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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 23/5 en 2/6 teksten dienen binnen 
te zijn 12/5 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

Nr. 111 - MEI 2021 Druk:

34
JAAR

WWW.IMMODEGRAUWE.BE   LAARNEBAAN 48 - HEUSDEN - T. 09-231 75 92

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

Imkeren in De Zoetenhof
Zie blz. 3

Beervelde werd 100 jaar !
Zie blz. 30

Alweer geen ‘Bergenkruis’
door corona - Zie blz. 5

Kunnen we corona bestrijden 
met technologie? - Zie blz. 38

Pastoor Van de Maele krijgt
grafzerk in Heusden. Blz. 14

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

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

TE  KOOP
Leeshulp voor slechtzienden 
- draagbare beeldschermloep, CANDY 
5 HD II, nieuwstaat, met doos, 
handleiding, lader, hoesje ...
Nieuwprijs 800 euro, vraagprijs: 250 
euro. Info: 0495-69 08 59

TE KOOP
Moutainbike PROVEX Crossbow. 
Goede staat. Enkel gereden op 
de weg, nooit op MTB parcours. 
Magura remmen, afgemonteerd met 
Shimano SLX groep. Geen vering. 
Prijs: 490 euro.
Tel 0486-478002.

TE KOOP
Breiwol, 10 pakken 500gr: 15 euro. DMC borduurgaren, 
veel kleuren, 5 dozen. Witgaren voor naaimachine.
10 grote klossen. Info: 0477-311 651 na 18u.

TE KOOP
Grasmachine (elektr. 1600 watt), 
maaibreedte 42 cm.
Vraagprijs: 55 euro.
Info: gsm 0479-855979 of 
mail: willydepauw4@gmail.com. 

TE KOOP
Partytent slechts 1 maal gebruikt met vensters afmetingen 
9m op 3m hoogte 2,5m.
Vraagprijs 75 euro. GSM 0499/763900

TE KOOP
Terra cotta bloembakken, 9 stuks. 60 cm. Prijs: 5 euro/stuk. 
Info 0475-70 32 22

TE KOOP
Zonnestore met muurbevestiging (2,20m x 2m) electrisch, 
met afstandsbediening.
Info: gsm  0493-051104

GRATIS
Gratis af te halen. Kast, in goede staat. Oude 
tafel.
Info 0498/01.85.66

TE KOOP
Tafelhangstoeltje, compleet, geschikt voor 
tafelblad25-55cm; matrasbeschermer 
en overtrekken aerosleep, waterdicht; 
reis/vouwbedje zonder matras en 
bodemplaat. Afm. 120x60x76cm. Alles 
weinig gebruikt. Info: 09-230 44 88

TE KOOP
Vliegenraam schuifbaar: donkerbruin (ral 8022) 
aluminium, 110cm breed en 220cm hoog, geen 
gebruikssporen. VP 150 euro.
Info: 0485-28 24 07 

GRATIS AF TE HALEN
Dressoir: L.: 2,75 m/ D.: 0,48 
m/ H.: 0,82 m; Kast: Br.: 1,23 m/ D.: 
0,43 m/ H.: 1,34 m; 5-deurs kleerkast: 
H.:2,25 m/ L.: 2,60 m/ D.: 0,61m. Wel 
zelf demonteren en afhalen.
Info:  0477-75 21 31

TE KOOP
Zitje voor kleuter met speeltjes 
die geluiden maken (inclusief 
batterijen) werkt perfect !!
Zo goed als nieuw !
VP 20 euro (nieuw= 70 euro). 
Info: 0477-253634
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Honingbijen zijn, naast de solitaire bijen, wil-
de bijen, een van de vele soorten bijen en 
insecten die noodzakelijk zijn voor de bestui-
ving van groenten en fruit. We hebben dat 
in Wegwijs al eens aangehaald en willen dat 
nu nog eens benadrukken. Ook de gemeen-
te en de scholen zetten volop in op bijen. Het 
hoeft dus niet gezegd hoe levensbelangrijk 
het is om deze nuttige insecten te koeste-
ren. Zonder bijen zou er geen fruit zijn, het is 
maar dat je dit weet.
Honingbijen leven in een groep, die we een 
volk noemen. Een volk bestaat uit een konin-
gin, werksters en darren. De koningin is de 
grootste bij (18-22mm) en legt alle eitjes. De 
werksters zijn de kleinste bijen (12-15mm), 
zijn heel talrijk (10.000 tot 80.000) en vrou-
welijk en voeren alle taken uit.  De darren ten 
slotte zijn iets groter dan de werksters (15-
17mm), zijn mannelijk en hebben als levens-
doel een andere koningin bevruchten. De 
koningin zorgt voor het nageslacht en legt 
1500 tot 2000 eitjes per dag! Zij kiest ook of 
het eitje bevrucht wordt of niet. Uit een be-
vrucht eitje komt een werkster, uit een onbe-
vrucht een dar. De werksters zijn de vlijtigste 
bijen in het volk en hebben verschillende en 
opeenvolgende taken. Na de geboorte zor-
gen zij eerst voor het poetsen van de cellen, 

Imkeren in De Zoetenhof
met Eric en Griet
In De Zoetenhof (ergens in de 
buurt van de Haenhoutstraat) 
doen Eric en Griet aan natuurlijk 
imkeren. Het zijn inmiddels 
specialisten in hun hobby. De 
zomerhoning die ze verzamelden 
in 2020 blijft zoveel mogelijk in de 
kast en diende als wintervoorraad 
voor de bijen zelf. Bijen zijn 
enorm belangrijk voor de natuur 
en de organisatoren van vzw De 
Zoetenhof zijn nu ook bezig met 
het aanleggen van een voedselbos. 
Ze werken in stilte en gaan zeker 
de buren niet storen met hun 
werk, maar hun werking is echt 
lovenswaardig.

het voeden van de larven en darren, het op-
bouwen van de cellen met was uit hun was-
klieren en het bewaken van de ingang. Pas 
na drie weken beginnen ze met buitenvluch-
ten om stuifmeel, nectar en water naar het 
volk te brengen. Ze maken bovendien ho-
ning en honingbrood, houden de kast warm 
(35°), voeden en verzorgen de koningin. De 
darren worden tijdens de lente-zomer gebo-
ren en zorgen voor de bevruchting van ande-
re koninginnen. Zij vliegen tientallen meters 
hoog en bevruchten een koningin in de lucht. 
Eenmaal de paring volbracht is, sterft de dar. 
De overblijvende darren worden in de herfst 
door de werksters uit de kast verjaagd of ge-
dood, omdat darren na de zomer geen func-
tie meer hebben. 
De levensverwachting is voor elke soort bij-
en verschillend.  De koningin wordt gebo-
ren na 16 dagen (stadia: 3 dagen ei, daarna 
tot dag 9 larve, vanaf dag 10 verpopping tot 
ontpopping op dag 16). Een koningin kan tot 
5 jaar oud worden. De werksters worden ge-
boren na 21 dagen (stadia: 3 dagen ei, daar-
na tot dag 9 larve, vanaf dag 10 verpopping 
tot ontpopping op dag 21). Werksters leven 
5-7 weken tijdens de lente-zomer en 6 maan-
den tijdens de herfst-winter. De darren wor-
den geboren na 24 dagen (eerste 3 dagen ei, 

daarna tot dag 9 larve, vanaf dag 10 verpop-
ping tot ontpopping op dag 24). Zij leven 3 
maanden of tot aan hun paringsvlucht. 
Om 1 kg honing te verkrijgen is er 4 kg nec-
tar nodig. Dit komt overeen met duizen-
den  vluchten of zo’n 40.000 km vliegen.  Eén 
werkster verzamelt gedurende het dracht-
seizoen 7g honing. Tien gram honing vraagt 
400 vluchten en voor 1 eetlepel honing zijn 
4000 bezoekjes aan bloemen nodig. Er zijn 
‘bezige bijen’ in en om het voedselbos.
Voor meer info (en omdat het belangrijk is 
voor de natuur) kan je terecht op
www.dezoetenhof.be – (D.D.)

AXEL
LENAERTS
makelaars

Axel Lenaerts Makelaars

Destelbergen

Destelbergen@axellenaerts.be

T. 09-219 08 77 

Te koop:

Instapklare villa in het dorp van 
Destelbergen

Instapklare villa in landelijke stijl met onderhoudsvriendelijke 
tuin op een perceel van +-900 m². De woning is gelegen in 
het dorp van Destelbergen en beschikt over 5 slaapkamers 

waarvan 2 op de benedenverdieping (ook geschikt als 
bureauruimtes voor een professionele activiteit). De woning 

is volledig onderkelderd met inpandige garage.

E-peil: 240 kWh/m²  - Vraagprijs: 660.000 euro
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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 inbraken 
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

BLOEDGEVERS HEUSDEN:  BLOEDINZAMELING 

DOMEIN KOLLEBLOEM
Leenstraat 18, Heusden

WOENSDAG 28 APRIL, VAN 17U TOT 19U30

Opgelet: enkel op afspraak: donorportaal.rodekruis.be

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 !

WE STAAN WEKELIJKS
AAN DE BIBLIOTHEEK VAN DESTELBERGEN

OP WOENSDAG VAN 9U30 TOT16U00

LUKT HET NIET OM BIJ ONS TE KOMEN ? BESTELLEN KAN:
via email rudy.de.wilde@telenet.be of via telefoon 0492881388

Via Broodjezaak huis Desmet Sabien kan je altijd je bestellingen afhalen van maandag 
tot vrijdag tussen 8u en 13u

Binnenkort ook op maandagvoormiddag verse Belgische aardbeien en asperges 
verkrijgbaar in de broodjeszaak van Sabien Desmet

Rudi
De Wilde

Groenten
en fruit

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

POP-IT-FIDGETS
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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 

Dat wil zeggen geen drie heilige missen of officiële 
vieringen. We hebben de info van verantwoorde-
lijke André Vertriest die namens de vzw Parochiale 
Werken en in overleg met de parochie en de ge-
meente, in samenspraak beslist heeft dat er geen 
vieringen zullen plaatsvinden. Ook de “kleine ker-
mis” die daaraan meestal verbonden is, zal dus net 
als vorig jaar opnieuw niet plaatsvinden. 
“Gezien de cijfers van vandaag en vooruitziend 
naar 13 Mei, zal een samenscholing van veel men-
sen nog steeds niet mogelijk zijn denk ik”, zegt 
Vertriest. “Wat we wel als mogelijkheid zien is dat 
mensen heel de dag een bezoek kunnen brengen 
aan het domein om te bidden en/of een kaars aan 
te steken. Wij zullen een steward/permanentie die 
dag regelen met ons comité  (vzw P.W.) en werken 
volgens de coronaregels. Wij kunnen ook een op-
roep doen om te doneren op rek.nr van de vzw 
P.W. van de parochie O.L.Vrouw ter Sneeuw  BE79 

Oudste document dat verwijst naar bedevaartsplaats is 200 jaar oud…

Geen officiële viering op Hemelvaart aan Bergenkruis
Ofschoon het in augustus vermoedelijk zeker 200 jaar geleden is dat Bergenkruis 
als bedevaartsoord bekend raakte, zal er ook dit jaar op Hemelvaartdag geen 
“Bergenkruisdag” plaatsvinden.

8901 4402 5833 zoals vorig jaar in laatste instan-
tie nog gedaan is, om te steunen of om een kaars 
te branden”. 
We hadden hier ook graag een bijdrage gemaakt 
over het feit dat het oudst gevonden document, 
dat verwijst naar het bestaan van het bedevaarts-
oord Bergenkruis, dit jaar precies 200 jaar oud is 
(nl. 6 augustus 1821). Dat vroegste authentieke do-
cument werd door Frans Bruyneel (oud-gemeente-
secretaris van Sint-Amandsberg) ooit gevonden in 
het archief van de pastorie in Destelbergen. Het 
gaat om een brief over een zitting van de Gedepu-
teerde Staten om tot een uitspraak te komen be-
treffende een geschil rond een offerblok. Op de 
achterkant van de brief staat duidelijk “Blok van 
Bergen Kruys”. Het was duidelijk dat het toen ging 
om een offerblok waarvan het bestaand geschil in 
het Rijksarchief lag, genaamd ‘Hollands Fonds’ en 
dat toen aan een volledig nieuwe inventarisatie 
toe was.
We gaan op de geschiedenis niet meer terugkeren, 
want het staat vast dat Bergenkruis dus minstens 
200 jaar oud is, daarvoor kan je best de boeken le-
zen van de heemkring Oost-Oudburg, of “Het ver-
haal van Bergenkruis” en zelfs het “Gedenkboek 
van de parochie” uit 1984, allemaal te vinden in de 
bib of in DSMG in het Groot-Begijnhof. Om dat zelf 
nog te vinden daarvoor moesten we niet lang zoe-
ken, want ook wij hebben heel wat documentatie 
en eigen artikels die gelinkt zijn aan Bergenkruis. 
We hebben over Bergenkruis  al zeker zo’n dertig 
artikels geschreven, met vooral telkens verwijzin-
gen naar de heemkundigen dr. Maurits Gysseling 
en Roger Poelman die echt diepgaand onderzoek 

deden, en ook dus naar wijlen gemeentesecretaris 
Frans Bruyneel van Sint-Amandsberg die één van 
de laatste belangrijke bijdragen schreef voor een 
Jaarboek van de Oost-Oudburg. 
Destelbergenaars en inwoners van Sint-Amands-
berg zijn echt verweven met Bergenkruis we moe-
ten dus niet nodeloos in herhaling vallen, want bij 
een rondgang in het bedevaartsoord kan je ook 
veel opsteken over het ontstaan, de stichters en 
de geldschieters. “Het bedevaartsoord wordt al-
tijd netjes onderhouden en dat kan ook alleen via 
de giften die men ontvangt. De traditie wil ook 
dat heel wat mensen een kaars (1 euro nu) komen 
aansteken en/of een gift overmaken.  Religie zit in 
ons, en mensen van overal hebben zoveel verschil-
lende intenties bij het branden van die kaars, vaak 
een lichtpuntje in het leven voor ieder van ons. 
Men kan er ook verschillende teksten lezen, ge-
schreven door mensen van bij ons, o.a. al de dorps-
dichters hebben er teksten een plaats gegeven, ter 
overweging in de stilte van de prachtige bosrijke 
natuur die dan in volle lentetooi staat,” weet An-
dré Vertriest.
Het is dus niet omdat er geen officiële activiteiten 
zijn op Hemelvaartdag (13 mei) dat je er niet eens 
kan komen wandelen ook in de dagen vooraf en 
nadien. Bedoeling is dat de massa vermeden kan 
worden. De bedevaartsplaats is immers altijd be-
reikbaar. – (D.D.)

Vorige week gingen we nog even ter plaatse 
voor een foto van Bergenkruis. (D.D.)
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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 MEI  bij ons binnen zijn. 
Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van 100 euro
geschonken door Lin’s Lingerie, Heusden

We vroegen aan onze lezers:

Hoe vaak sta jij op de weegschaal?

A. Dagelijks
B. één keer per week
C. één keer per maand     

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. Merkel 38%
B. Macron 22%
C. Rutte 40%

Er waren 179 deelnemers.

Winnaar werd Bert Willems, Paviljoen-
weg, Sint-Amandsberg (38, 22, 40). Zijn 
vader kwam de waardebon afhalen bij 
Hof van Heusden. Proficiat!

Wonnen ook
waardebonnen: 

Wonnen ook waardebonnen: 
Kris Tollens, M.-L. Berteloot,
Ward Debruycker, Melissa Bracke, 
Anita Dewitte, Jessica Raemdonck, 
Patrick Vermeiren,
Nadine D’Haenens.
Proficiat 

Provinciale subsidie 
voor onderhoud 
fietssnelwegen
De Provincie Oost-Vlaanderen 
verleent dit jaar 126.000 euro 
subsidie voor het onderhoud van 
de fietssnelwegen in de provincie. 
In Destelbergen loopt al een fiets-
snelweg (F4), zodat de gemeente 
daarvoor in aanmerking kan ko-
men als er herstellingen zijn.

Er komen in Oost-Vlaanderen wel 
27 gemeenten daarvoor in aan-
merking en er zijn 160 kilometer 
fietssnelwegen. De fietssnelweg 
in Destelbergen komt van de 
Dampoort en gaat via Destelber-
gen en Lochristi richting Antwer-
pen. – (D.D.)
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DIRK MOREAU
hekkens • mechanisatie • balustrades
trappen • metaalschrijnwerk • lassen
constructie & herstelling

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

Mooi
&

degelijk
werk

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

Het blijft afwachten
wat kan en/of mag…
Terwijl ik dit artikel schrijf ziet de toestand 
er allesbehalve rooskleurig uit. De 
“paaspauze” brengt niet de verhoopte 
daling mee van de Coronacijfers. 

Nochtans hadden we reeds plannen ge-
maakt om voorzichtig te herstarten in 
mei of juni, maar dat zal voor de zoveel-
ste keer niet kunnen doorgaan. Alhoewel 
de meeste senioren reeds gevaccineerd 
zijn, is het risico om samen te komen met 
een groep, toch nog te groot. Wat zal 
kunnen en mogen blijft voorlopig nog 
een groot vraagteken.

Voor de laatste stand van van zaken 
raadpleeg onze facebookpagina: 
Vlaamse actieve senioren Destelbergen-
Heusden
Info: Email: vlas9070@proximus.be

Sinds 2018 neemt de wijkwerkorganisatie 
“Leie en Schelde” de coördinatie op van het 
wijk-werken in de ruime regio Leie en Schelde. 
Naast het wijk-werken neemt de projectvereni-
ging als trekker de regierol sociale economie 
op zich, in een samenwerkingsverband met de 
gemeenten De Pinte, Deinze, Destelbergen, 
Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Mar-
tens-Latem en Zulte. En dit zorgde voor een 
nieuwe naam. 
Deze besturen zetten samen hun schouders 
onder Werken Leie en Schelde, een vereniging 
die zich de komende jaren verder zal inzetten 
om de lokale sociale economie te versterken 
en aan de kar te trekken voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Deze regio kent im-
mers heel wat maatwerkbedrijven waaronder 
Ryhove in Merelbeke, Demival in Deinze, De 
Zonnehoeve productions in Nazareth enz. De 
bedoeling is om samen met de bedrijven in de 
sociale economie de tewerkstelling voor perso-
nen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
te verhogen. Dit door specifiek ‘maatwerk’ te 
voorzien. Investeren in de sociale economie be-

Werken Leie en Schelde, een stroom naar werk
tekent jobkansen creëren met een economi-
sche en maatschappelijke meerwaarde.  
Sharon Derammelaere, regisseur voor Leie 
en Schelde neemt de regieopdracht alvast 
ter harte: ‘’Samen slaan we een brug tussen 
de sociale economie-organisaties, de lokale 
besturen, de streekpartners en de bedrijven 
in de reguliere economie.” Deze acties zijn 
mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse 
overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en 
het engagement van onze lokale besturen. 
Daarnaast blijft Werken Leie en Schelde zich 
toeleggen op de activering van mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.  De 
huidige corona impact zal zich ongetwijfeld 
ook vertalen in een stijgend aantal werkzoe-
kenden. 
Meer info over de sociale economie of wer-
ken in Leie en Schelde? Neem een kijkje op 
de gloednieuwe website www.werkenleieen-
schelde.be en bekijk onze promofilm. Voor 
Destelbergen-Heusden is schepen Eva Rom-
baut het bestuurslid, in Melle schepen Frank 
De Vis. – (D.D.)

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be

Verkoelingssysteem
in WZC Kouterhof
Gemeenteraadslid Ivan Stevens (CD&V) 
heeft aan de OCMW-raad de vraag gesteld 
of er niet kan nagedacht over een systeem 
om de kamers en gemeenschappelijke ruim-
tes in WZC Kouterhof te koelen als er op-
nieuw een hittegolf zou plaatsvinden zoals 
vorig jaar. Hij stelde de vraag opnieuw, om-
dat zijn eigen moeder overleden was tij-
dens de hittegolf en dat nu blijkt dat in veel 
WZC’s nog steeds geen koelsystemenen zijn 
ingevoerd. Vermoedelijk zal het punt nu be-
sproken worden in een volgende raadszit-
ting. Vorig jaar was nog sprake dat zoiets 
moest voorzien in de budgetten, maar dat is 
toen niet voorzien. – (D.D.)
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DAKGOOT LEKT ?
FRANK KOMT DIRECT !

Alle inlijstingen op maat. Ophangsystemen van Arti-Teq
Lamineren van foto’s en kleven op verschillende panelen

 Ledergemstraat 65, unit 12 • 9041 Oostakker • Gsm : 0496/530.350 • Mail : hugomartens@telenet.be 

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR.              VOLG ONS OP FACEBOOK.

Inlijstingen/fotomontage Martens

Wij werken op afspraak

0496/530.350

WIN LEUKE WAARDEBONNEN MET ONZE
GRATIS WEDSTRIJD (ZIE BLADZIJDE 6)

Nu kan dit ook online: www.dewegwijs.be

Het is een werkstuk van auteur Dirk Wil-
laert en waarbij nog eens verwezen 
wordt naar 1994 toen de Zandberg be-
schermd gebied werd. Van schepen Mi-
chael Vercruyssen vernamen we dat de 
gemeente al voor driekwart eigenaar is 
van dit prachtig stukje natuur.
Ofschoon de zandduinen in Heusden 
(Zandberg en Kollebloem) lokaal goed 
gekend zijn, is het vooral door archeolo-
gisch onderzoek op de site van de Pan-
huisstraat in Destelbergen, langsheen de 
huidige Dendermondesteenweg, dat de 
eerste nivellering van de duinen aan het 
licht kwam. Dat gebeurde immers in de 
Romeinse periode waar landbouwers hun 
erf in de 2e eeuw op de zuidelijke duin-
rand hadden gepland. Als je toen in onze 
gemeente zou rondgelopen hebben, dan 
zou je de weg nauwelijks kunnen terug-

Duinen in Heusden
zijn duizenden jaren oud
In november van vorig jaar kon je 
in Wegwijs al ons artikel lezen over 
de stuifduinen van Heusden. We 
verwezen toen naar een artikel dat 
op komst was van de Provincie rond 
de Rivierduinen die duizenden jaren 
oud zijn. De brochure is nu af en 
kadert in het Oost-Vlaams erfgoed 
dat eens in de kijker mag gesteld. 
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Peter, Kathleen en Tessa
heten jullie welkom
in Sportbar ’t Meer

(cafetaria sporthal Bergenmeers, Koedreef, Destelbergen)

MET EEN GROOT GEZELLIG TERRAS

Polyvalente zaal beschikbaar
voor verenigingen.

Alle info: 0475-97 57 00

SPORTBAR ’T MEER

vinden, want o.m. de Schelde had toen een 
compleet andere loop dan nu. De duinen 
van toen in Destelbergen werden groten-
deels afgegraven en het is maar de vraag 
waar dat zand ooit is terechtgekomen. Er 
is een sterk vermoeden, zo schrijft auteur 
Willaert nu, dat de vele bouwprojecten in 
het toen sterk groeiende Gent tonnen zand 
vroegen. Meersen, plassen en moerassen 
binnen de stadsmuren werden opgehoogd 
om nieuwe wijken te doen ontstaan. Het is 
dus niet ondenkbaar dat aangevoerd duin-
zand uit Destelbergen daar ooit gedumpt 
werd.
In Heusden en Destelbergen rest nu voor-
al nog de duinen van de Zandberg (1,5 
ha) en de Kollebloem (4 ha.). Alle andere 
duinen, die twee uitgezonderd, zijn door 
toedoen van de mens afgegraven tot op 
grondniveau. Het zand is niet vruchtbaar 

genoeg om er gewassen op te telen. En-
kel de Kollebloem  (Melkwegel/Zandberg) 
en de Zandberg in Heusden bleven dus uit-
eindelijk over. De Zandberg is duidelijk het 
best bewaard. Dit is nog een unieke plek 
die aantoont hoe Heusden er vroeger uit-
zag. De circa 1,5 hectare grote Zandberg 
bevindt zich ten noorden van Heusden. Als 
stuifduinkop heeft het gebied een hoogte-
ligging die varieert van circa 7 meter +TAW 
tot circa 13 meter +TAW. Het hoogst gele-
gen deel van het duinenrelict is kaal, de la-
ger gelegen randen bestaan uit grasland. 
Het westelijk en noordelijk deel worden in-
genomen door loofbos. De ijverige bouw-
woede van de voorbije decennia heeft 
echter een grote inhaalbeweging gemaakt, 
waardoor vandaag dus slechts twee duinen 
publiek toegankelijk blijven. In 2020 kreeg 
de gemeente Destelbergen een uitgelezen 

Dirk Willaert en enkele leden van de Provinciale Erfgoedcel 
bij de voorstelling van de brochure in de Kollebloem.

kans om een aanpalend perceel van 3.073 
m2 aan te kopen. De gemeente zal in over-
leg met het Agentschap Natuur en Bos en 
Erfgoed Vlaanderen een nieuw natuurbe-
heerplan opmaken. De Zandberg herberg-
de bij zijn bescherming in 1994 nog 115 
plantensoorten. Vooral zeldzame pioniers-
planten zoals zandblauwtje, vroege haver, 
buntgras, struikheide en rankende helm-
bloem. Nu werd een sterke terugval van 
sommige soorten vastgesteld, maar is er 
nog vooral buntgras en zandzegge. 

