker.be

VAN ACKER 
LOKEREN

Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren
09/342.83.10 • www.garagevanacker.be
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Elke Demeulenaere officieel
benoemd tot financieel directeur

Na een inloopperiode van één jaar, is El-
ke Demeulenaere in de laatste gemeente-
raad,  officieel benoemd als vast financieel 
directeur van de gemeente. Financieel di-
recteur is een decretale graad, en die de-
cretale graden hebben een proefperiode 
van 1 jaar, waarna ze worden geëvalu-
eerd door een extern bureau. Elke heeft 
haar proefperiode blijkbaar met glans 
doorstaan, haar evaluatierapport was uit-
muntend waardoor ze nu in vast dienst-
verband komt. Mevrouw Demeulenaere 
heeft de capaciteiten om deze dienst uit te 
bouwen, zij zal ook de nodige efficiëntie 
binnenbrengen op vlak van administratie-
ve vereenvoudiging en duidelijk omlijnde 
procedures voor beheer van financiën. Ze 
werkt samen met schepen van financiën Fi-
lip Demeyer en vormt een tandem met al-
gemeen directeur Gert Deryckere. – (D.D.)

Elke Demeulenaere, financieel 
directeur van de gemeente.
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 Wij wensen U een spetterend 

Karin, Ronny en het voltallig team

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

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

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

Door de aanhoudende corona-crisis kun-
nen onze zwemlessen voorlopig niet door-
gaan, ook zijn er kinderen die hun wekelijkse 
sport in een sportvereniging of jeugdbewe-
ging hierdoor al enige tijd moeten missen. 
Als Wonderwijze school willen wij zorg dra-
gen voor de gezondheid van elk wonderwijsje, 
groot of klein. Blijven bewegen is, nu meer dan 
ooit, belangrijk om gezond en sterk te blijven! 
De kinderen werden uitgedaagd door de leer-

krachten L.O. en de di-
rectie om samen de 
afstand tot aan de 
evenaar af te leggen, 
goed voor meer dan 
5600 km.
De eerste meters wer-
den afgelegd door de 
leerkrachten, op aller-
lei manieren: al lopend, 
steppend, wandelend…
Ondertussen zijn de 
eerste 1000 al binnen! 
Gogogo tot aan de eve-
naar !
 

Wonderwijze Challenge
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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)

Sinterklaas en zwarte pieten bezorgen lekkers
en cadeautjes in Gebuurtekring Ledebeek

Met toestemming van de burgemeester, mocht op zondag 6 december de Ge-
buurtekring Ledebeek Sinterklaas verwelkomen voor een rondrit in de buurt. 
Voorzitter Dany Mus en zijn medewerkers hielpen de Sint en enkele zwarte 
pieten (met aangepast mondmasker) op hun tocht door de buurt. De kind-
jes kregen allemaal lekkers en leuke cadeautjes. In een open wagen bestuurd 
door mevrouw Lucia Van Leuven, trok de Sint door de straten. Het was nog vrij 
koud die zondagmorgen, maar dat deerde duidelijk niet want de vele kind-
jes (en hun ouders) stonden al te wachten. Het weinige verkeer werd onder 
controle gehouden met medewerkers die signalisatie hanteerden. Op een be-
paald ogenblik passeerde nog een auto met een dubbelganger van de Sint in. 
Kan gebeuren natuurlijk op 6 december. Leuk initiatief alvast van de gebuur-
tekring. – (D.D.)

KLANT: Sportbar ‘t meer

MATERIAAL:
Stoepbord / poster

AFWERKING:

FORMAAT: 84,1x118,9cm

AANTAL: 1stuk recto/verso

EXTRA OPMERKING: 

DATUM: 08/10/2020

TER AKKOORD:

Versie 1 Versie 2

We staan te springen om opnieuw
te mogen openen en wensen iedereen
een prettig eindejaar en gezond 2021.

Groeten, Peter, Kathleen & Tessa

ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR …EN VOOR ONZE CULTUUR.
Davidsfonds staat voor : “Cultuur naar mensen brengen”  en “Mensen 
naar cultuur brengen”
Door je lidmaatschap kan je daar daadwerkelijk aan meewerken. 
Wat houdt dit lidmaatschap in ? 
Kostprijs : 40 euro per jaar. Er zijn twee mogelijkheden: 
A. Je kiest voor dit bedrag (of iets meer) één of meerdere boeken uit 
de aangeboden cultuurgids. Voor je lidgeld ontvang je dus boeken of 
cd’s. Een win-win situatie ! 
B. Je kiest voor alleen lidgeld maar zonder boeken? Het bedrag wordt 
automatisch omgezet naar een school – bib-bon met dezelfde waarde. 
De school naar je keuze kan voor deze bon mooie boeken aanschaffen 
uit het Davidsfondsaanbod voor hun klas- of schoolbibliotheek. Ook 
een win-win situatie! 
De cultuurgids is gratis te bekomen in het secretariaat. Vraag hem ge-
rust op, onbekend is onbemind…
                                                                                                              
JAMMER GENOEG UITGESTELD OF AFGELAST…
TOAST LITERAIR …
Een sprankelend ontbijt , gekoppeld aan een spetterend optreden 
van “De Kip van Troye” in een kwieke  een taalshow op 24 januari 
2021  moeten we helaas uitstellen…Geen nood, op zondag 23 januari 
2022 gaat dit fijn ontbijt mét show door in de Pius X zaal , Bredenak-
kerstraat 31 te Destelbergen. Ziezo, alvast  een eerste datum om in je 
agenda 2022 te plaatsen ! 

JAARLIJKSE QUIZ …
Ook onze twintigste editie van onze quiz valt ook in het water. Voor-
zien voor vrijdag 29 januari 2021, zorgde covid-19 ervoor dat dit ge-
zellig samenzijn niet kan doorgaan. We kijken uit naar 2022. Datum: 
vrijdag 28 januari ! …Een heel  jaar langer tijd om te studeren op al-
lerlei onderwerpen !

Secretariaat: Lucien Van Laere
Vinkenstraat 12, Destelbergen
Tel. 09-328 37 59
Email:
lucienvanlaere@telenet.be

DE MEYER BVBA
Metsel- en betonwerken

Nieuwbouw en verbouwingen

Notaxlaan 1 - 9070 Destelbergen
joh_demeyer@hotmail.com

0472-233 407

30
JAAR
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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! 
‘Hoe groter de hindernis,hoe groter het plezier

om het overwonnen te hebben’ (Molière)

info@zinloosgeweld.net

De gemeente kreeg daarvoor 185.943,84 eu-
ro, maar Carolien Ongena (CD&V) was van 
mening dat er inspraak en betrokkenheid van 
de verenigingen ontbrak bij de verdeling van 
die middelen. “Er is een brede bevraging ge-
daan voor de opmaak van het relanceplan en 
we zijn zeker akkoord met de acties die daar-
uit voortgevloeid zijn”, poneerde ze. “Maar 
op zijn minst is even belangrijk of nog belang-
rijker om de verenigingen te betrekken bij de 
verdeling van die pot van 186.000 euro”. 
Door het feit dat de adviesraden in de ge-
meente afgeschaft zijn, heeft de gemeente 
zelf een voorstel gedaan om de middelen te 
verdelen, en daarbij werd 50.000 euro minder 
verdeeld.

Discussie over verdeling compensatie voor verenigingen
In de jongste gemeenteraad had een interessante discussie plaats over de 
financiële steun van de Vlaamse regering, waarbij lokale verenigingen extra 
kunnen ondersteund worden in deze crisistijd.

Carolien Ongena: “Ik vraag me serieus af wat 
de verenigingen hiervan vinden dat jullie al 
50.000 euro van die pot afnemen om zelf 
nieuw personeel aan te werven. Die Vlaamse 
subsidie er is ter compensatie van de corona-
schade bij verenigingen, projecten en evene-
menten in de sectoren jeugd, sport en cultuur. 
Zo staat het toch in het besluit. Het is ook be-
denkelijk om met een éénmalige Vlaamse sub-
sidie een recurrente uitgave te financieren. 
Want een personeelskost is een structurele 
kost. Dat de verenigingen in 2021 de gemeen-
telijke infrastructuur gratis mogen gebrui-
ken, is zeker een goede zaak. Jullie voorzien 
daarvoor een budget van 53.000, die de ge-
meente ontvangt van de Vlaamse subsidiepot. 

We willen daar toch 
een kanttekening bij 
maken. We zouden 
graag hebben dat 
dit budget gespreid 
wordt over 2021 en 

2022. Want in het meest optimistische scena-
rio zullen grotere evenementen (eetfestijnen, 
fuiven, en dergelijke) pas kunnen doorgaan in 
de tweede helft van 2021, en dan nog”, aldus 
Ongena.
Burgemeester Sierens antwoordde dat in het 
relanceplan, en vooral de enquête die hieraan 
voorafging, duidelijk aan bod is gekomen dat 
onze vrijwilligers kostbaar zijn en dat we deze 
rijkdom moeten behouden en zelfs verster-
ken. “De respons op onze vrijwilligersoproep 
voor o.a. de verspeiding van de mondmas-
kers was hartverwarmend. Op dit moment zit 
onze vrijwilligerswerking verspreid over ver-
schillende diensten en is het een kluwen waar 
weinig efficiëntie geboekt wordt (leefmilieu, 
sport, bibliotheek, jeugd, zorg….) Om hier 
een gestructureerd orgaan van te maken en 
op die manier ook onze verenigingen te on-
dersteunen willen we hier voor 1 jaar een me-
dewerker voor inschakelen, wat resulteert in 
een éénmalige kost in 2021. Deze kost is niet 
los te koppelen van de ondersteuning aan de 
verenigingen omdat zij hier ook zullen mee 
van kunnen genieten”, aldus de burgemees-
ter die het niet juist vindt dat men de indruk 
geeft voor de eigen uitbouw van het perso-
neelsbestand aan het werken is. – (D.D.)

Tatjana Kouzovkov
nog in running voor Miss België
Onze inwoonster, Tatjana Kouzovkov is 
nog steeds in de running voor de finale van 
Miss België, de zogenaamde Prelims. Mis-
schien kan je haar een steuntje in de rug 
geven door een sms MOV 06 naar 6665. 
Eind december weten we uiteindelijk wie 
er naar de finale mag in de feestzaal van 
Plopsaland in Adinkerke. Duimen dus voor 
de jongedame uit Destelbergen. – (D.D.)
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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

Het was ook interessant om aan de weet te komen waarom de co-
ronamaatregelen in Destelbergen bijvoorbeeld strenger waren dan 
in pakweg de andere gemeenten van de Politiezone Rhode-Schelde. 
Raadslid Ongena (CD&V) mistte de logica waarom in Destelbergen 
in de bewuste periode in november bv. de -12-jarigen niet konden 
deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en elders wel. “Onze kinderen 
mochten niet voetballen, tennissen of naar de jeugdbeweging gaan. 
De argumentatie was: omdat de ouders hen naar hun hobby bren-
gen en dit extra contact meebrengt, maar naar de muziekschool gaan 
voor pianoles mocht dan weer wel. Ik heb er alle begrip voor dat het 
niet makkelijk is om te besturen in crisistijd, en dat er een zorg is 
om duidelijkheid te scheppen over al de maatregelen die genomen 
worden op verschillende niveau’s, al blijft uniformiteit  misschien be-
ter aangewezen. Het is ook duidelijker voor de mensen en politie, 
hoe eenduidiger de regels zijn, hoe eenvoudig die ook te controleren 
zijn”, wist ze, nog verwijzend naar het feit dat ook de gemeenteraad 
moet geïnformeerd.
Burgemeester Sierens antwoordde dat de federale overheid aan de 
lokale besturen verantwoordelijkheid geeft om de richtlijnen te ver-
strengen die zij wenselijk vinden. “In onze gemeente bereikten wij in 
oktober een piek, waarbij de besmettingen spectaculair stegen. We 
informeerden ons bij verschillende instanties, bij de Gouverneur die 
de burgelmeesters toch aanmaande om voorzichtig om te gaan met 
de categorie -12 jaar. Die kinderen zijn evenwel geen snelversprei-
ders, maar dragen toch het risico om het virus over te zetten want 

Eerst de strengste, dan de beste gemeente

Waarom er verschil was in de politiezone
bij de aanpak van de coronamaatregelen
De gemeenteraad bijwonen is voortaan niet meer nodig als je ook 
de opnames achteraf kan beluisteren. Die aanpak is een gevolg van 
de coronamaatregelen die het samenkomen van de gemeenteraad 
veiliger moeten maken.

worden gebracht door ouders, en er is onderling contact. Inderdaad 
is er binnen de politiezone (Oosterzele, Melle en Merelbeke) daarover 
geen uniformiteit bereikt. Elke gemeente moet uiteraard naar de cijfers 
en epidemiologische toestand kijken bij de eigen bevolking, en in Des-
telbergen was er een te grote piek”, aldus de burgemeester.
Burgemeester Sierens is van mening dat ze haar verantwoordelijkheid 
nam om in de eigen gemeente de inwoners te beschermen, en dat een 
uniformiteit in de zone op dat moment voor haar van ondergeschikt 
belang was. Voor de politie gaf dat blijkbaar geen probleem want in 
Destelbergen werd alle infrastructuur gesloten, dus inbreuken konden 
moeilijk want alles was dicht. 
De maatregelen waarvan sprake hadden plaats tussen 29/10 en 29/11. 
De Provinciegouverneur stelde vast dat de incidentie in Destelbergen 
nu de laagste is van alle Oostvlaamse gemeenten, waardoor Destelber-
gen zowat de beste leerling van de klas is. Maar eerst ook de strengste. 
– (D.D.)

