
Nr. 112 - Juni 2021                            19070

Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
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te zijn 12/6 op onderstaand adres of via email. Alle info in verband 
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HUIS VERKOPEN ? VAAK KENNEN WIJ DE KOPER AL!
Laagste commissieloon van de streek

Gratis schatting bij verkoop

Discrete verkoop mogelijk

Geen verkoop = geen kosten

53% van de panden verkocht binnen de maand !

Verkoopt gemiddeld elke 3 dagen een woning

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

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

09 37 37 500

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

MONDO

DESTELBERGEN

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

- 5 EURO
(niet geldig voor bestellingen aan huis) 

BRENG DEZE KORTINGSBON MEE
EN KRIJG 5 EURO KORTING

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

kortingen.

BIJ AANKOOP VANAF 20 EURO

MONDO

DESTELBERGEN

Public

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

ON	0479.256.808

Restauratie grafkapel
Heusden - Zie blz. 4

Nieuwe zomerzoektocht
Davidsfonds - Zie blz. 13

Franz Schmitz
wou men liever dood

dan levend in Heusden.
Zie blz. 38

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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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
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ON 0477 448 153 RPR OOST-VLAANDEREN
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Horeca eindelijk terug open !
Het heeft lang genoeg geduurd. Na bijna 
acht maanden mogen de horeca-uitbaters 

eindelijk terug werken. De start, vanaf 8 mei, 
werkten de weergoden écht niet mee. Maar 

er komt zeker beterschap. Zoek het niet te ver 
als je nog eens uit gaat eten of een terrasje 
doet. Steun onze plaatselijke restaurants en 

café’s. Men zal u met open armen ontvangen. 
Denk ook voor de andere boodschappen aan 
onze lokale handelaars. Ze hebben een zware 

periode achter de rug en kunnen alle steun 
gebruiken! - De redactie.
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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
Zetel stijl Louis XV, lederen bekleding 
(gebruikssporen).
Afhaling bij mij thuis, prijs 100 euro. 
Vrijblijvend te bezichtigen,
0487-47 38 20 of via mail:
heer1964@outlook.com

TE KOOP
Akoestische piano - zwart - afmetingen H 132cm, D 
65cm,  B 148cm. Prijs overeen te komen. Zelf afhalen 
in Oostakker. Info: els.huylebroeck@telenet.be of 
0485-50.69.60

TE KOOP
Eetkamerstoelen (6), zo goed als 
nieuw. Prijs: 90 euro.
Info: 0499-144 960

TE KOOP
Kuifje - Complete serie - First editi-
on (2007). Nieuw: nog in de ver-
pakking. Collectors items voor de 
ware Kuifje liefhebber. Vraagprijs: 
75 euro. Info: 0477/253634

TE KOOP
Elektrische steriliseerketel, + glazen. Als nieuw,
weinig gebruikt. Prijs o.t.k. Info: 09-228 79 59 

TE KOOP
Bladblazer/zuiger, 20 euro. Tel 
0497-536 311, af te halen in 
Destelbergen na telefonische 
afspraak.

TE KOOP
Antieke mechanische naaimachine. Merk Kayser, 
perfecte staat. Prijs: 70 euro.
Info: 0472-87 79 82

TE KOOP
Twee grote chique parasols (hout + doek). Elektrische 
trein Fleismann, met veel toebehoren. Prijs o.t.k.
Te bezichtigen na afspraak: 0475-95 58 46 (Heusden)

TE KOOP
Kleerkast (zeer goede staat,  kleur beige,  vijfdeurs 
- afm. 2,50m lengte x 2,30m hoogte (kast eventueel 
zelf te demonteren - voor afhaling datum af te spre-
ken) - 150 euro. Blender Kitchenaid - nieuw -
100 euro. Info op nr. 0486-66 27 41

TE KOOP
Accordeondeur voor normale deur-
opening. 2.03m op 0.83m. Als nieuw. 
50 euro. Gratis: ladenkast met drie 
schuiven. Info: 0491-876589.

Vanaf nu kan je ook oudere edities van Wegwijs & Attentie 
digitaal bekijken op onze vernieuwde website

onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan onze nieuwe webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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
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AXEL
LENAERTS
makelaars

Axel Lenaerts Makelaars

Destelbergen

Destelbergen@axellenaerts.be

T. 09-219 08 77 

TE KOOP:

Recent gebouwde woning te koop
in Sint-Amandsberg 

Recent gebouwde woning met 4 slaapkamers en een
zuid-west-georiënteerde tuin.  Gelegen in een rustige wijk 

op de grens van Destelbergen en Sint-Amandsberg en 
nabij het jaagpad aan de Schelde.

E-peil: 57  - Vraagprijs: 495.000 euro 

Geen Haenhout-
kermis 2021

Wegens de onzekere tijden in de 
voorbereiding van onze jaarlijkse 

kermis hebben wij er als bestuur voor 
gekozen om de editie 2021 af te 

gelasten. Hopelijk zien we dan elkaar 
terug in 2022.

Wim Meganck, Secretaris

De zanger was amper 48 jaar oud (°10 april 
1973) en laat zijn familie in Heusden ont-
hutst achter. Over de omstandigheden van 
zijn overlijden, zijn we niet op de hoogte. 
Een plots overlijden kan mogelijks wijzen 
op plots hartfalen. Zijn familie in Heusden 
is duidelijk in shock want dit had men echt 
niet zien aankomen. Integendeel, hij werd 
opnieuw thuis verwacht omdat zijn moeder 
ernstig ziek was.
Jo Benna was ook in zijn Heusden een ge-
kend figuur. Hij trad er vaak op tijdens ker-
missen, want hij scoorde ook enkele radiohits 

Jo Benna plots overleden in Spanje
De Vlaamse zanger en van Heusden afkomstige Jo Benna, de alias van Joël 
Pringels zoals hij officieel noemde, is dinsdag 11 mei plots overleden in Spanje 
waar hij een nieuwe zangcarrière aan het opbouwen was aan de Costa Blanca.

en kon enkele keren optreden in de pro-
gramma’s van “Tien om te zien” op VTM. Op 
zijn palmares staan tal van nummers. In de 
beginperiode trad hij nog op als ‘Joël’. Hij 
kreeg snel aandacht en werd vaak gevraagd 
omdat hij eigen gecomponeerde nummers 
bracht. Hij wisselde wel af en toe van woon-
plaats, woonde een tijdje aan de kust, maar 
Heusden was toch zijn vaste stek. Alle inwo-
ners van Heusden kregen toen een cd-sin-
gle met het liedje ‘Mijn Heusden’ op. Twee 
jaar geleden vertrok hij definitief uit Heus-
den om zich aan de Spaanse kust te vestigen. 

In september vorig jaar raakte hij betrokken 
in een ongeval met een dronken chauffeur, 
waarbij ook zijn zus Martine en zoon Benja-
min verwondingen opliepen. Jo Benna werd 
toen even in coma gehouden, maar herstel-
de. – (D.D.)
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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

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

De Grafkapel bevindt zich naast de H. Kruis-
kerk en vaak lopen er mensen achteloos 
langs zonder de geschiedenis te kennen. 
Pierre Van Tieghem was een nazaat maar 

Grafkapel in Heusden werd
ruim kwarteeuw geleden gerestaureerd
Het is altijd interessant om eens in de archieven te duiken en daar een 
artikel uit te puren. Zo werd de Heusdense Grafkapel ongeveer dertig 
jaar geleden grondig gerestaureerd op verzoek van wijlen Pierre Van 
Tieghem de ten Berghe.

geen bloedverwant van Helias d’Huddeghem 
voor wie de Grafkapel werd gerealiseerd. Hij 
betaalde wel de restauratie zelf uit eigen zak, 
omdat het om een mooie Grafkapel ging en er 
bovendien een graftombe van een adellijke fa-
milie lag.
Het gaat om een 19e eeuwse Grafkapel die 
stond op wat toen het oud-kerkhof van Heus-
den was. 
Dertig jaar geleden verkeerde de kapel in een 
enorm slechte staat door een gebrek aan on-
derhoud en vandalisme. De kapel staat zo 
dicht in het centrum en naast de kerk dat het 
een doorn in het oog was. Aan architect Peter 
Ramboer uit Heusden vroeg Van Tieghem om 
de restauratie te organiseren. Die architect liet 
de buitenmuren zandstralen en hervoegen, de 
rozetvormige bovenvenster werd daarbij ver-
nieuwd. Er werd zelfs een hek aangebracht 
en ook het dak werd hersteld. Binnenin wer-
den de polychrome schilderwerken nauwgezet 
uitgevoerd door kunstschilder Pierre Schyn-
ckels, zodat uiteindelijk de grafkapel in haar 
oorspronkelijke staat hersteld is. Hoeveel de 
restauratie precies gekost heeft is nooit be-
kendgeraakt, maar toen dacht men toch wel 
aan een half miljoen oude Belgische franken. 

Buitenzicht van 
de grafkapel in 
Heusden. (D.D.)

DAGBLAD KRANTEN WINKEL - DESTELBERGEN DORP

Tel. 09-228 93 46

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

IMAM PRESS- & GIFT SHOP

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

TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN AGENDA’S - KALENDERS - 
BUSKAARTEN - - TELEFOONKAARTEN - POP-IT-FIDGETS

NU OOK GEKOELDE STREEKBIEREN !

GANS

DE

ZOMER

OPEN !
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

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

De familie Helias d’Huddeghem was in de 
18de eeuw nauw verbonden met de streek en 
verbleef omstreeks 1800 in de wijk Melhoek.  
Het nageslacht dat op een bepaald ogen-
blik elf kinderen telde, blijkt echter volgens 
opzoekingen al in 1876 uitgestorven. Wijlen 
politiecommissaris Michel Vercruyssen, een 
heemkundige avant-la-lettre ging 
daarom ooit zoeken naar nog an-
dere verwanten van de adellijke 
familie en kwam terecht bij Fran-
cois-Bernard Helias d’Huddeghem 
(1717), die ooit een ambt bekleed-
de in de Raad van Vlaanderen. “De 
volgende nazaat werd echt heel 
belangrijk voor Heusden”, vertelde 
Vercruyssen ons ooit toen we het 
verhaal in de krant Het Volk zou-
den brengen. Dat ging toen over 
Emmanuel-Francois d’Huddeghem 
op 7 januari 1762 geboren en die 
het bracht tot deken van de Rechts-
faculteit in Gent. Hij was ook lid 
van de Raad van Vlaanderen, nam 
deel aan de Brabantse Omwente-
ling en vestigde zich uiteindelijk 
als vermaard advocaat in Heusden 
in 1802. Die Emmanuel is ooit tij-
delijk waarnemend provinciegou-
verneur geweest. Hij was het die 
de kapel liet ontwerpen, en op de 
achterzijde van de grafkapel staan 
de namen van zijn nazaten waar-
van enkele heel vooraanstaande 
burgers van Heusden werden. De 
man die de kapel echter bouwde 
is de zoon van Robertus-Emmanu-

el en van Angelica Hyacintha Van der Brug-
gen. Zijn grafsteen is in marmer gehouwen 
en staat in de kapel.  De andere grafstenen 
staan rond de kapel. Dus als u nu in de na-
bijheid van de grafkapel bent, kijk dan eens 
binnen ze is nog altijd mooi onderhouden. 
– (D.D.)

Binnenzicht van 
de grafkapel in 
Heusden. (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 JUNI  bij ons binnen zijn. 
Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van 150 euro
geschonken door D&S Elektro, Destelbergen

We vroegen aan onze lezers:

Welk stripverhaal vind je het leukste?

A. Suske en Wiske
B. De Rode Ridder
C. Jommeke      

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. Dagelijks 28%
B. 1x per week 36%
C. 1x per maand 36%

Er waren 165 deelnemers.

Winnaar werd Greetje Heirbaut, Oscar 
Colbrandtstraat, Sint-Amandsberg
(28, 36, 36). Ze mocht haar waardebon 
van 100 euro afhalen bij Lin’s Lingerie in 
Heusden. Proficiat.

Wonnen ook
waardebonnen: 

Lieve Tierens, Walter Vervaet,
Nadine D’haenens, Ingrid Neyt,
Jessica Raemdonck, Astrid De Sy,
Lesley Feyaerts, Villeroy Willem-Jan

Li-O
products

Li-0=        Abadi MT condensed

products =   Abadi regular

Donkerblauw :   C100,   M90,  Y10, zw 0

Vulling =   15% gevuld

GROOTHANDEL
Scherpe prijzen

Papierwaren - Verpakking
info@lioproducts.be
www.lioproducts.be

0471-840 614

Chloorstabil 30 kg

27 euro, excl. btw, incl. statiegeld 
bij het terugbrengen van deze lege

bidon, inclusief afsluitdop,
geven we 6 euro terug

Soft sel pluss
25 kg zout

voor
waterverzachters
en zwembadzout

9,05 euro,
excl btw 
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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 

Er komen eind mei nog zo’n dagen van 
meer dan duizend prikken per dag aan, als 
iedereen op de uitnodiging ingaat liet San-
ne Vandromme van ELZ Scheldekracht we-
ten. We hebben de cijfers dus uit officiële 
bron. Opvallend is, en dat hebben we al 
meer dan eens benadrukt, dat de organi-
satie enorm goed loopt en dat hebben we 
zelf vastgesteld. De inzet van tal van vrijwil-
lige medewerkers, zowel binnen als buiten, 
en op allerlei plaatsen zoals parking, info-
balie of bij de voorbereiding en begelei-
ding, is één van de grote pluspunten naast 
tal van professionele mensen die worden 
ingezet. We gaan ze niet met naam noe-
men, maar we hebben veel bekende inwo-
ners gezien uit Destelbergen die ofschoon 
net met pensioen, toch tijd hebben uitge-
trokken om vrijwillig mee te werken. Daar 
moeten we echt veel respect voor hebben, 
dikke proficiat dus.
Het gaat nu dus snel en blijkbaar loopt het 
ook snor met de vaccins. Voor zover we ver-
nomen hebben wordt er vooral gewerkt 
met Pfizer, Astra-Zeneca en Moderna. Er 
wordt ook nog steeds geput uit de reser-
venlijst om mensen snel op te roepen als er 

Bereikbaarheid vaccinatiecentrum Wachtebeke
Wie er mocht aan twijfelen, de vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke 
draaien nu echt op volle toeren. Donderdag 6 mei werden in de sporthal 
Puyenbroeck in Wachtebeke liefst 1152 mensen gevaccineerd tussen 9 en 
20 uur, vrijdag 7 mei  zou het record gebroken worden op één dag maar dat 
klopt niet: 877 inentingen. Er werd toen ook gewerkt van 9 tot 20 uur.

een klein overschot is. Ook dat verloopt pri-
ma. De ruime parkings staan nu ook goed 
vol, maar er is enorm veel plaats.
De weg naar het vaccinatiecentrum, in het 
geval van de inwoners van Destelbergen, 
Lochristi en Laarne is goed aangegeven. 
Maar de laatste weken werden verkeers-
borden aangebracht die wegenwerken 
signaleren even voorbij Puyenbroeck in 
Wachtebeke. Dat is wat raar dat men daar 
bij de organisatie vooraf geen weet van 
had dat er werken zouden uitgevoerd. Ge-
lukkig kan je altijd het vaccinatiecentrum 
bereiken, maar je moet wel telkens voorbij 
verschillende verkeersborden die aangeven 
dat er wegenwerken volgen. Dat is al het 
geval vanaf Zaffelare, maar vormt dus echt 
geen enkel probleem. Je kan doorrijden en 
dat is telkens ook zo aangegeven.
Tof is dat mensen hun klevertje met het 
volgnummer (vier kleurtjes en nummertjes 
van 1-4) bij het buitengaan van de sport-
hal en de rustplaats op een kegel hebben 
achtergelaten. Op weg naar de volledige 
vrijheid? Het is inmiddels een symbool ge-
worden… - (D.D.)

