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ALLE TUIN- EN
SNOEIWERKEN

SPECIALITEIT: GEVAARLIJK WERK
Snoeien, afzagen, ontkruinen,

vormsnoei, afkorten alle bomen

BEL 0477 57 21 86

Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/3 en 2/4 teksten dienen binnen 
te zijn 12/3 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: STOPT
Oorzaak: de covid-19, die in 

personenvervoer, zowel in de sector 
toeristen als de zakensector genadeloos 

heeft toegeslagen. Een moeilijke 
beslissing, maar noodgedwongen.

BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN
HET WAS EEN HELE EER UW CHAUFFEUR 

TE MOGEN ZIJN. GUY.

Lees meer erover op bladzijde 5.

Wegwijs wordt 10 jaar !
Zie blz 7, 8, 9, 10

HERSTELLING EN ONDERHOUD
ALLE FIETSEN, ALLE MERKEN !

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

Zondag en woensdag gesloten

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

Kristof Van Oostende
Ter Bunder 18, Heusden

0485 313 217
www.kvelo.be

Wegwijs nu te volgen op 
facebook en instagram.



2                              Nr. 109 - Maart 20219070

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

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 voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever. Jan Callebert en alle medewerkers aan 
dit maandblad aanvaarden op generlei 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
Langlaufski’s FISCHER 
– Type Europa 
Crown S – met 
Salomonsnelsluitingen 
– Schoenen Merk LOOK 
maat 42 voor dito. Paar 
langlaufstokken.  Dit alles 
in mooie beschermtas en 
zo goed als nieuw voor 100 euro. Info: jo.
vdhende@telenet.be - GSM: 0472 75 32 45

TE KOOP
Fisher Price: kleuter- en 
kleuterspeelgoed en zitjes. 
In goede staat. 3 euro per 
stuk. Info 0477-253634

TE KOOP
Particulier verzamelaar heeft brocante, 
schilderijen, antiek en strips te koop. 
Kleine galerij op afspraak: 0471-03 18 22

TE KOOP
Zoetwater 
aquariumvissen: Black 
Molly, Guppy, Platty.  
Prijs overeen te komen. 
Spotprijs. 
Bij interesse:
0473-950685. 

TE KOOP
Keuken + toestellen. Alle 
info: 0497-934457

Redactie Wegwijs: 

Jan Callebert: 0478-97 87 11
of mailtje: info@dewegwijs.be

Hebt u nieuws uit uw 
vereniging, familie, 
vriendenkring, laat het 
ons gerust weten. Neem 
contact op met ons, 
of stuur ons uw tekst, 
eventueel met foto.

o.a. in dit nummer...
• Wegwijs wordt 10 jaar .................................   7, 8, 9, 10
• Fietsersbond telde knelpunten ............................  14
• Fietsdeelsysteem “Op Wielekes” .........................  15
• Vrachtverkeer in de Broekstraat  ........................  16
• Tweede fase E17-viaduct ......................................  18
• Terug enkele oorlogsverhalen...... 12, 20 22, 34, 44, 52
• Veel creatievelingen in onze gemeente .............  24
• Michael zegt drank vaarwel ................................  26
• Vaccinatienieuws ..................................................  28
• Nieuw jaarboek Oost-Oudburg is uit ..................  30
• Zevende viergeslacht op komst... ........................  38
• Wat we weten over... Damstraat .........................  40
• Maarten richt WZV ‘De Verzoeting’ op ..............  41
• Elektrische bussendepot in Destelbergen ...........  42
• Junior Journalist Davidsfonds ..............................  48
• Opvangcentrum vogels en wilde dieren .............  57
• Vereniging in de kijker: Femma ..........................  59
• De creativiteit van Sven Dupont ..........................  60
• De vaste wijnrubriek ............................................  62

En tussendoor uiteraard ook publiciteiten en ook nog 
ander nieuws. Veel leesplezier !

TE KOOP
Wippertje “PERICLES” in zeer 
goede staat met verstelbare 
gordels !
Kan ook gebruikt worden als 
zitje. Vraagprijs:15 euro !
Info : 0477-253634
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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 

Heusden verliest opnieuw
belangrijk figuur met Hervé Stevens
Het zijn droevige tijden want Heusden verliest alweer een belang-
rijk figuur in de persoon van Hervé Stevens (72). Hij was lid van 
tal van verenigingen, professioneel actief op de Sportbasisschool 
en bestuurslid van Open-VLD. Hervé is van geboorte afkomstig 
van Beervelde (°18-3-1948), maar was een echte Heusdenaar en 
gehuwd met Agnès Scheire. Hij overleed in het ziekenhuis in Gent 
op 30 januari 2021.

Hervé Stevens heeft een leven achter de rug waarbij hij zich in dienst stelde van al-
lerlei Heusdense verenigingen: KOGH, de Reinaertfietsers, NSB Heusden, de Vereni-
ging van Heusdense Folklore, het Sportcomité en de Gemeenteschool waar hij ook nog 
de chauffeur was van het BLO-busje. Een man waaraan je niks kon misvragen, steeds 
bereid om te helpen, echt iemand die bulkte van hulpvaardigheid. Het afscheid had 
plaats in intieme kring. – (D.D.)

AXEL
LENAERTS
makelaars

HUIS VERKOPEN?
OF VERHUREN ?

Axel Lenaerts Makelaars

Dendermondesteenweg 501
DESTELBERGEN

destelbergen@axellenaerts.be
www.axellenaerts.be

09-219 08 77

Inbreker vlucht en wordt 
gevat door trein
Vlak voor het ter perse gaan vernamen we 
nog dat er op maandag 15 februari, kort 
voor middernacht, een inbraak plaats vond 
in de Coolblue vestiging aan de Antwerp-
sesteenweg in Sint-Amandsberg. Nadat 
het alarm afging sloegen de (Roemeense) 
daders op de vlucht. Eén van hen, liep rich-
ting spoorweg. Bij het overstreken werd hij 
gegrepen door een trein en hij kwam daar-
bij op de Antwerpsesteenweg terecht. Hij 
overleefde het niet.
De politie kon een tweede dader aanhou-
den. Een derde verdachte kon ontkomen. 
De politie is op zoek naar hem.
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Openingsuren
Politie Destelbergen

Kerkham 3e - 9070 Destelbergen

Tel. 09/363.72.72  (dringend: 101)

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

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

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

BESTELLEN VAN DAGSCHOTELS IS MOGELIJK

Om vlot te kunnen werken en de covid regels ingevolge afstand 
te respecteren vragen wij telefonisch te bestellen voor 10u30, 

dan moet je niet staan wachten voor je bestelling.

Covid openingsuren van ma tot vr van 8u tot 13u

Hou het gezond en tot binnenkort !

Dat de voetbalcompetitie zowel voor senioren als voor de jeugd is 
stilgelegd had je allicht al op tv of in de media vernomen. Bij FC Des-
telbergen is dat ook hard aangekomen, want de club had nog wat 
ambities in tweede provinciale. “Maar zonder kantine en in de gege-
ven omstandigheden was dat niet realistisch”, vertelt voorzitter Wim 
De Veirman. Het is dus niet dat het compleet stilligt bij voetbalclub 
FC Destelbergen. “Wij hebben met de spelers en de staff gesproken 
en daaruit hebben we kunnen vaststellen dat nagenoeg op enkele 
uitzonderingen na, iedereen wil blijven bij de club en de ambitie 
goed zit. Alleen van Bjorn De Wilde en Kasper Vandewalle weten 
we nu dat ze stoppen als actief speler, maar ze zoeken een andere 
ploeg. Vier spelers (nvdr. Mathieu Van Cauwenberghe, Lorenzo On-
genae, Arthur Rombaut en Timothy Verbelen)  stoppen met voetbal-
len omwille van werkomstandigheden en de druk van werk, gezin 
en corona. Nieuwkomers zijn Biko Fordjour en Simon Berghmans 
(Latem), Jaron Le Mey (Jong Zulte), Ruben Mussche (Oudenaarde) en 
Enes Akbulut (Beervelde). Niemand moet inleveren, het lidgeld zal 

FC Destelbergen mikt meteen op volgend seizoen
ook niet aangepast worden. Ook de 
spelers van de vierde provincialer die 
mogelijks op weg waren naar de titel 
in hun reeks (ze hadden alle matchen 
gewonnen),  en versterkingen op be-
paalde posities staan op de rol”, al-
dus de voorzitter.
Na overleg werd binnen de club be-
slist dat ook het Paastornooi voor de 
jeugd dit jaar niet zal plaatsvinden. 
“Dat is een beslissing die we met pijn 
in het hart hebben moeten nemen”, 
weet De Veirman. “Het tornooi is voor ons een mooi uithangbord 
en zeker een belangrijke bron ter ondersteuning van de jeugd- en 
clubwerking, maar ook hier moeten we de maatregelen volgen die 
van kracht zijn. En voorlopig is er dus zeker geen uitzicht om het 
ook maar te proberen. De organisatie neemt maanden werk in be-
slag en er is geen enkele zekerheid, dus moesten we de knoop nu 
al doorhakken”.
Voor de club is het dus uitkijken naar volgend seizoen? “Dat is nu 
het perspectief, maar het is belangrijk om te weten dat veel kosten 
voor de club blijven doorlopen. Denk maar aan het onderhoud van 
de terreinen, de verzekeringen, en zonder inkomsten is dat een 
zware dobber. Gelukkig was er steun van de lokale overheid. Maar 
we zijn niet alleen in dat geval, het is voor alle clubs zo”, weet De 
Veirman.
“Wij hopen alvast dat als de competitie volgend seizoen opnieuw 
van start kan gaan, dat we eindelijk eens volledige competitie 
kunnen afwerken voor alle ploegen. En dan rekenen we alvast op 
de terugkeer van onze supporters, want zonder hen zou het pas 
moeilijk worden om te overleven”, weet de voorzitter. In een al-
gemene krantenenquête liet de voorzitter duidelijk verstaan geen 
voorstander te zijn van een fusie, maar als zich binnen vijf jaar op-
portuniteiten voordoen wil hij altijd luisteren. – (D.D.)

Voorzitter Wim De Veirman. (D.D.)

DAGBLAD KRANTEN WINKEL - DESTELBERGEN DORP

Tel. 09-228 93 46

Dendermondesteenweg 459 - 9070 Destelbergen (dorp) 
(naast Belfius, rechtover gemeentehuis)

IMAM PRESS- & GIFT SHOP

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

TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN AGENDA’S / KALENDERS
BUSKAARTEN - TELEFOONKAARTEN - DRANKEN

Bij aankoop 2 flessen rode wijn:  + 1 fles gratis !
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“Wat je graag doet, en door de huidige 
omstandigheden moet stoppen, is moeilijk, 
maar noodgedwongen kan het niet anders, 
keiharde realiteit  zijn  de cijfers. Ik heb het 
jaar 2020 moeten afsluiten met een zwaar fi-
nancieel  verlies. Oorzaak: de Covid-19 die in 
mijn  personenvervoer, zowel bij de toeristen 
sector als bij  sector zakenreizigers, zwaar 
heeft toegeslagen het voorbije jaar. Ik viel 
terug op 14% van mijn omzet t.o.v. 2019.
De cijfers zijn duidelijk zo kan het niet ver-
der.  Ook voor het jaar 2021, is januari nog 
slechter en ik zie geen beterschap voor de 
eerstkomende maanden.  Ik had in januari 
drie klanten, en als een terugkerende klant 
een positieve test aflegt, ja dan moet ik ook  
nog in quarantaine, ook dat heb ik bij één 
van die drie tegengekomen… Ondanks alle 
aandacht voor hygiëne in de wagen Het is 
als bij een dokterskabinet, vooraleer de klant 
instapt moet de wagen ontsmet en verlucht,  

ook als de klant de wagen verlaat zelfde 
werkwijze.  Ik ken mijn verantwoordelijk-
heid.  En toch …
Het is een moeilijke beslissing geweest,  want 
het was mijn leven,  mijn klanten goed be-
dienen,  ik wilde “den beste zijn”. De  band  
met  de klant is bijzonder,  eigen aan mijn 
Kristalservice.  De mensen waarvoor we 
mochten werken, weten dat, en wisten ons 
te waarderen, dat geldt ook voor Bea  toen 
ook zij nog chauffeur was.
Ik had er graag nog een paar jaren bij ge-
daan, in mei zal ik 73 jaar zijn. Maar de cijfers 
verplichten mij nu op korte termijn  te stop-
pen, ik moet en  zal het missen,  mijn werk, 
mijn klanten. Ik kan en mag terugvallen op 
mijn pensioen van zelfstandige, laat mij ho-
pen dat ik samen met Bea nog een paar jaren 
mag genieten,  met elkaar  en onze Familie.
Mijn bedrijfje KRISTALBAD BVBA stopt schul-
denvrij, daar ben ik fier op.

Beste klant, beste sympathisant,
bedankt voor uw vertrouwen, het was mij 
een hele eer uw chauffeur te mogen zijn.

Uit het oog ? Misschien wel, maar ik sluit jul-
lie ‘in’ mijn hart,  het is mijn wens, dat de 
vaccinaties voor ieder van ons spoedig kun-
nen plaats vinden en dat wij einde dit jaar 
ons leven en vrijheid  terug  krijgen en de 
economie kan heropleven.”

Guy Sr Colpaert en echtgenote Bea
Hoge Steenakker 6 bus 6

Heusden-Destelbergen 
Guy.colpaert@telenet.be

Gsm:  0475 29 20 84 

Kristalservice
0475 29 20 84

kristalservice@telenet.be

luchthavenvervoer

de  betere  taxi

co
m

fo
rt Stiptheid

Guy Sr Colpaert  stopt, op korte termijn 
Dat de corona-crisis heel wat bedrijven treft, blijkt al een tijdje 
duidelijk. Zo ook Kristalservice, taxi-bedrijf van Guy Colpaert, één 
van mijn eerste klanten van Wegwijs. Guy was de man die mij 
het nodige ‘duwtje’ in de rug gaf om met Wegwijs te starten. Hij 
neemt nu de moeilijke maar moedige beslissing om te stoppen met 
Kristalservice. We laten Guy zelf aan het woord…
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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 MAART bij ons binnen zijn. 
Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van 100 euro
geschonken door Lingerie Aphrodite

We vroegen aan onze lezers:
Wat mis je meest in lockdown?

A. niet op café/restaurant gaan
B. niet naar de kapper gaan
C. grotere familiefeestjes

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. 1 à 3/maand  28 %
B. 3 à 5/maand  32%
C. zelden of nooit 40 %

Er waren 181 deelnemers.

Winnaar werd Adrienne Dekeyzer 
uit Melle (28, 31, 41). Ze mocht haar 
waardebon van 100 euro afhalen in De 
Lage Vuurse. Proficiat !

Bloemenzaak ‘Conevalia’ terug van weggeweest
Na een jaartje verhuis naar Laarne keert bloemenzaak Conevalia terug naar Heusden. De zaak die 
enkele jaren in de Zandakkerlaan gehuisvest was, vond toen geen geschikt pand in onze deelge-
meente, vandaar de tijdelijke verhuis naar Laarne.

Maar nu kwam er een pand vrij op het Dorp van Heusden (nr. 9), naast Café Brittania. En die kans 
liet men niet liggen.

Met commentaren als “blij dat jullie terug zijn” en 
“we hebben jullie gemist” kunnen de Heusdenaars 
dus terug in eigen dorp terecht voor bloemen en 
planten.

We wensen de uitbaters een goede (her)start in 
Heusden.

OPENINGSUREN:
Op maandag is de winkel gesloten.
Di, Do, Vr: 09u30-12u30 en 13u30-17u30
Woe: 09u30-12u00
Zat:  09u30-17u30
Zo:  09u30-12u00

Meer info op de website: www.conevalia.be

Ciska Detailleur won 
gedichtenwedstrijd van 
Zorgband Leie & Schelde
Ciska Detailleur is door een gelukkige hand 
gekozen als winnares van de gedichten-
wedstrijd die door Zorgband Schelde & Leie 
werd georganiseerd. Er waren zodanig veel 
inzendingen dat men uiteindelijk besliste 
om via een onschuldige hand een winnaar 
uit de inzendingen te trekken. Ciska kreeg 
een gratis Valentijnsmenu aangeboden, af 
te halen in het dienstencentrum.

Alle andere dichters kregen een gratis non-
alcoholisch biertje, af te halen als appreci-
atie voor de inspanningen. Alle ingezonden 
gedichten werden uitgehangen aan de ra-
men van het dienstencentrum, wat moet 
lukken als je een mooie winterse culturele 
wandeling wil maken. Lokaal dienstencen-
trum De Reinaert, Kerkham in Destelbergen. 
(D.D.)

Wonnen ook
waardebonnen: 

Hans Batselé, Brent 
Vercruyssen, Matthias De 
Munck, Greet Warmoes, 
Vincent Booghaert, Frederik 
Vercruyssen, Ghiselle 
Vermeire, Ernest Boone en 
Luc Bocklandt.
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 
30 euro/m2

Isolatiepremie

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

“Dat stellen we nu uit naar het einde van 
het jaar”, vertelt uitgever Jan Callebert, “in 
de hoop dat we in betere tijden alsnog even 
het glas kunnen heffen”. Maar dat mag geen 
reden zijn om niet eens terug te kijken hoe 
Wegwijs ooit tot stand is gekomen.
Het verhaal gaat ver in de tijd terug, want Jan 
verzorgde het grafisch gedeelte van het mid-
denstandsblad ‘Attentie’ uit Oostakker al ja-
ren, in samenwerking met uitgever-voorzitter 
Roger De Letter. Het goed gelezen blad wordt 
nog steeds gedrukt bij Graphius in Oostakker. 
Het was een tijd van publiciteit halen bij mid-
denstanders, en contacten leggen, want toen 
Roger De Letter begin 2010 kwam te over-
lijden, wou blijkbaar niemand het intense 
werk voortzetten. In samenspraak met toen-
malig zaakvoerder Emiel Geers van Graphius 
werd een oplossing gevonden en zou Jan in 
bijberoep de commerciële taak waarnemen. 
Daarbij redactioneel gesteund door Eric Van 
Laecke, Oostakkernaar in hart en nieren, die 
de gemeente door en door kent.

Door de contacten met publicerende mid-
denstanders groeide de vraag om ook een 
magazine uit te geven in Destelbergen-
Heusden. Jan Callebert deed navraag bij de 
gemeente en vernam van o.m. Guy Colpaert 
en toenmalig middenstandsschepen Georges 
Heerman dat er mogelijks wel belangstelling 
zou bestaan voor een magazine, zeker als het 
zich zou richten op de gemeente. Via Guy 
en Georges werden goede contacten gelegd 
met zelfstandigen in Destelbergen én Heus-
den, en een ‘briefing’ met vraag naar interes-
se leverde ook gauw resultaat op. Blijkbaar 
was onze deelgemeente klaar voor een com-
mercieel blad. Ook de verenigingen werden 
aangesproken, zij zouden immers gratis kun-
nen hun activiteiten aankondigen. Uiteraard 
was er ook interesse uit deze hoek.

In maart 2011 was het zover, het eerste num-
mer omvatte 24 bladzijden op formaat 24 x 
32 cm en in vierkleurendruk en rolde bij Gra-
phius van de persen. Voor de start had Jan 
duidelijk wat exploratie gedaan en hij had 
ook al een naam gevonden. Het zou Weg-
wijs worden, de weg wijzen naar 9070 dus. 

Reclame alleen zou de interesse niet 
wekken, er moest ook zeker wat re-
dactioneel nieuws aan verbonden 
worden leerde de ervaring. Er werd 
een gezond evenwicht gevonden en 
enkele verenigingen en eventuele 
‘schrijvers’ werden bereid gevonden 
om nieuws te leveren. Eric Van Lae-
cke die ook al jaren voor Attentie 
schrijft en ervaring heeft met regio-
nale berichtgeving in De Gentenaar, en Jean 
Buyle die schreef voor de Streekkrant, wer-
den samen met heemkundige Louis Gevaert 
(straatnamen) bereid gevonden hun pen te 
scherpen. Ook gepensioneerd hoofdredac-
teur van ‘Het Volk’ Paul De Baere (†2012) 
bracht in het begin spontaan zijn textueel 
steentje bij, en we vergeten zeker Gaston Ra-
man niet die een enorme collectie foto’s had 
om een fotowedstrijd te spijzen.

TWEEMAANDELIJKS WERD MAANDELIJKS
Wegwijs verscheen in het begin om de twee 
maanden maar al snel was er van de adver-
teerders vraag naar maandelijkse edities. De 
beslissing viel al in juli 2011 om maandelijks te 
gaan, maar daarvoor was veel nieuws nodig. 
Ikzelf, Manu Debruyne (D.D.) en net gepensi-
oneerd, nam toen contact op met Jan om bij 
wijze van hobby op regelmatige basis ook en-
kele artikels te schrijven. We kenden elkaar, 
Jan was begin jaren ‘80 nog zondagsmede-
werker geweest op de sportredactie van Het 
Volk, waar ik professioneel op de krant werk-
te als regiojournalist/persfotograaf. Destel-
bergen en Heusden waren voor mij absoluut 
geen onbekend terrein. Er was aanvankelijk 
ook regelmatig een veiligheidsrubriek ge-
schreven door gepensioneerd politiecom-
missaris Germain Vercruyssen. Ook Eric Van 
Laecke en Jean Buyle bleven schrijven. Later 
sloten ook nog studenten voor journalistiek 
Hannes De Smet (nu reporter bij AVS) en Ellen 
van Laere aan. Voor de wijnrubriek volgden 
de specialisten Ivan en Mathilda Nimmegeers. 
Zelfs pa Pol Callebert schreef af en toe een 
leuk stukje. Uiteraard werd ook altijd beroep 
gedaan op de verenigingen voor hun (gratis) 
aankondigingen.

De voorbije 10 jaren nam Eric Van Laecke – 
naast zijn redactionele bijdragen – steeds 
nauwkeuring de ‘eindredactie’ op zich, ’t is te 
zeggen: nalezen van alle teksten op inhoud 
en fouten.
Al van bij de start was er een goede samen-
werking met schepenen Leirens en Delaus-
nay, ook al geeft de gemeente zelf ook een 
informatieblad uit. Ook toenmalig burge-
meester De Pauw en huidig burgemeester 
Sierens weten Wegwijs te waarderen. En 
eveneens schepen van middenstand Raman 
en zijn collega’s-schepenen weten de weg 
naar Wegwijs te vinden om zaken aan te kon-
digen. Van burgemeester Elsie Sierens kregen 
we een korte reactie: “Wegwijs in de bus is 
altijd een heuglijk moment. Alle weetjes en 
nieuwtjes uit de gemeente komen zo de huis-
kamer binnen op een heel leuke manier. Toch 
ook een woord van dank aan de journalisten 
en het voltallige team van Wegwijs, steeds 
paraat en zeer correct. Ik wens Wegwijs nog 
vele jaren toe, doe zo verder!”
We proberen zoveel mogelijk de midden-
standsbonden van Destelbergen en Heusden 
bij te staan om promotie-acties, eindejaarsac-
ties, kermissen, in onze boekjes aan te kon-
digen.

UITDRAGERS
Wegwijs realiseren, samenstellen en druk-
ken is één, maar het blad ook nog tijdig in de 
brievenbus krijgen is het werk van een groep 
medewerkers die Jan graag bedankt voor 
het harde labeur. Het is goed even te vertel-
len dat Destelbergen-Heusden 84 kilometer 
gemeentewegen heeft, en die moeten aan 
beide kanten gebust, dus reken op maande-
lijks 168 km te bewandelen. Sommigen doen 

Vader en zoon bekijken het opmaakwerk...

Wegwijs 9070 bestaat reeds tien jaar…
Het honderdste nummer van het magazine Wegwijs 9070 hebben we vorig jaar 
door corona niet echt kunnen vieren, en nu in maart bestaat Wegwijs precies tien 
jaar. Een uniek moment om even terug te blikken, maar ook nu konden we de 
medewerkers niet eens samenbrengen voor een drink of toast.
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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

dat met een fiets (Haenhout + steenweg). De 
verdeling, en dat zal u inmiddels begrepen 
hebben, neemt minstens één week in beslag. 
En dan mag het weer niet tegenzitten. In de 
zomer soms bij 30 graden en meer, en in de 
winter bij vries- en regenweer: het dwingt 
respect af! “We hadden deze mensen graag 
eens had samengebracht, al was het maar 
voor de foto en een hapje en drankje. Maar 
u weet wel, door corona was dat nu geen 
prima idee”, zet Jan. “Misschien kan het later 
dit jaar wel, samen met alle andere medewer-
kers”. Omdat we ook niet iedereen konden 
contacteren, en al zeker inzake privacy geven 
we hier al hun voornamen: Vera, Marleen, 
Nadine, Gaby, Ivan, René, Dirk, Dimi, Valeri, 
Roland, Marc doen elk een deel van het werk 
en uiteraard ook vader en zoon Jan en Jeroen 
Callebert, want die twee nemen maandelijks 
tegenwoordig liefst 8.000 ex. voor hun re-
kening (2.600 in Destelbergen/Heusden en 
3.700 in Sint-Amandsberg, en nog eens 1600 
in Oostakker). In die weken stappen vader en 
zoon gemiddeld elk zo’n 25 à 30 kilometer 
per dag om te ‘bussen’. Titanenwerk. En tus-
sendoor moet Jan dan nog het commerciële 
rondkrijgen. En alle mails van verenigingen 
en adverteerders beantwoorden en verwer-
ken. Tot soms wel 3000 mails per maand. 
Jeroen verzorgt het lay-out-werk. Sinds de-
cember kan je ons ook volgen op facebook en 
instagram, daarbij ondersteund door Iris Van 
Germeersch uit Heusden. Dochter Joke zorgt 
voor de boekhouding in het familiebedrijfje, 
en met bijna 1900 facturen per jaar is ook dat 
een hele ‘boterham’. En ook echtgenote An 
wordt af en toe ‘ingezet’ waar nodig…

VASTE JOB OPGEGEVEN
Jan Callebert nam in 2012, na 28 jaren dienst 
in drukkerij Graphius (Geers) in Oostakker, 
ontslag om zich volop te smijten op zijn ‘Weg-
wijs’. Uiteraard heeft hij nog andere grafi-
sche en drukopdrachten (kermisdrukwerk, 
toneelboekjes, affiches, flyers), maar door 
corona ligt een deel van dat andere werk nu 
wat stil. Zoon Jeroen besloot in 2013 ook de 

stap te zetten en gaf net als Jan zijn vaste job 
op als bij Graphius. Hij is sindsdien full-time 
vennoot van Wegwijs.
Wegwijs 9070 is inmiddels een begrip ge-
worden bij vele huisgezinnen, elders hoort 
u even wat reacties van mensen die we om 
hun mening vroegen, om Wegwijs in de toe-
komst nog beter te maken. Veel inwoners, in-
middels zo’n 750 gezinnen, hebben ook een 
sticker van ‘WegwijsOK’ hangen op de brie-
venbus, naast een sticker ‘geen reclame’ om-
dat ze andere reclamebladen liever toch niet 
in de bus hebben. Wegwijs 9070 brengt ver-
houdingsgewijs minstens 45% nieuws, maar 
zonder de broodnodige reclame van vooral 
lokale en regionale middenstanders zou het 
niet mogelijk zijn om dit te realiseren. 

WEGWIJSNOORD en ATTENTIE
In 2013, op vraag van Wegwijs-adverteerders 
werd een nieuw boekje boven de doop-
vont gehouden: WegwijsNoord (regio Sint-
Amandsberg/Westveld/Oudebareel). Daar 
neemt Eric Van Laecke, samen met Dirk De 
Bourderé en recent ook Ulrika Buyle het gros 
van de redactionele taken op zich. Jan doet 

hier ook het commerciële, om alles financieel 
mogelijk te maken. Sinds begin 2019 nam Jan 
ook de Oostakkerse uitgave ‘Attentie’ vol-
ledig over van de Middenstand Oostakker. 
De totale oplage van de drie reclamebladen 
(Wegwijs 9070, Wegwijs Noord en Attentie) 
bedraagt afgerond zo’n 20.000 ex. En dit 11x 
per jaar. Een normaal nummer omvat zo’n 56 
bladzijden, met uitschieters naar 64 of zelfs 
72 blz. In 2018 werd een extra dik nummer 
gedrukt met liefst 80 blz., maar dat had toen 
verband met de  aandacht voor de gemeente-
raadsverkiezingen.
In normale omstandigheden kan je – als je 
Wegwijs thuis niet ontvangt omdat je een 
sticker hebt ‘geen reclame’ en geen sticker 
‘WegwijsOK’ een nummer ophalen in café’s 
Hul, De Matroos, De Nieuwe Admiraal, Ne-
nuphar en ’t Haeseveld. Van zodra die terug 
openen kan dat opnieuw. Liefst gecombi-
neerd met het drinken van een koffie of een 
pintje of zo. Je kan ook altijd een exemplaar 
vinden bij Drukshop bij Lucrèce in de Tram-
straat (voor de klanten) in Heusden en aan de 
infobalie van het gemeentehuis, of in de bib.