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 !! 
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Daarbij wordt een lichtprojectie gedaan 
op de bib aan de Dendermondesteenweg 
in Destelbergen, en aan het DC in Heus-
den. Twee locaties die technisch gezien de 
beste opties zijn. Met deze projectie wil de 
gemeente een hoopvolle boodschap bren-
gen aan onze burgers, een warme gloed in 
onze gemeente die éénieder een hart on-
der de riem moet steken.
Wij hebben veel inspanningen gevergd 
van onze inwoners maar de maatregelen 
werpen vruchten af, onze manier om een 
warm gebaar te tonen, aldus een medede-
ling van de gemeente. 
De burgemeester: “De komende kerst- en 
nieuwjaarsperiode wordt niet makkelijk en 
het is opnieuw even doorbijten, met deze 
boodschap willen wij jullie een boost ge-
ven om nog even vol te houden. Voor deze 
projectie konden wij rekenen op de vak-
kundige aanpak van talent van eigen bo-
dem nl. DR Productions uit Heusden. Voor 
de fotoreportage schakelden wij lokale fo-
tograaf Luc Nimmegeers in. – (D.D.)

#HOUVOL9070 brengt licht in 
de duisternis
Sinds maandag 7 december lanceert de gemeente een 
nieuwe actie in het kader van #HOUVOL9070 en wil 
daarmee licht in de duisternis brengen.

KERSTACTIE MIDDENSTAND HEUSDEN
Kerstzoektocht 9070
Elfje Tierlantijn daagde de kinderen uit, via een spot die circuleerde op 
facebook, om tijdens de kerstvakantie samen met hun bubbel, coronap-
roef, een kerstzoektocht te doen langsheen de etalages van onze midden-
standers in Heusden en Destelbergen. Goed gezien van Elfje Tierlantijn 
want zo konden de kinderen actief bezig zijn tijdens de wandeling en kre-
gen ouders, oma, opa, grootouders, tantes,… de tijd om te kijken welke 
leuke geschenken er bij onze middenstanders te koop zijn.
Als kers op de taart konden de kinderen prachtige prijzen winnen die 
geschonken zijn door de gemeente en natuurlijk aangekocht zijn binnen 
onze gemeente. Wie wat gewonnen heeft zal u zeker kunnen lezen in de 
volgende Wegwijs.

Spot kerstman
Wie beter dan de echte Kerstman uit het verre Lapland kon 
onze inwoners duidelijk maken dat er niets boven lokaal ko-
pen gaat. Dus vandaar dat hij in de spot een warme oproep 
deed lokaal te kopen. Hij gaf zelfs de tip om de ‘Hart-voor-
9070-bon’aan te kopen voor mensen die er door het enorme 
aanbod van mogelijke geschenken in onze gemeente niet uit 
raakten om een keuze te maken en dan liever de gelukkige 
ontvanger van de bon zelf  lieten kiezen.
 
Dit alles kwam tot stand dankzij het bestuur van de mid-

denstandsvereniging MVH in samenwerking met de gemeente, waarvoor 
onze dank.
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Daarvoor bestonden vaak natuurlijke over-
stromingsgebieden, die veel water konden 
bergen bij extreme weersomstandigheden. 
Dergelijke overstromingsgebieden lagen er 
ook in Heusden en Destelbergen. Het Sig-
maplan heeft de Schelde weer meer ruimte 
gegeven, waardoor men beter beschermd is 
tegen overstromingen.
Het Sigmaplan dateert van 1977 en bestond 
hierin dat dijkverhogingen en een keten van 
overstromingsgebieden, moesten zorgen 
dat er na een stormvloedgolf geen overstro-
mingen plaatsvinden. In 2005 werd het plan 

nog aangepast aan de recent-
ste wetenschappelijke inzichten. 
Het geactualiseerde Sigmaplan 
gebruikt nog steeds dijkverho-
gingen en overstromingsgebie-
den, maar houdt nu rekening 
met klimaatverandering. De vei-
ligheid wordt voortaan ook ge-
combineerd met verschillende vormen van 
riviernatuur, zoals bv. De Gentbrugse Meer-
sen. Die verzameling van gebiedscontouren 
noemt men nu het Meest Wenselijk Alter-
natief. Sigmaprojecten mogen zo weinig 

Zo zagen de ophogingen in het kader van 
het Sigmaplan er uit van de dijk en muren in 
Heusden. (ingekleurd D.D./G.R.)

Sigmaplan gaf Schelde opnieuw ruimte
Misschien is wat verduidelijking over het Sigmaplan op zijn plaats, als we 
over overstromingen spreken. Meer dan een halve eeuw geleden waren heel 
wat gebieden langs de Schelde en haar zijrivieren, bijzonder gevoelig voor 
overstromingen (lees elders in deze Wegwijs over die overstromingen).

mogelijk hinder veroorzaken voor omwo-
nenden of lokale landbouwers, en opteert 
dus voor de ontwikkeling van waardevolle 
natuur. – (D.D.)

KFC Heusden
denkt al
aan volgend seizoen

De kans bestaat dat de competitie 
in februari een herstart neemt, 
maar op dit ogenblik is dat 
allemaal nog niet zeker.

Sportief verantwoordelijke Franky De-
meyer liet ons alvast weten dat de vol-
tallige technische staff van de club heeft 
bijgetekend voor volgend seizoen ‘21-‘22. 
Men is er dus vlug bij om zeker te zijn. Ni-
co Smet blijft T1, Christophe Vandevelde 
T2 en keeperstrainer Franky Demeyer. De 
vierde provincialer blijft onder de leiding 
van trainer Jorn Eeckhaut.
De club hoopt evenwel nog enkele mat-
chen te kunnen spelen, onder welke com-
petitievorm ook. Inmiddels gaven ook al 
veel spelers aan dat ze ook volgend sei-
zoen verder bij KFC Heusden willen spelen. 
De nieuwe wind binnen in de bestuurska-
mer en de goede competitiestart zorgde 
reeds voor een goede sfeer, maar nu ook 
voor een stevige basis voor een volgende 
seizoen. Edward Reyntjens: “En laat ons 
hopen, een “normaal “ seizoen”. – (D.D.)

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

19.890 euro
22.280 km
09/2016
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

29.250 euro
94.602 km
06/2016
Diesel
147 kW (200 PK)
Automatisch

11.490 euro
99.780 km
04/2015
Benzine
85 kW (116 PK)
Manueel

12.250 euro
85.242 km
04/2018
Benzine 
84 kW (114 PK)
Manueel

Mitsubishi ASX 1.6i - 2WD Instyle - Airco + Parkassist Fiat 124 Spider 1.4 - Multi Air Lusso

Renault Kangoo 1.2 TCe - Airco + trekhaak Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6

www.garagemartens.be

17.450 euro
59.396 km
04/2016
Benzine 
100 kW (136 PK)
Automatisch

BMW 118 - 1 HATCH - 5 Deuren - Airco - Parkassist

9.990 euro
38.520 km
10/2017
Benzine 
59 kW (80 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec - navi + airco

25.950 euro
97.750 km
04/2016
Diesel
140 kW (190 PK)
Automatisch

Mitsubishi Pajero 3.2 DI - D Invite

10.750 euro
14.480 km
08/2018
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

13.990 euro
20.150 km
10/2018
Diesel 
73 kW (99 PK)
Manueel

Fiat 500 1.2i Lounge - Nieuwe staat Citroën C4 1.6 Blue HDI highlight S

10.750 euro
54.850 km
04/2017
Diesel
70 kW (95 PK)

Opel Combo - LICHTE VRACHT 1300 - Met Airco

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92
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Het gaat om een initiatief van 
jonge Gentse ondernemers 
die even creatief op zoek war-
en naar uitstraling en econo-
misch overleven. Voor Mar-
leen klonk dat als gesneden 
koek. Die beantwoordde aan 
de roep om “iets blijvend te 
doen” en meteen haar arti- 
sanaal aanbod uit te breiden. 
Het product en het etiket 
roepen bewust associaties met (het 
centrum van) Sint-Amandsberg op, 
waar al ruim een paar decennia al-
lerlei creatiefs en lekkers uit de korf 
wordt geplukt. Het gaat om een krui- 
dige gin waarmee ze op de valreep 
het feestelijk jaar wil boekstaven. De 
dame heeft trouwens de smaak flink 
te pakken. Volgend jaar krijgt het 
nieuwe product in het voorjaar een 

verlengstuk met een florale 
(lees bloemenrijke) uitgave en 
met een zomerse frisfruitige 
editie als afsluiter. De foto op 
het etiket toont de Sint-Aman-
duskerk, in een verdere fase 
volgen de Sint-Amanduskapel 
en het vroegere gemeentehu-
is. Als eerbetoon aan de deel-
gemeente waaraan ze - niet 
alleen commercieel - haar hart 

verloor. Ontwerp en beeld zijn een 
realisatie van haar neef Gert-Jan De 
Baets, bekend als topfotograaf én 
muziekartiest. Kostprijs 39,95 (50 cl). 
Voor de liefhebbers allicht een ori- 
gineel kerst- en nieuwjaarscadeau. 
Ook beschikbaar in geschenkverpak-
king met een flesje bijhorende tonic.

Eric VAN LAECKE     

‘VITA AMANDI’… Regionale gin !
Een kwarteeuw Belevingswinkel De Korf moet gevierd. De uitbraak 
van COVID-19 gaf daar daartoe telkens uitgestelde hoop, maar geen 
veilige sanitaire ruimte. Als jubileumherinnering lanceerde uitbaatster 
Marleen dan maar een artisanale gin ‘VITA AMANDI’.

Al 25 jaar runt uitbaatster Marleen De Baets (56) met 
veel bravoure en een steeds vernieuwende overlevings-
drang haar bescheiden maar uitnodigende winkel op 
de hoek van de Frans Gevaert- en de Albrecht Roden-
bachstraat. Handel drijven op kleine schaal is ook voor 
haar een opmonterende en duurzame bezigheid. Ook 
al is die in de tijd onderhevig aan economische schom-
melingen, veranderende consumentenpatronen en 
nieuwerwetse invalshoeken en producten. Om het nog 
niet te hebben over verwarrende en onzekere corona-
tijden waarin iedereen houvast en ondersteuning zoekt. 
Met als extra dagelijkse uitdaging een aangehouden 
inlevende én kwalitatieve zorg voor het welbevinden 
van de klanten. Die, eigengereid als ze soms zijn - aan 
onszelf herkennen we een ander - meestal op zoek zijn 
naar een origineel cadeau dat het eigen levenspatroon 
kracht bijzet. En dat liefst suggestief, verzorgd en met 
stijl ziet verpakt door de neringdoende. In De Korf kent 
men dat gevoel en komt daar veelal nog een persoon-
lijke toets van de gastvrouw bovenop.
Alert blijven, regelmatig alles op een afstandelijk rijtje 
zetten en niet bang zijn voor aanpassing en vernieu-
wing is het mantra van Marleen De Baets. Het inzicht 
en de daadkracht dankt ze aan haar werklust en nooit 
aflatende energie. Ze is afkomstig uit Lochristi uit een 
landbouwersgezin, leerde helemaal de stiel bij de vroe-
gere slagerij Hilaire Bauwens aan de Oostakkerse Bre-
destraat en deed horeca-ervaring op in restaurant Ri-
viera in Zaffelare. Maar de drang om een éénmanszaak 
op te starten bleef haar achtervolgen. In 1995 ontdekte 
ze het druk beklante kruidenierswinkeltje aan de Frans 
Gevaertstraat. Marleen volgde rigoureus haar buikge-
voel en was direct ‘verkocht’. Ook al had ze enkel af-
finiteiten met Oostakker-Lourdes, geenszins met Sint-
Amandsberg. Het is vandaag wel anders, getuige de 
lancering van een plaatselijke gin VITA AMANDI. Het 
vertrouwde voedingswinkeltje van bij de start ruilde al 
snel zijn uithangbord voor een gedurfde én geleidelijke 
transformatie. Vanuit een eigenzinnige (“ik doe graag 
mijn goesting”) en grensverleggende benadering. De 
drang naar originaliteit en naar aanlokkelijke (lokale) 
artisanale producten zetten het aanbod op scherp. Pa-
rallel met de experimentele zoektocht naar haar inner-
lijke zichzelf en naar een duurzaam maatschappelijk 
welbevinden. Geïnspireerd vanuit een sociale context 
met een groot hart voor mensen. Je kon er destijds zelfs 

De Korf is al kwarteeuw 
creatieve magneet…
Belevingswinkel De Korf, Frans Gevaertstraat (St.-
Amandsberg) rondt een kwarteeuw bestaansrecht. Het 
kruidenierswinkeltje evolueerde in al die tijd naar een 
heus ‘belevingsoord’ waar (lokale) artisanale producten, 
kalligrafische kaartjes en opschriften, ontbijt- en andere 
manden en nog zo veel meer, hand in hand gaan. Met Marleen 
De Baets als creatieve gastvrouw die echt van mensen houdt 
en nooit bang is voor vernieuwing. Als jubileumdrankje in 
beklemmende coronatijden tovert ze nu ook een kruidige 
plaatselijke gin ‘VITA AMANDI’ uit de hoed…

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.be

Laten we zorgen voor elkaar!
Rekening houdend met de strenge
corona-maatregelen hebben we besloten
om enkel open te zijn op zaterdag
van 10 tot 12 uur en 13u30 tot 18 uur.
Wij bezorgen geschenkmanden en 
ontbijtmanden aan huis zodat onze geliefden 
zich toch verwend en omarmd voelen.