De Zandberg en de Kollebloem zijn publiek 
toegankelijke gebieden. De Kollebloem in 
de Leenstraat is open van zonsopgang tot 
zonsondergang. Het paviljoen dat er staat 
kan afgehuurd worden via de gemeente. 
De brochure kan je gratis meenemen aan 
de ingang van de Kollebloem. – (D.D.)

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82
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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!)

Hij is immers al vijftig jaar orgelist, al ligt zijn 
laatste officieel optreden al eventjes achter 
de rug, want Pol heeft nu last aan zijn ogen. 
Hij heeft maculadegeneratie, wat hem niet 

Tof jubileum van Leopold Callebert en terugblik op Pazako

‘Pol van ’t Orgel’ vijftig jaar organist 
Nee zijn geliefde kerk is er niet meer, want ze heeft nu een andere 
bestemming. Dus denkt Pol van ’t Orgel nog eens met weemoed terug aan 
die mooie tijd als we hem thuis opzoeken voor een interview. Want Leopold 
Callebert, dat is zijn juiste naam, heeft wat te vertellen.

meer toelaat om muziekpartituren te lezen. 
Het is slijtage van het centrale gedeelte van 
het oog dat precies zorgt voor het leeszicht en 
dus leeftijdgebonden. Blindelings spelen gaat 

net nog, maar het is ook al 
wat zoeken naar de witte en 
zwarte toetsen. Het is spijtig, 
want Pol was een knap orge-
list en wij mogen dat zeggen, 
want we kennen hem al lan-
ger dan een halve eeuw. We 
hebben voor een flink stuk 
een gelijklopende loopbaan 
gehad bij de krant Het Volk. 
We waren collega’s, dus we 
kennen elkaar vrij goed.
Dat Pol een goede orgelist 
was hebben we meteen erva-
ren toen we hoorden dat hij 
in de geïmproviseerde kapel 
in de Burgemeester Meirson-
straat, al eens de mis opluis-
terde in de jaren zestig. 
Pol Callebert is in 1965 met 
zijn echtgenote Daniëlla 
naar het Eenbeekeinde ko-
men wonen waar zijn pas 
gebouwde woning in de Bel-
giëlaan stond. Dat was dich-
ter bij zijn werk als graficus 
en linotypist in dagblad ‘Het 
Volk’. Ik mag het zeggen, bij 
Pol zat het hem duidelijk in 
de vingers, professioneel een 
talent.  Hij integreerde als 
West-Vlaming meteen in de 

groeiende parochie Pius X. Nog voor de paro-
chie een eigen kerk kreeg, was hij al actief om 
op een klein orgeltje in die kapel – nadien in 
het “oud schooltje” langs de Dendermonde-
steenweg – de mis te verzorgen. Pol deed dat 
vanaf 1966 afwisselend met een oudere dame 
en nog een derde persoon. Inmiddels is een 
van hen overleden. 
Pol Callebert: “Op 23 december 1967 werd de 
pas gebouwde Pius-X-kerk ingewijd en dat 
was tegelijkertijd de aanstellingsmis voor pas-
toor Jozef Botterman.  De toen pas op school 
begonnen kleuterleidster zuster Hilde Mey-
kens was in september begonnen met een 
koortje van vrijwilligers, waar ik me natuur-
lijk ook bij aangesloten had. In die aanstel-
lingsmis dirigeerde zuster Hilde het koor en ik 
leidde de samenzang van de gelovigen en be-
speelde een groot harmonium. In 1968 kocht 
de parochie een elektronisch orgeltje, merk 
Solina. In de jaren tachtig werd dat vervan-
gen door een positief pijporgel Schumacher”, 
herinnert hij zich. 
Toen de ‘zusterkes’ wegtrokken op het Een-
beekeinde ergens rond de eeuwwisseling, 
nam echtgenote Daniëlla het sacristiewerk 
van hen over. 
Pol vervolgt: “In augustus 2015 verzorgde 
Pazako, samen met het kinderkoor van de 
Pius-X-school, meerstemmig de laatste eucha-
ristieviering in de kerk H. Pius X. Ons pijporgel 
werd tweede instrument in de hoofdkerk van 
Destelbergen. En van dan af werd ik quasi we-
kelijks gevraagd voor de eucharistievieringen 
in de kerken van het Westveld H. Kruis en Hei-
lig-Hart Sint-Amandsberg, tot in november 
2016 ook die kerken gesloten werden. Omwil-
le van grote problemen met de ogen moest 
ik nog verdere diensten als orgelist in ande-
re kerken weigeren. Dat viel me zwaar, maar 
was een noodzaak”.
Pol Callebert was in 1967 ook meteen betrok-
ken bij het parochiaal zangkoor (Pazako) op 
het Eenbeekeinde. Dat koor, met op zijn hoog-
tepunt 44 koorleden, had vlug een unieke re-
putatie: het was gemengd en meerstemmig 
en verzorgde in de parochie de weekenddien-
sten, begrafenissen en huwelijken, en dat tot 
de laatste mis in 2015. Pazako  werd ook el-
ders gevraagd voor optredens want het was 
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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

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 tot 1 augustus

Ma, di, woe en do: 13 u tot 19u
Vr, za, zondag: 09u tot 19u

Elke feestdag van 9u 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
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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. 

echt succesvol, soms gaf het dubbelconcerten. 
Twee keer mocht Pazako de Johannespassie 
van Bach meezingen met het befaamde kna-
penkoor Cantate Domino van Aalst. Voor drie 
profane concerten nam zanger-haarkapper 
Willy Dheere de regie waar. 
Pol verduidelijkt: “Intussen hebben wij als 
koor een heel parcours afgelegd: van lou-
ter kerkkoor evolueerden we tot een amu-
sementsgroep die muziek en lach bracht in 
zalen en rusthuizen over heel de provincie. 
Van Gentse en romantische liederen tot hila-
rische sketches van  inwoner en Eenbeekein-
denaar Willy De Beul. Een tiental jaar geleden 
waren we op tv te zien in “Man bijt hond”, 
tijdens ons optreden in het rusthuis Kouter-
hof in Heusden. Als koorleider ben ik fier dat 

we veel vreugde en lach hebben gebracht… 
terwijl we er ook zelf enorm van genoten 
hebben. Ook als amusementskoor stopten 
we in december 2015, met een laatste op-
treden in het park Claeys-Bouüaert in Mari-
akerke, voor OKRA”.
Maar het allerlaatste optreden van Pol heb-
ben we zelf nog meegemaakt: de mee-
zingavond ‘Leve de liefde’ als herinnering 
aan Valentijnsdag in 2020, op initiatief van 
VTBKultuur in Domus. Nadien was het ook 
daarna door corona afgelopen. 
We hebben aan orgelist Pol van ’t Orgel, 
want dat was zijn bijnaam, altijd een goed 
gevoel overgehouden. Proficiat met uw 
gouden orgeljubileum Pol. Geniet nog van 
een fijne oude dag. – (D.D.)
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De Gemeentelijke Basisschool Destelbergen draagt zorg voor water!

Op 22 maart was het Wereldwaterdag. Dit jaar was er de 
oproep om een oude T-shirt mee te brengen naar school, 
want om één T-shirt te maken is er maar liefst 2.700 liter 
water nodig. Door één T-shirt een nieuw leven te geven, 
bespaar je dus heel wat water!

Naast onze andere waterbesparende 
maatregelen deden we dus met veel 
succes mee aan de actie en brachten we 
alle oude T-shirts met enkele kleuters naar 
de kringloopwinkel.

Wil je meer weten over onze school en onze visie?
Kijk dan zeker naar onze website:
Tel: 09 228 49 87 | www.gbdes.be 
Secretariaat: secretariaat@gbsdestelbergen.be
Directie: directie@gbsdestelbergen.be

Vragen bij verlaging 
leeftijd GAS-boetes
In de gemeenteraad heeft Eddy 
Van de Walle (Vooruit) de vraag 
gesteld op wat men zich baseert 
om de leeftijd voor de GAS-boetes 
te verlagen van 16 naar 14 jaar. Dat 
staat in de nieuwe Algemene Poli-
tie Verordening (APV). Daar is bij 
het jongerenadviesforum wel over 
gesproken, maar blijkbaar gaat het 
vooral om een persoonlijk advies 
van een 17-jarige die zelf geen lid 
is van een jeugdvereniging. Groen 
sloot zich daarbij aan. We volgen 
de gemeenteraad niet, dus kennen 
we ook het antwoord niet.
Maar er zal allicht een reden zijn 
om die leeftijd te verlagen van 16 
naar 14 jaar, want de APV werd 
goedgekeurd. Wij hebben weet 
van vandalisme door jongeren, 
maar kunnen daar zeker geen leef-
tijd op plakken. Het gaat altijd om 
uitzonderingen en de politiezone 
heeft nu een specifieke jeugdin-
specteur die tot taak heeft om 
vooral met jongeren te praten. – 
(D.D.)
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Ontdek ook onze webshop: www.vijgeblad.be

Dendermondesteenweg 488  •  9070 Destelbergen  •  Tel. 09/228 30 98
 Open van dinsdag tot zaterdag van 9u30 - 12u / 13u30 - 18u. Gesloten op zondag en maandag.

De juiste bh kan wonderen doen voor uw figuur. Daarom helpen we u graag bij uw zoektocht 
naar de perfect passende bh. We doen dit ondertussen al meer dan 25 jaar. Door middel 
van persoonlijk advies én de grootste keuze in merken en maten. Kom vrijblijvend langs en 
ontdek wat de juiste bh ook voor uw figuur kan doen.

Uw nieuwe jurk staat u beter
met de juiste bh eronder

Lingerie en badmode in grote cupmaten

Wegwijs2021-05-Empreinte.indd   1 18/04/2021   13:07
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Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

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

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14

info@dekorf.be - www.dekorf.be

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

Het is een mooi initia-
tief van enkele inwo-
ners die de pastoor 
nog een ultiem eer-
betoon geven. Op 
zich is dat ook wel 
een opmerkelijk ver-
haal waarvoor we te 
rade gingen bij Heus-
denaar Sylvain De 
Rocker, als 11-jarige 
getuige van het voor-
val, de zoon van wij-
len schepen Remi De 
Rocker en huidig pen-
ningmeester van de 
Kerkfabriek.
Sylvain kreeg te ho-
ren van twee mede-
werkers van de kerk, 
Rita Vincqueer en 
Alex De Smet, dat het 
graf van wijlen pas-
toor Theoduul Van de 
Maele zou ontruimd 
worden op het Heus-
dense kerkhof. Er is 

Pastoor die tijdens zondagspreek

doodviel op de kansel

Theoduul Van de Maele
heeft nu grafzerk
aan Heusdense kerk
Oudere inwoners van Heusden zullen 
hem allicht nog kunnen herinneren, maar 
toenmalig pastoor Theoduul Van de Maele, 
de enige pastoor waarvan we weten dat 
die als predikant doodviel tijdens zijn preek 
op de kansel, heeft nu recent een grafsteen 
gekregen aan de Heilig Kruiskerk in Heusden.

Pastoor Theoduul Van de Maele.
(repro D.D./S.D.R.)

van 17/4/2021 tot 31/05/2020 

Les Journées Vignoble Deroose 
& 

Nijverheidskaai 39 
9040 Sint-Amandsberg 

info@lesvignes.be 
09/2291393 - 0474/674956 

WIJNHANDEL LES VIGNES Open op donder- & vrijdag : 

Van 10.00 tot 17.00 

Van 14.00 tot 18.00 
Op zaterdag : 

koop  12 flessen 
 Betaal er 10 

met dit “apart” domein  (alleen of in je bubbel) 
Er is elke VRIJ- & ZATERDAG  een gedetailleerde kennismaking mogelijk  

NIEUWE JAARGANGEN 

unieke éénmalige 
Promo 
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Crowdfundingcampagne 
voor de veldkeuken
Plukboerderij Grondig uit Heusden plant 
een crowdfundingcampagne voor de 
veldkeuken vanaf 22 april. Daarbij zullen 
giften ingezameld worden om educatie 
rond voeding mogelijk te maken op de 
plukboerderij. Het opgehaalde bedrag 
van deze crowdfunding wordt door #Re-
giokracht verdubbeld met een maximum 
van 5.000 euro per project. Giften vanaf 
40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
De boerderij ligt op 300 meter van de 
kerk  van Heusden en is een echte buurt-
boerderij. Maar een echt openingsfeest 
van de veldkeuken voor de schenkers, 
buurtbewoners en sympathisanten is 
voorzien voor het openingsfeest van de 
sociale veldkeuken op zondag 18 sep-
tember 2022. Dat is dus nog lang, maar 
tegen die tijd zal de covidpandemie al-
licht (en hopelijk) onder controle zijn. Die 
dag zal dan samenvallen met de jaarlijkse 
openvelddagen van de Vlaamse CSA-
boerderijen. De veldkeuken wordt overi-
gens gebouwd in het voorjaar van 2022. 
– (D.D.)



Nr. 111 - Mei 2021                            159070

ALLES VOOR DANS
EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT

geen familie meer die het graf kon onder-
houden of inkopen.
Sylvain stelde binnen het Kerkbestuur voor 
om de grafzerk te bewaren en als dat mocht 
van de gemeente, die een 
plaatsje te geven aan de bui-
tenste zijbeuk van de kerk.
Schepen Wim Raman be-
voegd voor de kerkfabrieken 
en begrafenisondernemer 
Danny Brossé werden ge-
contacteerd en om raad ge-
vraagd. De gemeente en de 
dienst Historisch belang ga-
ven hun goedkeuring en 
met Andries Bogaert van de 
gemeente werd afgespro-
ken om de grafzerk heen en 
terug te transporteren naar 

natuursteenbedrijf Tony Gentier in 
de Haenhoutstraat voor renovatie 
en dan te bevestigen aan de zijkant 
van de kerk.
De grafzerk is nu geplaatst en het 
resultaat mag zeker gezien worden. 
Het is wel een sympathiek eerbe-
toon, want pastoor Van de Mae-
le was in zijn periode duidelijk een 
graag gezien figuur.
Theoduul Van de Maele, geboren in 
Moerzeke (22-10-1884) is een tijd-
genoot van de gekende priester Ed-
ward Poppe die overigens zelf in 
Moerzeke is overleden.
Pastoor Van de Maele werd priester 
gewijd na zijn seminarie op 12 april 
1909 in Luik. Hij werd later leraar 
aan het college in Ninove en voor 
het eerst onderpastoor in Lochris-
ti (12-9-1922), waarna hij ook nog 
onderpastoor werd te Sint-Amands-
berg (H. Amandus, 25-6-1925) en 
pastoor in Wetteren-Overbeke (1-6-
1935). Op 3 februari 1945, de oorlog 
was nog niet eens afgelopen, werd 
hij al tot pastoor benoemd in Heus-
den.
Pastoor Van de Maele was een wijs 
en godvruchtig priester, die zich bovendien 
vooral inzette voor zijn parochianen. Hij 
bracht altijd bezoek aan de zieken om met 

opbeurende woorden hulp 
te bieden. Theoduul was 
voor velen een verstandig 
raadsman en voor zijn toen-
malige onderpastoors Julien 
De Clercq en Gustaaf Pies-
sens een begripvolle colle-
ga. Theoduul Van de Maele 
hield eraan om zelf te pre-
ken op de kansel, en al ze-
ker tijdens de hoogmis. Die 
zondag 9 oktober in 1966 
was dat ook zo. Hij had de 
micro die op zijn borst ge-
speld was aangezet, maar 

Pastoor Theoduul Van de Maele kreeg 
zijn grafzerk nu aan de kerk. (repro 
D.D./S.D.R.)

tijdens zijn kanselrede – hij was een begena-
digd prediker – werd hij plots onwel en viel 
achterover. In de kerk was er paniek, want 
door zijn val en de openstaande micro was 
het allemaal goed te horen. De pastoor werd 
nog naar de sacristie gebracht, waar wijlen 
dokter Elie Dierickx zijn overlijden vaststelde. 
Toen hij op donderdag 13 oktober 1966 een 
uitvaartdienst kreeg in zijn kerk was de Heus-
dense bevolking massaal aanwezig. De pas-
toor was dan ook graag gezien, dat weten 
we nu van verschillende mensen die er toen 
allemaal bij waren. Dat men nu zijn grafzerk 
aan een zijbeuk buiten de dorpskerk heeft 
geplaatst moet gezien als een ultiem eerbe-
toon aan een verdienstelijk priester en pas-
toor. Met dank aan Sylvain De Rocker voor de 
tip en de foto’s. – (D.D.)
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BLOEMISTERIJ
POELMAN-
VAN DE VELDE

Verras onze
mama’s met een bloemetje !

Zondag 9 mei:

MOEDERDAG!
          Open van 8u tot14u !

 Tijdens
 “moederdagweekend”:

 -->  attentie bij
        elke aankoop!

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
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

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

Maurice Semeese (85) huwde 
met Maria Roan (90) op 5 april  
1961 in Merelbeke. Als school-
hoofd van de Pius-X school 
verhuisde het gezin naar Des-
telbergen in 1976, waar ze hun 
intrek namen in hun bunga-
low in de Kievitlaan. Het echt-
paar kreeg drie zonen: Luc, Paul 
en Johan. Die zorgden op hun 
beurt voor 4 kleinkinderen: 
Lien, Jonas, Rielke en Leni. En 
ondertussen zijn er ook al 3 ach-
terkleindochters: Lore, Marlies 
en Alex.

Maria ging op pensioen in 1983, 
Maurice in 1990.
Beiden zijn heel actief op de Pi-
us X-parochie, in verschillende 
verenigingen. Door corona lig-
gen de verenigingen nu al een 
tijdje stil.

Een groot feest zat er wegens 
corona niet in, het werd in be-
perkte kring gevierd. Maar ho-
pelijk kan het koppel later dit 
jaar het diamanten jubileum 
vieren met de ganse familie. 
Proficiat ! – J.C.

Maurice en Maria 60 jaar getrouwd

  DAMESVOLLEYBAL

10de Memorial Hanne De Smet
Nadat vorig jaar deze editie werd uitgesteld door corona hopen de orga-
nisatoren om in 2021 de memorial Hanne De Smet toch te kunnen laten 
doorgaan.

Noteer alvast volgende data in uw agenda:

• Zaterdag 21 augustus 2021 – starten we om 9u00 in EDUGO met 8 TEAMS 
uit 1ste en 2de NATIONALE dames, met deelname van ons VDK-B team ! 
(finales voorzien rond 17u00);

• Zondag 22 augustus 2021 – starten we eveneens op 9u00 in EDUGO met 8 
TEAMS uit 1ste en 2de PROMO dames, hier nemen onze VDK-C & D dames 
aan deel; ook de jaarlijkse deelname van het HDS-team of HANNE DE SMET 
TEAM is verzekerd – en dit voor de laatste maal ….   (ook hier voorzien we 
de finales rond 17u00)

Meer details volgen nog in de komende maanden.

Laat ons vooral duimen dat het dit jaar zeker kan doorgaan.

G.V.D.S.
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- Opportuniteit voor een investeerder 
- 2 instapklare appartementen 
- Centrale ligging 
- Aangenamen tuin met terras 
- Aanwezigheid van garage en loods
 
EPC in opmaak, UC: ; Wg, Gvkr, Gvv, Vg 

OOSTERZELE
STATIONSSTRAAT 32REF. 2308784

- Volledig gerenoveerd 
- Instapklare gezinswoning 
- Zonnige binnenkoer 
- Topligging nabij centrum

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

Gvkr, Vv. 

MERELBEKE
POELSTRAAT 228

APPARTEMENT

HUIS

REF. 2473841

4

2

157,5m2

168 m²

- Uniek perceel bouwgrond 
- Voor villawoning / hoeve 
- Zicht op de velden
 
Ag, Vg, Vkr, Gvv, mogelijk overstromingsgevoelig 

OOSTERZELE
LANGE MUNTE 96

HUIS

REF. 2494682

4

3

268 m2

6850 m²

683 m²

VILLA

HUIS BOUWGROND

- 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

- 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

PALINGHUIZEN 144A

MEIERIJ 32

REF. 2429927

REF. 2277924

1

1

77,15 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 !

- Betaalbare stadswoning 
- Te renoveren 
- Gunstig ligging nabij Muide 

EPC: 636 KWh/m², UC: 2384494 ;

Wche, vkr, Gvv, Vg

GENT
LANDBOUWERSSTRAAT 4

HUIS

REF. 2499597

1

1

55 m2

VERKOCHT !

APPARTEMENT

22 m²
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GITAARLES voor beginners
TE KALKEN

AKOESTISCH - ELEKTRISCH

Coronaproof!

JO - 0476-74 79 95

Monumentenwacht kwam schade kerk herstellen
Door de winter had de nok van het dak en een afloop van de dakgoot 
van de dorpskerk in Destelbergen schade geleden. De problemen werden 
opgemerkt door attente personeelsleden van de gemeente, die vanuit hun 
bureau op de tweede verdieping zicht hebben op de bovenste delen van de 
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk.

Specialistenwerk aan de dorpskerk in 
Destelbergen. (©D.D.) 

Ze verwittigden de Kerkfabriek en 
de Monumenwacht van de Provin-
cie kwam ter plaatse om herstellin-
gen doen op dinsdag 2 maart. Het 
is niet de eerste keer dat de Mo-
numentenwacht de geklasseerde 
kerk komt inspecteren of herstel-
len. Vaak gaat dat om kleine zaken, 
maar als die niet worden opgelost 
kunnen op termijn wel problemen 
ontstaan die grotere herstellingen 
vereisen.
Dit keer viel het wel mee, al kwam 
daar zeker wat acrobatenwerk bij 
kijken. Monumentenwachters Phi-
lippe Decavel en Sofie Lambein (ex-
inwoonster) konden de klus redelijk 

snel klaren. Met wat silicone kon de afloop 
redelijk snel gedicht, voor de losgekomen 
zink op de nok van de kerk was wat meer 
herstelwerk nodig. Maar ook dat werk kon 
vakkundig opgeknapt.

De dorpskerk van Destelbergen is een ge-
klasseerd monument en moet dus goed 
onderhouden worden. De Provincie telt 
overigens acht Monumentenwachters en 
die zijn vaak aan de slag om controles en 
herstellingen te doen van belangrijke ge-
bouwen.

De huidige kerk dateert volgens wijlen 
heemkundige Roger Poelman van 1785, 
maar werd pas in 1792 plechtig ingezegend 
door de deken van Evergem.

Uiteraard waren in de loop der jaren nog 
bijkomende werken nodig aan de kerk zo-
als die er nu is.  – (D.D.)