Tekst en foto: Manu Debruyne 

Tien jaar Wegwijs is al een kleine mijlpaal, 
en dan is het goed eens te luisteren naar wat 
lezers van het magazine vinden. In eerste 
instantie is het belangrijk te weten wat we 
goed doen en wat misschien wel beter kan. 
Die vraag hadden we heel algemeen aan alle 
lezers kunnen stellen, maar we hebben ons 
voorlopig beperkt tot lezers waarmee we af 
en toe al eens contact hebben voor allerlei 
zaken: tips, informatie, duiding. Kortom de 
bedoeling was eens goed te luisteren wat 
we duidelijk nog beter kunnen doen. Je mag 
ons dus altijd eens mailen en uw mening ge-
ven. En het moet heus geen lofzang, kritiek 
mag ook daar leren we wat uit.
De respons was prima, we hebben dan ook 
goede tips gekregen waar we rekening kun-
nen mee houden. De overgrote meerder-
heid was heel positief, en wenste Wegwijs 
proficiat met die tien jaar, en dat is leuk om 
horen. Guy Colpaert die van bij de start tips 
gaf vindt het nog altijd een goed concept, 
met een mooie verdeling waarbij de beide 
deelgemeenten aan bod komen en dat is be-
langrijk. Ook Guy De Schuyter sluit zich daar 
bij aan, want aankondigingen voor vereni-

gingen worden gratis opgenomen zegt hij. 
Ex-burgemeester Marc De Pauw feliciteert 
alle medewerkers van Wegwijs en noemt 
het een krachttoer om met grote regelmaat 
een nieuwe editie te realiseren, vooral om-
dat Wegwijs een lacune opvult met inte-
ressante lectuur. Huidig burgemeester Elsie 
Sierens ervaart Wegwijs in de bus altijd als 
een heuglijk moment, met alle weetjes en 
leuke nieuwtjes uit de gemeente. Wegwijs is 
voor haar steeds paraat en zeer correct. Hu-
go De Smet heeft het over de lay-out die wel 
eens beter kan, de wijnrubriek die te groot 
is, maar het nieuws uit het verenigingsleven 
en vooral de opmerkelijke artikels zijn een 
opsteker. De verhalen uit het verleden in sa-
menwerking met GeMuDes of Heemkring 
zijn enorm interessant. 
Ex-schepen Roger De Sutter heeft geen idee 
over de taktiek achter de verspreide recla-
me, maar de inhoud van de artikels is divers 
en goed, je kan daar weinig aan verbeteren 
zegt hij. Rudy Vansteendam is een lezer van 
De Standaard en heeft ervaring met zijn me-
ning geven. Aan Wegwijs geeft hij een dikke 
pluim omwille van het gevarieerde en inte-

ressante aanbod. “Mijn interesses gaan toch 
naar geschiedenis, familiekunde en heem-
kunde, dus dat valt in Wegwijs goed mee”, 
schrijft hij. Ex-schepen André De Groote 
waardeert vooral de neutraliteit van Weg-
wijs, het is echt een verbindende draad voor 
iedereen van de gemeente”, aldus André. 
Voor Wilfried Vlyminck zorgt de afwisseling 
in de artikels voor een heel positief element 
en zijn zaken uit het verleden, volksfiguren 
en verzamelaars heel interessante items. Da-
niël De Moor schrijft: “ik vind Wegwijs prima 
zoals nu met heel veel plaatselijk nieuws, 
proficiat daarvoor”. Carolien Ongena weet 
de verslaggeving in Wegwijs altijd te waar-
deren omdat de thema’s heel divers zijn. 
“Tekst in schuin lettertype is minder uitno-
digend om te lezen. Nog vele oplagen met 
interessante lokale actualiteit toegewenst” 
besluit ze. Denis Vercruyssen is van mening 
dat aan Wegwijs niks moet veranderen: “het 
zit goed in elkaar, wij kijken er altijd naar 
uit en zelfs beter dan de krant voor lokaal 
nieuws”.
Sylvain De Rocker schreef ons over lay-out 
en artikels en gaf goede tips zoals een index 

We hebben ook naar wat lezers geluisterd…
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Afhalen & Bestellen bij Bistro Céline
tijdens CORONA

BEKIJK DE AFHAALMOGELIJKHEDEN OP ONZE WEBSITE

Bestellingen kunnen van donderdag t.e.m. zondag
afgehaald worden tussen 17u30 en 19u00.

Van vrijdag t.e.m. zondag kan er ook
in de voormiddag afgehaald worden tussen 11u00 en 12u30.

BESTELLEN DE DAG VOORDIEN AUB 

van de artikels op de 2e blz. “Misschien kan 
gedacht om ook geboortes en overlijdens 
mee te geven, al speelt hier misschien de pri-
vacy”, weet hij. Alexander Vercamer noemt 
Wegwijs een vertrouwd magazine dat in 
veel huishouden gretig gelezen wordt. “Het 
beste bewijs zijn de stickers op de bussen, 
dat alleen zegt veel over de interesse van 
de inwoners”. Koen Rommelaere noemt de 
variatie in het magazine juist zeer goed. “Er 
staat echt van alles in, wegenwerken, milieu, 
mobiliteit, luchtkwaliteit, geluidshinder, al-
lemaal zaken waar de mensen nut bij heb-
ben”. Roger Lybeer waardeert de artikels 
over de lokale geschiedenis, maar ook ge-
dichten. “Als gemeenteraadslid vind ik ook 
alles interessant wat in de gemeente zoal 
gebeurt. Initiatieven rond ruilmtelijke or-
dening, mobiliteit, de schoolgemeenschap-
pen, burgerinitiatieven, het is meestal zelfs 
informatiever dan ons eigen gelmeentelijke 
infoblad”. Leen Verbeke ook een gemeen-
teraadslid noemt Wegwijs een deel van alle 
inwoners van de gemeente. “Het magazine 
wordt gelezen van de eerste tot de laatste 
bladzijde en dat zijn geen loze woorden, su-
per bedankt voor deze aanpak”. 
Koen Van Hende feliciteert Wegwijs n.a.v. 
10 jaar namens de fractie in de gemeente-
raad: “Maandelijks biedt het je een gezonde 
mix van groot en klein lokaal nieuws, en 
ook handelaars en verenigingen hebben er 
hun plaats. We merken dat dit veelvuldig 
wordt gelezen, mooi werk en zet dat gerust 
nog vele jaren verder”.  Maria De Groote is 
van mening dat Wegwijs tien jaar geleden 
net op het juiste moment in Destelbergen-
Heusden is gestart. “Vroeger stond in de 
regiobladzijden van de kranten heel wat 
plaatselijk nieuws, nu mag je al blij zijn dat 
Heusden of Destelbergen al eens vermeld 
worden. Wegwijs daarentegen geeft een ge-
varieerd aanbod met artikels over personen, 
in memoriam over mensen die in positieve 
zin iets betekend hebben, en zaken belich-
ten die minder gekend zijn, dat geeft een 

goed gevoel om te lezen”. Henriette Scheire 
is van mening dat Wegwijs tamelijk goed is, 
behalve dat er soms wel iets meer informatie 
mag komen over alle politieke partijen en 
niet alleen over CD&V, N-VA en Open-VLD”. 
Het staat alle partijen vrij om teksten en/of 
foto’s door te sturen.
Middenstandschepen Wim Raman liet ons 
weten dat “Wegwijs intussen uitgegroeid 
is tot een begrip. De mix van lokaal nieuws, 
actueel en historisch, waarbij zowel vereni-
gingen, handelaars als inwoners uit de ge-
meente aan bod kunnen komen, wekt een 
zekere nieuwsgierigheid. Door de artikels te 
ondersteunen door foto’s wordt alles zeer 
herkenbaar. Te lange artikels echter waar-
voor er moet overgegaan worden tot het 

gebruik van een kleiner lettertype, zijn daar-
entegen minder uitnodigend om lezen.”
Uiteraard hebben we alle teksten wat inge-
kort. Uitgever Jan Callebert heeft het plan 
opgevat om rekening te houden met de ver-
zuchtingen en de tips. Het is altijd goed om 
er eens over na te denken, want Wegwijs 
moet een magazine blijven dat de lezer aan-
spreekt, en boeiend blijft om te lezen. Met 
de goede en minder goede punten, want 
die zijn er, zal zeker rekening worden ge-
houden. Wie als lezer alsnog zijn mening wil 
geven kan gerust een mailtje sturen aan jan: 
info@dewegwijs.be (D.D.)
Hierna kan u ook nog wat reacties lezen die 
we toegestuurd kregen van verenigingen. 
(J.C.) 

Harmonie dankt Wegwijs
Wegwijs geeft ons al 10 jaar lang gratis advertentieruimte. Als vereniging werd Wegwijs 
gaandeweg een belangrijk communicatiemiddel naar onze sponsors en sympathisanten 
toe. 

Het bestuur en de muzikanten van vzw KOGH wensen Zet-Werk een fijne verjaardag toe.  
Wij hopen voor de toekomst op een even rimpelloze samenwerking als voorheen. Pro-
ficiat! En nogmaals dank voor uw goede zorgen en vooral voor uw proper zetwerk. 
vzw KOGH is uw lokale Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden & Destelbergen, waar 
nog steeds heel veel mooie muziek in zit. Spijtig genoeg kan die er nu nog niet uit wegens 
Corona.

VTBkultuur dankt Wegwijs
In naam van het bestuur van vtbKultuur wil ik Jan en zijn volledige  
redactie hartelijk danken voor  de vele jaren welke wij mochten 
samenwerken met U en uw blad.  Het was voor ons altijd een 
grote hulp dat onze culturele activiteiten in Weg-Wijs mochten en konden verschijnen.                                                                                                                        
De aankondigingen van onze uitnodigingen in uw blad waren een zeer welgekomen  
manier om onze culturele activiteiten bekend te maken aan een ruim publiek en dit niet 
alleen in onze gemeente. 

Wij wensen jullie nog vele jaren met een  goede werking.

Vriendelijke groeten                                                                                                                                  
van het afscheidnemend bestuur van vtbkultuur 
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In onze gemeente is 
iedereen beroemd of 
belangrijk
Dit is echt geen verwijzing naar het gelijk-
namige programma op VRT, maar moet je 
wel letterlijk nemen. In onze gemeente is 
voor Wegwijs alvast, iedereen beroemd, 
of minstens heel belangrijk. Wij willen een 
commercieel magazine zijn van en voor in-
woners van Destelbergen en Heusden. En 
daarom is iedereen voor ons belangrijk. 
Wij willen nieuws brengen op maat van 
de inwoners, waarbij je de  gemeente leert 
kennen in al zijn facetten: het historisch ver-
leden, het heden en misschien ook wel met 
oog op de toekomst. Kortom wat er leeft in 
de gemeente. Nu de meeste activiteiten stil-
liggen door de coronamaatregelen hebben 
we eens tijd gemaakt om ons oor te luiste-
ren te leggen bij een aantal mensen. Wat 
verwacht de lezer van Wegwijs, wat is goed 
en wat kan beter? Dat was de initiële vraag 
die we stelden en waarop antwoorden kwa-
men, en dat kan je elders lezen.
Uiteraard is Wegwijs 9070  een magazine 
dat dus gedragen wordt door publiciteit. 
Zonder de middenstanders (de adverteer-
ders) en verenigingen (die hier ook soms 
betalend publiciteit plaatsen, uit sypathie) 
zou Wegwijs niet leefbaar zijn. Maar er is 
gezorgd voor een gezond evenwicht tus-
sen publiciteit en vooral nieuws dat een 
link heeft met de gemeente. En er is echt 

Speciale dank vanwege
Davidsfonds Destelbergen
Tien jaar Wegwijs ! Tien jaar wordt de weg gewezen naar 
veel interessante culturele ontmoetingen in onze ge-
meente. De hele equipe van Wegwijs mag gerust eens in de bloemen gezet worden. Van 
Jan Callebert, de bekwame en correcte hoofdredacteur, de freelance journalisten én niet 
te vergeten, de “straat”werkers, die ervoor zorgen dat het tijdschrift maandelijks netjes in 
de bus valt! Jammer voor de “geen reclame” bussen, want die weten niet wat ze missen! 
Heel vaak kunnen we bij Wegwijs terecht voor grote of kleine teksten en foto’s, elke 
maand een berichtje van : Let op, je teksten moeten binnen zijn…en dan nog durft deze 
deadline eens overschreden worden…want hier bekennen we ook schuld…
Maar Jan staat altijd klaar om in te passen, aan te passen, een correctie uit te voeren…Het 
is een gigantisch werk, mét stressmomenten, zeker in deze coronatijd. 
Niettemin, we hopen met zijn allen dat Wegwijs nog een lange weg mag afleggen en dat 
het door nog veel meer inwoners graag verwelkomd wordt in de huiskamers. Het leven 
van elke dag in Destelbergen ….meer dan het lezen waard!! 

veel om over te schrijven. Wegwijs werkt 
vaak met tips van lezers waaruit verhalen 
ontstaan die – denken we - interessant zijn. 
Soms ook zijn er onderwerpen die niet kun-
nen aangesneden, omdat individuele perso-
nen met hun hobby op hun privacy staan. 
Daar hebben we alle begrip voor en dat 
respecteren we. We kunnen helaas niet al-
tijd actueel zijn omdat Wegwijs slechts één 
keer in de maand in de bus valt. Daar kruipt 
ook wat tijd in, ook de verdeling kan niet 
op één dag, daar gaan dagen over, zeker in 
de wintermaanden waar dikwijls regen en 
sneeuw moeten getrotseerd worden door 

de uitdragers. Het maken van een nummer 
neemt ook dagen in beslag, het schrijven 
van artikels natuurlijk ook, en dan is er nog 
de drukplanning die moet gerespecteerd.
Maar we zijn tevreden van de respons want 
na 10 jaar heeft Wegwijs vlot de weg naar 
de inwoners gevonden, en op die weg wil-
len we voortgaan. Met interessante publici-
teit met vooral een lokale toets, aangevuld 
met verhalen die een link hebben met de 
gemeente en die je elders niet leest. Dat is 
ons streven voor de volgende jaren want in 
onze gemeente is iedereen beroemd, en ze-
ker belangrijk. – (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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Ontdek onze webshop: www.vijgeblad.be

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

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

 Open van dinsdag tot zaterdag van 9u30 - 12u / 13u30 - 18u. Gesloten op zondag en maandag.

Mag het een maatje
meer zijn?

Specialiteit: lingerie en badmode in grote cupmaten

Wegwijs2021-03-PrimaDonna-Twist.indd   1 15/02/2021   00:09
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De daders waren vier gewapende partiza-
nen uit de regio die van mening waren dat 
Braun een dubbele rol had. De feiten ge-
beurden enkele weken voor de bevrijding 
van Destelbergen en Heusden door o.m. de 
Polen en de Canadezen. Een opmerkelijke 
gebeurtenis die beschreven wordt in het 
boek “De gebroken arm der wet” van Marc 
Verschooris. De auteur van het boek kreeg 
inzage in de gerechtelijke verslagen van het 
parket van Gent, waaronder ook het ver-
slag van de rijkswachtbrigade van Melle die 
ter plaatse afstapte in de Hoorlingstraat in 
Heusden (dd. 29-7-1944). Toen was dat een 
gebeurtenis die door de nakende bevrijding 
wat uit de actualiteit viel. Het was wel een 
periode (juli-augustus 1944) waarin veel af-
rekeningen gebeurden tussen partizanen en 
collaborateurs die pas later door het Parket 
konden opgelost.
In dat rijtje past ook de moord op Joris Co-
syns, de 51-jarige oorlogsburgemeester van 

Melle (14-8-1944) en sommige collaboranten 
elders in Oost-Vlaanderen. 
Maar Henry Conrad Auguste Braun (°19-8-
1905 in Gent) was een gekend figuur in de 
gemeente. Hij was reserve luitenant der in-
fanterie en had deelgenomen aan de oor-
log. Henry was van een rijke thuis, had ook 
een functie bij de toenmalige Union Coton-
nière de Gand (UCO). Weinigen wisten dat 
hij lid was van het Belgisch Geheim Leger. 
Het verhaal van de moord op Henry Braun 
gaat terug naar verzetsleider Albert ‘Bob’ 
Temmerman die de chef was van het verzet 
in Heusden. Temmerman en Braun kenden 
elkaar, want in het voorjaar van 1944 had 
Temmerman van Braun nog bekomen dat 
hij enkele partizanen die gezocht wer-
den, tijdelijk onderdak verleende in 

zijn ruime villa. Braun was een patriot, maar 
volgens sommigen speelde hij misschien wel 
dubbel spel omdat hij ook Duitse officieren 
thuis ontving en banketten organiseerde, 
maar dat waren geruchten. Wat wel bewe-
zen werd is dat Braun daags voor zijn over-

lijden aan twee andere verzetslieden, dr. 
Paul Lorthioir en kapitein Pierre Van 

Dievoet een onderkomen had ge-
geven op vraag van Jacques van 

der Bruggen. De twee verdwe-
nen meteen na de feiten. Dr. 

Lorthioir werd nauwelijks 
één maand later zelfs 
stafchef van het verzet. 

De voornaamste reden van 
het bezoek van de gewapende 

partizanen op 29 juli ’44 was, dat 
ze weet hadden van hun chef Tem-

merman, dat Henry Braun een toela-
ting had om dag en nacht met de auto 

te rijden. De nummerplaat van de auto 
was in die zin gekend bij de Duitse bezetter. 
Op hun vraag om de auto te mogen gebrui-
ken, wou Henry Braun duidelijk niet ingaan, 
waarbij hij onder wapenvertoon onder druk 
werd gezet en omdat hij bleef weigeren, 
werd neergeschoten. Later zou blijken dat 
het hier om niet te verantwoorden wapen-
gebruik ging, want het was zeker niet de 
bedoeling dat Braun zou worden doodge-
schoten, eerder onder druk gezet. Vier scho-
ten, waarvan één rechtstreeks in het hart, 
beslisten daar anders over.

EEN WEINIG GEKEND VERZETSVERHAAL IN HEUSDEN

Henry Braun werd per vergissing 
doodgeschoten door het verzet
Henry ‘Riquet’ Braun (°1905-1944), de tweede zoon van wijlen Baron Emile Victor Jean 
Braun ooit de voorzitter van UCO en Adrienne Constance Roland, werd op 29 juli 1944 
doodgeschoten in zijn villa ‘La Sablière’ in Heusden. We proberen dit hier in Wegwijs 
wat te verduidelijken...

Baron Henry Braun, werd maar 
39 jaar. (repro D.D./M.V.)

De villa ‘La Sablière’ van Henry Braun. 
(repro G.R./D.D.)

Het wapenschild van Henry 
Braun, met daarin ook zijn 

geboortedatum. (D.D.)

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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grote collectie 
verlovings- en 
trouwringen 

voorjaarsactie 
-50% op tweede trouwring 

juwelier                    goudsmid 

Karel Heylens 
Tramstraat 35  

9070    Heusden 
tel. 09 231 74 60 

www.juwelenheylens.be

openingsuren: 
dinsdag tot zaterdag 

 van 9.00 tot 12.00u 
 van 14.00 tot 18.30u 

zondag en maandag gesloten 

Toeval wil dat in die periode Hitler 
(op 30-7-1944) een bevel uitvaardigt 
waarbij het militaire gerecht buiten-
spel wordt gezet voor het oplossen 
van politieke geweldsdaden. De Sipo-
SD was dus niet geïnteresseerd in het 
oplossen van een zaak die in handen 
was van bv. De Geheime Feldpoli-
zei, na mogelijke informatie van de 
rijkswacht die de vaststellingen had 
gedaan. Van de vier ontbrak aanvan-
kelijk elk spoor. Albert Temmerman 
afkomstig van Schellebelle was ech-
ter gekend als verzetsman en werd 
uiteindelijk wel door verraad gevon-
den. Hij was adjunct-korpscomman-
dant van de gewapende partizanen 
in Oost-Vlaanderen en had een band 
met Heusden. Hij zou neergeschoten 
worden, vermoedelijk op 24 augustus 
1944, door een zekere Francq vanuit 
een auto van de Sipo-SD, na een wilde 
achtervolging die volgens sommigen 
begon in Heusden maar zeker eindig-
de in de Nayersdreef in Gentbrugge.  
Later zou blijken dat men Temmer-
man die aan het oor gewond was 
na het schot, meenam voor verhoor 
naar de Aussenstelle, de zogenaamde 
Sipo-villa aan de Krijgslaan in Gent. 
Daar werd hij koelbloedig doodge-
schoten door SS-Hauptsturmführer 
Gerhard Erstling. Hij zou in alle dis-
cretie en zonder kist en op zijn buik 
begraven worden op een geheime 
begraafplaats (het munitiedepot) in 
Oostakker. Door de autopsie later van 
prof-dokter Thomas werd dat beves-
tigd. In de graven lagen ook vijftien 
gefusillleerden die later samen met 
Temmerman een herbegraving kre-
gen op het Executieoord. 
Na de bevrijding werden de vier par-
tizanen die betrokken waren bij de 
dood van Henry Braun toch nog op-
gepakt. ‘Opdrachtgever’ Albert Tem-
merman was dan al anderhalf jaar 
dood en kon zeker niet meer getui-
gen. Maar er zijn zowel pro- als te-
genstanders die komen getuigen. 
Inwoners van Heusden pleiten voor 
de patriottische ingesteldheid van de 
baron, vanuit het verzet hoort men 
een andere klok en werd druk gezet. 
Je moet dat ook zien in zijn juiste 
context en de bewuste periode on-
middellijk na de oorlog. Van de vier 

Marc Verschooris schrijft interessante 
boeken over het verzet. (repro D.D.)

partizanen weten we nu dat het ging om Emilius 
De Coeyere (fabriekwerker), Camiel Goethals (fa-
briekswerker), Roger Mertens (Sint-Amandsberg, 
meestergast in fabriek) en Raymond Van Wemmel 
(timmerman). Allemaal actief in het verzet o.m. in 
Heusden o.l.v. Temmerman.  Ze worden voor het 
gerecht gebracht, maar van de schietpartij met 
dodelijke afloop op de baron duidelijk vrijgespro-
ken (openbare zitting Hof van Assisen 22.3.1946). 
Mertens werd later nog veroordeeld door de Krijgs-
raad tot 3 jaar  gevangenis wegens verklikking van 
collega-verzetslui, wat misschien wel tot de dood 
heeft geleid van Albert ‘Bob’ Temmerman die wel 
de actie in Heusden had bevolen maar zeker niet 
de executie. (Zie ook het boek ‘Hoe zwart gedijt’,  
p. 175 van Verschooris, en het verhaal van de Exe-
cutieoorden.
Met dank ook aan Gaston Raman voor de foto.
(D.D.)

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92
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www.bettermindscoaching.com

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

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

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

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

Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou!

GEEF JE WERKGELUK 
EEN BOOST

Park Ter Heide 14, 9070 Heusden

carine.dewulf@bettermindsatwork.com
0479 73 15 40

bettermindscoaching.com/coach/
carine-dewulf/

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

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

Een van de grote vaststellingen die de Fiet-
sersbond deed was dat er door de corona-
periode veel meer mensen gingen fietsen 
en wandelen. Bepaalde fietsroutes barstten 
daardoor uit hun voegen, en in o.a. Gent 
schoten fietsstraten en wandelstraten als 
paddenstoelen uit de grond om daar een 
antwoord op te bieden. Maar het is echt 
moeilijk om Gent met Destelbergen te gaan 
vergelijken. Ook in Destelbergen waren be-
paalde routes bijzonder in trek: zo werd de 
Scheldedijk een echte fiets- en wandelbou-
levard. De nood aan aangename en dege-
lijke fietsroutes is echter groter dan ooit. 
De Fietsersbond wil die trend verder onder-
steunen door vooral te werken aan veilige 
en aangename fietsroutes, maar ze wil ook 
dat het allemaal veel sneller gaat.
Naar het bestuur toe heeft men een lijstje 
samengesteld dat men graag dit jaar wil 
verwezenlijkt zien. In dat lijstje komen vol-
gende zaken voor: veilige fietsvoorzienin-
gen in de Haenhoutstraat, een fietsveilige 
Dendermondesteenweg, en in het bijzon-
der ter hoogte van de op- en afritten van 
de R4. Aandacht wordt ook gevraagd voor 
het kruispunt van de Meers- en Hooistraat. 

Voor de fietsersbond, en 
we benadrukken dat, mag 
er ook een knip bij in de 
Damvalleistraat.
Aandacht moet ook gaan 
naar de verkeerssituatie 
in Heusden-dorp, en de veilige uitwerking 
van de fietssnelweg F4 doorheen onze 
gemeente. Ook aandacht mag gaan naar 
fietsveilige bruggen over de R4, o.m. in de 
Wellingstraat, Steenvoordestraat en Ma-
gerstraat. 
Nadruk mag ook gelegd op een correcte 
aanpassing van de snelheidszones in de 
gemeente, zodat maximaal met de fietser 
rekening wordt gehouden. De Fietsersbond 
zet ook de schouders onder “Eenbeekeinde 
Beweegt!”, en wil constructief advies blij-
ven geven aan de gemeente in het kader 
van geplande aanpassingen aan de open-
bare weg. Voorts wil de Fietsersbond toe-
zien op een correcte implementatie van het 
mobiliteitsplan, SAVE-charter, klimaatactie-
plan en het meerjarenplan 2020-2025 van 
de gemeente Destelbergen. 
De Fietsersbond heeft ook nog zo’n 25 
Quick-wins, aandachtspunten waarbij ad-

vies wordt gegeven om een en ander te 
verbeteren. Dat gaat over veel zaken zoals 
putten in de weg of het fietspad (Hout-
straat), vaak plassen in bepaalde straten, 
de regeling van verkeerslichten (Koedreef 
en Scheldehof). Moet zeker ook bekeken 
worden: een afgebroken verbodsbord aan 
de Scheldekant en een vervelende drempel 
op de verbinding van de Scheldelaan met 
de Scheldekant (in Scheldehof). Ook in het 
Admiraalhof zijn er vervelende drempels 
en paaltjes en een verbodsbord dat niet 
duidelijk is voor fietsers omdat het een 
mountainbikeroute betreft. Tot slot wil 
de Fietsersbond ook een oplossing voor 
de oversteekplaats voor voetgangers op 
het kruispunt van de Mezenstraat met de 
Dendermondesteenweg en Admiraalstraat 
(zie foto), waar parkeerplaatsen het zicht 
belemmeren van voetgangers en fietsers. – 
(D.D.)

Fietsersbond Destelbergen telde 
nog 133 knelpunten
De Fietsersbond van Destelbergen blikte bij het begin van het jaar 
even terug op haar werking en kwam tot de vaststelling dat er vo-
rig jaar 156 knelpunten waren opgesomd. En daarvan zijn er inmid-
dels al 23 verwezenlijkt, er blijven dus nog 133 knelpunten over, zo 
staat in het persbericht dat we ontvingen...

 

1 
Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta      –     27/02/2018 
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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. 
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0487/806445    •    www.uwtuin-onderhoud.be

Tuinen onderhoud & aanleg
Jouw lokale tuinman

Bij “Op Wielekes” leen je een kinderfiets, 
je betaalt jaarlijks lidgeld van 30 euro en 
eenmalig een waarborg van 70 euro. Leden 
krijgen altijd toegang tot een goede en 
kwalitatieve kinderfiets op maat, zo verna-
men we van de gemeente.
Is je pagadder het fietsje ontgroeid, dan 
kunnen jullie het ruilen voor een groter 
exemplaar. Wil je eens een andere kleur? 
Ook dan kunnen jullie een andere fiets ko-
men kiezen, zo staat het in het bericht van 
de gemeente.

Waarom “Op Wielekes”?
Elke ouder en grootouder weet het wel: 
om de zoveel tijd hebben kinderen een 
groeispurt. Het gevolg? Die mooie jas, die 
voetbalschoenen van nog geen jaar oud 
én ook die fiets zijn ineens te klein gewor-
den. Kleren en schoenen kopen? Ja, dat 
doen we makkelijker dan telkens weer een 
nieuwe fiets. “Op Wielekes” promoot het 
delen van kinderfietsen. Het idee? Toegang 
tot een goede fiets is belangrijker dan het 
bezit ervan. Het leidt trouwens tot een in-
tensiever gebruik van de fietsen, met een 
beter onderhoud. Hoe meer kinderen ple-
zier hebben aan een goede fiets, hoe be-
ter! Het project zorgt er verder voor dat ze 
met z’n allen minder fietsen kopen en dat 
er minder fietsjes staan weg te roesten in 
een kelder. Een kleinere afvalberg dus.

Hoe gaat men te werk?
Wie zich inschrijft voor het fietsdeelsys-
teem “Op Wielekes” kan in het depot een 
degelijke kinderfiets uitkiezen. Je tekent 
een contract en neemt de fiets mee naar 
huis. Wordt de fiets te klein, dan breng 

je hem terug en krijg je een groter model 
mee. Voor elke wissel wordt de fiets in goe-
de staat hersteld, zodat die opnieuw kan 
worden uitgeleend.

Wanneer van start?
In Destelbergen zal “Op Wielekes” opstar-
ten in de maand maart of april. Het depot 
zal twee keer per maand open zijn. En dat 
zal via de gemeente aangekondigd wor-
den.

Ben jij de vrijwilliger die men zoekt?
Voor het beheren van het depot is men op 
zoek naar vrijwilligers. We zoeken handige 
Harry’s, administratieve Alida’s en all-roun-
dende Astrids. Heb je zin om te helpen, 
maar geen tijd? Geen schrik, het gaat om 
korte, goed afgebakende taken op je eigen 
ritme. Je werkt samen met gelijkgestemden 
en maakt deel uit van een positief initiatief 
dat tegelijk milieuvriendelijk en sociaal is. 
Sleutel actief mee aan je leefbare, duurza-
me en sociale buurt. Er werden infosessies 
georganiseerd voor de belangstellenden, 
zodat men dra van start kan gaan.
Voor meer info en registratie kan je contact 
opnemen via mail: duurzaamheid@destel-
bergen.be

Wil je ook een fiets doneren?
Vanaf nu kan je ook je oude fietsjes done-
ren aan het project. In ruil voor een fiets in 
relatief goede staat (er mag wat werk aan 
zijn) krijg je een bon, die goed is voor een 
jaar lidmaatschap en dat is 30 euro waard. 
Die kan je zelf gebruiken of als cadeau ge-
ven op bijvoorbeeld een verjaardagsfeest-
je. – (D.D.)

Gemeente plant fietsdeelsysteem “Op Wielekes”…
Onze gemeente heeft het plan opgevat om een fietsdeelsysteem op te starten, i.s.m. 
de provincie Oost-Vlaanderen. Het project krijgt de naam “Op Wielekes” en heeft de 
bedoeling heel jonge kinderen aan het fietsen te krijgen.

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

KFC Heusden is al
actief op transfermarkt
en blikt vooruit
Het is nu niet omdat de competitie stilgelegd 
is, dat KFC Heusden al blijft stilstaan. De club 
blikt al vooruit naar de toekomst, zo verna-
men we van bestuurslid Edward Reyntjens. 
“Onze hoop is gevestigd op de toekomst, 
want wij moeten ons verder voorbereiden 
om hopelijk in de zomer van 2023 te verhui-
zen naar de Nederbroekstraat in Heusden. 
Heel binnenkort komt de gemeente met het 
masterplan Nederbroeken in Destelbergen 
op de proppen. Wij bouwen dus mee aan de 
toekomst van de club onder het thema KFC 
Heusden 2.0 met een sterke focus op de ei-
gen jeugd”.

Na gesprekken met de spelers is duidelijk ge-
worden dat de staff en de meeste spelers de 
club trouw blijven. Er zijn wel drie uitgaande 
transfers: Antonie Notte trekt naar Evergem 
2020, Flor Lamote naar KVV Sint-Denijs en 
Sander Teerlinck naar Moortsele. De club 
kijkt echter uit naar een volledig ‘normaal’ 
seizoen met een goede sfeer en veel spelple-
zier.

“We willen zoals steeds in de linkerkolom 
spelen en daarvoor trok men al enkele spelers 
als versterking aan. De Cock Noah komt van 
Laarne- Kalken, Buydens Mathias (FC Destel-
bergen), Verschelden Chris (SKV Oostakker), 
De Keyser Glenn (FC Daknam), Ekici Mikail 
(FC Anatolia) en De Wispelaere Enrique (SKV 
Oostakker)”, aldus Reyntjens namens KFCH. 

