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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 23/4 en 2/5 teksten dienen binnen 
te zijn 12/4 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

9070
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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

An Eggermont wil graag 
terug exposeren. Blz. 8

Dikke boom Aelmeersstraat

kreeg heraanplant. Blz. 49

Vervolg oorlogsverhalen.

Blz. 18-19 & Blz. 24-25

Afscheidscentrum Gentier
had zware periode 
door Corona. Blz. 5

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.

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.
ARGENTA VERZEKERINGEN
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Zo simpel kan het zijn.
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Bij Argenta doen we meer dan verzekeren.

We staan je bij tot je weer gerust bent.
Ontdek ons aanbod op argenta.be/verzekeren

Zakenkantoor Van Laere Bvba 
Dendermondesteenweg 447

9070 DESTELBERGEN

tel 09 228 60 84

destelbergen@argenta.be

ON 0477 448 153 RPR OOST-VLAANDEREN

04F4C4EB-B752-49DB-826C-944281C2ACA6.indd   1 24/02/2021   9:30:01
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Bij Argenta doen we meer dan verzekeren.

We staan je bij tot je weer gerust bent.
Ontdek ons aanbod op argenta.be/verzekeren

Zakenkantoor Van Laere Bvba 
Dendermondesteenweg 447

9070 DESTELBERGEN

tel 09 228 60 84

destelbergen@argenta.be

ON 0477 448 153 RPR OOST-VLAANDEREN
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Bij Argenta doen we meer dan verzekeren.

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

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

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

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist

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).

o.a. in dit nummer...
• Powerwandeling ‘t Klaverken  ............................  3
• Zware periode Afscheidscentrum Gentier  .........  5
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TE KOOP
Lederen vesten, 2dehands, 3 stuks 
(Dermabelle), 2 heren (bruin – don-
kerrood – taille: 52 en 58.
1 dames (zwart) – taille: 46 – Prijs: 50 
euro/stuk Info: 09-229.22.24

GEZOCHT
Ik koop al uw muntstukken en biljetten van ganse we-
reld, ook ganse verzamelingen. Ik kom vrijblijvend aan 
huis zonder verplichtingen. Gsm: 0486-33.89.20

TE KOOP
Kerselaar tv kast, H 164, D  056, BR 120
Prijs 200 euro. Info: 0476-411 287

TE KOOP
Gazelle elektrische damesfiets. 
Kleur platina/beige. Maat 49. Nieuw 
aangekocht in 2012. 2500 km gere-
den. Golden accu met grote actiera-
dius. V.P. 590 euro Tel. 0494/21.96.83

TE KOOP
Gazonmaaier KUBOTA  tweedehands, Japans topmerk 
4-takt, 5.0 HP, 2 versnellingen, zelftrekkend, aluminium 
chassis, 50 cm maaibreedte, maaihoogte 6 standen, prijs 
te bespreken. Tel. 09-230 12 76

TE KOOP
bureelmeubel Ikea:  blad 160cm 
x 75 cm. 2 laden (één opklapbaar 
voor toetsenbord en/of muis). 
Licht beschadigd bij verhuis, vol-
ledig hersteld. VP: 35 euro, af te 
halen Residentie Park Burg. Libbrechthof 3/104, Destel-
bergen info:michel.raskin42@gmail.com 0497-501927.

TE KOOP
Fiets zeer goede staat, licht grijs THOMSON, 150 Euro. 
Slaapkamer 2 pers. Gratis. Tel. 09-231 30 87

TE KOOP
Suske en Wiske. Collectors 
item voor de liefhebber: 5 vi-
deo’s voor 5 euro. In goede 
staat. Info: 0477-253634

TE KOOP
Moulinex Airfryer, nieuw 99 euro, vraag-
prijs 50 euro. Wegens dubbel gebruik. Info 
09-228 11 04

TE KOOP
Onkruidverdelger WOLFGANG,
elektrisch, 2x gebruikt.
15 euro - info: 0495-679801

 
TE KOOP
Collectie Beatles-LP’s (14 stuks). 
Prijs otk - info: 0495-679801

TE KOOP
Wijnen (in houten kist, koel bewaard). Zes flessen wijn 
Chateau Gloria,  St. Julien,  Jaar 2001. Prijs : 190 euro; 
twaalf flessen wijn Chateau Corbin, Saint-Emilion, Jaar 
1995. Prijs : 350 euro. Info: 0495-309863
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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 

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.

AXEL
LENAERTS
makelaars

HUIS VERKOPEN? OF VERHUREN ?
Axel Lenaerts Makelaars

Dendermondesteenweg 501 - Destelbergen - 09-219 08 77
destelbergen@axellenaerts.be - www.axellenaerts.be

POWERWANDELING
’T KLAVERKEN
In het kader van de Internationale 
Vrouwendag van 8 maart hebben 
wij een powerwandeling gemaakt 
doorheen het landelijke Heusden.

Wil je in je bubbel van 10 wan-
delen, dan moet je het zeker uit 
proberen. Kan nog gedaan wor-
den tot 19 april.

Aan de hand van 16 posters van 
powervrouwen kan je een ui-
terst vrouwvriendelijke wande-
ling maken doorheen een deel 
van de gemeente.

We starten in de buurt van “Het 
Klaverken”, ter hoogte van Ter 
Laakt 15. Daar hangen ook richt-
lijnen uit over de te volgen weg!

Op iedere poster zie je een foto, 
de naam van de powervrouw en 

een QR-code. Door de QR-code voor je smartpho-
ne-camera te houden, krijg je meer informatie 
over de persoon die op de poster staat. Om zeker 
niemand uit te sluiten hangt er ook de informatie 
over de betrokken vrouw op papier.

De totale wandeling bedraagt 5 km. Buggy mo-
gelijk, helaas geen rolstoel door de zandwegen.

Wil je meer informatie of laat je graag weten dat 
je gaat wandelen, contacteer Nadine Malyster 
op nadinemalyster@skynet.be of 09/2304249 of 
0496/376929. Succes en geniet ervan!

Het VIVA team Destelbergen/Heusden
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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 in-
braken in woningen en/of voertuigen. Graag richten we een oproep om bij 
verdachte 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 probleem 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 !

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 !

De club is nu gefusioneerd met FC Destel-
bergen, maar op het terrein wordt nog 
steeds getraind. Het betrof gelukkig oude 
kleedkamers die eerlang worden afgebro-

Vandalen stichten brand in oude kleedkamers VS
Eind februari werd door vandalen brand gesticht in de oude kleedkamers van 
het gemeentelijk voetbalterrein waar tot vorig jaar VS Destelbergen speelde.

ken. Bij de brand werd een massagetafel 
en een volledige kleedkamer, incluis het 
dak, vernield. De brand werd opgemerkt 
door voorbijgangers, getuigen zagen 

enkele mannen weggelopen. De feiten 
hadden plaats tussen 17 en 18 uur. De 
brandweer was snel ter plaatse, maar de 
kleedkamer was vernield, zo vernamen we 
later van voorzitter Wim De Veirman van 
FC Destelbergen. De politie die ter plaatse 
kwam stelde meteen een onderzoek in.
Het terrein werd vorig jaar gekocht door 
de gemeente en in huur gegeven aan FC 
Destelbergen dat overigens ook de spelers 
van VS Destelbergen in de club introdu-
ceerde. De samenwerking was optimaal. 
Waarom iemand de kleedkamers in brand 
wou steken is totaal onduidelijk, het is dui-
delijk vandalisme want de kleedkamer is 
ook niet echt in gebruik.
De lokalen zijn nu rijp voor de sloop en er 
komen nieuwe kleedkamers en douches 
voor de jeugdploegen van de club. De 
voorzitter en de gemeente betreuren de 
feiten, zeker omdat bij de werking heel 
wat vrijwilligers betrokken zijn die zich 
voor de club inzetten. – (D.D.)

Bestuurslid Didier Scheire en terreinverzorger Jozef 
Verniers kwamen de schade opmeten. (D.D.)
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Ze zijn niet alleen, want alle begrafenisonder-
nemers hebben de voorbije twaalf maanden 
iets meegemaakt waar geen mens ooit aan ge-
dacht heeft dat zoiets kon gebeuren. “En wij 
zijn ook al 21 jaar actief in het vak ”, vertelt Jo-
han Gentier. Met dochter Britt die tijdens haar 
vakantie helpt, staat al opvolging klaar. “Wij 
leven mee met de mensen die iemand verlo-
ren hebben, maar dat men soms familie moet 
vragen, aangetrouwde familie en kleinkinde-
ren om thuis te blijven op de afscheidsceremo-
nie van een dierbare overleden, dat hakte er 
vaak heel hard in. En de maatregelen van de 
overheid om nu 50 mensen toe te laten als er 
10m2 afstand per persoon kan gewaarborgd is 
meestal niet realiseerbaar op sommige plaat-
sen. In het crematorium in Lochristi kunnen 
daardoor bijvoorbeeld maar 30 mensen bin-
nenkomen in de grootste zaal. En sommige 
kerken hebben die ruimte zelfs niet, het is dus 
altijd een beetje bijsturen en dat aan de fami-
lie duidelijk maken. Neem nu de dorpskerk in 
Destelbergen die is kleiner dan die in Heusden, 
Kalken heeft bijvoorbeeld de meest grote kerk 
in de regio. Ook het afscheid nemen en de be-
groeting kan niet de volledige familie aanwe-
zig zijn, dat moet soms individueel of maximaal 
met twee. Gelukkig is er altijd begrip, wij kre-
gen veel dankbaarheid en steun van mensen 
die een dierbare verloren, want er is duidelijk 
besef voor de situatie. Maar ook wij hopen op 
een terugkeer naar het normale”.

Afscheidscentrum Gentier had zware periode door corona
Nicole en Johan de zaakvoerders van het afscheidscentrum Gentier-Verstraeten 
uit de Haenhoutstraat in Destelbergen hebben een zware periode achter de rug.

Afscheidscentrum Gentier-Verstraeten heeft 
inmiddels zaken in Kalken (2012), Gent (2019) 
en in Wichelen (2020). Maart en november 
2020 zijn maanden geweest waarbij enorm 
veel overlijdens werden genoteerd. Dat was 
dubbel zwaar. “Normaal troosten mensen el-
kaar door elkaar een knuffel te geven of een 
kus, maar dat kan nu niet. Afscheid nemen 
vindt nu plaats in beperkte kring. Mede daar-
door zijn wij ook op livestream overgeschakeld 

om mensen thuis de kans te geven om toch de 
plechtigheid te kunnen volgen. De plechtig-
heid kan bij ons doorgaan in het funerarium 
met onze eigen voorganger. In deze moeilijke 
tijd willen wij ook graag ons fantastisch team 
bedanken dat nog altijd klaar staat, zowel bij 
dag als nacht”, benadrukt Johan.
Het afscheidscentrum heeft zo’n 14 medewer-
kers. “Ondanks de vele overlijdens door coro-
na zijn we steeds veilig kunnen blijven werken, 
niemand is besmet geworden. Want laat het 
wel duidelijk zijn, de huidige manier van wer-
ken is heel wat intenser dan voorheen, je moet 
echt op alles letten. Maar we zijn blij dat het 
nu de goede weg opgaat, periodes zoals vorig 
jaar waren enorm zwaar om dragen voor ie-
dereen”.  – (D.D.)

Enkele mensen van het afscheidscentrum Gentier-Verstraeten.
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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 APRIL  bij ons binnen zijn. 
Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van 100 euro
geschonken door Restaurant Hof van Heusden

We vroegen aan onze lezers:
Welke buitenlandse politieker vind je 
het sympathiekste ?

A. Merkel (Duitsland)
B. Macron (Frankrijk)
C. Rutte (Nederland)

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. Niet op restaurant/cafe 43%  
B. Niet naar kapper 41%
C. Geen grotere familiefeestjes 16%

Er waren 186 deelnemers.

Winnaar werd Patrick Lievens uit 
Heusden (43, 40, 17). Hij mocht zijn 
waardebon van 100 euro afhalen bij 
Lingeriezaak Aphrodite. Proficiat.

Wonnen ook
waardebonnen: 

Ph. Schevernels,
Lieve Bundervoet, Marc De Meyer,
Peter Vermeiren, An-Sophie 
Blancke, Hilda Pauwels, 
M.C. Devriese, Marc Decroock, 
Cédric Dutoit

“Naast onze 850 medewerkers zijn er bij 
ons ook ongeveer 450 vrijwilligers actief”, 
zegt algemeen directeur Githa Praet. “De 
vrijwilligers bemannen de cafetaria van 
onze woonzorgcentra en lokale dien-
stencentra, helpen mee bij activiteiten 
en uitstappen, voeren ritten uit in onze 
minder mobielen-centrales,. Tijdens de 
covid-pandemie bellen enkele vrijwilli-

Ook vrijwilligers gezocht voor minder mobielencentrale

Zorgband Leie & Schelde trakteerde vrijwilligers
Zorgband Leie & Schelde, actief op het grondgebied Laarne, Merelbeke, 
Destelbergen, Heusdenen en Nazareth, trakteerde naar aanleiding van de 
week van de vrijwilliger (eind februari-begin maart) de vrijwilligers op een 
heuse feestafhaalmaaltijd. Er werd ook een ballonvlucht verloot. Op de dag 
van de vrijwilliger, vorig jaar op 05/12/2020, kregen ze ook reeds allen een 
ontbijtpakket aangeboden.

gers vanuit onze dienstencentra mensen 
op die nood hebben aan een babbel, ze 
doen boodschappen of bakken honderden 
pannenkoeken die later verdeeld worden 
naar eenzame ouderen. Ook in de woon-
zorgcentra konden we rekenen op extra 
helpende handen toen die hard nodig wa-
ren”, voegt voorzitter Egbert Lachaert er-
aan toe.

“Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde 
voor een organisatie als de onze”, vult di-
recteur thuiszorg en vrijwilligerscoördina-
tor Björn Verhoeven aan. “Al heel snel na 
de opstart van onze organisatie werkten 
we een sterk vrijwilligersbeleid uit. Zo wor-
den vrijwilligers warm onthaald door onze 
vrijwilligerscoaches, kunnen ze aansluiten 
bij opleidingen en worden ze geregeld in 
de bloemetjes gezet op momenten zoals 
deze”.

Voor het vervoer naar de vaccinatiecentra 
met hun minder mobielen-centrales zoekt 
de Zorgband Leie & Schelde nog steeds ge-
engageerde vrijwilligers. Voel je u geroe-
pen? Neem dan zeker een kijkje op https://
www.zorgband.be/vrijwilligers - (D.D.)
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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. 
Mogelijks sturen we dan een 

reporter ter plaatse.

Was het ter gelegenheid van de verjaardag van de Boomplant-
dag van drie jaar geleden op exact dezelfde dag? Of was het 
als steuntje voor de lokale werking van de natuurvrienden uit 
De Zoetenhof en het voedselbos in de buurt van de Haenhout-
straat, dat een tiental herstelde, maar wel unieke vogels de 
vrije vlucht kregen. Dat initiatief had plaats op woensdag 24 
februari onder een helblauwe hemel en dus de lente en hun 
vrijheid tegemoet. De vogels waarvan sprake herstelden alle-
maal de voorbije maanden in het Opvangcentrum voor Vogels 
en Wilde dieren (VOC) in Merelbeke. 
Alle losgelaten dieren, drie torenvalken, twee uilen, tien zang-
vogels en een egel waren voordien afkomstig uit de regio en 
als gewond dier binnengebracht. Sommige van de vogels ver-
bleven al maanden bij VOC vertelde medewerkster Gwendo-
lyn. De bosuil was bijvoorbeeld in de problemen geraakt in een 
schoorsteen, de ransuil en de torenvalken hadden met breuk-
jes af te rekenen, wat een lange herstelperiode opleverde. Dat 
ze boven Destelbergen werden uitgezet was een tof initiatief. 
De locatie van De Zoetenhof en het voedselbos is ook uniek. In 
de Zoetenhof staan nu zo’n tweehonderd soorten bomen en 
ook nog eens driehonderd struiken, vernamen we van Philippe 
Vandewalle van vzw Voedselbos. De locatie wordt wat geheim 
gehouden maar bevindt zich wel degelijk in de wijk Haenhout. 
Daar was een vroegere paardenweide die nu een ecologisch en 
heel natuurlijk tintje kreeg. Het initiatief is inmiddels al drie 
jaar oud.

De dieren zelf vonden ge-
makkelijk hun weg naar 
de bomen. De uilen bleven 
blijkbaar samen in de hoge 
kruin van een boom, de egel 
die aan een winterslaap toe 
was, werd in een takkenwal 
uitgezet. Vlijtige handen 
van medewerkers zorgden 
dat de dieren uit hun kooi-
tjes konden wegvliegen. 
Enkele geïnteresseerden 
konden wat foto’s nemen 
van de vrije vlucht de lente 
tegemoet. – (D.D.)

De herstelde vogels werden in het 
Voedselbos De Zoetenhof vrijgelaten door 
medewerkers. (repro D.D.)

Unieke vogels kregen vrije vlucht in De Zoetenhof
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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 

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Vorig jaar werd haar ten-
toonstelling in kunstgalerij 
Papageno nog afgeblazen, 
en ook aan de Kunstroute 
met 12 deelnemers kon ze 
niet deelnemen omdat haar 
atelier in Sint-Amandsberg 
lag. Nu is het uitkijken naar 
een nieuwe kans om haar 

werken te tonen. Want An doet aardig haar 
best en heeft al wat werken thuis staan.
An woont al 51 jaar in Destelbergen en is af-
komstig van Gent. Ze volgde negen jaar op-
leiding in Sint-Lucas en de Kunst Academie in 
Gent. Haar discipline was tekenen en verdere 
exploratie in het eigen atelier van schilder-
kunst. Vanuit een aangeboren gave voor plas-
tische uitdrukking en de klassieke opleiding 
in al haar facetten, evolueerde haar werk bij-
na evident naar de abstractie. In termen voor 

An Eggermont wacht op nieuwe kans om te exposeren
Voor kunstenaars en creatievelingen is het een moeilijke periode omdat 
er nu geen tentoonstellingen zijn. In dat rijtje past ook kunstenares An 
Eggermont uit Destelbergen. 

Enkele van de werken van An Eggermont. (repro D.D.)

kunstkenners kunnen we vertellen dat An Eg-
germont haar werk figuratief vrij herkenbaar 
is en het non-figuratief werk is mediatief of 
sereen. In haar werk trekken de uitgesproken 
intensieve en zeer persoonlijke kleuren 
onbetwistbaar de aandacht. Ze werkt 
met kleuren aangebracht in opeenvol-
gende lagen van fel verdunde acryl verf, 
wat leidt tot een geheimzinnige transpa-
rantie die toelaat door te dringen in de 
materie en de techniek, waarbij ze goed 
de spanning en het ritme aanvoelt om te 
komen tot een ruime interpretatie. Haar 
werk omvat veel kleuren, vaak met acryl-
verf die bijna verweven is tot waterverf, 
wat het werk een vreemd soort gevoe-
lige maar vrouwelijke transparantie doet 
uitstralen.
An heeft een aangeboren gave voor de 
plastische uitdrukking en door haar klas-

sieke opleiding evolueerde haar werk bijna 
evident naar de abstractie. Soms lijken de 
werken fresco’s, maar je moet ze gezien heb-
ben om een waardeoordeel te kunnen vellen. 
Sommige mensen zullen het mooi, anderen 
te abstract vinden. Bijna onafgebroken sinds 
2001 exposeerde ze jaar na jaar, met een on-
derbreking vorig jaar door corona. Ze kijkt uit 
om opnieuw haar werken te kunnen tonen 
aan het publiek.

(D.D.)
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MARELUC
KLUSDIENST

Luc: 0495-28 48 94
Marina: 0486-36 68 29

marina.goethals2@telenet.be

VOOR       NA

VOOR       NA

VOOR       NA

SNELLE SERVICE:
U BELT, WIJ KOMEN LANGS !

GYPROCWANDEN
SANITAIRE WERKEN

SCHRIJNWERK, VERLAGEN PLAFOND
PLAATSEN ELEKTRISCHE BOILERS

LEGGEN LAMINAAT
OPKUIS TUINEN EN TERRASSEN

LEGGEN TUINPADEN EN KLINKERS
ONTSTOPPEN RIOOLPUTTEN

enz.

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOFFERTE

marina.goethals2@telenet.be

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

Douglas Firs 
of Gertjan Van 

Hellemont. (©A.D.)

Heusdenaar klimt uit
enorme rollercoaster

Douglas Firs mikt
op nieuw album
deze zomer
Jonge lezers die geïnteresseerd zijn 
in het muziekgenre, zullen hem 
allicht wel kennen, want Gertjan Van 
Hellemont, alias Douglas Firs, heeft al 
wat op zijn repertoire staan. Douglas 
Firs is een Gentse groep (indieband) 
rond singer-songwriter Gertjan Van 
Hellemont, Sem Van Hellemont, 
Simon Casier en Laurens Billiet.

In 2012 bracht hij zijn debuutalbum ‘Shimmer 
and Glow’ uit, en nadien volgde nog een en 
ander met tal van optredens. Maar vorig jaar 
liep het mis door Covid-19. Zijn enige concert 
dat jaar moest de Heusdenaar afzeggen door 
de geboorte van zijn zoontje. Vorig jaar werd 
dan ook een echte emotionele rollercoaster 
want het geluk van de geboorte van zijn 
zoontje werd overstemd door het overlijden 
van zijn moeder en grootmoeder, beide aan 
corona.
Heen en weer geslingerd tussen verdriet en 
blijdschap trok Gertjan naar zijn zolder om er 
te schrijven en te werken aan wat ‘Heart of a 
Mother’ zou worden, het nieuwe Douglas Firs 
album. Gertjan kan er nu al een grapje over 
maken en wijst naar de zinspeling: Heusden-
zolder! Hij nam meteen al zijn ideeën op en 
veel van wat je zal horen op de plaats zijn 

die eerste opnames: Gertjan die zelf zingt, 
gitaar speelt en daar dan laagjes aan heeft 
toegevoegd met piano, Wurlitzer, synths… 
Zijn vaste muzikanten kwamen langs voor 
wat drums, bas en extra keyboards. Voor de 
eerste keer werd niet in de studio, maar alles 
thuis in Heusden en op zolder opgenomen.
Het is nu Gertjans of Douglas Firs vierde al-
bum geworden die deze zomer moet uitko-
men. De reden is allicht dat er voorlopig toch 
nog geen concerten kunnen gegeven en dat 
er in de zomer misschien wel perspectief is. 
Net zoals bij het vorige werk had de mix van 
de plaat plaats in Louisville, Kentucky. Heart 
of a Mother is een ode aan zijn eigen moeder, 
maar ook aan zijn vriendin die toen op het 
punt stond om zelf moeder te worden. “Ik 
hoop dat de mensen die liefde zullen horen 
en voelen in deze songs”, zegt Gertjan. 
Heart of a Mother komt uit op Arlette 
Records/N.E.W.S. deze zomer. De eerste track 
is al te horen op YouTube, “maar door om-
standigheden konden we een clip die al klaar 
was niet uitbrengen, en moest ik 24 uur voor 
de première nog iets nieuws verzinnen. Ik 
keek rond in de living en zag voor mijn ogen 
gebeuren waar het nummer eigenlijk écht 
over gaat: hoop! En liefde! Ik besloot dat te 
filmen en zo geschiede.
De clip vind je hier: https://www.youtube.
com/watch?v=FWDiz-p1SME. De single is ook 
uitgebracht op een 45 toeren vinyl single. Op 
de B-kant daarvan staat een nummer dat en-
kel daar zal bestaan, dat dus niet op de plaat 
komt, en ook niet online zal te vinden zijn.
Meer info: https://douglasfirsband.bigcartel.
com/product/7-inch-limited-vinyl-one-day - 
(D.D.)