Kinder- en jongeren-
coachpraktijk (9 tot 18 jaar)

www.welskracht.be
0488/155 330

w
ELSkracht
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Twee van de drie zijn later tot Belg genaturali-
seerd, allen huwden hier en hebben een gezin 
gesticht met afstammelingen. En ze zijn hier 
ook als echt verdienstelijke oud-strijders begra-
ven. Langs deze weg wil ik nog even een hom-
mage brengen aan hun inzet, ook al was die 
heel verschillend. Hun namen: Jozef Mikolajc-
zak (°Bochum 21-2-1915, Pantserdivisie en artil-
lerie), Franciszek Czynski (°Poznan 7-11-1921, 
Pantserdivisie) en Roman Czeremanski (° Swies-
zewo 12-8-1915, Poolse Airwing). In dat rijtje 
mogen we ook de Heusdense Jonkheer Robert 
Stas de Richelle (°10-6-1899, officier bij de Eer-
ste Poolse Divisie) niet vergeten. Mogelijks was 
er met George Mietec nog een andere Poolse 
bevrijder, want die had een tijd lang een krui-
denierszaak naast café Hul, zo weten we van 
schepen Wim Raman. Maar we vonden geen 
band meer met Destelbergen.
Dat de Polen de Britten en Canadezen kwamen 
aflossen toen die Gent (7 september ’44) wisten 
te bevrijden is geen onbekend gegeven. Dat de 
Eerste Poolse Pantserdivisie en de artillerie na-
dien zowel Sint-Amandsberg, Destelbergen als 
Heusden en dan verderop wisten te bevrijden 

Bij onze opzoekingen naar de bevrijding van Destelbergen en Heusden 
kunnen we echt niet voorbij aan de inzet van de Polen. Interessant is dat 
na de oorlog drie van die ‘bevrijders’ hun gezinsgeluk hebben gevonden in 
onze gemeente. We verduidelijken…

Drie Poolse inwoners hielpen eerst mee bij de bevrijding in ‘44

hebben we uit allerlei onderzoeken gevonden. 
Dat er toen niet veel Duitsers meer waren ook, 
want die waren vanaf 7 september en de dagen 
nadien meestal teruggetrokken richting Zee-
land en Terneuzen of hadden zich overgege-
ven. Aan de noordkant van Gent (Mariakerke, 
Wondelgem, Meetjesland) bleven ze wel nog 
lang standhouden, vooral omdat hun officie-
ren hen daartoe hadden verplicht. De gewone 
Duitse soldaten hadden tijdig ingezien dat de 
Geallieerde overmacht danig groot was. Ze ga-
ven zich vaak in groepjes over aan de Britten, 
maar wilden dat nooit doen aan het verzet. 
Want daar hadden ze een heilige schrik van. Er 
moest altijd een Britse officier bij zijn om zich 
over te geven, met respect als krijgsgevange-
ne. Ook de Duitse generaal Daser die toen de 
leiding had in Gent wou zich niet overgeven, 
maar bereikte wel een akkoord om het groot-
ste deel van Gent te verlaten, in de hoop zijn 
manschappen te reorganiseren. We verwijzen 
daarbij naar het bevel van hogerhand om zich 
terug te trekken achter het kanaal van Gent 
naar Brugge, richting Nederland.
In Destelbergen en Heusden trokken de Duit-

sers, maar vaak ook ge-
mengde troepen met 
daarbij zelfs Russen weg 
uit de gemeente. Naar 
Antwerpen gaan lukte 
al niet meer want de ha-
venstad was al ingeno-
men door de geallieer-
den, net als Brussel en 
enkele andere steden. 
Gent werd dus duidelijk 
pas enkele dagen later 
ingenomen. In de kran-

ten van toen die ik kon 
raadplegen (de Vooruit, 
La Libre Belgique en later 
De Gentenaar, 7 tot 15 
september ‘44) stonden 
berichten die het verloop 
weergaven. Opvallend 
was een titel in de krant 
op 14-9-’44 waarbij dus 
gewag gemaakt werd 
van de Polen die daags 
voordien de Britten kwa-
men vervangen, die toen 
even aan rust toe waren. 
Officieel was dat tussen 
11-14 september ’44. De Eerste Poolse Tankdivi-
sie o.l.v. generaal Stanislaw Maczek maar onder 
het opperbevel van Bernard Montgomery de 
Britse generaal later veldmaarschalk en het 1ste 
Canadese Leger van luitenant-generaal Crerar, 
kon toen spoedig verder trekken.
De Polen waarvan sprake, waren ooit met vijf-
tienduizend hun land ontvlucht en via Frankrijk 
en Spanje in Engeland en Schotland terecht-
gekomen. Nog eens tweeduizend kwamen uit 
andere landen in Schotland terecht, ook dat 
is een verhaal dat we kennen. Ze werden er 
gevormd uit verschillende andere onderdelen 
(cavaleriebrigade, pantserregimenten, Dra-
gonders, infanteriebrigade e.a. tot een Eerste 
Pantserdivisie in Schotland, waar ze ook de 
grens aan de Noordzee bewaakten. De Polen 
werden tussen 30 juli en 4 augustus ’44 bij Arro-
manches en Courseulles (Normandië) aan land 
gebracht en ingezet bij zware gevechten in Fa-
laise. Op 6 september kwamen ze in Westouter 
en Abele de Belgische grens over. Van de Polen 
is geweten dat ze snel voortgang maakten en 
ook weinig vernielden in de steden die ze in-
namen. Ze hadden als wapenspreuk ‘Voor uw 
en onze vrijheid’ (Za wolnosé Twoja i nasza).  In 
die Poolse troepen waren dus de drie latere in-
woners (Mikolajczak, Czynski en Czeremanski) 
van onze gemeente betrokken. Twee van hen 
bij de Pantserdivisie, Roman Czeremanski bij de 
luchtmacht (Poolse Airwing). Het is geweten 
dat de Polen hier twee dagen gebleven zijn en 
onderdak kregen bij burgers of in de buurt van 
kasteel Succa. Ze waren gul zo hebben we ge-
tuigen weten vertellen, want ze hadden eten 
mee dat hier nauwelijks voorradig was, vooral 
blikken cornedbeef. En de bewoners waren 
enorm blij met hun bevrijders. Van Jozef Mi-
kolajczak, officieel sergeant-chef van een Pant-
ser was dat al zeker in Sint-Amandsberg, waar 
hij zijn latere echtgenote Lucienne Verhegge 
leerde kennen.  Franciszek Czynski leerde op 
zijn beurt tijdens zijn kort verblijf Elza De Tim-
merman uit Gent, maar verblijvend in Heusden 
kennen. Ze zouden snel huwen op 27-1-1945 en 
kregen later in 1948 met Christina een dochter. 
Franciszek bleef Pool en woonde aan de Sloot-
straat in Heusden. Mikolajczak kreeg in zijn hu-
welijk ook twee nakomelingen, dochter Arlette 
en zoon Marc, de latere bankdirecteur van BNP 
Paribas-Fortis en een persoonlijke vriend. 
Roman Czeremanski heeft nog een heel spe-
ciaal verhaal. Hij was in ’37-’39 twee jaar sol-
daat en vertrok toen met het Pools leger naar 
Roemenië in september ’39, met tussenstops 
in Frans-Syrië, Marseille en Lyon in juni ’40 ge-
raakte hij in Engeland. Hij was als vliegtuigme-
canicien betrokken bij de landing in Normandië 

Roman Czeremanski. 
(repro ©D.D.)

Franciszek Czynski.
(repro ©D.D.)

Jòzef Mikolajczak.
(repro ©D.D.)

Robert Stas de Richelle. 
(repro D.D.)
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en strijdt dan verder tot het einde in Duitsland. 
Hij zat bij de Poolse Airwing die ook in Gent 
(Sint-Denijs-Westrem actief was. Roman werd 
gedemobiliseerd in 1947 en nam ontslag uit 
militaire dienst op eigen verzoek wegens niet 
langer vereist. Hij huwt op zijn beurt met Zoë 
Ongenae een weduwe uit Heusden die haar 
man in een gevangeniskamp verloor begin ‘45. 
Het koppel krijgt met Eric (later zelf beroepsmi-
litair) en Patrick twee kinderen. 
Ook Jonkheer Stas de Richelle al oorlogsvrijwil-
liger in ’14-’18 en Belgisch reserveofficier in ’40-
’45, was officier bij de Poolse Divisie en bij de 
bevrijding van onze gemeente betrokken. Hij 
huwde met Solange Kervyn d’Oud Mooreghem 
en had twee kinderen. Hij werd begraven in de 
familiegrafkelder in Bottelare, maar stierf in 
het kasteel van Heusden in 1974. Hij was ere-
voorzitter van de oud-strijders in Heusden en 

De Cromwell-tank met o.m. 
Czynski bij de bevrijding in de 
regio. (repro© D.D.)

De Poolse bevrijders werden uitbundig 
begroet zoals op deze foto van een 
agentschap.  (repro D.D)

van de Brigade Piron. Hij kreeg zelfs het Kruis 
als Ridder in de Orde Polonia Restituta. Ook de 
andere Polen werden vereremerkt. 
Niemand van de drie verdienstelijke Polen is 
nog in leven. Omwille van privacy kunnen we 
niet meer alle details vertellen, maar dat ze 
niet terugkeerden naar Polen na de oorlog 
waar de communisten aan het bewind waren, 
is wel veelzeggend. Generaal Maczek was zelfs 
persona non grata en stierf in Schotland. De 
drie werden allen als Belg genaturaliseerd en 
integreerden echt als inwoners in hun nieuwe 
woonplaats. Maar thuis vertelden ze nooit veel 
over de oorlog aan hun kinderen, want dat was 
iets van op leven en dood, en herinneringen 
zorgden vaak voor nachtmerries. Waarvoor we 
begrip en respect opbrengen. Ze werden begra-
ven als echte oud-strijders. Hun namen staan op 
de oorlogsmonumenten in zowel Heusden als 

Destelbergen. De originele grafsteen van Jozef 
Mikolajczak wordt zelfs bewaard in GeMuDes 
als mooie herinnering. Wij hebben met de fa-
milieleden van de betrokkenen contact gehad 
om dit artikel naar waarheid te schrijven, waar-
voor mijn dank ook voor de foto’s, de officiële 
documenten en bewijzen. 

Manu Debruyne

Gantoise
voetbalde
tegen
de Polen

Bij de opzoekingen in de kranten i.v.m. 
de bevrijding van Gent, Sint-Amandsberg 
en Destelbergen kwam ik ook uit op een 
vriendschappelijke voetbalmatch van 
Gantoise (nu KAA Gent) op zondag 24 
september ’44 tegen de Poolse militaire 
ploeg die toen in de regio en in Destel-
bergen verbleef. Bij Gantoise van toen 
speelde wijlen erevoorzitter Roland De 
Leyn van FC Destelbergen, de vader van 
oud-speler en inwoner Frank De Leyn 
mee. De Buffalo’s wonnen toen met 9-1 
tegen de Poolse bevrijders. Bij de Poolse 
bevrijders zaten namen die identiek wa-
ren aan onze latere inwoners, maar we 
konden niet achterhalen of ze dat ef-
fectief ook waren. Goed om weten is dat 
Gantoise (nu KAA Gent) toen in het Ot-
tenstadion speelde. De Belgische Eerste 
Klasse ging van start in de zomer van 1944 
maar werd vroegtijdig stopgezet door de 
oorlog en de bevrijding. De competitie 
onder de naam Ere Afdeling telde amper 
12 clubs. De Antwerpse clubs deden niet 
mee. Die competitie is dus nooit afge-
werkt en werd uiteindelijk stopgezet. An-
derlecht stond aan de leiding en Gantoise 
stond derde lazen we. Gantoise speelde 
toen ook nog oefenmatchen tegen Royal 
British Army Engineers (met spelers van 
Manchester City, Tottenham en Coven-
try). De inkomprijs was 5 fr. – (D.D.)
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COACHING
ROUW- EN VERLIESBEGELEIDING

SASKIA SAELENS
Dendermondesteenweg 199 - Destelbergen

0474-88 47 90 • 09-238 25 41
www.saskiasaelens.be

saskia_saelens@hotmail.com

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

Omgaan met rouw en verlies is niet makke-
lijk. Erover met elkaar in gesprek gaan, valt 
ons vaak moeilijk. En toch… net als rouwen-
de heb je nood aan ondersteuning, een om-
geving die je helpt om hiermee om te gaan. 
Want rouwen kan je niet alleen. Elke rou-
wende heeft steun van anderen nodig én dat 
is heel normaal. 
Vaak volstaan familie, vrienden en kennissen 
om jou hierbij te helpen. Doch soms is dat 
onvoldoende: je wil elkaar sparen, je manier 
van rouwen wringt met die van jouw omge-
ving, concentratie op ‘t werk lukt niet echt, 
je vraagt je af of je wel goed bezig bent, je 
krijgt de boodschap dat het nu stilaan toch 
moet ‘over’ gaan of dat je je hierover moet 
zetten…  Op zo’n momenten kan het echt 
helpen om met een professional in gesprek 
te gaan. 
In deze vreemde Corona-tijd is het omgaan 
met het overlijden van een dierbare nog 

Rouwen is liefhebben …
Maar hoe doe je dat ‘rouwen’? Waar haal je levenskracht vandaan als het 
overlijden van een dierbare je leven op zijn kop zet? Hoe ga je om met 
het immense verdriet en de pijn van het gemis? Waarom voelt het aan 
alsof je niet meer weet wie je bent nu die ander er niet meer is? Rouw- en 
verliesbegeleider Saskia Saelens in Destelbergen kan je hierbij ondersteunen.

complexer. Geen afscheid mogen nemen of 
noodgedwongen op hermetische afstand, 
een uitvaart in beperkte kring, het zoekend 
nabij-proberen-zijn van de omgeving bin-
nen die, des te meer, vervloekte Corona-af-
stand… Het maakt rouwen niet makkelijker.
Saskia Saelens, geboren en getogen in Sint-
Amandsberg en sinds 5 jaar woonachtig in 
Destelbergen, heeft een eigen praktijk als 
rouw- en verliesbegeleider. Ze begeleidt en 
ondersteunt rouwenden en mensen die een 
betekenisvolle verliessituatie meemaakten 
(verlies van relatie, werk, gezondheid, onge-
wild kinderloosheid...) Samen mét jou en op 
jouw tempo focust ze op je rouw- en/of ver-
liessituatie, de uiteenlopende emoties hier-
bij en de impact ervan op je dagelijks leven. 
Er wordt stil gestaan bij hoe je hiermee ver-
der kan of wat jou hierin niet lukt. Ook gaat 
ze samen met jou op zoek naar mogelijke 
krachtbronnen en naar je veerkracht want 
soms geraakt die ondergesneeuwd door de 
rouw. Het doel is om het verlies te verbinden 
en te integreren in je gewijzigde leven op 
een manier die recht doet aan jezelf, aan die-
gene die je verloor, aan wat er niet meer is.
Iedere (jong)volwassene (+18 jaar) kan in 
haar praktijk terecht. Deze begeleiding  
hoeft niet persé langdurig te zijn. Soms doen 
enkele gesprekken, met wat uitleg en tips, al 
wonderen en kan een rouwende zelf weer 
verder. Soms is er evenwel meer nodig. Dan 
bieden de begeleidingsgesprekken de nodi-
ge rust en veiligheid om te kunnen/mogen 
ventileren, ten volle stil te staan bij het ver-
lies en de betekenis ervan om zo op zoek te 
gaan naar hoe het nu verder moet. Saskia 
neemt alle tijd om hierin samen met jou ge-

leidelijk de weg te gaan die aansluit bij wie 
jij bent en hoe jij het wil.
Als sociaal werker werkte ze in geestelijke 
gezondheidszorg, verslavingszorg, algemeen 
welzijnswerk, slachtofferhulp. Reeds 15 jaar 
verdiept ze zich professioneel in het thema 
‘rouw en verlies’. Naast rouw- en verliesbe-
geleidingen coacht ze verkeersslachtoffers 
en hun nabestaanden voor vzw Rondpunt, 
begeleidt ze een praatgroep van ouders van 
verongelukte kinderen (OVK- Save vzw) en 
geeft ze bijscholing over rouw en verlies. 
Ook binnen de Arteveldehogeschool is ze al 
jaren actief rond dit thema: ze geeft les en 
training in het postgraduaat Rouw- en ver-
liesconsulent en coördineert deze opleiding. 
Ze verrichtte onderzoek over ‘ondersteunen 
van rouwende werknemers’ en ‘noden en 
behoeften van jonge nabestaanden na zelf-
doding’.

Vragen of nood aan begeleiding?
www.saskiasaelens.be of 0474-88 47 90

Saskia Saelens is tevens loopbaancoach bij 
het door de VDAB erkende loopbaancentrum 
‘Wiis Werken’. Ze kan dus ook ondersteunen 
bij vragen in verband met je loopbaan,  je job 
of bij  een carrièreswitch.

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
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DINSDAG 18 MEI
WOENSDAG 19 MEI
DONDERDAG 20 MEI
VAN 10U TOT 18U 

GROTE FABRIEKSVERKOOP

JASSEN VANAF 30 EURO
NIEUW: Kinderkledij en dameskledij

In normale omstandigheden zou het een 
groot feest geworden zijn, met familie en 
bezoekers, maar door de coronamaatregelen 
moest het 10-jarig bestaan van 
WZC Panhuys Park onder de resi-
denten gevierd worden. Het Pan-
huys Park was coronavrij, en met 
mondmasker op en af werd toch 
geklonken op de tevredenheid 
dat men deze weg had gekozen 
om samen te wonen en tien jaar 
samen lief en leed te delen. In 
aangename en moeilijke tijden 
sinds 16 maart 2011 dus. Enkele 
van de residenten wonen er dan 
ook effectief tien jaar. De feest-
taart werd aangerold, de glaasjes 

Feest in WZC Panhuys Park naar aanleiding 
van het tienjarig bestaan. 

WZC Panhuys Park vierde coronaproof 10-jarig bestaan
bovengehaald en de residenten genoten van 
een fijne ontspannende dag. Meer kon ook 
niet in de gegeven omstandigheden. Het ani-

matieteam van het Woonzorg-
centrum haalde echt alles uit de 
kast met accordeonspeler en ver-
sieringen die verwezen naar een 
geslaagd huwelijk dat nu al tien 
jaar duurt. “Door samen te wer-
ken aan een mooie relatie met de 
residenten kan je veel opvangen 
en een fantastisch project realise-
ren”, vertelde animatrice Dorien 
E. Ze bezorgde ons ook corona-
proof de foto’s van het gezellig 
feest. – (D.D.)
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Robin De Clercq, 25 jaar, geboren in Lochristi maar 
1,5 jaar geleden in Sint-Amandsberg komen wonen, 
won net geen 69.000 euro. Zelf genoot hij van de-
ze finale-uitzending en kon het moment suprême 
al een aantal keer opnieuw bekijken, herbeleven en 
“het blijft geweldig”, vindt hij. Een spannende maar 
vooral stressvolle finale. Nog steeds staat Robin ver-
steld hoe stress je antwoorden kan beïnvloeden en je 
“domme dingen” zegt. 
Hij moest ook alles nog 7 maand geheimhouden. In 
augustus werd hij gebeld dat hij mocht deelnemen, 
de opnames gebeurden de eerste 2 weekends van 
september onder strenge coronaregels. Hij mocht 
tot januari niemand vertellen dat hij deelnam en dat 
hij won moest al zeker verzwegen worden. De op-
name van de finale uitzending had plaats op zon-
dag 13/09/2020 en dan moet je de volgende dag 
gaan werken alsof er niets aan de hand is, niet sim-

Winnaar ‘1 jaar gratis’
woont in
Sint-Amandsberg
Donderdagavond 8 april 2021 
konden we met spanning 
volgen hoe een bewoner uit 
onze gemeente in het TV-
programma ‘één jaar gratis” (op 
Eén) het netto jaarloon van de 
meest verdienende deelnemer 
won. We hadden een gesprek 
met de winnaar.

pel. Maar al bij al vond Robin het een leuke 
ervaring om zo’n tv-programma eens van de 
andere kant mee te maken.
Wat gaat Robin met de centen doen? Eerst 
kocht hij rolschaatsen (omdat hij die al altijd 
wou), hij gaat de goede doelen van enkele 
medekandidaten steunen en een weekend 
met alle kandidaten van dit seizoen organise-
ren zodra Corona dit toelaat. Met wat over-
blijft, wil hij investeren in de aankoop van 
een eigen woonst in Gent. Hij woont nu al 
even in onze gemeente en vindt het hier tof! 
Mogen we hem dan nu ook eventjes “de Be-
yonce van Sint-Amandsberg” noemen?
Hij kreeg vooral positieve berichten na zijn 
winst, maar ook negatieve commentaren ble-
ven niet uit. Dat verwachtte Robin wel, maar 
als je ze leest komt het toch efkes binnen. 
Geniet nu in elk geval van je centjes Robin, 
je was een spontane en leuke kandidaat dit 
seizoen.

Tekst: Ulrike Buyle

Foto: Dirk De Bourderé

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

DE ZOMER KOMT ER AAN !
TIJD VOOR

EEN LEUKE PYJAMA,  
EEN MOOI LINGERIESETJE,  

EEN FLEURIG BADPAK
 

EEN FIJNE MOEDERDAG
OP 9 MEI, AAN ALLE MAMA’S!

 
CADEAUTIP:

EEN GESCHENKBON MAAKT ELKE 
VROUW GELUKKIG

HARTELIJK WELKOM,

LIN & JIRINA
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Nu ook Boekenkastje in
Ter Ham Heusden
Alcoholconsulent Michael Niclaus nam het ini-
tiatief om ook nog een extra boekenkastje in 
Heusden neer te poten. In de straat waar hij 
zelf woont, Ter Ham, staat sinds enkele dagen 
het “eerste de-beste-beslissingskastje” zoals hij 
het zelf noemt. In dit boekenkastje, een weg-
geefkastje met boeken, gemaakt door Valenti-
no Romano heeft hij een aantal van zijn boeken 
neergezet die kunnen dus gratis meegenomen 
om te lezen. De boeken van Michael Niclaus 
houden verband met zijn initiatief om mensen 
met een alcoholverslaving op het juiste pad te 
zetten. Een donatie mag altijd. Maar er mogen 
ook andere boeken geplaatst worden in ruil. Een 
uitgelezen boek kan teruggeplaatst, of het boek 
van Niclaus mag je houden. De werking is ge-
kend, want er staan al op veel plaatsen in onze 
gemeente boekenkastjes. Wie ook zo’n kastje in 
zijn buurt wil kan Michael Niclaus contacteren 
via mail: michael@debestebeslissing.be – (D.D.)

 

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 EN FEESTDAGEN VAN 
8-19u  
 
 

Alle promoties zijn geldig van 23/04 t.e.m. 15/05/21 of tot uitputting 
voorraad 

 

GRATIS 
Lipton Ice Tea pet 33cl 
 
Tijdens uw aankopen 
tot 15/05/2021 
of tot uitputting, 
Aankoopbedrag van 
min. € 10,- 
Max. 1 bon per klant 
 
Knip deze bon uit en 
geef af aan de kassa 

PURINA ONE 
KATTENVOER 800gr 

€3,85 
 
/kg € 4,81 

 

DIXAN / PERSIL 
CAPS OF VLOEIBAAR 
WASMIDDEL 

1 + 1 
GRATIS 

Zie actieverpakking  

FINISH ALL IN ONE 
VAATWASTABS 45st 
 

1 + 1 
GRATIS 

Zie actieverpakking 
 

LIPTON ICE TEA 
4x33cl petfles 
 

€1,95 
/l € 1,48 

 
 

DIANA VLOOTJE 
KATTENVOER 100gr 

€ 0,25 
/kg €2,50 

 
 
 

MARCASSOU 
ARDENSE SALAMI 225gr 

€ 2,60 
/kg € 11,56 

 

DOMAINE 
BOYAR 
BULGAARSE WIJN 75cl 
 

€ 2,59 
 
/l € 3.45 

 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE 
MET VERSTAND  
 

BISTRO WORST 
230gr 
 

€ 3,05 
/kg € 13,26 

 
 

CRISTAL ALKEN 
BAK 24x25cl 

€ 6,99 
+ leeggoed 
/l € 1,17 

 
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE 
MET VERSTAND  

beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

• Heb je het moeilijk om je rug of je 
voeten te wassen?

• Kun je wel een handje hulp gebruiken 
om je ’s morgens aan te kleden of ’s 
avonds uit te kleden?

• Ben je bang om te vallen in bad of 
onder de douche?

• Heb je hulp nodig om je medicatie 
klaar te zetten ?

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

WONDVERZORGING – INSPUITINGEN - ALGEMENE 
VERZORGING - PALLIATIEVE VERZORGING - ENZ…..