Meer info op www.dekorf.be

BEWAAREXEMPLAAR

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg

info@dekorf.be - www.dekorf.be

H I E R 
A F H A A L P U N T

V O O R 
T R A I N D E V I E

 GLUTEN/LACTOSEVRIJE PRODUCTEN
Bestellen kan via www.traindevie.be

W
W

W
.T R A I N D E

V I

E
. B
ENIEUW !

DE ENIGE,

ECHTE, KRUIDIGE,

SINT-AMANDSBERGSE

GIN

We starten het nieuwe jaar

met nieuwe ‘GROEIKAARTEN’

zie www.dekorf.be
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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

1  2 3 10  Plak, snede

Blij 4 5  6 3 7

8 5 9 9 10  Deel van de voet

Tussen ijsschotsen 6 11 4 9 5 9 12

Gezin 10 11  3 6 3 9

4 5 11 12 7  Stoutmoedig en vrij

Waarachtig 2 9 13 1

4 9 5 7 9 9 5   Onjuist

Landbouwproducten 4 5 13  2 9 12

10 9 9 1  9 12  Vieren

P 11 5 11  9 5 9 12  Als een pauw

Plaksel 7 6 9 9 10 1 10

Jaargetijde 8 3 12  9 5

DENKSPORT NOV OPLOSSING

G R A A G  Gaarne

Immer A L T I J D

S N A R E N  Van een viool

Schade A V E R I J

Betaalmiddel  G E L D

V L A K T E  Open ruimte

Fijngemaakt G E M A L E N

H A H A  Uitlachen

Klare  B O R R E L

P R A T E N  Spreken

Een naam hebben H E T E N

 Een naam geven N O E M E N

J A P A N S   Vreemde taal

Oplossing van vorige keer

voor spirituele sessies meditatie, dito uitrus-
ting en literatuur terecht. In het spoor van 
de dioxinecrisis (1999) werd de ‘voedings-
toog’ helemaal losgelaten. In 2005 werd de 
winkel grondig vernieuwd. Marleen had in-
tussen ook de spankracht en de uitstraling 
van het kalligraferen ontdekt. Met dank aan 
de opleidings-workshops van organisatie 
Witruimte. Die leerschool uit zich vandaag 
vooral op de vele doelgerichte wenskaartjes 
en op voorwerpen van alle slag die de kunst 
van het schoonschrift etaleren. Het is een 
ontdekkingstocht op zich. Soms met eigen-
handig gepleegde poëtische ontboezemin-
gen, vaak  met fel doordachte uitspraken 
van - al dan niet - bekende figuren als extra 
‘eyecatcher’. Voor haar zijn pen en papier 
de geestelijke medicatie om evenwichtig 
tot rust te komen. Niet in het minst na het 
overlijden in maart van haar jarenlang op-

gevangen (en inwonende) geestesgenoot 
en ‘soulmate’ Christophe De Coninck. Dat 
alles maakt van Belevingswinkel De Korf 
een verrassend ontdekkingsoord met een 
sterk persoonlijke inslag voor al wie - in het 
genre - op zoek is naar het spreekwoordelijk 
‘ei van Columbus’, zowel materieel als een 
stuk geestelijk. Of naar plaatselijke creatie-
velingen die er hun doorwrochte hersen-
spinsels aanbieden. Om volledigheidshalve 
de ontbijtmanden en dagmaaltijden op be-
stelling niet te vergeten die door helper en 
ondersteuner Guido ook aan huis worden 
geleverd. Net zomin als haar inzet en ge-
drevenheid voor de buurt en voor de vzw 
Zinloos Geweld en het Kinderkankerfonds. 
“Ook na 25 jaar ben ik nog altijd enthousiast 
en heb een dankbaar gevoel over de zaak 
en de klanten die ik altijd voor ogen had. 
Schrijf maar dat ik ‘gezegend’ ben en dat ik 

iedereen aanraad om - zeker in deze helse 
tijden - vooral niet te vergeten genieten” 
zegt Marleen De Baets. Het zou haar (kalli-
grafische) handtekening op één van de vele 
wenskaartjes kunnen zijn…

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

Was het niet door corona, dan zou de KWB op 
de tweede zondag van de advent steevast een 
ontbijt aan huis organiseren. Omdat het niet 
kan doorgaan, wil dat niet zeggen dat er geen 
inzameling kan gedaan voor Welzijnszorg “Sa-
men tegen Armoede”, liet Marcel Van Hende 
ons weten. Ook nu is er nood aan solidariteit, 
want de meest kwetsbaren krijgen tijdens de 
gezondheidscrisis ook de hardste klappen. Daar-
om de vraag om aan Welzijnszorg een bedrag te 

schenken, vergelijkbaar met de besteding aan 
het ontbijt. Giften kunnen gestort worden op 
het algemeen rekeningnummer van Welzijns-
zorg: BE21 0000 0000 0303.
Voor alle giften van 40 euro of meer, op jaar-
basis, krijg je ook een fiscaal attest en in 2020 is 
een gift nog voordeliger: je gift is tot het einde 
van dit jaar 60% fiscaal aftrekbaar, in plaats van 
45% andere jaren. – (D.D.)

KWB organiseert
geen ontbijt

aan huis,
wel inzameling
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Ik dook eens in mijn fotoarchief en kon nog 
negatieven vinden van een halve eeuw gele-
den. Toen liep de Schelde tussen Heusden en 
Destelbergen in de winter vaak over. Ook het 
toenmalige Solarium en de Damvallei-Kristal-
bad stonden in de winters vaak blank. Wij her-
inneren ons deze periode nog goed omdat we 
voor de krant verslag moesten uitbrengen. Om 
ons geheugen eens op te frissen, hebben we 
enkele oudere inwoners gecontacteerd die het 
allemaal van heel nabij hebben meegemaakt.
Door de Sigmawerken van de voorbije veertig 
jaar, en de plannen die nu klaarliggen voor 
goedkeuring, is het weinig waarschijnlijk dat 
onze gemeente nog met overstromingen te 
maken zal krijgen. Alhoewel: de laatste over-
stroming tussen Melle, Heusden en Destelber-
gen is nog maar van 20 jaar geleden, meer 
bepaald de winterperiode van december 1999 
en begin 2000. Beelden van die overstromin-
gen geven nog een goede indruk hoe het hier 
was, maar vijftig en meer jaar geleden was het 
hier vaak elke winter prijs. Wij hebben nog 
getuigen gevonden die er meer over konden 
vertellen, bij de Waterweg zelf staat daar heel 
weinig van genoteerd, want de échte overstro-
mingen hadden vaak elders plaats.
Maar dat is niet zo. Heusdenaar Guy Colpaert 
(72) herinnert zich nog de periode tussen 1966 
en 1970 toen het in wat nu het Damvalleige-
bied is, telkens bootje varen was. Gepensio-
neerd politiecommissaris André Lega (64) die 
toen in de Prikstraat woonde, weet nog dat hij 

Twintig jaar geleden was de laatste keer

Meeste overstromingen liggen al halve eeuw achter ons
In vorige Wegwijs kon u al lezen welke werken er gepland zijn met betrekking tot 
de Schelde tussen Gentbrugge en Melle. Maar wist u dat de laatste overstroming 
van de Schelde al 20 jaar, en de regelmatig terugkerende overstromingen in onze 
gemeente, al meer dan vijftig jaar achter de rug liggen?

op weg naar school meegesleurd werd door 
het overstromende water in de Aelmeers-
dreef, en dat hij zich aan de prikkeldraad van 
de afsluiting van de weide kon vasthouden. 
“Ik hield er alleen een nat pak aan over, maar 
had ook verdronken kunnen zijn”, herinnert 
hij zich nog.
Zelf hebben we in die periode als jonge ver-
slaggever foto’s getrokken voor de krant Het 
Volk. We herinneren ons dat we met wijlen 
burgemeester Alphonse Williame met een 
bootje meemochten om het ondergelopen 
Solarium aan de Damvalleistraat, en de breuk 
van de Scheldedijk konden bezoeken. We 
hadden niet de indruk dat er veel woningen 
waren ondergelopen, maar vele weilanden 
tussen Heusden en Destelbergen stonden toen 
echt blank. Maar dat ligt allemaal achter ons. 
Weduwe Diane Van Durme-Bontinck uit de 
Damvalleistraat, herinnert zich erger: “toen ik 
jong was vroor het in de winter na die over-
stromingen zo hard, dat we van het Pauwken 
naar de dorpsschool konden schaatsen. 
Het zijn allemaal leuke verhalen als je ze nu 
hoort. Door de aanleg van de Ringvaart loopt 
de Schelde nu nog nauwelijks over. Guy Col-
paert die in het Kristalbad woonde, weet nog 
dat hij toen in de winter vaak met een bootje 
vanaf café Nenuphar aan de Dendermonde-
steenweg  naar huis mocht varen na en voor 
schooltijd.  “In het begin was dat nog met de 
fiets door het water, met laarzen aan, later 
toen het water nog steeg soms met lieslaar-

zen, en dan als het echt niet meer kon 
met het roeibootje. Ik ging dan ook 
mijn buurman van café Zonneschijn 
(nu L.E.F.) ophalen met de boot, want 
die moest naar zijn werk kunnen in 
Gent.  s’Avonds hetzelfde. Ter hoogte 
van het huis van wijlen de heer archi-
tect Soetaert hadden wij een ramp ge-
bouwd om de boot vast te leggen.  Dat 
hebben we meerdere winters gedaan.
In de winter van 1966 was het réveil-
lion bij mijn ouders in de zaak,  en toen 
kwamen de genodigden tot vooraan in 
de straat. De afspraak was tweemaal 
‘pinken’ met de lichten,  en dan kwam 
ik hen halen met de auto van mijn va-
der, zo een American-car Mercury, daar 
was dan vooraan hardhout aangebon-
den zodat het water werd weggeduwd 

en de motor niet kon overspoelen. En als ik 
reed wat dat heel spectaculair, onze klanten 
beleefden iets uniek.  En dan s’nachts na het 
vieren, opnieuw met die mensen terug.  Dat 
was met veel bewondering voor hun jonge 
chauffeur en ik kreeg nog drinkgeld, herinnert 
Guy zich.
En Colpaert vervolgt: “Bij onze collega-buur-
man Jacky Swarts was het ook een probleem, 
die had zijn Solarium moeten voorzien van 
dompelpompen aan de ingang van de deur en 
aan de achterdeur, om dan zo zijn zaak droog 
te houden.  Zijn klanten moesten via de tuin 
van buur  Soetaert over loopplanken op ste-
nen gebouwd, zo naar het restaurant. Maar 
toen ze naar huis moesten, was er nu en dan 
een klant die de loopplank niet goed zag en 
pardaf in ’t water viel.  Maar ook die hadden 
“nog plezier” met hun miserie”, weet hij.
André Lega woonde in die periode in de Prik-
straat nr. 4, op nauwelijks honderd meter van 
de Schelde. “De huidige Reinaertweg was nog 
niet aangelegd, zelfs de E17 was er nog niet, 
het was een oude trambedding tussen laaglig-
gende weilanden. Die liepen vaak onder water, 
de Meersstraat waar Thovadec (plasticbedrijf) 
lag, was omgeven door weilanden die minstens 
één meter lager waren dan de rijbaan. Maar 
ook de dijken waren toen vanaf het Eenbeek-
einde tot in Melle, ruim één meter lager dan 
nu. De Schelde was toen nog een drukbevaren 
waterweg voor binnenschepen, omdat ook de 
Ringvaart in Melle naar Merelbeke nog niet 
was aangelegd. De winters rond de jaren 1965 
waren eerst nat en streng, met temperaturen 
tot bijna min 18 graden en sneeuw. Dat zie je 
nu niet meer, maar toen wel. Er was spring-
vloed en er volgden eerst overstromingen, het 
water in de Schelde bereikte het hoogste peil 
en liep eerst gewoon over”, weet Lega.
En hij vervolgt: “Ik herinner me goed dat op 
een vrijdagavond eind november, begin de-
cember, ik was dan 12 jaar, het springtij was en 
gevreesd werd voor ergere toestanden gezien 
bijna al alles onder was gelopen telkens het 
hoogtij was geweest. Die avond kwam Hermi-
na van Felix Rogiest, zij woonde met haar man 
en zeven kinderen op het einde van de Prik-
straat aan de Scheldekant, (Felix was ijzerhan-
delaar) om ons te verwittigen dat de dijk was 
doorgebroken tussen hun huis en tot voorbij 
de huidige brug van de E17 over de Schelde. 
Ik herinner me dat onze buren van toen (Ro-
ger De Roeve huis nr 1 - momenteel woont 
zijn dochter Marie-Anne nu 70 j er nog en is de 
enige ook van mijn tijd) en Marcel Burrick in 
nr2 ) onmiddellijk zijn gaan kijken. Het water 
spoelde als een kolkende rivier richting Dam-
valleistraat , Meerstraat met achterliggende 
weiden richting Stapsteen”, aldus André die 
’s anderendaags dus bijna verdronk door het 
wassende water in de Aelmeersstraat.