Paasstage
bij KFC Heusden
Van maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021 
organiseert KFC Heusden de jaarlijkse 
Paasstage. De paasstage wordt georgani-
seerd voor kinderen van U6 tot U13. Voor-
rang wordt gegeven aan leden van KFC 
Heusden. Kinderen van buiten KFC kun-
nen pas inschrijven als er nog plaats over 
is. De organisatoren rekenen op een 60-
tal inschrijvingen. 

Deelnemen kost 125 euro over te schrij-
ven op rekening BE45 3630 7954 4989 van 
KFC Heusden. Je kan ook informeren via 
de website van de club: www.kfcheusden.
be – (D.D.)
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

09 210 23 00 LEENSTRAAT 2A
9070  HEUSDEN Wij werken steeds na afspraak

DIERENARTSENCENTRUM
MALPERTUUS

OPTIMALE ZORG VOOR UW DIER

Algemene Diergeneeskunde

✓ vaccinatie en ontworming
✓ preventieve sterilisatie en 

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

Gespecialiseerde Diergeneeskunde

✓ Chirurgie
✓ Endoscopie
✓ Kankerbestrijding
✓ Medische beeldvorming,  

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

✓ Acupunctuur
✓ Hospitalisatie

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

www.dacmalpertuus.be

Ze verhuisden samen naar een ruim pand in de Koedreef in Des-
telbergen,  aan de prachtige Damvallei. Dat niet-essentiële win-
kels vorig jaar dicht moesten tijdens de coronacrisis heeft de 
verhuis allicht nog wat doen versnellen.

Helox is het vervolgverhaal op de acht generaties lange familie-
saga van Heursel 1745 met Eric De Waele, de gekende zaak die 
tot vorig jaar op de hoek van de Langemunt en de Hoogpoort in 
Gent gevestigd was, en drie generaties hoog professionele hor-
logeherstellers met Roberto de Bokx. De weg werd ingeslagen 
naar een nieuwe uitdaging in een nieuwe vennootschap. Helox 
staat niet enkel voor herstelling en onderhoud van uurwerken, 
maar ook juwelen zijn er in goede handen.

Wij brachten de nieuwe zaak een bezoekje en stelden vast dat 
het er al aardig draait. Het team bestaat uit zes mensen, met 
een heel ruim en overzichtelijk atelier en aanbod. Juwelierszaak 
Heursel is gerenommeerd en zaakvoerder Eric De Waele luister-
de naar zijn klanten om met zijn reparatiedienst de stap naar 
Destelbergen te zetten. “Wij zijn hier goed bereikbaar, en advi-
seren en ondersteunen hen bij hun keuzes en verlangens rond 
haute horlogerie en hoogkwalitatieve juwelen”, vertelt hij. “De 
samenwerking met Roberto de Bokx opende nieuwe perspectie-
ven want we hebben nu een volwaardige hersteldienst, want dat 
was ook één van de uitdagingen. Wij werken dus samen aan een-
zelfde project, waarbij we elkaar aanvullen”.

Roberto de Bokx heeft het herstellen van horloges en klokken 
met de paplepel meegekregen. Zijn vader en grootvader werk-
ten al aan horloges en klokken. In 2000 opende hij zijn eigen 
horloge atelier in Gent. Hij volgde stages bij alle grote merken 
o.a. Omega en Breitling in Zwitserland. Hij reviseert dus nage-
noeg alle grote merken, de hogergenoemde en uiteraard ook 
Longines, Tag Heuer, Rado, Tissot, Pierre Balmain en Certina. 

De twee, Eric en Roberto hebben elkaar gevonden in 2020 en zit-
ten nu al enkele maanden samen met hun medewerkers in De-
stelbergen waar ze hun nieuwe zaak kochten. – (D.D.)

Heursel 1745 en horlogemaker Roberto de Bokx
hebben elkaar gevonden in Helox in Destelbergen
Onze gemeente is twee belangrijke familiebedrijven 
rijker. Een beetje uitgekeken op de circulatieplannen 
in Gent en de moeilijke bereikbaarheid voor de eigen 
klanten, hebben Eric De Waele van Heursel 1745 en 
horlogemaker Roberto de Bokx ervoor gekozen een 
nieuwe weg in te slaan…

Het team van Heursel 1745 en Helox zitten 
samen in Destelbergen. – (©D.D.)
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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 boomplantactie van beweging.net is 
een actie die in het verlengde ligt van AIR-
bezen (2017) waarbij we de luchtkwaliteit 
in Oost-Vlaanderen in kaart brachten en 
Tournée Pédale (2019) waarbij we mensen 
motiveerden om gedurende één maand de 
auto zoveel mogelijk te laten staan.
De actie werd corona-proof georganiseerd 
door de kernbestuursleden.   Op 4 locaties 

600 inwoners van Destelbergen-
Heusden planten een boom

Boomplantactie
beweging.net Destelbergen 
is een groot succes
Op zaterdagvoormiddag 6 maart 
2021 verdeelden de vrijwilligers 
van beweging.net Destelbergen 
600 jonge boompjes onder de 
inwoners die zich hiervoor hadden 
ingeschreven.  Deze boompjes 
worden aangeplant in hun eigen 
tuin waardoor iedereen een klein 
steentje kan bijdragen aan een 
groene en gezonde buurt. 

(Bijlokeweg, Kouterstraat, Magerhoek en 
Kruisstraat) konden de ingeschrevenen, 
een appelbes (struik) of zoete kers (boom) 
ophalen.  Onze mandatarissen (Carine Plo-
vie, Marijke De Kerpel, Veerle Pauwels en 
Blijde Vercamer) en bestuursleden Ivan De 
Clercq, Eric Martens, Chantal Brackeva en 
Wim Van den Berghe zorgden ervoor dat 
iedereen zijn struik of boom kreeg samen 
met het nodige plantadvies.

Waarom deze actie? 
Bomen zetten CO2 uit de 
lucht om in zuurstof (die ze 
opnieuw afgeven aan de 
lucht) en biomassa (zoals 
hout, bladeren en wortels). 
Vooral jonge bomen slaan 
tijdens hun groei extra veel 
CO2 op. Daarnaast halen ze 
ook heel wat fijn stof uit de 
lucht doordat het blijft han-
gen aan hun blaadjes, tak-
ken en basten. Via de regen 
wordt dit fijn stof dan afge-
voerd naar de aarde.

Bomen zijn dus de longen van onze pla-
neet. En die planeet, daar moeten we met 
z’n allen zorg voor dragen. 

In totaliteit werden op die wijze door be-
weging.net dit voorjaar meer dan 4.000 
jonge bomen in de regio Midden-Vlaan-
deren aan de man gebracht.  Hoe meer 
bomen we planten, hoe meer zuurstof we 
geven aan een daadkrachtig klimaatbeleid 
en dat was alvast onze doelstelling.  

De boomplantactie is een actie van bewe-
ging.net Destelbergen, CM Oost-Vlaande-
ren en VDK bank.
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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. 

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
DestelbergenDrie graden stond er op onze thermometer, 

maar de jonge meisjes die er actief waren 
met hun groepstraining hadden er duidelijk  
zin in. Eerder waren ze ook al actief aan de 
Damvallei, maar daar komen zoveel wan-
delaars en lopers voorbij dat het niet rustig 
meer is. Dit keer stonden ze allemaal netjes 
op veilige afstand en met mondmasker aan 
werd er flink getraind. De balletschool zelf 
mag dan dicht zijn, trainen is nodig verdui-
delijkte lesgeefster An.
“Corona of niet wij, werken aan ons twee-
jaarlijks ballet examen. Compacte ballettrai-
ningen en pointes worden online geoefend, 
maar de conditietraining met sprongen en 
verplaatsingen doen we voorlopig altijd 
buiten. En het weer schrikt ons niet af”, ver-
telt An Van den Broeck.
“Dit was mogelijk dankzij de grote parking 
van Thermelec /Thesla. Wij zijn dan ook 
deze firma, één van onze sponsors,  zeer 
dankbaar. Waar ik zeer fier op ben is dat 
mijn leerlingen zeer veel discipline aan de 
dag leggen. Discipline daar staan wij voor 
en dat komt in deze tijden goed van pas”, 
vervolgt An.
Naast het feit dat de Balletschool om te 
trainen veel plaats nodig heeft, waardoor 
afstand houden echt vanzelfsprekend is, 
hebben de leerlingen ook nog eens hun 

Corona of niet, balletschool werkt aan tweejaarlijks examen
Het was behoorlijk fris die zaterdagmorgen 27 februari toen we op de 
parking van het bedrijf Thermelec/Thesla aan de Dendermondesteenweg, een 
conditietraining van de Balletschool van An Van den Broeck meemaakten.

mondmasker aan, dat is dus dubbel veilig. 
De lokale werking staat in schril contrast 
met beelden uit Amsterdam die we onlangs 
in het journaal zagen waar er mega veel 
jongeren samen kwamen en zonder mond-
maskers, met flesjes in de hand, volledig uit 
de bol gingen.
An opnieuw: “Een pluim voor onze jonge-
ren die blijven volhouden is hier wel op zijn 
plaats. 
Mijn idee om een openbaar examen met 
publiek te organiseren zie ik opnieuw door 
een 3de opstoot van het virus helaas in het 
water vallen. Toch blijf ik positief hopen dat 
we dan toch met een externe fysieke jury 
mogen en kunnen dansen… want opgeven 
doen we zeker niet. 
Bij mooi weer wil ik mijn leerlingen hun exa-
men op een plateau buiten laten dansen. 
Het geeft voor hen weer een perspectief en 
het gevoel naar een vertoning te kunnen 
werken. 
Het naar buiten komen met je balletkunst 
is het grootste cadeau dat je een ballerina/
danser kan geven. Trouwens onze ballet-
examens zijn zeer mooi om naar te kijken. 
Alle technische oefeningen worden zeer 
choreografisch opgebouwd en mogen als 
een staaltje van artistieke schoonheid zeker 
gezien worden”.

Enkele beelden van de openlucht 
conditietrainingen van de Balletschool. 
- (©D.D.)

De examendata van de Balletschool liggen 
inmiddels al vast, in de hoop dat er zeker 
perspectief komt, nl. zaterdag 19 juni voor 
de leerlingen van de pré school en basic 
school. Op zaterdag 26 juni voor de leerlin-
gen van de master school en zondag 4 juni 
voor de master leerlingen (Pro C).
An krijgt het laatste woord: “En we hebben 
nog iets nieuws in de pijplijn. Vanaf sep-
tember starten we op donderdag met een 
nieuw concept, DANCE STUDIO’s. Weer een 
spannend verhaal misschien voor een vol-
gend artikel?” – (D.D.)
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

VACATURE
SCHOOLJAAR 2021-2022

Balletschool
An Van den Broeck

ZOEKT VOOR HAAR NIEUWE DANSSTUDIO
OP DONDERDAG EN ZONDAG

DANSLEERKRACHTEN
IN TOEGANKELIJKE DANSSTIJLEN

Profiel :
• Wij zoeken gepassioneerde M/V dansleerkrachten in 

een hippe dansstijl. De persoonlijkheid van de docent 
staat boven de dansstijl.

• Stijlen kunnen variëren van: Modern, Jazz, Funky Jazz, 
Disco, Rock en Rol, Ball Room, Tango, Spaanse dans,…

 Wij denken op lange termijn. 

• Een dansleerkracht die in zichzelf wil investeren met 
pedagogisch inzicht zodat onze leerlingen groeien en 
veel dansplezier hebben.

Doelgroepen :
• Kinderen vanaf 8 jaar / adolescenten / volwassenen.

Lesdagen :
• Donderdag van 17u tot 22u, zondag van 9u-12u.

Contact : Tel. 0477 39 71 74  
  CV sturen naar:
  an@balletschool-anvandenbroeck.be

Prijzen van woningen
en appartementen
flink gestegen
Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem zijn de 
gemeenten waar een woning of een appar-
tement kopen het duurst is. De mediaanprijs 
voor een woning in Knokke (in Heist is het 
minder) bedraagt 710.000 euro. In Latem is 
dat 703.194 euro. De mediaanprijs in Destel-
bergen ligt op 328.000. Als we een gemid-
delde nemen van alle verkopen in 2020 (de 
recentste cijfers dus, excl. appartementen) 
dan kostte een woning in Destelbergen en 
Heusden maar liefst 433.000 euro. Als je dat 
vergelijkt met 2019 was dat toen 418.500 en 
in 2018 zelfs maar 381.000 euro. Een flinke 
stijging dus op drie jaar. Woningen zijn in 
Destelbergen bij de duurdere, al zeker in 
vergelijking met andere gemeenten in de 
buurt. Alleen Lochristi is nog duurder: de 
mediaanprijs was er in 2020 368.000 euro. 
De gemiddelde verkoopprijs in 2020 was wel 
446.000, en in 2019 ook nog 427.250 euro, in 
2018 zelfs maar 389.000 euro. Het zijn cijfers 
om van te duizelen.
De cijfers staan op Statbel (FOD Economie). 
We willen wel even verduidelijken dat het 

laatste kwartaal van 2020 nog niet in re-
kening werd gebracht, want nog niet alles 
cijfers waren toen verwerkt. Interessant is 
om de mediaanprijzen te vergelijken: Laar-
ne  314.000; Merelbeke 329.000 en Melle 
310.000 euro die liggen een beetje in de lijn 
van Destelbergen.

We willen wel even verduidelijken dat de 
mediaanprijs een beter beeld geeft van de 
verkochte woningen. Immers bij de medi-

aanprijs is rekening gehouden met het feit 
dat 50% van de woningen goedkoper en 
50% duurder werden verkocht dan de medi-
aanprijs. Dat geeft dus een beter beeld over 
de jaren heen, omdat de gemiddelde prijs 
sterk afhankelijk is van duurdere woningen. 
Mediaanprijzen ondervinden dus minder de 
impact van soms extreem hoge verkoopprij-
zen. Dat is dus wel het geval in Knokke en 
Latem. – (D.D.)
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Reinigen van
opritten en terrassen.

Reinigen en ontmossen
van daken en gevels.
Wassen van ramen.

Maak nu je afspraak
en krijg 10% KORTING

0485-99 13 92

Op dit plan kan je de gemeenten 
samenstellen die op termijn 
moeten samenwerken. (repro D.D.)

Niet verschieten, er zit geen fusie aan te komen 
met de stad Gent (en voorlopig ook niet met een 
andere gemeente), maar de Vlaamse overheid 
heeft recent beslist om Vlaanderen op te delen 
in liefst zeventien regio’s. Misschien is het nieuws 
u wat ontgaan, maar de regeringspartijen N-VA, 
CD&V en Open-VLD van de Vlaamse regering zijn 
er ondertussen uit.
Op termijn moeten er samenwerkingsverbanden 
komen in Vlaanderen, en daarvoor werden 17 re-
gio’s uitgewerkt. In de nu voorliggende plannen 
komt Destelbergen-Heusden in de regio Gent, 
bovenop blijft de Provincie voorlopig bestaan. 
In Oost-Vlaanderen zijn er vier regio’s uitgete-
kend: naast Regio Gent zijn dat Vlaamse Arden-

Destelbergen-Heusden wordt opgedeeld in regio Gent
nen, Dender regio en Waasland. Waar de lijn 
wordt getrokken is min of meer te zien aan 
het bijgevoegde kaartje.  De Regio Gent zou 
uit zo’n 21 of 22 gemeenten bestaan, en de 
bedoeling is dat die binnen enkele jaren sa-
menwerkingsverbanden gaan opzetten. Hoe 
dat in de praktijk zal gaan is voorlopig nog 
koffiedik kijken. De samenwerking kan dus 
op vele vlakken, denk maar aan waterbe-
deling via bv. Farys, elektriciteitscommuna-
les, grensoverstijgende wegenwerken enz. 
Veneco uit Destelbergen is daarvan al een 
goed voorbeeld want een intergemeentelij-
ke vereniging van 21 gemeenten, die inter-
gemeentellijke samenwerking stimuleert.
De gemeenten krijgen tien jaar de tijd om de 
verbanden af te stemmen op de nieuwe rea-
liteit. Het kan wel niet de bedoeling zijn dat 
Gent daarbij de toon aangeeft, maar reke-
ning moet houden met alle andere gemeen-
ten. Destelbergen werkt nu al samen met 
enkele gemeenten inzake de Zorgsector, de 
rusthuizen en de politie. Het zal wat denk-
werk vergen om alles te realiseren. – (D.D.)

Let op voor phising
bij mailverkeer op internet

Misschien heb je het al voorgehad: een 
mail van een bank of bedrijf waarin u 
gevraagd wordt om uw gegevens aan te 
passen. Banken doen zoiets niet, maar 
wie op internet zit of vaak mails ont-
vangt, heeft het allicht al eens meege-
maakt. Het gaat om phising, waarbij een 
oplichter probeert gevoelige informatie 
(uw gebruikersnaam, wachtwoord of 
dergelijke) buit te maken om uiteindelijk 
geld van uw rekening te halen. Op mails 
van banken die zoiets vragen, moet je 
gewoon niet eens antwoorden, want 
geen enkele bank gaat op die manier te 
werk.
Het zijn cybercriminelen die via phising 
mail proberen om in uw computer in te 
breken. Dat gebeurt dan vaak via valse 
emails, websites of allerlei berichten.
Het is echt vervelend als je zo’n mails 
ontvangt, soms ga je aan het twijfelen, 
en al zeker als de mail de naam heeft 
van uw (betrouwbare) bank. Vaak is dat 
goed herkenbaar, maar toch lukt het nog 
dat mensen in de val lopen. Ga nooit in 
op dat soort mails, als je twijfelt dan kan 
je nog altijd uw bank raadplegen. Maar 
geloof ons, banken versturen dergelijke 
mails nooit. Ze zijn vaak zelf slachtoffer 
van die cybercriminelen. En het is een 
plaag die blijkbaar nauwelijks in te dij-
ken is. Het gaat zelfs zover dat mensen 
mails krijgen met een betalingsuitnodi-
ging voor een voorschot van een elek-
triciteitsbedrijf, vaak waar ze niet eens 
klant zijn. Wie zo’n mails krijgt kan die 
best niet openen, en gewoon doorsturen 
naar verdacht@safeonweb.be – Dat is de 
dienst die tot taak heeft om cybercrimi-
nelen op te sporen. – (D.D.)
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Ontdek ook 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.

Specialiteit: lingerie en badmode in grote cupmaten

Hebt u last van insnijdende bh bandjes of doen uw bh beugels pijn?
Spring dan vrijblijvend binnen bij Vijgeblad en laat ons helpen. Dan zoeken we 
samen een beter passende bh die comfortabel zit en waar u zich op-en-top vrouw 
in voelt. Kom nu langs in onze winkel en ontdek de nieuwe lentecollectie.

Mooi zijn doet geen zeer

Wegwijs2021-04-PrimaDonna.indd   1 16/03/2021   17:36
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Familiepark Harry Malter heeft een 
moeilijke periode achter de rug. Er was 
niet alleen de lockdownperiode, een 
inspecteur van CITES haalde in december 
nog vier mooie papegaaien weg uit het 
dierenpark aan de Bosheidestraat.

Tijdens de krokusvakantie kon het familiepark 
opnieuw de deuren openen en was al één pape-
gaai terug. Arie kreeg dan ook veel bekijks maar 
treurt om zijn vrienden Nike, Krak en Robbie. Op 
die drie andere die al meer dan vijftien jaar goed 
verzorgd werden in het dierenpark is het dus nog 
even wachten. Hopelijk komt dat ook nog in orde, 
want Sarah Malter treft hier zeker geen schuld. 
Het familiepark Harry Malter geniet dan ook veel 
sympathie van de bezoekers. Ook ex-Heusdenaar 
en inwoner van de gemeente, Dirk Wildero kwam 
met een bloemetje en een mooie cheque wat 
steun verlenen. Een sympathiek gebaar dat door 
Sarah naar waarde werd geschat. (D.D.)

Dirk Wildero 
overhandigde 
bloemen en een 
cheque aan Sarah 
Malter. (D.D.)

Dirk Wildero steunt
familiepark Harry Malter
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Van nature ben ik een positief iemand, maar 
soms ben ik ook wel eens wat boos. Ik kan me 
opwinden aan sommige zaken die niet lopen 
zoals ik het verwacht, maar dat is misschien nor-
maal. Niet alles loopt zoals je het zou willen. Er 
is de Covid-pandemie en die heeft zonder uit-
zondering veel levens overhoop gehaald. Ook 
het mijne, maar ik probeer er toch nog het bes-
te van te maken. Ik heb wel eens moeite als ik 
hoor dat alweer een boete werd uitgeschreven 
voor jongeren of ouderen die wat te dicht bij 
elkaar stonden. En al zeker als ik zie dat in het 
voetbal de winnaars elkaar in groepjes om de 

hals vallen zonder mondmasker 
op, en daar zelfs niet eens voor 

op de vingers worden getikt, laat staan een 
boete krijgen. Ik zou ook graag snel perspec-
tief hebben naar de opening van horeca en de 
fitness, opnieuw naar een sportwedstrijd of 
theater gaan. Een terrasje doen in open lucht 
bijvoorbeeld, of eens gaan eten waar ik het vo-
rig jaar toch veilig achtte. Ik heb stilaan nood 
aan wat vakantie, want het voorbije jaar heeft 
er ook bij mij wat ingehakt. Ik heb moeite met 
die voortdurende maatregelen over corona die 
ons van bovenaf worden opgelegd, en de dis-
cussies tussen de regeringsleden of partijvoor-
zitters en de zucht naar versoepelingen. Maar 

ik heb begrip voor de virologen, maar ook 
voor de zorgverstrekkers en medische sector, 
of de middenstanders die het nu al maanden 
moeilijk hebben. En dan zwijg ik nog over het 
(voorlopig) uitblijven van de beloofde massa 
vaccins en het traag op gang komen van de in-
entingen. En al zeker over de zaken die daarbij 
fout lopen. Maar ik wil positief blijven, omdat 
ik hoop dat het goed komt. Ik ga me aan de 
regels houden tegen beter weten in, maar ik 
ben dat mondmaskertje toch stilaan beu. Maar 
blijf het aandoen voor mijn eigen en de veilig-
heid van anderen. En dat zal nog even zo zijn. 
Gelukkig ben ik niet alleen om ontgoocheld te 
zijn… (Manu D.)