Voor tweede jaar op rij geen Gentse Feesten
De stad Gent ziet zich genoodzaakt om de Gentse Feesten ook dit jaar te annuleren. Niet-
temin mikt de Stad nog steeds op een zomer en najaar vol met activiteiten. Het organise-
ren van de G.F. vergt evenwel een grote en maandenlange voorbereiding en dat zit er op 
dit ogenblik zeker niet in. Een ware volkstoeloop is in de gegeven omstandigheden niet 
aangewezen. De voorzorgsmaatregelen zijn onmogelijk te organiseren op een vrij toegan-
kelijk en open stadsfestival, aldus de Stad. Het doet pijn maar is een moeilijke beslissing. 
– (D.D.)
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>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

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

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D

Navraag leert ons dat dit bewust zo geplaatst is om de snelheid te druk-
ken. Maar parkeren in een bocht? Dat was verboden toch? 
We hebben er even de huidige wetgeving voor opgezocht en die is nog-
al duidelijk. Als het gaat om een onoverzichtelijke bocht waarvan spra-
ke in K.B. 1.12.75 art. 24 6° van de wegcode spreekt men van stilstaan 
en parkeerverbod als de zichtbaarheid onvoldoende is. Dat is daar vol-

Dit is wel bewust zo gedaan
in de Destelbergenstraat
Weggebruikers, vaak chauffeurs en bromfietsers dan, 
hebben zich al afgevraagd of het normaal is dat in een 
onoverzichtelijke bocht in de Destelbergenstraat, waar 
overigens ook maar 30 per uur mag gereden, geparkeerd 
mag worden en dat aan beide kanten ook nog eens 
fietsrekken staan.

gens mij zeker het geval, want dit kan bij een 
ongeval door een betrokken partij voor de 
rechtbank gebracht worden. Ook belang-
rijk toe te passen is artikel 15.2 uit diezelf-
de wegcode waarin staat dat bij het kruisen 
de bestuurders verplicht zijn te vertragen en 
desnoods te stoppen als het doorrijden be-
lemmerd wordt door een hindernis of an-
dere tegemoetkomende weggebruikers. Op 
de foto’s zie je links van de straat een ver-
keersbord E1 wat inhoudt dat tussen die ver-
keersborden niet mag geparkeerd worden, 
maar stilstaan (laden, lossen, in- en uitstap-
pen) wel is toegelaten. Aan de fietsstallin-
gen is een verkeersbord D1 aangebracht. Dit 
houdt echter in dat op een afstand van 20 
meter er niet mag stilgestaan of geparkeerd 
worden door bestuurders (K.B.1.1275 weg-
code art. 24.10°). Voor de inrichting van een 
zone 30 zijn er geen standaardvoorschriften, 
maar wel bepaalde maatregelen: er moet 
gestreefd worden naar snelheidsremmende 
maatregelen en richtlijnen zoals drempels, 
obstakels, asversnipperingen en wegversmal-
lingen om die snelheid te handhaven. De 
fietsstallingen zullen daar dus doelbewust 
geplaatst zijn om de snelheid te temperen.
We hebben vragen bij deze bewuste aanpak 
en vooral de onoverzichtelijkheid. Wettig 
parkeren en stilstaan is daar bijzonder moei-
lijk en in het belang van vooral de zwak-
ke weggebruikers zijn ‘ingrepen’ toch wel 
noodzakelijk. Het blijft dus een speciale op-
stelling die vragen kan oproepen.  De vraag 
is of dit een toets van de politierechtbank 
kan doorstaan. Wij hebben navraag gedaan, 
maar wachten nog op een antwoord. Als er 
lezers of specialisten zijn die het weten, we 
horen het graag. (D.D.)

DE MEYER BVBA
Metsel- en betonwerken

Nieuwbouw en verbouwingen

Notaxlaan 1 - 9070 Destelbergen
joh_demeyer@hotmail.com

0472-233 407

30
JAAR
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Dat men bezig is met de renovatie van het E17-viaduct tussen Gentbrugge en 
Destelbergen wist je al, maar ook de E17-brug over de Schelde werd daarbij 
al aangepakt. De brug werd ingepakt omdat bij de werken anders teveel 
gevaarlijk stof in de natuur zou komen. De brug kreeg, net als het viaduct 
een grondige controle en herstellingen onderaan en bovenop waar nodig. De 
brugherstelling hier maakt deel uit van het project waarin men ook de reno-
vatie van het viaduct in Gentbrugge aanpakt. De renovatie is echter niet he-
lemaal dezelfde. De betonschade aan de Scheldebrug is van een andere aard 
dan aan het viaduct. Hier heeft men  enkel te maken met lokale schade die 
eigen is aan een constructie van meer dan 50  jaar oud. Aan het viaduct was 
de schade duidelijk groter en structureler. Dat heeft dan weer te maken met 
de beschermende coating op deze brug (op het viaduct was die er niet) die nu 
ook moet worden weggestraald om de betonherstellingen uit te voeren. Die 
coating (een soort verf) bevat kleine asbestdeeltjes. Bij het wegstralen van 
die verflagen zouden deeltjes in de omgeving kunnen terecht komen als men 
geen voorzorgsmaatregelen zou nemen. Daarom is de werfzone op de brug 
volledig ingepakt in folie en voorzien van afzuiging. – (D.D./©K.D.)

Ook renovatiewerken aan
‘ingepakte’ E17-brug over Schelde

Er zijn reeds een aantal zekerheden ivm het team 
voor 2021-2022.
Jan Van Huffel blijft hoofdcoach T1 – trainer van 
Caruur Volley Gent.
Tim Degruyter heeft zich geëngageerd om zeker 
nog een jaar aan te treden als setter en captain 
van de eerste ploeg.
Jente de Vries ligt contractueel nog vast voor het 
komende seizoen.
Chris Ogink ligt contractueel nog vast voor het 
komende seizoen.
Tiemen Ocket gaat komend seizoen verder in zee 
met Caruur Volley Gent als setter.
Jome Vandamme gaat komend seizoen eveneens 
verder in zee met Caruur Volley Gent als oppo-
site.
We kunnen bijna spelen, ... to be continued!
Gilles Vandecaveye (outside hitter) gedijt blijk-
baar binnen de stal van Caruur Volley Gent en 
heeft zich voor seizoen 2021 – 2022 verbonden 
om verder voor het team aan te treden.
 
Nieuw in het team:
Martijn Colson (middle blocker) verlaat Decos-
pan Menen en vervoegt het team Caruur Volley 
Gent. Martijn heeft via verschillende teams in de 
hoogste afdeling reeds een succesvolle carrière 
achter zich en zal bij Caruur Volley Gent, naar 
goede gewoonte, zijn beste beentje voorzetten. 
Welkom Martijn.
Niklas Breilin (libero). 21 jaar, Finland, speelde de 
vorige twee seizoenen voor Savi Volley.
Niklas is die twee jaar telkens uitgeroepen tot 
beste libero van Finland en maakt deel uit van 
de nationale ploeg van Finland waar Joel Banks 
(Greenyard Maaseik)  bondscoach is. Niklas wordt 
bestempeld als groot talent!
Tervetuloa Niklas (welkom Niklas).

 Henk Silversmet

Caruur Gent bijna compleet
Volleybalclub Caruur Gent eindigde de vorige – ongewone – competitie 
uiteindelijk op een zevende plaats in de Liga A. In de eindronde won het 
drie keer op rij maar liet de kans liggen om vijfde te eindigen (en zo nog 
Europees te spelen). De laatste wedstrijd werd met 3-2 verloren.

Libero



28                              Nr. 111 - Mei 20219070

De meimaand is in katholieke 
middens een Mariamaand, de 
maand om al eens een kapelletje 
te bezoeken. In Destelbergen heb 
ik weet van 24 plaatsen, waarvan 
vier verdwenen, in Heusden wa-
ren er ook 16, helaas zijn er daar 
al zes verdwenen.
Op deze bladzijde komen de tien 
verdwenen bidplaatsen aan bod.
 
In de loop van de maand mei ko-
men die verdwenen en de 30 nog 
bestaande kapelletjes van onze 
gemeente aan bod op de website 
www.deoostoudburg.be, gevoegd 
bij de kapellen die we vonden 
in Sint-Amandsberg, Oostakker, 
Desteldonk, Hijfte, Lochristi, Ze-
veneken, Zaffelare, Meulestede, 
en Sint-Baafsdorp, samen wel 
130 kapellen.
 
Wie nog een foto of iets weet van 
bestaande en verdwenen kapel-
letjes is met zijn documentatie 
altijd welkom om die gegevens te 
laten opnemen in dit bestand. 
 
Ziehier terug een onderwerp om in 
onze en de omliggende gemeen-
ten eens rond te fietsen. 

Kapelletjes in  
Destelbergen  
en Heusden.

Destelbergen

Heusden

Steun de Heemkundige Kring de Oost-Oudburg, wordt lid door storting van € 25,00 op de rekening 
BE65 7370 3773 8396  en noteer lid 2021. Je ontvangt dan al snel al 2 tijdschriften met o.m. artikels 
over alle cinema’s in Destelbergen en Heusden. Het is een voorbode van nog veel meer.

Wat we weten van...

9070
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5 TIPS VOOR WIE
THUISWERKT
Al meer dan een jaar is thuiswerk voor 
velen een verplichting. We begonnen er aan 
met de idee dat we na enkele weken terug 
naar onze vertrouwde werkplek zouden 
kunnen en roeiden met de riemen die we 
hadden.

Ondertussen is het duidelijk dat het misschien 
nooit meer helemaal wordt als voorheen en 
dat (deels) thuiswerken het ‘nieuwe normaal’ 
wordt. Tijd om even stil te staan hoe we thuis-
werk beter kunnen aanpakken als we onze 
energie en efficiëntie op peil willen houden. 
Om goed te kunnen presteren, hebben je her-
senen nood aan goede context en een aantal 
sterke gewoontes. Deze 5 tips helpen je op 
weg.

Zorg voor een vaste werkplek, idealiter in een 
aparte ruimte. Kan dit niet en werk je bv. in je 
woonkamer of keuken, ruim dan je werkspul-
len op als je je werkdag afsluit. Hierdoor kom 
je minder in de verleiding om “snel nog even 
voort te doen”. 

Kies voor structuur en routine. Kleed je aan zo-
als je dit voor een gewone werkdag buitenshuis 
zou doen. Kom na het ontbijt even buiten, maak 
een korte wandeling en stap naar je werkplek 
als je terug komt. Goed voor je lichaam en zo 
zorg je meteen voor een overgangsperiode tus-
sen privétijd en werktijd. Je kan je werkdag op 
dezelfde manier afsluiten.

Breng structuur aan in je dag door onderscheid 
te maken tussen werk- en privétijd. Maak dat 
ook duidelijk aan je huisgenoten. Een uitge-
schreven of uitgetekend schema op een centra-
le plek in huis kan helpen. Niemand kan uren 
na elkaar efficiënt en gefocust werken. Las ver-
schillende keren per dag een korte pauze in. 
Benut deze om los te komen van (online) prik-
kels. Ga naar buiten, kies voor wat beweging, 
eet een stuk fruit, dagdroom even.

Start je werktijd met een plan. Zomaar aan iets 
beginnen en “zien wat er van komt” is alvast 
geen goed plan. Ontwikkel de gewoonte om 
je frisse aandacht te schenken aan een taak die 
tot de kern van je functie behoort en bewuste 
aandacht vraagt. Blokkeer hiervoor tijd in je 
agenda en respecteer die tijd. 

Schakel je aandachtkapers uit tijdens je fo-
custijd. Leg je smartphone buiten handbereik 
en zet hem op stil. Sluit je mailbox en andere 
toepassingen op je laptop waarvan je meldin-
gen kan krijgen. Deze prikkels nodigen uit tot 
multitaksen, zorgen dat we veel werkdruk er-
varen en toch nauwelijks iets kunnen opleve-
ren waardoor we geen voldaan gevoel hebben. 
Spreek met je huisgenoten af hoe je kenbaar 
maakt dat je niet gestoord wil worden. Dit kan 
bijvoorbeeld door een deurhanger aan je deur 
of laptop te hangen.

Ervaar jij problemen met thuiswerken? Vind je 
het moeilijk om je focus te houden? Wat met 
telewerken en je verschillende rollen in je ge-
zin? 

Worstel je ook met deze vragen?

Loopbaancoaching kan je hierbij helpen. Aar-
zel niet een gratis en vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek aan te vragen. 

Carine Dewulf
Carine.dewulf@bettermindsatwork.com

0479 73 15 40

www.bettermindscoaching.com

Na een jaar waarin we vooral een gevoel van hadden 
van ‘wachten op betere tijden’, denk jij misschien ook: 
het is tijd om er terug met volle energie voor te gaan. 
Om het roer van je leven in handen te nemen en werk 
te maken van je loopbaan. Zodat je opnieuw kan 
ervaren waar jij écht blij van wordt.
Maar hoe doe je dat nu concreet? Geen zorgen, ik 
help je graag. Tijdens loopbaanbegeleiding reik ik je 
tools aan op maat van jouw situatie en behoefte. Ik 
help je ontdekken wat je talenten zijn en waar jij 
professioneel gelukkig van wordt. Zo zet je doordacht 
én gedreven de volgende stap in jouw loopbaan.

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

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

20.300 euro
10 km
01/2021
Benzine
110 kW (150 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

9.490 euro
20.480 km
11/2016
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

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

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

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

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond editionOpel 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 500 - 1.2i - Lounge

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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Bij de gemeenteraadsverkiezingen in België 
in 1921 mogen voor het eerst ook de vrou-
wen deelnemen, en er worden meteen 196 
vrouwelijke raadsleden gekozen. Honderd 
jaar geleden werd ook de toen statenloze 
Adolf Hitler gekozen tot leider van de N.S.P. 
in Duitsland, terwijl Benito Mussolini voor het 
eerst wordt gekozen in het Italiaanse parle-
ment, maar dat zijn geen toffe herinnerin-
gen. In 1921 werd mijn eigen  grootvader 
René Debruyne volksvertegenwoordiger, en 
die zou het wetsvoorstel doen voor de be-
taalde vakantie en dat is een persoonlijke 
herinnering. En in datzelfde 1921 moet Des-
telbergen de wijk Beervelde loslaten, want 
dat wordt dan een zelfstandige gemeente. 
Maar Destelbergen én Heusden keurden dat 
goed. En over Beervelde daar willen we het 
nu even over hebben.
Met de cijfers van nu zou men daar nooit 
over nagedacht hebben, maar toen lag dat 
helemaal anders. Beervelde was wel al lang 
een parochie (sinds 1809) met patroonhei-
lige H.Daniël en het had net de Eerste We-
reldoorlog achter de rug. Dat was toen een 
periode van heropbouw en nieuwe inzich-
ten. Wellicht waren er ook politieke beweeg-
redenen om van deze wijk van Destelbergen 
een zelfstandige gemeente te maken. Ver-
sta daaronder ook dat de afstanden te groot 
waren met Destelbergen inzake vervoer en 
contacten, waardoor de drang naar een zelf-

Eerst parochie van Destelbergen, later op eigen benen

Wijk Beervelde werd 100 jaar geleden
zelfstandige gemeente in belangrijke periode
2021 wordt een heel belangrijk jaar. Vooral als men 100 jaar 
teruggaat om een en ander te herdenken. Om maar even 
te vertellen: de Belgische frank werd honderd jaar geleden 
gekoppeld met die van het Groothertogdom Luxemburg, waarbij 
tevens een douane-unie voor (minstens) 50 jaar werd afgesloten.

standige gemeente gevoed 
werd door allerlei verzuch-
tingen. De nieuwe gemeen-
te kwam officieel in 1921 
tot stand en er werden ook 
al meteen in april 1921  ge-
meenteraadsverkiezingen 
georganiseerd in de nieuwe 
gemeente. Cyriel Drieghe 
werd toen de eerste bur-
gemeester, met als schepe-
nen Emiel Troch en Jozef 
Stevens, gemeentesecre-
taris was Emiel Verschrae-
gen, raadsleden Kamiel 
Baele, Petrus Bracke, Alfred 
De Wilde, Adolf Haegeman, 
Hubert Ongena en Edmond 
Van Trappen.  Beervelde tel-
de toen bij de start 2.792 
inwoners. In Destelbergen 
was toen Joseph Libbrecht opnieuw burge-
meester, met als schepenen Petrus Baeten 
en Camiel Meirson (die in maart 1924 burge-
meester zou worden). De vroegere gemeen-
tesecretaris van Destelbergen, Jos De Veirman 
vervangen als secretaris, kwam op bij de ver-
kiezingen, werd rechtstreeks verkozen, maar 
was danig ontgoocheld over zijn voorkeur-
stemmen dat hij de eed niet wou afleggen. 
Daardoor bestond de gemeenteraad uitslui-
tend uit tien leden van de Katholieke partij. 
De nieuwe gemeente Beervelde werd toen 
gevormd met delen van omringende ge-
meenten: van Laarne (383 ha en 682 inwo-
ners), Kalken (413 ha en 780 inwoners)* en 
een klein deel van Heusden. Beervelde was 
toen plots 1.577 hectare groot. De nieuwe 
gemeente had snel een gemeentehuis en al-
les verliep vlot, in het nieuwe wapenschild 

stonden de drie gouden sleutels die o.m. ver-
wezen naar Destelbergen. In de oorlogsjaren 
werd Gaston Le Roy (1895-1982) er in ’41 oor-
logsburgemeester, ter vervanging van bur-
gemeester De Clercq. In 1976 werd door de 
overheid beslist om in het kader van de toen-
malige fusie-hype, Beervelde toe te voegen 
aan het naburige Lochristi  samen met Zeve-
neken en Zaffelare. Dat was toen heel ver-
rassend want ondanks de niet te miskennen 
historische band tussen Beervelde en Destel-
bergen werd die fusie toch doorgevoerd. Dat 
was toen ook het geval met Destelbergen en 
Heusden. Beide gemeenten gingen begin ’77 
van start.
Beervelde gaat dit jaar dus het eeuwfeest vie-
ren, en daarvoor werd een werkgroep opge-
richt die allerlei activiteiten gaat plannen. 
Over de geschiedenis en het ontstaan van de 

Een postkaart uit 1921. 

Een luchtfoto van Beervelde .
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naam Beervelde gaan we hier voorlopig 
niet dieper op ingaan, daarvoor kunnen 
we zeker verwijzen naar tal van boeken 
en artikels van de heemkring de Oost-
Oudburg. Ook onze inwoner Louis Ge-
vaert en zijn echtgenote Miet De Groote 
hebben er al veel over geschreven, en 
Bert Vervaet schreef er een boek over.
Wel willen we even blijven stilstaan bij 
de bezienswaardigheden van Beervel-
de want die zijn er. In het dorp is er een 
plataan die ooit geplant werd in het eer-
ste kwart van de 19e eeuw naar aan-
leiding van de Belgische revolutie. De 
plataan is 18 meter hoog en heeft een 
omtrek van 3,80 meter, in de volksmond 
is die gekend als de vrijheidsboom. Het is 
ook voortaan roerend erfgoed. Een van 
de bezienswaardigheden is ook het Park 
van Beervelde, waar in normale omstan-
digheden twee keer in het jaar de “Tuin-
dagen van Beervelde” plaatsvinden. De 
Flanders Horse event is een andere trek-
pleister en door de aanleg van de auto-
snelweg E17 is er door zandwinning een 
surfput ontstaan met een surfclub (WVG 
windsurfing). Een zeer goed gekend ge-
bouw, het Feestpaleis (gebouwd in 1926) 
is in 2018 dicht gegaan. Na de afbraak in 
2020 komen daar nu appartementen. Het 
Feestpaleis was dé plaats waar de mees-
te huwelijksjubilarissen (gouden en dia-
manten bruiloften) van de laatste jaren, 
elkaar hebben leren kennen. Het verdwij-
nen van die dancing-discotheek, vroeger 
een prachtig danspaleis, had voor velen in 
Destelbergen en Heusden en omliggen-
de een nostalgisch karakter. Beervelde 
heeft met het kasteel Rooman d’Ertbuer 
ook een andere bezienswaardigheid.  In 
een volgend nummer vertellen we ver-
der over de politieke totstandkoming van 
Beervelde. – (D.D.)
*Kalken: min ca. 413 ha, 780 inwoners, 
*Laarne: 682 bewoners minder (bron: De 
Brauwer W., Een demografische kijk op 
Laarne, in Vlaamse Vriendenkring vzw, 
6de  jg., nr. 4, december 1973, p. 31-31, 
pp. 32).

Met dank aan Danny Sey© en Bennie 
Vanderpiete© uit Beervelde voor de 
beelden. 

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 
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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 

Barelhof Sport Horses is een sportstal en fok-
kerij die opgericht werd in 2003 en in juli 
2020 Llyda Stables overnam. Sindsdien be-
schikt het familiebedrijf over de nodige ac-
commodatie om de paarden die ze fokken 
op te leren en op te leiden voor de springs-
port. Die paarden worden zelf ingezet in de 
paardensport, of verkocht aan andere rui-
ters. Daarnaast hebben ze een pensionstal 
waar paarden gestald en verzorgd kunnen 
worden. Ruiters kunnen dan rijden en trai-
nen in de faciliteiten van Barelhof wanneer 
het hen past. 

Paarden opleiden
Barelhof wordt gerund door Yolan Merckx, 
die zelf een geoefend ruiter is en ervaring 
opdeed in binnen- en buitenland. Binnen de 
organisatie leidt hij paarden op en stoomt hij 
ruiters en hun paarden klaar voor wedstrij-
den. De focus van Barelhof ligt voornamelijk 
op de begeleiding van ruiters en hun eigen 
paard. Het is dus geen klassieke manege 

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

waar lessen worden gegeven met paarden 
en pony’s van de organisatie zelf. Ze beschik-
ken dan ook slechts over een drietal manege-
pony’s waarmee enkele vaste klanten lessen 
volgen. 

Events en wedstrijden
Barelhof zet boven-
dien sterk in op het or-
ganiseren van events 
en wedstrijden zoals 
springwedstrijden, dres-
suur en hondenagility. 
Tussen september 2020 
en eind maart van dit 
jaar waren ze dan ook 
zo goed als volledig vol-
geboekt. Tegenwoordig 
ligt alles echter nood-
gewongen stil door de 
coronamaatregelen. Of 
deze zomer al opnieuw 
events en wedstrijden 

Vereniging in de kijker:

Barelhof Sport Horses
zullen kunnen doorgaan, valt nog af te wach-
ten. 

Ook de bar is momenteel noodgewongen ge-
sloten. Zodra daar verandering in komt, ho-
pen ze wandelaars en fietsers te kunnen 
ontvangen die even op adem willen komen 
van een tocht op een van de nabijgelegen 
routes. 

Contact
Meer informatie over Barelhof Sport Horses is 
te vinden op www.barelhof.be of via de Face-
book- en Instagrampagina.

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: Barelhof Sport Horses
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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.

 
 

 

     

   Ook in mei kan je een afspraak maken voor een pedicure. Deze dienst werkt enkel op afspraak. 

   Het zorgloket is een centraal aanspreekpunt i.v.m. vragen over opname WZC, mantelzorg,  
   passystemen, inlichtingen thuiszorg, ergotherapie aan huis, administratie, … .  
    Elke dinsdag en donderdag van 10u tot 12u.  

    Ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding, heb je een hart voor mensen en tijd vrij?  
    Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.  
    Momenteel zijn zoeken we vrijwilligers om te moestuinieren. 

  

Wijzigingen zijn steeds mogelijk al naargelang de evolutie van de COVID-19 maatregelen.  
 

Bekijk onze Reinaertwijzer op www.zorgband.be 
 

LDC DE REINAERT 
Kerkham 3d - 9070 Destelbergen  09/218.03.13  ldc.dereinaert@zorgband.be 

We blijven telefonisch bereikbaar voor al jullie vragen of noden. 

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.

Verdienstelijke inwoonster
Lignette Nachtergale overleden
We vernemen het overlijden van een van die 
verdienstelijke inwoonsters die zich telkens 
belangeloos inzette voor activiteiten van de 
gemeente, nl. Lignette Nachtergale, wedu-
we van Willy Van de Velde. Haar inzet voor 
de gemeenschap was gekend, we herinne-
ren haar jarenlang als de vrijwillige mede-
werkster bij activiteiten waar ook Tuinhier 
bij betrokken was; Lignette maakte telkens 
die lekkere soep, waar honderden inwoners 
bij activiteiten in het Reinaertpark of de 
Kollebloem van genoten hebben. – (D.D.)
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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 

Zo’n 66 spelertjes, tussen de 7 en 13 jaar, 
uit verschillende clubs zowel gewestelijk, 
provinciaal als elite niveau namen deel 
aan deze ‘profstage’. In de praktijk wa-
ren dit telkens zeven bubbels van 6 tot 
max. 10 deelnemers per trainer. Tijdens 
deze stage kwamen er verschillende gast-
trainers langs met tonnen ervaring op 
een hoger niveau o.a. Thomas Vlaminck, 
Maxime Grobet, Timothy De Vos, Peter 
Hemelsoet, Thomas Lataer… Met als kers 
op de taart onze special guest Martijn 
Debbaut. Een fenomeen binnen het free-
style voetbal en de digitale leefwereld 
van jonge voetballers.