De beelden van de overstromingen waarbij je een totaalbeeld hebt, het 
ondergelopen Solarium aan de Damvalleistraat, de dijkbreuk op de Schelde, de 
zandzakjes die in de buurt van Heusdenbrug werden geladen. – (D.D./G.R.)
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Take away menu 2 & 3 januari:
Bel 09 366 66 40

Amuze

• Oesterbox (3 soorten - 6st) - €15

Hoofdgerechten

• Pasta kip, wintergroenten - €18

• Vol au vent, salade, frietjes - €17

• Burger B, frietjes - €15

• Pasta scampi - €19

• Salade scampi - €19

• Salade kip - €18
(kan ook veggie - €17)

Kids

• Happy B-box  - €12

• Pasta kip - €10

• Chocolademousse - €7

Wist je dat…? Bistro B
ook wijn & ginboetiek is!
Nog een Geschenkje nodig?

Wij hebben leuke
wijnpakketten klaar!

Zie www.bistrob.be/boetiek

Eveneens te combineren met
onze Bistro B geschenkbon.

Kan je het geschenk niet leveren?
Dan leveren wij dat voor jou!

Geschenken afhalen  op:
Woensdag 23/12: 15u tot 17u
Donderdag 24/12: 15u tot 17u

Vrijdag 25/12: 11u tot 12u
Donderdag 31/12: 15u tot 17u

Vrijdag 01/01: 14u tot 15u

Gezinsbubbels maken wij voor jullie extra gezellig!

Bestel via 09 366 66 40,  www.bistrob.be, mail bistrob@bistrob.be
Afhalen na afspraak Bij Bistro B, Dorpsstraat 43, 9270 Laarne.
Ook levering van maaltijden, wijnpakketten aan huis mogelijk.

Leuke idee’tjes om te genieten van een gezellige tijd!

Take Away gerechten
Wijnen & Gin

Advies & Boetiek

Van vrijdag tem zondag kan je bij ons terecht voor
heerlijke warme afhaalgerechten. Menu via www.bistrob.be

Dorpsstraat 43 - Laarne

Meld je dan aan als vrijwilliger om deze mensen 
te bellen. We vragen je om met één of meerde-
re mensen regelmatig contact op te nemen. Zo 
bouw je een band op met de persoon en wordt 
de stap om vragen te stellen of noden door te 
geven kleiner. Je bepaalt zelf hoeveel mensen 
je wilt contacteren. Jouw telefoontje of be-
zoekje kan echt het verschil uitmaken. 
De gemeente Destelbergen zet alles op alles om 
haar burgers bij te staan in deze moeilijke pe-
riode. De gemeente kan dit echter niet alleen, 
dat begrijp je. Daar zijn medewerkers voor no-
dig. Destelbergenaars kunnen echter elkaar hel-
pen, door te luisteren en er te zijn voor elkaar. 
Met dit initiatief wil de gemeente, mensen die 
andere mensen willen helpen, ondersteunen. 
Je wordt ondersteund, je krijgt vorming en een 
gespreksleidraad, je leert nieuwe mensen ken-
nen in je gemeente of regio én je maakt het 
verschil voor iemand die het moeilijk heeft!

Wat vragen ze van jou?
Vooral een groot inlevingsvermogen hebben 
en openstaan voor de moeilijkheden van de an-
der;  je eigen ideeën en oplossingen niet willen 
opdringen;  respect hebben voor ieders visie en 
overtuiging;  voldoende draagkracht hebben 
en zelf momenteel geen grote emotionele of 
psychische problemen hebben. Voorts een mi-
nimumleeftijd van 21 jaar en de bereidheid om 
opgevolgd en gecoacht te worden.
Ben jij de vrijwilliger die de gemeente zoekt? 
Of heb je nog bijkomende vragen?
Neem dan snel contact op via: lisa.de.milde@el-
zscheldekracht.be of via het telnr. 0493/39.88.00 
– (D.D.)

Zoektocht naar contactvrijwilligers
in de gemeente
Ben je sociaal of zeker meelevend en 
heb je een luisterend oor? Wil je
mensen contacteren die in deze tweede 
golf van de coronacrisis te kampen 
hebben met angst, eenzaamheid of 
verhoogde kwetsbaarheid?

Navraag bij de Waterweg leert ons 
dat in de late jaren ’60 (tot 1970) geen 
stormvloed werd genoteerd. Dat zou 
moeten genoteerd zijn bij de dichtst-
bijzijnde tijmeetpost in Gentbrugge, 
vertelde ons Patrik Peeters van de 
huidige dienst Westerschelde. Maar 
Schelde-deskundige Eric Taverniers 
die hij raadpleegde herinnert zich 
nog dat de Schelde te Gentbrugge (en 
vooral Destelbergen en Heusden) ook 
werd gekenmerkt door dagenlange 
wasregimes. “Dan moeten de debie-
ten aan de stuw/sluis te Gentbrugge 
en (vanaf half 1969) te Merelbeke 
bekeken worden. Te Gentbrugge val-
len uiteraard de zeer grote wassen 
in 1965 en 1966 op; vele rivieren en 
kanalen stonden toen op overstro-
men en hebben ook overstroomd en 
dat was ook in Destelbergen zo!” De 
laatste keer dat er overstroming was 
noteerden we dat tussen Melle en 
Heusden in 1999.
Om alles te illustreren hebben we hier 
wat foto’s opgezocht uit onze nega-
tieven en die van Gaston Raman. De 
beelden spreken voor zich. – (D.D.)
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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

Om de dienstverlening aan de inwoners in 
de gemeenten van de Politiezone Rhode 
& Schelde optimaal te kunnen verzekeren, 
werden maar liefst zes nieuwe auto’s in ge-
bruik genomen, ter vervanging van oudere 
auto’s. De voertuigen werden vanaf 14 de-
cember in gebruik genomen door de wijk-
teams van Destelbergen, Melle, Merelbeke 
en Oosterzele. Drie van de auto’s werden 
aangekocht bij garage De Keukeleire in 
Heusden, nl. drie Peugeots 2008 met al-
le opties. Drie Volkswagens Caddy wer-
den aangekocht bij garage Blancquaert in 
Wetteren.  De overhandiging had plaats in 
aanwezigheid van burgemeesters van de 
politiezone en een delegatie van het poli-
tiekorps. – (D.D.)

De overhandiging van de politieauto’s in 
Heusden bij De Keukeleire. 

Wagenpark Politiezone
Rhode & Schelde
vernieuwd

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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- Multifunctionele eigendom
- Expositieruimtes, vergaderzalen,…
- Instapklaar 1- slaapkamerappartement
- Te renoveren duplexappartement
- Handelszaak 
- Cinemazaal
Wg, Vkr, Gvv, Vg

EEKLO
MOLENSTRAAT 7REF. 2070550

- Energiezuinige nieuwbouwwoning 
- Hoge afwerkingsgraad met kwalitatieve materialen 
- Volledig geschilderd, instapklaar 
- Gezellige en aangelegde tuin 
- Ideale gezinswoning 
- Rustige ligging nabij alle faciliteiten 
EPB in opmaak. Wg, Vg, Gvkr, Vv.  

MERELBEKE
BOSDREEF 1A

HANDELSPAND MET WOONHUIS KANTOORRUIMTE

HUIS

REF. 2348928

4

1

126,5m2

252 m²

- 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. 

MERELBEKE
MEIERIJ 32

VILLA HUIS

REF. 2277924

4?

1?

300,5m2???m2

3830m²??? m²

- Uiterst ruime gezinswoning 
- Zeer goed onderhouden 
- Rustige ligging nabij dorpsplein en station 
- Volledig onderkelderd 
- Prachtige tuin (oriëntatie zuidoost) 
EPC: 196 kWh/m²; UC: 2288407-RES-1. Wug, 

Gvkr, Gvv, Vg

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

GAVERE

MERELBEKE

BURGEMEESTER PAUL CEUTERICKSTRAAT 8

MOLENSTRAAT NST NR 62

HUIS

BOUWGROND APPARTEMENT

HUIS

HUIS HUIS

REF. 2281741

REF. 2262320

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

- Knusse gezinswoning 
- Centrum van Gavere 
- Dicht bij alle nodige faciliteiten 
- Zuid gerichte tuin

EPC: 272 kWh/m² ; UC: 2268686-RES1 ; Wg, Gvkr, Gvv, Vg

- 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. 

NAZARETH

GAVERE

MERELBEKE

DEINZESTRAAT 25B

VOSSESTRAAT 47

FRATERSTRAAT 87

REF. 2290440

REF. 2311843

REF. 2324212

?

?

??? 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

- Instapklare halfopen bebouwing 
- Charmant karakter 
- Gezellige en volledig afgesloten tuin 
- Rustige ligging nabij het Gentbos 
- Nabij belangrijke invalswegen 
- Ideale gezinswoning 
EPC: 433 kWh/m²; UC: 1935823-1. Wug, Vg, Gvkr, Gvv.

GAVERE

MERELBEKE

BIESSTRAAT 70

BURGEMEESTER MAENHAUTSTRAAT 11

REF. 2257135

REF. 2310512

5

3

5

?

3

3

1

1

1

?

1

1

332m2

141,5m2

240m2114 m2

119m2

359m²

316m²

1263m²

375 m²

270 m²

422 m²

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

- Assistentieflat  
- Goede staat  
- Veel rust 
- Extra faciliteiten voorzien 

Wg, Gvkr, Gvv, Vg

GENT

MERELBEKE

SINT-SALVATORSTRAAT 78

DORPSSTRAAT 6

REF. 2101876

REF. 2089524

13

1

5

1

669,5m2

??? m2

??? m²

??? m²

HANDELSPAND MET WOONHUIS

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

VERKOCHT
VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT
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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. 

Parkje in Durabrikwijk
krijgt extra aanplantingen
Uit goede bron hebben we vernomen 
dat het groenparkje aan de Durabrikwijk 
(Ververijstraat, Nijverheidsstraat) nieuwe 
aanplantingen zal krijgen.

De voorbije weken had enkele keren een werf-
bezoek plaats op wat vroeger nog de TAE-site 
was, maar nu de woonwijk met nieuwe wonin-
gen van bouwpromotor Durabrik is. Schepen Mi-
chael Vercruyssen: “Momenteel is men aan het 
werk op Fase 2B/Fase 3. Daar doet men nieu-
we aanplantingen, zowel in de bufferzone als 
aan de straatzijde. Men creëert ook een twee-
de parkje aan de zijde van de Nijverheidsstraat. 
Na de voorlopige overname (mogelijk rond half 
2021) start een onderhoudsperiode van 3 jaar 
voor (onder-)aannemer/verkavelaar. Dit is van 
toepassing op de gehele site die momenteel in 
ontwikkeling is. Dus de Ververijstraat, tot aan  
Andres NV/Schelde”.
De schepen opnieuw: “De eerste fase en ‘fase 
2a’ (met speelbos) hebben hun termijn reeds ge-
had, maar door nalatigheid van de aannemer 
weiger ik over te nemen tot we kunnen starten 
met een schone lei en niet met een veronkruide 
border. Men heeft recent  gezegd dat dit tegen 
uiterlijk half december 2020 in orde zou zijn. Na-
dien kan dit op de gemeenteraad komen”.
De schepen voorziet dat het onderhoud kan op-
genomen worden binnen de sociale tewerkstel-
ling of een externe partner. Het vegen van de 
wegen zit inmiddels bij de gemeente. Het speel-
bosje/park zal dus mee worden overgenomen, 
hierna zou men starten met een eigen invulling 
en betere opvolging. – (D.D.)