Ik ben ook wat ontgoocheld…

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

HUMOR

Boer Kamiel
en zijn spruiten
1960. Op een herfstdag wil Boer Kamiel met 
paard en kar de grens over van België naar 
Nederland. Zijn kar is geladen met 1000 kilo 
spruiten. De Nederlandse douanier wil Kamiel 
een loer draaien.
“Dag Kamiel, als je vandaag over de grens wil, 
moet je een extraatje doen. Je zou één spruit in 
uw achterwerk moeten steken, pas dan mag je 
de grens over”.
Kamiel, braaf als hij is, laat zijn broek zakken en 
duwt een spruit in zijn achterste. Daarna schiet 
hij in een ferme lachbui.
De douanier: “Awel, nog plezant ook”?
Kamiel: “Neen, dat niet, maar ik denk op 
mijn buurman, die komt straks met een kar 
suikerbieten”…
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We hebben een inspanning gedaan door 
nog enkele oudere inwoners op te zoeken 
(Diane 91 en Bernice 94), want - met alle res-
pect - binnen enkele jaren zal ook dat verle-
den tijd zijn. We hebben gelukkig ook nog 
wat gevonden in boeken over de bevrijding, 
maar helaas heel weinig over Destelbergen 
of Heusden. De kranten uit de september-
dagen ’44 leerden ons duidelijk meer. Wat 
we nu weten is van mensen die zich nog een 
en ander herinneren toen ze zelf heel jong 
waren. Alle aandacht ging begin september 
’44 naar de bevrijding van Gent, waar de 
Duitse generaal Wilhelm Daser van de 70e 
Infanterie-Divisie op dat ogenblik de touw-
tjes in handen had. 
Dagen voor Gent kon worden bevrijd waren 
wel al Brussel en Antwerpen op 4 septem-
ber  ’44 bevrijd.  Voor Gent was dat pas op 
6 september ’44, Destelbergen en Heusden 
volgden officieel pas op 11 september. Maar 
geheel Gent was ook maar op 13 septem-
ber bevrijd. Overal waren nog gevechten 
aan de gang, want Luitenant-Generaal Da-
ser trok zijn troepen op hoger bevel samen 
in Zuid-Beveland en Walcheren. Daar gaf hij 
zich over op 6 november ’44. Onze aandacht 
gaat naar wat in Destelbergen en Heusden 
gebeurde. Vooral in de periode van rond 11 
september ’44.
In de oorlogsjaren (juni ‘40-september ‘44) 
waren de Duitse soldaten op verschillen-
de plaatsen ondergebracht in Destelbergen 
en Heusden. In kasteel Walbos (De Keyser) 
zat een flinke groep Duitse soldaten inge-
kwartierd. Maar er zaten ook Duitse solda-
ten bij burgers en in de jongensschool in het 
dorp. Een flink deel ook in Wetteren-ten-
Ede, waar de buskruitfabriek lag. Opmerke-
lijk was dat er weinig geweten was van de 
bezetting van het kasteel De Keyzer, gele-
gen en goed weggestoken op het einde van 
de lommerrijke Walbosstraat. Alles was er 
afgesloten en ofschoon er weinig bewijzen 
zijn, zat daar een deel van de Duitse gene-
rale staf en de administratie. Vermoedelijk 
was hier de staf van het Duitse Grenadiers 

De bevrijding van Destelbergen en Heusden
Het heeft wat opzoekingen gevergd, maar uiteindelijk hebben we min of 
meer toch kunnen reconstrueren hoe de bevrijding van onze gemeente in 
de tweede week van september 1944 (13-14/9) is verlopen. We vatten het 
beknopt samen.

Regiment 1020 gevestigd. Heel het domein 
was hermetisch afgesloten, met om de zo-
veel meters schildwachten. Binnen stonden 
houten barakken, waar de soldaten verble-
ven. De officieren verbleven in het kasteel. 
We hebben dit van getuigen, maar ook uit 
de nota’s van Luc De Visscher (Jaarboek 2007 
De Oost-Oudburg) en van geschiedschrij-
vers, maar nu dus ook van getuigen. Ook 
in de hovingen en het kasteel Succa waren 
Duitse soldaten ondergebracht. Ze wisten 
duidelijk de mooie plaatsen uit te kiezen, al 
waren ook soldaten bij burgers gehuisvest. 
Maar begin september was er plots veel be-
weging en trokken groepen Duitse solda-
ten al weg. Eerst werd nog artillerie ingezet 
in Destelbergen (in wat nu het Reinaert-
park is) om de oprukkende geallieerden 
aan de overkant van de Schelde te beschie-
ten. Maar toen de Scheldebrug tussen Heus-
den (Melhoek) en Melle werd opgeblazen 
(4 september ’44, confrontatie met verzets-
groep Le Héron) was het hek al van de dam. 
Er was nog wel een peloton ‘snipers’ (sluip-
schutters met een vizier) actief in Heusden, 
en vanuit het goed verscholen kasteel Beer-
naerts. Maar die werden vanuit de kant van 
Melle uitgeschakeld door Britten. Duitsers 
uit Heusden trokken weg richting Wette-
ren-ten-Ede, met de bedoeling de ene zij-
de van de Schelde te beveiligen en dan via 
Laarne de oprukkende Britten aan de over-
zijde van de Schelde te verschalken. Al die 
gevechten hebben dagen in beslag geno-
men. Af en toe gaven Duitsers zich over, om 
dan een dag later vast te stellen dat er een 
nieuw peloton dat zich niet had overgege-
ven, opnieuw voor weerstand zorgde. Op-
merkelijk is dat Duitse soldaten nog door 
het centrum van Wetteren zijn weggetrok-
ken toen de Britten al in de buurt waren.
Het moet chaotisch geweest zijn waar-
bij men plots dacht in Heusden en Destel-
bergen dat de Duitsers weg waren, en ze 
plots toch opnieuw opdoken. Op 6 septem-
ber bijvoorbeeld, gaven soldaten die via de 
Antwerpsesteenweg (Oude Bareel) en mo-

gelijks uit Lochristi of Destelbergen kwamen 
en terugkeerden naar Gent, zich al over op 
de hoek van de toenmalige door de Duitsers 
herbenoemde Oostakkerstraat in de Hertog 
van Arenbergstraat* (de grens ooit van Sint-
Amandsberg met Gent). Ze werden er op-
gewacht door een grote groep verzetslui, 
maar de Duitsers wilden zich alleen over-
geven aan de Britten. Daarvoor moest dus 
minstens een Britse officier opgetrommeld, 
wat ook gebeurde.

In Destelbergen waren toen echter nog 
steeds Duitse soldaten, want de allerlaatste 
zijn er volgens ooggetuige René Van Won-
terghem pas op 10 september weggetrok-
ken. Daar zaten toen zelfs Russen of Polen 
bij, zo leren we uit de genoteerde verhalen. 
Russen en Polen werden in het begin van de 
oorlog na de bezetting van hun land inge-
lijfd en vochten mee met de Duitsers. Na de 
overgave van Polen, was een deel van dat 
land aangehecht geworden aan het Der-
de Reich, waardoor jonge Polen verplicht 
legerdienst moesten vervullen in het Duit-
se leger. Toen ze in Gent gevangen geno-
men werden door hun eigen landgenoten 
(de Eerste Poolse tankdivisie) kregen ze na 
een streng verhoor een Brits uniform aan-
getrokken. Ze werden dan ingelijfd in het 
leger van de ‘vrije’ Polen en tegen de Duitse 
strijdkrachten ingezet.

POLEN VERVANGEN DE BRITTEN
Op 11 september kwamen de Polen dus in 
Gent toe en dan is het snel gegaan. Ze ver-
vingen de Britten, die aan rust toe waren, 
want de eerste tanks van de Eerste Poolse 
Tankdivisie van generaal Maczek waren kort 
daarop meteen te zien in Sint-Amandsberg 
en Destelbergen (buurt station) en later 
ook in Heusden. Dat verhaal kon je vorige 
maand lezen in Wegwijs omdat er Polen bij 
betrokken waren die we nu even voorstel-
len, en dus later in de gemeente de liefde 
van hun leven hebben gevonden. Lees het 
verhaal elders in Wegwijs. 

Van de Polen is geweten dat ze heel kort bi-
vakkeerden in kasteel Succa en in woningen 
in de buurt van kasteel Eylosch. Vermoe-
delijk namen ook geallieerden hun intrek 
in kasteel De Keyzer, waar voorheen nog 
Duitsers hadden verbleven. Daar stonden 
immers houten barakken die gemakkelijk 
konden worden gebruikt als slaapvertrek-
ken. 

De bevrijding door de Polen (met Britse 
uniformen) aan het station van Destelbergen 
en bij het voorbijrijden van het viaduct op de 
Antwerpsesteenweg (©DSMG/H.Braye)
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Van Diane Bontinck (91) en Bernice De Pae-
pe (94) (toen jonge meisjes en nog altijd 
vriendinnen) weten we nu dat er ook Cana-
dezen en Schotten gekampeerd hebben in 
de weide voor het Pauwken. Bernice denkt 
dat de bevrijders eerst vanaf het Eenbeek-
einde kwamen maar dat is niet volledig 
juist. Er kwamen dagen nadien tanks en be-
vrijders, maar ook gewapende verzetsman-
nen in een wit uniform van L’Eider en die 
spraken natuurlijk onze taal. In de buurt 
van ’t Schippershuis en een boerderij aan de 
Scheldekant zou ook een klein Duits vlieg-
tuig neergestort zijn na een luchtgevecht, 
maar de omgeving werd volledig afgezet 
zodat niemand er dicht bij kon, weten we 
van Bernice en Diane. Bernice verduidelijkt: 
“De Duitsers lieten niemand toe om dichter-
bij te komen. Maar mijn ouders hadden daar 
twee kleine huisjes en er is daar toen een 
vliegtuigmotor opgevallen. We zijn dus zelf 
ook nooit dichterbij geraakt. Maar ik herin-
ner me wel nog dat ze eens vanaf de Schel-
de geschoten hebben naar de woning van 
Jozef Bontinck, de kogels zaten toen in de 
rolluiken (ze zei letterlijk ‘blafeture’). “Bij 
de bombardementen kwamen veel men-
sen schuilen in de kelder van de woning van 
wijlen mijn vader Jozef Bontinck”, vertelt 
Diane, “hij was een veehandelaar die ook 
voor melk en boter kon zorgen. Mijn ou-
dere broer Frans werd ook eens opgepakt 
door de Duitsers, maar nadien toch vrijgela-
ten”. Ook van de inslag van de V1 weten ze 
nog iets: bij het gezin Bontinck was er voor-
al glasschade, bij De Paepe gelukkig niks en 
ze woonden nochtans dicht naast elkaar.

DRILL
Van twee andere toen jonge knapen (Ro-
ger De Sutter en Gust Rogiers†) en duidelijk 
ooggetuige, weten we nu dat er vaak drill 
werd gegeven aan de Duitse soldaten, o.m. 
in de meisjesschool. “Ik zag een sergeant 
letterlijk een soldaat een schop onder zijn 

achterste geven. Nadien trokken ze al zin-
gend door de Kerkham”. In het dorp werd 
vaak gesproken over de uitspattingen bij de 
Duitsers in Keysers-kasteel. “Dagen na de 
bevrijding van de gemeente hebben gene-
raal Montgomery en de poolse generaal in 
Eylosch een troepenschouw gehouden met 
Engelsen, Schotten en Polen”, getuigden 
ze. Helaas zijn daar geen beelden van, wel 

van de bevrijding met Poolse tanks van Brit-
se makelij, nl. hun Cromwell en Shermans-
tanks. Dat ze hier een tijdje verbleven weten 
we nu ook uit de kranten van toen. En dus 
ook van voetbalmatchen veertien dagen na 
de bevrijding tussen Gantoise in het Otten-
stadion en de ‘bevrijders’, eerst tegen de Po-
len en dan de Engelsen. Het was wel oorlog, 
maar er was ook blijkbaar tijd voor ontspan-
ning! En het is geen fake, we hebben het 
in de kranten van toen allemaal nog gevon-
den.

Manu Debruyne

Diane Bontinck en Bernice De Paepe konden we 
nog even interviewen over hun wedervaren in 
de oorlog en bij de bevrijding.  En nu klinken ze 
op hun jarenlange vriendschap. “Blij dat we dat 
overleefd hebben, maar corona is ook wel erg” 
zeggen ze nu. (©A.V.D./D.D.)

Voetnoot: *In 1942 werden er door de Duitse bezetter tal van straatnamen gewijzigd, toen delen van de rand 
rond Gent bij Gent werden gevoegd. Dat was zeker het geval met de Oostakkerstraat die toen Hertog van 
Arenbergstraat werd genoemd. Na de oorlog werd het opnieuw Oostakkerstraat en dan uiteindelijk toch zo-
als nu Engelbert van Arenbergstraat. Het is een lange lijst met straatnamen, waarvoor we verwijzen naar de 
heemkring de Oost-Oudburg en het boek ‘Terugblik op Sint-Amandsberg’. 
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SLEUTELDIENST - VEILIGHEIDSSLOTEN
SCHOENMAKERIJ - AUTOPLATEN
UURWERKBATTERIJEN

Burgem. J. Cardonstraat 19
9070 Destelbergen

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

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

zaterdag van 9 tot 12 uur

SLOTEN- &
SLEUTELMAKERIJ

EDDY

Geregistreerd aannemer

35
jaar

Positief gedacht! 
‘Niets kalmeert zozeer als een genomen 

besluit’ (Charles-Maurice de Talleyrand)

info@zinloosgeweld.net

Vervoer naar vaccinatiecentrum Wachtebeke
De 65-plussers komen nu aan de beurt voor hun vaccinatie in de 
sporthal Puyenbroeck in Wachtebeke. Die inwoners kregen inmid-
dels ook een brief van de gemeente waarin wat toelichting werd 
verschaft over de persoonlijke uitnodiging die dra in de bus zal 
vallen. Die brief komt van de Vlaamse overheid en daarin zal staan 
op welke dag je wordt verwacht en hoe je uw afspraak moet be-
vestigen. De uitnodiging valt ongeveer twee weken op voorhand 
in de bus zo weten we.

Op dit ogenblik (15 maart) waren 8,7% van de inwoners van Des-
telbergen en Heusden al gevaccineerd. Dat is min of meer verge-
lijkbaar met de cijfers van Lochristi, Laarne en Wachtebeke. ELZ 
Scheldekracht spreekt van 10.666 inwoners die al gevaccineerd 
zijn, maar dat zijn globale cijfers voor de acht gemeenten. Voor 
Destelbergen zou het al gaan om 1.290 inwoners op half maart. 
Om welk vaccin het gaat weten we niet, maar we dachten toch 
dat aan 65+ niet Astra-Zeneca zou gegeven worden.

In de brief van de gemeente staat uitleg hoe je vlot naar het vac-
cinatiecentrum kan, een bijgevolgde folder (een infoblad) zorgt 
voor verduidelijking. Er zijn verschillende mogelijkheden. Uiter-
aard is de gemakkelijkste met eigen vervoer, desgevallend kan je 
coronaveilig meerijden met een prikpartner of iemand uit je bub-
bel, een familielid of buur. Uiteraard kan je ook met de fiets gaan, 
maar of dat aangewezen is voor 65+ is maar de vraag. Je moet al 
een geoefend fietser zijn want de afstand heen en terug is niet 
min. Het vaccinatiecentrum is ook bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Maar dat is allerminst een snelle verbinding want vanuit 
Destelbergen moet je lijn 34, 35 of 36 nemen (in Heusden lijn 34) 
en overstappen aan de Dampoort op lijn 76 (perron 9) of erger 
nog via Gent Sint-Pieters (lijn 76, perron 15). Een gratis busticket 
kan je aanvragen via het callcenter als je de uitnodiging ontvan-
gen hebt. Het telefoonnummer zal op de  uitnodiging staan. Voor 
wie het niet zou lukken om ter plaatse te geraken organiseert de 
gemeente een eigen vervoersaanbod, voor de prijs van 5 euro. Ui-
teraard moet je dan wel al een vaccinatiedatum hebben om een 
rit aan te vragen. Een prikpartner mag samen binnen, maar krijgt 
nog geen vaccin. Wie er echt niet geraakt, om welke reden dan 
ook, kan naar het callcenter bellen als men de uitnodiging gekre-
gen heeft. – (D.D.)
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- Volledig gerenoveerd 
- Instapklare gezinswoning 
- Zonnige binnenkoer 
- Topligging nabij centrum

EPC: 482 kWh/m²; UC: 2217253-RES-1. Wglk, Vg, Gvkr, Vv.

MERELBEKE
POELSTRAAT 228REF. 2473841

- 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

APPARTEMENT

HUIS

REF. 2445947

4

2

227m2

500 m²

- Instapklare halfopen bebouwing
- Ideale gezinswoning 
- Zuidwest georiënteerde tuin 
- 2 garages inbegrepen 
- Topligging 
EPC: 210 kWh/m²; UC: 2377984-RES-1; Wg, Vg, 

Gvkr, Vv.  

GENTBRUGGE
JULES DE COCKLAAN 80

HUIS

REF. 2424068

34

12

109,5 m2157,5 m2

135 m²168 m²

VILLA

HUIS HUIS

- 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

- 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. 

GENT

MERELBEKE

SCANDINAVIËSTRAAT 71

MEIERIJ 32

REF. 2389864

REF. 2277924

2

1

75 m2

- Instapklare woning 
- Recent gerenoveerd 
- Centrale ligging 
- Ideale starterswoning 
- Perfecte opbrengsteigendom
EPC: 276 kWh/m², UC: 200806; Wg, Vkr, Gvv, Vg

GENT
BOERDERIJSTRAAT 53REF. 2485802

34

11

105 m2300,5 m2

55 m²3830m²

- Perfect onderhouden appartement 
- Knap woonvolume 
- Topligging aan Coupure, Groenevalleipark en R4 
- Garagebox en kelderberging inbegrepen 

EPC: 161 kWh/m²; UC: 2381608-RES-1. Wche, Vkr, Vv, Vg.  

GENT
COUPURE 902REF. 2462827

2

1

79,5 m2

ZUID

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 !

- Instapklaar appartement
- Ruime woonkamer met open keuken
- Groot terras met zicht op groen
- Ondergrondse staanplaats

EPC: 130 kWh/m², UC: 2365666; Wg, Gvv, Gvkr, Vg

GENT
PALINGHUIZEN 144A

APPARTEMENT

REF. 2429927

1

1

77,15 m2

VERKOCHT !

VERKOCHT !

APPARTEMENT
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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

Het is inderdaad zo dat de mooie dreef de 
voorbije weken werd kaalgekapt, maar dat 
was ook zo vastgelegd na samenspraak met 
de gemeente. Wie ons artikel van vorig jaar in 
Wegwijs heeft gelezen wist al zeker hoe dat in 
elkaar stak. De bomen waren kaprijp toen krek 
in dezelfde periode als nu de eigenaar (L.V. 
uit Laarne, omwille van privacy) een vergun-
ning vroeg om de Canadapopulieren te rooi-
en. De eigenaar heeft plantrecht, maar draagt 
ook de verantwoordelijkheid voor het geval 
er zich ongevallen voordoen met de bomen. 
We gaan dit hier niet gaan vergoelijken, maar 
de man heeft de correcte procedure gevolgd 
bij de gemeente. De gemeente heeft zelf toen 
een grondig onderzoek ingesteld naar de ou-
derdom van de bomen, de leefbaarheid enz. 
Er is ook de wet die moet nageleefd.
Door de coronamaatregelen is het openbaar 
onderzoek toen flink wat uitgelopen, maar 
uiteindelijk zijn er na maanden onderzoek 
geen bezwaren ingediend. Het schepencollege 
stelde een onderzoek in via de eigen deskun-

Kruisdreef is kaalgekapt maar heraanplant is voorzien
Op sociale media is er opnieuw wat commotie rond de kaalkap van de Kruis-
dreef in Heusden. Wandelaars en vooral fietsers die er bijna dagelijks voor-
bijtrekken hebben hun mening.

dige groen. Die kwam tot de vaststelling dat 
de Canadapopulieren wel degelijk kaprijp zijn, 
want door hun volwassenheid en hun dichte 
bezetting is er nog nauwelijks groeiprogno-
se. Bovendien is er een risico aan gevoeligheid 
door ziektes door de dichte bezetting en daar-
door ook het risico op schade aan de omge-
ving. De kap is daardoor wenselijk en maakt 
ruimte voor een nieuwe aanplant van even-
veel bomen. Ook het Agentschap Natuur en 
Bos, de dienst leefmilieu van de Provincie en 
het Agentschap Onroerend Erfgoed gaven 
voor de kap hun advies.
Na de kap moeten nieuwe bomen in het vol-
gende plantseizoen worden voorzien. Ver-
moedelijk zal dat snel gebeuren, al kan het 
ook verschoven worden naar de herfst. In de 
verordening staat in het volgende plantsei-
zoen, dat is dus wellicht niet nu, maar dus la-
ter dit jaar.  Voor de nieuwe bomen ligt een en 
ander ook al vast weten we van schepen Ver-
cruyssen. “De bomen moeten goed opgevolgd 
en eventuele bomen die kwijnen of afster-
ven moeten nadien altijd vervangen worden, 
zo staat in het besluit. In de opdracht is voor-
zien dat het hoogstammige loofbomen moe-
ten zijn met een minimummaat 12/14 (omtrek 
in cm op 1 meter hoogte gemeten), vermoede-
lijk zomereiken en populieren”.
In deze beslissing werd correct gehandeld, 
maar het rooien van de mooie bomenrij lag 
dus wel opnieuw gevoelig op de sociale me-
dia en al zeker op Facebook. Burgemeester 
Sierens:  “men mag niet te vlug een mening 
ventileren, want hier is echt wel degelijk goed 
over nagedacht. Er is met alles rekening ge-
houden, en onze gespecialiseerde ambtenaar 
heeft dit heel ernstig benaderd. We betreuren 
dat de mooie Kruisdreef nu is gerooid, maar 
we kijken zeker streng toe op de heraanplant. 
Het was hier ook een zaak van verantwoorde-
lijkheid van de eigenaar, en daar konden we 
geen risico nemen”.
Even meegeven dat Canadapopulieren (of 
vergelijkbare zomereiken) heel snel groeien. 
De Kruisdreef zal dus snel, allicht binnen en-
kele jaren, zijn uitzicht terugkrijgen. Het was 
een mooie dreef en het zal dus opnieuw een 
mooie bomendreef worden. – (D.D.)

Zo is het nu in de Kruisdreef. (©D.D.)