INGEBROKEN
De voorbije weken werd wel ingebroken bij 
de club, en daarbij verdwenen de truitjes van 
de fanionploeg en de U15A. Wie doet nu 
zo iets ? Er werd een onderzoek ingesteld. 
– (D.D.)
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Schepen van mobiliteit Michael Vercruyssen 
gaf tekst en uitleg over de situatie en de be-
vindingen van de mobiliteitscommissie.
Zo kan teruggegrepen worden naar het 
Mobiliteitsplan van 2016 waarin is opge-
nomen dat de gemeente geen alternatie-

Gemeenteraad buigt zich over optimalisatie
van de lokale vrachtroute in de Broekstraat
Om tot een optimalisatie te komen van de lokale vrachtroute in de 
Broekstraat (tussen Wetteren-ten-Ede en Heusden R4) werd in de jongste 
gemeenteraad nog even toelichting verstrekt over de problemen die 
ontstaan zijn door enkele hiaten in de signalisatie, waardoor vrachtwagens 
nu vaak door de Steenvoordestraat en de Magerstraat rijden, wat de 
leefbaarheid in Heusden enorm aantast

In de Broekstraat stond het 
al: verboden voor 3,5ton. 
(D.D.)

ve routes wenst te krijgen die lopen via het 
centrum van Heusden. Er dient wel steeds 
lokale bediening van o.m. bedrijven en han-
delaars mogelijk te blijven. De Mobiliteits-
commissie van 20/10/2020 adviseert dat alle 
vrachtroutes, zoals weergegeven in het Mo-

biliteitsplan, duidelijker 
geaccentueerd dienen te 
worden. Waaronder ook de 
lokale vrachtroute Broek-
straat.

De lokale vrachtroute die 
Wetteren verbindt met de 
op- en afritten van de R4 
in Heusden – Laarne loopt 
via de Heusdensteenweg in 
Wetteren langs de Schoor-
straat, Broekstraat en Eek-
hoekstraat, naar de R4 en 
Laarnebaan. Op enkele lo-
caties ontbreekt de correc-
te signalisatie, waardoor 

de vrachtwagens het grondgebied Des-
telbergen binnenrijden via de niet daar-
toe bestemde assen (Steenvoordestraat 
- Magerstraat). Dit heeft een impact op 
de leefbaarheid van de verblijfsgebieden 
in Heusden. Met als gevolg dat vrachtwa-
gens zich regelmatig vastrijden op Heusden 
Dorp en in Kleempendorp. Het aanbren-
gen van voldoende signalisatie is onderdeel 
van een breder actieplan van de gemeente 
om de vrachtwagenroutes duidelijker te ac-
centueren, opdat het vrachtverkeer op des-
betreffende (bestemmings)routes blijft en 
bijgevolg de leefbaarheid van de gemeen-
te niet aantast.
Voor schepen Vercruyssen zijn de maatre-
gelen uitvoerbaar via de reguliere exploi-
tatiebudgetten (aanbrengen en onderhoud 
van signalisatie). Een afschrift van die  be-
slissing zal worden overgemaakt aan de ge-
meente Laarne, de gemeente Wetteren, en 
aan de politiezone Rhode&Schelde. De Ge-
meenteraad gaat akkoord met de plaatsing 
van signalisatie C21 (3.5t) met onderbord 
“Uitgezonderd plaatselijk verkeer”, dit 
ter optimalisatie van de lokale vrachtrou-
te “Broekstraat”. Deze wordt geplaatst op 
het kruispunt Schoorstraat – Heusdensteen-
weg (grondgebied Wetteren). De Gemeen-
teraad gaat akkoord met de plaatsing van 
signalisatie C21 (3.5t), dit ter optimalisatie 
van de lokale vrachtroute “Broekstraat”. 
Deze wordt geplaatst op het kruispunt van 
de Broekstraat met de  Magerstraat. – (D.D.)
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Alle dagen open van 7u-20u 
Dinsdag tot 12u30 
Woensdag vanaf 13u  
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€ 1,19 

/kg € 6,61 

 
 
 

GWOON KAT 
KATTENBROKKEN 
DROOG 
2kg 

€ 2,55 
/kg € 1,27 
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DREFT WASMIDDEL 
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€ 4,19 
 
 
 
/dos € 0,26 
 

LIPTON ICE TEA 
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6x0,5l 

€ 5,75 
/l € 1,92 
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DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !

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

Ook al staan maar tien doel-
punten achter zijn naam, het 
seizoen is definitief afgelo-
pen. Er stijgen of dalen geen 
ploegen, maar achter de naam 
van spits Joshua staat nu wel 
dat hij de meeste doelpunten 
maakte in de provinciale voet-
balreeksen ‘20-‘21. Hij heeft 
zelfs 2 doelpunten meer ge-
maakt dan zijn eerste achter-
volger Lietaer van Lochristi. De 
rest volgt op grote afstand.
Het is de eerste keer dat Jos-
hua de topscorerlijst mag aan-
voeren. Hij is 28 jaar woont in 
Sleidinge, maar speelde dus nu 
zijn eerste seizoen bij FC Des-
telbergen. Aanvankelijk zou 
hij eigenlijk bij VS Destelber-
gen aansluiten, maar door de fusie is hij nu lid van FC Destelber-
gen. Het was duvelstoejager David Van de Sompel die Joshua wist 
te overhalen. De ploeg was nu een mix van beide clubs en won in 
de competitie alle matchen, en dat was volgens Joshua “omdat er 
sprake is van een vriendengroep, en dan lukt alles zoveel beter, 
en we konden ook kampioen spelen”, zegt hij. Maar dat zal dus 
nu iets voor volgend seizoen zijn. Want Van Damme blijft de club 
trouw. – (D.D.)

Joshua Van Damme is definitief topscorer!
Voetbalspits Joshua Van Damme van FC Destelbergen B, 
de ploeg die in vierde provinciale E speelt en afgetekend 
aan de leiding stond toen de competitie werd gestopt, 
is nu ook officieel de topscorer van Oost-Vlaanderen in 
provinciale.
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De exacte bevolkingscijfers van Destelbergen
We zijn nu in het bezit gesteld van de meest actuele bevolkingcijfers 
van de gemeente via het rijksregister. Die cijfers kunnen maar vol-
ledig zijn ongeveer 1 maand ver in het jaar, omdat nog altijd in- en 
uitgaande cijfers moeten verwerkt worden. Destelbergen en Heus-
den tellen nu officieel 18.678 inwoners (in 2019 waren er 18.525 en 
in 2018 18.272), daarvan zijn er nu 9.138 mannen en 9.540 vrouwen. 
Er zijn dus 153 inwoners bijgekomen. Het aantal inwoners met de 
Belgische nationaliteit bedraagt 17.796 (8.677 m., 9.119 v.). Er zijn 
302 vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister (171 m., 
131v.). Er zijn ook 571 vreemdelingen ingeschreven in het vreem-
delingenregister (287m., 284v.). Er zijn 9 vreemdelingen zonder 
enige informatie (3m., 6v.).  Per deelgemeente gaat het om 10.091 
inwoners in deelgemeente Destelbergen en 8.587 in deelgemeente 
Heusden. – (D.D.)
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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

Alle verkeer moet dus nu aan de overzijde ver-
lopen, telkens twee rijvakken in beide richtin-
gen dus. Voor de weggebruikers zal het alvast 
opnieuw opletten geblazen zijn, want de snel-
heid bedraagt er nu maar 50 km/uur.
Deze werken zullen duren tot november 2021. 
In de nacht van 1 op 2 februari werd de start 
gegeven van deze tweede fase van de wer-
ken. Tijdens deze tweede fase neemt men 
een aantal extra maatregelen om ongevallen 
in de buurt van de werf te vermijden. Vorig 
jaar werden er bijna tweehonderd ongevallen 
genoteerd, vaak door niet aangepaste snel-
heid ofschoon dat telkens toch nog goed werd 
aangegeven. Meestal waren daar buitenland-
se vrachtwagens bij betrokken. Tegelijk roept 
Wegen & Verkeer de weggebruiker op om de 
rijstijl aan te passen en altijd voldoende af-
stand te bewaren, want dat is vaak het pro-
bleem.
Naast de werken op het viaduct voert de aan-
nemer de komende maanden ook nog reno-

Tweede fase E17-viaduct vroeger dan verwacht gestart
De voorbije weken heeft het Agentschap Wegen & Verkeer de tweede fase voor de re-
novatie van het E17-viaduct hervat. Vorig jaar werd nog gezegd dat de werken zouden 
plaatsvinden vanaf april tot oktober, maar door omstandigheden is men nu al begonnen 
aan de rijrichting naar Antwerpen.

vatiewerken uit aan de onderzijde van het 
viaduct. Om de veiligheid voor de omwonen-
den en het verkeer te garanderen, sluit men 
tijdens deze werken een aantal doorgangen 
onder het viaduct af.

Begin februari bereidde men het viaduct 
voor op de tweede en laatste fase van de 
werken. Daarbij bracht men onder ande-
re de nodige signalisatie en belijningen aan. 
Daarnaast opende men tijdens deze fase-
wissel de afrit Gentbrugge voor het ver-
keer komende uit Antwerpen. Dit kan een 
maand vroeger dan voorzien omdat de wer-
ken aan deze afrit ondertussen klaar zijn.  
In tegenstelling tot de vorige fasewissel moe-
ten deze werken zonder extra geluidshinder 
voor de buurt verlopen. Het verkeer zal tij-
dens deze fasewissel in beide richtingen over 
1 rijstrook verlopen. Belangrijk blijft dat men 
voor deze werken rekening moeten houden 
met de weersomstandigheden. Bij slecht weer 

moet men deze werken één 
of meerdere dagen uitstellen.  
Na de fasewissel zal het verkeer 
tot het einde van de werken, in 

november 2021 dus, over een verminderd aan-
tal rijstroken rijden op de viaducthelft richting 
Kortrijk. Er zijn twee  rijstroken beschikbaar in 
elke rijrichting. Tijdens de volledige duur van 
de werken geldt een snelheidsbeperking van 
50km/u. De werken zullen dus plaatsvinden 
van februari tot en met november 2021. Er zou 
geen onderbreking zijn in de vakantiemaan-
den. In de eerste fase van de werken gebeur-
den in de omgeving van de werfzone heel wat 
ongevallen. Samen met de federale politie eva-
lueerde het agentschap daarom de situatie. Op 
basis hiervan nam men nu enkele bijkomende 
maatregelen. Zo komen er signalisatieborden 
naast én boven de rijstroken. Daarnaast schrapt 
men een aantal onnodige weefbewegingen.  
Tegelijk wil het agentschap Wegen en Ver-
keer ruimer sensibiliseren. Daarom ook via 

deze weg de oproep om de 
snelheidsbeperkingen in de 
buurt van de werf zeker na te 
leven en op de weg voldoen-
de afstand te bewaren. De 
komende maanden voert de 
aannemer nog heel wat reno-
vatiewerken uit aan de onder-
zijde van het viaduct. Om de 
veiligheid voor het verkeer en 
de omwonenden te garande-
ren, sluit  men de zones waar-
in gewerkt wordt af.  – (D.D.)

Twee beelden van de werken op het E17 viaduct waarbij je de nieuwe 
geluidsschermen ziet en het werk op de rechterhelft van de E17. (D.D.)
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Respect voor strooidiensten en vuilnisophalers
Het is zeker gepast om deze foto – die we vonden 
op facebook – te publiceren. Dit zijn de mensen die 
onze wegen sneeuw- en ijsvrij proberen te maken, 
van in de vroege ochtenduren, zodat het verkeer zo 
veilig mogelijk kan verlopen.

Ook voor de mensen van Lammertijn, en onze postbodes, 
moeten we respect opbrengen. Door weer en wind, en nu ook 
door de sneeuw, het is geen sinecure.

En het helpt altijd als de mensen zelf – in de mate van het mo-
gelijke – hun voetpaden sneeuw- en ijsvrij proberen te maken.
Ook onze uitdragers van Wegwijs trotseren steeds wisselende 
weersomstandigheden om te proberen de boekjes tijdig bij de 
mensen in de bus te krijgen. Respect alom !  - J.C.

Lo Radio neemt intrek
in nieuwe studio
Lo Radio, de nieuwe lokale zender 
voor Lochristi, heeft zijn intrek 
genomen  op de tweede verdieping 
van het Idola business center langs de 
Antwerpse Steenweg  19 in Lochristi. 
Idola-zaakvoerder Peter Van der Henst 
mocht gisteravond de 
officiële start geven. 
Lo Radio-voorzitter Johan 
Dhondt:  “We hebben de 
voorbije maanden niet stil-
gezeten en met ons kern-
team - ikzelf, Luc Pauwels, 
Thierry Van Hecke, Yentl 
Verschraegen en Geert Herman - alle  moge-
lijke pistes onderzocht om naast de uitbouw 
van de technische know-how ook een passen-
de vaste locatie te vinden.  We bestaan nog 
maar een half jaar als internetradio en kunnen 
alleen maar blij zijn dat we dit op zulke kor-
te tijd gerealiseerd hebben.  De studio biedt 
alle mogelijke comfort, niet alleen voor live-
uitzendingen maar ook om los van de 24/24 
en 7/7-uitzendingen programma’s samen te 
stellen en op te nemen.  Onze praatgasten 
kunnen we vooraf ontvangen in een comfor-
tabele lounge, we beschikken over meerdere 
vaste telefoonlijnen en er is ook een webcam 
waarmee luisteraars in de studio kunnen bin-
nenkijken.” 

Peter Van der Henst, zaakvoerder van het 
Idola business center, is erg verheugd  over de 
samenwerking:  “Het is uniek voor een bedrij-
vencentrum om een radiozender als bewoner 
te mogen hebben.  Op deze manier biedt Idola 
aan Lo Radio de ideale oplossing qua huisves-
ting en kan Idola via Lo Radio de inwoners van 
Lochristi kennis laten maken met alle moge-
lijkheden die ons bedrijvencentrum heeft.”

Op termijn plant de nieuwe radiozender voor 
Lochristi  ook evenementen en muzikale op-
tredens in het Idola business center. “Het is 
een prachtige uitvalsbasis voor een mooie toe-
komst voor onze radio. Een project waar wij 
terecht fier op zijn.  Ondertussen hebben we 
ook al een resem oude en nieuwe radiostem-
men klaar waarmee we binnenkort de vaste 
weekendprogrammering  voorstellen”, besluit 
de stationmanager.

Volg, en beluister ons op www.loradio.be
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Als we zijn verhaal in het proces lezen (wij heb-
ben alle documenten kunnen lezen) en ons in 
de huidige tijdsgeest verplaatsen, is het weinig 
waarschijnlijk dat hij nu nog de doodstraf zou 
krijgen, laat staan de kogel. Misschien levens-
lang, want de wet is nu aangepast. Let op wij 
gaan De Saffel niet vergoelijken, want de feiten 
in die tijdsgeest, kort na de Tweede Wereld-
oorlog waren anders. Want kort na 1945, werd 
De Saffel tot tweemaal toe veroordeeld tot de 
doodstraf. Hij was wel een van de weinigen die 
op het proces in Mechelen, waar de ‘beulen van 
Breendonk’ werden veroordeeld, oprecht en 
openlijk om vergiffenis smeekte. Zijn advocaat 
meester Van de Genachte (hij had 2 advocaten) 
zei letterlijk op het proces: “Er is meer vreugde 
in den hemel voor één zondaar die zich bekeert 
dan voor duizend rechtvaardigen”, waarbij hij 
verwees naar de Farizeeërs die in deze ‘zaak De 
Saffel’ hun gading niet konden vinden. En hem 
medeverantwoordelijk achtten voor de gruwel 
die er wel degelijk had plaatsgevonden.

OVERTUIGD SOCIALIST
Maar wie was Marcel De Saffel? De in 1916 in 
Lokeren geboren Marcel De Saffel was voor de 
oorlog een overtuigd socialist, was tijdens zijn 
opleiding soldaat-vertaler in Breendonk ge-
weest, en beroepsmatig een begenadigd jour-
nalist die voor het neutrale dagblad ‘De Dag’ 
schreef. Maar ook voor het socialistische week-
blad ‘Voor Allen’ waar ook zijn schoonvader Ru-
dolf De Rijcke, een gemeenteraadslid (en veel 
later schepen) voor de Belgische Werklieden-
partij in Destelbergen was. De Saffel huwde op 
11-9-1937 met de dochter van Rudolf, nl. Bertha 
Louisa De Rijcke. Het echtpaar woonde aan de 
Veldekensstraat, waar ook Rudolf en zijn echt-
genote Bertha woonden. In december ’37 werd 
daar hun zoontje Marc geboren, dat was dus 
snel.  Marcel De Saffel schrijft in zijn artikels 
vaak tegen de lokale fascisten in Vlaanderen en 
al zeker tegen het VNV en hun Italiaanse voor-
beeld Mussolini. Hij solliciteert voor de oorlog 
zelfs bij Nic Bal (NIR) voor een baan als redac-
teur bij het radionieuws. Bal en De Saffel delen 
duidelijk dezelfde mening en zijn samen actief 
in het linkse verzet. Een van zijn advocaten later 
komt ook uit het verzet.
Als de oorlog in ’40 uitbreekt is De Saffel op-
nieuw soldaat-milicien met militienummer 
131/90942 en na de capitulatie is hij als meerta-
lige werkzoekende. In die periode wordt hij op-
gepakt door de Duitse bezetter die op de hoogte 
werd gebracht van zijn antifascistische ideeën. 
Bij een ondervraging door de Sipo-SD wordt hij 
voor de keuze gesteld: meewerken of achter de 
tralies terechtkomen en problemen krijgen voor 
zijn gezin. De Saffel zal later zeggen dat het om 
chantage ging, maar hij hapt wel toe voor een 
goedbetaalde functie op een bureau in de Ave-
nue Louise in Brussel met bureelwerk waar hij 

Hoe Marcel De Saffel een enorme 
gedaanteverwisseling onderging

Journalist uit Destelbergen 
werd ‘beul’ van Breendonk

Weinigen onder ons kennen het verhaal van 
Marcel De Saffel, de laatste inwoner van 
Destelbergen die ooit voor het vuurpeloton 
kwam en dan ook effectief geëxecuteerd 
werd in 1947. Even toelichten...

Het proces van de Beulen van Breendonk, met 
nr. 2 Marcel De Saffel en zijn strafpleiter.
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vertaler kan worden van o.m. persartikels. 
Hij was in het feldgrau uniform met wa-
pen. Geld verzacht allicht zijn afkeer en hij 
werkt zo goed mee, dat hij een opleiding 
krijgt als militair bij de Waffen-SS in Senn-
heim. Maar om de een of andere reden is 
hij niet geschikt voor de actieve strijd. Hij 
krijgt de kans om secretaris te worden van 
het strafkamp Breendonk, en dat ziet hij 
wel zitten want het is dichter bij huis. Hij is 
wel lid van de Waffen-SS, maar geniet een 
bijzonder statuut in Breendonk.
De Saffel is van 1941 tot september ’44 
de secretaris-vertaler in het strafkamp 
van Breendonk. Hij is ook de vertrou-
wenspersoon van de Duitse kampoverste 
Philipp Schmitt aan wie hij regelmatig 
relaas moet uitbrengen. De Saffel is even-
wel vooral aanwezig als gevangenen on-
dervraagd worden of, en dat staat in de 
betichtingen van het proces duidelijk 
neergeschreven, gefolterd worden. Hij 
moet ook telkens het arrest voorlezen aan 
de gevangenen. Voor anderstaligen is hij 
de tolk. In het proces staat dat hij zeker 
twee keer aanwezig is als een gevangene 
doodgefolterd wordt door o.m. de ergste 
beulen Fernand Wyss en Richard De Bodt 
en nog een resem anderen. Het zijn Vla-
mingen die folteren, de Duitsers kijken 
toe. De details besparen we u, want wie 
ooit in Breendonk geweest is, weet wat 
daar allemaal gebeurde. Afgrijselijke tafe-
relen, moorddadig optreden van de voor-
al Vlaamse bewakers. Dit kunnen we hier 
niet weergeven. Zelf wordt De Saffel op 
het proces aangeklaagd voor eigenhan-
dige folteringen, overijverig helpen in de 
folterkamer, maar dat zwakt men op het 
proces af. Dat hij in de folterkamer soms 
aanwezig was, werd wel bewezen. Niet 
dat hij gevangenen zou gedood hebben, 
want dat wordt hem op het proces duide-
lijk niet meer ten laste gelegd, wel poli-
tieke collaboratie en vrijwillige slagen en 
verwondingen (tot viermaal toe).
De Saffel leidt duidelijk een mooi leven-
tje, maar thuis vertelt hij nooit veel. Zijn 
echtgenote komt er achter dat hij een 
buitenechtelijke affaire heeft in de buurt 
van Breendonk en zal van hem scheiden. 
Schoonvader De Rijcke wil zelfs niet meer 
met hem praten. Later zal blijken dat hem 
door een ander gemeenteraadslid uit 
Destelbergen, Frans Boxstaele gevraagd 
werd om tot de weerstand toe te treden. 
Maar dat kan hij met een schoonzoon 
bij de Waffen-SS zeker niet maken. In de 
oorlogsjaren, dat blijkt later uit getuige-
nissen, worden bij de echtgenote van De 
Saffel twee keer vijfhonderd kilo kolen 
geleverd door de Duitsers, en dat valt in 

de buurt enorm op. Het was een gift van De 
Saffel specifiek voor zijn echtgenote zou la-
ter blijken.

BEVRIJDING
Het mooie leven van Marcel De Saffel en de 
anderen ‘beulen van Breendonk’ neemt een 
andere wending begin september ’44 als de 
bevrijders op komst zijn. Hals over kop verla-
ten ze Breendonk, samen met enkele colle-
ga’s stelen ze een bus, later een auto van een 
dokter en enkele vrachtwagens en ontkomen 
met anderen collaborateurs naar Düsseldorf 
in Duitsland. Op een bepaald ogenblik zit 
hij al in een strafkamp voor SS-deserteurs, 
want hij wil weg van de Nazi’s. Hij wordt 
gevangen genomen en  komt uiteindelijk in 
een repratriëringskamp in Turnhout terecht. 
Op dat ogenblik lopen al opzoekingen naar 
hem, waarbij veel getuigen spreken over 
een Max De Saffelaere omdat ze zijn naam 
niet juist kennen. De Saffel is gekend, en 
krijgt van de Krijgsraad al vlug de doodstraf 
voor zijn deelname aan de Waffen-SS, want 
de wapens opnemen tegen het eigen land is 
militaire collaboratie volgens artikel 113 van 
het strafwetboek. En daar stond toen al de 
doodstraf op. In 1945 zit hij in het gevang, 
maar door omstandigheden wordt zijn te-
rechtstelling uitgesteld. Er moet eerst een 
proces komen met alle andere beklaagden 
en zijn rol daarin, en dat komt er ook in Me-
chelen. Het is het proces van de eeuw want 
de ‘Beulen van Breendonk’ moeten voor hun 
rechters verschijnen. Het vonnis voor De Saf-

fel is enorm hard lezen we, hij staat terecht 
omdat hij het vonnis voorlas bij enkele te-
rechtstellingen en dus van bijwonen van 
moord op niet-geïdentificeerde gijzelaars 
werd beticht. Maar bij de uitspraak is daar 
dus geen sprake meer van. Veertien mannen 
zullen op 7 mei 1946 de doodstraf krijgen, 
twee worden bij verstek veroordeeld tot de 
doodstraf (De Bodt en De Vos werden niet 
gevonden), nog vijf anderen krijgen levens-
lange hechtenis. Voor Marcel De Saffel is er 
geen ontkomen meer aan, want hij was ook 
al als militair collaborateur door de Krijgs-
raad ter dood veroordeeld. Nu krijgt hij voor 
de tweede keer de doodstraf. Ze komen al-
len voor het vuurpeloton, in het geval van 
De Saffel is dat op 12 april 1947 onder mas-
sale publieke belangstelling zal uit de kran-
ten blijken. Hij zal zijn zoontje nooit meer 
weerzien. Van De Saffel is geweten dat hij 
bij de salvo’s niet meteen dood was, en ker-
mend op de grond zakte. Een officier moest 
hem nog het genadeschot geven. Hij werd 
in Mechelen begraven. Zijn schoonvader en 
echtgenote treffen geen schuld, Rudolf zal 
later nog schepen worden in Destelbergen 
onder burgemeester Williame. Echtgenote 
De Saffel zal hertrouwen na de oorlog en 
verhuizen. Geen van die mensen is nog in 
leven, ze werden begraven in Destelbergen, 
maar hun graven zijn al lang weg. Ook zoon 
Marc D.S. die de gemeente verliet om een 
nieuw leven op te bouwen in Wallonië, is al 
lang overleden.

Manu Debruyne

Tijdens het proces...

En een document 
uit Destelbergen. 
(Copyright 
Breendonk, en 
Nieuwsblad)
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We staan te springen om opnieuw
te mogen openen !

Groeten, Peter, Kathleen & Tessa

We gaan het nu ook helemaal niet minimaliseren, zeker niet, maar de be-
zetting was vooral een periode waarbij mensen veel honger en kou leden. 
Eten was onvoldoende op voorraad en er was voortdurend sprake van rant-
soeneringen. Dat wisten ook de mensen die in de gemeenteraad of beter 
nog in het schepencollege zaten in beide deelgemeenten. Al in de eerste 
Oorlogswinter werd Winterhulp (gemeente) en Sint-Vincentius (de kerk) in-
geschakeld voor inzamelingen om de noden te lenigen. Hulp kwam ook van 
de BGJG en het Werk van den Akker, het klooster en de kerk. Er was ook 
zoals overal een zwarte markt in eten. Een ei kostte toen 20 fr., een groot wit 
brood 200 fr. En 1 kg boter, wat overigens zo goed als niet kon gevonden, 
kostte zelfs 500 fr. In de winkel was dat duidelijk minder, maar niet te vinden, 
ook vlees was gerantsoeneerd. Eten was strikt gereglementeerd, zelfs eieren 
werden bij de bezitters van kippen per dag opgehaald door een ambtenaar. 
Het was een periode met zegelbedeling om aan eten te geraken, er werd 
ook gesmokkeld als dat kon. Te bewerken tuintjes, zoals bij het Werk van den 
Akker werden verdeeld onder de bevolking om zelf te oogsten. Landbouw-
gronden werden bewaakt door de Boerenwacht, waarvan Octaaf De Sut-
ter (ook gemeenteraadslid geweest) de verplichte taakoverste was. In Des- 
telbergen werden er 18 zo aangesteld. Alles had te maken met de schaarste 
van de veldvruchten, en om dit te bestrijden werd de Boerenwacht opgericht. 
Boeren stonden daar niet voor te springen en werden dus opgeëist. Tijdens 
de oogsttijd moesten ze ’s nachts onbezoldigd en ongewapend wachtlopen 
terwijl diefstallen, vaak met geweld, af en toe plaatsvonden. Want de be-
volking leed honger. Het verzet vernietigde vaak koolzaad omdat het kon 
dienen voor het maken van smeerolie door de bezetter. De Boerenwacht was 
dus absoluut geen toffe job, maar eerder een lastige klus om de landbouw-
gronden te beveiligen.
Al in 1941 kon er ook geen sprake meer zijn van een normaal gemeente-

Ook dit is een stuk geschiedenis
in Heusden en Destelbergen

Er waren ook oorlogsburgemeesters
in onze gemeente
Als we over Wereldoorlog II spreken en we laten ons licht 
eens schijnen over onze gemeente, dan kunnen we ook 
niet voorbijgaan aan wat hier gebeurde en al zeker niet op 
politiek vlak. Onze gemeente, Destelbergen en het toen 
nog zelfstandige Heusden, hebben weinig oorlogsschade 
geleden. Er werden wel bommen gedropt en er vielen wel 
slachtoffers, zowel in mei ’40 als in september ’44, maar 
dat was ‘relatief’ weinig in vergelijking met veel andere 
gemeenten en steden.
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baar bij de betere handelaars in uw buurt: Geers 
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dag namiddag (14-17) en zaterdag de ganse dag 
(9-17).

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

Foto: Dirk De Bourderé

bestuur na de beslissing van 1 mei ’41 door de 
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, 
waarbij verbod werd opgelegd om de gemeen-
teraden samen te roepen. Burgemeester Jac-
ques Cardon de Lichtbuer stierf op 5 mei ’41. De 
bezetter (en dat benadrukken we) stelde toen 
zelf burgemeesters-commissarissen aan om de 
leiding te nemen. Vaak waren dat mensen met 
VNV-signatuur, soms wel eerbare burgers maar 
vaak toch mensen die moesten samenwerkten 
met de bezetter of daartoe minstens verplicht 
werden. Er was wel degelijk een verschil in de 
collaboratie, er zijn ook mensen die actief mee-
werkten en zelfs lid werden van de Vlaamse SS, 
of de Sipo-SD (Sicherheitspolizei), daar moet een 
onderscheid gemaakt worden met mensen die 
zich toch voor hun eigen volk hebben ingezet: 
onderwijzers, ambtenaren en in zekere zin ook 
dus sommige oorlogsburgemeesters. Dat velen 
later gestraft werden moet ook gezien in dat 
tijdsbeeld. Helemaal mooi was die geschiede-
nis niet, en daar gaan we zeker niet dieper op 
ingaan. Maar de oorlogsburgemeesters hadden 
het met hun inwoners goed voor. Destelbergen 
had met Maurice Jughters (officieel Carolus 
Ludovicus Mauritius) een oorlogsburgemees-
ter waaraan ook later nog een militair kantje 
kleefde en dat was iets anders, hij was van be-
roep schrijnwerker, maar was ook lid geworden 
van de Flak-brigade, een op Vlaamse leest ge-
schoeide groep vrijwilligers die meevochten met 
de Duitsers. Hij was er Hauptmann-stafofficier bij 
de luchtafweer. Eerder was hij bataljonscomman-
dant bij de Wachtbrigade.
Jughters werd in juni 1941 aangesteld, en hij was 
het die in Destelbergen een oproep lanceerde 
om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de 

ontploffing van de chemische fabriek in Tessen-
derlo (cfr. 29-4-1942 ontploffing fabriek Produits 
Chimiques de Tessenderloo). Daar vielen toen 
190 doden en wel duizend gewonden, een heel 
dorp werd van de kaart geveegd. Jughters riep 
samen met leden van het schepencollege en met 
goedkeuring van de pastoor, alle verenigingen 
op in de gemeente en kerk om geld in te zame-
len. Daarbij werd toen 20.000 B.fr. ingezameld. 
Dat is misschien nu peanuts, maar  toen min of 
meer een flinke som geld. Maar Destelbergen 
werd al snel in de oorlogsjaren (deels)  toege-
voegd aan de stad Gent, net als enkele toenma-
lige randgemeenten. Een uitzondering was er in 
Gentbrugge, waar oorlogsburgemeester Evrard 
dat pertinent weigerde. Jughters kreeg begin 
1942 van de bezetter wel de plicht toezicht te 
houden als burgemeester-commissaris op Oos-
takker, Desteldonk, Zaffelare, Zeveneken, Beer-
velde, Lochristi, Heusden en Destelbergen, waar-
door hij zelfs met Edmond De Geest (verplicht 
aangesteld) een boodschapper moest krijgen. 
Jughters zorgde ook dat de  jonge vrouwen-
groep uit kasteel Succa (V.A.V.V.-V.J., de Vrouwe-
lijke Arbeidsdienst voor Vlaanderen-Vrouwelijke 
Jeugd) regelmatig eten bedeelde op school en 
bij behoeftige gezinnen in het dorp. Jughters 
werd na de oorlog veroordeeld, vooral om mee 
gestreden te hebben met de vijand waar al de 
doodstraf op stond, en stierf in 1950 in gevan-
genschap in Vorst. Zijn zus Alice Jughters (twee 
keer weduwe) was dan weer oorlogsslachtoffer 
bij een bombardement op 8 augustus 1944 toen 
een bom haar woning trof aan de Heirweg. 