Deze borden moet je voorbij op weg naar het 
vaccinatiecentrum, maar geen probleem de sporthal 
van Puyenbroeck is bereikbaar. (©D.D.)

De toren van 
de vrijheid met 
alle klevers en 
nummers van de 
gevaccineerden. 
(©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

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 !! 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
en de Stad gingen in maart starten met de 
herinrichting van de Antwerpsesteenweg 
(N70), ter hoogte van de op- en afritten 
(R4). Men wil er de omgeving vooral (fiets)
veiliger maken met o.m. bredere fietspa-
den, overzichtelijkere kruispunten, veilige-
re fietsoversteekplaatsen en een conflictvrije 
verkeersregeling voor alle weggebruikers. 
De omgeving staat er al ettelijke jaren be-
kend als een gitzwart punt op de lijst van het 
Vlaams wegenaanbod. En kreeg - na een do-
delijk ongeval - als blijvende herinnering in 
de volksmond ‘Nikita-kruispunt’ opgespeld. 
In een eerste fase zouden de nutsbedrijven 
er in maart aan de slag gaan. De start van de 
eigenlijke wegen- en rioleringswerken was 
gepland vanaf augustus. Die zullen sowieso 
twee jaar duren. Intussen was al bekend dat 
die werken werden opgeschoven naar maart 
2022. Met hoopvolle heropening in het voor-
jaar van 2024. De uitgestelde procedure en 
planning is - behalve corona - een gevolg van 
een beroep te elfder ure tegen de voorlig-
gende vergunning door de daar al decen-

Herinrichting Antwerpsesteenweg
vraagt ‘integrale’ verkeersveiligheid…
De herinrichtingswerken aan de Antwerpsesteenweg 
(kruispunt Orchideestraat) en verderop richting 
Lochristi zijn uitgesteld. Handelszaak Sleeplife Gent-
Oost-De Zwaan nv tekende ter elfder ure beroep aan 
tegen de vergunning omdat haar extra bezorgdheid 
voor een optimalere verkeersveiligheid niet werd 
gehoord. “Het aanplanten van een haag voor de oprit, 
zal de situatie er sowieso gevaarlijker op maken”, luidt 
het argument.   

nia gevestigde bedden- en matrassenwinkel 
Sleeplife, het vroegere Sleepy. In tegenstel-
ling tot wat men zou kunnen vermoeden, is 
de tegenspraak geenszins ingegeven door 
louter economische motieven. Integendeel, 
aan de basis ligt allicht een ‘communicatie-
stoornis’ met de bereikbaarheidsambtenaar 
van AWV. Die kon zich in de oorspronkelijke 
gesprekken inleven in de problematiek maar 
dat werd blijkbaar niet vertaald in de uitge-
werkte plannen. Er is vooral ook de extra be-
zorgdheid van het bedrijf om de al precaire 
verkeersafwikkeling in de omgeving niet al-
leen te verhogen, maar al zeker niet de be-
staande situatie er gevaarlijker op te maken. 
De plannenmakers willen immers voor het 
grootste gedeelte van de bestaande oprit 
(10 meter) een haag aanplanten. Groene es-
thetica is één zaak, functionaliteit én mobi-
liteitsveiligheid een andere. Wie de situatie 
ter plaatse kent, weet dat het af- en aanrij-
den van klantenvoertuigen en bedieningsca-
mionetten nu al best alle maneuvreerruimte 
kan gebruiken. Gelukkig beschikt Sleeplife 
al jaren over grote stockeringsruimten aan 

de Eksaardserijweg. Die pro-actieve aanpak 
en aanpassen aan de omstandigheden ken-
merkt al jaren de maatschappelijke betrok-
kenheid van het (vroegere) familiebedrijf. 
Jammer dat, via de sociale media, de voor-
beeldige ‘Oostakkerse’ ondernemers on-
terecht door het stof moesten. We hebben 
daar zelf intussen ook ervaring mee (sic). 
Als symbolisch ‘recht op antwoord’ krijgen 
uitbaters Koen en Tineke Van Imschoot van 
Attentie een corrigerend forum. “We teken-
den beroep aan na meerdere pogingen om 
in dialoog te treden. Ook wij willen een veili-
ge verkeerssituatie. Zoals de plannen nu zijn 
ingetekend, kan die veiligheid allesbehalve 
worden verzekerd. We zijn ervan overtuigd 
dat het niemand zijn bedoeling is om een 
kruispunt - dat al zoveel aandacht vereist - 
nog gevaarlijker te maken. Dat is meteen het 
probleem verleggen. We hopen, zoals ieder-
een, op een snelle, gepaste en vooral veili-
ge oplossing. We duimen dat zo alles in een 
stroomversnelling kan komen. Dat kunnen 
en zullen we alleen maar toejuichen’..

Eric VAN LAECKE
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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
Ook coronabesmetting
in basisschool Pius X
Niemand moet er nog aan twijfelen dat ook 
kinderen besmet kunnen worden door corona. 
Ofschoon het vaak nogal meevalt, raken ook 
naast leerlingen de leerkrachten en bij uitbrei-
ding de ouders besmet met covid-19. De jongste 
uitbraak situeerde zich dit keer in basisschool 
Pius X op het Eenbeekeinde. Alle besmette 
leerlingen en leerkrachten gingen meteen in 
quarantaine. Dat was vooral dankzij het snelle 
ingrijpen van de schooldirectie en het bestuur.

De school volgt zoals alle onderwijsinstellingen 
in onze gemeente de strenge coronamaatregels 
strikt op. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen 
testten de voorbije dagen twee leerkrachten, 
een stagiair en een tiental kinderen positief 
op het coronavirus, en dit verspreid over meer-
dere klassen. Uiteraard is op het ogenblik dat 
u deze Wegwijs leest de situatie onder contro-
le, maar het bewijst opnieuw dat men steeds 
alert moet zijn als men een vermoeden heeft. 
In nauw overleg heeft de directie samen met 
de gemeentelijke veiligheidscel en de Taskforce 
Onderwijs de situatie op de basisschool (en alle 
andere scholen in de gemeente) opgevolgd, zo 
vernemen we. – (D.D.)

Park & Ride Oostakker
wordt verlengd…
Ondanks een nog altijd wisselvallige en ma-
tige bezettingsgraad, wil het stadsbestuur 
doorgaan met de park en ride-concessie op 
de site van Carrefour Oostakker aan de Ant-
werpsesteenweg. Het verlengt daartoe de 
huurovereenkomst met eigenaar Redevco 
Retail Belgium voor een periode van drie jaar 
en telt daarvoor 100.000 euro neer.
De parking telt zo’n tweehonderd plaatsen 
en men kan er gratis parkeren. Er komen 
ook een viertal buslijnen langs. Sinds de start 
in 2005 is de overeenkomst al drie keer ver-
lengd. Die loopt nu tot 3 juli 2024. 

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

CHANTELLE-ACTIE

Bilk Binnenluchtkwaliteit

Gespecialiseerd in ventilatie, geurmarketing en 
luchtzuivering. Ontwerpen en plaatsen van ventilatie voor 
residentiële gebouwen en KMO. Creëer een veiligere werk- 
en leefomgeving voor je klanten, medewerkers en familie.

Iedereen heeft recht op een gezond binnenklimaat, 
laat je adviseren door onze specialisten en surf 
vandaag nog naar www.bilk.be 

2e BH AAN -50% 
(ACTIE GELDIG TOT 15/06/2021)

 
DROOM ALVAST WEG
BIJ ONZE  PRACHTIGE 
BADMODE COLLECTIE

SLOGGI
3 + 1 GRATIS

DAMES & HEREN 

WELKOM, LIN & JIRINA

Uit de laatste cijfers blijkt dat 96% van de 
65+ gevaccineerd zijn. ELZ Scheldekracht 
scoort net iets beter dan het Vlaams ge-
middelde. Ook de totale vaccinatiegraad 
ligt in ELZ Scheldekracht iets hoger: 42% 
van de volwassen bevolking kon al gevac-
cineerd worden, tegenover een Vlaams 
gemiddelde van 39%. De cijfers van Brus-
sel en Wallonië liggen duidelijk lager. Er 
worden eind mei piekdagen verwacht van 
meer dan duizend vaccinaties per dag.

Een van de redenen waarom het nu op vol-
le toeren draait is dat er ook meer vaccins 
geleverd werden. Wie 65+ is en geen op-

Vaccinatiecentra Wachtebeke draait op volle toeren
Alle inwoners van 65+ uit onze gemeente moeten nu gevaccineerd zijn, al 
minstens met één prik, meer dan 70% ook al met een tweede prik. Op dit 
ogenblik is men al volop bezig met de risicopatiënten en de volwassenen 
beneden de 65 jaar.

roep zou gekregen hebben, moet zich 
zeker tot zijn of haar huisdokter wen-
den. Dat is ook het geval voor mensen 
die geopteerd hebben voor thuisvaccina-
tie. Ook in dat geval is de huisdokter het 
eerste aanspreekpunt. Overigens is men 
al van in maart bezig met de thuisvac-
cinatie. Van een verantwoordelijke ver-
nemen we dat over thuisvaccinatie niet 
wordt gecommuniceerd, aangezien dit 
gaat over een zeer beperkte groep bin-
nen de eerstelijnszone. Wie daarover 
vragen heeft kan terecht bij de huisarts 
of bij ELZ Scheldekracht.

(D.D.)

Tegenstanders
voetbalcompetitie
gekend
De tegenstanders van de vier competi-
tieploegen voor FC Destelbergen en KFC 
Heusden, in het provinciaal voetbal zijn 
inmiddels gekend. Normaal gaat de vol-
gende voetbalcompetitie begin septem-
ber van start. In tweede prov. A komt FC 
Destelbergen uit tegen Meetjesland, Ever-
gem Center, KVV Sint-Denijs Sport, Mal-
degem, Belzele, Lovendegem, Assenede, 
Zomergem, Adegem, Lembeke, Bellem, 
Kleit, Merendree, Sint-Laureins en Poesele.
In derde prov. A treedt KFC Heusden A aan 
tegen HOKalken B, Waarschoot, Evergem 
2020, Laarne-Kalken, Lochristi B, Hans-
beke, Kaprijke-Bentille, Knesselare, Sint-
Kruis-Winkel, Zaffelare B, Wachtebeke, 
Watervliet, Ursel, Maria-Aalter en Boek-
houte.

In vierde prov. B spelen zowel Heusden B 
als FC Destelbergen B, tegenstanders zijn 
daar Latem B, De Pinte, SK Merelbeke, Bot-
telare B, Massemen B, Tenstar Melle, Gij-
zel-Oosterzele B, Zevergem, HTZwijnaarde 
B, VSVGent B, Dampoort Gent en VV9000 
Gent. – (D.D.)
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Kinder- en jongeren-
coachpraktijk (9 tot 18 jaar)

www.welskracht.be
0488/155 330

w
ELSkracht

Els is gediplomeerd kleuterleidster, en heeft 
een bachelor-opleiding zorgverbreding 
en remediërend leren. Ze volgde ook een 
tweejarige opleiding tot kindercoach in 
Nederland en is ook licentiehouder van het 
COACHEE-spel. Haar kindercoachpraktijk is 
dan ook een unieke professionele aanvul-
ling op haar taak als zorgcoördinator.
Els is dus vooral actief met kinderen. Maar 
dat mag je echt wel ruim nemen, want ze 
werkt naast jonge kinderen, ook nog met 
jongeren van 9 tot 18 jaar. “Die hebben al-
lemaal heel wat mogelijkheden en kwalitei-
ten, maar soms zien of voelen zij die even 
niet meer. Mijn taak bestaat er dan in, om 
samen te leren omgegaan met emoties zo-
als boosheid, angst, intens verdriet, onze-
kerheid, faalangst, perfectionisme, …”

SAMEN MOGELIJKHEDEN AFTOETSEN
“De aanpak is heel positief want we weten 
allemaal dat jongeren weerbaar zijn, maar 
soms moet je als coach echt hulp bieden”, 
vertelt Els.
Het is dus samen op weg gaan en aftoetsen 
wat de mogelijkheden zijn. “Na een kennis-
making stuur ik bijvoorbeeld een intakefor-
mulier met enkele belangrijke vragen die 
nodig zijn om een goede hulp te bieden aan 
het gezinslid. Voor mij is goede communi-
catie met ouders belangrijk, we maken tijd 
voor een gesprek. Zo’n gesprek vindt altijd 
plaats in mijn praktijk met de bedoeling el-
kaar beter te leren kennen. Ik neem graag 
ruim de tijd om de behoefte van het kind te 

kennen en daar verhelde-
rend over te spreken. Dat 
gaat dan over ervaringen 
maar net zo goed over 
verwachtingen en wen-
sen”, weet Els.