Een beeld van de profstage van 
Mido op het kunstgrasveld van FC 
Destelbergen. 

MIDO organiseerde
voetbalstage
“leef als een prof”
Voor de eerste keer organiseerde 
MIDO Voetbalstages uit 
Destelbergen een ‘Leef als een 
profstage’ op de kunstgrasterreinen 
van FC Destelbergen tijdens de 
eerste week (4 dagen) van de 
paasvakantie. Weliswaar zagen we 
het qua organisatie veel grootser 
in, maar Covid-19 heeft daar een 
welbekend stokje voor gestoken. 
Organisator Gilles Van de Slycke 
hoopt dit concept volgend jaar te 
herhalen, maar dan met alles erop en 
eraan. 
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De hoofddoelstelling van de kwaliteitskamer 
is om de architecturale en ruimtelijke kwa-
liteit in de regio te verhogen aan de hand 
van een deskundig en gemotiveerd advies 
omtrent architecturale, stedenbouwkundige 
en ruimtelijke projecten. Om het deskundig 

De streekontwikkelingcommunale Veneco die gehuisvest is in Destelbergen, 
werkt op dit ogenblik ook samen met andere intercommunales als Interwaas 
en Solva om de krachten te bundelen en de architecturale en ruimtelijke 
kwaliteit in de regio te verhogen. Niet dat ze daar pas mee gestart zijn, 
maar recent organiseerden ze samen wel acht kwaliteitskamers waarin een 
twintigtal projecten werden geadviseerd in dertien verschillende steden en 
gemeenten binnen het werkingsgebied van de drie intercommunales. De 
kwaliteitskamer kreeg de projectnaam VakWeRK.

Veneco coördineert ook mee Kwaliteitskamer VakWeRK

advies te verlenen, werd een expertenpool 
aangelegd waaruit een vast team van 3 ex-
terne deskundigen werd geselecteerd, met 
expertise in de vakgebieden stedenbouw, 
ruimtelijke planning, architectuur en land-
schapsarchitectuur. De kwaliteitskamer staat 

open voor verschillende types van dossiers, 
van om het even welke schaalgrootte. In het 
pilootjaar werden hoofdzakelijk inbreidings- 
en verdichtingsprojecten en meergezinswo-
ningen aangemeld. 
Omdat dossiers grotendeels aan de start of 
in de loop van het ontwerpproces ter advies 
werden voorgelegd, kregen de experten de 
kans om het ontwerp mee richting te geven 
in functie van een hogere ruimtelijke kwali-
teit. Het merendeel van de adviezen wordt 
opgevolgd door het lokaal bestuur en de 
projectontwikkelaar, waarbij het vervolgtra-
ject in vele gevallen wordt begeleid door de 
betrokken intercommunale.

Over de kwaliteitskamer VakWeRK werd een 
filmpje gemaakt. Bekijk het filmpje op
https://youtu.be/xGTGvGgBOKA - (D.D.)

De trainingen werden telkens opge-
steld vanuit verschillende thema’s en de 
spelers werden onderworpen aan ver-
schillende tests met een digitaal meet-
instrument ‘SmartGoals’. Er waren ook 
enkele spelertjes die de kans kregen om 
een GPS-vestje te dragen.

Data wordt belangrijker binnen voetbal 
en zo mocht dit zeker niet ontbreken tij-
dens deze ‘profstage’. Een leuke eerste 
kennismaking voor de MIDO-spelers dus. 
Tot slot kregen alle spelertjes nog een 
fantastisch aandenken mee naar huis, 
een eigen FIFA-kaart met hun behaalde 
resultaten erop. Een mooi aandenken 
aan deze eerste ‘Profstage’.

Gilles: “We blikken alvast graag terug op 
deze stage en dat bleek ook uit de vele 
positieve reacties van spelers en ouders. 
Wie er niet bij was, neem zeker eens een 
kijkje op onze Facebookpagina, alsook 
onze Instagrampagina ‘MIDO Voetbal-
stages’.

Hopelijk ben je er volgend jaar (terug) 
bij! Via deze weg willen we de gemeente 
Destelbergen nogmaals bedanken voor 
het vertrouwen in onze organisatie. Voor 
onze After Season en onze twee MIDO 
zomerstages i.s.m. FC Destelbergen is 
het nog altijd mogelijk om in te schrij-
ven. Surf naar de website www.mido.be 
– (D.D.)
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De Lage Vuurse opent als restaurant

op 1 mei (indien het kan/mag)

maar sowieso voorzien we volgende 

TAKE AWAY SERVICE:
 

Ontbijtmanden
op Moederdag 9 mei 2021

(met levering aan huis)
EN

Foodbox
op zondag 9 mei aan 45 euro p.p.

MET VOLGEND MENU: 
2 Hapjes van de chef

&&&
Asperges à la flamande

&&&
Romige venkelsoep | rivierkreeft | dragon

&&&
Roodbaars | risotto | saffraan | chorizo

&&&
Dessertje van het huis

 
+  OPTIE boeketje bloemen geleverd aan huis

 

Prijzen en info:
www.delagevuurse.be

of 09 251 08 08

KONEKT
Personen met een beperking worden on-
bewust uitgesloten. Ze krijgen vaak niet de 
kans om een actieve rol op te nemen in de 
maatschappij. Voluit leven in een inclusie-
ve wereld, dat is waar Konekt voor gaat. Via 
vorming, trajecten, dans en sensibilisering 
versterken we personen met een beperking 
en hun netwerk. En zetten we de samenle-
ving in beweging.
Sinds enige tijd is het hoofdkantoor van de 
konekt-group gelokaliseerd in de Lijnmolen-
straat 153 in Sint-Amandsberg. De konekt-
group bestaat uit 3 vzw’s: konekt-academy, 
platform-K en Brake-out.
Konekt geeft personen met een beperking 
het duwtje in de rug om vanuit hun talent 

Brake-out  breekt uit...
Beeld je in: je bent twaalf jaar en je wil kleuterjuf worden of professioneel 
danser. Maar dat kan niet… want je hebt een verstandelijke beperking. En 
toch is het mogelijk. In Sint-Amandsberg wordt het bewijs geleverd.

een rol op te nemen in de maatschappij. 
Daarnaast versterken ze de vaardigheden 
van begeleiders en ondersteuners, gaan ze 
aan de slag met scholen en bedrijven en zit-
ten rond de tafel met verenigingen in heel 
Vlaanderen. Er is bijvoorbeeld een opleiding 
als co-begeleider in de kleuterklas of een 
project “cvo inclusief”, naar inclusief vol-
wassenonderwijs voor mensen met een be-
perking.
Platform-K heeft zijn stek gevonden in de 
Vooruit en begeleidt jongeren met een be-
perking die graag dansen en op het podium 
staan. 
En dan is er Brake-out voor jongeren  tussen 
18 en 30 jaar oud met een cognitieve onder-
steuningsnood? Brake-Out is een groepspro-

gramma van 3 jaar waarin ze de kans krijgen 
om hun vleugels te spreiden en de wereld 
te ontdekken. Brake-Out verruimt hun net-
werk en gaat samen met de jongere op 
zoek naar hun talenten die kunnen helpen 
om hun dromen te realiseren. Naarmate het 
leerprogramma vordert, wordt de begelei-
ding individueler.
Brake-Out doe je 2 dagen per week. Er zijn 
eerst groepen als pilootproject  gestart in 
Gent en Leuven, maar ondertussen zijn er 
ook groepen in Hasselt, Antwerpen en Brug-
ge.  
De kantoren van Brake-out Gent voor de 
laatstejaars zijn sinds enkele maanden op 
de Antwerpsesteenweg gevestigd, vlak ach-
ter en boven de “Hopper”winkel van scouts 
en gidsen. In Gent is er dus een eerste lich-
ting die in het 3de jaar van de opleiding zit. 
Ik sprak oa. met Juki die me enthousiast ver-
telde over het project, de opleiding en haar 
vrijwilligerswerk bij natuurpunt, maar ook 
in de buurt waar ze regelmatig een uitje met 
een buurtbewoonster maakt (i.s.m. “buren-
voorbuurt-project) of andere nieuwe buurt-
projecten. 
Brake-out valt onder het VAPH en de jonge-
re betaalt zelf de opleiding vanuit z’n rug-
zakje (maandelijkse vergoeding). Ze hebben 
allemaal ook een “netwerkboekje”, iets als 
een vriendenboekje, waarin ze al hun con-
tacten bijhouden. 

ACTIVITEITEN
Sinds februari gaan de brake-outers de eer-
ste maandagnamiddag ploggen in de buurt. 
Afspraak om 14u aan het Buurthuis in de 
Spijkstraat, ze maken een fikse wandeling 
langs de straten en verzamelen ondertussen 
alle afval die ze vinden. Iedereen die wil kan 
bij de groep aansluiten om te helpen.
Sinds maart kan je elke 4° dinsdag van de 
maand in het Boer’nBuurthuis (Spijkstraat 
149) tussen 10.30 en 13u lekkere verse soep 
en koffie halen. Geen vaste prijs, maar ieder-
een stopt een vrije bijdrage in de pot. Er is 
nog zo’n Brake-out bar op dinsdag 25 mei. 
Verder wordt er ook samengewerkt met de 



Nr. 111 - Mei 2021                            379070

HUMOR

Vogelgeluiden...

Een ornitholoog (vogelkenner) staat elke avond als de 
schemering invalt in zijn tuin uilgeluiden te maken. Op 
een avond wordt zijn ‘roep’ beantwoord. Een jaar lang ‘converseren’ hij 
en zijn gevederde vriend over en weer. Hij houdt zelfs een log bij om te 
ontcijferen of er daadwerkelijk een conversatie is. Juist op het moment dat 
hij denkt een doorbraak te hebben op het gebied van vogelcommunicatie 
heeft zijn vrouw een kort gesprek met haar buurvrouw. Zij zegt: “Mijn 
man spendeert elke avond met het roepen naar een uil.” Waarop de 
buurvrouw zegt: “Da’s toevallig. Mijn man doet dat ook !”

mediatheek van de Artveldehogeschool en 
wordt er gewerkt aan hun eigen Hopper-
tuin.  Elke dinsdagnamiddag gaat fotograaf 
Hilde Braet met 1 jongere op stap om hen te 
leren omgaan met het medium ‘fotografie’. 
Andere bedrijven of verenigingen zijn zeker 
welkom voor een gesprek om een jongere 
als vrijwilliger te laten meewerken. 
Er wordt momenteel ook volop bekeken hoe 
ze de jongeren na deze 3-jarige opleiding 
kunnen opvolgen.
Kortom, laten we dit initiatief zeker verder 
helpen openbloeien.

Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé en Ulrike

Pure Wellness Experience is een wellnesscenter 
waar je voor al uw behandelingen terecht 
kunt. Enerzijds kan je komen genieten in de 
privésauna Pure Wellness met Finse sauna, 
hamam, infraroodcabine en een grote jacuzzi 
in de buitenruimte met terras. Anderzijds 
ben je voor een professioneel huidadvies aan 
het juiste adres bij Beauty Experience, het 
schoonheidsinstituut. Massages, pakkingen en andere behandelingen zoals 
ontharing, pedicure, soak off gel, enz. worden hier ook aangeboden.

Is floating iets meer voor jou? Dat kan in onze FloatSpa 
Pure. Een uurtje floaten in een gigantisch bad gevuld met 
magnesiumsulfaat en calcium is een weldaad voor je spieren en 
gewrichten. Dit geeft je algemene weerstand een enorme boost.  

Kortom, puur genieten en beleving op één adres:

Pure Wellness Experience wellnesscenter

Kouterstraat 55 - 9070 Destelbergen - www.pure-wellness-experience.be - 0475/78.21.65

Enkel Gentenaars
en Oost-Vlamingen
gratis naar Blaarmeersen
De Stad Gent heeft beslist dat komende zomer en-
kel inwoners van Gent en Oost-Vlamingen gratis 
naar de Blaarmeersen kunnen komen, al de an-
deren (vooral de Brusselse jongeren dus) moeten 
vooraf reserveren. De maatregel werd genomen 
om het gedoe met Brusselse jongeren onder con-
trole te houden. Ook Gentse studenten kunnen 
deze zomer zonder reserveren op het recreatiedo-
mein terecht. (D.D.)
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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

Het laatste jaar was voor veel ondernemers 
een jaar vol onzekerheid. Voor sommigen 
was het een jaar van verlies van geliefden 
of kennissen. Een pijnlijke zaak, en hoewel 
we de hoop hoog houden lijkt het erop 
dat er nog veel zwarte sneeuw op komst is. 
Nog nooit heb ik zoveel leegstand gezien 
in de stadscentra. 
Onze gezondheid veiligstellen is zeer 
belangrijk, maar jammer genoeg gaat daar 
economische achteruitgang mee gepaard.

Welke technologische oplossingen 
zijn een must in de strijd tegen de 
verspreiding van het virus? 
CO² management door ventilatie of 
verluchten is een noodzaak! Omdat het 

covid-virus zich via de lucht (aerosolen) 
kan verspreiden, kan het dus langer in 
een gesloten ruimte rondzweven en een 
potentiële gastheer vinden. Studies tonen 
aan dat in een ruimte zonder ventilatie 
deeltjes in de lucht kunnen blijven hangen 
tot 6 à 8 uur in dezelfde luchtlaag. Dus 
verlucht of zorg voor doorstroming van 
de lucht met een degelijke ventilatie-
installatie.

Actieve luchtzuivering!
In tegenstelling tot passieve luchtzuivering, 
waar lucht door een filter moet gaan, is 
actieve luchtzuivering het toevoegen van 
een element aan de lucht. 
Een voorbeeld van actieve luchtzuivering 

is het toevoegen van hydroxylradicalen 
aan de lucht. Hydroxylradicalen maken 
niet alleen virussen onklaar in de lucht en 
op oppervlakken, maar gaan ook andere 

Is technologie een oplossing in de strijd tegen het covid-virus ?

Wetenschappelijk onderzoek zegt overduidelijk ‘JA’ !
Dat technologie onze levens drastisch heeft veranderd in de laatste 20 jaar is zeker, en 
zoals het er naar uitziet zullen de volgende 20 jaar ook heel spannend worden.

HUMOR

ERFENIS
Een rijke industrieel komt te 
sterven. Hij laat onder andere 
17 paarden na. En hij heeft drie 
zonen. In zijn testament staat:  de 
helft van mijn paarden is voor de 
oudste zoon, één derde voor de 
tweede zoon, en één negende 
voor de jongste.
De notaris zit met de handen 
in het haar, want 17 is niet 
deelbaar…
Maar hij heeft de oplossing:  hij 
heeft zelf nog een paard staan, en 
voegt dat bij de erfenis en zo komt 
hij aan 18, makkelijker deelbaar.
De oudste krijgt de helft:   9 
paarden.  De tweede krijgt een 
derde: 6 paarden. En de jongste 
een negende:  2 paarden.
Perfect verdeeld: 
9 + 6 + 2 = 17.
En zo heeft ook de notaris zijn 
eigen paard terug…
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Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. 
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Ontdek hem nu bij
Garage Van Acker Lochristi - Lokeren .

VAN ACKER 
LOCHRISTI

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

VAN ACKER 
LOKEREN

Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren
09/342.83.10 • www.garagevanacker.be

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

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

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

Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.
Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, 
routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.

MOKKA-      17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2 AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)
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kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
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Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

verontreinigende elementen uit de 
lucht halen of vernietigen. Hydroxylra-
dicalen (OH) in voldoende concentraties 
vervullen biocidale functies in virussen, 
bacteriën, allergenen en schimmels, en 
breken organische verbindingen in de 
lucht af tot minerale vormen of onscha-
delijke organische verbindingen. Dit na-
tuurlijke proces is veilig voor mens, dier 
en plant!

Meer informatie?
Wil u meer informatie over hoe u 
uw omgeving, winkelruimte, school, 
vergaderruimte, woning gezonder en 
veiliger kan maken met technologische 
oplossingen, aarzel dan niet ons te 
contacteren via info@bilk.be, u kan ook 
op ons rekenen voor advies op locatie. 
Zo bekijken we welke oplossing het best 
past bij uw zaak.
Wij gaan ondertussen verder met ons 
onderzoek naar middelen en techno-
logieën om de lucht die we inademen 
gezonder en veiliger te maken. Zodat 
we allemaal samen richting een ge-
zonde economie kunnen groeien in een 
veilige werk- en leefomgeving voor onze 
kinderen, vrienden, medewerkers en 
klanten. 
Be Safe! 

Steven Sleeuwaert
Sven Gardelein

IAQ en ventilatiespecialisten
Oprichters van B!LK

www.bilk.be

Powerwandeling krijgt verlenging
De Powerwandeling door het landelijke 
Heusden werd door de slechte weersom-
standigheden verlengd. Je kan dus nog en-
kele weken in een bubbel van vier wandelen 
tot wellicht na 30 april. Aan de hand van 16 
posters van powervrouwen kan je een ui-
terst vrouwvriendelijke wandeling maken 
doorheen een deel van de gemeente.
We starten in de buurt van “Het Klaverken”, 
ter hoogte van Ter Laakt 15. Daar hangen 
ook richtlijnen 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 smartphone-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 wan-
deling bedraagt 5 km. Buggy mogelijk, he-
laas 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. – (D.D.)
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Dit jaar werd in groepjes van maximaal vier 
mensen gewerkt, daar waar dat twee jaar 
geleden nog een veelvoud kon zijn. Maar 
de inzet was absoluut niet minder getui-
gen zowel schepen Michael Vercruyssen als 
coördinator Ann Vandevelde, van wie we 
de cijfers kregen.
Even benadrukken dat het dit jaar met de 
acties “Gentsche Gruute Kuis” en “Destel-
bergen helemaal schoon”, een initiatief 
van o.m. Ivago in samenwerking met Gent 
en Destelbergen, helemaal anders liep. 
‘Veilig met vier’ was de tip om aan de slag 
te gaan, en vaak waren die groepjes ook 
wel kleiner. “Met ongeveer 5.200 kg. aan 
opgehaald zwerfvuil in Gent en Destelber-

‘Destelbergen helemaal schoon’ levert 600 kg vuil op
Duidelijk minder dan de vorige keer (2019) toen wel 900 kg. zwerfvuil langs 
wegen in Heusden en Destelbergen werd ingezameld. Dit keer was het toch 
nog 600 kg., maar je moet ook het aantal deelnemers enigszins reduceren 
door het allemaal coronaproof te houden.

gen, opgeraapt door meer dan duizend 
helpende handen, kan men zeker spreken 
van een succes”, zegt Koen Van Caimere 
van Ivago. In Gent bv. was er 3.390 kg rest-
afval, 750 kg pmd en 510 kg metaal. In Des- 
telbergen werd dat niet opgesplitst.
In onze gemeente hebben we dus verschil-
lende groepjes gezien, vaak ook gelinkt 
aan politieke fracties. De leukste waren 
‘Spic en Span’, maar vooral die vier mensen 
van de Gallische Hoeve die in aangepaste 
kledij uit de oudheid, de straten hielpen 
schoonmaken. Dat was heel tof. Ook enke-
le individuele wandelaars, en die mama’s 
met hun kinderen. Sympathiek allemaal.
Officieel waren er 207 geregistreerde op-

ruimteams bij de actie in 
Destelbergen en Gent, en 
die hebben 350 straten 
opgeruimd. Dat vernamen 
we van de schepenen Van 
Braeckevelt en Vercruys-
sen (de voorzitter en on-
dervoorzitter van de raad 
van bestuur van Ivago) bij 
de start van de actie in 
de Koningsdonkstraat en 
waar de actie werd toege-
licht. Later die dag stelden 
we vast dat bij het opge-
ruimde zwerfvuil helaas 
ook veel mondmaskers en 
vooral blikjes zaten. Dat 
is pas erg omdat het za-
ken zijn die min of meer 
toch bewust achtergela-

ten worden. Je kan al eens een mondmas-
ker verliezen door de wind of per toeval, 
maar zoveel dat is niet meer normaal. Als 
het uw mondmasker is raap het dan toch 
ten minste op. Bij blikjes is het nog er-
ger, die worden bewust weggegooid om-
dat men er niet bij nadenkt. Het is tergend 
als men ziet dat in de periode die de ac-
tie voorafgaat of de week nadien, honder-
den studenten hun lege flesjes en blikjes 
zomaar achterlaten. Als een vuilbak vol 
is heb je de plicht uw vuil mee te nemen 
naar een volgende vuilnisbak of eventu-
eel naar huis. En ik ga een voorspelling 
doen: als men statiegeld op blikjes of le-
ge plasticflessen gaat heffen, zal dat het 
probleem hoegenaamd niet volledig op-
lossen. Misschien wat verminderen, maar 
oplossen zeker niet. Ik verwijs naar de le-
ge flesjes bier en lege bakken bier die de 
studenten achterllieten op het Sint-Pieters-
plein. Een lege bak brengt 5 euro op, een 
leeg flesje nu al 10 eurocent, en die laten 
ze nu ook al staan, want allicht de moeite 
niet. Waarom zouden ze dat dan in de toe-
komst doen? Met statiegeld gaan ze men-
sen die het goed menen bestraffen of met 
extra werk opzadelen. Al zal het goed zijn 
voor het milieu. Maar beter is: ze moeten 
de vervuilers aanpakken en zorgen voor 
een mentaliteitswijziging. Daar zal het om 
gaan.
Gelukkig hebben we op onze willekeurig 

We reden willekeurig rond en kwamen hier en daar 
dus vrijwilligers tegen die zich hebben ingezet voor 
“Destelbergen helemaal schoon”. – (D.D.)
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Tel. 09 229 29 47 - Burgstraat 68 • 9070 Destelbergen
mdchauffage@telenet.beHERSTELLINGEN CV EN SANITAIR

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

Gratis
prijsofferte

Specialist
MD - CHAUFFAGE

MIKE DOBBELS

tocht op die bewuste ‘opkuiszondag’ nog tal van 
mensen gezien die het goede voorbeeld geven: 
lopers en individuele wandelaars die op hun weg 
de moeite doen om zwerfvuil mee te nemen. Het 
is een goede trend, maar het zou in feite niet no-
dig zijn indien iedereen (de vervuilers dan) wat 
eerbied voor de natuur aan de dag legt. Maar het 
zal in 2021 ook niet de laatste “Gentsche Gruute 
Kuis” of “Destelbergen helemaal schoon” ge-
weest zijn. Helaas! – (D.D.)
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Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

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

Op de reservelijst staan geeft geen voorrang, 
maar je kan wel vroeger opgeroepen wor-
den als er plots mensen zijn die niet komen 
opdagen of alsnog afhaken. Je moet dan wel 
bereikbaar zijn en snel ter plaatse kunnen 
komen. Er zijn geen officiële cijfers van men-
sen die geen vaccin willen, maar dat zou mo-
gelijks rond de +/-15% kunnen liggen. Toch is 
het beter daar eens goed over na te denken, 
want de vaccinatie moet ons dichter bij onze 
vrijheid brengen, en daar hopen we toch al-
lemaal op?
Ofschoon ik net als u vragen had bij de wer-
king van de vaccinaties en de tijdige levering 
van de verschillende vaccins, kan ik niet an-
ders dan heel positief zijn. Ik heb nu al drie 
keer alles van heel dichtbij meegemaakt, 
waarvan de laatste keer als gevaccineerde, 
en ik kan niet anders dan helemaal positief 
zijn. Los van het feit dat alles heel vlot ver-
loopt, heb ik enorm respect gekregen voor 
de inzet van de vrijwilligers en het zorgper-
soneel in het vaccinatiecentrum. En de goe-
de organisatie. Dit is echt professioneel zoals 
het hoort, vlot, vriendelijk. Stewards zijn 
behulpzaam van zodra je de parking gaat 
oprijden, waarbij je meteen goed wordt op-

Wachten op de vrijheid in de rustruimte en dan 
uitchecken. De eerste vaccin spuit zit erop. (©D.D.)