Zo was het vroeger in de 
Kruisdreef. (©D.D.)
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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

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

Onderwijsschepen Filip Demeyer heeft re-
cent aan al het personeel van de zes scho-
len in onze gemeente een kleine attentie 
afgegeven. Het was een boodschap om 
ze een hart onder de riem te steken en 
iets lekkers (om de corona-kilo’s op peil te 
houden?) – De boodschap op het kaartje 
luidde als volgt (let op de beginletters): 
Ongelooflijke Dank En Respect voor Wat 
Iedereen van Jullie dag in dag uit voor 
onze Spruiten betekent. Tof initiatief dus. 
(©gemeente Destelbergen)

Kleine attentie
met groot hart
gegeven aan
personeel scholen
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Ze namen daarbij ongelooflijke risico’s en ris-
keerden hun leven binnen de verzetsgroep 
Le Héron. Maar er komt dra een echte erken-
ning voor hun verzetsdaden. Alvast Julien-
ne De Plu zal dan herinnerd worden met een 
straatnaam, maar helaas niet in eigen ge-
meente. Wel net over de gemeentegrens van 
Destelbergen met deelgemeente Oostakker, 
waar in de buurt van het voormalige trein-
station net achter de Veldekensstraat een 
volledige nieuwe (verzets)wijk uit de grond 
zal rijzen. Nog negen andere vrouwen krij-
gen daar ook een straat met hun naam op. 
Het is een inhaaloperatie van de stad Gent 
waarbij nu voorrang werd gegeven aan tien 

Firmin en Julienne uit Heusden werden een koppel via het verzet

Verzetsvrouw krijgt straatnaam
net over gemeentegrens
Bij onze opzoekingen naar verzetsmensen konden we zeker niet voorbijgaan 
aan het Heusdense echtpaar Firmin en Julienne Lippens-De Plu. Lang voor ze 
elkaar echt leerden kennen, waren Firmin en Julienne elk al afzonderlijk op de 
een of andere manier actief in het verzet.

oorlogsheldinnen die hun naam zullen ver-
eeuwigd zien in straatnamen.
Firmin Lippens (°21-9-1919 Wondelgem) 
was beroepssoldaat toen de oorlog in 1940 
uitbrak en gekazerneerd in de Leopoldska-
zerne. Hij had er zijn thuisadres, ofschoon 
zijn vader Jules aan de Dendermonde-
steenweg in Destelbergen woonde, en het 
toen gekende schoensmeermerk Stella fa-
briceerde. Na de oorlog werd Firmin later 
handelaar-chauffeur voor het bedrijf van 
zijn vader. Als beroepsmilitair raakte hij 
nauw betrokken bij het verzet en bevriend 
met Jean Duhamel die een leidende func-
tie had bij de regionale verzetsgroep Le Hé-

ron (De Reiger) in de zuidkant 
van Destelbergen en Gent. 
Met Duhamel die in Gent-
brugge woonde, ging Lippens 
dan ook ’s nachts op pad voor 
verzetsdaden. Firmin was een 
goed chauffeur en voor het 
verzet een flinke kracht om-
dat hij ook een rijvergunning 
bezat. Hij was er ook een 
paar keer bij toen er wapens 
en munitie gedropt werden 
door de Engelsen. Nachtelij-
ke uitstappen die nooit zon-
der gevaar waren. Duhamel 
die bij de onderhoudsdienst 
van de Spoorwegen werk-
te, had in Gentbrugge ken-
nis met Simonne Verhelle, die 

een naaiwinkeltje runde in de buurt van 
het Arsenaal. Het koppel zou trouwens 
snel huwen en ging wonen in de Mauri-
ce Verdoncklaan. De beste vriendin van 
Verhelle was toen Julienne De Plu (°20-5-
1922), die afkomstig was van Melle. Juli-
enne was haar officiële naam, maar mama 
Bertha Lievens had haar dochter door een 
misverstand zien ingeschreven worden als 
Julienne, daar waar ze wou dat haar doch-
ter Yvonne zou noemen. Julienne werd dus 
in de familiekring vaak aangesproken als 
Yvonne. De twee vrouwen, Simonne en Ju-
lienne waren als hechte vriendinnen pro-
fessioneel actief als naaisters, maar ook 
vlug betrokken bij spionage door vooral 
Duhamel. Bij manier van spreken waren 
ze de logistieke ondersteuning van de ver-
zetsmannen van Le Héron en al zeker dus 
voor de activiteiten van Jean Duhamel. Ze 
verborgen wapens, gingen op verkenning, 
zorgden voor allerlei info aan de weer-
standscellen. Een van hun voornaamste ac-
tiviteiten was ook kledij maken uit de stof 
van… valschermen. Want die moesten ver-
dwijnen na de droppings en dat was een 

goedkope manier omdat stoffen niet altijd 
voorradig waren. 
Duhamel en Lippens zijn in februari ’44 in 
groep aanwezig om vanuit Melle naar Vel-
zeke te trekken voor alweer een dropping 
van wapens. Het is een monsterachtige 
nacht want in de verte horen ze de bom-
bardementen op het spoorwegstation van 
Merelbeke. Maar tussen al het tumult komt 
toch hun vliegtuig laag overvliegen midden 
in de nacht. De dropping omvat 14 para-
chutes met levensmiddelen en twaalf con-
tainers met wapens. Alles moet geborgen 
worden en dat vergt heel wat werk want 
ook de vrachtwagen laat het af en toe afwe-
ten. Maar uiteindelijk lukt het toch omdat 
de Duitsers vooral actief werden ingezet bij 
het afzetten van de omgeving van de bom-
bardementen. De dodentol in Merelbeke is 
echter immens, dat weten we nu. De wa-
pens kunnen uiteindelijk allemaal hun be-
stemming krijgen, tot in Heusden toe bij de 
groep Hanselaer.  
Hun belangrijkste wapenfeit is de dagenlan-
ge verkenning van het traject dat de auto 
van de GFP maakt om de heel belangrij-
ke en gevangen weerstander Albert Mélot 
te bevrijden. Dat verhaal vormt het hoofd-
thema van de boeken (De papegaai is niet 
dood, De papegaai is geschoten) die auteur 
Marc Verschooris daarover heeft geschre-

De huwelijksfoto van Firmin en Julienne 
Lippens-De Plu. (repro D.D.)

Het jonge gezin met zoontje Christian. 
(repro D.D.)

Julienne De Plu krijgt voor haar verzetsdaden een 
straatnaam. (repro 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.
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ven. Julienne en Simonne verkennen vooraf 
de rijweg tussen het gevang van de Nieu-
we Wandeling en het gebouw van de GFP 
op de Kouter. De verzetsgroep Le Héron is 
nauw betrokken bij die spectaculaire bevrij-
ding en Simonne al zeker want die zit op 
een bankje in de Kouter om met haar neus-
doek het signaal te geven. Om een lang ver-
haal wat in te korten, de actie verloopt vlot 
waarbij wel twee Duitsers worden doodge-
schoten, maar de gevolgen zijn later niet 
min. Het zal het leven kosten aan verschil-
lende verzetsmensen, want door verklik-
king komt men bij tal van verzetsmannen 
terecht. Tientallen worden opgepakt als 
wraak. Charles Lebon en zijn huisgenoten in 
de Veerhoek worden opgepakt, maar ook 
Simonne en Julienne De Plu worden gevan-
gengenomen. Jean Duhamel ontspringt de 

dans, Firmin Lippens ook. Anderen worden 
als ze naar de Maurice Verdoncklaan komen 
voor info, allemaal één voor één opgepakt.
Simonne Verhelle zal naar het strafkamp 
van Ravensbrück worden gevoerd, en zal in 
1951 aan de gevolgen van haar folteringen 
en ontberingen overlijden. Julienne De Plu 
die voor de bewuste dag een duidelijk alibi 
had, komt na 14 dagen wel vrij. Na de be-
vrijding vinden de vrienden elkaar terug en 
maken Firmin en de mooie Julienne kennis 
met elkaar door toedoen van Duhamel. Ze 
zullen huwen op 20 augustus 1946 in Heus-
den, en wie zijn hun huwelijksgetuigen? De 
vrienden Simonne Verhelle en Jean Duha-
mel. Het kersverse huwelijkspaar gaat in de 
Wellingstraat 222 wonen, waar later zoon 
Christian (°10-12-1947) zal geboren wor-
den. Firmin Lippens zal overlijden in 1991 

en werd begraven in Heusden, Julienne De 
Plu is drie jaar geleden overleden en werd 
bijgezet in de familiekelder in Melle. Zoon 
Christian woont nog steeds in Heusden.
Julienne De Plu is dus voor haar weerstands-
werk gekozen als oorlogsheldin en krijgt 
een straatnaam net over de grens van de 
gemeente met Oostakker. In een nieuwe 
verkaveling aan De Dreef, waar ook haar 
vriendin Simonne Verhelle en nog acht an-
dere verzetsheldinnen een straatnaam zul-
len krijgen: Hilda Daneels, Martha Gryp, 
Hélène Mallebranckx, Martha Anthonis, 
Pierrette Cuelenaere, Stephania Demoor, Si-
monne Moulin en Marie Poll. Voor Destel-
bergen is het de derde keer dat iemand uit 
het verzet een straatnaam krijgt, helaas niet 
in de eigen gemeente, maar wel net over de 
gemeentegrens. - Manu Debruyne

Julienne De Plu in de bewuste periode. 
(repro D.D./M.V.)
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Vanaf 1 mei gaan we open als restaurant-
feestzaal.
Op donderdag-vrijdag-zaterdag-zondag 
gaan we als restaurant open zijn.
Mensen kunnen vanaf nu reserveren voor 
een tafeltje.
 
Ook blijven we actief als feestzaal en 
gaan we ons ‘feest’ cliënteel niet in de 
kou laten.
Boek gerust uw feest voor het najaar of 
voor 2022-2023 al want de mooie dagen 
beginnen op te geraken!
 
Ook gaan we onze take away blijven 
doen zoals de ontbijtmanden met 
Moeder- en Vaderdag.
 
Hou onze site in de gaten voor alle 
details!   www.delagevuurse.be
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Tel 0494/346133 - email: info@talkingwindows.be

Woensdag t.e.m. vrijdag 14-18u - Zaterdag 10-17u doorlopend.

Of op afspraak, zowel aan huis als in de winkel

GORDIJNEN - STOFFERING - ZONNEWERING - TAPIJTEN

NATUURSTEEN - INTERIEURSTYLING - ADVIES AAN HUIS

WIJ ZIJN
VERHUISD !

Zandakkerlaan 39
HEUSDEN

De werkgroep Mobiliteit van de Sportba-
sisschool heeft recent een Fietspoolproject 
op poten gezet, met de bedoeling de ver-
keersveiligheid van de kinderen die met de 
fiets naar school komen te waarborgen. 
Een lovenswaardig initiatief waaraan ou-
ders, grootouders en leerkrachten hebben 
meegewerkt en dat in de komende dagen 
zal worden uitgerold. Tot aan de paasva-
kantie en allicht ook nog daarna gaat er nu 
op elke vrijdag een fietspooling door op de 
school. Er zijn momenteel drie routes (van 
aan de Okay, Heusdenbrug en de brug van 
Melle) waar ouders en kinderen ’s morgens 
met de fiets samen naar school rijden. El-
ke groep komt rond 8u15 aan in de Zand-
akkerlaan. Els De Smet: “We zijn gestart na 
de krokusvakantie en elke week sluiten er 
meer kinderen aan. Het is een initiatief van 
een aantal ouders uit het oudercomité dat 
uiteraard onze volle steun krijgt”.
De Sportbasisschool heeft ook nog enkele 
andere pilootprojecten waarover we later 
nog meer kunnen verklappen.  – (D.D.)

Fietspoolproject om
verkeersveiligheid
te verbeteren

BLOEMISTERIJ
POELMAN-
VAN DE VELDE

Ruime keuze
aan voorjaarsbloeiers
en andere buitenplanten
 Voor iedereen:
 Zalige Pasen !

doe mee aan de wedstrijd (zie blz. 6) 

en maak kans op waardebons

Palingstraat 31 - 9070 Destelbergen - 09-355 55 79

OPENINGSUREN:
Di-vr 08u00-12u00 en 13u00-18u30
zaterdag doorlopend 08u00-18u00

Zondag en maandag gesloten

Tweede loopomloop in Heusden
Op initiatief van de gemeente Destelbergen met Sport Vlaanderen, atletiekclub De Bloemenlopers 
en Natuurpunt Damvallei werd een tweede loopomloop uitgewerkt in Heusden. Door de coronacri-
sis zijn veel inwoners beginnen lopen, of trokken ze hun wandelschoenen aan om er eens op uit te 
trekken. Er is nu een nieuwe bewegwijzerde loopomloop gerealiseerd in Heusden met start aan de 
Kollebloem (Leenstraat 18) en die bestaat uit twee lussen, respectievelijk van 7,2 km. En 5,2 km. De 
afstandsbordjes staan om de halve kilometer en anderzijds is er ook een intervalzone van 600 meter 
aangeduid met bordjes om de 100 meter. Het zijn wel voor 70% onverharde wegen.  Koen Daem is 
peter van de omloop en waakt over de kwaliteit van de omloop. – (D.D.)
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ALLES VOOR DANS
EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT

Voedselteam Heusden
heeft haar werking
in de Kollebloem
Misschien heb je er al van gehoord, maar in onze ge-
meente is er een ‘Voedselteam Destelbergen-Heus-
den’ actief. Een voedselteam is een groep mensen die 
samen basisvoedsel aankopen bij lokale of regionale 
producenten en dat wekelijks afhalen in een gemeen-
schappelijk depot. Bestellingen en betalingen van de 
producten gebeuren via een webwinkel. Het voedsel-
team wordt geleid door een groepje vrijwilligers die 
zich autonoom organiseren en op die manier baas zijn 
over het eigen voedsel. Het is een eerlijke en gemakke-
lijke manier om je eten lokaal aan te kopen en zeker te 
zijn van de kwaliteit ervan. Het aanbod van een voed-
selteam is groot en gevarieerd. Zo vind je er groenten 
en fruit, zuivel, vlees, brood, meel, spreads… Allemaal 
kraakvers en agro-ecologisch geproduceerd!
Er zijn voedselteams over heel Vlaanderen, die samen 
met een netwerk van duurzame producenten georga-
niseerd zijn in de VZW Voedselteams.  Zo verbindt en 
activeert Voedselteams burgers en boeren om samen 
een voedselsysteem op te bouwen dat eerlijk, gezond 
en duurzaam is van zaadje tot op uw bord.
Het voedselteam Heusden heeft haar depot in de Kol-
lebloem. Bestellingen kunnen worden afgehaald op 
vrijdagavond en zaterdagvoormiddag. Jaarlijks doet 
men ook een paar bezoeken aan de leveranciers. Dat 
zijn dan steeds leerrijke en aangename momenten. 
Meer info op https://www.voedselteams.be/proefbe-
stellingen - (D.D.)

JE KAN ELKE MAAND
ONLINE DEELNEMEN AAN
ONZE GRATIS WEDSTRIJD

(ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.be 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

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

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

geschreven!

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

F L O R A L E  S I N T - A M A N D S B E R G S E  G I N

BESTEL TIJDIG HET 
MOEDERDAG ONTBIJT

Een echt verwenontbijt met tal van 
verwennerijen om alle mama’s te 

verwennen op een bijzondere manier 
en met leuke verrassingen om er een 

onvergetelijke dag van te maken.

Alle info zie www.dekorf.be

DE ENIGE, ECHTE, FLORALE,
SINT-AMANDSBERGSE GIN
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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

Door nutswerken in de buurt 
van de Dampoort zal er vanaf 29 
maart tot en met vrijdag 16 april 
verkeershinder zijn in de buurt 
van de Dampoort. In die periode 
vernieuwt Proximus de leidin-
gen voor telecommunicatie ter 
hoogte van de parking voor het 
station Gent-Dampoort, op het 
Oktrooiplein en de Kleindokkaai. 
Gedurende 3 weken zal er een 
verminderd aantal rijstroken be-
schikbaar zijn voor het gemoto-

riseerd verkeer. Fietsers worden 
omgeleid. Om de hinder voor het 
verkeer zoveel mogelijk te beper-
ken, worden de werken deels in 
de paasvakantie uitgevoerd. De 
werken komen er in aanloop naar 
twee jaar intensieve wegen- en 
rioleringswerken aan de Gentse 
Dampoort. Om deze werken te 
kunnen uitvoeren moet op ver-
schillende locaties een deel van de 
rijweg, het voetpad en het fiets-
pad ingenomen worden.  – (D.D.)

Drie weken verkeershinder
aan Dampoort

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Aveve Sierschors
groot/klein kaliber

5 zakken:
kopen 

+ 1 zak gratis

De laatste schakel
voor het 7e viergeslacht!
In de vorige Wegwijs maakten we melding van de komst van 
een meisje, om het zevende viergeslacht van overgrootmoe-
der ‘Beppe’ Suzanna Braekeleirs (87) uit Destelbergen vol te 
maken. Je begrijpt de coronatijden waardoor we ze niet alle-
maal samen op de foto kunnen krijgen, dat is dus voor later. 
Maar de jongste spruit, baby Juna Verhelst (foto) het kers-
verse dochtertje van Erika De Coninck en dus de kleindoch-
ter van Bea Schepens werd op 2 maart geboren. Schattig toch 
deze baby, het twaalfde achterkleinkind van ‘Beppe’ of Su-
zanna zoals je wilt. Meteen is het zevende vrouwelijke vier-
geslacht rond. Een unicum in Destelbergen. – (D.D.)
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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

De voorbije vorstperiode zorgde voor mod-
dervrije omstandigheden waardoor men nog 
heel wat voorbereidend werk klaar kreeg op 
het veld. “We zetten er de puntjes op de ‘i’ 
van de kleinfruit aanplant. En wanneer het 
winterlandschap dooide, doken we de serre 
in”, vertelt Elise van de Plukboerderij ons. 
“We zaaiden in serre 50 kisten (dat zijn bin-
nenkort 7500 plantjes), we zaaiden alle pa-
prika’s en tomaten (17 verschillende soorten) 
en we plantten warmoes, peterselie, selder, 
sla en andijvie. Vanaf nu is er geen stoppen 
meer aan”, weet ze. Ondertussen zijn er ach-
ter de (computer)schermen nog heel wat ad-
ministratieve zaken lopende. Eén daarvan is 
de deelnemersregistratie want de Plukboer-
derij Grondig heeft een enorme groei door-
gemaakt vorig jaar door onze oproep in Weg-
wijs, en de bekendheid van de gronden naast 
de Veerdreef. Die geïnteresseerde inwoners 
betaalden al een voorschot, maar daar komt 
men het seizoen natuurlijk niet mee rond. In 
de loop van maart zullen de leden hierover 
een afzonderlijke informatie e-mail krijgen. 
De leden van de Plukboerderij zullen nu ook 
een nieuwsbrief krijgen voor het kleinfruit. 
Bedoeling is dat er dit jaar naast de CSA met 

Plukboerderij ‘Grondig’ zoekt kleurloze petflessen van 1,5 L.
Met de lente volop in zicht draait het bij Plukboerderij Grondig (Veerdreef 
en Wellingstraat) uit Heusden op volle toeren. De gronden waarop later de 
plantjes zullen neergezet zijn inmiddels goed droog en plantklaar.

groenten ook een zelfpluk fruittuin komt. Dit 
fruit wordt verkocht, tijdens vaste openings-
uren, via losse zelfoogst: leden plukken, er 
wordt gewogen en je betaalt per kg. De Pluk-
boerderij start in 2021 met aardbeien en 
frambozen. Als je graag op de hoogte 
wil blijven van de start van het fruitsei-
zoen, het aanbod en de openingsuren 
kan je via deze link inschrijven op de 
nieuwsbrief:  http://eepurl.com/hqEI9D . 
Inmiddels nam men afscheid van twee 
geliefde Landwijzerstagiairs, Basil en 
Wout, beide  sluiten hun stage af. De 
stage van een andere stagiair Majo, 
loopt ondertussen rustig verder en in de 
loop van maart verwelkomt men nog 
een stagiair, Ronny. Vanaf april zullen 
Majo en Ronny samen met Koen, Benny 
en Elise van de Plukboerderij aan het 
werk zijn op het veld.

Plukboerderij Grondig is nu dringend op zoek 
naar petflessen. Het is belangrijk dat deze 
flessen kleurloos zijn, een minimum inhoud 
van 1,5 liter hebben en niet plat geduwd 
worden. Gekleurde en kleine flessen kan men 
niet gebruiken. Vanaf 1 april zal men de ver-
zamelde petflessen kunnen afzetten op het 
veld. Daarna gaat men er, samen met het 
Instituut Bert Carlier, dankbaar mee aan de 
slag.  Maar dat is dan nieuws voor later. 

(D.D.)

Een beeld van de lokale, eerlijke en 
ecologische Plukboerderij waar men straks op 
het veld groenten zal kunnen komen halen. 
(©D.D.)

Week van
de Korte Keten
Van 15 tot 23 mei organiseert de Provincie 
Oost-Vlaanderen de “Week van de Korte Ke-
ten”. Bedoeling is dat iedereen dan kennis 
kan maken met lokale hoeve- en streekpro-
ducten en met verschillende verkooppunten 
zoals hoevewinkels, boerenmarkten, zelf-
pluktuinen, webshops en automaten. Elk lo-
kaal bestuur en elke vereniging of producent 
kan een coronaveilige activiteit organiseren 
om de korte keten in de kijker te zetten. In 
onze gemeente zijn ‘Plukboerderij Grondig’ 
(Wellingstraat, hoek Veerdreef) en ‘Voed-
selteam Destelbergen-Heusden’ (depot Kol-
lebloem, vrijdagavond en zaterdagvoormid-
dag). Vermoedelijk zullen deze verenigingen 
meewerken aan de Week van de Korte Keten. 
(D.D.)
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

 

Paaswandeling: Paaszondag & 
Paasmaandag 04+05 April 

Zin in een leuke Paasactiviteit met je bubbel? 
Wij zorgen voor beweging en amusement! 

Langs een prachtig pad doorheen het mooie Laarne, 
voorzien wij jullie van een leuke picknickzak 

met spijs en drank. 

Kraak onderweg de paascode en onze paashaas 
zorgt voor een leuke verrassing! 

Wanneer: Paaszondag & Paasmaandag 04-05/04, 
                   vertrek tussen 13u & 15u. 

Afstand:10km 

Start -en eindpunt: Bistro B, Dorpsstraat 43, 9270 Laarne 

Inschrijven: Inschrijven tem donderdag 01/04 
                      via 09 366 66 40 of via bistrob@bistrob.be 

Aanmelden bij vertrek: Routebeschrijving + benodigdheden ophalen. 

Prijs: €20/pp of €38/per 2 - kinderen €12,5 
          (Betaling per overschrijving na inschrijving) 

Specials on request: oesters, champagne, cava, wijn, troula, mocktails, 
gin tonic’s, chocoladeverwennerij, peperkoekenhartje… 

Tip: Goede wandelschoenen en een rugzak zijn een aanrader! 

F R U I T H O E V E
VAN POUCKE

Koop AARDBEIEN EN KERSEN
rechtstreeks
bij de teler !

OOK TE VERKRIJGEN:
ASPERGES, AARDAPPELEN,
HOEVE-IJS, HONING, VERSE FRUITSAPPEN

Automaat: 7/7, aan ingang hoeve
Seizoenswinkel elke dag open

vanaf 16 april
Ma, di, woe en do: 13 u tot 19u

Vr, za, zondag: 09u tot 19u

Reigersstraat 9 - Beervelde

Volg ons op facebook Fruithoeve Van Poucke

INFO EN BESTELLINGEN:
GSM Koen 0498-68 19 21
GSM Linda 0492-08 60 52

Toeval…
Een kippenkweker zit in zijn stamcafé 
naast een vrouw en bestelt een glas 
champagne. De vrouw kijkt op en zegt: 
“Kijk nu, ik bestelde ook net een glas 
champagne.” “Wat een toeval”, zegt 
de man, “want dit is ‘n speciale dag 
voor mij. Ik heb iets te vieren.” “Voor 
mij is het ook een speciale dag en ik ben 
ook aan het vieren, zegt de vrouw.” 
“Wat een toeval,” zegt de man. Als ze 
klinken vraagt hij: “En wat ben jij aan 
het vieren?” “Wel, mijn echtgenoot en 
ik proberen al lang een kind te krijgen 
en vandaag vertelde mijn dokter dat ik 
zwanger ben.” “Wat een toeval”, zegt 
de man. “Ik ben een kippenkweker, 
en jarenlang waren mijn kippen 
onvruchtbaar, maar vandaag zijn ze 
eindelijk bevruchte eieren beginnen 
leggen.” “Dat is groot nieuws”, zegt 
de vrouw. “En hoe werden je kippen 
vruchtbaar?” “Ik veranderde van 
haan.” antwoordt hij. Zij lacht eens en 
zegt: “Wat een toeval”.
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ONTDEK DE NIEUWE D-MAX 
IN JOUW BUURT !
ROADSHOW BIJ AUTO'S MARTENS 
VAN 7 TOT EN MET 10 MEI! 
OF OP ISUZU.BE

Isuzu Benelux NV, Satenrozen 8, Kontich, info@isuzu.be 
BE0866701037 - BE25 5523 3153 0082trekkracht laadvermogen garantie 

& assistentie garantie

5JAAR 100.000km

1 T3,5 T

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

20741 ISUZU Adv. RoadShow D-Max 126x181.indd   1 24/12/20   11:06

AUTO'S MARTENS
Antwerpsesteenweg 59 

9080 Lochristi 
09/355 01 39www.isuzu.be

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

Damesvolleybalclub VBM Heusden onstond in 1976, kort nadat Mia 
Van de Vyver – die later lange tijd voorzitter van de club zou worden 
– en enkele van haar buurmeisjes de smaak van het volleyballen te 
pakken hadden kregen. Een goed jaar later ging de club van start in 
derde provinciale en een drietal jaar later stegen ze al naar tweede 
provinciale. Na o.a. getraind te hebben in de sporthal van het Schep-
persinstituut in Wetteren, verhuisde de club naar het Kristalbad in 
Destelbergen. Daar speelden ze tot het seizoen van 2014-2015. 