Als kind- en jeugdcoach is 
Els een luisterend oor door de juiste vragen 
te stellen. “Bedoeling is het kind of de jon-
gere en ook de ouders bewust te benaderen 
over hun gedachten, handelingen en uit-
spraken. Ik leer vooral de kinderen en jon-
geren terug in hun kracht te staan, zodat ze 
voelen dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Dat 
gaat ver want het is een ontdekkingstocht 
naar zichzelf. Zelfkennis geeft bijvoorbeeld 
veerkracht bij moeilijkheden, en we vinden 
altijd de antwoorden die tot een oplossing 
leiden”.

POSITIEF BENADEREN
De focus bij wELSkracht ligt op een positieve 
benadering en vooral op de kwaliteiten en 
de kracht van het kind zelf. De naam van 
de praktijk van Els  verwijst duidelijk naar 
die specifieke aanpak die kort en krachtig 
is, waarbij de begeleiding kortstondig, prak-
tisch maar vooral oplossingsgericht is.

MEER INFO?
Voor meer info kunnen we gerust verwijzen 
naar de website van www.welskracht.be 
daar kan je alles vinden wat nodig is om in 
contact te komen met de kindercoachprak-

tijk die echt wel uniek is in onze gemeente. 
Of neem een kijkje op haar FB pagina en in-
stagramprofiel.

Je vindt Els Velghe in de Sint-Pietershofstraat 
62 in Destelbergen, email els@welskracht.be 
of gsm 0488/155.330 – (D.D.)

Welskracht : kindercoachpraktijk 
in onze gemeente
Misschien heb je er al eens van gehoord? In onze gemeente bestaat een 
kinder- en jongeren coachpraktijk met de naam wELSkracht. In de naam 
zit de voornaam van kindercoach en zorgcoördinator Els Velghe uit de 
Sint-Pietershofstraat. Even wat meer uitleg...

HUMOR

Hét geheim
voor een
lang leven
Toen een verslaggever een 101-jarige 
dame vroeg wat is het geheim van een 
lang leven, zei ze:

“Voor een betere spijsvertering drink 
ik bier. Als ik geen eetlust heb, drink ik 
witte wijn. Als ik een lage bloeddruk 
heb, drink ik rode wijn. Als ik een hoge 
bloeddruk heb, drink ik whisky of 
cognac. “

Verslaggever: “En wanneer drinkt u 
water?”

Antwoord van 101-jarige:  “Zó ziek ben 
ik nog nooit geweest.”
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 
30 euro/m2

Isolatiepremie

De Woonzorgcentra
van de toekomst...
met jukebox en wifi?
Laatst las ik in de krant het berichtje van die 
overval op een ‘bejaarde’ dame van 72 jaar. 
Toen heb ik me echt de bedenking gemaakt 
zijn we echt al zo bejaard als we 72 zijn? Ik ben 
ook al 75 en voel mij nog heel goed, en zeker 
niet bejaard. Ook (nog) niet rijp om naar een 
woonzorgcentrum te gaan. Ik ben nog goed 
mee met al die nieuwe media, dat denk ik 
toch. Maar het kan natuurlijk altijd snel wijzi-
gen in het leven. Toen ik jong was waren non-
kels en tantes die 65 jaar werden, echt wel 
heel oud in mijn verbeelding. Maar nu zeker 
niet meer. De tijden zijn veranderd, we wor-
den echt wel veel ouder en gelukkig maar. Ik 
begrijp dus best Zaki (Jackie De Waele), die 
voormalige tv- en radiofiguur die in de media 
echt zegt dat hij geen “kusjesdans wil in het 
rusthuis of ’s namiddags bingo spelen, maar de 
Rolling Stones en treffelijke wifi. En ook eens 
Thais als middagmaal i.p.v. boerenworst met 
stoemp”. 
Ik moest daar lachend aan denken omdat het 
WZC Heiveld in Sint-Amandsberg recent ver-
kozen werd  tot het Woonzorgcentrum van 
het jaar. Dat dankt het ook aan zijn aanpak, 
de inzet van het personeel en het feit dat men 
het daar de residenten naar de zin maakt. Ze 
serveren daar al lekkerder eten, en dat doen 
ze ook al in Destelbergen in het Panhuyspark 
en WZC Kouterhof. In WZC Heiveld hebben ze 
ook al lang een café ’t Hospice en daar staat 
zelfs een jukebox. En je kan er pinten tappen. 
Maar ook wel kaarten. In Destelbergen is er in 
de rusthuizen ook veel meer te beleven, maar 
je moet er wel eens geweest zijn. Het perso-
neel kan dat beamen.
Zaki meent het als hij vertelt dat de genera-
tie die er nu aankomt andere eisen zal stel-
len aan de WZC’s. Een verantwoordelijke van 
de koepel van commerciële woonzorgcentra 
geeft hem overigens volledig gelijk. De gene-
ratie die er nu aankomt, de boomers van net 
na Wereldoorlog II zullen het anders willen. 
Het zal vaker gaan om mensen die andere ei-
sen willen stellen, hogeropgeleiden, mensen 
die in hun leven een enorme evolutie hebben 
meegemaakt en financieel misschien beter af 
zijn. Nee, we gaan niet veralgemenen, maar 
vraag aan de jongeren van nu of ze nog ge-
hoord hebben van het 45-toerenplaatje, de 
Walkman, de cassetterecorder en ze vallen 
uit de lucht. Wij hebben dat allemaal meege-
maakt toen er zelfs nog geen computers of 
smartphones waren. Het is nu van Facebook, 
skype, WhatsApp, Instagram, Spotify, Messen-
ger, Youtube, Pinterest en we zwijgen nog van 
Hootsuite en Tailwind. En een smartphone die 
echt alles kan. Deze generatie gaat misschien 
geen bingo meer willen spelen, maar zal ze-
ker wifi-verbinding vooropstellen. Zelf zou ik 
nog aan kaarten durven denken en eens poke-
ren, dat wel. Ik vrees dat die generatie voor de 
gezelligheid misschien op Tinder zullen gaan 
of pakweg Meetic, Parship en misschien 50plus 
Match, Singles50, be2 of Academic Singles. We 
blijven duidelijk te weinig stilstaan bij de enor-
me evolutie die we nu meemaken, en straks 
zijn we al blij als een kind als we op een terras-
je mogen gaan zitten in een kleine bubbel met 
vier, of als de horeca in juni echt zal opengaan. 
Maar de WZC’s zijn wel goed bezig, het voor-
beeld van ’t Heiveld bewijst dat wel. – (D.D.)
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DE ZOMERZOEKTOCHT IN EEN NOTENDOP 

Je kan kiezen tussen de familiezoektocht en de klassieke zoektocht. 

Je deelnamepakket bestaat uit: 
a. Een of twee zoektochten afhankelijk van je keuze 
b. Een splinternieuwe mooie streekgids (waarde 18 euro!)
c.  Een geschenktas met extra info over de regio 

De familie- en de klassieke zoektocht volgen hetzelfde wandelparcours met: • een wandellus in 
Zulte en een wandellus in Gent.  Wil je met de hele familie, jong en oud, op stap en staat ont-
spanning voor jou centraal, dan kies je voor de familiezoektocht. • Hou je van een uitdaging? 
Dan kies je voor de klassieke zoektocht. • Je kan ook beide combineren. Zo heb je voor “elk wat 
wils” of heb je meteen een nog grotere uitdaging. 

Begin- en eindpunt wandeling: 
• Visit Gent - onthaalpunt Gent:  Sint-Veerleplein 5 (Oude Vismijn), Gent, https://visit.gent.be
 Dagelijks open van 10 tot 18 uur.
• Guldepoort – onthaalpunt Zulte : Dorpsstraat 46, 9870 Zulte-Machelen. Dagelijks open van 9 

tot 14.45 uur.

FIETSTOCHT? 
Neem je graag de fiets bij de hand voor de Zomerzoektocht? Je vindt vanaf 21 juni een fietsrou-
te van Zulte naar Gent en terug op www.dezomerzoektocht.be. De route staat ook in de vra-
genbrochures.  De volledige lus is +/- 65 km lang. Zoek je een fietsverhuurder? Zowel in Gent, 
Zulte en Deinze zijn er verschillende opties waar je (elektrische) fietsen kan huren. Je vindt ze 
eveneens terug op de website www.dezomerzoektocht.be.

Basistarieven: - 27 euro voor een enkel deelnamepakket (klassieke of familiezoektocht + 1 
streekgids) - 37 euro voor een duopakket (2 zoektochten naar keuze + 1 streekgids) 
Tarieven voor leden van Davidsfonds: - 25 euro voor een enkel deelnamepakket (klassieke of 
familiezoektocht + 1 streekgids) - 35 euro voor een duopakket (2 zoektochten naar keuze + 1 
streekgids). Extra korting In Het Accent van mei (tweemaandelijks cultuurkrantje – gratis te ver-
krijgen gewoon op aanvraag) vind je als lezer een extra kortingscode die je recht geeft op nog 
eens 5 euro korting per zoektochtpakket dat je aankoopt. Deze korting telt bovenop je leden-
korting en geldt per pakket. Bestel je dus drie deelnamepakketten, dan krijg je dankzij de co-
de 15 euro korting.

Waar bestellen Destelbergen ? Tel. 09/328 37 59
 email : lucienvanlaere@telenet.be
 Vinkenstraat 12 (secretariaat Davidsfonds)

De 35ste Zomerzoektocht van 
Davidsfonds trekt naar Zul-
te, meer bepaald het lande-
lijke Machelen- aan-de-Leie 
(deelgemeente van Zulte) 
waar kunstenaar Roger Ra-
veel woonde en werkte, en 
naar het historische centrum 
van de stad Gent. De Zomer-
zoektocht is bij uitstek de ‘co-
ronaproof’ zomeractiviteit 
met een grote flexibiliteit! Raadpleeg www.dezomerzoektocht.be voor alle laatste informatie!
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DELT@HOME 
Gratis ontwerp en offerte aan betaalbare prijzen! 

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

Verdeler Happy Cocooning 

zwembaden 
spa's 
sauna’s  
totaalprojecten met poolhouse 

Die ruimte ligt tussen het voetbalveld van 
FC Destelbergen, de bestaande sporthal en 
de Damvallei. De oppervlakte beslaat zo’n 
3.591 m2 en werd in 2019 via erfpacht al toe-
gewezen aan Tennisclub Racso, die er met ei-
gen geld een tennishal wil optrekken. Die 
plannen moeten nog voorkomen.
Groen is niet akkoord dat de beslissing om 
één club te begunstigen zonder inspraak 
werd genomen en hierdoor andere initiatie-
ven het nakijken geeft. Het aansnijden van 
een open groene zone (terrein voor alge-
meen nut) is volgens hen een kaakslag in het 
gezicht van omwonenden en bewuste bur-
gers. “Aandacht voor natuur en ruimtelijke 
ordening is niet vrijblijvend maar cruciaal 
willen we onze omgeving leefbaar houden 
en het water beschikbaar”, aldus de persme-
dedeling van Groen.
Volgens Groen kunnen de signalen van de 
Gecoro, het Provinciebestuur, buurtbewo-
ners, Natuurpunt en vele bezorgde burgers 
niet genegeerd worden. De Gecoro wijst im-
mers naar het Bijzonder Plan van Aanleg 
Bergenmeers dat er pas kwam na moeizaam 
overleg, maar nu van tafel dreigt te worden 
geveegd omwille van één belangengroep. 
Natuurpunt duidt het terrein als vochtig 
buffergebied, hier nieuwe bebouwing ont-
wikkelen is ronduit onverantwoord. De pro-

Groen niet akkoord met plannen nieuwe tennishal
De fractie van “Groen” in de gemeenteraad heeft een actie ondernomen 
om aan te klagen dat de meerderheid (Open-VLD en N-VA) van de 
gemeenteraad, een open ruimte die kadert binnen de sport- en 
recreatiezone op de site Bergenmeers voorziet om er een nieuwe tennishal 
op te trekken. Even verduidelijken…

vincie is dan weer niet overtuigd van de 
argumentatie waarom het aansnijden van 
deze open ruimte het meest optimale sce-
nario is voor de nieuwe overdekte hal. De 
omwonenden zijn bezorgd over de mobili-
teitsimpact, de draagkracht van de omge-
ving en de natuur. Ze stellen met verbazing 
vast dat de hoogdringendheid van de be-
tonstop het bestuur blijkbaar volledig ont-
gaat.  
De Groen-fractie (Martinne Plets, Roger Ly-
beer) stelt zich in deze vragen waarom het 
plan een privilege van één club is. Wij vol-

gen de gemeenteraad niet, maar we zijn wel 
op de hoogte van voorafgaande gesprekken 
met de clubs die nauw palen aan het bewus-
te stuk grond. TC Racso heeft duidelijk nood 
aan uitbreiding met de ruim 1600 leden die 
het telt, en wil de tennishal die conform de 
maatregelen moet ingepland, zelf bekosti-
gen. Het gaat overigens om erfpacht voor een 
periode van 33 jaar, waarbij de gemeente ei-
genaar blijft van de grond. Een tennishal op-
trekken is uiteraard een plan dat de toets van 
de gemeenteraad  en de Provincie moet on-
dergaan. Daarvoor moet alles wel in orde zijn. 
Twee jaar geleden was er nog sprake van om 
er een padel-terrein van te maken. Het gaat 
overigens om een vochtig stuk buffergrond 
waarbij volgens Natuurpunt nieuwe bebou-
wing ontwikkelen onverantwoord is. De mo-
biliteitsimpact ontgaat ons echter, in dat 
gebied mogen al zeker geen auto’s rijden. En 
het terrein ligt er al ruim tien jaar volledig af-
gesloten zonder bestemming. – (D.D.)

Gemeentebestuur betreurt eenzijdige benadering
Namens het schepencollege van Destelbergen kregen we van sportschepen Filip Demeyer 
een reactie op de perscommuniqué van Groen i.v.m. nieuwe tennishal. “Het gemeentebe-
stuur betreurt deze eenzijdige benadering gebaseerd op een aantal onjuistheden. Het gaat 
hier voor alle duidelijkheid om recreatiezone, m.a.w. een zone voor sport- en recreatie die 
ook op die manier wordt ingevuld, waarbij bovendien alle nodige stappen in het kader van 
de te volgen procedure consciëntieus zijn gevolgd. De nodige adviezen werden tijdens het 
dossier ingewonnen, waaronder een gunstig advies van Agentschap Natuur en Bos. Wij be-
reiden van onze kant dan ook een globale reactie voor op basis van de historiek en correcte 
informatie. In afwachting hopen wij dat in plaats van op deze nagel te blijven kloppen, de 
leden (waarvan heel wat inwoners van onze gemeente) binnenkort hun geliefkoosde sport 
zullen kunnen uitoefenen door op een balletje te kloppen,” aldus de mededeling.