In opdracht van Durabrik maar op vraag van de 
gemeente werden nieuwe aanplantingen gedaan van 
boompjes in het parkje aan de Nijverheidsstraat. Enkele 
waren al afgestorven. (D.D.)
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Corona gooit roet in nieuwjaarsreceptie lokale N-VA-afdeling, het begrote bedrag gaat naar het goede doel 
 

“Net als alle andere verenigingen mogen ook wij geen activiteiten organiseren tijdens de 
coronaperiode,” zegt een toch teleurgestelde eerste schepen Wim Raman. 
“Na het annuleren van ons eetfestijn dat normaal gezien eind september gepland stond, is 
nu ook onze nieuwjaarsreceptie aan de beurt. Een jammere zaak maar de gezondheid en 
de veiligheid van onze leden en sympathisanten gaan natuurlijk voor.” 
De organisatie van het eetfestijn en de nieuwjaarsreceptie werd opgenomen in de 
begroting van de afdeling. Het voorziene bedrag dat nu vrijkomt, zal gebruikt worden om 
een goed doel te steunen. Vorig jaar werd in het kader van de ‘Warmste Week’ het 
centrum voor ambulante revalidatie De Steijger in de Kerkham gesteund. 
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09 210 23 00 LEENSTRAAT 2A
9070  HEUSDEN Wij werken steeds na afspraak

DIERENARTSENCENTRUM
MALPERTUUS

OPTIMALE ZORG VOOR UW DIER

Algemene Diergeneeskunde

✓ vaccinatie en ontworming
✓ preventieve sterilisatie en 

castratie
✓ tandverzorging
✓ voedingsadvies
✓ bloedanalyse in huis
✓ en zoveel meer...

Gespecialiseerde Diergeneeskunde

✓ Chirurgie
✓ Endoscopie
✓ Kankerbestrijding
✓ Medische beeldvorming,  

ct-scan, echografie, 
digitale radiografie,...

✓ Acupunctuur
✓ Hospitalisatie

Peter Vandekerckhove
Ilona Schwarzkopf
Robert Daems
Helena Van Damme
Katlien Rasquin
Yola Ketelaars

www.dacmalpertuus.be

Hun verhaal waarbij ze vaak vroeg uit de veren stapten of pas 
laat op pad gingen, verscheen al eens eerder in Wegwijs. Maar 
inmiddels kregen ze op Facebook (Ge zijt van Destelbergen) 
zo’n grote groep volgers. De foto’s werden naarmate de weken 
volgden, beter en beter. Zodanig dat menigeen zich afvroeg of 
er geen boek, kalender of prentkaarten van gemaakt konden 
worden.

Annie: “Wij hebben er lang over getwijfeld aangezien wij al-
les zelf moesten betalen, maar hebben toch het risico genomen 
en hebben een gespecialiseerde firma (Green Bananas uit Aalst) 
aangesproken voor de layout, kwaliteit en een goede rang-
schikking van beeld en tekst”. “Daaruit is nu een mooi fotoboek 
ontstaan van 122 bladzijden. Er werden ongeveer 300 foto’s uit-
gezocht die tussen de periode van maart tot 1 december alle-
maal werden gepost op Facebook”, vertellen ze.

Het fotoboek draait dan om zowat alles wat in onze gemeente 
te zien is, de mooiste foto’s van ongekende plaatsen, van fau-
na en flora. Annie is de hobbyfotograaf en Walter de verteller. 
Burgemeester Elsie Sierens schreef zelfs het voorwoord. En dat 
alles is aardig gelukt.

Het boek waarvan er slechts honderd gedrukt worden (bijdruk-
ken is geen optie) wordt verkocht aan de kostprijs van 37 euro, 
btw inbegrepen en 1 euro daarvan wordt gestort voor een goed 
doel (opvangcentrum voor wilde dieren in Merelbeke). Er zijn 
nog een aantal boeken beschikbaar misschien een tip voor een 
ideaal voor nieuwjaarsgeschenk, maar Op = Op. Voor contact of 
bestelling mailen naar waltersnoeren@gmail.com die dan con-
tact met je zal opnemen. – (D.D.)

Nieuw fotoboek toont pracht van 
Destelbergen en Heusden
Inwoners Walter en Annie werden in maart zoals 
iedereen geconfronteerd met de lockdown door 
Covid-19. Toen besloten ze van hun vrije tijd gebruik te 
maken om even fietsend de gemeente te verkennen en 
de mooie plekjes fotografisch vast te leggen.

Vragenuurtje in de gemeenteraad
In de gemeenteraad worden tijdens het vragenuurtje ook nog belang-
rijke zaken aangekaart. Eddy Van de Walle (Sp.A) had het over een 
referentiebudget menswaardig inkomen en verwees daarbij naar de fe-
derale armoedepremie. Hij vertelde dat er meer moet gebeuren voor 
de armoede aan te pakken, want in Destelbergen zijn volgens de cijfers 
van de bevoegde schepen (Rombaut) zeshonderd gezinnen die voor de 
coronapremie in aanmerking komen. Hij had ook een vraag over het re-
giovervoersplan en de stand terzake. Meer bepaald wou hij weten of aan 
De Lijn de vraag is gesteld voor een verbinding tussen Heusden en Gent.
Didier Lebrun (CD&V) had een vraag gesteld over het aanbrengen van 
zebrapaden op de Laarnebaan, o.m. aan R4 en Okay en de busopstap-
plaatsen. In Laarne zijn er blijkbaar wel 4 zebrapaden op dezelfde Laar-
nebaan. Laura Van Rentergem (CD&V) stelde vragen rond acties voor 
mentaal welzijn bij jongeren en studenten en het gebruik van ruimte 
daarvoor. Ivan Stevens had het over het afsluiten van de sporoverweg in 
de Hoenderstraat, zie daarover elders het relaas. – (D.D.)

Luxe nieuwkuis & was:

LA BAHÍA 
Dendermondesteenweg 913

(Gouden Hand)
Destelbergen

Open van
dinsdag tot en met zaterdag
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Oproep
Bent u lezer van ‘Wegwijs’ en 
hebt u ook een interessant item, 
een algemene vraag of oproep, 
of ken je iemand waarvan je 
denkt dat er een interessant 
artikel kan over geschreven 
worden (voorbeeld: kunstenaar, 
hobbyist, sporter of sportster), 
neem dan contact op met ons:
Jan Callebert,
info@dewegwijs.be,
0478-97 87 11
(Stuur gerust uw tekst via mail 
(liefst in ‘Word’), eventueel 
met foto (jpg). Indien door ons 
goedgekeurd, verschijnt dit 
gratis. Indien u over geen email 
beschikt, schrijf of typ uw tekst 
en stuur hem naar de Redactie 
Wegwijs, Ivonna Nevejanstraat 
30, 9041 Oostakker.
Eventueel nemen wij contact op 
met u en sturen een reporter ter 
plaatse.
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

DESTELBERGEN 

GEMEENTELIJKE SPORTBASISSCHOOL  

HEUSDEN 

gbdes@telenet.be 
Tel: 09/228.49.87 Tel: 09/230.63.56 

secretariaat@sportbasisschool.be 

Maak vrijblijvend een afspraak: 
Op zoek naar een nieuwe school? 

Dendermondesteenweg 462 
9070 Destelbergen 

Zandakkerlaan 14 
9070 Heusden 

www.gbdes.be www.sportbasisschool.be 

Vrijdag 18 december had de corona-proef 
pensioenviering plaats van Juf Mieke 
Soetaert. Ze was 1 van de 3 juffen die in 1992 
de kleuterschool in de Sportbasisschool op-
startte. Directeur destijds was Danny De 
Moor. Juf Mieke nam direct 
de peuters onder haar hoe-
de. Ze was niet alleen ‘kleu-
terjuf’ maar eigenlijk ook 
een beetje mama voor haar 
kindjes. Haar klas was altijd 
een knusse plek waar elke 
peuter zich thuis voelde.  De 
voorbije 8 jaren deed ze met 
evenveel enthousiasme de 
2de kleuterklas.
Dat kleuteronderwijs voor 
haar een ‘roeping’ was, 
kwam al vlug uit. Haar crea-
tiviteit kende geen grenzen, 

alle kleuters hadden daar alle baat bij. Niets 
was te zwaar of te lastig voor juf Mieke. Ze 
had een uitgesproken visie op het kleuter-
onderwijs. Kleuters moesten en konden 
hun talenten ontdekken op speelse wijze. 

‘Spelenderwijs’ was dan ook haar motto. Er 
stond op de klasdeur ‘sorry about the mess, 
but we are learning’… Deze spreuk zegt 
héél veel.

De school nam op gepaste wijze afscheid 
van Mieke. Eerst werd een erehaag gevormd 
door de kleuters en de lagere schoolkinde-
ren, directeur Els hield een korte speech. 
Daarna zongen de kleuters enkele liedjes, 
op melodie die juf Mieke zelf maakte tij-
dens haar carrière. Als apotheose  zongen 
de leerkrachten nog een zelfgeschreven 
lied waarna juf Mieke een geschenk in ont-
vangst mocht nemen.

Door corona kon er jammer genoeg geen 
receptie gegeven worden, maar juf Mieke 
was toch tevreden over haar ‘afscheidsdag’. 
Het deed haar heel veel deugd. – J.C.

Kleuterjuf Mieke Soetaert op pensioen!
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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

Kerststal staat al 10 jaar in Bijlokestraat

Ivan De Clercq uit de Bijlokestraat 1 (Eenbeekeinde) zet in december al-
tijd een kerststal, die uitgeeft op het rondpunt van de Bijloke- en Bre-
denakkerstraat. Dat vraagt wat inspanning, maar hij doet het elk jaar 
opnieuw en vooral omdat er telkens op het pleintje voor de vroegere 
Pius-X-kerk altijd maar laat een kerststalletje kwam. “Ik wou dat er toch 
in onze buurt een kerststalletje zou staan, en dat is de reden waarom ik 
er nu nog mee voortdoe”, weet Ivan. In zijn voortuin heeft hij telkens 
een creatieve kerststal gemaakt, die toch de aandacht trekt. De beelden 
zijn (over)getekend, uitgezaagd en geverfd en ik heb ze een plaats gege-
ven in de insprong naar mijn voordeur”, vertelt hij. De beelden die er nu 
staan heeft Ivan zelf uitgekapt, het is eenvoudiger maar toch creatief ge-
daan. Er hangt een grote ster aan de gevel. Het geheel mag best gezien 
en trekt de aandacht. “Het is om wat bij te dragen aan de sfeer in onze 
wijk”, getuigt Ivan De Clercq. – (D.D.)

Laatste keer kerstverlichting
op Laarnebaan?

Jacques Vanderkimpen heeft wellicht nog 
voor de laatste keer (tenzij de kleinkinde-
ren de traditie willen voortzetten?) zijn 
kerstverlichting uitgehangen aan zijn wo-
ning op de Laarnebaan 68 in Heusden. Flik-
kerende lichtjes die over heel de woning 
hangen en waar je al zeker niet kunt naast 
kijken. Om gezondheidsredenen zal Jac-
ques het wellicht volgend jaar niet meer 
doen, wist zijn echtgenote Anny Vander-
kimpen-Bonne ons te vertellen. Jacques 
heeft dat jarenlang gedaan, en voor zijn 
enorme inzet om voor wat sfeer te zorgen 
willen we hem belonen met deze foto. – 
(D.D.)
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Admiraalstraat

Wat we weten van...

9070

Meer informatie in:
Het boek “Van Abeeldreef tot Zondernaam-
straat” 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)

In de stratenatlas van Destelbergen van 1843 wordt 
de buurtweg met nr. 81, zijnde 3 m breed en 616 
m lang, als volgt beschreven: Chemin de la Route 
de Gand au Breedakker (servitude), Admiraalrede. 
Die Admiraalrede liep van de Dendermondesteen-
weg ter hoogte van de herberg Den Admirael naar 
de Breeden Akker kouter, maar liep er dood.

In het schepencollege van 27 oktober 1910 werd 
naar aanleiding van de bouw van diverse huizen 
beslist de breedte van de straat op 10 meter te 
brengen en een aflijningsplan op te maken. Na her-
haalde klachten om toch minstens het bewoonde 
gedeelte te verbeteren, werd de aarden weg in ver-
schillende perioden (1928, 1935) gekasseid. 

In 1936 was ‘rede’ in de straatnaam al vervangen 
door ‘straat’ en kwam er na 30 mei 1936 aan de 
kant van de Dendermondesteenweg een naambord 
(in email-blauw) Admiraalstraat.

In 1938 waren er klachten over de slechte afwater-
ing, door het ontbreken van grachten en riolering, 
maar door het oorlogsgebeuren bleef dit probleem 
onopgelost.