OOK IN HEUSDEN
Ook Heusden had een verplicht aangestelde 
oorlogsburgemeester, en dat was bedrijfsleider 
Eugeen Gustaaf Debeuf. Ook hij was lid van het 
VNV maar een geëngageerd inwoner van Heus-
den. Hij was lid van de Bond van het H.Hart en la-
ter van de K.W.B., en had tien kinderen. Debeuf 
was streng, maar zette zich wel degelijk in voor 
Heusden bij de voedselbedeling en winterhulp, 
maar van uit zijn Vlaamse overtuiging veran-
derde hij wel het Dorpsplein (Heusdendorp) van 
naam in het Joris Van Severenplein* en de Tram-
straat later in 1942 in de Raymond Tollenaere-
straat**. Debeuf werd na de oorlog opgesloten, 
maar zou later rehabilitatie krijgen en in ‘48 in 
de krant Het Volk een tweede kans krijgen als 
correcteur/proeflezer, hij was ook actief op de 
boekhouding. Hij woonde nadien nog lang in 
Heusden. Hij stierf in zijn slaap in 1968 in Sint-
Amandsberg.
De derde oorlogsburgemeester die Destelber-
gen kende was onderwijzer Leon Engels (°St-
Amandsberg 1-10-1893) van de gemeentelijke 
jongensschool. Engels woonde in Destelbergen, 
was oud-strijder van ’14-’18 en een verdienstelijk 
onderwijzer, maar werd ook als VNV’er verplicht 
als oorlogsburgemeester in Lochristi, waar hij de 
toen overleden oorlogsburgemeester Govaert 
(†1943) opvolgde, en uiteindelijk ook een wo-
ning betrok. Zijn echtgenote gaf een tijdje les 
als onderwijzeres in Destelbergen en Heusden. 
Engels had van de bezetter een wapenvergun-
ning. Bij de bevrijding van Destelbergen werd hij 
geschorst op 4 oktober 1944 met terugwerkende 
kracht tot 6 september ‘44.  Bij het einde van de 
oorlog kregen al die oorlogsburgemeesters het 
fel te verduren want de repressie was ook niet 
fraai, het was wraak nemen door een bepaalde 
groep inwoners. Van collaboranten werd vaak 
hun inboedel op straat gegooid, de oorlogsbur-
gemeesters veroordeeld, maar ook dat willen 
we even plaatsen in de toenmalige tijdsgeest. 

De oorlogsburgemeester waren immers ‘onwet-
tig’ aangesteld, want niet door de Koning be-
noemd zoals dat normaal was. Van Leon Engels 
(† Gent 11-1-1965) is geweten dat hij in beroep 
ging tegen de gemeente voor zijn ontslag, dat 
werd toen ingetrokken, maar door de overheid 
in 1946 definitief bevestigd in ontslag. (D.D.)

VOETNOTEN
*naar de vermoordde politicus in het bloedbad van 
Abbeville 1940.
**naar de nationaalsocialistische politicus die in Oos-
takker was geboren, en volksvertegenwoordiger was 
voor VNV in Roeselare, maar aan het Oostfront (Kopcy) 
stierf op 22 januari 1942 onder bevriend artillerievuur 
van een Spaanse divisie, maar als lid van het Vlaams Le-
gioen. Beide straten kregen meteen na de oorlog hun 
oorspronkelijke naam terug door de gemeenteraad 
van Heusden.

Maurice (Carolus) 
Jughters commissaris-
oorlogsburgemeester. 
(repro D.D.)

Eugeen Debeuf, oorlogsburgemeester 
in Heusden. (©Debeuf)

Octaaf De Sutter werd verplicht overste als 
Boerenwacht. (repro D.D.)
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Meer dan tweehonderd reacties hebben we 
gelezen, en vooral ook het voorstel genoteerd 
van Nadine Malyster van vzw Curieus, om naar 
het einde van het jaar, en als de pandemie het 
toelaat, eens een tentoonstelling te organise-
ren. Het thema zou verschillende hobby’s kun-
nen omvatten en werk tonen van inwoners die 
anders niet onder de aandacht komen. Uit er-
varing weten we dat er in onze gemeente flink 
wat talent schuilgaat. We zijn telkens verrast 

Onze gemeente telt veel verborgen creatievelingen!
Op Facebook werd recent een oproep gelanceerd door inwoonster Marianne 
Van De Velde naar de inwoners van Heusden en Destelbergen om eens te 
tonen welk (verborgen) talent ze in huis hebben.

als we de kunstige werkjes zien, en met wat de 
mensen allemaal bezig zijn. Bij deze uit ik mijn 
grote bewondering.
Het aanbod mooie en kleurrijke werkjes gaat 
van tekeningen, aquarellen, naar handwerk 
en fotografie. Maar er zitten ook grote kun-
stenaars bij met beeldhouwwerk, groot hout-
werk, maar ook miniatuur schilderen, diamant 
painting, houtsnijwerk,  fijn houtwerk, kera-
miek, kunstig laswerk tot zelfs ook een moeder 
en dochter die dekentjes haken voor de patien-
tjes in het UZ Gent. Het aanbod is enorm, en de 
idee om er een groepstentoonstelling van te 
maken slaat aardig aan denken we, en al zeker 
nadat we alle reacties hebben gelezen.
We zijn verrast door Peter Van Laeken, de man 
en het hout die zelfs een website heeft (www.

demanenhethout.be) over fijn houtwerk en 
handgedraaide keramiek. Hij heeft van zijn 
hobby overigens zijn beroep gemaakt, en dat 
is ook wel tof. We zouden over al die mensen 
iets kunnen schrijven want ze hebben allemaal 
iets in hun mars. Maar omwille van privacy we-
ten we niet of we de namen zo maar kunnen 
geven, maar misschien doen we het toch maar 
met enkele van hen. Jarno Van Herrweghe is 
een krak in miniatuur schilderen, dat moet al-
vast niet gemakkelijk zijn. Of de mooie teke-
ningen van Thaïs Gryson, de kruisjes steken 
van Ingrid Huysse, de natuurfotografie van Els 
Heyneman of Sofie Veltjen die foto’s op alu-
minium plaatst en oude media digitaliseert. 

Annick Claeys bedacht 
en realiseerde de eerste 
‘Kattentrimbus’ in België
Annick Claeys vond een gat in de markt. 
Nadat ze voor haar 15 jaar oude kat 
een ‘kattentrimster-aan-huis’ zocht, en 
er geen vond besloot ze dan maar, na 
diverse opleidingen, om zelf een mobiele 
kattentrimbus in te richten…



Nr.109 - Maart 2021                            259070

Lieve Michiels maakt dan weer hondenhals-
banden en lijnen voor het goede doel (www.
pawsomeperros.com), Annie Bonne haakt ai-
gurumi popjes en beestjes, wat ook Eveline 
Sey doet. Lisette De Mol is vaardig met kera-
miek en heeft daar duidelijk een open geest 
voor. Christel De Mulder verwerkt leuke vin-
tage stofjes tot kinderkleding en verkoopt 
die aan democratische prijsjes.
Francis Van Honacker heeft als hobby ge-
nealogie en doet dat al 25 jaar, zijn grootva-
der was afkomstig van Heusden, waardoor 
hij veel informatie heeft over families uit 
Destelbergen en Heusden, hij zit met zijn 
stamboom op geneanet.org een heel leuke 
hobby met veel zoekwerk en een leuk tijd-
verdrijf. Maar ik denk dat er veel mensen zijn 

die stamboomonderzoek doen want dat is bo-
vendien erg verslavend, je wil altijd maar meer 
weten hé. An Revis haar favoriete bezigheid 
is pottenbakken. Barbara Mahieu haar mama 
maakt prachtig patchwork, en daar kunnen we 
op zijn minst nog een klad andere vrouwen aan 
toevoegen want dat is nu ‘in’. We sluiten het rij-
tje dat enorm lang is af met Muazzez Pamuk die 

dienbladen, onderleggers enz. maakt met 
giethars. Een heel speciale techniek zo te 
zien. Hubert Rots is dan weer iemand met er-
varing in keramiek en boetseren, zijn kunsti-
ge werken zijn zelfs tot buiten de gemeente 
gekend.
Het is nu uitkijken of Nadine en Marianne 
hun schouders onder zo’n initiatief willen 
of kunnen zetten. Want het is nu wel heel 
duidelijk in onze gemeente schuilt onder de 
inwoners enorm veel (verborgen) talent en 
creativiteit. Ook aan wiens namen we hier 
vergeten zijn onze appreciatie, het was fijn 
om het allemaal eens te zien. – (D.D.)

Een mailtje van Annick naar onze redactie was 
voldoende om eens bij haar langs te gaan voor 
een gesprek. Het levensverhaal van Annick is 
best boeiend. Na een carrière als projectmana-
ger, en twee burn-outs, gaf ze haar leven een 
nieuwe wending. Ze volgde een opleiding in 
Veurne, en specialiseerde zich in het buiten-
land om ‘vachtbesparend’ katten te trimmen 
op niet-invasieve wijze. De katten worden niet 
vastgebonden, krijgen speciaal daarvoor afge-

stemde kattentrimmuziek op de 
achtergrond, en Annick verdiepte 
zich ook in ‘aromatherapie’ voor 
katten.
Tot enkele maanden geleden 
werkte ze vooral aan huis en voor 
enkele dierenartspraktijken in het 
Gentse.
Door corona-maatregelen  en 
het verbod op trimmen aan huis 
besloot ze om haar plan van een 
heuse ‘kattentrimbus’ versneld 
door te voeren. “De dieren heb-
ben echt pijn als ze klitten hebben 
en ik kan ze héél goed helpen, in ideale om-
standigheden. In 99% van de gevallen kan ik 
de katten tot rust brengen, en zonder al te veel 
problemen of stress trimmen”.
De bus is een echt succes. Tijdig reserveren is de 
boodschap. “Ik kan maximum 4 à 5 katten per 
dag behandelen, het vraagt ook van mij veel 
energetische inspanning, meer behandelingen 
doe ik niet op een dag. Katten voelen immers 

ook als ikzelf gespannen ben, en dat wil ik ver-
mijden”.

Je kan Annick bereiken op 0478-129 209
of via mail: info@kattendons.be
Meer info op www.kattendons.be of volg 
Annick op facebook of instagram:
www.facebook.com/kattentrimsteraanhuis/
www.instagram.com/kattendons/
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We hebben er allemaal al van gehoord, maar Heusdenaar Michael Niclaus is 
een echte ervaringsdeskundige. Zo’n twaalf boeken staan nu op zijn conto, en 
ze draaien allemaal rond een leven rond en nà alcohol. Met methodes, advie-
zen en ook tips om te minderen (en te stoppen) met alcohol. Want dat is voort-

aan zijn levensmotto. Als je zijn boeken leest, 
blijkt het wel of Heusdenaar Michael Niclaus (35) 
moet in een vorig leven ooit een beetje een drank-
orgel geweest zijn. Vergeef ons de uitdrukking, 
want Michael is inmiddels al tien jaar nuchter, en 
heeft in die periode veel moeite gedaan. “Ik ben 
boeken beginnen schrijven over mijn eigen erva-
ringen met nuchter leven en hoe ik ooit verslaafd 
was aan alcohol”, begint Michael. “In mijn nuch-
ter leven ben ik zoekende geweest en vond ik heel 
moeilijk rust in deze moeilijke wereld vol met prik-
kels. Bij manier van spreken was ik een zeer emoti-
oneel (en gevoelig) persoon en kon niet goed met 
het leven en de moeilijkheden omgaan. Enkele ja-

Heusdenaar is auteur van tal van interessante boeken:

Michael zei de drank vaarwel en is nu alcoholconsulent
Herken je dit? Je drinkt af en toe een glaasje, want da’s gewoon 
plezant. En eentje extra kan toch geen kwaad? Je voelt je wel niet 
geweldig de dag nadat je hebt gedronken, maar soms heb je het 
gewoon nodig dat opkikkertje. De steeds terugkerende vraag naar 
dat glas wijn of bier.

ren geleden zat ik zelfs zo diep, dat ik een einde aan 
mijn leven wilde maken. Ik wou uit het leven stappen en 
had ook afscheidsbrieven geschreven naar mijn familie 
en vrienden. (Dit was op 6 augustus 2017) Ik had zoveel 
pijn in mij en kon het niet meer aan. Na het schrijven van 
die afscheidsbrieven heb ik er ook één naar mezelf ge-
stuurd en dat is voor mij een ongelooflijke metamorfose 
geweest. Op dat moment  heb ik ‘mijn’ wil kunnen losla-
ten en heb ik mij overgeven aan ‘Zijn’ wil. Ik heb die dag 
God ontmoet. Sinds die dag ben ik enorm veel met ge-
loof bezig geweest, en heb ik ook uiteindelijk veel rust 
gevonden”.
En Michael verwijst naar Mattheüs 11:28 (HTB): ‘Als de 
lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik 
zal u rust geven’. Michael: “Op 8 augustus, 2 dagen erna, 
Toen heb ik plots mijn huidige vrouw leren kennen. En 
in ons samenzijn hebben we ons samen verdiept in God 
en Jezus. Ik heb zes boeken geschreven over alcohol, vijf 
boeken over nuchter leven en mijn twaalfde  boek gaat 
nu over God en Jezus en hoe ze mij helpen om in het le-
ven te staan. Ik deel dit boek gratis uit, dus elke mens 
kan dit gewoon bij mij komen afhalen (zie adres op einde 
artikel) of bij de slager Fack in Wetteren-ten-Ede”, ver-
telt Michael Niclaus ons. Ook op mijn website vind je alle 
boeken terug www.debestebeslissing.be 
Het rijtje boeken verkoopt en verkocht goed. Eentje haal-
de zelfs een oplage van meer dan vijfduizend exempla-
ren, en dat is in dit genre een unicum (Van de druppel 
zijn er 50.000 boeken in omloop & Van ‘Gered’ zijn er op  
1 maand tijd al 5000 boeken in omloop. De 2de druk van 
10.000 boeken is nu besteld) . Het begon met zijn verhaal 
“De druppel” om alles uit te leggen hoe het allemaal be-
gon. De andere sprekende titels geven ook een hint: “Ik 
ben het zat!”, “Gered”, “Vertrouwen”, “Spreek!”, “Stap 
in je eigen kracht!”, “Ik wil een brood!” e.a. En nu geeft 
Michael Niclaus  dus ook nog gratis (zijn laatste) één boek 
weg, want hij weet dat de weg om een alcoholverslaving 
achter de rug te hebben, er een is van vallen en opstaan. 
Michael is momenteel beroepsmatig een zelfstandige al-
coholconsulent. Hij geeft lezingen (buiten de coronape-
riode) en staat open voor een persoonlijk gesprek. En hij 
wil mensen helpen om van een echte alcoholverslaving af 
te geraken. Zelf heeft hij nu een tof gezinnetje met zijn 
vrouw en dochtertje. En nu helpt hij dagelijks mensen op 
weg naar een nuchter leven. Michael werkt nu vaak met 
één op één sessies. “Want een alcoholprobleem hebben 
is altijd een gevolg van een andere onderliggende pro-
blematiek. En dat is iets waar ik dan naar op zoek ga. 

Michael Niclaus 
en zijn gezin.

Eén van de 
boeken.

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

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

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14

info@dekorf.be - www.dekorf.be

NIEUW !

DE ENIGE,
ECHTE, KRUIDIGE,

SINT-AMANDSBERGSE
GIN

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

Een eerste reeks is klaar! 
Wenskaarten met bloemenzaadjes 
in diverse thema’s én kalligrafisch 

geschreven!

PAASACTIE
IN DE KORF! 

Bij elke aankoopschijf van 5 euro krijgt u een 
lotje en wie weet sta ik op 4 april aan jouw 
deur met het grootste én lekkerste paasei!

Eitjes groot en klein liggen voor u klaar, 
gemaakt van de allerbeste Callebaut chocolade 

en in talloze smaken. Ook de paasfiguren 
staan jou op te wachten en...

BESTEL TIJDIG UW PAASONTBIJT !!

TOURNEE MINERALE
Op zoek naar een origineel én 

alcoholvrij geschenk? 
Wij hebben een paar verwenboxen 

voor u samengesteld,
zie www.dekorf.be

ONTBIJT
VOOR ELKE GELEGENHEID

Een feestelijke gebeurtenis start met een 
heerlijk ontbijt ! Versgebakken broodjes 
en koeken, vers fruitsap, artisanale en 

lokale extraatjes en uiteraard de lekkerste 
chocolades.

Info: www.dekorf.be
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Eens je die puzzel snapt, kan het gewoon 
een vrije keuze zijn om te kiezen voor een 
nuchter leven”, weet hij. 
De Heusdenaar weet waarover hij nu 
praat, omdat hij zelf uit dat dal gekro-
pen is en nu mensen met een alcoholpro-
bleem kan helpen. “Het zit in alle lagen 
van onze maatschappij, vaak wat ver-
borgen, maar het is meer aanwezig dan 
we wel denken”, besluit Niclaus zijn ver-
haal. Hij kwam (in het verleden) ook al in 
Koppen, Ter zake, Cafe Corsari, Avs, VTM 
nieuws) recent op tv in de ‘Zevende dag’ 
(VRT), en nu dus in Wegwijs om zijn ver-
haal te vertellen.
Je kan Michael Niclaus contacteren via 
mail: michael@debestebeslissing.be, of 
gsm 0493-41.00.53 of een boek afhalen 
op zijn adres: Ter Ham 3 in 9070 Heusden 
(Destelbergen). Aan zijn woning komt 
ook een buitenbib, waar je het boek kan 
ontlenen. – (D.D.)

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

KOM LANGS EN ONTDEK
DE EERSTE PRACHTIGE

LENTECOLLECTIES
 

HARTELIJK WELKOM,
LIN & JIRINA

INRUILACTIE OUDE BH: 10 EURO
BRENG UW OUDE,

NOG DRAAGBARE BH BINNEN,
ANDERE VROUWEN, IN NOOD,
ZULLEN HÉÉL GELUKKIG ZIJN.

U ONTVANGT
10 EURO KORTING
BIJ AANKOOP VAN EEN

NIEUWE BH VANAF 50 EURO
ACTIE GELDIG TOT 20/03/2021

Iljo Keisse start seizoen in UAE-Tour
Onze lokale profrenner Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step) start zijn 
wielerseizoen meteen met een rittenwedstrijd in de Verenigde Arabi-
sche Emiraten nl. de eerste wedstrijd van de World Tour, de zogenaamde 
UAE-Tour. Hij zal fungeren in de sprinttrein voor Sam Bennett. De wed-
strijd vindt plaats van 21 tot 27 februari. Onder de deelnemers zijn heel 
wat toppers: Froome, Yates, Ewan, Viviani, Majka en Gallopin. Er zijn 
zeven ritten, waaronder ook een tijdrit van 13 km. – (D.D.)
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Alle electro,
groot en klein !

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Wij hebben even opzoekingen gedaan om 
heel wat fake verhalen op de sociale media 
te weerleggen. De aanpak voor de vaccinatie-
strategie zit goed in elkaar, alleen is alles voor 
de start duidelijk afhankelijk van het voorra-
dig zijn van de vaccins. De vaccinatiestrategie 
is een zorg van Vlaanderen, alles wordt gecen-
traliseerd en gecoördineerd door het Agent-
schap Zorg & Gezondheid. Welke vaccins het 
zullen zijn, Pfizer, Astra-Zeneca of Moderna 
dat zal pas in laatste instantie duidelijk wor-
den. Astra-Zeneca zal het al zeker niet zijn 

Inwoners van Destelbergen-Heusden moeten naar sporthal Wachtebeke

Achter vaccinatiestructuur zit
een hele werking met mensen
We weten inmiddels wel allemaal al dat we als inwoners van Destelbergen 
en Heusden voor onze vaccinatie naar de sporthal van Wachtebeke moeten. 
Wie de juiste informatie nog niet gelezen heeft op de website van de 
gemeente of bij ELZ Scheldekracht, kunnen we hier toch even informeren.

voor de ouderen onder ons. Maak u ook geen 
zorgen over de volgorde daar is over nage-
dacht.
Toch even op een rijtje zetten dat ook lokaal 
meer dan voldoende en ernstig aan een vacci-
natieplaats werd gedacht. Of aan de huisdok-
ters. Dat zoiets er niet kwam heeft met veel 
meer redenen te maken dan je voor mogelijk 
zou houden. Vergeet niet dat van hogerhand 
de hele strategie werd uitgetekend en dat het 
om een aanpak van mogelijks maanden zal 
gaan. Bedoeling was dat er telkens één vac-

cinatiecentrum voor een gebied van pakweg 
50.000 inwoners moest komen. Goed geor-
ganiseerd en onderbouwd. Geen enkele ge-
meente, en we benadrukken dit, kon dat op 
zichzelf organiseren. Destelbergen en Heus-
den werden ingedeeld in de Eerstelijnszone 
Scheldekracht samen met Lochristi, Wachtebe-
ke, Laarne, Wetteren, Wichelen, Melle en Me-
relbeke. Daar wonen grof genomen 130.000 
inwoners. Bij de opdeling werden echt alle mo-
gelijke voorstellen tegen het licht gehouden, 
ook die om lokaal te blijven of naar het beter 
bereikbare Flanders Expo. En of u dat nu leuk 
vindt of niet, er werden twee plaatsen na lang 
overleg goed bevonden: sporthal de Waran-
de in Wetteren en de Provinciale sporthal van 
Puyenbroeck in Wachtebeke. Daaruit volgde 
na vele besprekingen een opdeling: 45% men-
sen naar Puyenbroeck in Wachtebeke, 55% 
naar de Warande in Wetteren. In Wachtebe-
ke komen dus de inwoners van Destelbergen, 
Laarne, Lochristi en uiteraard Wachtebeke. Die 
plaatsen werden gekozen omwille van groot-
te, infrastructuur, parking die dichtbij is en be-
veiliging. En al zeker voor het veilig stockeren 
van de vaccins. In zo’n aanpak zijn ‘details’ als 
inwoners die dichter bij een andere site wo-
nen van ondergeschikt belang. Ergens moest 
de lijn getrokken, want het gaat ook om een 
verzameling van gegevens, namen, gezinssa-
menstellingen en een goede organisatie.
Er is echt alles aan gedaan om in het belang 
van een vlotte bereikbaarheid een locatie 
dichter bij onze gemeente te kiezen, weten 
we van de burgemeester. Maar alles werd 
op een rijtje gezet, echt alles. Je kan daar ze-
ker een andere mening over hebben, maar 
veel factoren spelen in de aanpak een rol. De 
grootste zorg is wel dat de inwoners op een 
comfortabele en veilige manier naar het vac-
cinatiecentrum kunnen geloodst. Er werd na-
gedacht door de gemeenten samen met ELZ 
(Eerstelijnszorg) en de Vlaamse overheid over 
een combinatie van openbaar vervoer, privaat 
bus- en taxivervoer (shuttles) en de eigen mo-
biliteitsdienst buigt zich nog over het vervoer 
van/naar de centra. De inwoners faciliteren en 
ontzorgen is, zo vernamen we van burgemees-
ter Sierens, de echte bekommernis en daar 
werd ook aan gewerkt. 
Belangrijk om weten is dat voor bepaalde 
groepen die minder mobiel zijn, thuisvacci-
natie tot de mogelijkheden zal behoren. Con-
crete info moet hier nog in detail uitgewerkt. 
Hoe de vaccinatie precies in zijn werk zal gaan, 
dat is de taak van ELZ Scheldekracht in samen-
werking met de gemeenten. Elke inwoner zal 
een uitnodiging (code/tijdslot)  ontvangen 
van zodra hij of zij aan de beurt is. Reserve-
ren zal verplicht zijn op basis van een persoon-
lijke code, een tijdslot wordt dus per burger 
toegewezen. We veronderstellen dat ook zal 
nagedacht zijn over samenwonende perso-
nen binnen het kader van hun leeftijd (man 
en vrouw/broer en zus). En mensen die moe-
ten werken, daar zal ook zeker een oplossing 
voor zijn via wijziging van reservatie. Werkne-
mers krijgen wettelijk de tijd om zich naar hun 
vaccinatiecentrum te begeven, dat is wette-
lijjk geregeld. Begrijp dat het dus allemaal niet 
simpel is, maar zeer ingewikkeld. Het gaat dus 
niet over enkele weken, maar duidelijk veel 
langer. Neem het voorbeeld van een werkne-
mer uit onze gemeente die werkt in pakweg 
Brussel, Antwerpen of Brugge, die zal de kans 
moeten krijgen om bv. vroeg naar het vaccina-
tiecentrum te gaan. Dat kan middels afspraak 

Met burgemeester Sierens, directeur Deryckere 
en ELZ-voorzitter Kristof Galle mochten we het 
vaccinatiecentrum in Wachtebeke samen met de 
verantwoordelijken bezoeken. Het ziet er duidelijk 
goed uit. – (D.D.)
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>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

>> Op verzoek, hulp bij lossen en laden <<

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

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 !! 

en aanpassing van het tijdsslot. Simpel is het niet, 
maar dat moet lukken.
De communicatie rond de vaccinatiecentra omvat 
een ‘werkgroep communicatie’. Hierin zetelen de 
communicatieambtenaren van de acht gemeenten 
binnen de ELZ, hier wordt ook duidelijk afgespro-
ken wanneer er gecommuniceerd wordt. Moraal 
van het verhaal is te communiceren van zodra er 
duidelijkheid is. De vaccinatiecentra zijn momen-
teel klaar, dus we vermoeden dat er altijd snel nieu-
we info beschikbaar zal zijn. De gemeenten en 
ELZ krijgen financiële steun van de Vlaamse over-
heid. Maak u dus persoonlijk geen zorgen over het 
feit dat ELZ 10.000 euro moet betalen/maand voor 
de huur van de sporthal van de Provincie. Als de 
provincie dit gratis zou doen voor vier gemeenten, 
dan is dat oneerlijk voor al de andere gemeenten in 
onze provincie. Ook Wetteren zal een vergoeding 
krijgen voor het gebruik van de Warande, wees 
daar maar zeker van.
De volgorde van vaccinatie is min of meer wel al 
gekend. Eerst werden de bewoners en personeel 
van de WZC’s gevaccineerd. Vervolgens kwamen de 
zorgprofessionals in de ziekenhuizen. Dan de Eer-
stelijns zorgprofessionals, collectieve zorg-instel-
lingen en ander ziekenhuispersoneel. Pas dan de 
ambulante 65-plusser, de risicopatiënten (como-
rbiditeit = verschillende aandoeningen), de kriti-
sche functies in essentiële sectoren en pas dan de 
algemene bevolking (18+) en later de rest. U bent 
ook niet verplicht om gevaccineerd te worden, dat 
blijft een keuze, maar is heel sterk aan te raden. 
Men mikt op minimaal 70%. We willen toch allen 
op termijn naar een opnieuw leefbare situatie en 
dan moet je zeker niet zeuren over de afstand naar 
Wachtebeke, want die is inderdaad niet min. Bij de 
start zal gevaccineerd worden op 2 lijnen met vast 
personeel, maar eens op volle kracht zal dat zeven 
dagen op zeven zijn van 8u. ’s morgens tot 20u. Tel-
kens is minstens één dokter aanwezig en een pak 
verpleegsters. Maak u zeker geen zorgen met het 
tijdslot (de code) kan je uw afspraak tijdig aanpas-
sen.  En reken op maanden vaccinatie.
Voor de juiste informatie (allerlei vragen en ant-
woorden, specifiek rond de praktische organisa-
tie van het vaccinatiecentrum) verwijzen we vooral 
naar de website van de gemeente, informatie die 
telkens zal bijgestuurd waar nodig en via de ge-
kende kanalen van de media. En weet dat u zelf 
niet moet betalen voor de vaccinatie of de sporthal. 
Tenzij u het over de belastingen gaat hebben. Die is 
er ook voor elke burger in dit land, maar staat hier 
volledig los van. – (D.D.)
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Jaarboek Oost-Oudburg laat opleven in 
coronatijden…
Het 57ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is al enige tijd uit. 
Door corona verliep de voorstelling online. De kanjer - ruim zeshonderd bladzijden 
- biedt o.m. een gestoffeerde bijdrage over een halve eeuw Documentatiecentrum 
voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling (DSMG), een indringend portret over het 
eeuwfeest van de Land van Waaslaan én een plaatselijke (verzekerings) bijdrage over 
‘De Ste Barbara’s Gilde te Destelbergen’…

We schreven het al vorig jaar. De voorstelling 
van het jaarboek is traditioneel de verdiende 
en goedsmakende spreekwoordelijke kers 
op de taart van een heemkundig jaar vol 
gevarieerde activiteiten. Elk jaar - afwisse-
lend op een andere locatie - maakt een pak 
heemkundige aanhangers en mede-onder-
steuners hun opwachting. Die dragen in een 
of andere mate de altijd weer boeiende ken-
nis en geschiedschrijving over het lokaal ver-
leden een warm hart toe. Even traditioneel 
blikken vorsers en auteurs dan gezamenlijk 
terug op een gepassioneerd en gedreven - 
vaak moeizame zoektocht - naar nog onont-
gonnen (deel)aspecten in het aangekleefde 
onderzoeksgebied. Zeg maar Destelbergen-
Heusden, Lochristi en vroegere gemeenten, 
de Gentse deelgemeenten Sint-Amands-
berg, Oostakker, Desteldonk, Mendonk én 
de oorspronkelijke Gentse wijken Meule-
stede en het Sint-Baafsdorp. Even traditio-
neel wordt de bijeenkomst gestoffeerd met 
intro-filmbeelden, achtergrond en duiding 
door de auteurs van het jaarboek en een 
overzichtelijk woordje door voorzitter Louis 
Gevaert over het (voorbije) reilen en zeilen 
van de nog altijd bloeiende vereniging. Met 
een obligaat drankje, knusse gezelligheid én 
het verdelen van de nu al 57ste uitgave aan 
de deelnemers als graag meegenomen logis-
tiek extraatje…