In de rand van deze benadering kunnen we ook vertellen dat TC Racso enkele tennisterrei-
nen die ze in huur had (o.m. Bateas) verloor, waardoor de werking van de sportclub in het 
gedrang kwam. 
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GITAARLES voor beginners
TE KALKEN

AKOESTISCH - ELEKTRISCH

Coronaproof!

JO - 0476-74 79 95

Voor een kleinere groep: 
tot maximum 60 personen.

Clubhuis Pius X 
Bredenakkerstraat 27 te 

Destelbergen.

Een gezellig  zaaltje waar alle 
nodige accommodatie aanwezig 

is. De zaal kan  elke dag ter 
beschikking staan, ook op zondag.

Neem contact op
met Mevr. Marleen Vergeylen, 
Bijlokeweg 39 te Destelbergen,

tel. 09/228 80 29
of vergeylen.marleen@skynet.be

OP ZOEK NAAR EEN
GESCHIKTE ZAALTJE

VOOR PRIVE
FEEST OF VERGADERING? 

Open tuindagen VELT
in De Zoetenhof

Op zaterdag 5 en zondag 6 juni zijn er terug 
open tuindagen van Velt. Dat werd recent 
beslist om de Zoetenhof open te stellen op 
deze 2 dagen. Er moest wel nog goedkeu-
ring komen van de gemeente Destelber-
gen maar dit zal geen geen probleem zijn.   
Het aantal plaatsen zal beperkt zijn en 
er zal op voorhand ingeschreven moe-
ten worden. Info bij www.dezoetenhof.
be of info@dezoetenhof.be (D.D.)

Jazz in ’t Park
in Gentbrugge

Een van de activiteiten die je nu al kan 
noteren in uw agenda is “Jazz in ’t Park”. 
Het jazzfestival verhuisde van Gent naar 
het Frans Tochpark in Gentbrugge. Vorig 
jaar was dat nog in de tuin van de Sint-
Pietersabdij. Gent heeft de bedoeling op 
tournee te gaan met het festival in Gentse 
parken, dit keer dus van 2 tot en met 5 
september in het Frans Tochpark in Gent-
brugge. Uiteraard in functie van  de dan 
geldende coronamaatregelen. (D.D.)
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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

Eén keer per jaar bundelen alle Schelde- 
partners hun krachten om iedereen ken-
nis te laten maken met de schoonheid 
van de Scheldevallei. Al jaren wordt ook 
gewerkt aan het project “Rivierpark 
Scheldevallei”. Het Sigmaplan (zie elders 
in deze Wegwijs) en LIFE Sparc investeren 
langs de Schelde in nieuwe natuur die 
ons gaat beschermen tegen overstromin-
gen. Het Regionaal Landschap Schelde-
Durme is dan ook de stimulator om deze 
initiatieven in de kijker te zetten. Dit jaar 
krijgt in onze gemeente, Heusden de 
kans om eens in de schijnwerper te staan. 
Vorig jaar was dat nog Destelbergen. Het 
is dus een vervolg op de tentoonstelling 
“Natuurschoon” die vorig jaar duizenden 
mensen aan het wandelen of fietsen zet-
te in de regio van de Damvallei, de Schel-
de en Destelbergen. Dit keer krijgt het 
initiatief de naam “Hoogtij in Beeld” en 
dat initiatief zal je tijdens de zomer op-
nieuw langs ongekende wegen en paad-
jes leiden in het groene Heusden.
“Hoogtij in Beeld” is dus een leuk initia-
tief waarbij onder meer vooral de Schel-
de aandacht zal krijgen tussen Gent, 
Antwerpen en Mechelen. In dat gebied 
bevinden zich zeven grote deelgebie-
den, nl. de Polders van Kruibeke, de Dur-
mevallei, de Kalkense Meersen en het 
Donkmeer, Klein-Brabant, de Damval-
lei, Dendermonde en omgeving en de 
Rupelstreek. Destelbergen en Natuur-
punt kozen daarvoor opnieuw voor een 
openlucht fototentoonstelling, dit keer 
niet de Damvallei of Destelbergen, maar 
Heusden. De lokale rijkdom even in beeld 
brengen ligt daarbij aan de basis van de 

“HOOGTIJ IN BEELD”…

Opnieuw een coronaproof openlucht fototentoonstelling
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme (een van de 16 Regionale 
Landschappen in Vlaanderen) en Natuurpunt organiseren van 20 juni 
tot en met 19 september andermaal een openlucht fototentoonstelling 
in onze gemeente en bij de buren in de regio.

foto’s. In een lus doorkruist de openlucht 
fototentoonstelling een gebied met een 
unieke getijdennatuur en enkele imposan-
te kastelen die verborgen of verscholen 
liggen in het groen. Vanaf Gent houdt een 
grote getijdensluis die invloed tegen.  De 
boodschap is om tijdens de fototentoon-
stelling even stil te staan bij het initiatief 
en te genieten van al dat natuurschoon 
in onze gemeente. In onze gemeente zal 
het thema draaien rond “De kracht van 
het water” aan de hand van prachtige fo-
to’s die dus in openlucht worden tentoon-
gesteld. Bedoeling is dat wandelaars en 
fietsers onderweg op het uitgestippelde 
parcours even stilstaan bij de foto’s en de 
natuur ook eens in ogenschouw nemen. 
Ook in de buurgemeenten Laarne, Melle, 
Wetteren, Wichelen en Berlare lopen ge-
lijkaardige initiatieven. Wellicht zal ook 
daar de Schelde een rol spelen samen met 
het natuurschoon.
Op www.hoogtijscheldevallei.be kan je 
een overzicht vinden van het hele pro-
gramma. In het geval van onze gemeente 
is het startpunt voorzien aan het oorlogs-
monument in Heusden-dorp. De afstand 
bedraagt zo’n 7 kilometer. Extra info kan 
je vinden op de website van de gemeente 
of bij www.damvallei.be – Aan het start-
punt zal een infobrochure ter beschik-
king zijn, maar ook in enkele horecazaken 
die langs het parcours liggen of online op 
de verschillende website. Vermelden we 
terloops dat dit evenement een bijdra-
ge kreeg van het LIFE-financieringsinstru-
ment van de Europese Unie in het kader 
van Life SPARC. (Space for Adapting the Ri-
ver Scheldt to Climate Change) – (D.D.)

Unieke foto van de Schelde in de buurt 
van Heusdenbrug, met aan de overkant 
Melle en Gentbrugge. (©Vilda)

D&S verhuist
om jullie nog beter 
van dienst
te kunnen zijn!
Onze nieuwe winkel gelegen op de Den-
dermondesteenweg 521 te Destelber-
gen, heeft maar liefst een oppervlakte 
van 580m2.
Hier gaan we een mooi gamma kunnen 
aanbieden in een beleveniswinkel.
Een actieve demokeuken, kijk en luister-
ruimte, een mancavehoek gaan daar-
voor zorgen.
Ook gaan we een naar een klaar terwijl 
je wacht herstelling van Smartphone, ta-
blet en pc/laptop.
Kortom, het wordt de moeite om op 
het verwachte openingsweekend 19 en 
20 Juni langs te komen en onze nieuwe 
winkel te ontdekken. Eworden leuke ac-
ties aan gekoppeld.
Voor update’s kan u ons volgen op Face-
book.

Groeten Steven en het D&S Team
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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

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

Binnenkort beschikt het woonzorgcen-
trum het Berkenhof te Merelbeke over 
vijf aanleunflats. Deze woongelegenhe-
den zijn specifiek ontworpen voor koppels 
waarvan één partner zorgbehoevend is.  
Met deze unieke woonzorgformule biedt 
Zorgband Leie en Schelde de mogelijkheid 
om levenslang samen te blijven ongeacht het 
ziekteverloop van de zorgbehoevende part-
ner.  Want nu is het vaak zo dat één partner 
dan naar het woonzorgcentrum verhuist, en 
dat de andere alleen achter blijft. Dankzij die 
aanleunflats kunnen ze bij elkaar blijven en 
is er ondertussen ondersteuning vanuit het 
woonzorgcentrum. Een aanleunflat bestaat 

Woonzorgcentrum het Berkenhof opent binnenkort 5 aanleunflats
dus uit een zorgkamer en een assistentiewo-
ning.  Binnen de assistentiewoning wordt de 
privacy gegarandeerd voor de valide part-
ner door middel van een badgesysteem.  De 
assistentiewoning is voorzien van een inge-
richte keuken, een afzonderlijke slaapkamer, 
een leefruimte en een terras. 
Geïnteresseerden in deze flats kunnen te-
recht op het nr 09-210 74 70 voor meer info.
Zorgband Leie en Schelde baat vijf woon-
zorgcentra, verschillende lokale dienstencen-
tra, dagverzorgingscentra en assistentieflats 
uit in de rand van Gent. De organisatie heeft 
heel wat thuiszorgdiensten, die actief zijn bij 
kwetsbare doelgroepen in Laarne, Destelber-

gen, Merelbeke en Nazareth. Voorheen wer-
den deze diensten door OCMW besturen en 
de Provincie Oost Vlaanderen uitgebaat.

Contact
Voorzitter Zorgband Leie en Schelde:
Egbert Lachaert: 0486-682405
Algemeen Directeur Zorgband Leie en 
Schelde: Githa Praet: 0473-489112

Volvo Trucks
zoekt 350 nieuwe
medewerkers…
Volvo Trucks blijft goed boeren. Het bedrijf 
aan de Smalleheerweg is op zoek naar zo’n 
350 extra medewerkers. Die moeten straks 
meehelpen om aan de hogere vraag van de 
kopers te kunnen voldoen. Als reden van 
het succes refereert het bedrijf naar twee 
economische meevallers.

De Zweedse groep lanceerde vorig jaar met 
succes een compleet nieuw vrachtwagen-
gamma. En er is de sterk verhoogde e-com-
merce economie die de klanten aanzet om 
hun logistieke vloot te vernieuwen en… uit 
te breiden. Met een verhoogde productie 
tot gevolg.

Ook in Oostakker dat nog altijd kan uitpak-
ken met de grootste Volvo-vrachtwagenfa-
briek in Europa. Die wordt vandaag trou-
wens nog altijd geleid door Oostakkernaar 
én bewoner Koen Knippenberg.

Eric VAN LAECKE    
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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

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

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

Mooi
&

degelijk
werk

De bestaande kleine korven die er al ston-
den werden vervangen door andere iets 
grotere modellen. Het was één van de laat-
ste acties die door woordvoerder Koen Van 
Caimere werd doorgedrukt alvorens zelf 
met pensioen te gaan.
Bij deze aanpak moet zeker geen tekenin-
getje gemaakt: de Dendermondsesteen-
weg heeft in Gent (deels Sint-Amandsberg) 
niet de beste faam inzake netheid. Vaak 
laat men er sluikvuil achter op straat. De 
vuilnisbakken zijn een tip om het anders te 
doen: gebruik ze. Helaas ook al staat er op 
de vuilnisbakken dat het een “kleine daad 
met groot resultaat” is, de realiteit leert 
ons dat er nog velen niet bij de les zijn. 
Recent werd nog ter hoogte van de inrit 
van de Colruyt een camera geplaatst omdat 
daar vaak vuil werd gestort. Dat gaf tijde-
lijk beterschap, maar 
onderzoek heeft uit-
gewezen dat het 
misschien toch be-
ter was om er ook 
opnieuw vuilnisbak-
ken te plaatsen. Die 
staan wel niet op 
die plaats, maar net-
jes verdeeld over de 
hele Dendermondse-
steenweg. Je kan er 
echt niet naast kij-
ken.

KLEINE DAAD – GROOT RESULTAAT

Eindelijk opnieuw
vuilnisbakken op 
Dendermondsesteenweg maar…
Het heeft wat voeten in de aarde 
gehad, maar Ivago heeft uiteindelijk 
toch groen licht gekregen van de stad 
om opnieuw vuilnisbakken te plaatsen 
op de Dendermondsesteenweg. In 
een eerste fase werden er op het 
deel van de Dendermondsesteenweg 
(tussen Dampoort/Antwerpenplein en 
de Cécile Cautermansstraat en Adolf 
Baeyensstraat) al vijftien  groene 
vuilnisbakken geplaatst.

De stad Gent denkt na over de mogelijk-
heden om op korte termijn huwelijkscere-
monies in openlucht te laten plaatsvinden. 
Een en ander is een gevolg van de vraag 
van toekomstige huwelijksparen om iets 
meer volk toe te laten op de burgerlijke 
plechtigheid. Als de huwelijksplechtigheid 
plaatsvindt in het stadhuis is het aantal 
aanwezigen streng beperkt. Dat is ook ove-
rigens in de kerk nog zo. Maar om meer 
aanwezigen toe te laten denkt Gent nu na 
om daarvoor gebruik te maken van de tuin 
van Hotel d’Hane Steenhuyse. Eerder had 

De tuin van Hotel d’Hane Steenhuyse 
is een mooi alternatief voor meer 
publiek bij het burgerlijk huwelijk.

Trouwen in Gent straks ook in openlucht?
de gemeente Destelbergen daarin al het 
voorbeeld gegeven door in primeur vorig 
jaar huwelijken toe te staan in open lucht. 
Daardoor kon meer volk aanwezig zijn en 
werd zeker social distancing in acht geno-
men.
Als het Overlegcomité in de toekomst het 
licht op groen zet om meer mensen toe te 
laten bij ceremonies die buiten plaatsvin-
den, dan zou Gent daarop willen anticipe-
ren. Men is nu bezig alles in orde te brengen 
om buitenhuwelijken mogelijk te maken. 
Die mogelijkheid zal bestaan van zodra en 

zolang de coronamaatre-
gelen buiten meer aanwe-
zigen toelaten dan binnen. 
De locatie ligt ook al vast 
want er zal geopteerd wor-
den voor de tuin van het 
Hotel d’Hane Steenhuyse 
in de Veldstraat. Mogelijks 
zullen er ook nog andere 
toegelaten plaatsen zijn. 
Enig probleem is dat in 
de Veldstraat geen auto’s 
mogen rijden. En de voet-
paden en de straatstenen 
zijn ook niet  denderend. 
We hopen dat geen enkel 
bruidje of bruidegom er de 
voet zal omslaan. – (D.D.)
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kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Café De Nieuwe Admiraal
Dendermondesteenweg 228 - Destelbergen - Tel. 0491-52 75 35

12 juni - 21u: België - Rusland
17 juni - 18u:  Denemarken - België
21 juni - 21u:  Finland - België

Kom de Rode Duivels aanmoedigen
bij ons op groot scherm. Onze parking
wordt omgevormd tot corona-veilig 

supportersdorp tot 200 man !