In vaccinatiecentrum Puyenbroeck in Wachtebeke loopt het vlot
Op het ogenblik dat u deze regels leest is men in sporthal Puyenbroeck in 
Wachtebeke allicht al bezig aan de vaccinatie van de 55+ (zo hopen we). 
Wij (mijn echtgenote en ik zijn 75+) hadden het voorrecht in de categorie 
65+ ondergebracht te zijn, en hebben door ons ook nog op de reservelijst te 
plaatsen al begin april ons vaccinatiespuitje gekregen.

gevangen. Inchecken na de temperatuurcon-
trole aan één van de vier balies, enkele korte 
vragen beantwoorden en meteen een kle-
vertje opgeplakt krijgen welke staprichting 
je moet volgen. Je weet dan ook al wanneer 
uw tweede vaccin (binnen de 3 à 12 weken) 
voorzien is. En eens het uw beurt is gaat het 
vlot. Na het spuitje dat nauwelijks voelbaar 
is, moet je naar de rustruimte om er 15 mi-
nuten te wachten. Tijd die nodig is om te 
zien of je toch niet allergisch zou reageren 
op het vaccin. Dat kan bij enkele mensen op 
100.000, maar een dokter is ter plaatse. 
De overgrote meerderheid van de mensen 
voelt alleen uren later een heel lichte pijn 
op de plaats waar het spuitje is gezet, soms 
zelfs niet. Dat is vergelijkbaar met de anti-
griep-spuit. Na één dag is ook dat al voorbij. 
Er zijn mensen die nadien wat licht last heb-
ben: lichte hoofdpijn, lichte spierpijn, beetje 
koorts, pijn aan je gewrichten, of een beet-
je moe aanvoelen. Dat is niet uitzonderlijk, 
maar gaat geleidelijk aan weg. Iedere mens 
is anders en zal dan ook anders reageren. 
Zelf heb ik niks gevoeld, laat staan last ge-
kregen. Ook mijn echtgenote heeft niks ge-
voeld. En dat is bij de meeste mensen zo.

Er kunnen altijd uitzonderin-
gen zijn. Mensen die thuis een 
allergische reactie krijgen, bv. 
een rode uitslag over het he-
le lichaam. Contacteer dan uw 
huisarts. Als meer dan zeven op 
de tien mensen een vaccin kre-
gen, dan zullen de regels tegen 
corona op zijn minst minder 
streng worden. En daar moe-
ten we nu naar uitkijken. Het 
heeft inderdaad allemaal lang 
geduurd en je kan inderdaad 
het virus nog doorgeven aan 
anderen, maar de symptomen 
zullen enorm minder zijn. Een 
mondmasker zal voorlopig no-
dig blijven, handen ontsmetten 
of wassen ook, maar uw mede-
mens zal u dankbaar zijn als je 
u laat vaccineren. – (D.D.)

Het is niet de eerste keer, maar de paal-
tjes die op de Dendermondesteenweg 
ter hoogte van de Durabrikwijk er voor 
de veiligheid van fietsers en voetgan-
gers geplaatst zijn, werden andermaal 
stukgereden. Gelukkig is het dat maar. Ik 
geef toe ze staan wat ongelukkig, maar 
het is voor de veiligheid en niet om er te-
genaan te rijden. De zwakke weggebrui-
ker zal u dankbaar zijn. – (D.D.)

Paaltje voor
de veiligheid
opnieuw
stukgereden…
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Siësta te Durbuy–Barvaux     www.chaletsiesta.be    0476 84 68 51 

 
Sfeervol ingericht Betaalbaar door de particuliere verhuur 

In de bosrijke Belgische Ardennen : rustig en centraal gelegen 

Ëen comfortabel vakantiehuis voor 6 personen 

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

 

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

 

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

FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR  NA EEN TELEFOONTJE !! 

Op Moederdag open vanaf 08.00u tot 14.00u.
Moederdagboeket bestellen kan in de winkel
of direct via onze webshop : www.conevalia.be
(op Moederdag weekend doen wij geen leveringen aan huis!)

We zijn gespecialiseerd in het maken van exclusieve bloemstukken, 
bruidsboeketten, kerk- en feestzaalarrangementen alsook in grafwerk, 
kiststukken of rouwstukken, doop- en geboortebloemstukken.
 
Wens je iemand op vaste tijden in de bloemetjes te zetten?
Ook voor bloemenabonnementen kan je bij ons terecht.
Wekelijks, maandelijks of op de data die je zelf verkiest?
Wij bezorgen in onze regio bloemen (een boeket of bloemstuk) aan huis 
of op kantoor.

Openingsuren :
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 09.30u - 12.30u 13.30u - 17.30u
Woensdag: 09.30u - 12.00u
Donderdag: 09.30u - 12.30u 13.30u - 17.30u
Vrijdag:  09.30u - 12.30u 13.30u - 17.30u
Zaterdag: 09.30u - 17.30u (Doorlopend)
Zondag: 09.30u - 12.00u
Feestdagen: 09.30u - 12.00u

Bloemenspeciaalzaak Conevalia
Heusdendorp 9 - 9070 Heusden - Destelbergen - Tel: 09.279.08.43
E-mail:conevalia1@telenet.be

Meer klachten over LEZ
De Gentse ombudsvrouw heeft 
haar jaarverslag voor 2020 opge-
maakt, en daaruit blijkt dat de 
burgers bijna tweeduizend keer 
op haar beroep hebben gedaan 
(1.932 om correct te zijn). Opval-
lend zijn de tweedelijnsklachten, 
maar nieuw was dat er ook veel 
klachten waren over de lage-emis-
siezone (LEZ), en vooral ook meer 
klachten over de uitbetaling van 
een leefloon. Er is een stijging met 
25% van het aantal keer dat be-
roep werd gedaan op de ombuds-
vrouw. De ombudsdienst is het 
aanspreekpunt voor burgers die 
niet tevreden zijn over een stads-
dienst. Eerst moet de klacht wel 
aangekaart worden bij de dienst 
in kwestie, en pas dan kan je bij de 
ombudsvrouw terecht. De vraag is 
of een en ander te maken heeft 
met de lockdownperiode van 2020 
of omdat de burgers mondiger 
zijn geworden. Inzake de LEZ wa-
ren er veel klachten van mensen 
(ook veel toeristen) die niet op de 
hoogte waren.  – (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

Kort samengevat gaat het hier om: via vreug-
de en spelen, verbinding met de kinderen 
en de dieren, de natuur en de omgeving en 
overgoten met een sausje verwondering, cre-
ativiteit en avontuur leert men Franse lesjes. 

Laure organiseert met Taalbad en Qalou
avontuurlijke kampjes in lokale natuur
Versta het niet verkeerd, het is geen Franstalige actie, maar een Taalbad-
vakantiekamp in de natuur van Destelbergen die inwoonster Laure 
Faingnaert deze zomer opnieuw gaat organiseren. Leerrijk en avontuurlijk, 
maar wel in volle natuur en tussen de dieren, en vooral in de overtuiging dat 
corona geen hinder zal vormen, want zonder overnachting. Laure heeft al 
wat ervaring met haar (taal)kampen en binnen twee maanden is het opnieuw 
zover want dan start de zomervakantie. Tijdens de zomerkampjes bij Qalou 
en Taalbad in Destelbergen gaat men opnieuw de grenzen verleggen.

Bij Qalou ligt de nadruk meer op persoonlijke 
groei en veerkracht met de inzet van dieren 
en de natuur (zie ook www.qalou.org) – Bij 
Taalbad organiseert Laure Faingnaert Franse 
lesjes in de natuur tussen de dieren (www.

taalbad.org)
Laure Faingnaert is niet aan 
haar proefstuk. “Je krijgt tij-
dens de franse taalkampjes de 
kans om in een groene omge-
ving tussen de dieren een vol-
ledige taalimmersie te krijgen. 
Aan de hand van bv. honden-
training, de verzorging van de 
dieren, liedjes, knutselen, spe-
len of ontspanningstechnieken 
nemen we de kinderen mee 
op avontuur. In kleine groep-
jes weliswaar van maximum 
acht deelnemers. We starten 
van nul, er is geen voorkennis 
vereist. Frans leren is wel nog 

nooit zo leuk geweest”, benadrukt Laure.
“De Covid-pandemie heeft mij verplicht om 
mijn leven zowel professioneel, emotioneel, 
psychisch en soms lichamelijk op een crea-
tieve manier in te vullen”, vervolgt Laure 
Faingnaert. “Ik neem nu meer de tijd om te 
reflecteren en tot nieuwe inzichten te ko-
men. Prioriteiten te veranderen. Er zijn nieu-
we inzichten en objectieven opgekomen. 
Wat de veranderingen ook moge zijn, ik ver-
trouw dat het leven zich blijft ontwikkelen 
en groeien. Zelfs na de hevigste winter komt 
de lente altijd terug. Zelfs indien de externe 
factoren bedreigend en onzeker aanvoelen, 
kunnen we steeds luisteren naar wat er van-
binnen leeft en daar ruimte aan geven, helen 
en veranderen wat tot bloei wil komen. Over 
een paar maanden start de zomervakantie. 
Tijdens de komende zomerkampjes bij Taal-
bad in Destelbergen (12-13-14 juli kamp 1, 
en 9-10-11 augustus kamp 2) gaan we onze 
grenzen verleggen....we hebben heel wat 
nieuwe ideeën en een leuk programma voor 
klaar voor de deelnemers. De zomerkampjes 
bij Qalou vinden plaats op 5-6-7 juli. Telkens 
maximaal 8 deelnemers. Nieuw deze zomer is 
het kampje ‘Outdoor adventure dierenkamp 
voor 12+ een  driedaagse (zonder overnach-
ting) tijdens de zomervakantie voor kinderen 
van 12 tot 14 jaar in Destelbergen op 16-17-
18 augustus, telkens van 9u30 tot 16u. Op-
vang van 8u30 tot 17u. In kleine groep van 
max. 8 deelnemers en allemaal voor amper 
120 euro”, besluit Laure.

Bijkomende info: 
www.qalou.org  en www.taalbad.org
of Laure Faingnaert: 0474/51.60.63 – (D.D.)
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Misschien heeft u het via een infoblad of 
internet al vernomen, maar vanaf 25 mei 
starten de grote werken in de onmiddellijke 
buurt van de Dampoort. Te beginnen met de 
zwaaikom waar van eind mei tot eind okto-
ber 2021 werken zijn gepland. Aansluitend 
zullen dan in november werken aan de Den-
dermondsesteenweg volgen, waarna vanaf 
december 2021 de Koopvaardijlaan en de 
Antwerpsesteenweg aan de beurt komen. 
De werken zullen dus gefaseerd plaatsvin-
den want voor dat aan de bouw van de Vera-
pazbrug kan gestart zullen ook nog werken 
plaatsvinden in de Afrikalaan. De bouw van 
de brug zelf is voorzien vanaf augustus 2021 
tot ergens in 2023. U heeft het dus al begre-
pen: de Dampoort vermijden of in files te-
rechtkomen. Het is wel zo dat je steeds via 
de Dampoort zal kunnen rijden, maar dat dit 
zeker via aanschuiven zal verlopen. 

In de aanloop naar de officiële start van de 
werken werden in maart en april als nuts-
werken uitgevoerd waarbij de leidingen 
voor water, gas, elektriciteit en telecommu-
nicatie werden ge- of verplaatst. Ook op de 

Dampoort mijden al zeker vanaf 25 mei

Een panoramabeeld van de 
Dampoort van voor de start van de 
werken en de zwaaikom. (©D.D.)

Op deze plaats aan het Antwerpenplein 
komt een nieuw busperron. (©D.D.)

Afrikalaan hadden al nutswerken plaats. Als 
alles normaal kan verlopen zouden de wer-
ken aan de Dampoort in het voorjaar van 
2023 klaar moeten zijn. De Verapzbrug is ge-
pland om 2024 geopend te worden. Om de 
hinder te beperken wordt er dus gefaseerd 
gewerkt. We proberen u regelmatig op de 
hoogte te brengen van het verloop van de 
werken. Een van de werken is ook de reali-

satie van een nieuw busperron op het rechtse 
deel van het Antwerpenplein. Dus net voor de 
uiterst rechtse doorgang van de Dampoort. 
Achter de perrons komt ook een nieuw dub-
belrichtingsfietspad. 
Als je gedetailleerd op de hoogte wil blijven 
verwijzen we naar www.wegenenverkeer.be/ 
verapaz of www.wegenenverkeer.be/ 
dampoort - (D.D.)

Maandag gesloten
Dinsdag 17-21 uur
Woensdag 11u30-13u30 en 17u-21u

Don:  11u30-13u30 en 17u-21u
Vrij:  11u30-13u30 en 17u-22u
Za en zon:  17u-22u
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Dit jaar is het echt vijftig jaar geleden dat daar 
de eerste woningen uit de grond rezen, maar 
nu is dat inmiddels al jaren een volgebouw-
de woonwijk. Het is een toffe buurt waar ie-
dereen elkaar kent. Maar de realisering van de 
verkaveling werd echt nog enkele jaren eerder 
goedgekeurd. De bouw van deze wijk ging in 
zekere zin gepaard met de aanleg van de E17 
(toen nog E3). De verkavelingsrijpe gronden 
waren voordien eigendom van het echtpaar 

Victor Seyssens-Martha De Baets. De eigen-
dom werd verworven via nalatenschap door 
zoon Lucien, die de gronden toen al dertig 
jaar bewerkte. Landmeter Georges Revis uit 
Destelbergen, had het goed gezien toen hij 
de plannen voor de verkaveling uitteken-
de. Hij wist mogelijk van het tracé voor de 
aanleg van de snelweg tussen Antwerpen 
en Gent, die Destelbergen en Heusden voor 
een deel middendoor zou snijden. 

De geschiedenis leert ons dat in deze buurt 
een aarden weg lag die in de stratenatlas 
van Destelbergen (1843) en na opzoekin-
gen door heemkundige Louis Gevaert, be-
schreven stond als Leegenaerdeweg naar 
Haenekammen, een servitudeweg tussen 
Destelbergen en Heusden met als num-
mer 88 bis. In het verlengde van de Haene-
kamlos lag in Heusen het Hamstraetje, dat 
doodliep in het Speykt aan het perceel Hae-
nekam. In de gemeenteraadszitting van 2 
juli 1966 werd aan Georges Revis de mach-
tiging verleend voor het openen van een 
nieuwe straat langsheen de Hanekamlos. 
In de buurt sprak men vaak van de Leeg-
en Heirweg, en voorafgaand aan die perio-
de werd ook (net als elders in de gemeente) 
een betonbaantje aangelegd van amper 3 

meter breed, nl. in de Damvalleis-
traat. De verkaveling Hanekamlos 
paalt overigens aan de Damvalleis-
traat, maar ook aan de snelweg E17. 
De betonnen straat werd overigens 
afgewerkt in 1968, zo is nog te zien 
in het beton toen die gegoten werd. 
In een ver verleden was deze omge-
ving enigszins de toegangsweg naar 
de Damslootvallei, nu is de Hane-
kamlos een doodlopende straat die 
twee keer uitloopt middels een pij-
pekop op de E17. Een servitudeweg 
die midden tussen twee woningen 
lag, werd later nog afgeschaft, net 
als de buurtweg 88bis die nutteloos 
was geworden en alleen nog op pa-
pier bestond.
De gronden werden pas in 1969 ver-
kocht, en de eerste woningen re-
zen er uit de grond in 1970. Maar de 
eerste bewoners kwamen er pas in 
1970-71 en dat waren Marcel Boone, 
het gezin Etienne Balcaen-De Vos en 
Tony en Annie Vermeulen-Demeyer, 
later volgden André en Nicole Van 
Damme, en ook de familie Standaert 
trok er een grote villa op waar liefst 

Hanekamlos werd 50 jaar geleden
een toffe buurt
Misschien kan ik het niet laten, maar ik heb iets met de wijk Hanekamlos in 
Destelbergen. Het is een schoolvoorbeeld van een doorlopende straat die 
uitgroeide tot een wijk. Vorig jaar zou het gouden jubileum gevierd worden, 
maar door corona moest dat afgeblazen worden. 
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Neem een kijkje op
onze webshop:

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

of bij jou thuis?
Boek dan een afspraak via de

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 513a
Destelbergen

De aanstelling van de dekenij 
25 jaar geleden. (D.D.)

drie gezinnen woonden. Uit de beginperi-
ode herinneren we ook Bob Pierre en Elia-
ne, Matthijs-Coenraets. Wellicht waren er 
nog andere vroege bewoners, we kunnen 
ze niet allemaal meer opsommen. En dan is 
het snel gegaan, de ene kavel na de ande-
re werd verkocht en bouwrijp gemaakt met 
telkens nieuwe bewoners. Het resulteerde 
uiteindelijk in een goede nabuurschap en in 
een klein feestcomité, later zelfs in de deke-
nij ’t Pauwken waarvan Etienne Balcaen en 
Annemie Van Durme deken en dekenin zijn. 
Vorig jaar bestond de dekenij ook al 25 jaar, 
ook dat zilveren jubileum werd uitgesteld. 
Ruim tien jaar geleden werd het veertigjarig 
bestaan gevierd met alle oud-bewoners en 
hun nageslacht. Het gouden jubileum werd 
nu dus  doorkruist door de Covid-19-pande-
mie, maar we vinden wel dat we door het 
jubileum de wijk even in de schijnwerpers 
mogen plaatsen. Hoe dan ook komt er zeker 
nog een feest zegden deken Etienne Bal-
caen en dekenin Annemie Van Durme ons. 
Het is terecht een toffe buurt, dat is heel 
duidelijk geworden in de lockdownperio-
de toen de bewoners dagelijks ’s avonds om 
20 uur buitenkwamen om hun dank te be-

tuigen aan de zorgverstrekkers. Vijftig jaar, 
51 als je wilt, heeft van deze wijk inwoners 
gemaakt die aan elkaar hangen als goede 
vrienden. En dat is altijd mooi om dan in 

zo’n woonwijk te mogen wonen. “Als er nu 
nog geluidsschermen langs de E17 zouden 
komen, dan zou het echt ook een rustige 
wijk zijn”, vertelt Balcaen. – (D.D.)

Bij het afsluiten van deze Wegwijs ver-
namen we een uitbraak van coronabe-
smettingen in het LOI (Lokaal Opvang 
Initiatief) in de Burgstraat. Vijfendertig 
bewoners die er dicht bij elkaar wonen 
in het opvangcentrum, gingen uit veilig-
heid vrijwillig in quarantaine na de be-
smettingen van enkele bewoners. Door 
het snelle ingrijpen van de gemeentelijke 
veiligheidscel en de medewerkers van het 
LOI is de situatie enigszins onder controle, 
zo vernamen we van de op dat ogenblik 
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Uitbraak coronabesmettingen in LOI Destelbergen
waarnemend burgemeester Wim Raman. 
Hij liet ons ook weten dat alle bewoners 
al een eerste keer werden getest en dus 
in quarantaine gingen. Ze zullen nadien 
ook nog enkele keren getest worden. Zij 
verblijven nu op hun kamer en krijgen 
hulp van buitenaf. Er werden microgolf-
ovens en boodschappen geleverd zodat 
de bewoners zelf geen verplaatsingen 
moeten doen. 
Vijf families die niet over een eigen bad-
kamer beschikten in hun leefruimte, wer-

den preventief overgebracht naar het 
Zorgdorp in Ronse. Ook de medewerkers 
van de gemeente worden twee keer in de 
week getest.
De gemeente benadrukt dat alle regels 
rond testing en quarantaine van hoog- 
en laag-risicocontacten die zijn opgelegd 
door Fedasil strikt worden opgevolgd. Dat 
was ook al zo in de periode voor er tot 
een algemene quarantaine werd beslist. – 
(D.D.)
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Alle electro,
groot en klein !

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker
Tel. 09 251 06 84

Maak een afspraak
om onze winkel te bezoeken.

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Nog niks organiseren
Helaas kan Femma9070, net als alle ande-
re verenigingen, nog niets organiseren. 
We hoopten om het wekelijks wandelen 
te kunnen herstarten, maar momenteel 
mogen we terug slechts met 4 personen 
samen wandelen. Dus dit was geen optie.
We houden evenwel contact met onze le-
den via maandelijkse nieuwsbrieven. Een 
mooi, klein cadeautje werd rond Pasen 
door enkele teamleden corona-veilig be-
zorgd. We hopen op betere tijden en van 
zodra het kan starten we terug op.
Jullie teamleden kijken ook uit naar dit 
moment om mekaar terug veilig en zon-
der zorgen te ontmoeten en samen leuke 
activiteiten te doen!

Het bestuur
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Kom uit je kot, maar niet te zot. Trek je wan-
delschoenen aan of maak je fiets rijklaar voor 
een leuke dag in Oost-Vlaanderen. Cultuur in 
groep is nog even niet mogelijk, maar met je ei-
gen “bubbel” (hou altijd rekening met de gel-
dende maatregelen van op dat ogenblik) kan 
je alvast op ontdekking in Oost-Vlaanderen. 
Deze zoektochten worden georganiseerd door 
vtbKultuur Oost-Vlaanderen in samenwerk-
ing met de lokale afdelingen van vtbKultuur. 
Er zijn drie fietszoektochten, één wandelzoek-
tocht en één stadszoektocht gemaakt zodat je 
op een veilige manier stukjes van Oost-Vlaan-
deren kan ontdekken. Elke tocht heeft een 
andere insteek. Voor de wedstrijd kan je deel-
nemen aan één of meerdere tochten. Elke 
tocht heeft minimum 3 winnaars. Alle tochten 
kan je gratis downloaden op www.vtbkultuur.
be/oost-vlaanderen.

Wandel(zoek)tochten:
Wandelzoektocht Vlaamse Ardennen (ongeveer 
8 km) - vertrek Sint-Apolloniakerk te Elst, Brakel.
Stadszoektocht Ballonstad Sint-Niklaas (on-
geveer 5,5 km) - vertrek station van Sint-Niklaas.

Fiets(zoek)tochten:
Bloemenstreek Lochristi-Destelbergen-Laarne 
(ongeveer 38 km) - vertrek aan het voetbalterre-
in SK Lochristi, Bosdreef 57 te Lochristi. 
Fietszoektocht “Meetjesland verkennen per fi-
ets” - (ongeveer 40 km) - vertrek parking van het 
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1 
te Eeklo.  
Fietszoektocht “Langs de oude spoorweglijn van 
Sint-Niklaas naar Hulst” (ongeveer 43 km). Ver-
trekpunt aan het station van Sint-Niklaas.

LENTE wandel- en fietszoektochten 
in Oost-Vlaanderen

Praktisch 
De tochten (nog tot 21 juni)  zelf zijn gratis en 
inschrijven is niet nodig. Download de tochten 
op www.vtbkultuur.be/oost-vlaanderen of op 
een afdelingswebsite zoals www.vtbKultuur.be/
oostakker/activiteiten. 

Wil je deelnemen aan de wedstrijd? 
Gelieve dan per antwoordformulier 5 euro (vtb-
Kultuur-lid) / 7 euro (niet-lid) te storten op re-
keningnummer BE61-7512-0036-0917 met de 
vermelding van “naam zoektocht – je naam – 
eventueel vtbKultuur lidnr.”. Pas dan is je deel-
name aan de wedstrijd geldig. 
Stuur het antwoordformulier(en) tegen uiterlijk 
maandag 21 juni 2021 via e-mail naar oost-vlaan-
deren@vtbKultuur.be. Je kan deze ook per post 
opsturen naar vtbKultuur Oost-Vlaanderen p/a 
Paul Denis, Kasteeldreef 18, 9080 Lochristi. 

Prijzen: ben je één van de winnaars, dan zal je 
kunnen genieten van de overheerlijke of leuke 
streekproducten van Oost-Vlaanderen. 

Info: oost-vlaanderen@vtbKultuur.be of bij Paul 
Denis 0475 37 93 24
of Hilde Mertens 0471 39 44 66.
Je kan ook altijd terecht bij Pol Storme via:
oostakker@vtbKultuur.be
of telefonisch via 0493 42 25 75.
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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

GLAZENWASSER

GLENN DUPONT

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

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

GLAZENWASSER

GLENN DUPONT

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

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

Het is gelinkt aan Gent. Andreas Welin noemt 
het zijn ‘skater’. Hij is een wereldvermaarde 
graffitikunstenaar en afkomstig van Sønder-
borg in Denemarken. Hij verblijft tijdelijk 
in Gent, maar woont en werkt in Kopenha-
gen. Veel van zijn werken hangen op heel 
bekende plaatsen: New York, Melbourne, 
Amsterdam, Kopenhagen, Londen, Toronto, 

Andreas Welin aan het werk met zijn graffiti 
van een skater met koersfiets. (©D.D.)