Corona
Niets van dat alles afgelopen december. 
Door de coronamaatregelen moest het be-
stuur het jarenlang vertrouwde stra-
mien loslaten en vooral nog meer 
creatief herdenken. Anders gezegd, het 
online scherm werd - hopelijk slechts 
voor één jaar -  het ‘eigentijds normaal’. 
En noodgedwongen de opstap en de 
uitweg naar een virtueel ‘blij weerzien’. 
Het mag, sorry moet, gezegd, De Oost-
Oudburg klaarde professioneel die klus. De 
boeiende, gevarieerde en doordachte voor-
stelling bewees dat heemkundige vorsers 
die zich over vooral het verleden buigen, 
best toekomstgericht en beslagen zijn in 
nieuwe en innovatieve communicatietech-
nieken. Met dank aan o.m. inwoner en ci-
neast (cultuurinbeeld.be) Luc Van Vreckem 
en zijn vrouw Anne Schelfaut. Die maakten 
vooraf een heuse beeldmontage rond de 
totstandkoming van het nieuw jaarboek bij 

onze huisdrukkerij Graphius (‘The fine art 
of printing’) in Oostakker. In een info-trailer 
stelden ze kort elke gepubliceerde bijdrage 
voor. Daarna volgde een filmpje over elk 
onderwerp waarin de auteurs zelf iets ver-
telden over hun eigenste bijdrage. Daarbij 
vroegen de fel gestoffeerde geschiedschrij-
vingen over het eeuwfeest van de - Gentse 
en Sint-Amandsbergse - Land van Waaslaan 
en het ‘DSMG, 50 jaar jong’ meer dan ge-
wone aandacht. Met dat laatste wordt voor 
niet-ingewijden het Documentatiecentrum 
voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling 
bedoeld. Het jaarboek had dus voor een 
keertje “Een jubilaris in eigen huis”. Meer 
daarover in een volgend nummer. Jammer 
dat dit door coronatoestanden niet echt - 
zeg maar zonder bubbels - kon gevierd. Dat 
gold evenzeer voor de figuur van voorzitter 
Gevaert aan wie - door Heemkunde Oost-
Vlaanderen- vorig najaar de jaarlijkse Rei-
naertprijs 2020 werd toegekend. Voor een 
keertje kon de dorst dus niet gelest. Geluk-

kig bleef de heemkundige familie geenszins 
op haar leeshonger. Meer zelfs, met een 
kanjer van ruim zeshonderd bladzijden, viel 
a.h.w. een literair godsgeschenk uit de he-
mel. Zeker voor wie zoveel mogelijk in het 
eigen (gezond) kot houdt…

Eric VAN LAECKE
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Jaarboek neemt alweer
een forse duik in het verleden…
De 57ste uitgave van het jaarboek van De Oost-Oudburg 
reikt alweer sterk uiteenlopende onderwerpen aan. Met dit 
jaar een belangrijke klemtoon op Sint-Amandsberg maar ook 
belangwekkende bijdragen uit Desteldonk én Destelbergen 
die evenveel aandacht verdienen. Een overzichtje…

Gedreven vorser en bezige bij Frederik Vanderstraeten uit Sint-
Amandsberg neemt liefst drie belangwekkende onderwerpen 
voor zijn rekening. De lezer van Wegwijs Noord kennen hem 
o.m. als een trouwe leverancier van nostalgiek leesvoer over 
de Heilig Hartwijk. In het nieuwste jaarboek brengt hij een 
derde bijdrage over het ‘Roerend erfgoed van de Heilig Hart-
kerk te Sint-Amandsberg’. Het gaat specifiek over het litur-
gisch vaatwerk en het religieuze textiel. Bij het ‘onttrekken 
aan de eredienst’ in 2016 maakt hij mee een gedetailleerde in-
ventaris op. Over zijn bijdrage rond ‘DSMG 50 jaar jong. Een jubilaris in eigen huis’ kan je vol-
gende maand uitvoeriger lezen. Rest nog ‘Het verhaal van een grafsteen.  ‘De familie Franset, 
Francet, Franchette tot Francet’. Het artikel verscheen al in ‘Heemkundig Nieuws’ en neemt 
de lezer op sleeptouw doorheen de moeizame zoektocht (en het heemkundig geduld) naar 
een verrassend opgedoken grafsteen. Patrick Viaene verhaalt in uitvoerig woord en beeld 
de geschiedenis en het erfgoed van de 100-jarige Land van Waaslaan. De bekende invalsweg 
van en naar Gent ademt nog altijd voor een belangrijk stuk de grootsheid (‘grandeur’) van de 
vroegere boulevard uit. De bewoners ijveren er al langer voor een stuk revalorizatie van hun 
omgeving. Mobiliteitsplannen inbegrepen. Meer daarover in een later nummer van Wegwijs 
Noord. Ook de kleine Gentse deelgemeente Desteldonk komt in beeld. Heemkundige en 
plaatselijk boegbeeld Dirk Uyttendaele vertelt de familiekroniek van ‘Abbé Alouis Verschaffel 
(1850-1933) en familie. De bijdrage kwam tot stand dankzij intensief onderzoekswerk en de 
bereidwillige medewerking van heel veel personen en instellingen. In een van de vroegere 
jaarboeken, noemt (overleden) auteur Roger Poelman de familie Verschaffel in 1855 een 
‘familie van notabelen in Desteldonk’. Hij schreef al vroeger ook het verhaal van Romanus 
Verschaffel. Inwoner Dirk Uyttendaele borduurt verder op dat elan en stelt in zijn artikel de 
figuur van Abbé Alouis Verschaffel centraal. Het is een beklijvend stukje geschiedenis uit het 
kleine én landelijke Desteldonk. De Destelbergenaars worden dan weer ondergedompeld 
in de geschiedenis van ‘De Ste Barbara’s Gilde (1906-1950) te Destelbergen. Auteur is Maria 
De Groote, echtgenote van voorzitter Gevaert. Het is geen muzikaal verhaal - zoals we aan-
vankelijk dachten - maar een verrassende én boeiende neerslag over de opkomst van ver-
zekeringsmaatschappijen aan het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. 
Vandaag zijn verzekeringen van alle slag schering en inslag en vaak wettelijk verplicht. In die 
tijd was dat veel minder vanzelfsprekend. Uit (notariële) akten blijk o.m. dat de Ste Barbara’s 
Gilde - een vereniging van personen met een gemeenschappelijk doel - de opstap was naar 
de stichting van een ‘Onderlinge Maatschappij voor Verzekering tegen Werkongevallen’. Het 
is heemkunde met een uitgesproken economische inslag…. 

Eric VAN LAECKE

Destelbergen is 
omringd door veel 
gemeenten
Al eens nagekeken? Destel-
bergen-Heusden is een van de 
gemeenten die meest buurge-
meenten telt: Sint-Amandsberg, 
Gentbrugge, Oostakker (nu 
Gent), Lochristi,  Beervelde (nu 
Lochristi), Laarne, Melle en Wet-
teren.

De oppervlakte bedraagt ruim 
2500 hectare. In 1794 was dat 
maar 1922 hectare en waren er 
slechts 2.250 inwoners. In 1947 
waren er 5.384. Nu zijn er vol-
gens de laatste cijfers 18.678 in-
woners (recente cijfers van het 
rijksregister).

Ooit was Destelbergen in de 
oorlogsjaren een deel van 
Groot-Gent en een ander deel 
van Beervelde. Daarover leest u 
meer in een volgende Wegwijs. 
(D.D.)

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Ruimtesteentje gevallen in 
Destelbergen
De 10-jarige Alizée De Bruycker uit Destelber-
gen heeft in de tuin van de ouderlijke woning 
vermoedelijk een ruimtesteentje gevonden. 
Het zou kunnen gaan om een meteoriet die 
insloeg op Belgische bodem, en waarvan hier 
en daar naar stukjes werden gezocht. Het is 
een klein grijs stukje dat nu voor onderzoek 
in aanmerking kwam, maar waarvan we het 
resultaat nog niet kennen. (D.D.) 

Heb je nieuws 
(speciale verjaardag, 
jubileum, 
viergeslacht,
feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de
redactie van Wegwijs: 
info@dewegwijs.be
of bel 0478-97 87 11.

Wij proberen dit op te volgen.
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Nuit de Folie DESTELBERGEN 
Dendermondesteenweg 475
9070 Destelbergen
09 358 80 15 
info@nuitdefolie.be

Nuit de Folie DENDERMONDE
Brusselsestraat 49
9200 Dendermonde 
052 22 45 00 
info@nuitdefolie.be www.nuitdefolie.be

  

verhuizenwij
Bezoek vanaf 17/2  
onze nieuwe beleveniswinkel 
in Destelbergen

---> zelfde straat, huisnummer 475

FRAAI_01508_Woody_AD_230x297_3.indd   1 9/02/21   08:45
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Nuit de Folie
Dendermondesteenweg 436
9070 Destelbergen
info@nuitdefolie.be www.nuitdefolie.be

Désirée op de koffie  
bij Nuit De Folie
Ontdek Désirée shop-in-shop in Destelbergen

Fotograaf: Heikki Verdurme
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Dat de Witte Brigade (verzetsgroep Le Hé-
ron) in de Veerhoek probeerde de brug over 
de Schelde naar Melle te bewaken begin sep-
tember ‘44, dat wist ik dan weer wel. Maar 
de brug werd uiteindelijk toch opgeblazen 
door een Duitse genietroep toen een Engelse 
pantserwagen net voordien nog versterking 
ging halen. Zonder brug zou het dagen duren 
vooraleer Heusden kon bevrijd worden, want 
uiteindelijk kwam de Poolse Eerste Pantserdi-
visie nog uit de richting van Gent en Destel-
bergen om Heusden te bevrijden. In Wetteren 
was de brug wel nog min of meer intact op 
5 september ’44. Maar aan de overzijde van 
de Schelde zaten nog de Duitsers, en al zeker 
in Wetteren-ten-Ede. Wij hebben nog met de 
hulp van André De Groote, drie oudere inwo-
ners uit Heusden gevonden van wie Adrienne 
Spruyt uit de Hoorlingstraat zich nog veel kon 
herinneren, maar niet wie de bevrijders wa-
ren. Ze weet wel nog van de schietpartij bij 
baron Braun eind juli ’44 even verder in haar 
straat. Twee andere Heusdenaars weten wel 
nog meer.
Willy Crommelinck (88) uit de Loveldstraat 
was 12 jaar toen de geallieerden Heusden in 
september kwamen bevrijden. “Het waren 
vermoedelijk Polen van de Eerste Pantserdivi-
sie die vanuit Destelbergen de gemeente wa-
ren binnengereden. Toen ze halthielden aan 

Laatste getuigen van de bevrijding in Heusden
Een dozijn boeken heb ik gelezen om toch maar te weten te komen hoe de 
bevrijding in Heusden in september 1944 verliep. Op een kleine uitzondering na, 
waarbij ik ergens letterlijk een detail las ‘tot over de Scheldebocht in Heusden” in 
een fragment van de bevrijding van Gent, heb ik echt nauwelijks iets gevonden. 
Maar we kunnen toch één en ander vertellen...

het rusthuis om wat uitleg te vragen over de 
al vertrokken Duitsers, was er echt niemand 
die hen begreep, het was voor de aanwezigen 
een vreemde taal. Maar ze spraken ook wat 
Engels en uiteindelijk hebben enkele mensen 
er toen vader Edgard van de latere dr. Elie 
Dierickx bijgehaald. Van die was geweten dat 
hij wat Engels sprak, maar de Duitsers waren 
al op de vlucht geslagen richting Wetteren-
ten-Ede en Laarne”, herinnert Willy zich nog. 
Die dag zelf moet ergens eind de eerste of 
tweede week van september geweest zijn.
“Wat ik ook nog weet is dat er in die sep-
temberdagen een Engelse veldartillerie stond 
opgesteld aan de overkant van de Schelde, 
op een weide achter het huidige Thaise res-
taurant aan de Schelde (Melle/Gentbrugge). 
Die schoten daar met de regelmaat van een 
klok naar Duitsers die nog in de buurt van de 
Gentse haven weerstand boden. Die soldaten 
lieten hier zomaar hun koperen hulzen ach-
ter, iedereen kon die oprapen en ik heb er zelf 
ook nog ene meegenomen naar huis”, vertelt 
Willy. Crommelinck herinnert zich ook nog de 
bezetting zelf, met weinig eten en rantsoene-
ring met bonnetjes voor alles: brood, eieren, 
weinig of geen vlees. Dat was een harde tijd. 
Je ziet nu op tv die mensen die in Syrië of Af-
ghanistan op de vlucht zijn, wel in mei ’40 zijn 
hier veel mensen op de vlucht in ons dorp ge-

passeerd. Ik herinner me dat we thuis een oud 
vrouwtje die door haar kinderen in een krui-
wagen werd voortgestoken, nog even onder-
dak en eten gegeven hebben, dat was toen 
ook heel erg met die mensen op de vlucht. 
Zoiets blijft je altijd bij.
Uit andere bronnen vernamen we dat jonge-
ren uit de gemeente op de vlucht sloegen, en  
met de fiets naar Frankrijk reden uit vrees om 
opgepakt te worden door de Duitsers. Maar 
ze keerden allemaal later terug. We kennen 
ook het verhaal van Heusdenaar Firmin Burms 
die om aan de verplichte tewerkstelling te 

Willy Crommelinck (88) 
was later wiskundeleraar, 
maar herinnert zich, 
ook al was hij nog jong 
toen, nog veel van de 
oorlogsjaren. Hij heeft 
de huls van een obus als 
souvenir bewaard. (D.D.)

Willy Crommelinck (88) 
was later wiskundeleraar, 
maar herinnert zich, 
ook al was hij nog jong 
toen, nog veel van de 
oorlogsjaren. Hij heeft 
de huls van een obus als 
souvenir bewaard. (D.D.)

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82
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ontsnappen later met de fiets terugkeerde, 
maar dicht bij huis zijn fiets zag gestolen wor-
den. Hij moest later naar de rechtbank in Ant-
werpen waar de dief veroordeeld werd. 
“De Duitsers hebben hier in het begin van de 
oorlog in ’41 nog een onderkomen gehad op 
de hoek van de Wellingstraat, waar ze ook 
hun paarden konden stallen”, vervolgt Willy 
Crommelinck. “Op de fabrieksschouw van Ax-
minster hadden ze een uitkijkpost, en in de 
Magerstraat was er ook een grote antenne 
waarmee ze de vliegtuigen konden observe-
ren. Maar ik heb ook nog een kleine goede 
herinnering als ik het zo mag zeggen. Vroe-
ger was hier een vervoersfirma Burms in Heus-
den, en die reden soms naar de kust om er 
gesmokkelde haring op te halen. En ik mocht 
als jonge knaap vaak mee met mijn ma naar 
de vrachtwagen als die terugkeerde. Thuis 
kregen we dan af en toe een kleine emmer 
levaart en die heeft er ons misschien inzake 
eten doorgehaald in de oorlog. Want eten dat 
was  doorlopend schaars in de oorlogsjaren”.

Octaaf Van Wanzele (94) heeft geen goe-
de herinneringen aan de oorlogstijd. “Mijn 
beste  vriend André Wildero is in het begin 
van de oorlog van schrik gestorven toen hij 
in de lucht boven Heusden vechtende vlieg-
tuigen zag. Dat was akelig, echt op leven en 
dood. En die jongen ging vroeger van school 
om zijn vader te helpen, die door een andere 
zoon per vergissing in de heup werd gescho-
ten. Een drama. Ik ging nog naar school in de 
Holstraat in Gent in 1940, en werd later  ge-
vraagd door landbouwer Wildero om in te 
springen op de boerderij waar mijn vriend An-
dré de zoon was. Achteraf gezien verstandig 
van mijn ouders want daar kon je nog eten 
krijgen. In het begin in mei ’40 lagen hier op 
de Kouter achter de kerk veel Franse solda-
ten, maar die zijn er niet lang geweest, maar 
ze deelden wel soldatenkoeken uit”, herin-
nert Octaaf zich. “In de oorlog werd ik al eens 
opgepakt door de Feldgendarmerie met hun 
grijze uniformen, maar ik was toen gekend als 
hulp van de landbouwer en dat hielp.  Maar 
van de bevrijding zelf heb ik niet onmiddel-
lijk iets gezien, want ik was begin september 
’44 vooral aan het eggen op de velden in de 
buurt van de Wettersesteenweg, dicht bij 
waar later de Yaguara was aan de Steenvoor-
destraat, en wat nu de Bosheide- en Loveld-
straat  is. Dat was allemaal landbouwgrond 
in die periode. Toen ik bezig was op het veld 

kwam ik plots wel in een spervuur van over 
en weer schietende weerstanders en Duitsers 
te zitten. De Witte Brigade (verzetslui van Le 
Héron) waren aan het schieten naar duidelijk 
dronken Duitse soldaten in de Bosheidestraat. 
Ik wist dat de geallieerden op komst waren, 
maar was toch verrast.  Die mannen van de 
Witte Brigade hadden overigens aan het 
kasteel van Laarne een onderkomen weet ik 
nog, want daar was een depot. En in de Veer-
hoek hadden ze veel steun. Een andere ken-
nis van mij, een zekere Eeckman, moest toen 
ook wegduiken in een gracht. Toen ze al lang 
weg waren haalde ik op de boerderij een riek 
om verder te werken, omdat ik dacht dat het 
gevecht toch voorbij was. En plots dook daar 
nog een achtergebleven dronken Duitser op 
die mij wou neerschieten omdat hij vermoe-
delijk dacht dat ik een wapen droeg. Geluk-
kig konden we al wat Duits praten door de 

vele jaren van bezetting. Ik was alert genoeg 
om te roepen: “Nicht schießen, Ich bin ein  Ar-
beiter auf einer Wiese”, waarop hij bits ant-
woordde “Weggehen”. Dat ben ik nooit meer 
vergeten, ik kon toen ook dood geweest zijn”. 
Wie Heusden bevrijdde dat wist ik eerst niet, 
Polen hoorde ik later met een Pantserbrigade. 
Maar in het dorp werden de daaropvolgende 
dagen collaboranten na die euforie van de be-
vrijding erg hard aangepakt dat weet ik wel 
nog. Woningen werden beklad, inboedel op 
straat gegooid, hakenkruisen werden op en-
kele woningen geverfd, en enkele jonge vrou-
wen  werden in het dorp kaalgeschoren. Dat 
staat nu nog op mijn netvlies gebrand, aan die 
oorlog heb ik alleen maar slechte herinnerin-
gen overgehouden”, zegt Octaaf, wiens latere 
echtgenote toen in dienst trad bij de zoon van 
baron Braun, en dat was ook al een dramatisch 
verhaal. – (D.D.)a

Octaaf Van Wanzele (94) 
herinnert zich van de oor-
logsjaren vooral de droevige 
feiten. “De oorlog dat was 
allerminst een mooi verhaal 
voor mij”… (D.D.)

Octaaf Van Wanzele (94) 
herinnert zich van de oor-
logsjaren vooral de droevige 
feiten. “De oorlog dat was 
allerminst een mooi verhaal 
voor mij”… (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

20.449 euro
49.016 km
05/2018
Benzine
96 kW (131 PK)
Manueel

10.399 euro
29.990 km
08/2018
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

10.490 euro
5.950 km
09/2019
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

20.300 euro
10 km
09/2009
Benzine
110 kW (150 PK)
Manueel

9.990 euro
43.687 km
03/2018
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

21.659 euro
78.311 km
10/2017
Diesel
96 kW (131 PK)
Manueel

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

32.800 euro
11.480 km
02/2020
Elektrisch/Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

Fiat 124 Spider 1.4 - Multi Air LussoOpel Movano L2-H2 - Met dakdrager en ladder

Fiat 500 - 1.2 Lounge EU6d - Navigatie + pano dak

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Invite (EU6d-TZMP)Mitsubishi Space Star 1.2i - ClearTec Instyle

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond EditionFiat Ducato met opbouwkast en Navi en Camera

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV business SDA

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
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beste
thuisverpleging

Destelbergenstraat 83-9040 Sint-Amandsberg
Email:Info@fleursbeste-thuisverpleging.be

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

KWALITATIEVE
THUISZORG IN EEN
OPEN EN WARME SFEER
Hallo, ik ben Fleur, zelfstandig thuisverpleeg-
kundige in Gent. Al vanaf mijn 12 jaar wilde ik 
graag mensen helpen genezen. Daarom heb 
ik verpleging gestudeerd. Thuisverpleging is 
een ware roeping waar ik altijd van gedroomd 
heb.
Ik ben 7 jaar werkzaam geweest als vroed-
vrouw in een ziekenhuis in mijn thuisland 
Togo. In die periode groeide steeds meer het 
gevoel dat ik als verpleegkundige de mensen 
meer kon bijstaan en steunen. Nadat ik met 
mijn gezin naar België ben gekomen, heb ik 
hier opnieuw de opleiding verpleegkundige 
gevolgd en mijn diploma behaald. Ik heb een 
tijd lang in een ziekenhuis gewerkt en heb na 
2 jaar besloten om zelfstandig verpleegster te 

worden. En dat reeds sinds 2018. Dat geeft me 
nog meer de mogelijkheid een nauwe band 
met elke patiënt te creëren. Ook open en hel-
dere communicatie vind ik heel belangrijk. Zo 
is er steeds een vlotte samenwerking, met een 
luisterend oor voor de patiënten en familie.

Wenst u medische zorgen toegediend 
te krijgen in uw eigen vertrouwde 
omgeving? Stel je prijs op een persoonlijke 
en kwalitatieve verzorging?
Fleurs beste thuisverpleging houdt steeds 
rekening met je levenssituatie en regelt de 
bezoeken zo goed mogelijk volgens jouw 
wensen en dagplanning. Alles steeds in nauw 
overleg met je behandelende arts en gezinsle-
den. Jarenlange ervaring en continue bijscho-
ling staan garant voor de beste verzorging.
Alle betalingen worden geregeld via de mu-

tualiteit. U betaalt dus niks aan de verpleeg-
ster, alweer een zorg minder, want we gaan 
voor de beste thuiszorg die je kunt wensen. 
Ik kom graag bij u langs of u kan ook steeds, 
na afspraak, naar mijn praktijk thuis komen.
De diensten op voorschrift bekijken we in-
dien nodig in detail samen met uw huisarts. 
Dankzij de derdebetalersregeling worden de 
zorgkosten rechtstreeks met het ziekenfonds 
geregeld. De patiënt betaalt dus niks aan de 
verpleegster.

Voor dringende zorgen kunt u steeds op 
mij rekenen: ik ben 24/24 en 7/7 telefonisch 
bereikbaar op 0483 43 22 46 
Destelbergenstraat 83
9040 Sint-Amandsberg
Email:Info@fleursbeste-thuisverpleging.be
www.fleursbeste-thuisverpleging.be

Zwembad Rozebroeken
(nog) langer dicht…
Zwemparadijs LAGO Rozebroeken aan de 
Victor Braeckmanlaan zit in het sukkel-
straatje en blijft nog een hele tijd langer 
dicht. In de voorbije kerstvakantie sloot 
het zwembad plots de deuren wegens 
o.m. losgekomen tegels op de bodem. Met 
het oog op de algemene veiligheid kwam 
er een grondige controle van de zwemba-
dinfrastructuur. Daartoe diende het bad 
helemaal leeggemaakt.

Een gerechtsexpert kwam langs om de 
schade op te meten. Pas daarna konden 
de eigenlijke reparatiewerken opstarten. 
De herstellingskosten zijn ten laste van 
het bedrijf. Oorspronkelijk gold de slu-
iting tot 10 januari, later verlengd tot 31 
januari. Die termijn werd recent nogmaals 
verlengd tot midden maart. Het einde is 
dus nog niet in zicht. Door de hygiënische 
maatregelen was en is het tropisch 
gedeelte al veel langer niet toegankelijk…

Eric VAN LAECKE
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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 

Geen Halfvastenfoor in Gent
Het Gentse stadsbestuur heeft - in samenspraak met de 
‘forains’ - nu al beslist om de jaarlijkse Halfvastenfoor niet 
te laten doorgaan. Ook niet in een of ander coronaproof 
scenario dat vandaag door de federale regering alsnog 
wordt afgeblokt. De volksgezondheid gaat voor…

De jaarlijkse Gentse Halfvastenfoor, op en rond het Sint-Pietersplein, 
geldt traditioneel als de lente-opstap naar een druk en gevarieerd 
kermisgebeuren in het (Vlaamse) land. Het startschot was in de Arte-
veldestad gepland op 6 maart. De huidige coronamaatregelen staan 
evenwel kermissen en foren momenteel niet toe. En dat zal in de zeer 
nabije toekomst niet snel veranderen, leren de coronacijfers en het 
ministerieel besluit. Openluchtattracties en speelse kramen maken (fi-
guurlijk) alom plaats voor nieuwgebouwde vaccinatiecentra en ande-
re ‘prikoorden’. De gezondheid gaat meer dan ooit voor, op de weg 
naar een al lang verbeide en hoopvolle ‘bevrijding’ voor iedereen. 
Voor de vertierzoekende kermisbezoekers is dat een extra uitdaging 
en nog meer een dito opgave. Maar dat is nog altijd beter, dan een 

slingerende en weinig behapbare wortel voor de neus te hangen. Ook duide-
lijkheid en beslistheid hebben hun voordelen. Geleerd door de ervaringen van 
een jaar geleden waarbij bestuur en foorreizigers - niet zonder discussies en 
onbegrip - letterlijk en figuurlijk naar een evenwichtig bestaansrecht zochten. 
Het COVID-19 virus en zijn opdoemende varianten laat nog altijd niet met zich 
sollen. De natuur was, is en blijft de baas. Een alternatieve datum naar voor 
schuiven voor de Halfvastenfoor, is niet evident. Ook al omdat de ‘forains’ in 
principe een drukke agenda hebben en van kermis naar kermis trekken. “Als 
de mogelijkheid zich aandient, zal de Stad snel inspelen op een veranderde si-
tuatie. Het stadsbestuur zal, samen met de foorreizigers, alles in het werk stel-
len om foren en kermissen opnieuw veilig te organiseren, zodra het wettelijk 
weer mag” laat schepen van Economie Sofie Bracke weten. Voorzitter van de 
Foorreizigersvereniging Guido Herman in een reactie: “De Halfvastenfoor kent 
een rijke traditie. Het is een moeilijke maar logische beslissing om de foor niet 
te laten doorgaan. We kijken er wel naar uit om opnieuw naar Gent te komen 
zodra dat is toegelaten”. De aanslepende coronacrisis zet alvast ook aan tot ge-
duld oefenen, begrip tonen én relativeren…

Eric VAN LAECKE 

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

Brusselsesteenweg 212 - Wetteren
09-369 91 35 - 0495-49 19 21
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Positief gedacht! 
‘Onmogelijkheid is geen feit maar een mening’ 

(Mohammed Ali)

info@zinloosgeweld.net

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

Start heraanleg Antwerpsesteenweg
In maart starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad 
de heraanleg van de Antwerpsesteenweg, ter hoogte van de op- en 
afritten (R4). Zeg maar aan het ‘Nikita-kruispunt’ waar de scholier uit 
Destelbergen bij een ongeval het leven liet. In een eerste fase gaan 
de nutsbedrijven er aan de slag. De wegen- en rioleringswerken zijn 
gepland vanaf augustus en zullen twee jaar duren.
Meer in volgend nummer. (EVL) 

Als alles naar wens verloopt dan heeft onze inwoonster Suzanna 
Braekeleirs (87) begin maart een zevende viergeslacht kunnen ver-
welkomen in de familie. Een viergeslacht is al speciaal, zeven keer 
een vrouwelijk viergeslacht is pas echt uniek. Dus Suzanna mag fier 
zijn als overgrootmoeder. In pre-coronatijden kwamen enkele van 
de zes viergeslachten al eens samen en daar hebben we nog een 
foto van. Maar van zeven? Dat zal dus na corona moeten denken 
we, want zoveel bubbels samen dat is voorlopig nog niet toege-
staan. Niettemin het is een unieke belevenis voor Suzanna Braeke-
leirs. In haar familie wordt ze ‘Beppe’ genoemd, dat is Fries voor 
oma. Ze woont in Destelbergen. Beppe of Suzanna zoals je wil, 
heeft drie dochters: Lut, Bea en Katrien Schepens. Lut heeft een 
dochter met Mona Clauwaert en kleindochter Lola Willems. Bea 
heeft dan weer drie dochters: Heidi, Erika en Marijke De Coninck. 
Heidi is mama van Lotte Debock. Erika, nog zwanger op de foto, 
heeft intussen dochtertje Ellie Verhelst en ze verwacht voor begin 
maart opnieuw een dochtertje. Marijke, niet op de foto, heeft een 
dochtertje Ellis Vandendriessche. Tina Hamelinck is de dochter van 
Katrien en zij heeft twee meisjes, Zita en Emilia Diericx. Dat maakt 
(bijna) zeven viergeslachten. En dat zevende wordt verwacht begin 
maart. Leuk hé? – (D.D.)

Zevende viergeslacht op komst
voor Suzanna…

Imke Vervaet loopt 2 records
Imke Vervaet is vroeg in vorm want ze lukte op de recente in-
doormaating in Gent twee persoonlije records. Het eerste kwam 
er op de 60 m. waarbij ze hoopte eens onder de 7”50 te lopen 
en dat lukte flink met 7”42. In de 400 meter die ze al in jaren 
niet meer had gelopen zette ze later 53”71 neer, opnieuw een 
persoonlijk record. Imke had in die proef meteen de leiding ge-
nomen en kwam als 200 meter-loopster heel snel door.

Onze inwoonster zit duidelijk op schema om haar ambities voor 
de O.S. in Tokio kracht bij te zetten. (D.D.)
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Zoals u in de editie van december kon lezen, besloot de lokale N-VA-afdeling 
ook dit jaar weer een lokaal goed doel te steunen. “Voor de organisatie van ons 
eetfestijn en onze nieuwjaarsreceptie hadden we een budget voorzien. Deze 
activiteiten vielen weg door corona. Dus hebben we beslist om dat budget aan 
lokale verenigingen te schenken.” zegt een trotse voorzitter Christ De Baere. 
“Dit jaar kan niet één maar drie initiatieven rekenen op elk tweehonderd euro. 
Het gaat om Leuke Mieke, een project van Charlotte Planchon, ook gekend als 
‘Madam Plak’, uit Heusden en beide Rode Kruisafdelingen op onze gemeente” 
Charlotte kreeg begin 2019 het verdict van acute lymfatische leuke-
mie te horen. Na een lijdensweg van meer dan 2 jaar en de talrijke op-
names in het UZ Gent, besloot zij om geld in te zamelen voor de dienst 
hematologie en de dagkliniek BAS. Het integrale bedrag zal gebruikt 
worden om de diensten wat aangenamer te maken voor de patiënten. 
Omdat de lokale Rode Kruisafdelingen financieel onafhankelijk zijn van nati-
onaal, is elk extraatje meer dan welkom. De Heusdense afdeling zal het extra 
budget gebruiken voor de aankoop van materiaal en kledij, de Destelber-
gense afdeling wil hiermee het lokaal van het Jeugd Rode Kruis verfraaien 
en enkele verzorgingsmaterialen voor de ziekenwagen vernieuwen. Zowel 
Charlotte als beide voorzitters, Bert Jonckers voor Destelbergen en Tania Van 
Landeghem voor Heusden, namen met plezier de cheque in ontvangst.

HET BESTUUR

N-VA-afdeling steunt dit jaar opnieuw enkele lokale goede doelen
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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)

Damstraat, Destelbergen

Wat we weten van...