• Tafels per 4 personen
• Bediening aan tafel
•  Verkrijgbaar: hamburgers, braadworsten
• De best verklede supporter krijgt van ons
 10 drankbonnetjes !
•  Reserveren kan op 0491-52 75 35
 Bij reservering, één uur op voorhand aanwezig zijn aub,
 daarna komt tafel weer vrij

GRATIS ENTREE !

Veel jaren terug stonden er ook al vuilnisbak-
ken langs de Dendermondsesteenweg, maar 
die werden er toen weggehaald omdat Iva-
go van mening was dat het uiteindelijk het 
sluikstorten stimuleerde. Van die mening is 
men nu afgestapt want de steenweg blijft 
op dat vlak een zorgenkind. Volgens de so-
ciale media, en we citeren ook De Gentenaar 
en Ivago, nam het opruimen van sluikstort 
in de buurt van de Dendermondsesteenweg 
de laatste jaren enorme proporties aan. In 
2018 werden 416 sluikstorten opgeruimd, in 

2020 waren dat er al 773. In kilogram uitge-
drukt ging het toen om 12.108 kg. in 2018 en 
zelfs 17.387 vorig jaar. Dit jaar hoopt men al-
vast die getallen sterk omlaag te krijgen. Hoe 
men dat precies gaat doen laat ons sterk ver-
moeden dat er nu ook nog extra controle zal 
plaatsvinden. Of er camera’s komen is niet 
duidelijk, maar het zou zeker tot de moge-
lijkheden behoren, want de stad wil paal en 
perk stellen aan deze situatie. 
Een eerste vaststelling is dat het voorlopig 
nog niet veel uithaalt. De vuilnisbakken wor-
den wel gebruikt, maar sommigen vinden het 

De nieuwe vuilnisbakken op de Dendermondsesteenweg 
hebben tot doel het sluikstorten tegen te gaan. Maar 
dat lukt nog niet altijd goed, en het is nochtans maar 
een “kleine daad voor een groot resultaat”.  – (© D.D.)

nodig precies afval op de mond van de vuilnis-
bak te plaatsen. Overigens is het niet alleen 
de Dendermondsesteenweg die extra aan-
dacht zal krijgen, dat is ook het geval voor de 
Bevrijdingslaan in de Brugse Poort, straks de 
Overpoort, Sint-Pietersplein en de stedelijke 
parken, maar vooral ook de invalswegen. Het 
is ook geen algemene regel horen we, het is 
vaak een afweging waarbij voortschrijdend 
inzicht een rol zal spelen. Maar er zal meer 
nodig zijn want het is nog niet bij iedereen 
doorgedrongen dat het anders moet en kan. 
Met goede wil dan.  – (D.D.)



20                              Nr. 112 - Juni 20219070

Positief gedacht! 
We beseffen de waarde van het water eerst

wanneer de bron is opgedroogd (Thomas Fuller)

info@zinloosgeweld.net

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

Algemene schilderwerken - Binnen en buiten
Behangwerken - Plamuur- en gyprocwerken

Gevelrenovatie - Vloerbekleding

GRATIS ADVIES EN PRIJSOFFERTE

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

Ontdek ons
ook op

                                                                                                 
 
 

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 € 30, - 
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 

In memoriam Norbert De Latte
Wielerliefhebber en clubvoorzitter Nor-
bert De Latte (70) van wielerlclub Vetrapo-
Cycling is net voor Hemelvaartdag overle-
den aan corona. Wij hadden nog contact 
met Norbert die vanuit het Maria Midde-
laresziekenhuis en op intensieve,  enkele 
dagen voordien nog een hoopvol signaal 
gaf. Helaas raakte hij alsnog in coma en 
is overleden. Norbert was een sportieve 
figuur die ruim 40 jaar geleden al aan de 
wieg stond van het wielergebeuren in de 
regio Gent en Laarne. Hij was afkomstig 
van Sint-Amandsberg waar hij ook woonde. Vier jaar geleden 
werd hij weduwnaar. Hij heeft ook twee zonen. Langs deze weg 
bieden we onze deelneming aan. (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.

Al meer dan 25 jaar helpen we vrouwen met een grotere cupmaat de perfect passende 
badmode te vinden. Door middel van persoonlijk advies én de grootste keuze in merken en 
maten. Ontdek nu wat de juiste badmode voor uw figuur kan doen. Kom vrijblijvend langs.

Mag het een maatje meer zijn?

Lingerie en badmode in grote cupmaten

Wegwijs2021-06-PrimaDonnaSwim.indd   1 17/05/2021   09:53
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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

Femma 9070
start voorzichtig terug op
Zintuigenwandeling 
Deze zintuigenwandeling doet je heel ge-
richt wandelen en volledig aanwezig zijn. 
Met een aantal gerichte opdrachten 
schenk je meer aandacht aan het gebruik 
van jouw zintuigen. Elk seizoen heeft zijn 
charme in de natuur, maar de lente geeft 
extra veel om te voelen, te zien, te ho-
ren, te ruiken en te smaken. We wande-
len ongeveer een goed uur. Daarna praten 
we nog een beetje na over het thema op 
een bankje ver uit elkaar. Breng zeker jul-
lie mondmasker mee! 
Wanneer: Dinsdag 8 juni om 19 u 
Gemeentehuis Destelbergen 
Prijs: 3 euro 
Inschrijven:
via mail: vergeylen.marleen@skynet.be of 
via 09/228 80 29.

Wekelijks wandelen 
We zijn op donderdag 20 mei gestart met 
ons wekelijks wandelen op donderdag. 
We komen samen aan het clubhuis om 
19u30 en wandelen zo’n 5 km wat neer-
komt op ongeveer een uurtje stappen. 
We hanteren de corona regels (mondmas-
ker en afstand houden). Wie wil deelne-
men verwittigt via een berichtje op het 
nummer 0479/306719 van An of zij aan-
wezig zal zijn. Indien het weer een buiten-
activiteit niet toelaat word je verwittigd. 
Deze activiteit is gratis. 

Crea-namiddagen 
Ook onze crea-namiddagen op vrijdagna-
middag hebben we op 21 mei corona vei-
lig herstart. De volgende gaan door op 4 
en 18 juni. We doen dat in de tuin van één 
van onze teamleden. 

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

19.965 euro
98.520 km
03/2018
Diesel
96 kW (131 PK)
Manueel

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

9.990 euro
7.950 km
09/2019
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

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

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

8.450 euro
47.520 km
04/2018
Benzine
52 kW (71 PK)
Manueel

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

19.990 euro
25.690 km
08/2018
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond editionFiat Ducato L-H2 Dubbel Cabine - 7 Plaatsen

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

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Invite (EU6d-TZMP)BMW 118 - 1 Hatch - 2015 - Airco + Parkassist

Isuzu D-Max - V Cross - Full option demowagenMitsubishi Space Star 10.i ClearTec - Airco + navigatie

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6Jeep Compass 1.4 Turbo 4x2 Night Eagle (eu6d)

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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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

Volvo vorkheftrucks
op waterstof…
Volvo Trucks blijft technologisch en innovatief alert. 
In het wereldwijde distributiecentrum - gevestigd 
naast de vrachtwagenfabriek - aan de Smalleheer-
weg worden voorhefttrucks getest op waterstof. 
Het proefproject  loopt i.s.m. Toyota en Still die 
aangepaste heftrucks met brandstofcellen aanleve-
ren. Het kennis- en samenwerkingsplatform Water-
stofNet, actief in Vlaanderen en Nederland, staat 
in voor de uitrusting van het mobiele waterstofsta-
tion. Waterstof is het resultaat van elektrolyse van 
water. De techniek is vrij nieuw, bedient zich veelal 
van groene stroom en is vooral duurzaam. Maar 
vandaag ook nog erg duur. Het Volvo ‘onderde-
lencentrum’ maakt gebruik van ruim vierhonderd 
dergelijke logistieke voertuigen…

Eric VAN LAECKE   

Pareltjes van muziek
We kregen bericht van Guy Broeckhove, ex-
DJ van o.a. radio Atlantis, en begeleider van 
Alain Dès, de zanger die enkele jaren gele-
den in Oostakker een prachtige show bracht 
als imitator van Claude Francois. Hij werkte 
ook nog voor Radio Roeland.

Sinds mei presenteert hij op Eclips-TV, elke 
zondag om 13u05 het programma ‘Parel-
tjes’ met voornamelijk feel-good muziek, 
steeds met videoclips. Dit gedurende 10 we-
ken. Het programma wordt op woensdag 
herhaald om 13u15.

De rubriek “The Original” levert het verhaal 
van de origineelste versie en covers van een 
muzieknummer. En bij “Klassiek als Basic” 
wordt bewezen dat moderne componisten 
zich lieten inspireren door klassieke mees-
terwerken.

Eclips TV vind je op kanaal 51 (Telenet), ka-
naal 90 (Proximus), kanaal 39 (Orange) en 
kanaal 13 (TV Vlaanderen).

“Pareltjes” is een productie van ‘Special One 
Entertainment’. – J.C.

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

We proberen regelmatig kort nieuws te brengen, dat later uitgebreid aan  bod zal komen in onze 
‘papieren’ uitgave. We vragen wel - indien je ons wil contacteren - ons te mailen: 

info@dewegwijs.be of te bellen naar 0478-97 87 11.
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Beide gemeenten, toen nog zelfstan-
dig moesten echter grond en inwoners af-
staan. Laarne en Kalken stonden daarvoor 
niet te springen, en Lokeren dat ook deels 
voordien tot de parochie van Beervelde be-
hoorde, werd zelfs van een kleine annexa-
tie gespaard. Wij hebben contact genomen 
met voorzitter Bert Vervaet van het DSMG, 
en die schreef over de geschiedenis van 
Beervelde en over 200 jaar parochie een 
interessant boek, waaruit we de gegevens 
mochten gebruiken. We hebben ook ande-
re bronnen gevonden o.m. bij de Provincie 
en van Leon De Wilde die wellicht een van 

Eerst parochie van Destelbergen, later op eigen benen (2)

Destelbergen en Heusden steunden 
zelfstandig Beervelde in 1921
Voor Beervelde komen er straks belangrijke maanden aan want er 
mag misschien feest gevierd n.a.v. van het 100-jarig bestaan van 
Beervelde. De gemeente werd in 1921 zelfstandig en dat kon mits de 
goedkeuring van de Provincie en met akkoord van Destelbergen en 
ook Heusden, en dat al kort na de Eerste Wereldoorlog. 

de eerste boeken schreef, en uiteraard 
in het archief van de Oost-Oudburg bij 
Louis Gevaert.
Dat Beervelde van oudsher een ge-
hucht of wijk was van Destelbergen 
staat buiten kijf. Bij de wet van 20 
april 1921 werd Beervelde tot gemeen-
te opgericht met gedeelten van de ge-
meenten Kalken (Vijfhoek, Koorveld, 
Kerrebroek), Laarne (Magret en Klein 
Gent) en Heusden (Ertbuer, vroeger 
Ertbuur geschreven). Ook de enclave 
Raveschoot (vroeger Wetteren) werd 
toegevoegd. De wijk Oudenbos in Lo-

keren, alhoewel tot kerkelijk Beer-
velde behorend, werd er door de 
Provincie niet aan toegevoegd.
Uit de geschiedenis leren we dat er 
altijd al vraag was om van Beervel-
de een zelfstandige gemeente te 
maken. In die tijd waren de afstan-
den voor de plaatselijke bevolking 
té groot om telkens naar Destelber-
gen te gaan. Honderd jaar voordien 
was er, in de Hollandse overheer-
sing al vraag om een schepen van 
Beervelde te hebben in het bestuur 
van Destelbergen. En toen België 
onafhankelijk werd in 1831 en er 
in 1836 een nieuwe gemeentewet 
werd gestemd, sprak men in Beer-
velde van de ‘Destelbergense kliek-
geest’ om aan te tonen dat het 
vooral Destelbergenaars waren die de plak zwaaiden 
in de gemeenteraad. Inwoners van Beervelde hadden 
in het schepencollege zelfs geen vertegenwoordiger. 
De Gouverneur heeft toen beslist dat dit moest bij-
gestuurd na een vraag met veel handtekeningen, zo 
hebben we uit opzoekingen van Marc Imschoot ge-
leerd in Heemkundig Nieuws.
Bert Vervaet: “Bij de opzoekingen voor mijn boek heb 
ik zelf ondervonden hoe Beervelde doorheen de eeu-
wen de uithoek was geweest van parochies, heerlijk-
heden en kasselrijen.
Wat aan de basis om van Beervelde een zelfstandige 
gemeente te maken lag wat voor de hand, nl. het ver-
langen van de bewoners, die veraf woonden van al-
le centra. Wat in 1809 de parochie Beervelde werd en 
in 1921 de gemeente Beervelde lag eeuwenlang op 
de uithoek van meerdere parochies: Destelbergen, 
Kalken, Laarne, Heusden. Ook een deel van Lokeren 
werd parochie en ook mensen van Zeveneken en Lo-
christi kwamen naar de kapel van Beervelde. Burger-
lijk woonden die mensen voor een deel bovendien 
op Wetteren (namelijk de heerlijkheden Raveschoot 
en Ertbuer). Voor dopen, huwelijken en uitvaarten 
moest men dus kilometers ver over zanderige wegen 
en ook voor de burgerlijke aangelegenheden was er 
ter plaatse geen mogelijkheid om een en ander te re-
gelen. Al vanaf de jaren 1600 werden verzoeken ge-
formuleerd door bewoners,  door eigenaars en door 
de kapelaan van Beervelde om een aparte parochie te 
worden. Tijdens de Franse bezetting werd de bestuur-
lijke indeling “gemeente” (commune) ingevoerd. De 
meeste gemeenten werden uiteindelijk ingericht met 
als grenzen de parochiegrenzen. Beervelde was noch 
het een noch het ander. In 1804 werd door  twee be-
woners van Beervelde,  grootgrondbezitter Jean Fran-
çois de Loose (voorouder van Renaud de Kerchove de 
Denterghem) en notaris Livinus De Bruycker, het ver-
zoek gericht tot de bisschop van Gent om van Beer-
velde een parochie te maken en tot de prefect van 
het Scheldedepartement om van Beervelde een ge-
meente te maken. De parochie ontstond in 1809, op 
de gemeente moest dus langer worden gewacht. De 
vraag naar een zelfstandige gemeente kwam tijdens 
de 19de eeuw af en toe weer boven, maar zonder re-

Cyriel 
Verschraegen 
was 30 jaar 
burgemeester 
van Beervelde. 
(Repro D.D.)