3e Vobog
Tegenwoordig telt VBM Heus-
den een 15-tal spelers. Qua leef-
tijd is er een goede mix: zowel 
twintigers als vijftigers zijn lid. 
De club speelt competitie op een 
recreatief niveau en zit al een 
aantal jaar in derde Vobog. Te-
genwoordig gaan de trainingen 
en thuiswedstrijden door op vrij-
dagavond in sporthal Bergen-
meers. Ook voor deze club zag 
het afgelopen jaar er anders uit. 
Momenteel ligt alles namelijk 
stil, maar in het najaar speelden 
de leden wel af en toe beach-
volleybal. Ze hopen dan ook dat 
dat in de toekomst snel opnieuw 
mogelijk zal zijn. 

Wandeling en picknick
De leden van de volleybalclub 
maken graag plezier en gaan 
ook regelmatig iets drinken na 
een training of match. Daar-
naast spreken ze ook af en toe 
af in hun vrije tijd voor bijvoor-
beeld een wandeling, picknick, 
etentje of barbecue. Bij sommi-
ge activiteiten zijn ook hun kin-
deren of partners van de partij.  

Vereniging in de kijker: VBM Heusden
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 
damesvolleybalclub VBM Heusden. 

Bestuur 
An Vermeersch 
neemt binnen VBM 
Heusden de rol van 
voorzitster op zich. 
Ook Imke Bouters 
(secretaris), Leen De 
Wispelaere (pen-
ningmeester) en 
Tineke Wulgaert 
(webmaster) maken 
deel uit van het be-
stuur. Verder ver-
zorgt Mieke Van 
Parys de trainingen 
en zij is daarnaast 
ook de contactpersoon voor nieu-
we leden. De club heeft tot slot 
nog een feestcomité dat bestaat 
uit Sarah De Wulf, Tineke Wul-
gaert, Imke Bouters en Mieke Tur-
telboom. 

Contact
Nieuwe sympathieke volleybal-
dames (met enige volleybalerva-
ring) zijn altijd welkom bij VBM 
Heusden. Ook wie tijdens een 
match de functie van scheids-
rechter op zich zou willen ne-
men, mag zich melden via:
info@vbm-heusden.be.
Meer informatie is te vinden op 
de website vbm-heusden.be . 

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: VBM Heusden



32                              Nr. 110 - April 20219070

>> 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
Davidsfonds Destelbergen mocht 130 deelnemers verwel-
komen uit de drie basisscholen van Destelbergen. Heusden 
heeft een eigen DF-afdeling. Met het thema “Schatten” 
konden de kinderen van de derde graad alle kanten uit en 

Maarten kreeg zijn prijs 
onder de vorm van boeken. 
(D.D.)

Maarten Walcarius
is de Junior journalist bij DF
Een totale proclamatie met alle publiek  van deze 
jaarlijkse wedstrijd was opnieuw onmogelijk. Maar 
toch heeft  er – coronaproof – een kleine huldiging 
plaats gehad van de laureaat in het gemeentehuis. 
Zo kon het Davidsfonds en de gemeente de winnaar 
toch letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten, 
want de prijsuitreiking had buiten plaats.

hun verbeelding laten botvieren. Er waren 
ook dit jaar heel wat mooie opstellen, maar 
uiteindelijk was het Maarten Walcarius die 
met de hoogste eer ging lopen. Hij werd 
de 45ste laureaat uit de jarenlange lijst van 
winnaars van deze toffe Davidsfondswed-
strijd.

De winnaar werd bedacht met een keurig 
pakket boeken én een fijn diploma. Burge-
meester Elsie Sierens wenste hem namens 
haarzelf en de ganse gemeente van harte 
geluk en overhandigde op haar beurt en-
kele mooie boeken.  De winnaar zelf las zijn 
keurig werk, een schattenverhaal dus dat 
zich afspeelde in en rond de oorlog, nog 
eens voor aan het weliswaar noodgedwon-
gen beperkte publiek.  

In volgorde zijn dit de laureaten van de 
opstelwedstrijd 2020: 1. Maarten Walca-
rius, 2. Louise Kindt, 3. Fie Van Cancker en 
Felix Descamps, 4. Elias Vanholme, 5. Tessa 
Kreuteler; 6. Vesper Gerritsen, 7. Caro Van 
Spitael, 8. Ege Yilmaz, 9. Noor Verfail-
lie, 10. Sander Van Onderbergen, Mathijs 
Huys en Jonathan Carron, 11. Maria Anna  
D’Ortona, 12. Phebe Moreno Mendez en 
Eva Keuleers, 13. Jasper Duchateau, 14. Ju-
lie Van den Berghe, 15. Emma Van Leuven, 
16. Céleste Becque, 17. Arno Lemoyne, Jus-
tine vercammen en Lentel Segers, 18. Jana 
Van Eeckhaut, 19. Fleur Geerinck en Ceylin 
Sager en 20. Geike Willem. Er waren dit jaar 
130 deelnemers. – (D.D.)

GITAARLES voor beginners
TE KALKEN

AKOESTISCH - ELEKTRISCH

Coronaproof!

JO - 0476-74 79 95



Nr. 110 - April 2021                            339070

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)

Antwerpsesteenweg 253B
9040 Sint-Amandsberg 
BIV erkend makelaar: 508.846 
GSM: 0494/48.69.70 
Email: info@sofimmo.be

 Volg ons op 
 facebook en instagram 
 voor de laatste 
 vastgoedupdates!

 Uw vastgoed in goede handen!

(Ver)kopen of (ver)huren ?
Bij Sofimmo kan u terecht voor de verkoop, 
verhuur en rentmeesterschap van uw 
onroerend goed. Ook verzorgen wij de 
opmaak van constructieve en locatieve 
plaatsbeschrijvingen,  schattingen en 
energieprestatiecertificaat. Het verkoop -en 
verhuurproces wordt van het begin tot het 
einde begeleid.

GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN
Wij zijn actief binnen de ruime regio
van Gent.

U zoekt iets om te huren of kopen?
Spring gerust even binnen en we nemen uw 
vereisten graag op in ons zoekbestand. Daarbij is voorzien in een verdubbeling 

van het aanbod en om voldoende plaats te 
hebben zullen de fietsen ook in twee lagen 
‘geparkeerd’ kunnen worden. In het plan is 
ook voorzien dat de fietsen zullen gecon-
troleerd worden op hun effectief gebruik, 
want van de ruim tweeduizend die er staan, 
zijn er zeker een paar honderd die wellicht 
nauwelijks of niet meer gebruikt worden. 
Enkele van de fietsen zijn zodanig aange-
tast door roest dat het weinig waarschijnlijk 
is dat die nog recent werden gebruikt.

De werken zouden plaatsvinden in de loop 
van dit jaar, maar zullen tegen het einde 
van 2021 klaar zijn. In de werken is voor-
zien dat er een overdekking komt, waarbij 
de fietsen dus in twee verdiepingen boven-
op elkaar zullen staan om plaats te winnen. 
De NMBS kreeg de voorbije dagen de ver-
gunning voor de werken. Daarin is sprake 
van ruim vierduizend fietsplaatsen, een ver-
dubbeling dus. De fietsstallingen zouden 
ook overdekt worden, wat op termijn een 
fraaier beeld kan geven en beter is voor de 
fietser. Er zou een opdeling komen voor de 
verschillende types fietsen. Aan de kant van 
de Kasteellaan zouden ook boompjes wor-
den aangeplant. In het station zelf wordt 
ook eindelijk werk gemaakt van de roltrap 
en de lift, maar dat was al eerder beloofd. 
Spoorwegstation Dampoort is heel druk 
met vooral lijnen naar Oostende en Antwer-
pen, maar ook richting Kortrijk en de Franse 
grens. Er is ook een verbinding met Eeklo en 
op termijn denkt men om een nieuwe lijn 
naar Zelzate uit te breiden. Er is al jaren een 
ruime betaalparking voor auto’s van de rei-
zigers. Of er op termijn voor de stalling van 
de fietsen zal moeten betaald worden, kon-
den we niet achterhalen. Ook over de plan-
nen voor een derde perron is het voorlopig 
nog koffiedik kijken. Op werkdagen nemen 
een kleine vijfduizend mensen er de trein. 
Op zaterdag is het er ook heel druk, vooral 
in de richting van Antwerpen. – (D.D.)

De NMBS gaat de 
fietsenstalling aan Dampoort-
station aanpakken. (©D.D.)

Fietsenstalling Dampoort
wordt verdubbeld
en overdekt
Nog dit jaar, zo vernamen we bij de 
NMBS, zal de open fietsenstalling 
naast het station van de Dampoort 
een nieuwe aanpak krijgen.
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DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !

Wie dacht dat met Covid-19 de activiteiten 
op een laag pitje stonden, heeft het mis voor. 
Elk jaar voert de gemeente immers tal van 
kleine herstellingen en grote renovaties uit 
aan de riolering, de wegen, fiets- en voetpa-

Werken aan riolering en wegenis liggen dit jaar niet stil
We vallen in herhaling als we zeggen dat we in coronatijden voorzichtig 
moeten zijn met reportages en interviews. Met schepen van Openbare 
Werken Renaat De Sutter hebben we nu eens via mail contact genomen in 
plaats van face to face zoals gewoonlijk. Het resultaat is even goed, want we 
kregen een oplijsting van de werken die in 2021 op stapel staan.

den. Hieronder situeert schepen Renaat De 
Sutter (N-VA) de globale aanpak en geeft 
een inkijk in de geplande werken voor 2021. 
“Ten eerste wordt er jaarlijks een vast bud-
get uitgetrokken voor herstellingen aan de 

wegen. Zeker in de-
ze periode van het jaar 
maar ook door conti-
nue slijtage worden we 
elk jaar geconfronteerd 
met putten en barsten 
in het wegdek”, begint 
de schepen. “Deze her-
asfalteringswerken wor-
den uitgevoerd door 
een gespecialiseerde 
aannemer. Voor dit jaar 
staan bv. de volgen-
de straten ingepland: 
de Brandstraat aan de 
grens met Lochristi, 
een deel van de Dries, 
de Trotrede, een deel 
van de Blauwe Steen-
straat en Hooistraat, de 
Loveldstraat  in Heus-
den en de Volderrede in 
Destelbergen. Voor de 

keuze van de te herstellen wegen heeft de 
Technische Dienst een Wegen Informatiesys-
teem (WIS) ontwikkeld dat rekening houdt 
met de slechte situatie van de weg en de fre-
quentie van het gebruik van de weg”. 
Ook voor voetpaden en fietspaden wordt er 
jaarlijks een budget uitgetrokken voor loka-
le herstellingen of renovaties over een groot 
traject. Zo komen in 2021 de voetpaden van 
onder meer de Postlaan, Dorpslaan en Sloot-
straat (verband met de school) in Heusden 
aan bod en de Nijverheidsstraat op het Een-
beekeinde. Voor de voetpaden is er al een 
Voetpaden Informatiesysteem (VIS), voor de 
fietspaden is dit systeem nu in opmaak. Naast 
de geplande herstellingen aan fiets- en voet-
paden zijn er elk jaar onverwachte proble-
men. Schepen De Sutter vervolgt: “Ons eigen 
technisch team staat in voor de onverwach-
te en complexere herstellingen. Dit geeft me 
de gelegenheid om hen eens in de bloeme-
tjes te zetten voor hun flexibiliteit, expertise 
en positieve ingesteldheid. Voor grotere ge-
plande herstellingen doen we soms ook be-
roep op een aannemer”. 
Daarnaast zijn er ook grotere projecten die 
in de meerjarenbegroting worden opge-
nomen, vaak in partnerschap met andere 
overheden. Zo zal dit jaar de betonverhar-
ding in de Stationsstraat structureel her-
steld worden. Een oppervlakkige oplossing 
lost immers niets op bij een dergelijke ‘ma-
cadam’baan, het Vlaams woord voor een be-
tonbaan. Ook de Laarnebaan zal grondig 
aangepakt worden, vanaf het rond punt tot 
aan de oprit van de R4. Het rond punt zelf is 
in beheer bij AWV (Vlaamse overheid, Afde-

De betonverharding in de 
Stationsstraat wordt structureel 
aangepakt dit jaar. (©D.D.)
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Dorp-Oost 107 - Lochristi - T. 09-356 90 51
Openingsuren: dinsdag-vrijdag  09-12u en 14-18u30 
 zaterdag  09-18u doorlopend 
 zondag  10-12u www.lorenti.be

Ruime keuze in dames- heren-
en kinderschoenen

 
Ontdek de nieuwe lente-zomercollecties 

en geniet van 10% korting

Volg ons op

-10% op alle
dames-, heren-

en kinderschoenen 
BON
-10% Enkel geldig bij afgifte bon t.e.m. 30/04/2021. Niet 

bij andere prijsvoordelen & promoties. Niet geldig op 
handtassen, pantoffels en kleine lederwaren.

Nieuw:
exclusieve verdeler 
kledij Nero Giardini

ling Wegen en Verkeer) en zal door hen wor-
den hersteld. Het kruispunt Damstraat met 
Kouterstraat en Molenstraat, waar we enke-
le jaren geleden een woning afbraken voor 
de zichtbaarheid, wordt heraangelegd. In de 
Volderrede worden er op diverse locaties ver-
zakte greppels en betonplaten aangepakt. In 
de Steenvoordestraat worden de betonpla-
ten aangepakt ter hoogte van het kruispunt 
met de Kruisstraat. “In de Meersstraat (ook 
in beheer bij AWV) komt er alvast op onze 
vraag een oversteekplaats ter hoogte van de 
Hooistraat / aansluiting met de Scheldedijk. 
Dit in afwachting van een grotere studie die 
AWV heeft gepland voor het volledige tra-
ject Meersstraat en Reinaertweg”, aldus de 
schepen. 

“Tenslotte zijn we heel tevreden dat we in de-
ze legislatuur eindelijk de rioleringswerken in 
de Schuytershoek (Haenhout - Gouden Hand), 
na 25 jaar discussie, zullen kunnen realiseren, 
in samenwerking met Farys. Zeer recent werd 
de omgevingsvergunning goedgekeurd voor 
deel 1 van dit groot project. Dit betekent dat 
binnenkort de offertes van de aannemers zul-

len worden opgevraagd en geëvalueerd en er 
dit jaar nog zal kunnen gestart worden. De in-
woners van deze 1e fase (Palingstraat, Hoog-
straat, Goudenhandwegel) werden reeds 
geïnformeerd over dit project en zullen zeker 
tijdig op de hoogte gebracht worden van de 
verdere planning van de werken”, besluit Re-
naat De Sutter, waarvoor dank. - (R.D.S.-D.D.) 
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Auteur Frederik Vanderstraeten - mede-
werker aan Wegwijs Noord - beschrijft over 
zo’n tweehonderd bladzijden het wel en 
wee van deze eerbiedwaardige en geres-
pecteerde vereniging. Die tot op vandaag, 
onze nieuwshonger over het eigen verle-
den, mee inzichtelijk gestalte blijft geven…  

De online voorstelling n.a.v. het 57ste jaar-
boek vatte de essentie van 50 jaar DSMG 
gebald samen. We voegen er zelf nog wat 
extra inleidend bindmiddel aan toe. Het 
initiatief ontstond een halve eeuw geleden 
- op 27 september 1970- binnen de schoot 
van de Heemkundige Kring De Oost-Oud-
burg en blijft er onlosmakelijk aan verbon-
den. In 1971 kreeg het een eigen bestuur. 

Documentatiecentrum blikt terug
op halve eeuw heemkundig vrijwilligerswerk…
Over het 57ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg kon je al in 
vorig nummer lezen. Zoals aangekondigd, blikken we hieronder mee terug op 50 
jaar Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling (DSMG).

Eén jaar later werd de vereniging omge-
vormd tot een aparte vzw. Na het overlij-
den van (plaatselijk) taal- en naamkundige 
Maurits Gysseling werd diens naam aan het 
uithangbord toegevoegd. De man werd 
destijds bekroond voor zijn ‘Corpus van 
middelnederlandse teksten tot en met het 
jaar 1300’ (zie foto’s). De eminente vorser 
kreeg - op de grens van Sint-Amandsberg 
en Oostakker - verdiend een eigen straat-
naam. Aan de leiding ervan kwam o.m. be-
kend historisch voortrekker Bert Vervaet. 
Het centrum was oorspronkelijk gevestigd 
in een vast lokaal van Convent Pius IX aan 
het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. 
Later verhuisde het naar o.m. de huidi-

ge thuishaven Convent 
Engelbertus. Nog later 
stond ook de vertrouw-
de Heemkundige en His-
torische Kring Gent zijn 
boeken en documenta-
tiemateriaal af aan het 
centrum en werd mee 
deel van de vzw. Door-
heen de jaren groeide 
het DSMG uit tot één 
van de opmerkelijkste 
documentatiecentra in 
Vlaanderen. Zowel qua 
omvang van de collec-
tie als op het vlak van 
het aantal medewer-
kers. Het is vandaag een 

‘volwassen’ instelling met naam en faam, 
gerund door tientallen vrijwilligers. Zijn 
geschiedenis is er één van gestage groei en 
een aanhoudend gevecht om te overleven. 
Het huidige toevluchtsoord Convent Engel-
bertus is niet alleen een gebouw vol pa-
perassen, documenten en herinneringen. 
Het is nog altijd evenzeer een katalysator 
van mensen met een dankbare blik op een 
decennialang verleden. En uiteraard ook 
op het heden. Waarbij men voor alles, op 
vrijwillige basis nog altijd heel wat tijd en 
energie blijft steken in het bewaren - en 
het wereldkundig maken - van ons (lokaal) 
erfgoed. Anders gezegd, de geschiedschrij-
ving over 50 jaar DSMG is ook de neerslag 
van hun eigen belangrijke en specifieke bij-
drage die alle waardering verdient. Als was 
het maar uit dankbaarheid omdat ze geza-
menlijk en onbaatzuchtig de noodzakelijke 
en duurzame zuurstof blijven aanleveren 
om het vorsers- en inventariswerk verder 
te zetten. Om - vanuit een breed perspec-
tief - onze eigen (gekoesterde) heemkun-
de verder uit te spitten en - niet in het 
minst - te laten overleven. Met ‘De Oost-
Oudburg’ als herkenbaar decor, zeg maar 
Destelbergen-Heusden, Lochristi en vroege-
re gemeenten, de Gentse deelgemeenten 
Sint-Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, 
Mendonk én de oorspronkelijke Gentse 
wijken Meulestede en het Sint-Baafsdorp. 
In zijn bekende verhalende stijl laat au-
teur Frederik Vanderstraeten boeiend en 
leeshongerig een heemkundige schat aan 
feiten, herinneringen, bestuurlijke voorval-
len en dito figuren de revue passeren. Met 
een overzicht van het wel en wee dat elke 
(culturele) vereniging wel eens kenmerkt 
en doormaakt. Net zoals op de (politie-
ke) ontwikkelingen van het moment. Het 
is ongemeend boeiende literatuur waar-
in onze eigen leefomgeving centraal staat. 
Vanuit de onderscheiden tijdsgewrichten, 
hangt het ’DSMG 50 jaar jong. Een jubila-
ris in eigen huis’ bovendien een intrigerend 
beeld op over hoe de wereld en de maat-
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DC PAASMENU
WWW.DECOCATERING.BE/PASEN

À  L A  C A R T E
MINI-QUICHE VAN PULLED TEXEL LAM
 & gegrilde groenten

VERSE TAGLIATELLE MET KREEFT

HUISGEMARINEERDE ZALM “GRAVAD LAX”
mousse van tuinkruiden, witte asperges en geroosterde zaden

PLADIJSFILET
met bieslookpuree, witte wijnsaus met gember en citroengras, 
geroosterde venkel en groene asperges

ROULADE VAN PARELHOENFILET
met risotto met babyspinazie, aspergeroomsaus
en op de Green Egg gegrilde portobello en groene asperges

PANNA COTTA VAN RUBY CHOCOLADE
mousse van Hoogstraten aardbeien, crumble van aardbeien,
bavarois van witte chocolade Valrhona en cremeux van basilicum

€ 3,50

€ 15,00

€ 14,00

€ 17,50

€ 16,75

€ 10,00

P A A S M E N U

M E
N U
3  -  4  &  5  a p r i l  2 0 2 1

€ 35,00 PER PERSOON

schappij in al die tijd zijn veranderd. Ook 
voor toekomstige heemkundigen wacht 
dus zeer zeker een beklijvende ontdek-
kingstocht. Voor de auteur begon al-
les in 1970 toen hij als jong student aan 
de Normaalschool, documentatie zocht 
over de gemeente Sint-Amandsberg… 

Meer info op www.deoostoudburg.be 
en www.dsmg.be.

Eric VAN LAECKE

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 !! 

Nostalvélo Heusden-Destelbergen op 21 april
Woensdag 21 april organiseert dienstencentrum De Reinaert een begeleide fietsuitstap 
met rondleiding door Raymond Van Doorsselaere. De afstand bedraagt 20 km., en men 
start om 13u45 aan LDC De Reinaert in  de Kerkham 3D. In de tocht bezoekt men via 
de Schelde, Admiraalhof, Heusdongen, de Zandberg, het sierteeltmuseum, de Gallische 
hoeve, de calvariekapel, Bergenkruis, spookkasteel, Crabbenburg, de Kollebloem en het 
Waterlelieputje. Men staat ook even stil bij de gedenktekens aan de kerk in Destelber-
gen en bij de oorlogsmonumenten in Heusden en Destelbergen. Reservatie verplicht via 
09/218.03.13. Deelnemen kost 1 euro. Alleen corona kan deze organisatie nog afgelasten. 
– (D.D.)
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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 !

Oplossing van vorige keer

Lijfeigene S L A V I N

  S P E L T  Graan

Zeer lang, altijd E E U W I G

Niet ok S L E C H T

Spreidstand S P A G A A T

I J S E L I J K  Vreselijk

M I E R  Insect

Gevolg E F F E C T

R E C H T E N  ,,,en plichten

 6 14 8 1 

10 3 8 1 9 3 11 11 8 

1 3 4  Bedekking

 13 6 7 14 12 10 11

  7 6 11

 7  12 10 11 2

7  4 4  7 

2  3 13 7  13  8 

 3 8 

 1  1  U

 7 13  8 2 

9 5 5 7 3 9 5 8 1 

2 3  1 5 

9 5 2 

96.000 euro subsidie 
voor Wonderwijs
Vlaanderen investeert in scholenbouw en daarbij 
viel ook de Vrije Basisschool Wonderwijs bij de be-
gunstigden naast nog 38 andere scholen. In totaal 
kon voor ruim drie miljoen euro verdeeld worden. 
Wonderwijs kreeg een bedrag toegewezen van 
zo’n 96.000 euro vernamen we. Bedrag dat zou ge-
bruikt worden voor de renovaties binnen de school 
in het dorp.

Blijkbaar werd rekening gehouden met de projec-
ten die de Vrije Basisschool indiende, nl. het buiten-
schrijnwerk en vooral de dakrenovatie. Er zijn ook 
werken die de brandveiligheid ten goede komen. 
– (D.D.)