9070

In de stratenatlas van Destelbergen van 1843 wordt 
de buurtweg met nummer 20, zijnde 4 m breed, 
1254 m lang, als volgt beschreven: Chemin du ha-
meau de Visschershoek à Heusden: Molestraet en 
Damstraet. 
De Molestraet liep van de Vissershoek tot aan de 
Dendermondesteenweg en de Damstraet van de 
Dendermondesteenweg tot aan de Loopsloote. De 
grillige loop van de Loopsloote vormde de grens 
met de gemeente Heusden. Ook in Heusden heette 
het eerste deel van die straat toen Damstraet. Het is 
doordat die straat u leidt naar de Damsloot dat het, 
zowel in Heusden en in Destelbergen, Damstraat 
werd genoemd.
In de 18de eeuw heette die weg de Meulestraete, 
vanaf de 19de eeuw de Molestraet. Die naam ver-
wijst naar de houten molen die toen werkzaam was 
op de zuiderhoek van de huidige Kouterstraat en 
de huidige Damstraat. Die molen werd in de 19de 
eeuw uitgebaat door de familie Auman, later door 
Bibauw-Auman. De laatste eigenaar en molenaar 
Edmond De Clercq begon in 1904 en is er overle-
den in 1925. Drie jaar later werd de molen afgebro-
ken en de molenberg afgegraven. 
De naam Molestraet werd eveneens gewijzigd in 
Damstraat, zodat de Damstraat dan liep vanaf de 
Vissershoek over grondgebied van Destelbergen 
en Heusden tot aan de vroegere Schipgrachtstraat. 
Op het einde van de 19de eeuw werd die straat in de 
volksmond echter Den Dam genoemd. Op de hoek 
van de huidige Damstraat en Dendermondesteen-
weg, op de kant van het dorp, werd door Leopold 
Bollaert in 1881 een smisse en café gebouwd. Zijn 
vrouw Ursula Auman baatte het café uit, die In den 
Dam heette. De zoon Jozef Bollaert begon in zijn 
vaders smisse een fietsenzaak en zijn vrouw Ro-
manie Meirson nam in 1925 het café over van haar 
schoonmoeder. Hun dochter Cecile Bollaert hielp 
haar moeder in het café tot aan de sluiting.
Het gedeelte van de Damstraat tussen de Dender-

mondesteenweg en de grens met Heusden, 
werd vanaf ± 1937 Damvalleistraat ge-
noemd. In diezelfde periode werd in Heus-
den een deel van de Damstraat verhoogd op 
proef en op kosten van de kasteelheer Mor-
tier, kasteelheer van Heusdongen en eige-
naar van het recreatiedomein Damvallei. In 
1938 werd op het grondgebied van Heusden 
de Damstraat dan overal opgehoogd, gekas-
seid en met grint aangevuld tot aan de grens 
met Destelbergen.
In de periode van 1942-‘44 werd een ge-
deelte van Destelbergen als district IID bij 
Groot-Gent geannexeerd en werd de Dam-
straat, die op de grenslijn van het gebied lag, 
gewijzigd in Steenbliekstraat. In de gemeen-
teraadszitting van 6 december 1945 besliste 
men de vooroorlogse straatbenaming Dam-
straat terug te geven.
Wegens de financiële gevolgen van de 
Tweede Wereldoorlog kwam de vraag om 
de Damstraat volledig te bestraten met beton 
pas ter sprake in de gemeenteraad van Des-
telbergen van 25 april 1949. Helaas bleef de 
Damstraat ook de volgende 10 jaar nog een 
met steengruis verharde weg.
In 1958 werd in de Destelbergse gemeen-
teraad de nieuwe plannen ontvouwd en de 
werken goedgekeurd voor de verbreding van 
de Damstraat. Om dit mogelijk te maken moest on-
der andere het huis van de famile Bollaert en het 
café In den Dam onteindigd worden.
Het café In den Dam stopte in 1960, immers die 
plannen om de Damstraat te verbreden en daarvoor 
het café te slopen waren onafwendbaar geworden.
Het was enkel de Damstraat ten noorden van de 
Dendermondesteenweg die toen een rijwegver-

harding kreeg en aan één zijde een fietspad in ce-
mentbeton. Het verloop van de straat werd daar-
voor gewijzigd, zodat men moest overgaan tot de 
onteigening van gronden en de verkoop van de 
oude straatbedding. Er gebeurden dan ook ontei-
geningen aan het kruispunt met de Haenhoutstraat 
en aan de hoek met de huidige Molenstraat wegens 
hetzelfde openbare nut.
De huidige Damstraat is na de fusie van 1976 nog-
maals vernieuwd van wegdek en is sedertdien aan 
beide zijden voorzien van een fietspad.
Er zijn ondertussen twee rotondes geplaatst op 
kruispunten met de Damstraat. In 1998 werd op 
aanvraag van de bewoners in de wijk Vissershoek, 
bij werken en de vernieuwing van het wegdek 
van de Houtstraat, op het kruispunt met de Haen-
hout-, Dam-, Vissers- en Houtstraat een rotonde 
geplaatst. Na diverse ongevallen op het kruispunt 
Damstraat en Dendermondesteenweg werd in 2002 
in de provincieraad van Oost-Vlaanderen besloten 
een rotonde op dit kruispunt aan te brengen.

Louis Gevaert
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Valavie – The Yogafactory is een kleinschalige yogastudio, geïnspireerd op de 
waarden, normen en passie van Mieke Vercruysse die er – samen met de andere 
docenten – een gezellige huiselijke en heel persoonlijke sfeer creëert dag na 
dag, in de rust en het groen van Destelbergen.

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

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

Interesse, vragen en inschrijven:

info@valavie.be of 0476/26.85.71

Wie Maarten kent, weet dat hij als jonge gast 
heel actief was in scoutsgroep De Haeghe-
poorters op het Eenbeekeinde in Destelber-
gen. Ondergetekende is al iets ouder maar 
was in de jaren 60-70 ook bij die scoutsgroep 
actief.  En wie denkt aan scouts, denkt ook 
aan ‘een goede daad’. Als ik me goed herin-
ner is dat iets wat je als scout liefst zoveel mo-
gelijk probeert te doen. Maarten legt zelf uit 
waarom die WZV  (Weldoener zonder vereni-
ging) wordt opgericht.

VERZURING VAN DE MAATSCHAPPIJ
“Reeds lang speel ik met het idee om, met een 
luchtig vleugje humor, een antwoord te bie-
den tegen de verzuring in de maatschappij. 
Het is immers zo dat die verzuring niet echt 
bestaat, ze krijgt echter wel het leeuwendeel 
van de aandacht in de media.
 Wie moeite doet om rond zich heen te kijken, 
kan duidelijk zien dat er een enorme groep 
mensen klaar staan voor elkaar, die onbaat-

Eens scout, altijd scout…

Maarten richt WZV De Verzoeting op
We kregen een leuke oproep van Maarten Van Vlem die in het Admiraalhof in 
Destelbergen woont. Hij heeft een fictieve vereniging opgericht: WZV De Verzoeting. 
Dit vraagt om een woordje uitleg…

zuchtig en zonder persbelangstelling , hulp 
bieden aan buren, collega’s familie, ouderen, 
jongeren, enz… Het doet me iedere keer weer 
plezier om al dat goeds te kunnen vaststellen, 
zo mooi om te zien en in ontelbare vormen 
waarneembaar.”
We zien het inderdaad ook meer en meer op-
duiken in corona-tijden: ondanks het feit dat 
mensen mekaar minder mogen zien en ont-
moeten is er toch méér solidariteit onder de 
mensen dan voorheen. “Daarom wil ik reeds 
geruime tijd de mensen rondom mij aantonen 
dat ik oog heb voor hun goede daden en wel 
door hun een “lidkaart” te schenken van de 
fictieve vereniging DE VERZOETING (tegen de 
verzuring). Ik wil hiermee graag het samen-
horigheidsgevoel van de grote groep wel-
doeners verstevigen en hun bewust maken 
van het feit dat we in de meerderheid zijn. 
De kleine groep verzuurde mensen krijgt te 
veel aandacht en dat doet geen goed aan het 
algemeen welzijn in de maatschappij !”

GRATIS LIDMAATSCHAP
“Met mijn initiatief heb ik geen grote doe-
len voor ogen. Er zijn geen kosten verbon-
den aan het lidmaatschap, je kan zomaar lid 
worden door je beste beentje voor te zetten 
voor anderen. Om het even wie kan zich 
aansluiten ongeacht rang, stand, leeftijd, 
ras, geaardheid… Is dat niet prachtig ?”
Het logo van de ‘WZV De Verzoeting’ werd 
ontworpen door Emma, de dochter van 
Maarten en Mieke.

LIDKAART
Naast de foto zie je een ‘lidkaart’ die je kan 
uitknippen en aan iemand geven waarvan jij 
denkt dat ze het verdienen. Dit is een ludie-
ke manier om mensen te bedanken.

Voor meer info kan je altijd terecht bij 
Maarten Van Vlem, 0472-68 37 27

Maarten (links) overhandigt 
een ‘gratis lidkaart’ aan 
mensen die het verdienen...

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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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. 

Éénmalig of

periodiek poetsen van uw

kantoor, winkelruimte of

residentie?

Wassen van ramen?

Voor de grote steden is de doelstelling nu 
nog ambitieuzer. Dat is een gevolg van de 
eerder de voorbije maanden uitgevoerde tes-
ten waarbij de kwaliteit en de trajectafstan-
den nauwkeurig werden geëvalueerd. De 
testen vielen dermate mee dat de knoop nu 
werd doorgehakt zegt ons een bron bij De 
Lijn. Het is de bedoeling dat men tegen 2025 
louter elektrisch zou rijden. Het gehele wa-
genpark vervangen zou gaan om ongeveer 
1200 bussen, en dat vergt een enorme inves-
tering waarvoor de Vlaamse regering zich 
garant heeft gesteld. Het is duidelijk De Lijn 
kiest voor koolstofarme bussen, want die-
selbussen worden al meer dan één jaar niet 
meer aangekocht.
Dat het dan ook vooral kan met hybride voer-
tuigen die draaien op een elektrische motor 
in de stadscentra, heeft te maken met de LEZ 
(Lage emissie zone) in verschillende Vlaamse 
steden, o.a. Gent en Antwerpen. In het voor-
lopige programma is voorzien dat er snel zo’n 
63 e-bussen zullen geleverd worden die met-
een in omloop kunnen gebracht. Een werk-
groep van De Lijn bekeek de mogelijkheden 
waar die bussen in Vlaanderen kunnen ge-
stald. De keuze viel in de eerste plaats op de 
busstelplaats van Destelbergen aan de Den-
dermondesteenweg (Eenbeekeinde). Daar 
zijn niet alleen nog veel mogelijkheden, er 
is ook een onderhoudsdienst met technische 
ondersteuning voorhanden. Vermoedelijk zal 
daar extra personeel voor aangeworven wor-
den denken we. Er is ook in Gentbrugge nog 
een uitwijkmogelijkheid voor de bestaande 
bussen als dat nodig zou zijn.
Niet alleen Destelbergen zou elektrische bus-
sen krijgen, ook de stelplaatsen van Kortrijk 
en Genk-Winterslag komen in aanmerking. 
De eerste bussen zouden wel naar Destelber-
gen komen vernemen we.
Het hele project van De Lijn wijst in de rich-
ting van een radicale vergroening van het 
busvervoer. In de plannen is bijvoorbeeld al 
voorzien om tegen 2025 zo’n vierhonderd e-
bussen in omloop te hebben. Het gaat hier 
echt om een serieuze investering aldus de 
persdienst van De Lijn, maar veel details kon-
den we wel nog niet achterhalen. Dat voor 
de stelplaats van Destelbergen werd gekozen 
ligt wat voor de hand, aldus onze bron. “Er is 
voldoende ruimte en er is het niet onbelang-
rijke detail van een eigen onderhoudscen-
trum met gekwalificeerde mensen. Uiteraard 
zullen daarvoor in de komende maanden op-
leidingen voorzien worden, want e-bussen 
vergen een iets andere aanpak. De e-bussen 
zullen bijvoorbeeld altijd ’s nacht moeten op-

Elektrische bussen
komen eerst
naar Destelbergen
De Raad van Bestuur van De Lijn 
heeft in zijn jongste zitting beslist 
om volop te investeren in  de 
vergroening van de vloot. Eerder 
was al beslist om in de toekomst 
geen klassieke dieselbussen meer 
aan te kopen. De optie voor hybride 
voertuigen blijft wel nog open.
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Neem een kijkje op
onze webshop:

www.ds-elektro.be
Liever op afspraak in de winkel

of bij jou thuis?
Boek dan een afspraak via de

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 513a
Destelbergen

De busstelplaats van De Lijn in Destelbergen heeft nog plaats zat voor de e-bussen en werd dus uitgekozen 
omwille van de goede situering en mogelijikheden inzake onderhoud. (D.D.)

geladen worden om vanaf ’s morgens rijklaar 
te staan. Over welke ritten het zal gaan, dat is 
nu nog te vroeg om mee te geven, maar ver-
moedelijk zal het wel gaan om lange ritten 
en met mogelijkheden binnen het stadsver-
voer. Noteer maar dat ze ook in de regio zul-
len ingezet worden.
De eerste grote bestelling van de e-bussen 
kan er dus nu komen na de eerder uitgevoer-
de testritten. Waar de eerste e-bussen ge-
maakt worden konden we niet achterhalen 
en is in deze ook niet zo belangrijk. Dat de 
eerste inzetbare e-bussen wel naar Destelber-
gen komen is volgens onze info wel zeker. Er 
werden al voorbereidingen genomen om ex-
tra elektriciteitsleidingen te plaatsen voor de 
oplaadstations. In dat kader is er ook eerder 
al sprake geweest van een telecommunicatie-
systeem waarbij de drie grote providers (Tele-
net, Proximus en Orange) een zendinstallatie 
krijgen op de gronden van de busstelplaats. 
Die werken zullen elkaar niet doorkruisen, 
maar met spoed worden aangepakt. Voor De-
stelbergen is dit project een opsteker, al heeft 
de gemeente niet echt voordelen aan de-
ze plaatselijke tewerkstelling want het gaat 
om een semi-overheidsbedrijf en dat is niet te 
vergelijken met privé.  – (D.D.)
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Wil je meer weten over onze school en onze visie?
Kijk dan zeker naar onze website:

www.gbsdestelbergen.be

bĳ Gemeentelĳke Basisschool Destelbergen!
Elk jaar werken we in het kader van ons gezondheidsbeleid 
met de hele school rond het thema "Gezonde voeding”. 
Op school zĳn kinderen heel de dag in de weer, 
een evenwichtige maaltĳd is dan ook onontbeer-
lĳk om hun energieniveau op peil te houden!

Naar aanleiding van dit thema kregen alle 
kleuters een gezond en lekker ontbĳt aan-

geboden, en kozen de lagere 
klassen voor een gezonde 
lunch. 

Daarnaast kregen alle leer-
lingen ook een boekje mee 
(opgesteld in samenwerking 
met een erkende diëtiste) 
met tips en inspiratie voor de 
ouders om een gezonde lunch 
of brooddoos samen te stellen.

GEZONDE BROODDOOS

Hmmm...

 

+ 5x SNELLE ÉN GEZONDE LUNCH 

om mee te geven naar school

In samenwerking met diëtiste Phaedra 

Tel: 09 228 49 87
 Secretariaat: secretariaat@gbsdestelbergen.be
 Directie: gbdes@telenet.be

Een gezond ontbijt en lunch
Dry-run
vaccinatiecentrum
Wachtebeke 
perfect verlopen
Na Wetteren werd ook in 
het vaccinatiecentrum van 
de sporthal Wachtebeke een 
zogenaamde dry-run gelopen. 
Bij zo’n ultieme test wordt 
gekeken naar de bevindingen 
van de medewerkers om 
procedures verder te verfijnen 
en te zorgen dat alles bij de 
echte vaccinatie perfect en vlot 
kan verlopen.

De dry-run is dus een simulatie-
oefeningen die alle stappen in 
het vaccinatieproces nabootst. 
Iedereen is aanwezig om zijn 
rol op te nemen, net alsof 
er echt gaat gevaccineerd 
worden. Versta daaronder 
stewards, onthaalmedewerkers, 
vaccinatoren, artsen en 
apothekers, voor elke functie is 
er aanwezigheid voorzien.

De test heeft tot doel om 
te zien of iedereen goed 
ingespeeld is op zijn taak. – 
(D.D.)

Wat weten  we eigenlijk nog over de oor-
logsjaren in onze gemeente? We hebben 
daar eens wat opzoekingswerk naar ge-
daan, want heel veel is er nooit geschre-
ven over de oorlogsjaren in Destelbergen 
en al zeker niet over Heusden. Enkele fei-
ten hebben we vlot kunnen achterhalen, 
zoals het aantal slachtoffers in de eerste 
en laatste oorlogsdagen, maar hoe ver-
liep het leven hier tijdens de bezetting? 
En daar was weinig over te vinden. We 
konden even in de verslagen kijken van 
gemeenteraad en schepencollege, en het 
Liber Memorialis van de pastoors, en daar 
viel best wel veel uit te leren.

Toen de oorlog op 10 mei 1940 uitbrak 
waren er uit Destelbergen 444 soldaten 
en heropgeroepenen onder de wapens 
gebracht. Van Heusden lag dat aantal iets 
lager. Op 11 mei ’44 om 13u30 werd een 
trein tussen het station Beervelde en het 
station Lochristi (dat in Destelbergen lag 
aan de Burgstraat) gebombardeerd. Elf 
Waalse soldaten werden daarbij gedood 
(waarvan 10 ter plaatse) en er waren ook 
veel gekwetsten.  Tijdens de 18-daagse 
veldtocht in mei 1940 sneuvelden enkele 
inwoners-soldaten o.w. Jules Lega, 2 da-
gen na de overgave op 28 mei, en wel in 

Weetjes over de oorlogsjaren in Destelbergen
Misschien zal je al eens gedacht hebben, moet dat nu al die artikels over het 
verleden? Het is goed om weten dat het verenigings- en sportleven nu door 
corona nu stil ligt. Vandaar de gelegenheid om eens terug te blikken op een 
periode in de geschiedenis van de gemeente, die nu nog nauwelijks gekend 
is bij de meeste inwoners.

Middelkerke op 30 mei 1940 en Venne-
man Georges op 25-5-1940 in Knesselare. 
Uit Heusden waren dat Léonard Burms op 
26-5-1940 in Geluwe, Jérome Busschaert 
(6-6-1940 aan zijn verwondingen overle-
den in Antwerpen, René Cackebeke (21-
5-1940 in Duinkerke), Désiré Verheugen 
(27-5-1940 in Torhout). Baeyens Mauri-
ce (Contreville 16-6-1940), Beele Georges 
(Destelbergen 11-5-40), Ongena Edu-
ard (Namen 12-5-40), Van Damme Adolf 
(Maldegem 27-5-40), Van Hove Mauri-
ce en Van Hove Pierre (Beervelde 11-5-
40) hebben we via gebedsprentjes van 
Gaston Raman ook nog gevonden.
Ook bij de burgers waren er slachtoffers, 
maar dan vooral naar het einde van de 
oorlog. Op 6 september 1944 werden in 
de Admiraalstraat op het Eenbeekeinde 
bij beschietingen vier vrouwen gedood: 
Martha Smorgens en haar dochter Ma-
rie Verstraeten, Yvonne Clerieck en haar 
dochter Lydie Maes. Jozef Coppens over-
leed als treinoverste bij een luchtaanval 
in Beernem op 16 augustus 1944, en Alice 
Jughters werd gedood bij een luchtaan-
val op de Heirweg op 8 augustus 1944. 
“In november vielen nog een paar V1-
bommen, eentje achter het Pauwken en 
een in de Haenhout, met alleen materiële 

schade”, zo wist Diane Bontinck ons nog 
te vertellen.

Raar is dat het schepencollege in septem-
ber ’40 een uitvoerige nota krijgt van de 
secretaris-generaal van Volksgezondheid 
over ontucht. Zes maanden later moet in 
Destelbergen een café gesloten (al heel 
lang verdwenen) omdat het volgens de 
Duitse militaire Geneeskundige Overheid 
een ontuchthuis is waar vooral Duitse 
soldaten komen. In 1941 moet door het 
schepencollege zelfs geld worden uitge-
trokken voor het vrouwenlazaret voor 
geslachtsziekten. De gemeente moest 
ook bijna 1 miljoen ophoesten voor het 
bouwen van  autobergplaatsen voor de 
Duitse bezetter in de buurt van de school 
en op een andere plaats waar de Duitse 
soldaten verbleven. Honderden inwoners 
worden al dan niet vrijwillig tewerkge-
steld in Duitsland om een inkomen te 
hebben voor hun gezin. De situatie is 
vaak schrijnend. Bij een rondvraag denkt 
(in ’41-43) maar 5% van de inwoners dat 
de Duitsers de oorlog zullen verliezen, 
dat zegt ook iets.
Een ander opmerkelijk feit: in april ’41 
wordt de heer De Lie aangesteld tot het 
verplicht dagelijks ophalen van eieren bij 
iedereen die kippen heeft, met de bedoe-
ling tot een eerlijke verdeling te komen. 
In datzelfde jaar is er de verplichting voor 
een Boerenwacht tot bescherming van 
de velden, maar niemand van de boe-
ren is daarvoor te vinden. Het wordt dus 
een verplichting en de landbouwers wor-
den zelf aangezocht. Het schepencolle-
ge (de gemeenteraad mocht al van 1 mei 
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De noodkreet van jongeren die lijden onder 
de coronacrisis klinkt steeds luider. Om daar 
een antwoord op te bieden ontwikkelde ga-
meWise vzw, Gents ontwikkelaar van edu-
catieve stadsspelen, de online serious game 
Lockdown Minds™. Het spel ondersteunt jon-
geren in het vinden van mentale stabiliteit en 
leidt hen naar de juiste hulpverlening. 
 
Motiverende games
Tijdens het spel worden jongeren geconfron-
teerd met verschillende psychologische the-
ma’s zoals agressie, isolatie, angst, donkere 
gedachten en sexting. Al spelend leren ze hoe 
ze veerkrachtig kunnen omgaan met moei-
lijke momenten en vinden ze de weg naar 
online hulpverlening.  Voor jongeren die zelf 
weinig problemen ervaren, is de game even 
nuttig, zij krijgen immers handvaten aange-
reikt om andere jongeren te steunen. Met dit 
spel levert de vzw een bijdrage aan het online 
aanbod voor jeugdwerk en onderwijs op een 
manier die jongeren echt aanspreekt.

“Door moeilijke onderwerpen aan te brengen 
via een game verlagen we de drempel om te 
praten over dingen waar vaak nog een groot 
taboe op rust”, vertelt Bram Allegaert, direc-
teur van de vzw.

Het spel
Spelers kruipen in de rol van de nieuweling in 
een huis waar al 6 andere jongeren wonen, 
net op het moment dat er een nationale lock-
down ingaat. Aan de hand van gesprekken en 
minigames leren ze hun huisgenoten beter 
kennen en ondersteunen ze hen bij kleine en 
minder kleine problemen.
Lockdown Minds™ werd ontwikkeld in cocre-
atie met jongeren, experten, jeugdwerkers en 
leerkrachten.

Wie wil spelen kan surfen naar
gamewise.io/online.
Vanaf februari zal Lockdown Minds™ 
ook te downloaden zijn in de Google 
Play Store.

Online game helpt jongeren omgaan met moeilijke momenten

Lockdown MindsTM: dit spel helpt om beter 
advies te geven aan vrienden met problemen

’41 niet meer zetelen) gaf gunstig advies 
op 20 februari ’42 voor de aanhechting 
van een deel van Destelbergen en Heus-
den bij Groot-Gent. Als reden werd ook 
de Damvallei aangegeven als mogelijk 
ontspanningsgebied voor Groot-Gent. 
Naast vooral veel hongersnood en het 
verdelen van zegeltjes (wat ook nog na 
de oorlog nog zal plaatsvinden), was er 
ook de koude winter. De gemeente ver-
deelde 5.000 kilo kolen onder de bevol-

king, maar dat was ontoereikend. Vele 
bomen sneuvelden toen. Half juli ’42 is 
oorlogsburgemeester Jughters opnieuw 
weg, en Rudolf De Rijcke wordt (tijdelijk) 
schepen. De kerkklokken worden weg-
gehaald door de bezetter, tot onvrede 
van de bevolking en de pastoors. Er komt 
ook een comité voor de aardappelvoor-
ziening. In heel de periode van de oorlog 
loopt de dorpskerk in zowel Destelber-
gen als Heusden op zondag telkens bom-

vol, en dat al vanaf 1939. Dat was zeker 
een opmerkelijk feit in die periode. Bij de 
bombardementen in Melle, Gentbrugge 
en Merelbeke waarbij veel doden vielen, 
werden er toen in de dorpskerken van 
Destelbergen en Heusden zelfs extra mis-
sen opgedragen om iedereen de kans te 
geven aanwezig te zijn. De pastoors hiel-
den zelfs de uitgedeelde communies bij, 
een enorme piek in de oorlogsjaren zo 
blijkt.  – (D.D.)
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Goed en lekker eten
doet u natuurlijk bij  frituur en traiteur  

De Zoute Zonde 
Dinsdag en vrijdag  11u30 - 13u30 17u00 - 21u00
Woe, dond, zat, zondag  17u00 - 22u00

Gesloten op maandag

Kijk op onze facebook voor onze dagmenu’s

U kan ook bestellen en afhalen: Tel: 09-279.72.82

Dendermondsesteenweg 656 - 9070 Destelbergen

Word ik je
administratieve partner op maat?

Je doet je administratie zelf…
Maar dat ligt je niet.  

Het eist te veel van je kostbare tijd op.  
 

Geen nood!
Jouw administratie is bij mij in goede handen. 

Waar en wanneer je mijn hulp nodig hebt.
Ook tijdelijk. 

• Vriendelijke en eerlijke freelancer 
• Open en snelle communicatie  
• Nauwkeurig, tactvol, stipt en discreet

Jij krijgt meer tijd om te doen wat je graag doet.  
Ik ben blij om je te kunnen helpen. 

Neem nu contact op met
Myriam De Reu 

Jarenlange boekhoudkundige ervaring
0475 54 89 90 (Destelbergen)

myriamdereu@gmail.com

De sportdienst Destelbergen bleef gedurende de coronaperiode voor bewe-
ging zorgen, zeker op de momenten dat sporten in groep toegelaten was: 
lessenreeksen liepen door, sportkampen bleven georganiseerd (behalve de 
periodes met verplichte noodopvang), outdoor sporten werd extra gepro-
moot en een extra looproute in Heusden werd ontwikkeld. Sportschepen 
Filip Demeyer: “Linken van onze actieve clubs met online initiatieven tot be-
weging werden gedeeld. De online club bewegingsinitiatieven kon u bewon-
deren in het gemeentelijk infoblad van januari. Maar de #BlijfSporten-award 
van Sport Vlaanderen gaat elk jaar op zoek naar gemeenten en steden die de 
sport hoog op de agenda zetten, en dat was voor onze gemeente een enor-
me opsteker weet de sportschepen. “De coronacrisis vroeg dit jaar om een 
andere aanpak. Daarom reikte Sport Vlaanderen deze keer de @BlijfSporten-
award uit, met de focus op blijven sporten en bewegen - ook tijdens corona.” 
 Op de foto onze fiere schepen van sport Filip Demeyer en voorzitter van ad-
viesforum/kernraad sportbeleving Geert De Lepeleer met de gekregen tro-
fee. (repro D.D.)

Sportdienst Destelbergen
ontving de ‘Blijf Sporten Award’
De Sportdienst van Destelbergen is door Sport Vlaanderen 
beloond met de #BlijfSporten-award van 2020. Deze prijs 
beloont initiatieven die mensen aanmoedigen om te blijven 
sporten en bewegen tijdens de coronacrisis.

Eline Berings: pech op
indoormeeting Gent
Hordenloopster Eline Berings zit nog 
steeds op schema voor het EK (in Polen) en 
de Olympische (Tokio), haar droom. Deel-
nemen aan het WK atletiek heeft ze wel al 
opgeborgen want de 34-jarige loopster zal 
er in 2023 zeker niet meer bij zijn.

Op de jongste indoormeeting in Gent 
raakte met haar been en voet een horde, 
waardoor ze gekwetst moest opgeven. Dat 
zette wel een domper op haar ambities om 
een snelle tijd neer te zetten. In de voor-
gaande wedstrijden liet ze wel al knappe 
prestaties zien die het beste lieten verho-
pen. (D.D.)
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- Gunstige ligging nabij N60 
- Ruime zuid georiënteerde tuin 
- Ideale combinatie voor wonen en werken 
- Uitbreidingsmogelijkheden en opportuniteiten 
- Renovatie en opfrissingswerken vereist
EPC: 695 kWh/m²; UC: 2350620-RES-1. Wglk, Gvkr, Gvv, Vg. 

Mogelijk overstromingsgevoelig gebied (achteraan de tuin)

GAVERE
LEENSTRAAT 73REF. 2378095

- Instapklare half open bebouwing 
- Ruime leefruimtes 
- Ingebouwd zwembad 
- Zuid georiënteerde tuin 
- 20 zonnepanelen
 
EPC: 312kWh/m², UC: 2369694; Wg, Vg, Gvkr, Vv

OOSTERZELE
STEKELBAARSSTRAAT 19

HANDELSPAND MET 2 WONINGEN KANTOORRUIMTE

APPARTEMENT

REF. 2445947

4

2

227m2

500 m²

- Opportuniteit voor een investeerder 
- 2 instapklare appartementen 
- Centrale ligging 
- Aangenamen tuin met terras 
- Aanwezigheid van garage en loods

EPC in opmaak, UC: ; Wg, Gvkr, Gvv, Vg

OOSTERZELE
STATIONSSTRAAT 32

APPARTEMENTSGEBOUW HUIS

REF. 2295592

43,5

31

 ? m2265m2

683m²1408 m²

VILLA

- Centrale ligging in centrum Nazareth 
- Veel visibiliteit  
- Voldoende parkeergelegenheid 
- Tijdloze en open inrichting
 
EPC in opmaak. Wg, Vg, Vv, Gvkr.

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

Gvkr, Gvv, Vg. 

NAZARETH

MERELBEKE

DEINZESTRAAT 25B

MEIERIJ 32

REF. 2290440

REF. 2277924

?

?

108 m2

??? m²

- op te frissen appartement 
- Panoramisch zicht 
- Centrale ligging te Gent- Open leefruimtes 
- Ideale opbrengsteigendom 

 EPC: 136 kWh/m², UC: 20170210--000193230-1-

-1 Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr 

GENT
SCANDINAVIËSTRAAT 71REF. 2389864

24

11

75 m2300,5 m2

? m²3830m²

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

GENT
SINT-SALVATORSTRAAT 78REF. 2101876

13

5

669,5m2

??? m²

HANDELSPAND MET WOONHUIS

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

WEGENS SNELLE VERKOOP ZOEKEN WIJ
VOOR WACHTEND CLIËNTEEL DRINGEND

EIGENDOMMEN TE KOOP
IN UW REGIO !

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

MERELBEKE
MOLENSTRAAT NST NR 62

BOUWGROND

REF. 2262320

?

?