Oud beeld van één van 
de belangrijkste straten in 
Beervelde: de Rivierstraat. 
(repro 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

sultaat. In 1895-1896 werd een grote petitie 
gehouden, ondertekend door vele bewoners 
van de parochie. De gemeentebesturen van 
Kalken en Laarne reageerden negatief. De-
stelbergen en Heusden daarentegen waren 
positief.  De gemeenteraad van Destelbergen 
uitte zich op 11 maart 1900 unaniem voor-
stander van de zelfstandigheid van Beervel-
de. Nog later, op 19 december 1919 gaf de 
provincieraad van Oost-Vlaanderen een gun-
stig advies voor de zelfstandigheid van Beer-
velde. Er kwam pas verandering in 1921. In 
januari 1921 werd André graaf de Kercho-
ve de Denterghem (grootvader van Renaud 
graaf de Kerchove de Denterghem) de gou-
verneur van Oost-Vlaanderen. En dan is het 
vlug gegaan. Op 26 februari 1921 diende eer-
ste minister Carton de Wiart het wetsvoorstel 
in, dat door Kamer en Senaat spoedig werd 
goedgekeurd, en op 19 april 1921 onderte-
kende koning Albert de wet die Beervelde tot 
zelfstandige gemeente maakte”, zegt Ver-
vaet. 
“De eerste burgemeester was Cyriel Drieg-
he, van de katholieke partij, die zes zetels 
behaalde tegenover de vijf zetels van de libe-
rale partij. In het allereerste jaar van bestaan 
zat er wel een liberaal in het schepencolle-
ge, namelijk Hubert Ongena. Alleen tijdens 
een korte periode in en na de Tweede We-
reldoorlog, was de burgemeester niet van 
de katholieke partij. Van 1941 tot 1944 was 
Gaston Leroy burgemeester (lid van het VNV, 
en oorlogsburgemeester) en in 1945-1946, 
was Jozef Stevens dienstdoend burgemeester 
(lid van de Liberale Partij). Al de andere bur-
gemeesters en dienstdoende burgemeesters 
waren van de katholieke partij”, aldus nog 
Vervaet. 

DESTELBERGEN TOEGEVOEGD
AAN BEERVELDE…
Maar de geschiedenis is niet volledig als we 
ook zelf niet nog wat kunnen aanvullen.  
Bij de start telde Beervelde 2.792 inwoners, 
maar op 1 januari 1943 waren er plots 3.638. 
En dat is raar, want de bevolking was in feite 
geslonken. Maar wat is er gebeurd? In 1942 
waren er maar 2.611 inwoners, maar bij be-
sluit van 15 mei 1942, van kracht getreden 
op 1 juli ’42, door secretaris-generaal Rom-
see van het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Volksgezondheid, werd Groot-Gent 
opgericht. Uiteraard had de Duitse bezetter 
dat in de hand gewerkt. Het grootste deel 
van Destelbergen werd bij Gent ingelijfd en 
het overige deel met liefst 1.037 inwoners 
aan Beervelde toegevoegd. Op dat ogenblik 
is Beervelde dé grote gemeente en paalt het 
aan Lokeren en aan Gent. Gaston Le Roy was 
al burgemeester en blijft dat tot 1944. Mau-
rice Jughters die burgemeester was in Des-
telbergen, verlaat dan het schepencollege 
in Destelbergen, maar hij is wel commissaris-
burgemeester in een overkoepelende functie 
en moet toezicht houden op Oostakker, De-
steldonk, Zaffelare, Zeveneken, Beervelde, 
Lochristi, Heusden en Destelbergen, waar-
door hij zelfs met Edmond De Geest (ver-
plicht aangesteld) een boodschapper moest 
krijgen, want het gebied om op te volgen 
was te uitgestrekt. Die burgemeesters uit 
de oorlogsperiode, Le Roy en Jughters zijn 
evenwel nooit bij K.B. benoemd, waardoor 
ze dus vaak niet opduiken in de geschiede-
nis of  bij auteurs. In Destelbergen hangen 
in de trapzaal alle burgemeesters die de ge-

meente gekend heeft, en ook daar hangt 
Jughters begrijpelijk niet bij. Ook van Petrus 
Mattens (Heusden 1904-1911) ontbreekt de 
foto, maar dat is omdat de foto niet gevon-
den werd. Dus als iemand die foto heeft, dan 
mag je dat laten weten.
Van heemkundige Louis Gevaert kregen 
we nog aanvulling over de burgemeesters 
van Beervelde: Cyriel Drieghe (1921-1923), 
Jozef Stevens (dienstdoende 1923-1927), 
Aloïs Spruyt (1927-1928), Kamiel Baele (1928-
1932), Kamiel De Clercq (1932-1941), Gaston 

Uniek beeld van de lokale fotograaf Rogiers: 
wijlen koningin Elisabeth tijdens een bezoek in 
1955 aan Beervelde.

Le Roy (1941-1944), Cesar Imschoot (1944-45, 
dienstdoende), Emiel Troch (1945-46, dienst-
doende) en de allerlaatste Cyriel Verschraegen 
(vanaf de eerste verkiezing na WO II, 1947 tot 
de fusie met Lochristi op 1 januari 1977). Met 
alle respect van sommige burgemeesters was 
hun periode wel erg kort. Alleen Verschraegen 
maakte daarop een uitzondering (geboren in 
Destelbergen). Een hoogtepunt in Beervelde 
was het bezoek van wijlen koningin Elisabeth 
in 1955. Een massa volk kwam haar toejuichen, 
ook daar zijn nog beelden van. - (D.D.)
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De haarwerkspecialiste maakt al jaren voor kan-
kerpatiënten of mensen die hun haar verliezen 
door alopecia, stress of andere aandoeningen.  
Haar klanten bedanken haar dikwijls met bloe-
men of chocolaatjes. “Maar eigenlijk doe ik ge-
woon mijn werk”. Annick is al jaren passioneel 
met haar bezig. “Er zijn echter ook kinderen die 
om een of andere reden weinig of geen haar 
hebben, of aan haarverlies lijden, en ook daar 
wou ik iets aan doen”. Na wat opzoekingswerk 
kwam ze terecht bij het AMC-ziekenhuis in Am-
sterdam. Ze leerde er Ivonne De Boer kennen, 
die de vzw Haarwerken Nederland opstartte. 
“Ik haalde daar de inspiratie om ook in België 
iets dergelijks te doen, maar zag het groter dan 
alleen de kinderen uit mijn straat of uit mijn 
buurt. Samen met collega’s Cathy uit Erembo-
degem en David uit Duffel hebben we de Bel-
gische tak van vzw Haarwensen opgestart. We 
geven kinderen tot 18 jaar, met medische pro-
blemen, een gratis pruik van écht haar. En we 
zorgen ervoor dat het geen euro kost aan de 
ouders”.
Alvorens aan de slag te gaan overlegden ze 

Haarwensen vzw kijkt verder dan
kindjes uit de straat alleen
Annick De Jaeger, zaakvoerster van Het Haarhuis in Oostakker, stichtte vier 
jaar geleden de vzw Haarwensen op. Ze steekt haar handen letterlijk en 
figuurlijk in het haar...

goed en plaatsten een aandoenlijk filmpje op 
internet. “We kregen ook reactie van collega’s 
uit West-Vlaanderen (Nathalie), en Els uit Lim-
burg. Op die manier hebben we kunnen de 
mensen dus in elke Vlaamse provincie iemand 
van ons bereiken, zodat verre verplaatsingen 
kunnen vermeden worden”.

PRAKTISCH
Om één kinderpruik te maken is al gauw 650 
gram haar nodig. “Het haar moet aan bepaalde 
criteria voldoen: minstens 30 centimeter lang, 
niet gekleurd, niet grijs. Kortom ‘maagdelijk 
haar’ is wat we zoeken. “Onze jongeren krijgen 
ook een ‘isomo-hoofd’ mee naar huis alsook 
verzorgingsproducten en een borstel. En om de 
twee maanden krijgen ze een gratis onderhoud. 
De voorbije vier jaar mochten we al 185 kinde-
ren een nieuwe start geven” aldus nog Annick.

WAAROM  vzw HAARWERKEN?
De moeder van Annick stierf jammer genoeg op 
zestigjarige leeftijd aan kanker. “Ik had lang het 
gevoel dat ik te weinig voor haar heb kunnen 

doen en het was mijn zus die mij de suggestie 
deed om iets met pruiken te gaan doen. Toen ik 
op een beurs de kans kreeg om een pruik ‘bij te 
knippen’ was ik overtuigd, ik had de smaak te 
pakken. En de trein was vertrokken”.

DONATIES
Zo’n pruik kost natuurlijk handenvol geld. Maar 
de organisatie kan rekenen op enkele gulle 
schenkers, o.a. serviceclubs, tevreden ouders 
die al eens een eetfestijn organiseren, zelfs een 
schooldirecteur nam al eens het heft in handen 
om iets te organiseren ten voordele van Haar-
werken. “Dat doet echt deugd. We steken heel 
veel tijd en moeite in onze vzw en als we zien 
hoe het anderen gelukkig maakt, en hoe het 
mensen aanzet om ons te sponsoren, dan maakt 
mij dat gelukkig”.
Kappers die zich geroepen voelen om haardo-
naties te doen kunnen steeds contact opnemen 
op onderstaande email of gsm-nummer.
Ben je als lezer ook geraakt door dit mooie ver-
haal?  Particulieren kunnen ook doneren op 
BE43 0018 0100 8801. Bij voorbaat bedankt !

Meer info:
info@haarwensen.be of 0499-427 355
www.hethaarhuis.be
www.haarwensen.be

Tekst en foto’s: Jan Callebert
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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

HUIS

KANTOORRUIMTE

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

- Instapklare gezinswoning 
- Energiezuinig gerenoveerd 
- Uitbreidingsmogelijkheden 
- Zonnige tuin met zwembad 
- Rustige ligging met vlotte bereikbaarheid 
EPC: 171 kWh/m²; UC: 2395825-RES-1. Wglk, Gvkr, 

Gvv, Vg. Effectief overstromingsgevoelig gebied . 

- 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. 

OOSTERZELE

MERELBEKE

LEMBERGESTRAAT 9

MEIERIJ 32

REF. 2568985

REF. 2277924

- Centrale ligging in centrum Nazareth 
- Veel visibiliteit  
- Voldoende parkeergelegenheid 
- Tijdloze en open inrichting 

EPC in opmaak. Wg, Vg, Vv, Gvkr. 

NAZARETH
DEINZESTRAAT 25BREF. 2290440

4

1
108 m2

300,5 m2

3830m²

- 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 !

VERKOCHT !

APPARTEMENT

22 m²

2

1

200 m2

389 m²
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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 

Het is een mooi gebouw, waarvan de Heus-
dense architect Ronny Lippens er destijds 
een schaalmodel gemaakt heeft. Het is wel 
gebouwd door graaf Emmanuel-Ignace 
d’Hane en zijn zoon. De prachtige achterge-
vel is van 1773. Ronny Lippens weet er alles 
van. Hij mat als architect de fameuze achter-
gevel op tot in de kleinste details en op een 
schaal van 1 cm = 20 cm. Het staat op kalk en 
vormde een onderdeel van zijn werk als ar-
chitect. Na zijn studie als architect is Ronny 
Lippens drie jaar les beginnen volgen voor 
monumentenzorg, hij kreeg daarbij steun 
van zijn vriend Geert Van Doorne, die toen 

Heusdense architect tekende hotel d’Hane-Steenhuyse op schaal
Het hotel d’Hane-Steenhuyse in de Veldstraat is de jongste tijd in de actualiteit. 
Als het even losloopt bestaat de kans dat de stad Gent er voortaan in openlucht 
de burgerlijke huwelijken laat plaatsvinden. 

directeur was van Monumentenzorg Gent. 
Zijn werk staat nu op kalk en op tal van fo-
to’s. Een immens werk want het is echt ook 
wel tot in detail uitgewerkt. We brengen dit 
verhaal omdat de Heusdense architect eind 
deze maand met pensioen gaat na 43 jaar 
actief geweest te zijn in architectuur, interi-
eur- en vooral monumentenzorg. 
De Heusdense architect weet dan ook alles 
van dit vermaarde hotel d’Hane-Steenhuy-
se. “Onder Jan-Baptiste d¹Hane-Steenhuyse 
speelde het hotel een belangrijke rol en 
herbergde het talrijke historische figuren”, 
vertelt architect Lippens ons tijdens een in-

terview in zijn woning 
in de Hooistraat.  Ja-
ren runde hij er het ar-
chitectenbureau ARRA, 
samen met zijn echtge-
note Annik Audenaert, 
ook zelf architect. Ron-
ny Lippens realiseerde 
in zijn beroepsleven tal 
van creaties in nieuw-
bouw, renovatie en 
industriebouw. Zijn 
voorliefde ging voor-
al uit naar monumen-
ten en restauraties. Zo 
heeft hij in zijn studie 
monumentenzorg de 
opmeting gedaan van 
tal van monumentale 
gebouwen. Onder an-
dere de masjestueu-
ze achtergevel van het 
Hotel d’Hane-Steen-
huyse in de Veldstraat 

is er één van. “In mijn periode was compu-
tertekenen er nog niet bij, alles werd met 
de hand gedetailleerd opgemeten en met 
de pen uitgetekend op kalkpapier. In dit 
specifieke geval was dat echt een heel huza-
renstuk, en daar ben ik enorm fier over. Op 
mijn palmares staat ook de restauratie van 
de voorgevel van het ‘Huis van de Onvrije 
Schippers’ op de Korenlei in Gent (het hui-
dig restaurant Allegro Moderato). Dat werk 
staat dus ook op mijn c.v.”, grapt Lippens.
Ronny Lippens heeft zich als architect altijd 
aangetrokken gevoeld tot monumenten en 
erfgoed. Zijn woning hangt vol met kunst, 
vaak ook foto’s en schilderijen die verwijzen 
naar een roemrijk verleden inzake monu-
menten. Hij mag ook fier zijn op zijn ge-
detailleerde studie van het ‘Godshuis’ van 
Sint-Laureins, dat hij uiteindelijk als land-
schapsbepalende gebouw van de sloop-
hamer redde. “In dat Godshuis werden nu 