Op termijn spoorlijn 
Gent-Terneuzen?
De Provincie Oost-Vlaanderen 
heeft de intentieverklaring on-
dertekend met betrekking tot een 
spoorlijn Gent-Terneuzen in de toe-
komst. Nederland, België en Vlaan-
deren gaan samen de ontsluiting 
van North Sea Port per spoor ver-
der uitwerken. Daartoe tekenden 
diverse partijen, waaronder dus de 
Provincie Oost-Vlaanderen een in-
tentieverklaring. Ze beogen hierbij 
drie infrastructuurprojecten: een 
nieuwe verbinding op de oostoever 
tussen het Nederlandse Axel en het 
Belgische Zelzate, een nieuwe zuid-
oostboog in het spoor van de Sluis-
kilbrug (Nl.), en de uitbreiding en 
ontsluiting naar het noorden van 
de spoorbundel ‘Zandeken’ aan het 
Kluizendok. Het plan noemt ‘Rail 
Gent-Terneuzen’. In de kanaalzone 
ligt al een spoorlijn. – (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

“Na 11 jaar in ons huidig interieur, was het 
hoog tijd voor een echte opknapbeurt”, ver-
telt Elisabeth Staelens van Fraai. “Onze win-
kel was op sommige momenten, vooral in 
het zomerseizoen, een beetje te klein gewor-
den. Het werd meer en meer een uitdaging 
om al onze collecties op een overzichtelijke 
manier te presenteren, en bovendien had-
den we nood aan extra paskamers”.
Recht tegenover de dorpskerk koos Nuit de 
Folie voor een winkel met een iets ruimere 
locatie. Het pand waar dit familieconcept 12 
jaar geleden gestart was aan de andere zijde 
van de steenweg, wordt binnenkort gesloopt 
en moet plaatsmaken voor een nieuwbouw 
met appartementen. Nuit de Folie is al jaren 

Nuit de Folie opent beleveniswinkel
en Fraai breidt uit…
Je kon er de voorbije dagen niet naast kijken. In het dorp van Destelbergen, 
beide langs de Dendermondesteenweg kwamen twee zaken in de 
schijnwerper te staan. Nuit de Folie opende er een nieuwe beleveniswinkel 
en bracht tevens het Antwerps icoon ‘Désirée’ naar Destelbergen. Aan de 
overzijde breidde Fraai de lingeriewinkel in het dorp uit.

bij het grote publiek gekend als ‘dé Woody 
specialist’. Je vindt er immers het volledige 
gamma van het populaire Gentse pyjama-
merk ‘Woody’: je weet wel, de kleurrijke py-
jama’s met ieder seizoen nieuwe grappige 
dieren, waarvan de oogjes ’s nachts oplich-
ten in het donker.
De nieuwe beleveniswinkel, met boomhut 
en skilift in de paskamers, oogt jong en fris. 
Voor het interieur werd gebruik gemaakt 
van originele materialen zoals golfplaten 
en zilverfolies. Maar kers op de taart is on-
getwijfeld de nieuwe ‘shop-in-shop’ van ‘Dé-
sirée’. Het bekende Antwerpse desserthuis 
(1903) werd vorig jaar overgenomen door 
de bekende Sterrenchef en Meester-Patis-

sier Roger Van Damme (Het 
Gebaar, Njam TV) en kreeg 
intussen een volledige ‘re-
branding’, waarvan er 
binnenkort trouwens 
ook een nieuwe vesti-
ging moet opengaan 
in Durbuy!
En nu strijkt ‘Désirée 
Boutique’ dus ook 
neer in Destelbergen, 
met een aantrekke-
lijke ‘shop-in-shop’ in 
de nieuwe Nuit de Fo-
lie winkel: originele 
bakrecepten, smaak-
volle confituren, pre-
mium ‘Arabica’ koffie 
of ‘Macaron’ geur-

kaarsen. Een mooie aanvulling dus voor Des-
telbergen, waarbij de handelaars in het dorp 
steevast de kaart kiezen voor kwaliteit.

FRAAI BREIDT UIT
Bij Fraai viel er ook nieuws te rapen. “Door-
dat het pand naast ons vorige zomer werd 
gesloopt, konden we op dat moment makke-
lijk aan de achterzijde van onze winkel een 
stuk bijbouwen. De ruwbouw stond er dus 
al even, maar we hebben uiteindelijk nog 
tot na Valentijn gewacht om onze winkel 
een tiental dagen te sluiten en de werken te 
voltooien”, weet Elisabeth. De winkel oogt 
inderdaad een pak ruimer. De gebogen por-
tiekjes zorgen voor een vrouwelijke toets, 
en de accentkleuren van de discrete en rui-
me paskamers zijn helemaal on-trend! Ach-
teraan de winkel is een mooie men’s corner, 
uitgevend op een leuk terrasje waar het bij 
mooi weer zonder twijfel aangenaam ver-
toeven zal zijn… En de gekoelde drankjes 
neem je gewoon zelf uit de Smeg koelkast!
Fraai biedt een uitgebreide waaier Belgische 
en internationale lingeriemerken aan, waar-
onder Marie Jo, PrimaDonna, Lise Charmel, 
Pluto, Chantelle, Twinset, etc.
Fraai: Dendermondesteenweg 436 in Destel-
bergen, openingsuren dinsdag tot vrijdag 
9u30-12 en 13u30-18u, op zaterdag doorlo-
pend 9u30-18u. – (D.D.)

JE KAN ELKE MAAND
ONLINE DEELNEMEN AAN
ONZE GRATIS WEDSTRIJD

(ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.be
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www.acasa.be09 321 03 00

PALAZZO I UITVERKOCHT

TOREN |  98% VERKOCHT

09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

Wonen in Gent, tussen water en groen.

APPARTEMENTEN MET 
3 SLAAPKAMERS OP TOPLOCATIE

Lichtrijke appartementen met ruime terrassen 
en uniek uitzicht

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

meerwaarde en optimale huur garantie tot gevolg.

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

Bezoek ons modelappartement op afspraak.

TE KOOP: LAATSTE APPARTEMENTEN
MET UNIEK UITZICHT OVER DE 

SCHEEPSDOKKEN EN GENTSE SKYLINE

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

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

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

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

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

LAATSTE 2 
WONINGEN!

BEZOEKDAG 
VRIJDAG 26 MAART - VAN 10-17 UUR

Ontvangst ter plaatse: Stapelplein 80, Gent. 
Maak nu uw afspraak.

GROENE ZESDAAGSE
Maar toch laten we ons publiek in 2021 niet in 
de kou staan. De Groene Zesdaagse moet dit 
jaar een volledig nieuw en coronaproof concept 
worden met een mix van online en offline bloe-
men- en plantenpracht.
Het is geen geheim dat dé Floraliën een abso-
luut hoogtepunt zijn voor al wie houdt van flo-
rale creaties en de impressionante innovaties 
die ermee gepaard gaan. Het zou zonde zijn 
om de groeiende groep liefhebbers van groen, 
bloemen en planten nog een jaar langer op hun 
honger te laten zitten. Daarom komt de organi-
satie met een elegante invulling van een online 
event, al even innoverend als het evenement 
zelf. De Groene Zesdaagse wordt het verhaal 
achter de schermen voor iedereen die gebeten 
is door een sector die kleur brengt in ons leven.
Tussen 4 en 9 mei 2021 kan je genieten van een 
uiteenlopend aanbod aan online workshops, 
interessante tips & tricks, lezingen van experts 
en een hybride event in open lucht voor zij die 
graag de natuur intrekken. Het online gedeelte 
zal gestuurd worden via sociale media en een 
online platform waar je zelf kan aangeven waar 
je graag meer over te weten komt. Op de web-

Floraliën Gent verrast dit jaar
met De Groene Zesdaagse
2020 was het jaar van COVID-19 en dus werd de organisatie genoodzaakt 
het 4-jaarlijkse floraal topevenement uit te stellen. Nu mogelijke 
versoepelingen op zich laten wachten, dringt de tijd en besliste de 
organisatie onlangs om het event naar 2022 te verplaatsen…

site, www.floralien2021.be, kan je terecht voor 
video’s met informatie en downloadbare pak-
ketten. Met dit onlineconcept ben je niet meer 
gebonden aan openingsuren en krijg je de mo-
gelijkheid om elke dag nieuwe dingen te ont-
dekken over jouw favoriete planten.

“In deze uitdagende coronatijden worden de 
gezondheids- en welzijnsvoordelen van tuinie-
ren steeds belangrijker. Daarom leggen we dit 
jaar de nadruk op biodiversiteit, klimaat, inno-
vatie en gezondheid.”, zegt Pieter Toebaert, al-
gemeen directeur van KMLP, organisator van 
Floraliën. De organisatie kiest er dan ook voor 
om de mensen aan te zetten de natuur in te 
gaan aan de hand van wandel- en fietstochten 
die je eveneens via de website kan ontdekken. 
Daarnaast starten ze een bloemenzoektocht zo-
als de populaire berenzoektocht die de 1e lock-
down onze kinderen het huis uit lokte. Voor de 
kinderen zal er verder ook nog een program-
ma beschikbaar zijn om hen meer bij te brengen 
over biodiversiteit, bloemen en planten. 
Op de site van Floraliën, het ICC gebouw te Gent, 
zal een tentoonstelling komen over de ont-
staansgeschiedenis van Floraliën en de impact 

in het Gentse societyleven. De tentoonstelling 
zal volgens de geldende Coronamaatregelen 
te bezichtigen zijn.“We lanceren De Groene 
Zesdaagse vandaag op International Women’s 
Day en sluiten af op Moederdag, en dat is voor 
ons ideaal”, zegt Alexander Vercamer, Voor-
zitter Raad van Bestuur, er zal dus beslist veel 
aandacht worden besteed aan de mama’s on-
der ons onder de vorm van acties en persoon-
lijke boodschappen. De Groene Zesdaagse is de 
“Echte Zesdaagse Gent” erkentelijk voor de sa-
menwerking en de steun.

Benieuwd wat Floraliën dit jaar voor jou 
kan betekenen?
In maart en april wordt telkens een tipje van de 
sluier opgelicht op www.floralien2021.be. Ben 
je geïnteresseerd in exclusieve content? Dan 
kan je lid worden van de Gentse Floraliën Com-
munity en ontvang je nog meer interessante 
info. Volg de Floraliën ook via Facebook en In-
stagram @floraliengent en laat weten waar jij 
meer info wilt over ontvangen! 
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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 

Samen lezen is 
leuker!
Alleen met een boek op de bank is leuk. 
Maar het is nog leuker als je over een boek, 
de schrijver en literatuur kunt praten met 
anderen. 
Heb je zin om je leeservaringen uit te wis-
selen met andere boekenliefhebbers? Ben 
je benieuwd wat andere mensen aantrekt 
(of net niet) in een boek? Wil je meer weten 
over de auteur en haar of zijn stijl? Dan is 
de leesclub van de Vlaamse actieve senioren 
misschien wel iets voor jou. Met verschil-
lende mensen een boek lezen, verrijkt de 
leeservaring en vergroot het leesplezier. Wij 
komen een viertal keer per jaar samen. Bij 
een lekkere koffie bespreken wij het boek 
en de auteur.

Wil je eens vrijblijvend kennismaken, stuur 
dan een mailtje: vlas9070@proximus.be  of 
een belletje naar 0486 53 21 38

Gedichten
rondom de bibliotheek
Wie de bibliotheek bezoekt zou ook 
eens mogen stilstaan bij een aantal 
mooie gedichten die rondom het wan-
delpad opgesteld werden. Het zijn ge-
dichten van dorpsdichter Nicole Ledegen 
en Els Moors (Dichter des Vaderlands). Er 
hangen enkele echt mooie gedichten bij 
waar je even kan bij stilstaan.
Destelbergen heeft iets met dichters, 
ook ex-dorpsdichter Luk Vermeulen 
brengt op regelmatige basis nog gedich-
ten uit. Sinds 2009 heeft de gemeente 
om de twee jaar een nieuwe dorpsdich-
ter. 
Ook die andere ex-dorpsdichters Tine 
Hertmans, Pieter Viktor Kindt en Koen-
raad De Smet zijn nog regelmatig actief. 
Ook aan Bergenkruis hangen gedichten. 
– (D.D.)
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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 

Vlaamse Troostplek
ingehuldigd,

één jaar na
coronacrisis

Nee het was niet in de regio Gent maar wel 
in Deinze dat zondag 7 maart de “Vlaam-
se Troostplek” werd ingehuldigd, één jaar 
na het begin van de coronacrisis. Het heeft 
ons echter allemaal getroffen. Al één jaar 
zoekt de samenleving een uitweg voor het 
verdriet, het gemis, de angst en het be-
vreemdende van een afscheid zonder de 
gangbare rituelen. Een jaar getekend door 
afstand, een jaar onder het juk van coro-
na. Vanaf 7 maart kunnen mensen op de 
Vlaamse Troostplek bij Deinze even aan 
hun zorgen ontsnappen, stilstaan bij de 
vele Covid-19- slachtoffers en verbonden-
heid voelen.

De Vlaamse Troostplek werd op zondag 7 
maart ingehuldigd met een krachtige ge-
tuigenis van longarts Eva Van Braeckel. 
Als hoofd van de covid-afdeling UZ Gent 
ziet ze dagelijks wat het betekent om af-
scheid te moeten nemen in deze bizarre 
tijden, zonder omhelzingen en fysieke na-
bijheid. Zij woont zelf in Deinze en vindt 
een troostplek een absolute meerwaarde.
Gedeputeerden Leentje Grillaert en An 
Vervliet woonden de opening bij, samen 
met burgemeester Jan Vermeulen van 
Deinze. Sopraan Elke Janssens en harpis-
te Hanna Grociak luisterden dit bijzonder 
moment op. Duizenden mensen volgden 
via live streaming het Troostmoment. Ook 
wij willen er even bij stilstaan. De Vlaamse 
Troostplek kon ook in onze gemeente of 
stad een plaatsje gekregen hebben, maar 
het is Deinze geworden. – (D.D.)

Een beeld van de Vlaamse Troostplek 
en de plechtigheid.
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Meer informatie in:
Het boek “Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat” die alle 
straatnamen van Destelbergen, Heusden en Beervelde 
behandelt. 
Meer informatie over dit naslagwerk bij de schrijvers Louis 
en Miet Gevaert-De Groote (louis.gevaert@dsmg.be)

De Kruisdreef
De Kruisstraat

Wat we weten van...

9070

De Kruisdreef staat op de Philippus Benthuyskaart uit 1717 vermeld als 
de Clooster dreve, de weg die langs ’t pachtgoedt van ‘t clooster Van 
Nieuwenbosch liep. 
De gronden waar deze weg toegang aan gaf hoorden bij het pachtgoedt 
van nieuwen bossche. Het klooster van Nieuwenbos was sedert 1215  
gevestigd te Lokeren, een abdij van de zusters in de orde van Cîteaux, 
de cisterciënzerorde. Na 1246 bouwde men het klooster gelegen …in 
de prochie van Husdine, ter plaetse genaemd ham…. Dit gebied in die 
bocht van de Schelde was een leen van Hugo III, burggraaf van Gent 
en de broer van de toenmalige abdis Aleydis. Bij de afstand van de 
grond aan het klooster in 1246 had Hugo III als voorwaarde gesteld dat 
het graf van zijn vader Hugo II († 1232) ook vanuit Lokeren naar hier 
moest verhuizen. Die nieuwe abdij werd pas vanaf 1307 de Nieuwen-
bosch genoemd, deze in Lokeren dan Oudenbosch. Door schenkingen 
en aankopen kwam het nieuwe klooster tot bloei. Drie eeuwen na de 
oprichting werd de abdij tijdens de woelige Reformatieperiode in de 
16de eeuw geplunderd en verwoest (1578). Wellicht werd die graftom-
be van Hugo II ter bescherming tegen die verwoestende beeldenbestor-
mers ter plaatse ingegraven.
De orde bouwde in 1584 een nieuw klooster in de stad Gent en de zus-
ters kwamen nooit meer naar Heusden terug. 
De pachthoeve van het Nieuwenboschklooster, de Bosseveerhoeve, 
bleef min of meer gespaard, werd verbouwd en is sedert 16 december 
1991 een beschermd monument.
In de stratenatlas van Heusden van 1843 wordt deze buurtweg met het 
nummer 65, zijnde 3 m breed en 756 m lang, als volgt beschreven: 
Chemin du Calvaire à l’Escaut (servitude), Kruysdreef. 
In de bocht van de Schelde ter hoogte van de Bosseveerhoeve was er tot 
in de 18de eeuw een veer. Ter hoogte van de Kruisdreef kon men in die 
tijd bij laag water ook te voet de Schelde oversteken.

Zestig jaar na de rechttrekking van de Schelde (1883-84, voor 
die bocht aan het klooster) werd er in de gemeenteraadszitting 
van Heusden op 20 augustus 1949, na overleg met de gemeente 
Melle, beslist om grenswijzigingen door te voeren, waardoor een 
gedeelte van het gebied, waar het klooster lag, nu grondgebied 
Melle is. Het is in dit overgedragen gebied dat de vergeten graf-
tombe van Hugo II, burggraaf van Gent, in 1948 opgegraven 
werd en nu nog steeds prijkt in het STAM te Gent.

KRUISSTRAAT
In de stratenatlas van Heusden van 1843 wordt deze buurtweg 
met het nummer 23, zijnde 4 m breed en 490 m lang, als volgt 
beschreven: Chemin du hameau de Molenhoek au Calvaire, 
Kruysstraet.
In de gemeenteraadszittingen na W.O. I werd de slechte toestand 
waarin verschillende landbouwwegen zich bevonden besproken, 
zo ook de Kruisstraat, die in 1925 met steenslag en porfier her-
steld werd.

Zowel de Kruisdreef en de Kruisstraat raken aan de plaats waar 
op een kunstmatig opgeworpen Calvarieberg tot in de 18de eeuw 
een kruis stond. In 1861 werd op die Calvarie een eerste kapel 
gebouwd door de plaatselijke meubelmaker-schrijnwerker Leo 
Blanchaert (° 1799 - † 1881).
De beide straten werden in de 21ste eeuw grondig aangepakt en 
kregen na rioleringswerken een nieuwe asfaltbedekking. On-
langs werden de grote popelieren langs de Kruisdreef en Kruis-
straat gerooid.

Louis Gevaert



Nr. 110 - April 2021                            459070

DINSDAG 6 APRIL
WOENSDAG 7 APRIL
DONDERDAG 8 APRIL
VAN 10U TOT 18U 

GROTE FABRIEKSVERKOOP

JASSEN VANAF 30 EURO
NIEUW: Kinderkledij en dameskledij

                                                                                                 
 

 

Met de vele vaccins die eraan zitten te komen, kunnen wij stilaan beginnen dromen van een 
normaal leven zonder ambetante Corona.  
 
De ca 40 muzikanten van KOGH op zoek naar enkele vaste collega’s als versterking voor ons orkest 
en voor onze melodische drumband 
 

KOGH zoekt nog enkele vaste muzikanten   
Alle leeftijden zijn welkom, maar wel met basiskennis van notenleer. 

Beginnende muzikanten kunnen eventueel instappen via de drumband. 
 

Wij verzorgen ca 10 concerten per jaar binnen en buiten de gemeente. 
Onze orkesten brengen alle soorten mooie muziek, geschikt voor een zeer breed publiek. 

 
Iedere nieuwe muzikant krijgt een peter of meter toegewezen als steun tijdens de repetities. 

Je evolueert volgens eigen tempo. 
Optreden doe je pas wanneer jij je er zelf klaar voor voelt. 

 
Het lidmaatschap is gratis. 

Bepaalde muziekinstrumenten kunnen worden gehuurd of in bruikleen gegeven. 
 

Wij repeteren in zaal “Ten Berg”, Tramstraat 54 te 9070 Heusden (Destelbergen) 
 

Vrijblijvende info: secretaris@kogh.be of bel naar Luc Vandenbruaene op 0471/93.11.33 
Kijk ook eens op onze vernieuwde website www.kogh.be 

  
 
 

De Nieuwsbrief van KOGH 
- Vervangt het vroegere “Harmonienieuws” in boekvorm. 
- Verschijnt slechts enkele keren 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 muziek in. 

En die móet eruit! 
Erkende muziekvereniging sinds 1819 

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

Oscar Pergoot (1936-2021)  overleden
Op vrijdag 5 maart overleed Oscar Pergoot 
(84). Toen in juli 1965 de zelfstandige parochie 
H. Pius X werd opgericht, woonden Oscar Per-
goot en zijn vrouw Simonne Pauwels reeds in 
de Bredenakkerstraat (Eenbeekeinde), recht-
over waar later de lagere school en de kerk 
zouden worden gebouwd. Oscar was er als de 
kippen bij om foto’s te nemen van de bouw.  
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat 
beiden er van de eersten bij waren toen de 
pas als kleuterleidster aangestelde Zuster Hil-
de en Pol Callebert een zangkoortje (later Pa-
zako genoemd) uit de grond stampten voor 
als de kerk zou worden ingewijd, op 23 de-
cember 1967; dat was ook de aanstellingsmis 
voor pastoor Jozef Botterman. Eind jaren 70 
verhuisden Oscar en Simonne naar Merelbeke.
Oscar was medestichter en groepsleider van de scoutsgroep Haege-
poorters. Toen in 1968 in op de parochie de volleybalclub Sügro werd 
opgericht (die het tot in derde nationale zou brengen), was hij van 
de partij in het bestuur.  Hij sloot ook onmiddellijk aan bij het pas be-
gonnen Davidsfonds. In de legendarische Vlaamse kermissen in de ja-
ren zeventig beheerde hij een van de twee togen in de grote tent. 
Beroepshalve ging Oscar eerst als linotypist werken in De Standaard 
in Groot-Bijgaarden. Later werd hij eerste hoofdtechnicus (cartogra-
fie) in de faculteit Economische Wetenschappen en de vakgroep Geo-
grafie aan de Universiteit Gent, waar hij ook zeer veel wegenkaarten 
tekende met de pen.
Oscar was niet alleen Ridder in de Kroonorde, hij was ook een be-
gaafd zanger. Als tenor zong hij een hele carrière bijeen in de Konink-
lijke Gentse Oratoriumvereniging, in het Mariakoraal in Merelbeke 
Flora en in Pazako op het Eenbeekeinde. De laatste tien jaar was hij 
actief bij het mannenkoor Sinte-Barbara in Heusden.
Hij was geen stilzitter… Ja, eens scout, altijd scout!

POL CALLEBERT
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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

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

“Als ik in mijn omgeving vertel dat ik loop-
baancoach ben, dan merk ik vaak dat 
hier veel misvattingen over bestaan” ver-
telt Carine ons. “Hierdoor laten mensen 
zich soms tegenhouden waardoor ze te 
lang ongelukkig in hun job blijven zitten”.  
Omdat we graag ons steentje bijdragen aan 
het werkgeluk van al onze lezers, laten we Ca-
rine 3 belangrijke misverstanden ophelderen.

3 misverstanden rond
loopbaanbegeleiding
opgehelderd

In 2017 startte Carine Dewulf in 
Heusden haar coachingpraktijk 
AndersVerder waar je terecht 
kan voor begeleiding bij 
stressklachten, burn-out en 
perfectionisme. Sinds vorig jaar is 
ze ook erkend loopbaancoach bij 
Better Minds Coaching.

1. Loopbaanbegeleiding, dat is toch 
alleen voor mensen die van werk willen 
veranderen?  
Helemaal niet! Het doel van loopbaanbege-
leiding is je professioneel (weer) beter in je vel 
te voelen. En hiervoor hoef je niet noodzake-
lijk van job te veranderen.
Ruim de helft van de mensen die loopbaanbe-
geleiding volgen blijft bij hun werkgever. 