208 m2

675 m²
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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

Jammer, jammer, jammer ! Door die 
vreselijke corona-virus moeten we 
voor het tweede jaar op rij de pro-
clamatie van onze mooie wedstrijd 
afgelasten….Méér dan 130 deelne-
mers van de drie Destelbergense 
basisscholen namen deel aan deze 
leuke wedstrijd. Maar geen nood : 
De uitslag is bekend…de prijsboeken liggen bijna klaar…de brief komt 
zeer binnenkort in de brievenbus van de laureaten ! Er waren weer echte 
pareltjes bij de opstellen.  We voorzagen 20 laureaten, maar door enkele 
ex aequo’s (gelijke punten) zijn er dus enkele winnaars méér! Om de span-
ning er nog wat in te houden, hieronder het lijstje van de gelukkige win-
naars in alfabetische volgorde (naar familienaam) … 

Volgende maand laten we het mooie en knappe werk van dé Junior Jour-
nalist Destelbergen 2021 hier verschijnen én de volledige rangschikking!  
De laureaten krijgen vooraf hun plaats “in de finale” meegedeeld per 
brief. 

De winnaars :
Celeste Becque, Jonathan Carron, Felix Descamps, Jasper Duchateau, Fleur 
Geerinck, Vesper Gerritsen, Mathijs Huys, Eva Keuleers, Louise Kindt, Tessa 
Kreuteler, Arno Lemoyne, Phebe Moreno Mendez, Ceylin Sager, Lentel Se-
gers, Fie Van Cancker, Julie Van den Berghe, Jana Van Eeckhout, Emma 

Van Leuven, Sander Van Onderbergen, Caro Van Spitael, Maria Anna 
D’Ortona, Elias Vanholme, Justine Vercammen, Noor Verfaillie, Maarten 
Walcarius, Geike Willems, Ege Yilmaz

CURSUSSEN DAVIDSFONDS ACADEMIE
Alle activiteiten liggen stil, de pandemie heeft er serieus in gehakt. We 
hopen met zijn allen er snel uit te geraken. Davidsfonds bleef niet bij de 
pakken zitten en bokste een heel aantal interessante digitale cursussen 
in elkaar. Neen, een cursus is geen saaie bedoening als een schoolles! 
Soms met ingesproken teksten, prachtige filmfragmenten, vlotte lec-
tuur, muziekfragmenten  en… bijzondere interessante onderwerpen: 
een zeer aangenaam (en leerrijk) tijdverdrijf!
Een greep uit het ruime aanbod ? 
• Bijbelverhalen en hun context
• Christoffel Plantin , ’s werelds grootste  boekdrukker in de 16° eeuw
• Van Ottonen tot cisterciënzers 900-1200
• De cultuur van het oude Mesopotamië 
• Ontmoet Mozart – pianoconcerti van het wonderkind
• Florence Nightingale
• En nog veel andere interessante onderwerpen! 

Surf naar www.davidsfondsacademie.be en je vindt er alle mogelijke 
info. Veel lees-, luister  en kijkgenot! 

FELICITATIES VOOR WEGWIJS

Meer vooraan in deze Wegwijs kan je onze appreciatie voor 10 jaar Weg-
wijs terugvinden. Het blijft een forum waar we maandelijks gratis onze 
activiteiten kunnen aankondigen. 

Het bestuur

KOOP ZOVEEL MOGELIJK LOKAAL
ONZE MIDDENSTANDERS KUNNEN UW STEUN

GOED GEBRUIKEN !
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Wie op maandag 8 februari op VTM een aflevering “Da’s Liefde” van Jens Dendoncker 
heeft gezien, zal zich een schriek verschoten hebben of ergens toch een monkellach-
je op het aangezicht gekregen hebben toen je opnames uit het… Schwarzwald (Zwar-
te Woud, Duitsland) plots meende te herkennen als het Reinaertpark in Destelbergen. 
Bij uitbreiding was dat ‘Polizei’-kantoor niet de gemeentelijke bibliotheek? Ja toch? En 
het politiecommissariaat binnenin met Kelly Pfaff en Sam Gooris? Dat was toch ook dat 
van Destelbergen in de Kerkham, waar de 
politiezone regio Rhode & Schelde gehuis-
vest is? We wisten hiervan maar mochten 
het niet vooraf verklappen.
De opnames dateren reeds van september 
2020 en verliepen toen coronaproof. Soms 
is het wat fake, maar wel altijd goed be-

‘Zwarte Woud’ ligt toch wel in Destelbergen zeker…
doeld. En zeker toch 
als je de omgeving 
en de beelden kan 
thuisbrengen in uw 
eigen gemeente. En-
kele foto’s geven al 
een beetje de sfeer 
weer.

Mogelijks is de uit-
zending nog te zien 
als je het programma 
opnieuw opvraagt. – 
(D.D.)
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Op Valentijnsdag mochten we 
onze 1000ste online bestelling 
noteren.
De familie Dirk Ghys was zich 
van niets bewust toen hij zijn 
Valentijnmenu kwam afhalen.
Met plezier mochten we hen 
bedanken als ‘1000ste’ online 
bestelling.
Het flesje Cava werd met 
plezier in ontvangst genomen.

Hou onze site in de gaten 
voor de volgende menu’s en 
ontbijtmanden die zullen 
volgen.

www.delagevuurse.be

Wij danken alle klanten voor de steun
met de vele take away bestellingen

Oudere inwoners zullen zich nog herinne-
ren, dat waar nu de woonwijk Westveld ligt, 
zowat tussen de Schuurstraat en de Vinken-
laan het koersplein lag. Een hippodroom 
dus. Op de plaats waar nu de bib Westveld 
ligt en dat speelpleintje aan de Heiveld-
straat. In de volksmond sprak men met enige 

Ruim 100 jaar geleden waren er nog volop
paardenkoersen in Sint-Amandsberg
Niet dat we nu iets nieuws gaan vertellen, maar ruim een eeuw geleden (en 
zelfs nog vroeger) was Sint-Amandsberg gekend als een gemeente waar 
paardenkoersen plaatsvonden. Dat waren duidelijk high societymomenten. 

overdrijving van het Vlaamse Ascot* (*Berk-
shire, Engelse renbaan met de high society). 
Op regelmatige basis werden er al van eind 
de jaren 1800 hippodroomwedstrijden ge-
organiseerd. In 1885 werd daarvoor grond 
ter beschikking gesteld door ridder Amédée 
de Schoutheete de Tervarent. Dat is geschie-

denis die al enkele ke-
ren geschreven is door 
o.m. wijlen Roger 
Poelman (heemkring 
De Oost-Oudburg), 
maar ook door Dan-
ny Mattens en Luc De-
vriese van Gentsche 
Tydinghen. Wij wer-
den recent door Jan 
Monprofit in het be-
zit gesteld van enke-
le unieke beelden die 
bewijs leveren van 
die ‘courses hippi-
que’, ‘courses sulky’  of 
‘courses au trot’  zo-
als dat toen genoemd 
werd, want alles was 
wel degelijk in het 
Frans. Naar de wed-
strijden kwamen, zo-
als dat in het Engelse 

Ascot ook het geval was, mooi opgesmukte 
dames en heren, zeg maar de ‘high society’ 
van de Vlaamse burgerij zoals we die nu nog 
kennen op Waregem Koerse. Op de paar-
denrennen in Sint-Amandsberg ook vooral 
de ‘katoenbaronnen’ uit het naburige Des-
telbergen. Het was niet in Sint-Amandsberg 
dat veel kastelen stonden, die waren voor-
al in Destelbergen en Heusden aanwezig. 
Topwedstrijden werden toen vaak gereden 
in de periode die we kennen als de ‘Gentse 
Feesten’, de julimaand dus. Voor de kasteel-
heren van toen was dat hun vermaak.
Het koersplein moest in 1912 plaats ruimen 
voor de bouw van een boerderij, waardoor 
de paardenkoersen verhuisden naar de an-
dere zijde van de Heiveldstraat, waar nu 
twee appartementsgebouwen staan van de 
Volkshaard. In die buurt verwijzen enke-
le namen nog naar de paardenkoersen van 
toen: de Hippodroomlaan, Draverstraat, Sul-
kystraat en uiteraard de Koerspleinstraat 
die aansluit op de Admiraalstraat. Maar 
uiteindelijk werd het in 1930 toch de zwa-
nenzang van de paardensport en was het 
definitief afgelopen. Eén keer werden er 
nog zogenaamde paardenrennen georgani-
seerd, en dat was naar aanleiding van het 
eeuwfeest van Sint-Amandsberg in 1972. We 
herinneren ons dat rijkswachtkapitein Sin-
tobin(†) die in de buurt woonde, voor rui-
ters van de rijkswacht zorgde. Niet alleen 
in Sint-Amandsberg waren er dus paarden-
koersen, voordien was dat ook al het geval 
in Sint-Denijs-Westrem en rond 1900 ook in 
Gentbrugge. In die periode waren nog veel 
meer open vlakten, dat is nu allemaal vol-
gebouwd. In 1955 werd met de bouw van 
de sociale woonwijk gestart, in 1957 werd 
het Westveld de H. Kruisparochie, en kwam 
er een kerk. Nu krijgt die kerk al een ande-
re bestemming en werden veel sociale wo-
ningen gerenoveerd. Ooit liep door wat nu 
het Westveld is ook nog de spoorlijn Gent 
naar Antwerpen, maar die werd in 1911 
verplaatst naar waar die nu nog ligt in een 
ruime boog via Oostakker naar Gent-Dam-
poort. Maar ook dat is allemaal geschiede-
nis. – (D.D.)

Enkele beelden van de paardenkoersen in Sint-
Amandsberg met de high society op de tribune en 
rondom het terrein, vaak uit Destelbergen. (Repro D.D.)
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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

Antwerpsesteenweg 992, 
9040 St- Amandsberg (oude bareel)
Tel: 09/229 17 20
Ma – Za: 10.00 - 18.00 uur 

Stationstraat 230, 9880 Aalter
Tel: 09/325 05 5
Ma: 10.00-12.00 / 14.00- 18.30
Di- Vrij: 09.30-12.00 / 14.00 - 18.30 uur 
Za: tot 18.00 uur 

www.boetiek.mady.be
Boetiekmady@skynet.be

Lentecollectie
Charmante armband bij je aankoop!

(Februari & Maart)

Senso
La féé maraboutée
Comme ça
Four roses
Vila clothes
Terre bleue
Esqualo
Smashed lemon
Geisha
Batida
Rino & pelle
Mac 
Brax
Para mi
Les cordes

NIEUW: 
Esqualo en Smashed lemon

Destelbergen bengelt 
onderaan inzake
sociale huisvesting
Het is nu niet dat er in Destelbergen 
geen sociale woningen zijn, maar uit een 
recente vraag van Vlaams volksvertegen-
woordiger Stijn De Roo (CD&V) heeft 
Vlaams minister van Wonen Matthias 
Diependaele (N-VA) laten verstaan, dat er 
grote verschillen zijn tussen gemeenten 
en steden onderling in Oost-Vlaanderen. 
Uit de cijfers die we mochten inkijken 
blijkt inzake het aantal sociale huurwo-
ningen, dat Destelbergen op de derde 
laagste plaats staat na Sint-Lievens-Hou-
tem (0,44%) en De Pinte (0,54%). Destel-
bergen heeft op 7.751 woningen amper 
65 sociale huurwoningen, wat goed is 
voor 0,84%. Zelzate is koploper met op 
5.476 woningen liefst 872 sociale huur-
woningen, of 15,92%. In de nabijheid 
van Destelbergen heeft Lochristi 3,85%, 
Merelbeke 2,32%, Melle 3,57%, Laarne 
3,26% en Wetteren 5,70%. Destelbergen 
mag dan wel een residentiële gemeente 
zijn, in Sint-Martens-Latem is het 1,66%. 
Het gemiddelde in Oost-Vlaanderen is 
wel 6,09%. – (D.D.)

Tweeduizend
éénentwintig

de tijd legt zijn zorgen breekbaar
in het nieuws van iedere dag

op zoek naar de toon voor elkaar
in zo weinig wat nog vermag

werkelijkheid hapert aan droom
we wuiven onszelf vragend uit

we houden ‘het heden’ in toom
we aaien ‘het later’ tot buit

GEDICHTENDAG 2021
luk vermeulen
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Dit jaar brengt Opel het autosalon naar jouw salon. Ontdek de nieuwe Mokka-e
in onze virtuele showroom op opel.be, of ga langs bij je Opel Verdeler.

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

BELEEF JOUW SALON ONLINE OF BIJ JE OPEL VERDELER, EN KIES JE SALONCONDITIES ZELF.

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.
Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, 
routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.

MOKKA-      17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2 AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)
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En ik heb echt wat opgezocht de voorbije 
maanden, ook veel gelezen en zelfs eens naar 
de begraafplaats in Heusden gaan kijken wie 
daar allemaal in het plaatje van verzetsstrijder 
past. Van enkelen (de namen Buyst, De Schuy-
ter, Destoop, Lippens, Mallet, Maes, Michiels 
Tency en Van den Berge) moet ik nog een en 
ander natrekken om er misschien een verhaal 
van te schrijven, maar van de leden van het 
Geheim Leger en vooral van de verzetsgroep 
Le Héron (De Reiger) heb ik wel veel gevon-
den*. In Heusden waren ze gekend als de 
‘Witte Brigade’, of ‘Fidelio’ omwille van hun 
witte uniform met de driekleurige armband. 
We hebben het over de groep van Maurice 
Hanselaer, met Charles en Frans Lebon, Mau-
rice Pringels, Jozef Walschap om maar die na-
men te noemen.
De verzetsstrijders van Le Héron kwamen uit 
de regio die tot ver over de Schelde in na-
burige gemeenten tot zelfs dicht bij Gavere 
hun contactpunten hadden. In Heusden en 
Laarne-Kalken waren er schuiloorden waar 
na droppings in 1944 wapens en munitie kon 
opgeslagen. Voor Heusden was dat vaak in 
de Veerhoek in de D’haenestraat bij Charles 
Lebon. Een van de verzetsleiders, Oscar Dela-
motte kwam er regelmatig de kostbare buit 
plaatsen, zo weten we uit het verhaal dat 
o.m. door André Maes werd geschreven in het 

Ook Heusden had zijn verzetsstrijders met ‘De Reiger’
Inwoners van Heusden die van mening waren dat er ook in Heusden in de 
Tweede Wereldoorlog verzetsstrijders waren hebben gelijk. Ik kon echter 
niet alles in één keer verwerken toen ik bij mijn opzoekingen tal van 
interessante gegevens aan de weet kwam.

heemkundig nieuws van de Oost-Oudburg. 
Charles Lebon was een spilfiguur in dat ver-
zet, hij werkte in het rangeerstation van Me-
relbeke, en was een actief lid van het Geheim 
Leger. Charles was niet alleen, ook zijn zonen 
Frans en René (de vader van Liliane Lebon), en 
de familietak Hanselaer uit Kalken en Heus-
den van Frans, Maurice en Emiel Hanselaer 
maakten er deel van uit samen met Pringels 
en Walschap en nog een paar Heusdenaars. 
De groep was al eerder actief, maar werd 
vooral in de junimaand van ’44 heel alert na 
de landing in Normandië. De gebeurtenis-
sen volgden zich toen snel op, maar ook de 
Duitse bezetter was op de hoogte van de ver-
zetsdaden. Op 14 juni werd door de Geheime 
Feldpolizei de ontmoetingsplaats ‘Le Castel’ 
in Gavere bestormd en daar werd kopstuk Al-
bert Mélot (met schuilnaam Martin) gearres-
teerd en opgesloten in De Nieuwe Wandeling 
in Gent. Mélot was letterlijk een kopstuk, hij 
was immers op de hoogte van de plannen van 
de Geallieerden en moest zeker uit handen 
van de Duitsers blijven. Minister Pierlot van 
de Belgische regering in ballingschap in En-
geland besliste dat Mélot kostte wat het kost 
moest bevrijd worden. En dat gebeurde ook 
op 15 juli ’44 na een heel gewaagde bevrij-
ding, waarbij de auto van de Duitse GFP die 
Mélot dagelijks naar de Gentse Kouter voerde 

voor ondervraging, werd klemgereden. Twee 
Duitsers vooraan in de auto werd doodge-
schoten, Mélot en twee andere inzittende 
werden bevrijd, maar alleen Mélot werd met 
een klaarstaande auto bestuurd door Oscar 
Delamotte naar Oostakker gereden. Het ver-
haal is in detail beschreven in het boek ‘De pa-
pegaai is geschoten’ van Marc Verschooris, en 
de ‘Bevrijding van Gent’ door Jean-Paul Mar-
chal. Bij die actie waren verzetsmannen van 

Het bidprentje van Charles Lebon. (repro D.D.)
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in onze vernieuwde winkel.

Geniet van 10% korting 

bovenop de klantenkaart!

Kom een kijkje nemen...

Heropening
vernieuwde winkel

Dit weekend
27 - 28 februari

Hartelijk 
welkom

Waar?

OPEN VAN

Geniet enkel 
tijdens

dit weekend van 
onze korting!

10%
KORTING

Adolf Baeyensstraat 133, Gent

Automaat 24/7

MA - ZA  5u   19u   
ZO  5u   18u   

*korting bovenop de klantenkaart
Enkel geldig in Sint-AmandsbergBestel online: bakkerijvanhecke.be Tel. 09 228 24 85

De Reiger betrokken, maar Delamotte zou 
later opgepakt worden en zwaar gefolterd 
worden. Mede daardoor kwamen een achttal 
GFP-soldaten op 26 juli naar de woning van 
Lebon in de Veerhoek. In die woning waren 
toen echtgenote Maria Hanselaer, schoon-
dochter Yvonne Jennes en schoonbroer Frans 
aanwezig.  René Lebon kon ontsnappen 
omdat hij telkens in een schuilkelder over-
nachtte bij buur Van Moerkerke. De woning 
werd doorzocht, maar er werd niks gevon-
den. Charles, Maria en Yvonne Jennes werden 
opgepakt en naar het gevang gebracht. De 
twee vrouwen werden later vrijgelaten, maar 
Charles Lebon, die hardnekkig bleef zwijgen, 
werd weggevoerd naar Duitsland en zou daar 
in een concentratiekamp overlijden.
Delamotte werd later nog doodgeschoten 
door een Duitser. Maar de groep De Reiger 
bleef actief en zou begin september ’44 de 
wapens opnemen tegen de aftrekkende Duit-
sers. Mits sabotage werd het de Duitsers moei-
lijk gemaakt, maar toen ze de brug over de 
Schelde naar Melle moesten bewaken werden 
ze verrast door een grote groep terugtrek-
kende Duitsers o.w. geniesoldaten. De brug 
werd helaas opgeblazen nog voor de Britten, 
die al een pantserwagen vooruit hadden ge-
stuurd, versterking konden laten aanrukken. 
Maar de Duitsers waren wel over de Schelde, 
waarna ze in de velden verder vochten met 
de Witte Brigade. Blijkbaar waren die Duit-
sers dronken, zo zei ons getuige Octaaf Van 
Wanzele heel recent.   Dat zou goed kunnen 
want in Melle hadden ze nog veel drank ge-
stolen bij hun terugtocht las ik elders. Het was 
dus zeker niet zegedronken, maar uit pure 

De verzetsgroep Hanselaer uit Heusden met de witte 
uniformen waarbij we Maurice Hanselaer (vooraan r.), 
Frans Lebon (links) en Maurice Pringels (staande rechts) 
herkennen. Foto van Patrick Hanselaer. (repro D.D.)
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miserie voor hun afgang. Dagen 
nadien zou eerst Destelbergen en 
nadien Heusden door de Poolse 
Eerste Pantserdivisie bevrijd wor-
den weten we nu. De Britten en 
Canadezen zaten toen nog aan 
de overkant van de Schelde. Maar 
de Witte Brigade had goed werk 
geleverd want de Duitsers waren 
duidelijk op de loop naar Wette-
ren-ten-Ede en Laarne zou blijken.
Heel die tijd wist Maria Hanselaer 
niet waar Charles Lebon verbleef, 
ze deed eind juni 1945 nog een 
oproep in de krant. Later werd 
‘officieel’ gezegd dat hij overle-
den was op 10 december 1944 in 
Neuengamme. Maar uit recentere 

informatie zou blijken dat hij over-
gebracht werd naar een bijkamp in 
Versen bij Meppen, dicht bij de Ne-
derlandse grens. Daar is Charles Leb-
on overleden aan ziekte, mishande-
ling, ondervoeding en slavenarbeid. 
Hij zou er begraven zijn in een mas-
sagraf. Op het oorlogsmonument 
in Heusden staat nu nog altijd Neu-
engamme ’44. Charles Lebon kreeg 
van de gemeente als eerbetoon een 
straatnaam in de Veerhoek waar hij 
altijd gewoond heeft.

*Met dank aan Germain en Liliane Ver-
cruyssen-Lebon voor de documenten en 
de officiële bewijzen. In Destelbergen 
noemde de verzetsgroep L’Eider. – (D.D.)      

De grafstenen op 
de begraafplaats in 
Heusden, nu is er een 
mooi monument met 
naamplaatjes.
(repro D.D.)

ALLES VOOR DANS
EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT

Elvira Claeys
is nu 101 jaar!
Door 
coronareglementeringen 
had de 101e verjaardag 
van Elvira Claeys in alle 
stilte plaats. Schepen 
Eva Rombaut kwam aan 
het venster van het WZC 
Panhuys de gelukwensen en 
de bloemen  overhandigen.

Elvira ziet er nog steeds 
goed uit, maar veiligheid 
primeert nu, dus was het 
feest nu wat anders. Elvira is 
een echte inwoonster, want 
geboren in Heusden op 11 
februari 1920. 

Elvira is een levenslustige 
dame en drinkt nog steeds 
een Duvelke! (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
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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 !

Lijfeigene 5 4 7 3 9

  5 2 4 8  Graan

Zeer  lang, altijd   3 11

Niet ok 5 4  6  8

Spreidstand 5 2 7 11 7 7 8

3  5  4 3    Vreselijk

 3  10 Insect

Gevolg  1 1  6 8

10  6  8  9  ,,,en plichten

Oplossing van vorige keer

G E B I T  Mondjevol

 Idem H E T Z E L F D E

 Toon K L A N K

B E L E V E N  Meedoen

Liefkozen V R I J E N

Brede kijk V I S I E

W R I N G E N  Verdraaien

B E D R A G  Som 

V E R R A S T  Onverwacht

B E W U S T  Weloverwogen

Q U I Z  Vragenspel

S C H R A N Z E N  Smullen

Uitzoeken K I E Z E N

Knus G E Z E L L I G

Operaloge B A L K O N

Egard W A A R D E R I N G

B L I N K E N  Fonkelen

Stuk bouwgrond K A V E L

Tv-programma B L O K K E N

L O M P E R I K  Dommerd

D O L F I J N  Zeebewoner

GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

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

De eerste 500 dosissen vaccins staan klaar
Net als in Wetteren zullen in Wachtebeke de eerste vijfhonderd 
dosissen vaccins nu geleverd zijn. Meteen zullen de uitnodigingen 
voor deze vaccins dan ook worden verstuurd, zo liet ELZ Schelde-
kracht ons weten. Veel details konden we niet achterhalen, we 
weten dus ook niet of het om de vaccins van Pfizer, Astra-Zeneca 
of Moderna gaat. Keuze zullen de mensen zeker niet hebben, 
want de levering voorziet telkens een stock voor een tweede 
spuitje, en dat moet dus van hetzelfde vaccin-merk zijn. De eerste 
vaccins worden toegediend aan de eerstelijnsprofessionals in de 
ELZ Scheldekracht, en uiteraard ook aan de mensen die betrok-
ken zijn bij het toedienen en de organisatie van de vaccinatiecen-
tra. Maar dat is nogal logisch. – (D.D.)
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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
www.sarahdereu.be

Het Opvangcentrum aan de Liedermeersweg 14 in Merelbeke, werkt voor veel 
gemeenten in de regio, Destelbergen is er één van. Naast uiteraard Merelbeke, 
Wetteren, Melle, Lochristi en Oosterzele. De meeste dieren die moeten opge-
vangen komen wel uit Gent (30%) en uit de overige gemeenten van Oost-
Vlaanderen (35%), maar dat heeft in de eerste plaats met de oppervlakte van 
die gemeenten te maken. In totaal werden er voor Oost-Vlaanderen 5882 die-
ren opgevangen, maar ook van buiten de provincie waren er nog 337 opna-
mes.
Nic vertelt: “We hadden met 2020 opnieuw een druk jaar, zoals gewoonlijk een 
stijging met  ongeveer 10% met voor het eerst bij de 7000 patiënten als we het 
zo mogen uitdrukken, op 1 jaar. Het  is een enorme stijging ten opzichte van 
2019, maar dat zal ook te maken hebben met de omstandigheden. Veel meer 
mensen waren thuis en daar was een  gekende reden voor”.

Voorlopig nog geen plannen voor Destelbergen…

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
heeft druk jaar achter de rug
Met een kleine steun vanuit onze gemeente blikt het Opvangcentrum voor 
vogels en wilde dieren uit Merelbeke terug op een druk jaar 2020. “We 
hebben zo’n tien procent meer dieren moeten opvangen dan de voorbije 
jaren”, zegt Nick De Meulemeester de VOC-verantwoordelijke uit Merelbeke.

“Van  3 juni tot 21 september 2020 werden tamme dieren zo-
veel mogelijk geweigerd.  Anders ook al een voorwaarde voor 
de niet wilde vogels en andere tamme  dieren dat we deze 
niet ophalen en invangen. We aanvaarden ze enkel als deze 
gebracht worden maar adviseren natuurlijk ook waar nodig, 
en zorgen voor soms juiste opvangadressen die met hun wer-
king  niet op de wilde fauna focussen.
Vorig jaar was er duidelijk een zeer intense en ongelijke ver-
deelde overrompeling op het einde van de lente en de zo-
mer”, weet De Meulemeester.
De top  tien qua aantallen per gemeente tot zover ze al geteld 
werden, spreken voor zich en houden duidelijk verband met 
de oppervlakte. Van Gent kregen we 1760 dieren binnen, pro-
centueel is dat 30%. Destelbergen had ruim 3%, maar in ver-
gelijking met Lochristi dat qua oppervlakte groter is, was dat 
omzeggens gelijk. Het Opvangcentrum had bijvoorbeeld veel 
werk aan het oplijsten om de gemeentebesturen een verslag 
en steunvraag te bezorgen. Destelbergen is één van de ge-
meente die steun geeft, maar we hebben voorlopig nog geen 
plannen om er een klein opvangcentrum in te richten zoals 
sommigen verkeerdelijk gedacht hebben.
We konden ook het lijstje van opgenomen dieren inkijken. De 
houtduif maakt het grootste deel uit met 1312 duiven, een 
stijging van 14% t.o.v. 2019. Ook kauwen (20%), egels (15%), 
koolmees (20%), Pimpelmees (12%), een (8%), steenmarter 
(9%), vos (122%) zitten bij de stijgers. Reeën daarentegen zijn 
met 25% gedaald en dat is verrassend (maar die zitten wel 
knus in Destelbergen!). Opvallend is ook de toename van de 
merels met maar liefst 43%. De Turkse tortel maakte ondanks 
371 opnames nauwelijks een verschil met 2019 (368). Bij de cij-
fers moeten ook de gedomesticeerde (608) en geweigerde ge-
domesticeerde (474 dieren) gerekend worden. Als je naar het 
verloop per maand kijkt dan is mei een topmaand, en decem-
ber de allerlaagste. Juni, juli, augustus en september zijn de 
andere maanden die voor uitschieters zorgen.
Vermelden we terloops dat bij de verkoop van het fotoboek 
van Destelbergen van Annie Van Dijck toch nog een mooi be-
drag werd overgemaakt aan het Opvangcentrum. (D.D.)

Annie Van Dijck overhandigde 
zoals beloofd een omslag 
met geld aan Nic van het 
Opvangcentrum na de verkoop 
van haar fotoboek.  (foto W.S.)
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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!)

Het is zelfs geen mo-
deverschijnsel meer, 
en of je nu tevreden 
bent of niet, je moet 
er mee leren leven. 
Beter nog mee leren 
werken ook. Geluk-
kig zijn er kassier-
sters die goed op de 
hoogte zijn en die 
u even kunnen hel-

pen, maar als je in een lange rij staat aan te 
schuiven in de drukke supermarkt is dat niet 
altijd evident. “Het was vroeger gemakke-
lijker”, horen we vaak veel oudere mensen 
zeggen. En in zekere zin is dat ook zo. Maar 
de evolutie is nu zodanig snel gegaan dat 
sommigen uit de boot dreigen te vallen.

We gaan geen namen van warenhuizen of 
supermarkten noemen, want het is overal 
een beetje zo. Via uw app of uw klanten-
kaartje kan je voordeel doen. Versta daar-
onder punten verzamelen die bij een be-
paald niveau een korting opleveren. Dat is 
al jaren zo. Vroeger kreeg je soms een kor-
tingbon van pakweg 5 euro, nu gaat dat via 
de app. Maar soms is het vervelend, want 
grote firma’s voeren vaak vernieuwingen 
door en dan moet de app ook al eens een 
upgrade krijgen.

Ook al miserie gehad
met uw app in de supermarkt?
Voor oudere mensen (en soms hier 
en daar voor een jongere) is het 
gebruik van een app in het warenhuis 
of supermarkt vaak een hele klus. 
Het gebruik van een app op de 
smartphone is een trend waar we al 
eventjes niet meer onderuit kunnen…

We hadden het laatst zelf voor: “je moet 
eerst inloggen meneer”, zei de kassierster 
mij toen de app niet werkte. Inloggen luk-
te niet. “Je hebt zeker geen G4?” vroeg ze 
toen. Op mijn smartphone heb ik wel  G4, 
en om eerlijk te zijn 75% van de smartpho-
negebruikers hebben ook nog niet altijd G4 
bereik, wel G2 en G3. Er zijn plaatsen waar 
je zelfs geen of nauwelijks bereik hebt, en 
daar wordt nog voortdurend aan gewerkt 
door de telecomoperatoren. Nu mikken ze 
al op G5 dat nog veel sneller gaat, maar daar 
moet je ook al een nieuwere smartphone 
met G5 voor hebben, als het al werkt want 
men is nog met de uitrol bezig. Maar daar 
lag het dus niet aan, ik had geen contact via 
wifi, en heb thuis maar gekeken wat er dan 

toch verkeerd liep. Er was een upgrade en 
die had ik nog niet doorgevoerd, en daarom 
werkte mijn app niet. Voelt u het al komen? 
Je moet dus eigenlijk al op voorhand thuis 
eens kijken of uw app up-to-date is, want 
anders mis je de korting waar je toch vooraf 
op had gerekend. Je kan ook thuis kijken 
welke kortingen in de aanbieding zitten en 
ook de reclameblaadjes er eens bijhalen. En 
dan kan het ook nog fout lopen als de prij-
zen aan de kassa niet zijn aangepast. Want 
dat komt soms ook voor. Want in een super-
markt werken is een intense job. Het is wel 
een modetrend, we moeten er mee leren 
leven. Het is dit of naast de spaardeals of de 
kortingen grijpen. Uit onderzoek weten we 
dat nog een groot percentage (vooral oude-
re) mensen geen smartphone hebben. En als 
het ook nog mensen zijn zonder kinderen of 
kleinkinderen die eens kunnen helpen, dan 
is het al helemaal zeker om uit de boot te 
vallen. De boot van almaar snellere evolutie 
zeg maar, want telecommunicatieappara-
tuur is niet meer weg te denken uit onze sa-
menleving. En wij kennen nog veel mensen 
die geen smartphone, laat staan een pc of 
een tablet hebben. Vaak mensen van de ou-
dere generatie. – (D.D.)
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Femma Destelbergen werd in 1958 opge-
richt onder de naam KAV Eenbeekeinde en 
vierde in 2008 dan ook haar 50-jarig bestaan. 
Na de naamsverandering van KAV werd de 
groep omgedoopt tot Femma Destelbergen-

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

Eenbeek. In 2016 leek het einde van de groep 
nabij maar ze werd uiteindelijk nieuw leven 
ingeblazen en ging verder onder de naam 
Femma 9070. De activiteiten van de vereni-
ging gaan door in het clublokaal in de Bre-

denakkerstraat op het Een-
beekeinde. 