Aan de Dendermondesteenweg, in het eerste 
gedeelte van de Admiraalstraat, waar er lintbebou-
wing was, werd in de jaren (19)50 de gewenste 
riolering aangebracht. Er stond de straat nog ver-
nieuwingen te wachten. Sint-Amandsberg zou zijn 

Land van Waasdreef verlengen en met het 
oog op een toekomstige aansluiting op die 
straat werd in de gemeenteraadszitting van 
28 februari 1959 beslist om een nieuw li-
jnrichtingsplan op te maken. Die werd op 
8 augustus 1960 al goedgekeurd, maar pas 
bevestigd bij K.B. van 21 februari 1962. 
De Admiraalstraat was toen immers nog 
steeds een doodlopende weg, terwijl velen 
reeds de doorsteek deden over een aarden 
wegverbinding naar Sint-Amandsberg.

In de gemeenteraadszitting van 11 april 
1970 besliste men om de percelen op 
de hoek met de Dendermondesteenweg 
aan te kopen. De woningen op die plaats 
werden onbewoonbaar verklaard en afge-
broken in 1973. Op de hoek van die reeks 
huizen was het café De Doorn bij Achiel Legon. 
Op de foto zie je zijn vrouw Celine Vlaeminck 
aan de deur staat, omstreeks 1965.

In de gemeenteraadszitting van 4 november 
1972 herzag men het vorig aflijningsplan 
teneinde het kruispunt met de Dender-
mondesteenweg en het kruispunt met de 
Eenbeekstraat zo te kunnen aanleggen dat het 
voldeed aan de nieuwe eisen van het wegver-
keer. De werken gingen door in 1973, terzelfder 
tijd als op Sint-Amandsberg aan het verlengde 
van de Admiraalstraat die op Sint-Amands-
berg Koerspleinstraat genoemd werd, naar 
de voormalig paardenrenbaan, die daar kon 
komen doordat ridder Amédée de Schoutheete 
de Tervarent zijn gronden in 1885 daarvoor ter 
beschikking stelde.

Een gedeelte van de oude bedding van de Admi-
raalstraat werd afgeschaft en het nieuwe straatgedeelte 
dat nu doorliep naar Sint-Amandsberg werd in de ge-
meenteraadszitting van 2 juli 1979 (bevestigd in de 
B.D. van 19 oktober 1979) als buurtweg erkend. Het 
werd een betonnen wegdek van 8 m breedte. Tegen-
woordig is het een asfaltweg met langs weerszijden 
fietspaden en deels aan één zijde een verhard voetpad.

Admiraal betekent ‘vlootvoogd’ en als toponiem komt 
het op diverse plaatsen in de nabijheid van grote ri- 
vieren voor, zoals hier aan de Schelde te Destelbergen. 

In 1622 was de eigenaar van de herberg den Admira-
el Pieter van Deynse, zoon van Guillaume. In 1719 
werd in een schrijven Den Admirael vernoemd als een 
oude herberg langs de Dendermondesteenweg. Het is 
nu nog steeds een herbergnaam De Nieuwe Admiraal. 
Het jaartal 1785 op de gevel is van het jaar dat het 
gebouw werd vergroot. Tussen de twee wereldoorl-
ogen was Admiraal ook de naam van een tramhalte 
alhier op de lijn Gent-Wetteren.

Louis Gevaert

Boven: cafe op de Hoek 
Admiraalstraat en
Dendermondesteenweg
(foto archief Louis Gevaert)

Onder: herberg Admiraal, 
(foto Louis Gevaert, 2007).
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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 stadsvernieuwingsproject van Gent, met maximale meerwaarde 
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

PALAZZO I UITVERKOCHT

TOREN |  95% VERKOCHT

INVESTEER IN 2020 EN WIJ BETALEN UW REGISTRATIERECHTEN!

09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

INVESTEER IN 2020 
EN WIJ BETALEN 

UW REGISTRATIERECHTEN!
Contacteer ons voor meer info.

www.acasa.be
09 321 03 00

UNIEK WOONPROJECT: 6 RUIME GEZINSWONINGEN
> Centrumligging in het bruisende Gent, gegeerde wijk nabij UZ Gent en uitvals wegen

> Lichtrijke nieuwbouwwoningen met 3 of 4 slaapkamers
> Moderne, open architectuur en grote raam partijen

> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen op elke woning
> Groen zicht over de stadstuinen

> WERKEN GESTART

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES

LAATSTE 2 
WONINGEN!

#staysafe
#investsafe
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Het domein ligt halfweg tussen Firenze en 
Siena, in de buurt van het eeuwenoude 
stadje Greve (Chianti). Acht hectare, dat 
zegt al iets en in dé Chiantistreek die we-
reldvermaard is omwille van de prachtige 
natuur en zijn historische steden. Niet alleen 
de wijn, maar ook de pittige en smaakvolle 
olijfolie, de lokale witte en zwarte truffels 
en niet in het minst de schitterende wijnen 
maken de streek zo gegeerd. In die buurt 
bevinden zich de mooiste wijngaarden uit 
Toscane, allemaal gelegen in de dorpjes 
Panzano, Radda in Chianti en Gaiole. Een 
drietal kilometer buiten het centrum van 
dit tussen de Toscaanse heuvels verstopte 
stadje, op de weg naar het leuke dorpje La-
mole, vind je het wijndomein ‘Le Muricce’.

Le Muricce exploiteert 3,65 ha. wijngaar-
den waarvan er 1,20 ha. gesitueerd zijn 
rond het domein. De andere wijngaard, La 
Casina genaamd, met een oppervlakte van 
2,45 ha. ligt op de hellingen van het dorpje 
Panzano en is hoofdzakelijk zuid gericht. In 
2009 veranderde het domein van eigenaar 
en werd inzake wijnproductie het roer vol-
ledig omgegooid. De nieuwe eigenaars, 
Heusdenaars Bernard Buys en zijn echtge-
note Rita Cornelis, zijn hiermee niet aan 
hun proefstuk toe. In 1998 verworven ze 
al een stukje wijngaard in Bourgogne (Fr.) 
en horen ze bij de happy few die de naam 
‘Clos Vougeot’ op hun wijnetiket mogen 
noteren.

Bernard is een wijnkenner en kent het vak. 
“We werken met respect voor de terroir, ver-
rijken de grond met natuurlijke meststoffen 
en sproeien nauwelijks tegen ongedierte, 
want we genieten van de hoogteligging op 

ca. 385 meter. Onze wijngaarden worden 
voortdurend goed geventileerd door de 
veelvuldige winden in de zomer, voortko-
mend uit de thermiek die ontstaat tussen 
de diverse valleien, en die zorgen voor véél 
afkoeling”, weet Bernard.

LE MEURICCE
Het domein  Le Muricce, ca. 8 ha. groot, is 
prachtig gelegen op de kop van een heuvel 
tussen de vallei van Ruffoli en de vallei van 
Lamole. 

De 1,20 ha. wijngaarden die rond het do-
mein liggen bestaan uit 0,7 ha DOCG, 
vermeld als Chianti Classico allen met San-
giovese aanplantingen en welbepaald de 
kloon uit Lamole. De wijngaarden variëren 
van 18 jaar tot 60 jaar oud. Er is eveneens 
een aanplanting van ca. 0,5 ha. met Mer-
lot druiven die vandaag 13 jaar oud is. De 
ondergrond van Le Muricce bestaat uit het 
befaamd Galestro gesteente vermengd met 
leem en zand. De tweede wijngaard van ca. 
2,45 ha. La Casina, gelegen op de heuvels 
van Panzano, heeft eveneens een onder-
grond van Galestro doch vermengd met klei 
en is 45 jaar oud. “Hier telen we ongeveer 
2,00 ha. Chianti Classico, en een halve ha. 
Cabernet Sauvignon en Merlot”, verduide-
lijkt Bernard Buys.

In de kelder van het domein beschikt het 
koppel uit Heusden over een tiental inox 
gistingskuipen van het type ‘siempre pie-
ne’, wat zoveel betekent dat de kuipen 
ook kunnen afgesloten worden van de bui-
tenlucht. Een techniek die ze goed onder 
controle hebben. Bernard: “Tijdens de pluk 
worden de druiven van de wijngaarden 

geselecteerd per perceel, en gebeurt de 
alcoholische gisting in deze gistingskuipen 
gekoppeld aan temperatuurcontrole. Heel 
belangrijk om een goed beeld te krijgen 
over de kwaliteit van de wijnen van de di-
verse percelen”, verduidelijkt Bernard Buys.

Bernard en zijn echtgenote zijn al vele jaren 
bezig met wijn, maar ze werken uiteraard 

MET DOMEIN ‘LE MURICCE’ VAN 8 HECTARE GROOT

Heusdens koppel :
wijnboeren in hartje Toscane
Soms val je van uw stoel als je hoort hoe gekend sommige inwoners wel zijn. 
Neem nu het koppel Bernard Buys en zijn echtgenote Rita Cornelis uit Heusden. 
Dat zijn namelijk wijnboeren in hartje Toscane en de Chianti Classico-streek.

Bernard Buys en 
dochter Florence 
met enkele van 
hun Italiaanse 
wijnen, o.a. een 
magnum van 12 
liter. (D.D.)

Bernard Buys 
heeft oog 
voor de lokale 
kunstenaar 
Octave 
Landuyt. 
(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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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 

ook met partners, o.m. de oenologen Vit-
torio en Jurij Fiore. Hun eigen ervaring gaat 
ver terug want in 1998, na de aankoop van 
Clos Vougeot speelden ze al met de gedach-
te een eigen wijndomein te exploiteren in 
het land van de wijn, Frankrijk. “Ons con-
tract met Philippe Charlopin voor de exploi-
tatie van Clos Vougeot gaf ons echter niet 
de mogelijkheid om zelf wijn te maken, of 
ten minste niet onze eigen stempel te druk-
ken op het eindproduct. Dat is nu wel het 
geval, vandaar onze switch naar Toscane”, 
aldus Buys.

We kunnen dit verhaal nog uitgebreider 
vertellen, maar uiteindelijk wil je als lezer 
wellicht weten welke wijn het koppel nu 
voortbrengt? “Al sinds het begin in 2009 
in Toscane werken we met een Belgisch 
team plukkers, allemaal wijnfreaks die on-
dertussen als een geoliede machine de pluk 
waarborgen en in goede banen leiden. Pe-

ter, Koen, Jef en Piet zijn er van in den be-
ginne bij, en werden reeds twee jaar later 
vervoegd door Geert, Willy en Ruben. On-
dertussen is ook Dirk tot de plukkers-club 
toegetreden.

Het eerste jaar werd zelfs de cuverie door 
de plukkers geïnstalleerd en elk jaar wor-
den er, onder impuls van ‘steeds beter’, ver-
nieuwingen aangebracht. Zo werd in 2013 
de trieertafel geïntroduceerd, waarbij na 
de ontristing de druiven individueel getri-
eerd worden en alle onrijpe en verdroogde 
druiven en andere onzuiverheden van de 
trieertafel verwijderd worden. Ons hui-
sembleem is van de hand van de Belgische 
kunstenaar Jan Praet, die overigens nu in 
San Geminiano woont. Het etiket van ‘Clos 
Vougeot’ lieten we ontwerpen door onze 
gekende dorpsgenoot Octave Landuyt, het 
is een juweeltje geworden”, weet Bernard 
Buys.

De wijnen van Le Muricce ‘per Stefanie’ en 
‘per Florence’  de namen van de dochters 
werden voorgesteld tijdens een degustatie-
diner met begeleiding van alle wijnen van 
Le Muricce  in Restaurant Rooselaer, Beren-
bosdreef 18 in Heusden. Openflessendagen 
worden op regelmatige basis georgani-
seerd in de prachtige Octave Landuytzaal, 
Loveldstraat 14 in Heusden.
Er is keuze uit verschillende biowijnen zoals 
Bella Ciao Rosé (2019) 9,65 euro, of Perché 
No (Waarom niet) 100% Cabernet Franc 
aan 38 euro, Donna Doga (2016/19) 100% 
sangiovese 8,95 euro enz. Maar er zijn ook 
magnums, dubbele magnums en zelfs 6 en 
12 liters  beschikbaar van de meeste wijnen. 
Allemaal te bekijken bij ASB n.v., Loveld-
straat 14 in Heusden. – (D.D.)

Restaurants in de buurt
die met onze wijnen werken:

Restaurant Corboo - Destelbergen
De Rooselaer - Heusden
De Verseau - Destelbergen
Restaurant Lef - Destelbergen
Bistro B - Laarne
Lesco - Wetteren

Openflessendagen (op afspraak en buiten de 
lockdownperiode) hebben plaats in de unieke O. 
Landuytzaal, Loveldstraat 14 in Heusden. (D.D.)