Je leert jezelf beter kennen,  je krijgt een be-
ter inzicht in je kwaliteiten en valkuilen. An-
ders kijken naar jezelf kan er ook voor zorgen 
dat je anders kijkt naar je job en de mensen 
rondom jou.
Beter weten wat je wil, wat je kan en wat je 
nodig hebt om je professioneel goed te voe-
len leidt tot meer zelfvertrouwen. Hierdoor 
kom je in actie en durf je de nodige stappen 
te zetten naar meer werkvoldoening, bij je 
huidige werkgever of een andere.

2. Een loopbaancoach vertelt me wat het 
ideale beroep voor mij is.
Nee, de uitkomst van loopbaancoaching is 
geen lijstje van functies die je een succesvol-
le carrière garanderen. Een loopbaancoach is 
geen encyclopedie van alle mogelijke beroe-
pen en hun vereisten.  
Loopbaanbegeleiding is een manier om stil te 
staan bij je huidige werksituatie en je te ver-
sterken in loopbaanbeslissingen voor de toe-
komst.
Ik stel jou de vragen die jij jezelf niet stelt zo-
dat je een goed zicht krijgt op wie je bent, 
wat je belangrijk vindt en waar je voldoening 
uit haalt. Je krijgt “huiswerk” mee om hier 

verder mee aan de slag te gaan. Het geeft je 
richting en houvast om te verkennen wat bij 
je past. Ik ben je sparringpartner en moedig je 
aan om actie te nemen richting je doel.

3. Loopbaancheques, is dat niet iets voor 
werklozen?
Fout! Loopbaancheques zijn net bedoeld voor 
mensen die aan het werk zijn. Het is de ide-
ale tool om heel voordelig loopbaanbegelei-
ding te volgen bij een erkend loopbaancoach. 
Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse over-
heid betaal je slechts 40 euro voor 4u loop-
baancoaching (of 80 euro voor 7u).
Zowel werknemers als zelfstandigen (inclusief 
free-lancers) die al minstens 7 jaar aan de slag 
zijn hebben om de 6 jaar recht op 2 loopbaan-
cheques, ook wie tijdelijk werkloos is of in op-
zegtermijn. 
Kom je niet in aanmerking voor loopbaanche-
ques maar wil je toch graag aan de slag met 
loopbaanbegeleiding? Uiteraard is dat ook 
mogelijk.

Dus, wil je werk maken
van meer werkgeluk?

Aarzel niet een gratis
en vrijblijvend

kennismakingsgesprek
aan te vragen. 

Carine Dewulf
0479 73 15 40
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M

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

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

Gratis
prijsofferte

Specialist
MD - CHAUFFAGE

MIKE DOBBELS

Benny Bontinck volgt Chris 
Janssens op bij FC Destelbergen
Benny Bontinck wordt de nieuwe trainer van twee-
deprovincialer FC Destelbergen. Hij volgt er op ver-
zoek van het bestuur Chris Janssens op. Die laatste 
trok naar Lokeren-Temse dat vier afdelingen hoger 
speelt. Met Bontinck haalt men een trainer binnen 
die als speler een verleden heeft bij de club. Hij was 
er twee keer actief voor in totaal zes seizoenen. 
Benny was een topscorer. Hij volgde zijn jeugdop-
leiding bij Standaard Wetteren, waar hij tot in de 
A-kern bleef sjotten. Vervolgens werd hij speler bij 
FC Merelbeke en dan kwam hij voor vier seizoenen 
naar FC Destelbergen. Met een tussenstap naar Jong Lede, kwam Bontinck 
opnieuw twee seizoenen naar FCD. Hij eindigde zijn spelersloopbaan na een 
blessure bij KVV Schelde en Edeboys.  Via de jeugd van St. Wetteren leerde hij 
het trainersvak. Enkele jaren geleden was hij T2 naast Jean-Marie Alexander 
bij Edeboys, waarna hij T1 werd bij KFC Heusden. De laatste twee seizoenen, 
alhoewel nooit volledig uitgespeeld door corona, was hij trainer van Dynamo 
Beervelde, dat hij als best gerangschikte 2e naar tweede provinciale bracht. 
Datzelfde jaar speelde FC Destelbergen kampioen. – (D.D.)

Maandwandeling Damvallei :
vogelen in de Hauw

 
Om coronaproof te kunnen deelnemen moet je INSCHRIJ-
VEN voor deze wandeling op www.damvallei.be

Het is volop lente en de trekvogels beginnen terug 
te komen naar hun vertrouwde plekjes. Hoe klinkt 
een tjiftjaf in het Frans? Naar welke richting kijkt een 
zwartkop als die begint met broeden? Hoeveel kilo-
meter heeft een visdief afgelegd op weg naar huis? 
Je komt dit en nog veel meer te weten op deze vogelwan-
deling met gids Tim De Winter.

Afspraak zondag 11 april om 8u aan de parking van Bistro 
Céline ( Hooistraat 148, Heusden-Destelbergen).  

BRENG ZEKER JE VERREKIJKER MEE!

De wandeling duurt een tweetal uurtjes en is niet toegan-
kelijk voor rolwagengebruikers.

Stevige wandelschoenen/laarzen zijn een must.

Wekelijkse markt na zomervakantie?
De wekelijkse markt in Heusden zal niet starten op 5 april. 
De gemeente mikt nu op een mogelijke start in of na de 
zomervakantie, wanneer de meeste inwoners gevaccineerd zullen 
zijn, zo vernamen we net voor het drukken van deze Wegwijs.

Oorspronkelijk was de start van de nieuwe markt in Heusden voor-
zien in het voorjaar 2020. Maar toen kwam corona, een rist aan be-
perkende maatregelen en de ene besmettingsgolf na de andere. De 
gemeente stelde de start dan ook noodgedwongen en veiligheids-
halve uit. Maandag 5 april werd vooruitgeschoven als nieuwe start-
datum. Ook al zijn de coronacijfers momenteel stabiel, ze blijven 
wel nog hoog. Ondanks de aangekondigde versoepelingen blijft de 
situatie erg precair. Bovendien komt de vaccinatie van de brede be-
volking nu pas op gang. Momenteel is nog maar 9% van de inwo-
ners gevaccineerd en dus beschermd. Wie jonger is dan 65 jaar, komt 
trouwens pas in juni aan de beurt.

Na overleg met alle betrokken partijen heeft de gemeente daarom 
beslist dat de markt niet zal starten in april, maar ten vroegste in of 
na de zomervakantie. Dan zullen de meeste inwoners gevaccineerd 
zijn. – (D.D.)
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DE MEYER BVBA
Metsel- en betonwerken

Nieuwbouw en verbouwingen

Notaxlaan 1 - 9070 Destelbergen
joh_demeyer@hotmail.com

0472-233 407

30
JAAR

 

SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 200         
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD 
 

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

Alle promoties zijn geldig van 23/03 
t.e.m. 15/04/21 of tot uitputting 

 

 

GRATIS 
Chocoladepaashaas  
Tijdens uw aankopen tot 04/04/2021 
of tot uitputting, 
Aankoopbedrag van min. € 10,- 
Max. 1 bon per klant 
 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa 

OPEN OP PAASZONDAG EN PAASMAANDAG VAN 8-19u 

DIXAN 
VLOEILBAAR 
WASMIDDEL 
40DOS. 

2e AAN 
HALVE 
PRIJS 
Zie actieverpakking 

SILAN 
WASVERZACHTER 
FRESH CONTROL 

1 + 1 
GRATIS 

 
Zie actieverpakking 
 

DREFT 
WASVERZACHTER 
1l 
 

€2,35 
/l € 2,35 

 
  

CRISTAL ALKEN 
BAK 24x25cl 

€ 6,99 
+ leeggoed 
/l € 1,17 

 

 
BLIK 6x33cl 

€ 2,85 
/l € 1,44 

 

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND 
WINNY PARIJSE 
GOMMEN 
500gr 

€1,45 
 
/kg € 2,90 
 

WINNY PERZIKEN 
820gr 
 

€ 1,09 
/kg €1,33 

 
 

GWOON 
HAZELNOOTPASTA 
450gr 
 

€ 1,45 
 
/kg € 3,22 

LIPTON THEE 
20 BUILTJES 
Keuze uit: Morocco, 
kamille, rozebottel, 
munt, lemon black 
tea, forest fruit 
 

€ 1,45  
/dos € 0,29 

 

Yirka Uyttenhove is de jeugdinspecteur
De Politiezone Rhode & Schelde zet in op Instagram om kennis te maken met jeugdin-
specteur Yirka Uyttenhove (35). Bedoeling is de stap te zetten naar de leefwereld van de 
jongeren, waarbij wordt afgeweken van het ‘face to face’-gesprek waarbij vragen stellen 
soms moeilijk is. Instagram is laagdrempelig en via dat kanaal wil men jongeren bereiken. 
Een mooi initiatief waarbij wordt ingezet op de leefwereld van de jeugd. Van zodra het 
account gekend was kreeg jeugdinspecteur Yirka al flink wat volgers. – (D.D.)

Vandalisme kan niet 
meer getolereerd worden
Op enkele plaatsen in de gemeente werd 
vandalisme vastgesteld. Het is een plaag die 
moet gestopt want dit zorgt voor een slecht 
imago bij sommige hangjongeren. Aan het 
gemeentehuis werd een bloemenpot ver-
nield, in de Damvallei worden vaak lege 
blikjes achtergelaten, en in het wassalon aan 
de Dendermondesteenweg op het Eenbeek-
einde werden linten van de strijkrollen af-
gescheurd en inktstrepen aangebracht. Ook 
in het Reinaertpark worden drankblikjes en 
flesjes achtergelaten. Dit moet echt stoppen 
horen we uit goede bron. We hebben weet 
van de initiatieven om de daders op heter-
daad te vatten. - (D.D.)
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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 betrof een oude populier van de cultivar 
Marilandica. De boom waarvan sprake was 
geklasseerd in de inventaris onroerend erf-
goed onder de erfgoedobjecten. In de loop 
van de geschiedenis werd de boom op ver-
schillende tijdstippen gemeten. Van boom-
specialist Andries Bogaert van de gemeente, 
weten we nu dat die populier in 2001 een 
omtrek had van 723 cm (7,23m.). In 2014 had 
de boom al een omtrek van 7,55 m. op 1,30 
meter hoogte. Het was dus een uniek exem-
plaar dat ook nog eens vaak werd gefotogra-
feerd. Ook wij hadden er foto’s van, maar het 
verhaal achter de boom kenden we toch niet.
Donderdag 11 maart kregen we de tip dat de 
uitgewaaide boom een heraanplant zou krij-
gen. Nieuwsgierig gingen we ter plaatse kij-
ken, maar we waren er duidelijk niet alleen. 
Naast Andries Bogaert troffen we daar ook 
erfgoedconsulente Virginie Peeters aan, Kjel 
Dupon een gecertificeerd veteraanboomspe-
cialist van Spectrum Boombeheer en enkele 
specialisten inzake boombeheer of heraan-
plant van stekken van populaire bomen o.w. 
Jef Geldof. Ook burgemeester Sierens ont-
brak niet, want dit is wel een speciaal iets. 
Een heel gedoe dus, want uiteindelijk wer-
den er in de weide tussen de Aelmeersstraat 
en de Schelde drie boompjes geplant, die na-
dien veilig werden omheind met stevig ver-
ankerd draadwerk. Het gaat dan ook om een 
uniek project.
De oorspronkelijke boom was op kaartmate-
riaal van 1873 te zien op een meander van 
de Schelde in Heusden. Vermoedelijk stond er 
toen zelfs een bomenrij. Op de exacte plaats 
waar de ‘dikke populier van Heusden’ stond, 
staat op die kaart ook een boom ingetekend. 
De kaart laat vermoeden dat de boom al voor 
1873 werd aangeplant en dat hij dus een 
restant van een oude rijbeplanting is. Ver-
moedelijk werden de andere bomen bij de 
rechttrekking van de Schelde in 1882 verwij-
derd, maar daar zijn nergens bewijzen van. 
“Heemkundige De Baere uit Heusden ver-
meld in een publicatie van 1973 dat de boom 
een restant was van drie bomen, maar ook 

Dikke boom uit Aelmeersstraat kreeg heraanplant
De ‘dikke boom’ van Heusden, oudere inwoners zullen meteen weten waar 
het over gaat, kreeg half maart een heraanplant. Die boom van zeker 143 
jaar oud, werd na een hevige storm in 2017 in twee keer geveld in een 
weide aan de zijkant van de Aelmeersstraat. De boom was een fenomeen 
en de op één na dikste boom van Oost-Vlaanderen. In ons land zijn 
nauwelijks bomen die ooit dikker werden, dus het ging wel degelijk om een 
uitzonderlijk exemplaar in Heusden. 

dat kan niet bevestigd op kaartmateriaal. Hij 
maakte er wel een pentekening van in 1939”, 
aldus Andries Bogaert.
Omdat het om een uniek exemplaar ging 
werd de voorbije jaren nagedacht over een 
heraanplant. Dat liep niet gemakkelijk want 
het duurde dus tot dit jaar vooraleer de land-
eigenaars, de landbouwers, enkele lokale 
boomverzorgers, de gemeente en Onroerend 
Erfgoed de handen in elkaar sloegen om een 
heraanplant te voorzien.
Uit info ons ter beschikking gesteld weten we 
nu dat de cultivar Marilandica een lange ge-
schiedenis van verdeling kreeg. Er werd daar-
bij vooral geselecteerd op snelle groei, rechte 
stam en de kwaliteit van het hout. Populus x 
canadensis ‘Marilandica’ zijn vaak kruisingen 
van Amerikaanse en Europese soor-
ten. Met Serotina, Regenerata, Blau-
we van Eksaarde en Robusta zijn 
nog andere cultivars gekend.
De nieuwe aanplant nu gaat om 
een stek die genomen is van een in-
heemse zwarte populier op de ves-
ten van Brugge. Die boom zou dan 
weer 170 jaar oud zijn, maar is vrij 
zeldzaam. Bij dat werk wordt zelfs 
het DNA van de bomen onderzocht, 
kortom de stek moet uniek zijn als 
heraanplant. Het boompje staat nu 
in de weide met een draadwerk als 
bescherming. Met dank aan Jef Gel-
dof, Kjel Dupon, Andries Bogaert 
voor de foto’s en info. – (D.D.)
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Spreuken aan de poort
van de Sportbasisschool

Je kan er niet naast kijken, 
maar aan de poort van de 
Sportbasisschool in Heusden 
werden enkele toffe spreuken op 
de poort gekleefd.

Het is een verwelkoming voor de leerlin-
gen, maar ook voor de ouders is het een 
hint want de school (en de leerkrachten) 
zien de kinderen graag komen ook als ze 
het eens moeilijk hebben. De rode draad 
doorheen het schooljaar is  ‘een warme 
school met Warme William’. Het is be-
langrijk dat kinderen zich goed voelen 
in hun vel. Maar iedereen weet dat dit 
niet elk moment van de dag haalbaar is. 
Zeker in deze tijden, waarin steeds meer 
kinderen zich mentaal soms niet zo goed 
voelen. 

Het team van de Sportbasisschool die 
achter de actie zit verduidelijkt: “Wij wil-
len dat ze zich bewust worden van: Ik 
voel me niet oké. Maar dat is oké! Ik voel 
me niet oké. Bij wie kan ik terecht? Mijn 
vriend(in) voelt zich niet oké. Wat kan ik 
doen?  Luisteren kan zoveel zeggen. 

Een positief woord, een vriendelijk ge-
baar kan wonderen doen. Ik zie je zo 
graag lachen. Ik mag geloven in mezelf. 
Ik ben het waard.  Bewonder hoe bijzon-
der je bent”. 

Een leerkracht: “Zo leren onze kinderen 
doorzetten en positief in het leven staan 
ondanks tegenslagen. Ze voelen ook dat 
sociaal contact, zeker in deze moeilijke 
tijden, heel belangrijk is. Ons streefdoel 
is dat ze geïnspireerd raken om er te zijn 
voor elkaar. Want… we kunnen niet ie-
dereen helpen, maar iedereen kan ie-
mand helpen”. – (D.D.)

Toffe spreuken aan de schoolpoort 
moeten de kinderen een goed 
gevoel geven. (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

15.900 euro
34.950 km
03/2017
Benzine
96 kW (131 PK)
Manueel

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

42.990 euro
2.850 km
02/2021
Diesel
120 kW (163 PK)
Automatisch

15.950 euro
37.755 km
08/2018
Diesel
85 kW (116 PK)
Automatisch

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

Honda HR-V 1.5i - VTEC Elegance - Als nieuw !

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Invite (EU6d-TZMP)Fiat 500X - 1.6 Multijet Lounge DCT - Navigatie

Isuzu D-Max - V Cross - Full option demowagenFiat 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

6.490 euro
69.718 km
05/2013
Benzine 
51 kW (69 PK)

Fiat 500 - 1.2i Pop - Met airco
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Griet en Anneleen
krijgen alsnog bekroning
Amper één knappe uitslag hadden ze in 2020 op hun 
palmares, maar Griet Hoet (slechtziende) en Anne-
leen Monsieur (piloot) werden recent toch niet verge-
ten bij de uitreiking van de Paralympic Sport Awards. 
Samen met Ewoud Vromant kregen de tandemdames 
de felicitaties voor hun prestaties tijdens het jaar van 
de Paralympics en de 
wereldkampioenschap-
pen. Hun resultaat da-
teert wel van begin 
2020 op de wereldkam-
pioenschappen en toen 
haalde het duo uit De-
stelbergen en Melle 
nog zilver in het sprint-
tornooi en brons in de 
achtervolging in Milton 
(Canada). Sindsdien 
waren er geen wed-
strijden meer, en nu is 
het hopen op beter-
schap in 2021 als er pa-
ralympische spelen zijn 
in Tokio. Met hun nieu-
we medaille zijn ze ui-
teraard heel blij, maar 
ze hadden ook graag 
nog wat wedstrijden 
betwist. – (D.D.)

De paralympiërs Griet Hoet en Anneleen 
Monsieur. (repro D.D.)

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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KAA Gent heeft met enkele in de provinciale reeksen spelende clubs een 
“Blue White Network” opgezet. Een van die clubs die gaat samenwer-
ken met KAA gent is KFC Heusden. Bedoeling is dat talentvolle jongeren 
kunnen doorgroeien en van een betere opleiding genieten bij KAA Gent. 
Het initiatief is een gevolg van het project “Elk Talent Telt”, het samen-
werkingsverband tussen alle Gentse clubs en KAA Gent. Nu kijkt men ook 
even verder over de stadsgrens. In ruil voor het weghalen van talent zal 
KAA Gent de clubs maximaal ondersteunen op vlak van jeugdopleidingen 
en op vlak van scouting. Hoe dat precies allemaal in zijn werk zal gaan zal 
de toekomst uitwijzen. Het moet dus een wisselwerking worden horen 
we bij KFC Heusden. Van Gentse zijde is het vooral de bedoeling een be-
ter zicht te krijgen op het aanwezige talent rondom Gent en bij uitbrei-
ding in heel Oost-Vlaanderen. – (D.D.)

KFC Heusden stapt in Blue White Network

Dimitri Claeys
nam goede start

Een nieuwe ploeg, nieuwe collega’s en 
ook een nieuwe uitdaging. Profrenner Di-
mitri Claeys uit Sint-Amandsberg is het 
nieuwe wielerseizoen vrij goed gestart. 
Na de voorbereiding in het zuiden, haal-
de hij al enkele dichte ereplaatsen. De 
33-jarige Claeys heeft zijn overstap van 
Cofidis naar Qhubeka-Assos niet gemist. 
Hij is voor de voorjaarskoersen wellicht 
ook de kopman van het team, dat voorts 
ook nog Sander Armee en Victor Campe-
naerts als Belgen heeft, en Europees kam-
pioen Giacomo Nizzolo, Fabio Aru, Carlos 
Barbero en Simon Clarke als gekende na-
men heeft. Het team omvat vooral ren-
ners voor het zwaardere werk, voor de 
Vlaamse klassiekers moet men vooral op 
Claeys rekenen. In de Omloop werd hij 
in de kopgroep 30e, in Kuurne eindigde 
hij 13e. In de midweekwedstrijd Le Samyn 
werd hij al 8e nadat hij ook een tijdje in de 
aanval had gereden. Hij werd ook gese-
lecteerd voor Tirreno-Adriatico, maar pas-
te voor Milaan-Sanremo. Zijn focus ligt 
nu op de Vlaamse klassiekers die allemaal 
op zijn menu staan, met als uitschieter de 
Ronde van Vlaanderen waar hij vorig sei-
zoen nog 6e werd. – (D.D.)
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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.

Gekleed in het zwart en met een zelfge-
maakte advocatenbef vroegen de actievoer-
ders in Destelbergen-Heusden en in vele an-
dere steden en gemeenten aandacht voor de 
klimaatverandering. Die treft ons allemaal 
en de urgentie om het probleem aan te pak-
ken is groot. De actie is gericht tegen de Bel-
gische overheden.

Helaas schieten de Belgische overheden hier-
in fors tekort. België zakt steeds verder weg 
in de internationale klimaatranking. Dat zet-
te een groep burgers ertoe aan om de vier 
bevoegde Belgische overheden (de gewesten 
en de federale staat) voor de rechtbank te 
dagen om hen te dwingen hun internationa-
le klimaatbeloftes na te komen. Zo ontstond 
de Klimaatzaak (https://www.klimaatzaak.
eu/nl). Op 16 maart starten de pleitzittingen, 
voor 9 opeenvolgende dagen, voor de vierde 
kamer van de Franstalige rechtbank van eer-
ste aanleg in Brussel. De zitting zal voor de 
gelegenheid gehouden worden op de oude 
NAVO-site in Haren. De start van de Klimaat-
zaak was de concrete aanleiding voor de ac-
tie van 14 maart. 

11.11.11-Advocaat actie voor het klimaat
Ook in Destelbergen-Heusden heeft het 11.11.11-comité zondag 14 maart 
een korte actie georganniseerd met als thema “11.11.11-advocaat voor het 
klimaat”. De actie had plaats aan de muurschilderij op de parking van de 
Wereldwinkel en de Kringwinkel aan de Dendermondesteenweg.

Samen met de internationale gemeenschap 
besliste België om onder een opwarming van 
1,5°C te blijven omdat een hogere opwarming 
gevaarlijk is. Klimaatzaak vraagt geen scha-
devergoeding, maar een koerswijziging om 
België te dwingen de beloftes na te komen. 
Het kompas bij heel die actie is de vraag naar 
een reductie van broeikasgasemissies van min. 
42 % in 2025, van min. 55 % in 2030, beiden 
t.o.v. het referentiejaar 1990, en een netto 
nuluitstoot in 2050. Dat is volgens klimaat-
wetenschappelijke inzichten nodig om een 
gevaarlijke opwarming van +1,5 °C te voorko-
men in de Belgische context. De strijd tegen de 
opwarming van de aarde moeten we samen 
voeren, wereldwijd. Daarom koos men in de 
gemeente symbolisch het muurschilderij als 
plaats voor de actie. Daarop staat Martin Vi-
lela. Hij is klimaatactivist in Bolivië en strijdt 
tegen boskap in het Amazonegebied voor 
het kweken van soja voor veevoerder en voor 
goudmijnen. Houtkap is overigens één van de 
grote oorzaken van de opwarming van de aar-
de. Aan het locale initiatief namen Lut Sabbe, 
Luc Vandensteen, Mieke Leloup, Bieke Lybeer, 
Hilde Goethals en Marieke Kindt deel. – (D.D.)