Graffiti naast Gentbrugge-brug van Andreas Welin
Op de hoek Gentbruggestraat/Nijverheidskaai in Sint-Amandsberg, net naast 
Gentbrugge-brug, heeft grafittikunstenaar Andreas Welin tussen eind maart 
en begin april een toffe gekleurde  muurtekening gemaakt. Het gaat om een 
graffitibeeld van een skater die met een koersfiets op pad is.

Glasgow en Roskilde, maar vooral in Scandi-
navië. Het is de eerste keer dat hij in Gent 
vertoeft. Via een contact in Gent (vzw Wal-
lin*) kon hij de nodige fondsen verzamelen 
voor het huren van een kraanlift en de no-
dige verf. Hij ging meteen aan de slag. Wij 
hadden met hem een kort gesprek, waaruit 
we leerden dat Andres Welin een internati-

onaal bekende kunste-

naar is die de straat 
als zijn medium ge-
bruikt. Hij groeide 
op in Sønderborg, 
Denemarken, waar 
hij begon met het 
schilderen van muurschilderingen op goed-
gekeurde muren in de stad. Al snel deed hij 
ervaring op in het beheersen van de spray. 
Dit maakte het voor hem mogelijk om ver-
schillende graffiti- en streetartfestivals bij te 
wonen, zoals het Roskilde-festival. Van hier-
uit heeft hij meer kennis opgedaan over ver-
schillende stijlen en technieken door veel 
lokale en internationale kunstenaars aan het 
werk te zien. Dit netwerk van kunstenaars 
gaf hem ook de mogelijkheid om in andere 
landen te reizen en te werken en zo kwam hij 
ook in Gent. Welin bracht veel tijd door met 
schilderen in New York en Melbourne, maar 
hij bracht ook kortere bezoeken aan andere 
steden zoals Amsterdam, Toronto, Glasgow, 
Londen en nog veel meer. En nu hangt dus 
naast Gentbrugge-brug een van zijn werken. 
– (D.D.)
*vzw Wallin zet zich in voor de opwaardering van 
de publieke ruimte door artistieke socio-culturele 
projecten te organiseren.
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“Onze club, gesticht in 1965 op het Sint-
Jan Berchmanscollege blijft ondanks een 
bijzonder zwaar jaar ook na 56 jaar steeds 
maar groeien. Zo werd recent nog een Falco-
jeugdwerking opgestart in Lochristi. Sedert 
vele jaren is een kwalitatieve jeugdoplei-
ding onze core business die fel gewaardeerd 
wordt in heel Vlaanderen. We zijn dus voor-
al een opleidingsclub geworden, waarin we 
jongeren (jongens en meisjes) helpen om op 
elk niveau sterke vooruitgang te boeken in 
hun geliefkoosde sport. We streven naar het 
hoogste niveau bij de jeugd (niveau 1) . Elk 

BBC Falco Gent: alle ogen gericht op volgende competitie
Basketbalclub Falco Gent, met thuishaven in de sporthal van het Sint-
Janscollege aan de Heivelstraat en sporthal Rozebroeken in Sint-
Amandsberg is ondanks de coronapandemie niet blijven stilzitten. 
“We hopen hier allemaal dat er perspectief komt, en daar bereiden we 
ons ook op voor” zegt erevoorzitter en bestuurslid Luk Lefever die we 
bereid vonden voor een heuse babbel.

jaar onze betere jongeren kunnen af-
leveren bij ons fanionteam of bij een 
hoger spelende club blijft een van on-
ze voornaamste doelstellingen. Falco 
is bovendien een totaalplaatje want in 
onze club is er naast een uitgebreide 
jeugdwerking ook plaats voor recrea-
tief basketbal, een G ploeg én een Rol-
stoelbasketbalploeg”, vertelt Luk.
Jammer genoeg doet Corona ook 
de club zowel op sportief als financi-
eel vlak veel pijn. Maar ze hebben de 
voorbije twaalf maanden alles in het 

werk gesteld om de werking zo goed als mogelijk 
te waarborgen. Op die manier konden diverse spe-
lersgroepen toch maximaal trainen en spelen, en 
daar zijn ze best fier op.
Zijn er vooruitzichten? “Wij mikken nu al een heel 
tijdje op het komende nieuw seizoen wat  norma-
liter start in augustus 2021. Alvast onze trainers 
zorgen dat de voorbereidingen vrij vlot kunnen ver-
lopen, zowel wat betreft onze senioresploegen A, 
B, C en D als onze talrijke jeugdploegen. Wat ons 
A-team betreft (3e nationale ofte de Top Division 
Two) en ons B-team (2e Landelijke) daarvan zijn de 
samenstellingen intussen zo goed als afgerond”.
Via sportief manager Pat Gevaert kregen we ook 
de samenstelling van de fanionploeg voor volgend 
seizoen. De Falco-A-ploeg zal er als volgt uit zien: 
Dries Lioen, Thibaut Platteeuw en Thomas Meire-
man vormen de guards; Harm Loontiens (Kortrijk), 
Arne Van Laer en Thomas Foucart (de captain blijft 
nog een jaartje) zijn de forwards; Matthew De-
pondt, Bart Samaey (Asse Ternat) en Robbe Van den 
Bossche zijn de centers. De ploeg zal zeker wor-
den aangevuld met liefst drie jeugdspelers. Coaches 
voor deze relatief jonge ploeg zijn Dimitri Onge-
naet en Jeffrey Brown. 
Falco-B wordt vooral een jong maar beloftevol 
team, waarbij skipper Stef Feyers ondanks interes-
se van andere ploegen alsnog besloten heeft Falco 
trouw te blijven. Het team zal dus vooral uit jon-
ge maar eigen spelers bestaan: Stef Feyers, J.J. Lin-
coln, Jonas Cornelis, Jens Coppens, Quint Desmet, 
Arne De Winne, Quinten Praet, Lucas Cleymaet, Ja-
ri Ghyssens, en de ‘rookies’ Jorre De Wilde, Matija 
Nedovic, Ashley Marsh en nog enkele jongeren die 
hun kans zeker moeten kunnen afdwingen. Deze 
ploeg moest in staat zijn om ook op landelijk ni-
veau (2e Landelijke) een behoorlijk resultaat neer te 
zetten, coach is ook nu de ervaren Alain De Clippel.
Beide ploegen staan te popelen van ongeduld om 
het voorbije dode seizoen vlug te vergeten. Met de 
gemotiveerde headcoach Dimitri Ongenaet en de 
assistent-coach Jeffrey Brown moet de fanionploeg 
volgende competitie opnieuw kunnen uitgroeien 
tot een van de smaakmakers in 3e Nationale.
De C-ploeg (in 2e provinciale) is uitsluitend samen-
gesteld uit jeugdspelers en kan opnieuw onder 
leiding van coach Lander Hellebosch in een senio-
renreeks heel wat bijleren in het vooropgestelde 
jeugdtraject. Voorts is er ook nog de D-ploeg (3e 
Provinciale). Die promoveerde vorig seizoen van 4e 

BBC Falco heeft er nu een mooi 
clubhuis bij in de Heiveldstraat. 
(D.D.)

Een jeugdtraining met 
coach Martijn Dewulf. 
(D.D.)

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

Openstaand  5 9 5 7  

9 9   6   Vliegtuigcabine

Schutter 1 5 2   

Strandmeer 8 5 2  7  

Erfenis 8  2 5 5  

6 1  3   2  

 8    Kleverig, nattig

Kastelein  5 5  4

3 8 4  Kunstwerk

B E W I N D 

H A N D V A T T E N 

D A K  Bedekking

 G E W R I C H T

 E R W T

 R E C H T S

R E K K E R 

S L A G R E G E N 

P A N 

 D E D J U

E R G E N S 

V O O R A V O N D 

S A L D O 

V O S 
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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

Positief gedacht! 
‘Niets kalmeert zozeer als een genomen 

besluit’ (Charles-Maurice de Talleyrand)

info@zinloosgeweld.net

naar 3e provinciale en vertegenwoordigt de club in de  recreatieve 
reeksen. Onder leiding van coach Martijn Dewulf mikken ze op een 
meer dan aangenaam seizoen in de middenmoot. Al kunnen ze ver-
moedelijk ook wel voor een verrassing zorgen.
In de maanden mei en juni pakt Falco uit met de werving van nieu-
we spelertjes, geboren in 2012-2017 om te komen testen in het Sint 
Janscollege en in de afdeling in Lochristi.
De club heeft intussen ook extrasportief niet stilgezeten want er 
werd een nieuw clubhuis gebouwd, dat  zeker opengaat van zodra 
dat mogelijk wordt en ook de horeca mag opengaan.  Dat clubhuis 
was mogelijk dank zij de steun van de stad Gent en ligt vlak naast 
de sporthal van het Sint Janscollege. BBC Falco steekt niet weg dat 
het mikt op een seizoen waarin alles weer als voorheen kan verlo-
pen, want met een kas zonder inkomsten is het altijd moeilijk wer-
ken. Het clubhuis-kantine is dus van levensbelang voor BBC Falco 
Gent. – (D.D.)

Het clubhuis-kantine van BBC Falco moet 
nog officieel geopend worden, maar ziet 
er fraai uit. (D.D.)

Net voor het afsluiten van deze Wegwijs kregen we nog 
bericht van ELZ Scheldekracht dat door de commotie rond 
het vaccin van AstraZeneca er beslist werd het vaccin 
“voorlopig” alleen nog toe te kennen aan mensen vanaf 56 
jaar. Men volgt daarmee de richtlijn die door de overheid 
werd gegeven.

“Onze vaccinatiecentra in Wetteren en Wachtebeke vaccineren mo-
menteel vooral nog de ouderen onder ons. Zij mogen nog steeds het 
AstraZeneca-vaccin toegediend krijgen. De vaccinatiecentra blijven 
dus draaien en vallen zeker niet stil. De nevenwerkingen waar men nu 
uit voorzichtigheid tegen optreedt, zijn sowieso bijzonder zeldzaam. 
Er zijn ook geen aanwijzingen dat deze meer voorkomen bij bepaal-
de risicopatiënten. Stoppen met vaccineren betekent het virus terug 
meer ruimte geven, met alle risico’s die daarmee gepaard gaan. Ben 
je geschrokken van de berichten rond AstraZeneca? Weiger het vaccin 
niet in paniek. Bedenk dat de vastgestelde bijwerking bijzonder zeld-
zaam is en de kans om het virus op te lopen nog steeds veel groter is.”, 
zegt Sanne Vandromme, programmamanager van de vaccinatiecentra 
van ELZ Scheldekracht.
Er staan in Wetteren en Wachtebeke wel nog een aantal mensen in-
gepland die jonger zijn dan 56 voor een AstraZeneca-vaccin. Het gaat 
hierbij vooral om zorgprofessionals. Voor hen worden maatregelen 
getroffen. – (D.D.)

AstraZenecavaccin een maand lang voor 56+
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AVS was lang zijn habitat als vrije medewer-
ker, maar professioneel was hij eerst werk-
zaam in de privé, waarna hij actief werd bij 
de Stad Gent, eerst als vrijwilliger, later als 
vaste bibliotheekmedewerker, en uiteinde-
lijk in de afdeling Dienst Bouwaanvragen tot 
aan zijn pensioen. Luc was wel gestart met 
zijn hobby: film en video. Inmiddels heeft hij 
al een flinke lijst met allerlei uitzendingen op 

Film en video zijn Luc Van Vreckem zijn ding…
Met telkens weerkerende bewondering zie ik videofanaat Luc Van Vreckem uit 
Destelbergen opduiken bij belangrijke manifestaties. Eerst dacht ik nog dat hij 
voor de VRT werkte, maar uiteindelijk blijkt Luc een echte freelancer te zijn. 

de nationale zender, maar vooral ook bij AVS 
en VTM. Luc was er al bij in de beginperio-
de en tot op vandaag is hij nog heel actief, 
al staan de filmactiviteiten door Covid-19 nu 
wel op een lager pitje.
Luc Van Vreckem is geboren in Gent in 1953, 
hij was de oudste zoon van een landbouwers-
gezin uit de Ledergemstraat in Oostakker. Hij 
heeft het leven op de boerderij van dichtbij 

meegemaakt en kan daar nog lyrisch over 
vertellen. “Het was een toffe periode in mijn 
jeugd, maar de boerderij werd onteigend 
voor de industrie in de Gentse Kanaalzone”, 
herinnert Luc zich. “Mijn vader herlokaliseer-
de een nieuw landbouwbedrijf met kippen 
en mestkoeien aan de andere kant van Oost-
akker, waar ik ook school liep, maar mijn hu-
maniora volgde ik in het Sint-Barbaracollege 
in Gent. Ik woon sinds 1996 in Destelbergen. 
Vanaf 1977 was mijn hobby fotografie en di-
areportages, waarbij ik allerlei activiteiten, 
culturele uitstappen en reizen naar het bui-
tenland vastlegde voor de Landelijke Gilde 
Oostakker-Desteldonk en andere verenigin-
gen. Na de fotografie kreeg ik figuurlijk de 
smaak te pakken om iets met film te doen. 
Bewegende beelden schieten met mijn eer-
ste filmcamera met een montagepaneel vide-
onix. Mijn filmmateriaal werd in de loop der 
jaren steeds kwalitatiever en professioneler 
want van de Sony met toen nog betamax cas-
settes, stapte ik over op Philips VHS camera, 
Panasonic super VHS, Sony Hi8 en een Canon 
met Mini DV cassettes. Sinds 2015 maak ik re-
portages met een digitale camera met geheu-
genstick, en dat is echt de max”.
Luc volgde niet echt een specifieke filmoplei-
ding, maar is een beetje een selfmade-man 
die door oefenen, natuurlijke aanleg en zelf-
studie de knepen van het filmvak leerde ken-
nen. “In de jaren 1990 volgde ik cultuur- en 
sportevenementen in Vlaanderen en stuurde 
tientallen opnames naar de montagecel van 
Rudy Reussens voor het programma VIDEO-
POST Boeketje Vlaanderen met Gerty Chris-
toffels. En dan is het snel gegaan met telkens 
reportages voor het programma Boeketje 
Vlaanderen en Levenslijn VTM in 1991. Op 
zijn palmares staan inmiddels het Ros Beiaard 
in Dendermonde, de Sint-Hubertusfeesten in 
Oostakker en andere Vlaamse gemeenten, 
zeilen met neofieten op de Noordzee, Eddy 
Wally op het podium tijdens de Gentse Fees-
ten, de restauratie van de Sint-Amanduskerk 
en het plaatsen van de haan op de kerktoren 
in Oostakker, parachutespringen in Moorsele 
en vele andere onderwerpen die allemaal op 
de buis kwamen”.
“Met AVS, toen nog Meetjeslandse Televisie 
sloot ik mij aan bij een cameraploeg die de 
rubriek Cultuur en Sport verzorgde. Een van 
de mooiste reportages was een interview ten 
huize van de jonge schrijver Herman Brussel-
mans, in zijn appartement en in zijn stamcafé 
in de Overpoort”. Luc heeft allerlei reporta-
ges gemaakt met regionale muziekgroepjes 
zoals The Wranglers, Ronny Ray, Roger Filip 
Gentse zanger-acteur enz. Hij nam ook re-
portages op bij kunstenaars uit de streek zo-
als Theo De Cooremeter, Ronald Ergo, Renaat 
Saey, Alma De Mey, Arthur Vermeulen en Eric 
Roets. Er staan inmiddels wel honderden re-
portages op zijn naam, waaronder reporta-
ges van de Gentse Feesten tussen 1985 en tot 
de laatste in 2019, de Gentse Floraliën, de Be-
gijnhoffeesten, Patersholfeesten, alle jaren 
Heusden Koers. Kortom als we hier de volle-
dige lijst opsommen dan hebben we enkele 
extra kolommen in Wegwijs nodig. Luc Van 
Vreckem was ook lid van de Koninklijke Film-
club OVAKI, en maakte ook over die club en-
kele reportages, o.m. het 80 jarig feest met 
het optreden van Bobby Setter. Intussen is de 
filmclub gestopt wegens de beperkte interes-
se van nieuwe jonge leden. Een van de laat-
ste reportages die we ons kunnen herinneren 

Luc Van Vreckem zoals we hem aan het werk 
zagen: voor een reportage bij een Indische 
familie. (©D.D.)
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Fotoboek over 200 jaar KOGH 
 

Met vele foto’s over de Koninklijke Harmonie van Heusden. 
Met collages over KOGH, gemaakt door Louis Gevaert, waarvoor onze dank.     

Het boek biedt tevens een blijvende herinnering aan de festiviteiten in ons feestjaar 2019. 
 

De vraagprijs voor dit mooie boek is € 20, - 
De werkelijke prijs is bijna het dubbele daarvan, maar 

enkele sponsors houden het boek betaalbaar. Heel erg bedankt daarvoor!  
 

Intekenen voor het boek kan via info@kogh.be  
Bestellen kan ook bij Luc Vandenbruaene, tel: 0471/93.11.33 

Alvast bedankt! 
 
 

Concerten 
 

Wegens Corona hebben wij de concerten voor mei en juni moeten cancelen. 
Er zijn immers flink wat repetities nodig om een degelijke voorstelling te brengen. 

 
De Nieuwsbrief van KOGH 

 
- Vervangt het vroegere “Harmonienieuws” in boekvorm. 
- Verschijnt slechts enkele keren per jaar. 
- 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 

slagveld
corona jij kwam op ons

hoofd gevallen als
een drieste doornenkroon,

met veel bombarie en
militaristisch machtsvertoon

legde jij ons leven lam,
beukte, ramde, raasde

als een uitgehongerd beest,
onverzadigbaar greep je
ons bij de kraag, hield

ons bevend in de greep
op het slagveld van

het virus liggen lijken
dik bezaaid

tine hertmans
Uit de bloemlezing:

Raamvisite en Corona/Windowvisit
and Corona, Demer Uitgeverij 2021

was de reportage over het drukken van het 
57ste Jaarboek voor de Heemkundige Kring 
De Oost-Oudburg, met aansluitend een be-
drijfsbezoek aan drukkerij Graphius van de 
familie Geers, waar ook deze Wegwijs wordt 
gedrukt.
Luc woont samen met zijn echtgenote sinds 
1997 in Destelbergen en ze zijn 
inmiddels actief lid van tal van 
verenigingen. Ze sloten zich 
aan bij Ter Ramen. Ze bezoch-
ten geregeld kunsttentoonstel-
lingen in de naburige Papageno 
Art Gallery en ze werden lid van 
het Davidsfonds en Tuinhier. En 
ze zijn aanwezig op de vele ac-
tiviteiten die door de gemeen-
te worden georganiseerd. Ze 
wonen hier graag en wande-
len regelmatig in Bergenkruis 
of fietsen langs de kastelen- en 
bloemenstreek. Ze gaan ook ge-
regeld naar de bibliotheek om 

boeken en tijdschriften te ontlenen en ze 
gaan vaak kranten lezen in de voormiddag 
tussen 9u30 en 12u.
Het zou ons sterk verwonderen mocht je Luc 
met zijn filmcamera nog nooit tegen het 
lijf liep, hij jaagt net als wij op nieuws, film-
nieuws dan… - (D.D.)

Stickerverkoop Rode Kruis
verloopt anders
De lokale afdeling van het Rode Kruis startte 
donderdag 22 april met de jaarlijkse stickerver-
koop. Maar door de beperkingen omwille van 
corona zal die dit jaar ietsje anders verlopen. 
Inwoners zullen geen sticker kunnen kopen 
aan de kruispunten, maar wel in enkele lokale 
handelszaken in Destelbergen. Zo hebben Bak-
kerij Bolleken, Boeket der zinnen, Apotheek Du 
Faux, Detail en Apotheek Verbeke - Van Thorre 
zich geëngageerd om gedurende 14 dagen stic-
kers te verkopen in hun winkel. Ook de scholen 
van Destelbergen hebben hun steentje bijge-
dragen. Via een brief die meegeven werd in de 
boekentassen van de leerlingen konden zo al 
een 200-tal stickers worden verkocht. “Samen 
staan we sterk en hopen we er zo toch nog een 
succesvolle stickerverkoop van te maken”, al-
dus Sara Van Brussel van het Rode Kruis Destel-
bergen. – (D.D.)
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Ondernemen in Coronatijd
Erica’s passie voor wijn ontstond in 2002 toen ze een jaar in 
West-Australië woonde.  Ze ging naar wijnclubs, proefgroe-
pen en wijnevenementen en volgde wijnstudies. Ze heeft 
haar eigen bedrijf gespecialiseerd in wijnen van Australië en 
Nieuw-Zeeland en werkt voor New World Wineries. 
In deze Coronatijd bleek hoe inventief onze noorderbuur is. 
Op vrijdag 12 of zaterdag 13 maart bracht ze met haar bak-
fiets in Amsterdam en met de auto buiten de Nederlandse 
hoofdstad de proefflesjes (deelnameprijs voor 6 flesjes met 
50 ml 12,50 euro, met 100 ml 20 euro). Ikzelf ontving de 
flessen via een koerierdienst. Optioneel had ze ook een 
schaaltje met hapjes (5 euro) voorzien. Via een link konden 
de deelnemers de digitale degustatie volgen. De proeverij 
duurde ongeveer een uurtje. Ik betaalde 14,89 euro voor de 
verzendingskosten en 106,35 euro voor de 75 cl-flessen. 

Drie witte wijnen
Shaw & Smith Sauvignon Blanc 2020 (Shaw 
& Smith, 136 Jones Rd, Balhannah SA 5242, 
Australië)
De degustatie begint in Zuid-Australië. “We 
gaan naar het domein van Michael Hill Smith 
(eerste Master of Wine van Australië en schrij-
ver voor Decanter) and Martin Shaw. Shaw 
en Smith zijn twee neven, hebben ook de 
wijngaard van Topuddle in Tasmanië, maar 
hebben al heel lang de wijngaard in Adelaide 
Hills in bezit. In feite zul je in Australië niet 
te veel Sauvignon Blanc zien. Dit is echt een 
bench mark voor heel Australië. “Hij is heel 
echt licht van kleur. Je ruikt stevige zuren, heel 
veel frisheid. Na het walsen ga ik weer ruiken 
en proeven. Echt Sauvignon Blanc: heel fris, 
hoge zuren, maar wel heel mooie zuren. Citrus. Het was in 
2020 een koel seizoen, maar wel een mooi seizoen. Deze 
Sauvignon Blanc heeft iets hogere zuren dan normale, dan 
andere seizoenen en dat komt door dat jaar. Handpluk, op 
roestvrij staal gefermenteerd. Er komt geen hout aan te pas. 
De fermentatie heeft plaats gevonden met wat schilletjes, de 
schilletjes hebben mee geweekt in het proces. Dit is de 31ste 
jaargang van deze wijn, zolang bestaan deze wijngaarden 
al in Adelaide Hills. Dit is een heel zuivere wijn. Met een 
salade met zuur erin heb je ook een match. Ontzettend goed 
bij seafood waarbij je ook een citroentje of limoentje zou 
bij leggen. Deze wijn is niet echt om te bewaren. Deze wijn 
gaat nog moeiteloos nog een jaar mee. Het is niet de bedoe-
ling voor de stijl dit nog 5 jaar te bewaren, kan trouwens 
wel, want Sauvignon Blanc is best een druif die aardig kan 
ouderen, maar het is niet de bedoeling van Shaw en Smith. 
Het alcoholpercentage is 12,5.” 
De bleekgele Shaw & Smith Sauvignon Blanc 2020 geurt in-
tens naar citrusfruit (grapefruit, limoen, citroen) en tropisch 
fruit (passievrucht, ananas), met tonen van groene appel, 
gemaaid gras en kruisbes. In de mond met een stevige zuur-
graad, fris en levendig, soepel en vlezig. Te serveren aan 6 à 
8°C als een heerlijk aperitief of begeleider van zeevruchten 
of geitenkaas. Te drinken binnen de 2 jaar.