Dochter Florence 
Buys ontwierp zelf de 
etiketten van sommige 
wijnflessen. (D.D.)
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Tekst en foto’s: Ivan Nimmegeers

Geen 19de Nationale Wijndag voor Moldavische 
wijnen in straten van Chişinǎu   (deel 2)

De Nationale Wijndag wordt in Moldavië al 
19 jaar gevierd, aanvankelijk bescheiden, 
later met meer moed en passie, samen 
met het geloof in de wijnen van Moldavië. 
Door Covid-19 waren er dit jaar geen 
festiviteiten in de straten van het centrum 

van de hoofdstad Chişinǎu. In plaats daarvan werd iedereen opgeroepen om thuis een fles goede Moldavische wijn te 
openen. Voor de pers was er een webinar. Ook dat was een feest. Met uitzonderlijke wijnen van de oogst van dit jaar 
zullen de wijnboeren de afstandelijke barrières, ontstaan door de corona-crisis, doorbreken. Gastheer en moderator 
Jamie Goode, wijnschrijver, docent en jurylid uit Londen, verkende met een panel van sprekers uit negen landen de 
wijnbouwtradities van Moldavië: van de inheemse druivensoorten tot de rijke cultuur en de opwindende toekomst van 
het land. In cursief de proefnotities van Ivan Nimmegeers bij de 4 besproken wijnen.

Jonge producenten en wijnbarcultuur
“Eén van de dingen die je nu ziet is een groep jonge pro-
ducenten en ze zijn een soort garagewijnmakers zoals ze in 
Frankrijk genoemd worden: heel klein en sommigen van 
hen zijn actief in de oude industriële parken en een van 
hen heeft bijvoorbeeld een wijndomein met graffiti en er 
zijn ook mensen die wijn voor elkaar maken of gastheer 
zijn op zoek naar elkaars wijnvaten.  Het is erg dynamisch 
en ik denk dat een van de dingen die ik snel zou zeggen 
als je naar Chişinǎu de wijnbarcultuur groeit er vrij snel 
en als je daarheen gaat stap je direct uit het vliegtuig naar 
de stad en je kunt in een wijnbar gaan en een aantal van 
deze wijnen proeven zoals het Atu wijndomein. De laatste 
vijf jaar zou ik zeggen hebben we een explosie van deze 
producenten gezien,” stelt Robert Joseph.”Dat is echt een 
opwindende dynamiek en het is echt goed voor een land 
als je mensen hebt die kleinschalige projecten doen. Je 
weet dat ze gedreven zijn, een roeping meer dan wat dan 
ook. We hebben dat in Zuid-Afrika heel duidelijk gezien 

met veel van de wijnmakers die 
een beetje thuis vinifieerden en je 
weet en dat draagt iets heel span-
nends bij aan de wijncultuur,” 
stelt Jamie Goode. “Het wijndo-
mein ligt in Chişinǎu. Voor mij 
is de kleine wijngaard meer be-
proefd dan de grotere. De wijnen 
zijn correcter, dan de golf zoals 
per draagpakket zijn ze erg goed. 
Juist het is goed gedaan voor de 
internationale markt, maar voor 

de kleine internationale markten denk ik dat het beter is 
voor de kleine cavisten om zo wijnen origineler te hebben, 
met meer karakter, meer identiteit van Mondavië,” aldus 
Marc Vanhellemont. 

Kwaliteitsvolle boetiekwijnen of prijsvriendelijke wijnen
Michelle Williams weidt uit over de Verenigde Staten 
als een markt voor Moldavische wijn. Is er het potentieel 
daar? “Eigenlijk ben ik het heel erg eens met wat Marc en 
Robert hebben gezegd. Ik denk dat de dynamiek van de 
kleine producenten zeer interessant is. Ik weet dat ze een 
kleine wijnvereniging hebben. Dat zal een geweldige ma-
nier zijn om die wijnen op de markt te brengen en om ze te 
kunnen importeren, misschien als een collectieve eenheid 
naar de Verenigde Staten, want op dit moment denk ik niet 
dat de meeste Amerikanen weten waar Moldavië ligt en 
dat ze er wijn maken. De Moldavische wijn is niet doorge-
drongen tot de Amerikaanse markt. In 2018 werd slechts 
2,5 procent van de gebottelde wijn naar de VS geëxpor-
teerd. En ik weet niet hoe ver het bereik ervan is. Veel 
geld, tijd en de marketing wordt gestoken om de industrie 
voor te bereiden naar de consument toe. Maar inpikkend 
op het gesprek over druivenvariëteiten, ben ik er niet zeker 
van dat de Verenigde Staten per se een andere plaats no-
dig heeft om cabernetwijn te kopen,waardoor de inheemse 
rassen en blends zeer belangrijk zijn. Ik denk dat de blends 
interessant zijn omdat veel inheemse druiven ongebrui-
kelijke namen zijn voor het Amerikaanse dialect en dus 
als we blend hebben, dan ken je een druif die ze kennen, 
misschien met een nieuwe, inheemse variëteit. Maar ik 
denk dat er veel dynamiek is, ik denk dat de etikettering 
van wat iedereen heeft gezegd erg aantrekkelijk zou zijn 
voor Amerikanen. De Amerikanen zijn er klaar voor. Mo-
derator Jamie Goode wilt weten of Moldavië zich moet 
concentreren op wijnen waar voor hun geld, goede prijs-

kwaliteitswijnen of moet de focus  liggen op hoge kwalita-
tieve boetiekwijnen. “Lastig denk ik,” antwoordt Michelle 
Williams. “Het spijt me dat het lastig is, want je weet dat 
Chili dat heeft gedaan en dan moesten ze terugkrabbelen 
en laten zien dat ja ze waar voor hun geld hadden, maar 
ze hebben ook kwaliteitswijnen Er zijn een heleboel wij-
nen die naar de Verenigde Staten komen, Portugal alle 
verschillende wijngebieden en verschillende plaatsen in 
Latijns-Amerika, sommige in Australië. Ik heb de wijnen 
gisteravond geproefd en de Piccari 2016 Negro de Prakari 
die wijn is fantastisch. Ik was weggeblazen hoe modern 
deze is in een bepaald opzicht, maar toch heeft de wijn 
nog steeds een soort van oude wereldse rustieke natuur. 
Dat type wijn is een voortrekker, de wijn is echt aantrek-
kelijk en toen ik naar de prijs keek, kon ik niet geloven hoe 
goedkoop die was. Dus ja, het is waar voor je geld, maar ik 
weet niet zeker of dat de juiste positionering is. De positi-
onering is meer dat de wijnen uniek zijn en echt voedsel-
vriendelijk. Amerikanen houden van voedselvriendelijke 
wijn omdat je weet dat ze van over de hele wereld eten, 
dus ik bedoel dat is gewoon mijn perspectief. Wat dacht de 
rest van jullie?” Jacques Orgon reageert als eerste:”Ik kan 
een paar woorden zeggen over de situatie in Canada en de 
plaats van de wijnen uit Moldavië in Canada en vooral in 
Quebec. In Canada, een groot land, is bijna overal een mo-
nopolie en in Quebec hebben we een groot monopolie. Het 
is een grote provincie met slechts acht miljoen mensen en 
we hebben ongeveer 10.000 verschillende wijnen. Op de 
SAQ (société des alcools du Quebec) hebben we een grote 
keuze. In de provincie hebben we zo’n 400 winkels waar 
je die wijnen kunt vinden, niet overal. Dus zo’n 10.000 
wijnen, zonder de privé-import. De wijnen uit Moldavië 
zijn pas twee tot drie jaar geleden in Quebec aangekomen, 
maar we hebben op dit moment slechts zes verschillen-
de wijnen en ik herhaal, behalve privé-import. In privé-
import kun je misschien 20 - 25 wijnen vinden. Maar in 
de drankenwinkel vind je eigenlijk zes wijnen, drie witte 
wijnen en drie rode wijnen. Het probleem voor mij is dat 
ze de keuze moeten vergroten met een hoger kwaliteits-
niveau, omdat Moldavië dat kwaliteitsniveau heeft. Dat 
weet iedereen. We proeven prachtige wijnen en ik denk 
dat je wijnen in Amerikaanse dollars vindt rond de 6 - 8 
dollar per fles. En ze zouden het kwaliteitsniveau kunnen 
verhogen omdat de mensen in Quebec bereid zijn om die 
wijnen te ontdekken en er van te houden.” Met het oog 
op de Aziatsche markt vult Chung-Tao Hsich aan: “Mol-
davië exporteert al geruime tijd wijnen naar China, maar 
ik heb persoonlijk nog nooit Moldavische wijn in China 
gezien, noch in Thaiwan, noch in Hongkong. Misschien 
is de kwantiteit zo klein, ook mijn vrienden die wijnlief-
hebber zijn, hebben nog nooit van deze wijn gehoord. Ik 
weet dus niet in welke distributie de Mol-
davische wijn zit: is dit in de privéclubs, 
in een restaurant of op de markt? Het spijt 
me voor dit teleurstellend antwoord, ik zie 
nooit mensen die deze wijn drinken.”

De tweede wijn
Individo Chateau Vartely Fetească 
Neagrã Roada 2017 Sec Roşu 
Mihail Druta stelt de eerste wijn voor: “In-
divido is de producent is, de wijn is van 
de lokale druivensoort Fetească Neagrã, 
afkomstig van de wijnbouwzone Valul lui 
Traian. De wijnen van de lokale druiven-
soort Fetească Neagrã rijpen 12 maanden 

op eikenhout, meestal is het Frans 
eikenhout. Fetească Neagrã heeft 
meestal aroma’s van rood fruit, 
kersen en een mooi vanille-aroma, 
in de smaak is de wijn lichter, 
maar met een zeer mooie body en 
zeer goede tannines.  Het is een 
gastronomische wijn, die goed sa-
mengaat met wat eten. Gewoonlijk 
combineren we dit soort wijn met 
lokale en traditionele Moldavische 
en Roemeense gerechten, wat polenta met een zeer mooie 
zachte textuur van wat vlees, dat goed gekookt moet 
zijn (“friptura”). Dus de textuur van de wijn en het eten 
is zeer goed.” Frank Mulders vindt de wijn lekker: “De 
wijn heeft veel fruit en frisheid. Hij is helemaal niet zwaar 
en vrij glad, maar toch nog steeds tot op zekere hoogte 
grippige tannines. Persoonlijk vind ik de wijn niet eikig, 
maar de eik is misschien nogal zwaar getoast. Er zit een 
beetje van dat soort verkoold hout, een indruk in de wijn 
die volgens mij van eikenhout komt. En dat zou voor mijn 
smaak iets minder zwaarwichtig kunnen zijn, maar aan 
de andere kant is het een wijn die gemakkelijk drinkt en 
die toch karakter heeft. Nee, het is echt een goede wijn.” 
Julia Scave proefde deze jaargang in 2018 en dan vorig 
jaar een andere jaargang op hun lokatie tijdens het eten 
van een soort friptura met een beetje gegrilde paprika en 
gevuld met een zeer zachte vlezige vulling dus het was 
echt een zeer soepele foodpairing en ik was het eens met 
Mihail; we moeten iets hebben zoals een herbekeken tra-
ditioneel gerecht. Vandaag de dag hou 
ik van deze wijn, want hij is niet ge-
extraheerd, hij is full-bodied zonder 
full-bodied te zijn. Hij is full-bodied 
door het alcoholgehalte, omdat het 
14 is en omdat je textuur hebt. Er is 
wat restsuiker ongeveer 3,4 gram, 
zoals in veel wijnen in Moldavië. Hij 
geeft een gladde aanzet, textuur, ste-
vige tannines. Je krijgt nog steeds die 
drinkbaarheid en verteerbaarheid en 
ook is er een vleugje tertiair in deze 
wijn, maar je hebt nog steeds fruit, gekookt fruit, rood en 
zwart fruit en een beetje paprika, wat kruiden en wat toast 
in een rokerigheid die afkomstig is van het hout. Ik denk 
dat de wijn interessant en logisch geassembleerd met het 
fruit. En zoals ik al zei, als je de wijn begeleidt met iets 
een beetje gegrild, een beetje geroosterd als die paprika, 
die rode paprika, die gekonfijt en gegrild was, krijg je die 
zachtheid die je in de wijn vindt. Ik denk dat het een in-
teressante wijn in hun assortiment is, opmerkelijk voor de 
drinkbaarheid.” 
Château Vartely INDVIDO Feteascã Sec roşu Roada 2017 
(Appellation: Vallul lui Traian, alcohol: 14%), In een in-
tense neus geuren rode en zwarte kersen, braambessen, 
blauwe bessen, licht kruidige tonen (peper) met fijne nu-
ances van pure chocolade. In de mond complex, fruitig, 
vol en harmonieus.