Bij wat hij zelf ook een van zijn 
belangrijkste realisaties vindt: 
de gedetailleerde opmeting van 
hotel d’Hane-Steenhuyse op 
kalkpapier. (©L.N./D.D.)
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DE MEYER BVBA
Metsel- en betonwerken

Nieuwbouw en verbouwingen

Notaxlaan 1 - 9070 Destelbergen
joh_demeyer@hotmail.com

0472-233 407

30
JAAR

feest- en vergaderzalen en een hotel-res-
taurant gevestigd”, weet de architect.
Naast zijn werk als architect heeft hij zich 
ook enorm verdiept in de geschiedenis 
van Hotel d’Hane-Steenhuyse. Hij kent 
door opzoekingen en zijn intense con-
tacten met Geert Van Doorne tal van in-
teressante details. Eentje daarvan is zelfs 
gelinkt aan Heusden. Ronny Lippens:  “In 
begin XIX kwam onder meer de koning 
van Frankrijk Lodewijk XVIII, er in balling-
schap tijdens de periode die we ons herin-
neren als de ‘Honderd Dagen’ (1815). De 
Gentenaars noemden hem Lodewijk ‘die 
zwiet’ (nvdr. dix-huit) en hij was al zeker 
verlekkerd op de asperges d’Heusdine, 
een lekkernij”.

Ronny Lippens leidt nog tot eind deze 
maand het architectenburo ARRA dat ge-
specialiseerd is in architectuur, restaura-
tie en als veiligheidscoördinator. Hij heeft 
thuis in Heusden foto’s, tekeningen, boe-
ken die allemaal gelinkt zijn aan hotel 
d’Hane-Steenhuyse, vooral omdat hij er 
zelf ook door gefascineerd is. “Ik heb al-
lerlei opzoekingen gedaan want dit is echt 
wel een fenomenaal gebouw dat je eens 
moet gezien hebben,” vertelt hij ons. “Als 
je een bezoek brengt moet je het tegen-
overliggende ‘Huis Arnold Vanderhaegen’ 
ook eens bezoeken, het is zeker de moei-
te waard om deze pareltjes in de binnen-
stad eens te bewonderen”. 

Het hotel in de Veldstraat is voortaan gra-
tis te bezoeken op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14-18u, een echt stiltegebied 
van Gent, in de Veldstraat 55. – (D.D.)
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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

In zekere zin is het toch nog een 
feesteditie geworden, maar het 
feit dat de activiteiten niet tijdig 
konden aangekondigd voor het 
weekend van 24 en 25 april, en 
de geldende coronabeperkingen, 
werd het toch nog een meevaller. 
In de Gallische hoeve was de acti-
viteit (De dromen van de Kelten) 
meteen volzet. Heel leuk en ont-

spannend was dan weer de fiets-
tocht waarbij Destelbergen werd 
voorgesteld als de “Lusthof aan 
de Schelde”, een initiatief van 
twee studenten van UGent.
De fietstocht waarvoor een app 
werd ontwikkeld die je kan down-
loaden via de AppStore of Google 
Play werd vooraf gelanceerd en 
voorgesteld via een korte plech-

20ste verjaardag van Erfgoeddag
met voortaan toeristische app

Destelbergen Lusthof aan de Schelde
In samenwerking met de gemeente, de Gallische Hoeve 
en Erfgoed Viersprong hadden naar aanleiding van de 
20ste verjaardag van de Erfgoeddag een aantal activiteiten 
plaats die een beetje door de mazen van het net vielen.

Bij de voorstelling van de app met een 
erfgoedfietsroute was studente Celien Stevens, 
burgemeester en schepen, en ‘veerman’ Frank 
D’Haene aanwezig. (©G.H. repro 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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tigheid door studente Celien Stevens, burge-
meester Sierens, toerismeschepen Raman en 
‘veerman’ Frank D’Haene. Het initiatief vergt 
uiteraard wat toelichting want de fietstocht is 
ook wel de moeite waard. 
Twee Masterstudenten Geschiedenis van de 
Univ Gent, Celien Stevens en Titouan Mares, 
hebben er hun eindwerk van gemaakt en zet-
ten daarmee Destelbergen en Heusden eens 
echt in de schijnwerpers. Ze deden dat in op-
dracht en met support van het Onderzoeksse-
minarie Publieksgeschiedenis. De app en hun 
verhaal verwijzen naar “Destelbergen als lust-
hof aan de Schelde”. Ze hebben er ook flink wat 
onderzoek naar gedaan, maar er steekt uiter-
aard ook naast waarheid misschien wat fictie in. 
Het gaat om een fietstocht van zo’n 19 kilome-
ter waarbij je zowel Des-
telbergen als Heusden op 
een toffe en leerrijke ma-
nier leert kennen.
Kort samengevat steekt 
het zo in elkaar: de fiets-
tocht start via de app in 
de tuin van het gemeen-
tehuis, Kasteel Van Acker, 
ook al wat geschiedenis 
dus. Een veerman – een re-
ferentie aan de Veerdreef 
aan de Schelde – leidt de 
fietsers via de QR-codes 
langs verhalen op vijftien 
onverwachte locaties: de 
regio van de Damvallei, 
met de Boccaccio, de vroe-
gere bloemisterijen in de 
buurt van ’t Haeseveld, de 
kastelen van Heusdongen 

en Stas de Richelle, maar ook het bedevaarts-
oord Bergenkruis en domein De Kollebloem ko-
men er in voor.
In zekere zin gaat het om een succesvolle loka-
le beleving want er wordt verwezen naar het 
mooi volk dat destijds gepasseerd is in Destel-
bergen en Heusden. Vaak tweedeverblijvers die 
wilden ontsnappen aan de drukte van de stad 
en uiteindelijk zorgden voor de instroom van 
adel, kasteelbewoners en ondernemers. Voor 
het geval men rode oortjes zou krijgen, met 
Lusthof aan de Schelde verwijst men wel de-
gelijk naar de lusthoven die eigenlijk luxueuze 
buitenverblijven waren die werden opgetrok-
ken in de prachtige natuur van Destelbergen en 
Heusden. Dat is geen verzinsel maar is pure re-
aliteit geweest. “Ook studenten kwamen hier 

op het einde van de 19de 
eeuw naar Heusden, waar 
onder meer sluitingsfees-
ten, de pré-100 dagen van 
nu werden georganiseerd. 
Versta daaronder ezels-
koersen en loopwedstrij-
den,” vernamen we. Bij 
hun zoektocht naar die 
lokale geschiedenis lieten 
de twee studenten zich 
grondig informeren door 
heemkundige Louis Ge-
vaert, die zelf auteur is 
van het kastelenboek en 
hun bewoners in Destel-
bergen en Heusden. De 
fietstocht kwam ook tot 
stand in samenwerking 
met de Ugent en het In-
stituut voor Publieksge-

schiedenis. Twee lokale toneelacteurs, Annemie 
Van Durme (Elck ’t Syne) en Frank D’Haene (De 
Scheldezonen) leverden de stemmen voor de 
verhalen, fotomateriaal werd nog aangeleverd 
door collega Gaston Raman en door Louis Ge-
vaert. Illustraties zijn van Stefani Servaege.
De gemeente is uiteraard fier over de nieu-
we toeristische app die Destelbergen en Heus-
den eens in de kijker zet. Het was allemaal niet 
gemakkelijk om dit te realiseren in deze coro-
natijden, maar het is echt wel aardig gelukt. 
Burgemeester Sierens en schepen Raman had-
den dan ook veel lof voor het initiatief. “De 
toegang tot onze cultuur en ons erfgoed wordt 
daardoor ook een stuk laagdrempeliger”, wist 
de burgemeester. Ook schepen van Toerisme 
Wim Raman (N-VA) had alleen maar lof voor 
het initiatief: “Het sluit mooi aan bij onze plan-
nen om het toeristisch gebeuren op een meer 
moderne manier aan te bieden”. Vooral de de 
Natuurschoon-wandeling (via Natuurpunt en de 
gemeente) heeft vorig jaar al aangetoond dat 
lokale beleving het voorbije coronajaar erg suc-
cesvol werd. De komende zomer komt er ove-
rigens nog een wandelroute in Heusden bij zo 
vernamen we. De ErfgoedApp zal de lijn van 
de buurtbeleving in eigen gemeente alvast een 
beetje aanzwengelen. De fietsroute kan mis-
schien in de toekomst nog uitgebreid worden 
met enkele andere aantrekkingspunten.
‘Destelbergen, Lusthof aan de Schelde’ kan je 
dus starten achter het gemeentehuis (folders 
zijn daar te vinden) maar inpikken kan ook op 
elke andere locatie langs de route, dus dat gaat 
aardig meevallen. De app inschakelen, de QR-
code scannen (staat ook op de website van de 
gemeente) op de overeenkomstige locatie, en 
genieten maar. – (D.D.)

De QR-code en wat uitleg staan 
achteraan het gemeentehuis.
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DINSDAG 15 JUNI
WOENSDAG 16 JUNI
DONDERDAG 17 JUNI
VAN 10U tot 18U
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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

De twee zijn boezemvrienden en het lag al lang vast dat ze samen de Gi-
ro zouden rijden. Iljo als de wegkapitein en de meest ervaring rijke renner 
van de ploeg van Deceuninck-Quick Step en Remco Evenepoel samen met 
João Almeida als speerpunten en kopmannen voor de eindzege. 

Evenepoel en Keisse 
samen tijdens een rit in 
het begin van de Giro.

Iljo Keisse kamergenoot en piloot
van Remco Evenepoel
We gaan het natuurlijk maar weten op zondag 30 mei als de Giro 
aankomt in Milaan, maar de kans is groot dat Remco Evenepoel 
zal meedoen voor de eindwinst in de Ronde van Italië. Leuk om 
weten is dat, mocht dit echt lukken, het ook misschien wel een 
beetje dankzij onze inwoner Iljo Keisse (38) zal zijn.

We hadden aan Iljo gevraagd om ons wat 
info door te spelen en eventueel een fo-
to van op hun hotelkamer, maar door de 
drukte is het er nog niet van gekomen. 
Maar we kennen de weg om ons uit de 
slag te helpen, en weten inmiddels ook 
dat Keisse columnist is in de Giro voor Het 
Nieuwsblad (dinsdag, donderdag en za-
terdag). Zijn dagen zijn dus goed gevuld 
want hij moet in de koers ook nog Remco 
piloteren door het peloton. Al in de eer-
ste ritten heeft hij dat prima gedaan want 
Evenepoel won al punten en extra secon-
den in de tussenspurten. Daarvoor kan hij 
dus een beroep doen op Iljo die bulkt van 
het koersdoorzicht. Het is ook niet zijn eer-
ste Giro, hij heeft er al enkele op zijn ac-
tief staan. In 2015 won hij zelf in Milaan de 
laatste rit voor zijn vluchtgezel Luke Dur-
bridge.
Keisse schikt zich in zijn ‘knechtenrol’ en 
weet dan ook wat van hem wordt ver-
wacht, en dat weet ook Evenepoel. 
Belangrijk om weten is dat Iljo in zijn wie-
lercarrière ook al drie keer de ‘Kristallen 
Zweetdruppel’ won als beste helper. Dat 
typeert hem nog best denken we. – (D.D.)

U zoekt een zaal? 
VZW Parthenon heeft een zaal voor

25 tot 100 personen. Deze staat gratis ter 
beschikking (onder voorwaarden) op een unieke 

locatie voor jouw trouw-, verjaardags-, doop-, 
familie-, jubileum-, lente-, communie-, bedrijfsfeest. 

Ook seminarie, conferentie, productvoorstelling 
of een wekelijkse vergadering behoren tot de 
mogelijkheden. Dit alles op een steenworp van 

hartje Gent te Destelbergen. 
Parthenon bezit een gezellig authentiek karakter, 
heeft naast een grote tuin en overdekt terras een 
ruime parking op het domein en is omringd door 

rustgevend groen. 

Meer weten?
Contacteer ons op m.thielemans@skynet.be

Parthenon
Veldekensstraat 64
9070  Destelbergen

0474-272 157

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" +32 (0)499/33.64.92

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

NIEUW: 
THULE FIETSENDRAGERS

WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

Thule Velocompact 925
2 fietsen

399,00 € incl. BTW

Thule Velocompact 927
3 fietsen

470,00 € incl. BTW

Thule Easyfold XT 933
2 fietsen

599,00 € incl. BTW

Thule Easyfold XT 934
3 fietsen

699,00 € incl. BTW

Thule oprijgoot 933-4 voor 
Thule EasyFold XT

62,00 € incl. BTW

Prijzen geldig op 1/04/2021 onder voorbehoud van wijzigingen.
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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 
VADERDAG 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

Ze besloten een ritje te organiseren 
naar 4 diverse woonzorgcentra. Daar 
konden de bewoners nog eens enkele 
auto’s bewonderen waar ze misschien 
zelf ooit nog mee gereden hadden. De 
rit startte aan het clublokaal, de Kring 
Westveld rond de klok van 14u en het 
zonnetje was alvast van de partij.
Zowat 45 auto’s en 4 moto’s vertrokken 
van daaruit in colonne voor een moo-
ie rit, langs Destelbergen reden ze zo 
Lochristi binnen. Het eerste woonzorg-
centrum waar ze even over de parking 
mochten rijden was WZC Sint-Pieter in 
de Bosdreef. Daarna werd rustig verder 
gebold richting Heusden. Rond de geb-
ouwen WZC Kouterhof werd een toert-
je gereden. De bewoners zwaaiden 

GRW start met Woonzorgcentrum corona-rit
De Gentsche retrowielen haalden eindelijk hun oldtimer 
nog eens van stal om in groep te rijden. Niet evident, want 
daarvoor heb je momenteel toestemming nodig van elke 
gemeente waar je doorrijdt.

ook hier vanop een terras of vanuit 
hun kamer naar alle mooie oldtim-
ers die voorbijreden.