Leden en sympathisanten
De vrouwenbeweging telt 
momenteel 34 leden, maar 
ook sympathisanten die niet 
officieel lid zijn, nemen re-
gelmatig deel aan activitei-
ten. Niet-leden betalen wel 
iets meer per activiteit. De 
groep staat onder leiding 
van een 7-tal vrouwen en is 
daarnaast  georganiseerd in 
werkgroepen rond thema’s 
als koken of crea. Femma 
9070 werkt bovendien regel-
matig samen met groepen 
uit de omliggende gemeen-
ten. 

Activiteiten
De vereniging organiseert maandelijks een 
activiteit. Die kan variëren van kooklessen 
of bloemschikken tot crea of naailessen. De 
naailessen worden begeleid door een les-
geefster die de deelnemers kan bijstaan waar 
nodig. Normaal gezien brengt iedereen zijn 
eigen project en materiaal mee naar de crea 
of het naaien. Bij een eerste reeks naailessen 
was er voor beginners wel een naaimachine 
voorzien.

Dit jaar ziet er ook voor Femma 9070 anders 
uit. Tijdens de zomermaanden kon op dins-
dagavond en vrijdagnamiddag de creaclub 
samenkomen. Doordat er telkens maximaal 
10 deelnemers mochten zijn, moesten de le-
den op voorhand reserveren. Verder organi-
seerden ze in die periode avondwandelingen 
tot het begin van de wintertijd. De organi-
satie heeft ook activiteiten moeten afblazen. 
Zo waren ze bijvoorbeeld van plan om een 
quiz te organiseren waar ook de gezinnen 
van de leden aan konden deelnemen. Een ge-
plande nieuwjaarsreceptie in openlucht met 
versnaperingen en muziek onderging jam-
mer genoeg hetzelfde lot. Momenteel liggen 
alle activiteiten weer noodgedwongen stil. 

Nieuwsbrief
Femma 9070 houdt de leden en sympathisan-
ten op de hoogte van het reilen en zeilen van 
de groep met een maandelijke nieuwsbrief 
via mail of in de bus. 

Contact
Geïnteresseerden kunnen voor meer infor-
matie terecht op femma.be/nl/groep/destel-
bergen-9070 of op de Facebookpagina van 
de groep.

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: Femma 9070
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Na een zware periode in zijn leven kwam vo-
rig jaar nu ook coronapandemie. Ofschoon 
hij daarvan gespaard bleef maakte het hem 
wel eenzaam, waardoor hij veel stof kreeg 
om na te denken. “Mijn levensloop flitste 
meer en meer door mijn hoofd, en hierdoor 
kreeg ik het besef dat ik al van kinds af aan in 
traumatische situaties ben opgegroeid. Door 
gebrek aan nestwarmte ben ik op 18-jarige 
leeftijd bij de para’s gegaan om me daar te 
bewijzen en echt te laten zien dat ik iets te 
betekenen had in de maatschappij. Als ik nu 
terugkijk op die periode met tegenslagen, 
zoals een faillissement met  een zelfstandige 

Sven Dupont kreeg creatieve inspiratie na zware periode
In onze gemeente zit veel verborgen talent dat lees je af en toe bij een 
interview van een of andere inwoner. Ook Sven Dupont uit de Tramstraat in 
Heusden heeft voor de buitenwereld verborgen talenten. 

zaak, een echtscheiding, schulden en dan te-
rug recht kruipen uit een diep dal, dan ben 
ik daar nu mentaal heel sterk uitgekomen 
en dat heeft me naar andere inzichten kun-
nen leiden”. 
Sven Dupont heeft nu een nieuw houvast 
gevonden en ging in de coronalockdown 
echt creatief aan de slag met onvermoede 
talenten. Wij brachten hem recent een be-
zoekje in zijn leuk ingericht appartement, 
vol met kunst die hij zelf heeft ontworpen 
en gemaakt. We waren oprecht verrast, 
want we hadden de tip al gekregen van 
enkele van zijn vrienden dat we bij Svenny 

even moesten gaan kijken voor misschien 
wel een leuk verhaal. Sven stopt zijn ener-
gie nu in creativiteit. Hout en epoxy zijn de 
materialen waarmee hij aan de slag ging en 
waaruit waarlijk knappe resultaten tevoor-
schijn kwamen. 

“Mijn werk geeft mij een intense voldoening 
en ik denk dat mijn realisaties ook wel mo-
gen gezien worden”, vertelt Sven Dupont 
in alle eerlijkheid, en zonder echt hoogdra-
vend te worden. De kunstige werkjes verras-
sen ons: een kleurrijk schaakbord met gede-
tailleerde figuren, tal van kleine en grote 
houten treinbilzen die omgevormd werden 
met kleurrijke toetsen, met epoxy bewerkte 
werken waarbij je een eigen stijl ziet en ook 
wat moderne tekeningen.

De variatie is enorm, hier schuilt talent. Sven 
denkt terecht om op de ingeslagen weg 
door te gaan en misschien op termijn een 
kunstenaarsstatuut te creëren om zo op-
nieuw op zelfstandige basis bedrijvig te zijn. 
“Misschien kan ik hier mijn boterham mee 
verdienen als het aanslaat bij het publiek”, 
laat Dupont ons verstaan. Maar het zijn nu 
moeilijke tijden, want tentoonstellingen 
voor een ruimer publiek zijn nog niet toege-
laten.  En daar hoopt Sven toch op. “Ik voel 
me door mijn werk elke dag beter worden, 
en heb het gevoel dat ik vooruit kan gera-
ken door op deze weg voort te gaan”, zegt 
hij ons tot afscheid. En ja we hebben de in-
druk dat Sven er met zijn werk kan geraken, 
tenminste als die verdomde corona nu eens 
perspectief zou bieden.

We hopen het met hem. – (D.D.
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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

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)

                                                                                                 
 

Wij hopen, samen met u, op betere tijden. Ook de 40 muzikanten van uw lokale 
muziekharmonie zijn afhankelijk van de vaccinaties. Bovendien hebben zij een flink 
aantal repetities nodig om jullie een vlekkeloos concert te kunnen aanbieden. 
Onderstaande concertagenda is dan ook voorwaardelijk en afhankelijk van de 
evolutie van Corona en van de beslissingen van de politici. 
 

Concertagenda: 
Zo?/05/2021:  Om 15.00 uur: Openluchtconcert in WZC Kouterhof te Heusden.  
    (Datum ligt nog niet vast.) 
Zo 20/06/2021: Openluchtconcert in Heusden a/d Maas, Nederland.  

Ter gelegenheid de 45ste verjaardag van de plaatselijke muziekharmonie 
aldaar.  
In samenwerking met nog meer muziekverenigingen uit Heusdens in binnen- 
en buitenland.  

Zo 08/08/2021: Om 17.00 u.: Openluchtconcert op de Kouter, achter de kerk van Heusden. 
     T.g.v. van Heusdenkermis. (Bij regen in de grote tent van de gemeente.)  
Ma 09/08/2021: Om 11.00 uur: Aperitiefconcert t.g.v. Heusdenkermis. 
    Op het podium bij Britannia, Dorpsplein te Heusden. 
Zo 22/08/2021: Om 13.00 u. of later: Openluchtconcert in het Reinaertpark, achter het 

gemeentehuis van Destelbergen t.g.v. “Leven in ’t Park”. (Uur nog in overleg) 
Zo 22/08/2021: Om 11.00 u.: Kioskconcert in Knokke. 
Zo 29/08/2021: Van 10.30 tot 12.00 u.: Kioskconcert tussen de bloemen, Kouter te Gent.  
Zo ?/09/2021:  Aperitiefconcert t.g.v. het 50-jarig bestaan van het DSMG.  
     Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg. (Datum en uur zijn nog in overleg)  

Za 16/10/2021: Om 19.30 u.: Themaconcert “Reisgen ten” in het JGC te Destelbergen. 
    Wij maken een muzikale reis rond de wereld.  
    Met komische randanimatie door de acteurs van Tatertheater rond de  
    perikelen van de toerist op reis.  

Zo 17/10/2021: Om 14.30 u.:Themaconcert “Reisgen  ten” in het JGC te Destelbergen.  
     Namiddagvertoning. 
 

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

 

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

 

Vzw KOGH, daar zit nog steeds veel muziek in. 
Maar die kan er nu nog niet uit, wegens Corona. 

Erkende muziekvereniging sinds 1819 

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

Olivier Speltdooren blijft 
voetballen
Olivier Speltdooren, de uitbater van Chaflo, 
heeft bij SK Lochristi een nieuwe verbinte-
nis ondertekend voor volgend voetbalsei-
zoen. Olivier is bij de ploeg van de buren uit 
de Bosdreef in Lochristi de gewaardeerde 
ploegkapitein en is er al enige tijd actief. 
Maar hij liet wel verstaan dat in deze coro-
natijden zijn zaak altijd op de eerste plaats 
zal staan. Wij hadden gedacht dat Spelt-
dooren dichter bij huis (FC Destelbergen?) 
zou spelen, maar dat is dus niet het geval. 
(D.D.)

GITAARLES voor beginners
TE KALKEN

AKOESTISCH - ELEKTRISCH

Coronaproof!

JO - 0476-74 79 95
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Tekst, foto’s en repro’s: Ivan Nimmegeers

WIJN VAN BELGISCHE BODEM
In 2018 bereikte de Belgische wijnbouw en recordproductie van bijna 2 miljoen liter 
wijn (in 2019 1,5 miljoen liter). Het aantal wijnbouwers neemt verder toe en ook de 
aanplant gaat voortdurend de hoogte in. In 2019 werden in België meer dan 441 ha 
wijngaarden verbouwd door 154 wijnbouwers. Elk nummer van Wegwijs stellen we 
één wijn van Belgische terroir voor, die de wijnconsument zal toelaten zijn ecologi-
sche voetafdruk te verkleinen.

Jerom Winery Chardonnay 2018 Droge witte wijn Geproduceerd in België
Locatie: Jerom Winery, Wijn(t)huis, Helshovenstraat 18, 3840 Borgloon, België 
Provincie: Limburg
Gebied:  Haspengouw
Druivensoorten: 100% Chardonnay
Gastronomie: zeevruchten, vis en gevogelte 
Prijsindicatie: 9,99 euro (75 cl)

Om aan de vraag van Haspengouwse fruittelers op zoek naar diversificatie op hun bedrijf tegemoet 
te komen, startten Ghislain Houben en zoon Jeroen in Borgloon in 2017 Jerom Winery. “Telen van 
wijndruiven is een logische stap voor een fruitteler maar het maken en commercialiseren van wijn 
is ver van hun bed. Vandaar de opzet van het concept Jerom Winery. Fruittelers telen kwaliteitsfruit 
volgens contract. Jerom Winery doet een afname- en prijsgarantie op lange termijn, maakt de wijn 
en doet de commercialisatie,” aldus Jeroen Houben. “Ons systeem is wel vergelijkbaar met het 
principe négociant. Momenteel is er zo goed als geen handel in ‘Belgische wijndruiven’. Daarom 
hebben al onze 6 telers ook effectief wijngaarden voor ons aangeplant. Wij zijn dus betrokken vanaf 
de eerste dag. Dit jaar is er 105.000 kilo wijndruiven aangeleverd, goed voor een wijnproductie 
van 60.000 liter (80.000 flessen). Ongeveer 50% van de voor ons aangeplante hectares is hiermee 
in opbrengst. Het totale areaal ligt rond 30 ha. Dit jaar is er 105.000 kilo wijndruiven aangeleverd, 
goed voor een wijnproductie van 60.000 liter (80.000 flessen). Ongeveer 50% van de voor ons 
aangeplante hectares is hiermee in opbrengst. Het totale areaal ligt rond 30 ha.” Voor de Chardon-
nay 2018 werd niet gekozen voor een assemblage met de kruising Muscaris zoals voor de jaargang 
2017. Wijnmaker Ghislain Houben, tevens professor bedrijfseconomische wetenschappen aan de 

UHasselt, laat de gezonde druiven gedurende 4 weken gisten bij 18°C en na 6 maanden bewaring in inox vaten 
bottelen met schroefdop door Associated Beverage Solutions in Courcelles.

Jerom Winery Chardonnay 2018
De diepgele Jerom Winery Chardonnay 2018, een monocépagewijn, ontplooit een intens boeket met aroma’s 
van wit (appel, peer), geel (abrikoos, perzik) en citrusfruit (citroen) met bloemige tonen (vlierbloesem). De 
droge mond met een gemiddeld alcoholgehalte, een matige zuurgraad en lichte fruitsmaken zet verfrissend aan; 
rond, evenwichtig en medium-bodied. Deze wijn kan 3 tot 4 jaar op fles rijpen en geserveerd op een temperatuur 
van 7 tot 10°C gaat deze Chardonnay goed samen met zeevruchten, vis en gevogelte. 7.000 flessen werden van 
deze Jerom Winery Chardonnay 2018 gebotteld.

Sherry (ook bekend als Jerez in het Spaans of Xé-
rès in het Frans) is afkomstig uit de regio Andalusië 
in het uiterste zuiden van Spanje, in de buurt van 
de stad Jerez de la Frontera. In DO Jerez-Sherry-
Manzanilla de Sanlúcar wordt een grote verschei-
denheid aan Sherry-wijn geproduceerd, van zoete 
wijnen tot versterkte wijnen. Zoete wijnen worden 
verdeeld over Pedro Ximénez en Moscatel, afhan-
kelijk van het soort dat tijdens de productie wordt 
gebruikt. Wat de versterkte wijnen betreft, is er een 
groot aanbod, waaronder Fino, Amontillado, Man-
zanilla, Oloroso, Medium, Cream en Palo Cortado, 
die afhankelijk van het resultaat van het rijpings-
proces onder de ´velo flor´ worden ingedeeld. Een 
unieke eigenschap van deze wijnen is het rijpings-
proces met behulp van de Solera-methode.

Mediterraan klimaat
Jerez heeft een heet, zonnig mediterraan klimaat 
met gemiddeld 300 dagen zon, milde winters en 
zeer hete zomers. De regenval met gemiddeld  620 
liter per vierkante meter is hoog, maar beperkt tij-
dens het groeiseizoen. Twee dominante winden: 
de koele en vochtige poniente uit het westen en de 
en droge, hete levante uit het oosten De albariza-
bodem met een hoog kalkgehalte biedt een goede 
drainage en zorgt voor een goede waterhuishou-
ding voor de wijnstok, waarbij rechthoekige putjes 
(“aserpiado”) tussen de rijen wijnstokken na de 
oogst het water opvangen en tijdens de zomer een 
harde korst verdamping voorkomt.

Solera
Solera-methode is een systeem waarbij gebruik 

wordt gemaakt van verschillende vaten van ver-
schillende jaargangen. Het systeem maakt gebruik 
van gestapelde vaten, waarbij een deel van de in-
houd van een vat wordt geëxtraheerd en vermengd 
met het onderste vat, waarna het vat wordt gevuld 
met de inhoud van het bovenste vat. Zo komt de 
nieuwe wijn geleidelijk aan dankzij de ouderdom 
van de rest van de inhoud van de dekvloeren.

De druivenvariëteiten
De meest aangeplante druif is Palomino, die wijnen 
produceert met een groengele kleur (die goudgeel 
wordt met verouderen), een lage zuurgraad en een 
laag alcoholgehalte door het feit dat de druiven zeer 
vroeg worden geplukt. Raskenmerken ontbreken, 
wat de druivenvariëteit geschikt maakt voor de pro-
ductie van sherry van fino tot amontillado, waarbij 
de wijnstijl bepaald wordt door de biologische of 
oxidatieve rijping. De Palomino druiven geven een 
basiswijn die een laagje flor kan krijgen vooraleer 
hij zich in het solera systeem gaat ontwikkelen. De 
druif, ook wel bekend onder de naam Listán, groeit 
op de kalkrijke bodem van de provincie Cádiz. 
Na Palomino is de belangrijkste druif voor zoete 
sherry Pedro Ximénez (PX). Pedro Ximenez is een 
druif die in Andalusië uitstekend gedijt met grote 
trossen zwarte bessen met dikke schil en die zorgt 
voor één van de rijkste, zoetste en donkerste wijnen 
ter wereld. Het hart van de productie ligt in de regio 
Montilla-Moriles waar versterkte wijnen, gelijkend 
op sherry, worden gemaakt. De druif heeft een ta-
melijk hoog alcoholgehalte, weinig aciditeit en een 
hoog suikergehalte. De trossen worden vaak in de 
zon gedroogd tot ze volledig zijn verschrompeld en 

als basis dienen voor de PX, 
die vervolgens zal worden ge-
bruikt om bepaalde types van 
Montilla en Sherry zoeter te 
maken.
Muscat d’Alexandrie wordt 
met heel kleine hoeveelheden 
geteeld. De grote, ellipsvor-
mige bessen met een vrij dunne en tamelijk resis-
tente schil, kleuren eerst dofgroen en daarna, af-
hankelijk van de rijpingsgraad, van groengeel naar 
goudgeel; verkleurend bij blootstelling aan de zon, 
De druiven met lange, stevige steeltjes zijn stevig, 
knapperig, sappig, zoet en hebben zeer muskus-
achtig vruchtvlees. De zwarte vorm bestaat, maar 
is zeer zeldzaam. In Spanje heeft men onlangs een 
roze mutatie gevonden die de naam Moscatel Rosa 
draagt, niet te verwarren met de Moscatel Rosado.

Flor en biologische rijping
Biologische rijping vereist de aanwezigheid van 
flor. Flor is de sluier of dunne laag van inheemse 
gistcellen die zich op het oppervlak van de wijnen 
vormt. Het is een soort ivoorkleurig,  wasachtig 
schuim, tot twee centimeter dik, dat de wijn be-
schermt tegen luchtcontact en dat alleen op natuur-
lijke wijze kan groeien in het specifieke klimaat van 
Zuid-Spanje. De gisten voeden zich met de alcohol 
en andere voedingsstoffen in de wijn en zuurstof 
in de atmosfeer. Vandaar dat nieuwe wijn regelma-
tig moet worden toegevoegd om de flor te blijven 
voeden. De gisten produceren zelf kooldioxide en 
aceteelaldehyde. Het aceteelaldehyde geeft de bio-
logische gerijpte sherry hun unieke smaak. Om te 
kunnen gedijen heeft de flor de juiste hoeveelheid 
alcohol (tot 15,5% abv), de juiste vochtigheid (< 
65%) en temperatuur (ongeveer 20°C) nodig. De 
flor groeit het sterkst in de lente en de herfst en 
neemt af in de winter en de zomer.

Proefbank Fino
Fino wordt in Andalousië in de plaats van tafelwijn 
gedronken. Het is een lichte, frisse, droge sherry 
met een amandelsmaak en lichtgele kleur. Rijping 
onder flor en ongeveer 15% alcohol. De fino’s zijn 

Sherry, Spanjes grootste bijdrage aan de wijnwereld (Deel 1)
De versterkte wijnen van Sherry (ook bekend als Jerez in het Spaans of Xérès in het Frans) 
vormen door hun uniek en bijzonder karakter de grootste bijdrage van Spanje aan de wijnwereld. 
Geen enkel ander wijnland heeft sherry. Na jaren van protest tegen de sherryimitaties, zoals in 
Cyprus, Australië en vooral Zuid-Afrika, verklaarde de Europese Unie in 1996 dat alleen wijn met 
Denominacion de Origen Jerez het woord ‘Sherry’ kan gebruiken

IN MEMORIAM

Halverwege februari 2021 stier-
ven al 2,38 miljoen wereldwijd 
aan de coronapandemie, in Bel-
gië alleen 21.599. COVID-19, 
de ziekte veroorzaakt door het 
SARS-CoV-2-virus, slaat wild om 
zich heen, niet alleen werd ik zoals zo velen getroffen 
in mijn directe familie- en vriendenkring, ook twee 
collega-wijnjournalisten André Devald en Thierry 
Joly, waarmee ik jaarlijks meerdere keren op reis 

ging, zijn mij ontvallen; alsook de 
moeder van mijn vriend-wijnboer 
Daniël Chotard, waarbij ik in 
1994 een week verbleef.
Mijn laatste reis met Thierry Joly 
dateert uit oktober 2019 naar aan-
leiding van The National Wine 
Day in Chişinǎu (Moldavië). Sa-
men ontdekten Thierry Joly en 

ik de appellaties Savoie, Apremont et Les Abymes, 
Provence, Château de Sales, Rasteau, Vacqueras, 
Brouilly, Cahors, Languedoc, Pic Saint-Loup, Vi-
enne, Ardèche en Côte de Bars. Met André Devald 
(54) ging ik naar de Elzas, Bordeaux, Rhône, Cahors 
en Languedoc. André Devald zat ook in het panel van 
de webinar op 3 oktober 2020 naar aanleiding van De 
Nationale Wijndag in Moldavië. Vaarwel vrienden, ik 
zal jullie missen.  Ivan Nimmegeers 
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GLAS OP DE WERELD
De wijnwereld globaliseert reeds 
tientallen jaren. Door de toenemende 
globalisering van de wijnwereld dient 
zich een enorme verscheidenheid 
van druivenrassen en wijntypes aan 
op onze markt, zowel uit koude als warme klimaten. 
Zoveel diversiteit van wijnculturen en smaken liggen 
op de schappen van wijnverdelers in onze directe 
omgeving. Elk nummer van Wegwijs zullen we 2 wijnen 
uit de diverse continenten en alle prijscategorieën de 
revue laten passeren op zoek naar karaktervolle en 
elegante en pure wijnen. Kritisch voor de alcoholrijke 
smaakbommen en vlakke massaproducten.

Cheval des Andes Mendoza 2017 
Locatie: Terrazas de los Andes, Luján de Cuyo, Mendoza Province, Argentinië
Continent: Zuid-Amerika
Gebied: Argentinië, Mendoza
Druivensoorten: Malbec (60%) en Cabernet Sauvignon (40%)
Gastronomie: gegrild vlees en groenten, steak 
Prijsindicatie: 91 euro (75 cl)

Cheval des Andes Mendoza is een gemeenschappelijke onderneming van Chateau Cheval Blanc en Ter-
razas de Los Andes. De wijngaarden liggen op grote hoogte in twee van de meest vermaarde subregio’s van 
Mendoza: Las Compuertas in Luján de Cuyo, de oudste en meest klassieke wijnbouwregio van Mendoza, 
en La Consulta, in de voorname regio van de Uco-vallei, verder naar het zuiden. 2017 kende een vroege 
oogst, maar ze begonnen te plukken op 6 maart en gingen door tot 10 april. De druiven werden in kleine 
kratten vervoerd en werden zeer zacht geperst. De verschillende percelen gistten afzonderlijk met geselec-
teerde gisten, de opvoeding duurde 15 maanden en was voor de helft in nieuwe en de helft voor een tweede 
keer gebruikte vaten, 90% Frans en de rest uit Oost-Europa. Er werden 45% Bordeaux-vaten gebruikt, 45% 
400-liter vaten en voor het eerst een eiken foudre van 2.500-liter. 81.500 flessen werden gebotteld op 21 
januari 2019. Het rendement bedroeg 35 hectoliters per hectare.

Cheval des Andes Mendoza 2017 
Cheval des Andes Mendoza 2017 wordt omschreven als een ‘Grand Cru’ uit Argentinië. Deze wijn combi-
neert de levendige en intense expressie en sappigheid van Argentijnse Malbec met de strengheid, elegantie 
en de elegantie van Cabernet Sauvignon en de know-how van Château Cheval, Grand Cru Classé A uit 
Saint-Emilion. De robijnrode Cheval des Andes Mendoza 2017 met granaatrode weerspiegelingen biedt 
een frisse, complexe neus met braambes, tabak, vanille, chocolade en leer. De aanzet in de mond met 
stevige, zachte tannines is soepel en rijk. Elegant, evenwichtig en vol. Lange afdronk. De wijn laat zich 
drinken op kamertemperatuur (15°C-18°C) als metgezel van steak met gegrilde groenten, gevogelte of 
lamsvlees. Nog jong om te drinken, maar laat zich rijpen tot  2040.

Saronsberg Viognier 2018 Wine of Origin Tulbagh South African Wine
Locatie: Saronsberg, Waveren Road, Tulbagh 6820, South Africa
Continent: Afrika
Gebied:  Tulbagh, Coastal Region, Western Cape, Zuid-Afrika
Druivensoorten: Viognier
Gastronomie: Zeevruchten en schaaldieren, geroosterde of gegrilde kip, kalfsvlees, varkensvlees, pikante 
smaken en Aziatische keuken
Prijsindicatie: 14,99 – 15,99 euro (75 cl)

Nick Van Huyssteen die in 2002 het domein kocht, moest het landgoed opnieuw opbouwen nadat een brand 
in 2003 de Tulbagh Vallei had geteisterd en het grootste deel van de wijngaarden had verwoest. Hij deed 
grote investeringen en nam wijnmaker Dewaldt Heyn aan, die de stijl van de wijnen van Saronsberg bepaalt: 
krachtige, complexe rode en aromatische, complexe witte wijnen met variëteitskenmerken.
De druiven werden in de vroege ochtend met de hand geplukt, geforceerd gekoeld tot 4 °C en geperst met de 
hele tros. Alleen de eerste lichte persingen werden gebruikt. Het sap werd gedurende 48 uur bij 5 °C bewaard 
en werd vervolgens overgestoken. Een deel van 25% onderging een wilde gisting en de rest werd geënt met 
gist Vin 13 en CY3079 in telkens een derde van elk van de 500 liter Franse eikenhouten vaten van drie ver-
schillende kuipers. De gisting duurde gemiddeld 21 dagen, de gistingstemperatuur schommelde tussen 13 en 
18 °C. De wijn rijpte op zijn fijn bezinksel en de malolactische gisting werd voorkomen om de fijnere aroma’s 
te behouden. Na 11 maanden vatrijping werd de wijn overgestoken, met eiwitten gestabiliseerd en gebotteld 
na een fijne bladfiltratie.

Saronsberg Viognier 2018
De lichtgouden Saronsberg Viognier 2018 ontplooit aroma’s van geel fruit (abrikoos, perzik), peer, vanille, 
honing en fijne citrusfruitige (citroen) en bloemige tonen (kamperfoelie). De droge mond is fruitig, romig, 
rijk en fluwelig. Evenwichtig en fris in de afdronk. Opgediend tussen 10 en 12°C is deze Saronsberg Viognier 
2018 de ideale begeleider van gerechten met subtiele kruidige aroma’s en  smaken (geroosterde of gegrilde 
kip, kalfsvlees, varkensvlees, pikante smaken en Aziatische keuken), maar tevens bij zeevruchten en schaal-
dieren en koeienkazen (Cheddar, Comté, Gruyère). Het bewaarpotentieel bedraagt 5 jaar.

Antoine Dupré nieuwe CEO op Vidal-Fleury
Woensdag 23 december 2020 was de laatste werkdag van Guy Sarton du Jonchay 
en zijn echtgenote Monika op Vidal-Fleury na 13 jaar dienst. Antoine Dupré wordt 
de nieuwe CEO van de Rhône  producent Vidal-Fleury. Antoine is houder van een 
Diplôme National d’Oenologie (DNO-Bordeaux), van een Master gespecialiseerd in 
de internationale handel in wijnen en gedistilleerde dranken en een diploma WSET 
3 (ESC Dijon). Zijn technische vaardigheden zullen Antoine Dupré in staat stellen 
steeds verder te gaan in het zoeken naar uitmuntende wijnen, de grote kenner te 
ontwikkelen in landen waar Vidal-Fleury nog niet voldoende aanwezig is (China, VS, 
Brazilië...) en het Franse verkoopapparaat nieuw leven inblazen, een onmisbaar ele-
ment voor de invloed van een prestigieus Frans huis. Bovendien zal Antoine zoeken 

naar manieren om de milieustrategie te verbeteren in overeenstemming met de markten.

licht gekoeld te serveren (7 à 8°C) als aperitief en 
bij zoete desserts, gezouten vlees, harde kazen, ge-
vogelte, tapas en noten. Fino verliest snel zijn fris-
heid en moet zo snel mogelijk gedronken worden 
na de botteling.

Bodegas Williams & Humbert - Cedro 
Sherry DO Fino Pale
Deze Cedro Fino Pale van Bodegas Wil-
liams & Humbert, die 36 maanden heeft 
gerijpt, geurt naar gebrande amandelen 
en gist en tonen van koffie. Deze droge 
Sherry met delicate amandelsmaak is 

zeer elegant. In de afdronk een goe-
de persistentie.

Domecq Dry Fino
De bleekgouden Domecq Dry Fino, geurt 
droog en ziltig naar amandel, sinaasappel, 
rozijn en witte peper. In de lichte, elegante 
mond fris, krachtig en ziltig. Smaakvol, strak 
en uitzonderlijk droog.

Gonzalez Byass Tio Pepe Palomino 
Fino Muy Seco Sherry
Tio Pepe Dry Fino is een frisse, droge 
sherry met een licht zilt karakter en 
tonen van amandelen, walnoten, gist, 
appel, citroen en honing.  In de mond 
droog en gestructureerd. Zeer lange af-
dronk.

‘La Ina’ Fino Sherry 
‘La Ina’ Fino Sherry met aroma’s van 
peer, amandel en appel en vleugje citroen 
in de mond. De frisse afdronk presenteert 
een broodtoon.

Lusteau Fino Jarana Very 
Dry
De gemiddeld strogele Lus-
teau Fino Jarana Very Dry mt groene 
weerspiegelingen, openbaart aroma’s 
van amandel, noten, citroen , abrikoos 
en gist. In de mond, fris, droog en rijk. 
Vol in de afdronk.

Valdespino Fino ‘Inocent’ Single Vineyard
Valdespino Fino ‘Inocent’ Single Vineyard 
presenteert een strogele kleur met gou-
den tinten. Complexe en scherpe aroma’s 
met amandelen, hazelnoten, paddestoelen, 
groene appel, peer en gist met ziltige to-
nen. Delicaat maar met een rond en romig 
in de mond met een stevige structuur. Een 
lange, minerale afdronk.
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