Derde wijn
Fáutor Winery Negre 2017 
De zeer aantrekkelijk verpakte Negre van Fáutor verza-
melt medailles. “Het is een zeer bekroonde internationale 
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wijn, afkomstig van 100% van de lokale 
druivensoorten Fetească Neagrã en Rara 
Neagrã. Zo’n soort wijn kun je alleen in 
Moldavië vinden en het is een zeer inte-
ressante blend. De producent komt ook 
uit Vallul lui Traian, de zuidelijke wijn-
bouwzone. De wijn die veel internationale 
prijzen wint, is net als dit type wijn een 
fijne wijn. Hij verkoopt zeer goed in de 
restaurants, in de gespecialiseerde winkels 
en heeft een zeer goede reputatie,” leidt 
Mihail Druta Fáutor Winery Negre 2017 
in. “Veel mensen die deze wijn kopen, 
vertrouwen op deze wijn. Hij komt van de 
Negre, het is niet de tweede editie. Er zijn 
meerdere edities van deze wijn en het is 
altijd een gelimiteerde editie en rijpte 12 
maanden in Frans eikenhout. Hij is mooi, 
glad, zeer evenwichtig en we hadden het 
er al eerder over als een eikenhouten stijl als wijnen, hij 
heeft een traditionele smaak, want in onze keuken ge-
bruiken mensen veel zout en kruiden. We houden van dit 
soort wijn, die gerijpt is in eikenhout en dit is een beetje 
een stijl van wijnmaker.”  André Devald proefde deze 
wijn verschillende keren en dit is een van mijn favorieten 
tijdens mijn reis van vorig jaar. Ik denk dat ik niet veel 
weet over wijnjaren in Moldavië, maar ik denk dat 2017 
misschien een beetje warmer is, het fruit misschien iets 
warmer. Natuurlijk zijn we weer in het zuiden van het land 
waar we over regio’s spreken en dat kun je voelen. Maar 
het is natuurlijk heel interessant omdat je hier de twee lo-
kale rassen hebt. En zelfs als het fruit erg rijp is, heb je 
deze zeer tanninerijke ruggengraat, vooral in de afdronk. 
De wijn eindigt droog en vrij tanninerijk zonder dat het 
te veel wordt. Ik hou van deze wijn, maar ik zou waar-
schijnlijk nog een jaar, misschien twee jaar wachten en 
opdienen met een biefstuk of iets met veel eiwitten erin. 
Een goede, erg goede wijn.” Mark Van Hellemont is het 
eens met André. “Vorig jaar in augustus was ik met André 
in Moldavië. Het was een van de eerste rode die we daar 
tegenkwamen. Voor mij is het een van de beste wijnen uit 
het warme zuiden van het land met zeer rijp fruit, maar 
met een zeer goede structuur met tannines en zuurgraad. 
Een zuurgraad met zuur en zout en die twee gaven voor 
mij een zeer goede balans met het fruit en ook een beetje 
roos, oude roos, met een bloemig parfum. Voor mij is het 

een zeer goede wijn en een zeer goed voorbeeld van de lo-
kale variëteiten en met meer karakter dan de vorige; voor 
mij is de vorige te verfijnd. Deze heeft meer karakter. Dat 
heb ik liever.”
De dieprobijnrode Fáutor Winery Negre 2017, een blend 
van 51% Fetească Neagrã en 49% Rara Neagrã (Ap-
pellation: Vallul lui Traian, alcohol: 14,5%) presenteert 
braambes, bosbes, zwarte kers, vanille en chocolade in 
de neus. In de mond met zachte tannines, kruidig en flu-
weelzacht, een  rijke smaak van zoete kers, eik, vanille met 
chocolade en peper in de enigszins bittere, maar intense 
afdronk. 

De vierde wijn
Purcari Chateau 2018 Negru di Purcari 
Michelle Williams loofde eerder deze wijn, zij proefde de 
2016, terwijl op onze proefbank de jaargang 2018 staat 
met een indrukwekkende verpakking. “ aldus Miguel Dru-
ta over deze beroemde wijn. “Purcari is een historische 
wijn is. Deze krijgt veel medailles en heeft een zeer rijke 
geschiedenis. De wijn die de grote gouden medaille won 
in de Bordeaux-wedstrijd in 1827. Er schuilt pure filosofie 
achter deze wijn. We hebben drie druiven Cabernet Sau-
vignon, Saperavi en Rara Neagrã. Saperavi is een Georgi-
sche druif, maar zeer goed geïntegreerd in de wijnbouw-
zone van Moldavië. De wijn werd 18 maanden opgevoed 
op klassieke Franse Franse barriques. De wijn 
heeft een zeer goed rijpingspotentieel, dus 
voor dit soort wijn hebben we een aantal spe-
cifieke jaren die zeer bijzonder zijn en mensen 
zoeken dit type wijn. Deze wijn wordt voor de 
privécollectie gekocht en de mensen genieten 
in de loop van de jaren. De wijn komt uit een 
andere wijnbouwzone, Stefan Voda. Dit is een 
perfect voorbeeld van internationale wijn-
stijl: veel medailles op wijncompetities, een 
nieuwe aanpak van wijnsoorten: lokale vari-
eteiten (Rara Neagrã), een moderne stijl van 
wijnmaken, respecteren voor de PGI-normen 
en Stefan Voda regio. Dit is wat Moldavische 
wijn nodig heeft om bekend te zijn op de internationale 
wijnscene.” “Wat ik leuk vind aan deze wijn is dat het ze-
ker internationaal is in de zin dat het een toegankelijke stijl 
is. De wijn presenteert veel mooi fruit en er is een beetje 
eikenhout, maar het heeft ook een soort van persoonlijk-
heid die hem een beetje onderscheidend maakt. Hij smaakt 
wel een beetje anders en dat waardeer ik zeer en ik vraag 
me af of de Saperavi component daar misschien iets aan 
toevoegt omdat het zo’n interessante druivensoort is. En 
Michelle, wat is jouw indruk van deze wijn,” vraagt Ja-
mie Goode. “Nadat ik mijn proefnotities schreef toen ik 
het gisteravond proefde zei ik dat je weet dat dit de wijn 
is als een Texaan. Ik ben Amerikaan, maar ik ben ook 
een Texaan, dus dit is de steakwijn met de pepersaus en 
blauwe kaas met wat zoete aardappelen en geroosterde 
spruitjes of zoiets. Deze wijn kan wedijveren met Califor-
nische wijnen. Daarom zeg ik dat de spanning ervan zeer 
modern en elegant is en toch is er nog steeds een soort van 
die oude wereldse rustiekheid die je terugtrekt. Het is voor 
mij echt een goede balans tussen beide,” verduidelijkt Mi-
chelle Williams. “Het is erg interessant om over deze wijn 
te praten weet je, want voor mij had ik de kans om de 2016 
te proeven toen ik vorig jaar op bezoek was in Purcari. 
Gisteren heb ik net als Michelle mijn fles geopend als be-
geleider van biefstuk en we moeten eerst zeggen dat we in 
2016 iets minder Saperavi hebben. Ik denk 25% Saperavi 
en 70% Cabernet Sauvignon. Ik ben het eens met Michel-
le, het is een mooie wijn met een vleugje Rara Neagrã. 
Misschien moeten ze voor de volgende jaargangen een 
beetje meer Rara Neagrã voorzien. We hebben een mooie 
neus van bramen en een vleugje chocolade. Ik denk dat 
deze wijn 2018 veel beter is dit jaar dan 2016. Dat is een 
goede finesse, goede structuur en zeer evenwichtig over de 
zuurgraad en ik vond nog steeds een vleugje grafiet, maar 
vorig jaar dezelfde vintage was het een beetje meer grafiet 
en nu vinden we de druiven, mooie tannines, zeer eenvou-
dig, maar ik denk dat de wijn nog jong is. Met drie of vier 
jaar flesrijping zou die beter moeten zijn,” stelt Jacques 
Orhon. “Ik heb geëxperimenteerd en in het afgelopen jaar 
een aantal jaargangen geproefd. Ik heb de kans gehad om 
de jaargang  2011 te proeven, dat is een vintage release, de 
2013, de 2015, dat is ook een vintage release en 2018. Bij 
het controleren van mijn proefnotities was het aandeel van 
Saperavi een beetje minder dan bij de andere jaargangen, 
voor 2018 was het 40 procent en de anderen 25. Ik denk 
dat gezien de grafiet zoals Jacques zei, de ruggengraat van 
zuurgraad, van tannines ze gebruik maken van een kloon 

Cristina Frolov is de nieuwe directeur van 
het Nationaal Wijnbureau van Moldavië
Cristina Frolov, die met 6 van de 8 stemmen werd verko-
zen in de door het Ministerie van Landbouw, Regionale 
Ontwikkeling en Milieu georganiseerde wedstrijd, is op 
23 november 2020 in functie getreden.
“De uitdaging van de wereldwijnmarkt gaat door een 
periode van verandering die vraagt om nog grotere in-
spanningen om de waarde van het wijnmerk van ons land 
te verhogen om de export van kwaliteitswijnen te ver-
groten. We zullen ook samenwerken om de exportwetten 
en -procedures te vereenvoudigen, toegang te krijgen tot 
subsidies en ontwikkelingsfondsen, extra investeringen 
aan te trekken en het milieu te beschermen, en ons imago 
te versterken: dit zal ons helpen om te concurreren met 
goedkope wijnen op de markt, die worden geproduceerd 
in landen waar de klimatologische omstandigheden la-
gere productiekosten mogelijk maken dan de onze,” al-
dus Christina.

geschikt voor de Moldavische terroir en het klimaat, wat 
niet die rustieke greep heeft als de Saperavi die we in Ge-
orgië kennen. Integendeel de wijn is iets sappiger en heeft 
meer finesse dan de jaargangen die echt zijn gericht op 
grote ruggengraat zoals 70 procent van Cabernet Sauvig-
non. Maar hoe dan ook, wat ik heb geëxperimenteerd door 
deze kleine verticale proeverij, die ik natuurlijk op ver-
schillende momenten heb geproefd sinds afgelopen okto-
ber toen ik in Moldavië was en nu we virtueel in Moldavië 
zijn, is dat al deze wijnen een prachtig rijpingspotentieel 
hebben. Ik heb tussen de acht en tien en zelfs meer dan tien 
jaar voor ze geschreven voor de vintage releases en ook 
zijn ze zeer digestief, ze hebben deze zuurgraad die soms 
meer zegt in evenwicht door het restsuiker of de alcohol 
in andere merken zoals Fáutor bijvoorbeeld waar alcohol 
een beetje royaler is. Het is een laten we zeggen gladder 
aanzet, maar hier heb je zelfs als je drie gram suiker heb 
je niet het gevoel van een gladde aanzet. Je merkt gewoon 
deze digestiviteit, deze frisheid, de tanninegreep die zeer 
verfijnd is, altijd fijnkorrelig en de eikenhouten rijping is 
bijzonder goed geïntegreerd, zelfs als we 18 maanden heb-
ben en de wijn echt jong is. Deze 2018 die de meesten van 
ons proeven en ik denk dat de wijn echt kan zoals Michelle 
zei een meer Texaanse keuken kan begeleiden, maar ook 
duif, zelfs eendenborst in een zeer fijne eetstijl met kersen 
en morelo kersen iets als zoethout of een zeer fijne specerij 
zoals kaneel, zeer gladde puree als zoete aardappelen. Ik 
denk dat de wijn ook echt past bij een verfijnde keuken,” 
stelt Julia Scave.
Purcari Chateau 2018 Negru di Purcari, een blend van 
55% Cabernet Sauvignon, 40% Saperavi en 5% Rara Ne-
agrã (Appellation: Moldova – alcohol ; 14%) biedt een 
complex en  intens boeket met fijne aroma’s van zwart fruit 
(pruim, braambes, zwarte bes,zwarte kers), rode kers, 
vanille, chocolade en leer. In de fluwelige mond met een 
mooie materie, krachtige structuur, goede aciditeit. Lang 
en delicaat in de afdronk.

Slotconclusie
“Ik denk dat er daar een zeer verfijnde wijnbereiding 
plaatsvindt. U kunt dat zien in de Purcari wijnen, niet bij 
slechts één, maar in een aantal van hun wijnen. In deze 
vier flessen zie je dat er goed werd nagedacht op het ni-
veau van het wijnmaken. Er is werk te doen in de wijn-
gaarden er is veel werk te doen, er is nog een enorme ruim-
te voor verbetering in Moldavië, maar ik denk op het vlak 
van het materiaal in de wijnmakerij zoals je hebt gehoord 
is er al heel veel state of the art en ik denk dat elk jaar de 
kwaliteit van de wijn zal toenemen en meer interessante 
druiven zullen hun intrede maken. Dus ik denk dat Molda-
vië zeker aan het werk is op een zeer hoog niveau. Purcari 
is een zeer goed voorbeeld van het soort van vlaggenschip 
van het land met de langste geschiedenis, maar ik denk 
dat deze proeverij laat zien dat een heleboel andere wijn-
huizen tonen wat ze kunnen doen en misschien moeten ze  
Marks punt overwegen om misschien meer karaktervolle 
of minder internationale wijnen te produceren, die de ca-
vist meer zal behagen, maar zoals Michelle al zei, als je in 
een restaurant in Texas of New York wilt zijn, zet je dit op 
een tafel en ik denk dat iemand die wijn graag wil kopen,” 
besluit Robert Joseph.
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