Domaine Naturaliste Floris Chardonnay 2019 
(Domaine Naturaliste, 160 Johnson Rd. Wilyab-
rup WA 6280 Margaret River. Western Australia)
 “We gaan naar de volgende wijn uit één van mijn 
favorieten, het wijngebied van West-Australië, 
Magret River, ook het Bordeaux van Australië 
genoemd. Bruce Dukes, de wijnmaker van het 
domein, heeft jarenlang als consultant gewerkt 
in Napa Valley, maar ook in West-Australië en 
andere gedeelten van Australië en is toen voor 
zichzelf begonnen. Vorig jaar was dit domein 
prijs-kwaliteitsdomein volgens James Halliday. 
Qua prijs-kwaliteit zijn de wijnen ongekend. Hij 
heeft een serie met Discovery-wijnen (Shiraz, 
Cabernet en Sémillion-Sauvignon Blanc, een 
Bordeaux-blend) en daarboven heeft hij een 
lijn waarbij de wijnen een bepaalde naam heb-
ben, net als deze Chardonnay Floris. Even de 
Floris Chardonnay 2019 proeven. Je proeft wel 

onmiddellijk dat het een houtgerijpte wijn is. Hij heeft een 
malolactische fermentatie gehad, dat wil zeggen een tweede 
fermentatie waarbij de zuren worden omgezet in melkzuren. 
Daardoor heb je meer dat zachte zuur dan de eerste wijn 
waar de zuren veel spitser zijn, dit is een wat zachter zuur. 
Eens om de twee weken werd er geroerd in het druivensap 
(battonage), de schilletjes zaten er ook in. Het hout dat ge-
bruikt werd is Franse eiken, een derde nieuw en de rest is 
tweede-, derde- en vierdejaars eiken. Tien maanden gefer-
menteerd in Franse eiken. Deze wijn kan je moeiteloos 5 
jaar bewaren. Hij is nu lekker, maar ik opende 2-3 maand 
geleden de laatste fles 2017. Dat was ontzettend lekker, als 
de wijn wat gerijpt is. Dit is Margret River-Chardonnay, 
waar men dezelfde kloon gebruikt van de druif, de ‘Gin-
gin Chardonnay clone’, die heeft de typische perendrop. Je 
proeft ook wel peren. Kaassushi’s zouden hier goed moeten 
bij smaken. Wat romig. Het alcoholpercentage is 13.”
Evenwicht en frisheid kenmerken de Domaine Naturaliste 
Floris Chardonnay 2019, die geurt naar witte bloemen 
(jasmijn) en vanille met hints van citrus fruit (grapefruit, 
citroen), boter en room. In de zachte mond, medium-bodied, 
rond en vlezig. De mond weet door de beperkte malolac-
tische gisting en tweewekelijkse battonage (sur lie) com-
plexiteit en textuur toe te voegen, maar de zuiverheid van 
karakter en frisheid te bewaren. Foodmatching met gevo-
gelte, varkensvlees en kalfsvlees. Aantrekkelijk in de jeugd 
met maximaal 5 à 7 jaar rijping. 

Tim Adams Riesling 2012 (Tim Adams, 156 Wa-
renda Rd, Clare SA 5453, Australië)
“We gaan naar de derde wijn. Misschien zijn 
jullie wat verbaasd, Riesling is in principe een 
wijn zonder houtlagering, komt door de druif dat 
die een goût de petrole in de neus heeft, speci-
fiek anders is dan de andere druiven en die is 
heel moeilijk in een rijtje te zetten. Daarom doe 
ik hem achteraan. 2012, we hebben een wijn 
in ons glas van 9 jaar oud. We zitten in Zuid-
Australië. Tim Adams zit in Claire Valley. In de 
wijngaard kan je, afhankelijk waar je staat, soms 
het St.Vincent Gulf zien. Het is best bijzonder 
want in Claire Valley maakt men zowel Shiraz 
als Cabernet, Malbec, Riesling en Sémillion. 
Dat zul je in Europa niet zo gauw in een gebied bij elkaar 
zien. Tim Adams en zijn vrouw Pam doen alles samen. Ze 
hebben één dochter en die is inmiddels verloofd met een 
Canadese wijnmaker. Ze wonen op dit moment in Londen, 
maar hun bedoeling is zeker om straks terug te komen naar 
Claire Valley om daar in het wijnbedrijf van haar ouders te 
gaan meewerken en het over te nemen. Het is pas de tweede 
generatie dan. Tim is de eerste generatie, die ooit met één vat 
begonnen is. Het is nu best een aardig groot bedrijf, één van 
de grotere domeinen in mijn portfolio. We gaan proeven: 
een Riesling uit Claire Valley. In Australië heb je Riesling 
in Claire Valley en in Eden Valley, die staan daar echt om 
bekend. Meestal strak droog. Heel aromatisch in de neus. Je 
ruikt de benzine, petrole, dat is Riesling. Bij verouderen van 
Riesling ruik je dit. Sommige mensen vinden dat vreselijk, 
maar dit hoort. Ook hier zie je veel citrus in de afdronk en 
mooie zuren waardoor die wijnen die beginnen met de goût 
de petrole. Mocht die daarmee eindigen zou het best lastig 
zijn. Door het feit dat het zuur op het eind komt, blijft zo’n 
wijn aantrekkelijk en wil je nog een slokje. Ook dit past bij 
ontzettend veel soorten vis en schelpdieren, ook tasty eten. 
Thaïs eten of Indonesische gerechten kan vreselijk goed, 
juist met die zuren kan hij dat pittige gewoon goed aan en 
dat heeft dat dan ook vaak nodig. Ik vind dit heel lekker als 
aperitief, maar de Riesling is ook wel een gastronomische 
wijn. Je kan deze moeiteloos lang bewaren. Deze is nu al 
negen jaar oud, die goût de petrole (daar wordt Tim Adams 
boos over als ik dit zeg want dat is wat hem betreft niet 
zo, maar goed ik zeg het stiekem toch). Hoe ouder de wijn 
wordt, hoe sterker het petroleumachtige wordt. Ik vind deze 
nu lekker, maar als die nog vijf jaar ouder is, kan ik niet meer 
dan één glas op. Too much voor mij. Er zijn mensen die dat 
wel heel lekker vinden, dat is natuurlijk heel persoonlijk als 
het gaat om rijping. Wat is voor jou de ideale rijping van een 
wijn? Ook interessant bij Riesling is dat het alcoholpercen-

tage heel erg laag is. Maar 11,5% vol. Als we straks naar Tim 
Adams rood gaan, zitten we op 15% vol. Dat maakt wel een 
slok op de borrel.”

Tim Adams Riesling 2012 
De helder bleekgele Tim Adams Riesling 2012, met een la-
gere dan de gemiddelde opbrengst, ontplooit aroma’s van 
citrusfruit (limoen, citroen, grapefruit) en groen fruit (ap-
pel, peer) met minerale tonen. In de mond lichte body met 
een zeer intense smaak met stevige zuren. Een gemiddelde 
alcoholgehalte. Bijzonder lange afdronk. Gekoeld geser-
veerd aan 7-10°C te drinken als aperitief of begeleider van 
zeevruchten en visgerechten, gevogelte en varkensvlees. Te 
drinken tot 2032.

Drie rode wijnen
Shaw & Smith Pinot Noir 2018
“We gaan door naar rood. De druif Pinot Noir. 
Voor de Sauvignon Blanc was het de 31ste jaar-
gang, dat geldt niet voor de Pinot Noir. Dat is nog 
niet zo lang, Shaw & Smith zijn ontzettend bekend 
voor de Sauvignon Blanc, voor de Chardonnay en 
de Shiraz, maar de Pinots is iets meer van de laat-
ste jaren. Ik vind het een geweldig glas. Pinot Noir, 
de druif met het dunste schilletje. Dat betekent dat 
Pinot Noir wat duurder is dan andere rode wijn bij 
dezelfde kwaliteit. Dat komt dat je veel beter moet 
sorteren. De druiven die je mee laat fermenteren 
die kapot zijn, hebben wel invloed op de kwaliteit. 
Ze gooien de whole bunch in het vat en gedeel-
telijk worden de druiven geselecteerd. Wat opvalt is dat de 
kleur zo mooi is. Je kan er helemaal doorheen kijken. Hij is 
licht kersenrood. Als je naar de rand gaat kijken (en dat zegt 
iets over de jaargang 2018) zie je dat de rand iets verkleurd 
is. Normaal gesproken kan de rand wit zijn wat zegt dat het 
een wat jonger jaar is. Nu is hij iets verkleurd. Langzamer-
hand gaat dat naar bruin toe, steenrood zal ik maar zeggen. 
Dat zegt iets over de druif. De ene druif verkleurt sneller 
dan de andere of met de ouderdom van de wijn. Pinot Noir 
ruik je altijd. Wat direct opvalt bij deze wijn, is het mondge-
voel. De structuur versus rond en zwol. Staat voor mij voor 
fluweel. Het klopt erg goed tot op de millimeter. Wat je ruikt 
van het eerste gedeelte, tot de middenpallet tot de afdronk, 
dat is zo ontzettend mooi in evenwicht. Dit is een heel mooie 
wijn. Hierbij had ik een tapenade bedacht. De Pinot Noir 
heeft een wat aardse stijl en zeker Australische Pinot Noir. 
Als je gaat naar Nieuw-Zeeland is die vaak meer fruit. Ga je 
naar Bourgogne is die vaak wat groener. Deze wijn is ook 
geschikt voor veganisten en de tapenade is ook veganistisch. 
Wanneer is iets veganistisch? Wanneer je een wijn op het 
einde van het proces filtert en klaart, kan je dat doen met 
klei dat gaat om bepaalde deeltjes uit de wijn te halen, maar 
je kan het ook doen met isinglass (nvdr. vislijm), een soort 
viseiwit (zoals straks bij de wijn van Tim Adams), voor een 
veganist is dat in principe niet geschikt, omdat daar op een 
of ander manier in het proces een vis is aan te pas gekomen, 
hoewel dat er allemaal uit is, Deze wijn is met een soort 
klei-eiwit geklaard. Shaw & Smith hebben in Adelaide Hills 
(Zuid-Australië) 55 ha wijngaard: Balhannah and Lenswood 
Vineyards. De topwijnen zijn Lenswood Chardonnay en 
Balhannah Shiraz. Dit is de tweede wijn. Net als de Sauvig-
non Blanc handpluk. Houtrijping op Franse eik en de schil-
letjes hebben 15 dagen mee gerijpt in het fermentatieproces. 
Dit kan je nog gemakkelijk 3 jaar bewaren, dan worden de 
tannines ietsje zachter nog. Dat aardse bij de tapenade, dat 
heb je bij paddestoelen. Wat ik leuk vind bij tapenade als je 
praat over de verschillende smaakcomponenten (zout, zuur, 
bitter, zoet, enz..). Die vijfde die umami, die komt ook in de 
tapenade voor. Er zit misal in de tapenade, dat is gefermen-
teerde soja. Dat is bij uitstek umami, dat hartige. Dat sluit 
goed aan bij aards. Het alcoholpercentage bedraagt 13,5%.”
 
Shaw & Smith Pinot Noir 2018
Rood fruit (framboos, aardbei, kers) met tonen van vanille 
en kruiden (kruidnagel) geuren intens in de stijlvolle neus 
van de Shaw & Smith Pinot Noir 2018. In de ronde mond 

Zes Australische monocépagewijnen op digitale 
lentedegustatie in Amsterdam
Op zondag 14 maart organiseerde Register Vinoloog (RV) van de Wijnacademie 
Erica Bouwman van het wijnbedrijf IN voor WIJN in Amsterdam een digitale 
lenteproeverij met drie Australische wijndomeinen (Shaw & Smith, Domaine 
Naturaliste en Tim Adams). Van elk wijndomein werd een witte en een rode 
wijn toegelicht in een klare, eenvoudige wijntaal. Een initiatief van dynamisch 
ondernemingsschap dat hopelijk tot voorbeeld strekt in Vlaanderen. In cursief de 
wijnnotities van Ivan Nimmegeers. Tekst, foto’s en repro’s:

Ivan Nimmegeers
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met zijdezachte tannines medium-bodied, elegant en vlezig. 
Lang in afdronk. Vanaf nu te drinken en laat de Shaw & 
Smith Pinot Noir 2018 Shaw & Smith Pinot Noir 2018 zich 
nog 6 à 7 jaar bewaren. Geserveerd aan kamertemperatuur 
15-15¨C een ideale begeleider voor gevogelte, wild, kalf- en 
rundvlees.

Tim Adams Shiraz 2017
“We gaan weer naar Tim Adams. Shiraz 2017. 
We gaan een jaartje terug. De wijn is doorzichtig. 
Ook al is deze wijn een jaartje ouder, de rand is 
vrij wit. Dat heeft met die druif Shiraz te maken. 
De schilletjes zijn wat dikker en het duurt wat lan-
ger voor die gaat verkleuren. De rand is nog een 
beetje paars. Bordeauxrode kleur. Je ruikt ongelo-
felijk veel wijn. Ontzettend aromatisch. Je ruikt 
kersen en zwart fruit (bramen, bessen) en kruiden. 

Best wat meer tannines. Deze wijn kan 
je ook gemakkelijk 10 jaar bewaren. 
Hij heeft ook in tegenstelling tot de vorige wijn 
24 maand op Amerikaanse eiken vaten gelegen. 
Amerikaanse eik is ten opzichte van Franse eik 
ook altijd wat zoeter. Je hebt ook het zoete in de 
wijn. Na die 24 maand heeft deze ook nog eens 
9 maanden in een roestvrijstalen vat gerijpt om 
de tannines wat zachter te maken. Daarna zijn de 
verschillende Shiraz-wijnen bij elkaar gebracht, 

zijn ze gefilterd, geklaard en gebotteld. Dit is duidelijk wat 
steviger dan de vorige wijn. Alles wat gegrild is, gegrilde 
groenten of gegrild vlees gaat fantastisch hierbij. Barbecue, 
biefstuk,…Het alcoholpercentage is 14,8.”

Tim Adams Shiraz 2017
Tim Adams Shiraz 2017 geurt naar zwart fruit met aroma’s 
van bramen, moerbei, zwarte bes met tonen van vanille, 
zwarte chocolade, zoethout en peper. In de mond met hoge 
aciditeit en stevige tannines vol en fluwelig. De mond ver-
enigt kracht en finesse.  Lange afdronk met geroosterde to-
nen. De ideale begeleider op kamertemperatuur voor wild, 
gevogelte, rundvlees en lam. Vanaf nu te drinken tot 2035.

Domaine Naturaliste Discovery Cabernet 2017
“Door naar de laatste wijn, Domaine Naturaliste. We gaan 
weer naar West-Australië. Bruce Dukes, de Discovery Ca-
bernet. Vandaag hebben we geen enkele blend het zijn al-

lemaal monocépages, allemaal wijnen van 
één druif. Cabernet Sauvignon wordt wel 
de koning van de druiven genoemd. Komt 
natuurlijk heel veel in Bordeaux (linkeroe-
ver) voor, Margaret River ook bekend, want 
dat is Bordeaux van Australië. Je vindt er 
heel veel Cabernet Sauvignon, natuurlijk 
in combinatie met Merlot, maar in West-
Australië is Cabernet Sauvignon dominant. 
Dit is 100% Cabernet Sauvignon. Van kleur 
is die wel het meest te vergelijken met de 
Shiraz. Witte rand, trouwens dezelfde jaar-
gang, 2017. Redelijk ondoorgrondelijk. Ook 
dit heeft eigenlijk geen nieuwe eik, alleen 
maar oude eik gekend. In tegenstelling tot 
de Shiraz van daarnet, is dit allemaal Franse 
eiken. In plaats van twee jaar, is dit maar één 
jaar. Je kunt je afvragen, waarom heb ik die 
Cabernet daar niet voor gezet. Dat heb ik gedaan vanwege 
de druif. De Cabernet is een wat steviger druif dan de Shiraz. 
Hier ruik je meer strakkere tonen, die horen bij de druif. 
Druiven vertaald naar het skelet en de opvulling, is Shiraz 
vaak de opvulling van een wijn als je gaat blenden en de Ca-
bernet Sauvignon en Cabernet Franc het skelet, de structuur. 
Dat is ook de reden waarom Shiraz meer naar je toekomt, 
toch wat lieflijker, die verovert je meteen. Ik vind het heel 
mooi fruit, het is ook wat meer zwart fruit, alhoewel er ook 
wat rood fruit naar je toekomt. De wijn is gestructureerder, 
hier moet je veel meer moeite doen dan voor de Shiraz. On-
danks het feit dat ik denk dat de tannines nog iets steviger 
zijn in de Shiraz dan in deze wijn. Hij is toch wel vrij soepel. 
elegant, maar je moet er meer moeite voor doen. Dit met 
iets gegrild, met barbecue gaat dit fantastisch. Dit is wel een 
heel soepele wijn. Hij heeft 13,8% in alcohol, 1% minder 
dan voorgaande wijn. Hij kan zeker nog vijf jaar verouderen. 
Hij is nog vrij jong. Meestal zegt men van Australische en 
Nieuw-Zeelandse wijn dat je ze direct kunt drinken. Het is 
nooit zo zoals met wijn uit Bordeaux of Bourgogne als je die 
openmaakt van 2017 kan het gewoon niet, die moet je ge-
woon laten liggen. Dat heb je met wijnen uit Nieuw-Zeeland 
en Australië minder, die zijn nu al geschikt. Een Cabernet 
Sauvignon uit Bordeaux als ik die van 2017 opentrek vind ik 
dat in regel niet lekker dat is nog zo groen laat maar liggen 
en ik vind ze over het algemeen veel groener. Het is toch 
een andere stijl. Het is net als voor Bourgogne, wil je een 

bepaalde kwaliteit hebben dan moet je toch hoger in de prijs 
gaan zitten voor je echt iets hebt dat lekker is. De tannines 
zijn ook wel wat steviger vind ik. Er is ook een klimaats-
verandering in Australië gaande, maar de jaren zijn over het 
algemeen wat meer consistenter dan in Europa. Bordeaux en 
Bourgogne hebben veel moeite om de druiven rijp te krijgen, 
dat heb je niet zozeer in Australië.

Domaine Naturaliste Discovery Cabernet 2017
Rijke en rijpe geuren van zwart fruit (braambes, zwarte bes, 
kers) met tonen van vanille en kruiden  (peper, laurier en 
kaneel) ontplooien zich in de intense neus van de dieprobijn-
rode Domaine Naturaliste Discovery Cabernet 2017.  In de 
mond, medium-bodied met zijdeachtige tannines, evenwich-
tig, elegant en complex. Opgediend aan kamertemperatuur 
begeleidt deze krachtige wijn uitstekend gevogelte, rund- en 
lamvlees en harde belegen kazen. Op dronk, maar kan nog 
rijpen (2026).

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.

Chassenay d’Arce Maison de Vignerons Cuvée Première Brut
Locatie: 11 Rue du Pressoir, 10110 Ville-sur-Arce, France
Continent: Europa
Gebied:  Côte des Bar, Champagne, Frankrijk
Druivensoorten: Pinot Noir en Chardonnay
Gastronomie: als aperitief of als begeleider van rijke visgerechten, schelpdieren, varkensvlees, milde 
en zachte kazen
Prijsindicatie: 24,50 – 26,99 euro (75 cl)

Het champagnehuis is door 5 pioniers opgericht in 1956 en ligt in het hart van de Côte des Bar en in de 
vallei Arce. Vandaag vormen 130 families en 3 generaties wijnbouwers het Maison Chassenay d’Arce. De 
oorspronkelijke manier van zakendoen wordt voortgezet in dezelfde geest van samenwerking, solidariteit 
en overdracht van kennis. In het hart van de Côte des Bar strekt de wijngaard van Chassenay d’Arce zich 
uit over 315 hectare en 12 dorpen, verspreid langs de rivier de Arce. De Arce-vallei ligt in het zuiden van 
de Champagnestreek, in de nabijheid van Bourgondië. Dankzij het milde klimaat, de ligging van de wijn-
stokken en de aard van de bodem (de wijnstokken wortelen hier in steenachtige mergel) kunnen de druiven 
aan het eind van de zomer worden geoogst wanneer ze volledig rijp zijn. De dominante druivensoort in 
dit gebied is Pinot Noir. Ook telen de wijnbouwers Chardonnay, Pinot Meunier en Pinot Blanc, een oude 
druivensoort uit de Champagnestreek. 
Chassenay d’Arce Maison de Vignerons Cuvée Première Brut, assembleert verschillende jaargangen (36% 
reservewijnen)  en de vinificatie in de pure Champagnetraditie kenmerkt zich door in temperatuur gecon-
troleerde roestvrijstalen vaten, een gedeeltelijke blokkering van de malolactische gisting en 3 jaar rijping 
in flessen op bezinksel (‘sur lie’).

Chassenay d’Arce Maison de Vignerons Cuvée Première Brut
Pinot Noir (61%) en Chardonnay (39 %) verenigen zich in helder lichtgele Chassenay d’Arce Maison de 
Vignerons Cuvée Première Brut, waar de belletjes talrijk en fijn parelen. Hij geurt in de frisse en elegante 
neus naar groen fruit (groene appel en peer), wit fruit (perzik) met florale toetsen (acacia, lindebloesem). 
De mond, fruitig en mineraal, is na een frisse aanzet, levendig, elegant en geconcentreerd. Evenwichtig in 
de afdronk. De champagne kan een volledig diner begeleiden maar is uiterst geschikt als aperitief of past 
bijzonder als begeleider van rijke visgerechten, schelpdieren, varkensvlees, milde en zachte kazen. De 
ideale schenktemperatuur is tussen 8 en 10°C. Op dronk. 

Silverthorn 2017 The Green Man Bottle fermented Méthode Cap Classique Brut Sparkling Wine-
Wine of South Africa
Locatie: R317, Robertson, 6705, Zuid-Afrika
Continent: Afrika
Gebied: Robertson, Breede River Valley, Western Cape,  South Africa
Druivensoorten: Chardonnay
Gastronomie: als aperitief, bij kaviaar, zeevruchten, schaal- en schelpdieren, verse kazen
Prijsindicatie: 25,50 euro (75 cl)

De Groene Man, half mens, half natuur, is een oude mythische figuur die de geest van het woud, de voort-
durende regeneratie van het leven en de onderlinge afhankelijkheid van alle dingen vertegenwoordigt. Hij is 
door de eeuwen heen verschenen, van het oude Babylon, India, Borneo en Nepal, tot abdijen en kathedralen 
in heel Europa. Hij manifesteert zich in vele gedaanten, meestal als een halfmenselijk, gebladerd hoofd, 
dat de samensmelting van mens en natuur voorstelt. In zijn moderne gedaante is De Groene Man versche-
nen onder een nieuwe naam: ecologie. Het is deze geest, evenals de delicate groene tint van Silverthorn’s 
Chardonnay Cap Classique, die wijnmaker John Loubser inspireerde om te breken met de traditionele naam 
‘Blanc de Blancs’.
The Green Man werd eind januari 2018 met de hand geoogst in de vroege ochtenduren. De druiven werden 
whole bunch geperst met een zeer lage recovery rate van slechts 600 liter per ton . De gisting vond plaats in 
een roestvrijstalen tank bij 15 graden Celsius en een klein deel werd in vaten gegist om de complexiteit te 
vergroten. De tweede gisting vond plaats in de fles en de wijn verbleef minimaal 24 maanden op het bezink-
sel, dat handmatig (remuage en dégorgement) werd verwijderd. De totale productie bedroeg  15.796 flessen 
(750ml) en 490 magnums.

Silverthorn 2017 The Green Man Bottle fermented Méthode Cap Classique Brut Sparkling 
De rijke, fijne, mousserende droge wijn Silverthorn 2017 The Green Man presenteert zich in een levendige 
groengele tint met fijne belletjes en een fijne mousse. In de neus frisse aroma’s van groen fruit (appel), wit 
fruit (perzik) en tonen van bloemen (acaciabloesem) ondersteund door een subtiele hint van mineraliteit 
en een zweem van versgebakken brioche en biscuit. In de mond een elegante structuur, die zorgt voor een 
zachte explosie van bubbels in de mond en een lange, romige afdronk. Deze wijn is een subliem aperitief, 
maar past ook perfect bij rauwe zeevruchten, bij kaviaar, bij ganzenlever, bij schaal- en schelpdieren (Sint-
Jakobsschelpen,  kreeft, krab en langoustines) of bij verse kazen. Serveren op 8°C. 
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