Werken Antwerpsesteenweg 
uitgesteld
In augustus, en niet in maart zoals eerder 
aangekondigd, zullen de kruispunten op de 
Antwerpsesteenweg (N70) op het grondge-
bied van Oostakker worden aangepakt. Het 
veiliger maken van het knooppunt R4 – Ant-
werpsesteenweg staat al langer op de agenda 
van het Agentschap Wegen en Verkeer. Met 
de aanleg van bredere en veiligere fietspa-
den, overzichtelijke kruispunten, veiligere 
fietsoversteken en een conflictvrije verkeers-
regeling moet dit knooppunt een veilig punt 
worden voor alle weggebruikers. Met de ver-
gunning op zak stond AWV klaar om te star-
ten maar door een vertraging in de planning 
bij de nutswerken, moeten de wegen- en ri-
oleringswerken noodgedwongen uitgesteld 
worden naar maart 2022.

Die wijziging is vooral een gevolg van de 
COVID19-pandemie die voor vertraging zorg-
de in de uitvoering van alle werven van de 
nutsmaatschappijen. Doordat eerdere wer-
ven vertraging opliepen schuift nu ook de 
werf in Oostakker verder op in de planning. 
Omdat de wegen-en rioleringswerken pas na 
de nutswerken kunnen beginnen, wijzigt ook 
die timing. De werken aan de weg en riolering 
zullen niet eerder dan in maart 2022 van start 
kunnen gaan. Ze zullen 2 jaar duren. Als alles 
verder volgens planning kan verlopen en de 
weersomstandigheden goed zijn, moet de ver-
nieuwing van het knooppunt in het voorjaar 
van 2024 klaar zijn. - D.D.
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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.

	

Sherry, Spanjes grootste bijdrage aan de wijnwereld (Deel 2)

RECHTZETTING:
PEDRO XIMENEZ DUNNE SCHIL
In vorig deel 1 (Wegwijs nr.109, pagina 62) werd ten on-
rechte gesteld dat Pedro Ximenez een druif is met een dikke 
schil. Deze witte variëteit die behoort tot de vitis vinifera en 
een hoog suikergehalte kan ontwikkelen, wordt doorgaans 
vóór de vinificatie onderworpen aan het drogen onder de zon 
met het doel het suikergehalte van de druif intens te concen-
treren. Haar dunne schil bevordert dit proces.

PRODUCTIE
De druiven worden onmiddellijk na de oogst in hori-
zontale persen geperst. De Pedro Ximénez-druiven wor-
den na het plukken enkele dagen in de zon te drogen ge-
legd waardoor het suikergehalte in de druif verhoogt. 
De volledige alcoholische gisting vindt plaats in grote roest-
vrij stalen tanks bij een temperatuur tussen 20 en 25° C. Na 
afloop van de gisting vindt de classificatie van de wijn plaats.
De bleekgele en lichtste wijnen met juiste stijl en bou-
quet worden Fino. In Sanlúcar de Barremeda wor-
den ze Manzanilla. Ze worden versterkt tot 15% al-
cohol en opgeslagen in koele en vochtige kelders. 
De andere wijnen ontwikkelen zich tot Oloroso. Ze krijgen 
2,5% alcohol extra en beginnen aan een oxidatieve rijping 
van minstens 3 jaar.
Er is een groot verschil in de rijping tussen de Sherry ty-
pes. Fino en Manzanila rijpen biologisch onder flor 
(laagje grijswitte gistcellen ). Dit zorgt ervoor dat er 
geen zuurstof bij de wijn kan en de wijn zodoende licht 
van kleur en fris van smaak blijft en de sherry een speci-
aal amandelachtig, bloemig en kruidig aroma bezorgt. 
Oloroso sherry’s rijpen in contact met lucht door middel van 
oxidatie.
Fino en Manzanilla zijn na een vijftal jaren in het solera sys-
teem te hebben vertroeft nog steeds vers met een karakteristie-
ke geur en smaak. Wijnen van verschillende oogst, verschil-
lende rijpheid en dus ook verschillende smaak zodanig met 

elkaar vermengen dat de karakteristieken van elk afzonder-
lijk sherrytype jaar-in, jaar-uit, vrijwel constant blijven. Hoe 
meer mengstadia, hoe ouder het systeem hoe beter de sherry. 
Na jaren ontwikkeling verliezen de Fino’s geleidelijk de flor-
laag waardoor de wijn bovenin het vat in contact komt met 
de buitenlucht en begint te oxyderen waardoor zijn Amontil-
lados worden die soms versterkt worden tot ongeveer 18%, 
waarna de wijn verder rijpt op identieke wijze als Oloroso.

TYPES SHERRY
• Fino
Wordt in Andalousië in de plaats van tafelwijn gedronken. 
Het is een lichte, frisse, droge sherry met een amandelsmaak 
en lichtgele kleur, die alleen biologische rijping heeft gehad 
en ongeveer 15% alcohol. Serveren op 7 à 8°C.

• Manzanilla
Kruidig, droge enigszins licht zilte smaak en licht strogele 
kleur. Uitsluitend geprodcueerd in bodegas van Sanlúcar de 
Barrameda. Rijpt onder flor en ongeveer 15% alcohol. Ser-
veren op 7 à 8° C.

•Amontillado
Droge, zeer aromatische sherry met lichte hazelnootsmaak, 
amberkleurig en 16-20% alcoholgehalte. Rijpt soms meer 
dan 30 jaar in het solera-systeem. Dit zijn wijnen die een 
periode van biologische rijping ondergingen, gevolgd door 
een periode van oxidatieve rijping. Wordt licht gekoeld ge-
serveerd als aperitief. Op kamertemperatuur wordt hij bij 
gerechten geserveerd. Heeft meer kleur en body dan de Fino 
en Manzanilla, maar minder body dan Oloroso.

• Palo Cortado
Bijzondere en zeldzame sherry die de krachtige smaak 
van Oloroso en finesse in de neus van Amantillado combi-
neert. Droge en elegante complexe sherry met een alcohol-
percentage tussen de 18 en 20%. Soms meer dan 30 jaar 

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. 

gerijpt in het solera systeem. Vrijwel altijd wijn van heel 
hoge kwaliteit. Licht gekoeld serveren.

• Oloroso
Deze minder gekende sherrysoort is een volle van nature 
droge wijn met in de aanzet een beetje een zoete indruk. 
Deze wijn heeft alleen een oxidatieve rijping gehad. De 
kleur is variërend en de wijn heeft een alcoholgehalte tussen 
de 17 en 22%. Soms meer dan 30 jaar gerijpt in het solera- 
systeem. Licht gekoeld serveren als aperitief, bij gerechten 
op kamertemperatuur serveren.

• Medium
Is amberachtig van kleur, met een subtiele notensmaak en 
enigszins zoet. Medium moet kenmerken hebben van zowel 
biologische als oxidatieve rijping. De sherry is vol, aroma-
tisch en heeft 15 tot 17,5% alcohol. Meestal een blend van 
Fino met een beetje Pedro Ximénez. Licht gekoeld serveren 
als aperitief, in combinatie met gerechten op kamertempera-
tuur serveren.
 
• Cream
Zoete donkere dessertwijn. Meestal een mengsel van Oloroso 
en Pedro Ximénez. Heeft een lichte notensmaak of gedroogd 
fruit, is bruin van kleur en heeft een alcoholgehalte tussen de 
15,5 en 20%. Licht gekoeld serveren, eventueel met ijsblokjes. 

• Pale Cream
Lichte zachtzoete variant, die een korte periode van bio-
logische rijping krijgen voor hij gezoet wordt, doorgaans 
met gerectificeerde geconcentreerde druivenmost (RCGM). 
Heeft een pittig en delicaat aroma van noten en honing. Is 
lichtgeel van kleur en heeft alcoholpercentage van ongeveer 
17,5%. Koel serveren.

• Pedro Ximénez
Wordt ook ‘PX’ genoemd. Deze wijn is diep bruin en is een 
volle krachtige zeer zoete sherry met aroma’s van gedroogd 
fruit, koffie en zoethout. PX heeft een alcoholgehalte van om 
en bij de 17,5%. Rijpt soms meer dan 30 jaar in het solera sys-
teem. Aan de hand van de aanduidingen op het etiket (Pale, Dry, 
Medium,...)  kan men het smaaktype achterhalen. Serveren 
op kamertemperatuur. Kan ook bij koffie gedronken worden. 
 
VOS en VORS
Deze categorie werd in 2000 boven het doopvont gehouden. 
Bijna alle sherryhuizen brengen sherry’s uit beide catego-
rieën op de markt. Allen hebben ze een enorm lange afdronk.
• VOS, Vinum Optimum Signatum (Very Old Sherry), heeft 
minstens 20 jaar in het solera systeem doorgebracht.
• VORS, Vinum Optimum Rare Signatum (Very Old Rare 
Sherry),  heeft minstens 30 jaar gerijpt in het solera systeem.
 
OP DE PROEFBANK
• Manzanilla (alleen biologische rijping)
Lustau Manzanilla Papirusa (D.O. Manzanilla Sanlú-
car de Barrameda)
Zeer droog en zeer bloemig. In de neus kamille en gist. 
Heldergele kleur met gouden reflecties. Deze Manza-
nilla is doorspekt met aroma’s van zeebries en aange-
name kamille en flor. Botdroog en licht, fris en knap-
perig, met een hint van zeezout in de mond. Delicaat en 
verfrissend zuur met een aanhoudende afdronk.

Bodega Delgado Zuleta Manzanilla La Goya
Bleek goudgeel van kleur. De neus is fijn en intens, 
met nuances die kenmerkend zijn voor biologische 
veroudering. De aroma’s van geroosterde amandel, 
schillen van citrusvruchten en kamille behoren tot de 
vele hoogtepunten van deze wijn. Hij is licht, droog 
en erg zacht in de mond. Het vertoont een uitstekende 
volharding en zalvigheid. Deze Manzanilla heeft zeker 
de hoogste rijpheid bereikt, vandaar de naam ‘Pasada’.

Equipo Navazos, La Bota 59 Capataz Rivas, Manza-
nilla, Pasada
Een complexe en krachtige wijn, met een evenwichtige 
frisheid en elegante, zoute en licht oxidatieve tonen die 
hem een   onmiskenbare persoonlijkheid geven. Equipo 
Navazos, La Bota 59 Capataz Rivas vertoont een uit-
stekende persistentie en zalvigheid. 

Wijndomein Aldeneyck Chardonnay Heerenlaak 2018 Maasvallei Limburg
Beschermde oorsprongsbenaming 
Locatie: Aldeneyck, Hamontweg 81, 3680 Maaseik, België 
Provincie: Limburg
Gebied:  Maasvallei Limburg Beschermde oorsprongsbenaming
Druivensoorten: 100% Chardonnay
Gastronomie: schaaldieren en visgerechten 
Prijsindicatie: 20,95 – 21,50 euro (75 cl)

In het Maaslandse dorpje Aldeneik ligt de 10 hectaren grote wijngaard van Karel en Tine Henckens-
Linssen. Op een zonovergoten zuidoosterhelling langs de Maas worden sinds 2002 de wijndruiven 
Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling en sinds 2012 Chardonnay verbouwd op de mineraalrijke 
kiezel- en grindterroir. De wijngaarden van Wijndomein Aldeneyck, zuid-zuidoostelijk georiënteerd 
op grind- en kiezellagen met een laag leem, profiteren van een koel maritiem klimaat. De ligging 
van de wijngaard, op de Maasoever vlakbij de jachthaven aan Heerenlaak bepaalt in grote mate het 
karakter. Karel Henckens, die opgroeide in een familie van fruittelers en oorspronkelijk appels en 
peren teelde, volgde een opleiding tot Winzer (wijnbouwer) aan het wijnbouwinstituut in Trier, in de 
Moezelstreek. Op zijn domein streeft hij als wijnbouwer naar een beperkte opbrengst per wijnstok 
van maximaal 50 hectoliter per hectare, Chardonnay Heerenlaak 2018 45 hl/ha. De druiven voor de 
Aldeneyck Chardonnay Heerenlaak 2018 werden manueel geoogst in oktober en zacht geperst door 

een pneumatische pers. Het sap gistte op roestvrij stalen cuves, onmiddellijk erna rijpte de wijn vijf maanden op 
bezinksel (sur lie) op Franse eiken vaten van Chassin 1, 2, 3 en 4 jaar en 25% nieuw.

Aldeneyck Chardonnay Heerenlaak 2018 Maasvallei Limburg Beschermde oorsprongsbenaming 
Maasvallei Limburg is vanaf 10 januari 2018 een beschermde oorsprongsbenaming voor wijn geproduceerd in 
een afgebakend gebied aan weerszijden van de Maas in Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. Dit gebied 
geniet van een zeer mild microklimaat en behoort tot een van de droogste gebieden van de Benelux. Bovendien 
zorgt de aanwezigheid van de Maas, de grindplassen en het Kempisch plateau, voor stabilisatie van de tempe-
ratuur. Dat wil zeggen dat deze streek geen extreme zomerhitte kent en ook zelden een extreem vernietigende 
voorjaarsvorst. De goudgele Aldeneyck Chardonnay Heerenlaak 2018, een monocépagewijn, ontplooit een in-
tens complex boeket met aroma’s van groene appel, boter en vanille, met minerale tonen. In de fruitige mond 
met een fijne zuren, die fris aanzet, vol en elegant, rijp fruit met hints van steenvruchten (perzik) en citrusfruit 
(citroen, limoen). Deze wijn kan tot 4 jaar op fles rijpen en geserveerd licht gekoeld op een temperatuur van 
10 tot 13°C gaat deze Chardonnay goed samen met zeevruchten, pasta- en visgerechten, gevogelte en Oosterse 
wokgerechten.
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Amantillado (na biologische volgt oxidatieve rijping)
Emilio Hidalgo, El Tresillo Viejo 1874, Amontil-
lado, Jerez NV
Mahoniekleurig, intense aroma’s van gezouten 
amandel, karamel en geroosterd brood en tonen van 
citrusfruit (sinaasappelschil, citroen). In de mond 
sensueel en rijk, complex en geconcentreerd.

Sánchez Romate, NPU Special Reserve, Amon-
tillado, Jerez
Donker amberkleurig, in de neus tonen van 
karamel, amandel, koffie, toffee, tabak en ge-
confijte citrus (sinaasappelschil). Kruiden, koffie en 
toffee op het fluweelzachte gehemelte. Lang en 
complex.
Emilio Lustau Amontillado VORS 30 years old
De diep amberkleurige Lustau VORS (Very Old 
Rare Sherry) Amontillado geurt intens en com-
plex naar walnoot, butterscotch, amandel, kara-
mel, gedroogd fruit (rozijn) en oud leer.  In de 

mond knapperig, droog en ziltig.

Palo Cortado  (producenten gebruiken di-
verse methodes)
Bodegas Rey Fernando de Castilla, Antique Palo Cor-
tado
In de neus geroosterd en boterachtig met tonen van 
amandel, walnoot en witte chocolade. In de krachtige 
mond met goede scherpte en aciditeit honing, bittere 
karamel en een vleugje zout. Krachtig en ele-
gant.
Harveys Very Old Palo Cortado Blend Medium 
VORS 
Zeer droog en zeer nootachtig met veel diep-
te, Harveys Palo Cortado rijke en expressieve 
aroma’s van vijgen, rumcake, gebrande suiker, 
geroosterde hazelnoot en sinaasappelschil. In 
de soepele mond fluweelzacht zwart fruit. Zeer 
lange afdronk.
Emilio Lustau Palo Cortado VORS
Koperkleurig. Levendige aroma’s van hazel- en walno-
ten, koffie en toast. Licht bitter in de mond, doet denken 
aan pure chocolade en walnoten, met een grote lengte. 

Oloroso (oxidatieve rijping)
Equipo Navazos, La Bota 78 Bota NO, Oloroso
Toffee, gedroogde vijgen, hazelnoot, tabak en leer 
in een zeer aromatische neus. Zeer droog en ele-
gant, krachtig en geconcentreerd. Evenwicht, ele-
gantie en finesse. Een meditatiewijn. Slechts 1.200 
flesjes van 37,5 cl.

Emilio Lustau Oloroso VORS NV 
Goudkleurig met bronzen tinten, geconcen-
treerd en intens in de neus met aroma’s van 
sinaasappelschil, zoete geroosterde hazelnoten, ge-
droogde dadels, overrijpe vijgen en walnoten. In de 
mond levendig en intens met een langaanhoudende 
afdronk.
Gonzalez Byass Matusalem Oloroso VORS
Amberkleurig. Rozijnen, vijgen, walnoten, 
koffie, chocolade, karamel en specerijen 
(kaneel) in de intense neus. Fluweelzachte, 

volle mond met goede zuren. Walnoten in de lange, 
elegante afdronk.

Medium (biologische en oxidatieve rijping)
Osborne 10RF Medium
In de neus rozijnen, citroenschil, vijgen, hazelnoten, 
koffie en vanille. Zeer lichte geroosterde tonen van 
de onderliggende Oloroso. De halfzoete mond biedt 
een vrij brede aanwezigheid en smaakt naar rozijnen, 
verse vijgen, gedroogde abrikozen, broodkorst en ge-
roosterde noten. Niet zo pittig als een droge Oloroso, 
maar wel rond en zeker niet te zoet. 

Cream (oxidatieve rijping)
González Byass Solera 1847 Cream
De diep mahoniekleurige González Byass So-
lera 1847 is een zoete Cream met aroma’s van 
vijgen, karamel, toffee, rozijnen en accenten van 
vanille. Het gehemelte is fluweelzacht, met tonen 
van karamel en goed geïntegreerd hout. Toffee 
in de afdronk.

Pedro Ximénez
(zongedroogde PX-druiven)
Ximénez-Spínola Pedro Ximénez Muy Viejo
Ximénez-Spínola Pedro Ximénez Muy Viejo 
is een intens zoete wijn met elegante aroma’s 
van gebrande koffie en pure chocolade. In de 
mond is zacht en fijn. De druif domineert, met 
aroma’s van gedroogde vijgen en geroosterd 
hout. Lange afdronk. 

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.

Berthenet Vieilles Vignes Montagny 1er Cru 2019 France
Locatie: Caveau de dégustation, 2, rue du Lavoir, 71390 Montagny-Les-Buxy, France
Continent: Europa
Gebied:  Saône-et-Loire, Côte Chalonnaise, Frankrijk
Druivensoorten: Chardonnay
Gastronomie: kalfsvlees in de witte saus, gestoomde of gepocheerde schaaldieren, gebakken of gegrilde, 
paella’s, geitenkaas, harde, halfharde en zachte kazen van koemelk
Prijsindicatie: 20,25 – 22,50 euro (75 cl)

François Berthenet leidt het domein sinds 2013, nadat hij vier jaar eerder zijn vader Jean-Pierre vervoegde. 
Zijn vader verliet de coöperatie van Buxy in 2002 om zijn eigen wijn te maken. De voorouders van de 
familie Berthenet verbouwen al sinds de zestiende eeuw wijnstokken en vinifiëren hun druiven, maar het 
domein in Montagny les Buxy, ontstond eigenlijk in 1974 met 5 hectaren wijngaard op de beste hellingen in 
het zuiden van de Côte Chalonnaise, in het departement Saône-et-Loire. De naar het oosten en zuidoosten 
gerichte 20 hectaren grote wijngaard, herbergt wijnstokken op een hoogte tussen 250 en 400 meter op mer-
gelgronden of kalksteen en mergel. Deze Montagny 1er cru vintage 2019 is een witte monocépagewijn die 
afkomstig is van de oudste Chardonnay-wijngaarden van het domein Berthenet. De wijn werd voorzichtig 
geperst en rijpte voor 100% in eiken vaten. “2019 is een wijnjaar waarin we te lijden hadden onder een 
voorjaarsvorst waarbij we 2 hectare verloren, het seizoen was erg droog en heet. De wijnstokken leden on-
der het gebrek aan water. Wij passen ons aan door ‘s nachts te oogsten, waardoor wij onze wijnen in betere 
omstandigheden kunnen vinifiëren,” stelt François Berthenet.

Berthenet Vieilles Vignes Montagny 1er Cru 2019
De helder gouden Berthenet Vieilles Vignes Montagny 1er Cru 2019 geurt naar citroen, limoen, boter, va-
nille  De mond, die vet aanzet, krachtig, rond en evenwichtig, smaakt naar citrusfruit met minerale frisheid. 
Lange afdronk. Berthenet Vieilles Vignes Montagny 1er Cru 2019 ondersteunt harmonieus evenwichtige 
gerechten met vergelijkbare aromatische intensiteit. Deze wijn past goed bij kalfsvlees in de witte saus, 
gestoomde of gepocheerde schaaldieren, gebakken of gegrilde vis (zeebaars) en paella’s van vlees of vis. 
Wat kazen betreft, weet hij het beste naar boven te halen in geitenkaas, Beaufort, Comté, Emmental en St. 
Paulin. De serveertemperatuur bedraagt 10 tot 12°C. Het bewaarpotentieel bedraagt 3 tot 5 jaar.

Domaine Naturaliste 2016 Morus Cabernet Sauvignon Margaret River 
Locatie: 61 Hairpin Road, Carbunup, Western Australia
Continent: Oceanië
Gebied:  Wilyabrup, Margaret River, Australië
Druivensoorten: Cabernet Sauvignon
Gastronomie: rood vlees en sterke kaas
Prijsindicatie: 45 – 59,95 euro (75 cl)

Domaine Naturaliste’s beste cuvée van Cabernet Sauvignon komt uit het hart van van de veelgeprezen Wilya-
brup-subregio Margaret River, in het zuidwesten van West-Australië, 200 kilometer ten zuiden van Perth. Het 
kustgebied, omgeven door de Stille en de Zuidelijke oceanen, heeft een zacht warm maritiem klimaat met met 
koele, natte winters en warme, droge zomers. Een enkele wijngaardselectie van de gewaardeerde kloon ‘Roche 
clone’ werd aangeplant in 1978 en vervolgens een ander deel in 1982. Deze volledig rijpe en majestueuze 
wijnstokken behoren tot de oudste in de regio en zijn aangeplant door de tweede golf van wijnbouwpioniers. 
De kiezelachtige bodem van de wijngaard wordt geflankeerd door de dominante inheemse hardhoutbomen 
genaamd Jarrah. Jarrahbomen zijn een gunstige en exacte biologische indicator geworden dat de locatie ide-
aal is voor Cabernet Sauvignon. Eigenaar-wijnmaker Bruce Dukes, opgeleid als agronoom, heeft een Master 
in Wijnbouw en Oenologie aan de Universiteit Davis. Hij verzamelde een schat aan ervaring in wijnmaken 
in binnen- en buitenland, waaronder een periode van 4 jaar bij Francis Ford Coppola’s iconische Niebaum 
Coppola-wijnmakerij in de Napa Valley.

Domaine Naturaliste 2016 Morus Cabernet Sauvignon Margaret River
Domaine Naturaliste 2016 Morus Cabernet Sauvignon Margaret River heeft zijn naam te danken aan dit unieke 
karakter van de moerbei, Morus australis is de geslachtsnaam en soortnaam voor de moerbeiboom. Deze 
cuvée, gerijpt op 55% nieuwe Franse eiken vaten, geurt naar moerbei, zwarte bes, braambes, chocolade, ceder-
hout en viooltjes. De Morus Cabernet Sauvignon Margaret River 2016 heeft een uitzonderlijk fijne structuur 
dankzij het terroir en geeft subtiel kruidige, aardse smaken aan de wijn, alsook zijdezachte, rijpe tannines. In 
de volle mond gul, evenwichtig en vlezig. Lang en fris in de stevige afdronk. Geserveerd op kamertemperatuur 
(15°C-18°C) past deze cuvée uitstelend bij een goed stuk rood vlees, een langzaam gegaarde lamsschouder, 
biefstuk, gegrilde rundribbetjes of sterke kazen. De unieke combinatie van bodem, perfecte druiven en de 
Franse eiken vaten  uit Tronçais zorgen voor een bewaarwijn, te drinken tot 2046.
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