Na dit bezoek werd de weg verd-
er gezet naar “De zevensterre” in 
Laarne. Op de parking van deze 
zaak werd coronaproof gepau-
zeerd. Iedereen kreeg een beker 
koffie en een lekker stukje vlaai aan 
de auto geserveerd. Wie een toilet-
bezoek moest doen, kon dat mits 
een mondmasker te dragen en vol-
doende afstand te houden. Alles 
werd nauwlettend door de organ-
isatoren in het oog gehouden. Na 
een halfuurtje werd er weer rustig 
aangezet richting Melle. WZC Ka-

nunnik Triest was de volgende locatie waar langs de 
parking onze bolides aan de bewoners werden ge-
toond. Hierna werd onmiddellijk verder koers gezet 
naar WZC Helianthus aan de Brusselsesteenweg. 
Ook hier mochten we eventjes helemaal rond het 
complex rijden om uitgebreid te zwaaien en te toet-
eren naar alle bewoners achter het raam of op di-
verse terrasjes. Aan de ingang stond ook hier een 
enthousiaste delegatie van bewoners en personeel 
die heel erg genoten van al die “schuune auto’s”. 
Onder luid applaus vertrokken iedereen daar om 
nog een laatste keer één voor één in de Kouterslag 
gefotografeerd te worden door onze huisfotograaf 
Dirk De Bourderé. 

Ondertussen vernamen we dat de deelnemers heel 
enthousiast waren over deze rit in eigen omgev-
ing, langs mooie wegen, met een goed doel! Allicht 
wordt dit een jaarlijks terugkerende traditie.

Tekst: Ulrike Buyle 
Foto’s: Dirk De Bourderé
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Restaurant open
Vanaf heden is het restaurant open, telkens van donderdag tot zondag.

Ons gezellig terras is doorlopend open.
We hebben een vaste kaart, vele suggesties en elke maand een ander menu.

We kijken er naar uit om iedereen terug te verwelkomen.
 

Vaderdagontbijt
Een mand vol lekkers voor de liefste papa’s

Je kan ze komen ophalen of we brengen ze bij jou thuis
Een afhaal menu voor vaderdag is er ook

 

Kant en klare BBQ boxen
(groentjes, sausjes, aardappel en vlees en/of vis of veggie)

Alles klaar om je gasten te ontvangen,
jij zorgt enkel voor de drank, het vuur en de gezelligheid!

Wij zorgen voor het eten!

Alle info op www.delagevuurse.be
De Lage Vuurse - Motorstraat 115 - 9000 Gent -09 251 08 08

Urban Base ontstond in 
2020 toen Liza Heirman 
en Lauren Spruyt beslo-
ten om hun krachten te 
bundelen. De nieuwe 
dansschool is een samen-
smelting van iDancity en 
de dansschool die Liza voor-
dien runde in Sint-Amandsberg. Zoals de 
naam al doet vermoeden, wil Urban Base 
een veilige basis (‘base’) zijn waar iedereen 
zich comfortabel voelt om te komen dan-
sen. 

42 uur
De dansschool is actief in Destelbergen 
(sporthal Bergenmeers), Heusden (sporthal 
De Klaver) en Sint-Amandsberg (sporthal 
Sint-Janscollege) en biedt elke week van 
maandag tot zaterdag 42 uur les aan. Ur-
ban Base richt zich op alle leeftijden: kinde-
ren van drie jaar kunnen er al terecht voor 
kleuterdans en volwassenen kunnen zich 
onder andere inschrijven voor een work-
out of fundance. Bovendien bieden ze tal 
van dansstijlen aan waaronder hiphop, gir-
ly en modern. Tegenwoordig telt de vereni-
ging 450 leden en zijn er 18 lesgevers actief. 

Workshops en kampen
De dansschool organiseert ook workshops 
en kampen in de schoolvakanties en zo-
mervakantie, waardoor er het hele jaar 
door iets te doen is. Op het einde van het 
dansjaar organiseren ze normaal een show 
maar dat was dit jaar uiteraard niet moge-
lijk. Daarnaast telt de school drie wedstrijd-
teams die doorheen het jaar deelnemen 
aan competities. Momenteel is ook dat be-
perkt en zijn er enkel online wedstrijden.  

  Vereniging in de kijker:

Urban Base
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 
dansschool Urban Base. 
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zondag 13 juni 2021
25ste ontbijtactie Basisschool Pius X

Kinderontbijt

1 broodje + koek
+ choco + confituur
+ boter + cornflakes 
+ fruit + drinkyoghurt

verrassing

Standaard ontbijt

2 broodjes + boterkoek
+ confituur + choco

+ boter + kaas + fruit 
+ yoghurt + peperkoek

Gezond ontbijt

1 broodje + huisgemaakte
granola + fruit + griekse

yoghurt + notenmix
+ pure chocolade

+ plantaardige melk
+ mueslireep

+ thee + honing

Luxe ontbijt
voor 1 persoon

1 broodje + 1 croissant 
+ 1 boterkoek + boter

+ confituur + choco + kaas 
+ boursin + fruit + fruitsap
+ yoghurt + hard gekookt

eitje + peperkoek
+ flesje bubbels

Feestelijk gezinsontbijt
voor 2 volwassenen  

en 2 kinderen
g

Combinatie van het 
beste uit alle ontbijten 

(mét aardbeien & bubbels)

PRAKTISCH ?
Op zondag 13 juni 2021 kan je jouw ontbijt vanaf 7u30 op school afhalen (bij voorkeur te voet/fiets).
Levering aan huis kan voor 1 extra per leveringsadres.
Wij zijn op de dag van de ontbijtactie bereikbaar bij eventuele problemen op het nummer 0485/93 50 86 (tot 10u00).
De klas die het meeste ontbijten aanbrengt, krijgt een ontbijtbuffet in de klas! We houden rekening met het aantal leerlingen
per klas. Vermeld dus zeker de klas(sen) van uw kind(eren). Bij meerdere kinderen telt de bestelling voor de klas van elk kind.

HOE BESTELLEN ?
Bij voorkeur online via www.bit.ly/ontbijtpiusx met betaling via overschrijving t.e.m. 2 juni 2021.
Ofwel via onderstaand formulier met gepast geld, persoonlijk of via een leerling op school te bezorgen, 
t.e.m. 2 juni 2021. Adres: Bredenakkerstraat 31, 9070 Destelbergen, Tel. 09/228 36 69.
De leerlingen, leerkrachten en de leden van de PiusXOuders danken je hartelijk voor jouw bestelling!

Aantal Prijs/stuk Totaal
Kinderontbijt
Standaard ontbijt
Gezond ontbijt
Luxe ontbijt (1p)
Gezinsontbijt (4p)

Algemeen totaal

Kruis aan

We halen zelf de bestelling af tussen 7.30 en 9.30u in de refter van school.

Levering bij mij thuis tussen 7u45 en 9u (enkel in onderstaande gemeenten)

Omcirkel de gemeente: Destelbergen / Gentbrugge / Heusden / Lochristi / Oostakker / Sint-Amandsberg
Mag er aangebeld worden? ja / neen (omcirkel)

Ik schenk dit ontbijt aan (enkel in onderstaande gemeenten)

Omcirkel de gemeente: Destelbergen / Gentbrugge / Heusden / Lochristi / Oostakker / Sint-Amandsberg
Mag er aangebeld worden? ja / neen (omcirkel)

Bestelling ontbijtactie 13 juni 2021 
Naam : 
Telefoonnummer :
Ouder van (vermeld klas(sen)!) :

Voeg hierbij gepast geld onder gesloten omslag toe.

Verwen jezelf of schenk jouw 
buren, familie of vrienden een 
heerlijk PiusXOntbijt. 

De opbrengst gaat naar de 
aankoop van een educatief 

bouwpakket Creatool.

Scan mij!

Jo’s Repair Shop BV | Kerkwegelakker 12A | B-9080 Lochristi | +32 (0)9 355 37 80  

Covid-19 bescherming RUIME STOCK Airco en luchtkoelers   

ventilatoren   

insectenweerders 

info@josrepairshop.be              www.josrepairshop.be 

Mondmaskers / handgel /  
volgelaatschermen / zepen /  
handschoenen 

Buiten dansen
Ook wat de lessen betreft moest Urban Base 
het afgelopen jaar zoals zovele andere ver-
enigingen creatief uit de hoek komen. Om 
ondanks de opgelegde maatregelen toch 
zoveel mogelijk te kunnen doen, gingen ze 
op zoek naar geschikte buitenlocaties. Daar 
werd zelfs bij vriestemperaturen gedanst. 

Contact
Meer informatie over Urban Base is te vin-
den via de website urbanbasedancestudio.
com of op de instagrampagina. 

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: Urban Base
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Griet Hoet en Anneleen Monsieur 
winnen Wereldbeker
De Belgische deelnemers aan de Wereldbe-
ker G-wielrennen in Oostende hebben dui-
delijk van zich laten spreken. Ook al speelde 
het thuisvoordeel misschien in hun voordeel, 
de prestaties van ons lokale team Griet Hoet 
(slechtziend) en Anneleen Monsieur mag er 
best wezen. Het duo won immers de tijdrit 
over 20 km. Op de weg met maar liefst acht 
seconden verschil op de teams uit Polen en 
Engeland. Ze wonnen dus goud in de Wereld-
beker en zijn nu quasi zeker van hun selectie 
voor de Olympische G-spelen in Tokio. We 
willen hier ook wel even de andere Belgen 
vernoemen. Ewoud Vromant won goud in de 
discipline tijdrijden. Handbiker Maxime Hor-
dies (tetraplegie) won goud in zijn tijdrit. Tim 
Celen (T2) haalde zilver in de tijdrit en won 
goud in de wegrit. Goed om weten is dat Griet 
Hoet nu in Gent samenwoont met haar vrien-
din Anneleen, ze is geen inwoonster meer. – 
(D.D.)

Het duo in actie tijdens 
de Wereldbeker in 
Oostende waarbij ze 
goud haalden. 

WORDT JOUW VOLGENDE OPEL ELEKTRISCH?
OVERTUIG JEZELF IN 90 DAGEN.

Elektrisch rijden is een grote stap. Daarom geeft 
Opel je alle tijd. Ontdek alle voordelen van elektrisch 
rijden in een Opel tijdens onze Electric Days. Ben je 
na 90 dagen toch nog niet overtuigd van je Mokka-     
of Corsa-    ? Ruil ‘m dan gewoon in voor een benzine- 
of dieselmodel. Wedden dat je ‘m toch houdt? 

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.
*Ontdek alle voorwaarden op www.opel.be

MOKKA-      17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)
CORSA-       16,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 337 KM (WLTP)

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

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

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

www.bettermindscoaching.com

• Heb je twijfels of vragen over je huidige job?
• Weet je wat je wil, maar durf je de stap niet te 

zetten?
• Snak je naar een betere work/life balans?
• Ben je gestresseerd, gespannen op je werk? Of 

ervaar je geen plezier en voel je je futloos?
• Wil je ontdekken wat je sterktes en talenten zijn? 

Of je kwaliteiten meer zichtbaar maken?
• Droom je van je eigen bedrijf, maar durf je de stap 

niet zetten?

Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou!

BETTER MINDS, BETTER WORK, 
BETTER LIFE

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

Geen zitdagen voor
invullen belastingsaangifte
Door het coronavirus heeft de FOD Financiën 
beslist om de jaarlijkse lokale zitdagen te an-
nuleren. Hulp bij het invullen van de belasting-
aangifte wordt opnieuw volledig telefonisch 
georganiseerd. Er zijn twee mogelijkheden: als 
je voorheen ook via de telefoon hulp kreeg van 
de belastingen, dan zal je ook nu opnieuw wor-
den opgebeld. Je kan ook zelf contact opnemen 
als je een papieren aangifte hebt gekregen, nl. 
op het nummer 02/579.20.30. – (D.D.)
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Wandelaars bezorgd over
ingevallen stal voor asbestvezels

De stallingen zijn wellicht door de storm ingevallen, 
bovenop liggen duidelijk golfplaten. (D.D.)

In de Scheldekant staat er een in-
gevallen stal, waarop zich nog 
van die oude golfplaten bevin-
den. Een en ander van dat ge-
bouw is door de laatste stormen 
middendoor gebroken, waar-
door wandelaars ongerust zijn 
dat daardoor asbestvezels zou-
den kunnen rondvliegen. Van en-
kele wandelaars kregen we de tip 
dat dit behalve geen fraai zicht is 
in onze gemeente, het ook mo-
gelijks gevaarlijk kan zijn door 
asbestvezels. De Milieudienst van 
de gemeente werd op de hoog-

te gebracht en heeft de eigenaar 
gecontacteerd met de bedoeling 
dat het gebouwtje wordt opge-
ruimd. Volgens de gemeente is er 
geen acuut gevaar, maar het kan 
ook niet zo blijven staan en moet 
dus snel opgelost worden.
Op nog twee andere plaatsen in 
de gemeente zijn ook nog an-
dere stallingen, maar dan met 
dakpannen, ingestort. Eentje 
daarvan bevindt zich in de Ma-
gerstraat in Heusden. Ook dat is 
niet meteen een fraai zicht.

(D.D.)

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

Simonne De Visscher
op zondag
Als het even meezit en met de toegelaten 
activiteiten, zal ook kunstenares Simonne 
De Visscher uit de Jagerstraat 5 in Destelber-
gen, haar kunst en bijhorende mooie tuin 
open stellen voor het publiek, maar dan op 
afspraak. Er zou gestart worden vanaf be-
gin juni, telkens op zondag en na afspraak, 
vermoedelijk tot eind september. Simonne 
en Raf verwachten uw telefoontje voor de 
reservatie op gsm 0472/58.42.94. Zie ook de 
nieuwe website: www.simonnedevisscher.be 
– Je kan de galerij ook op Instagram raadple-
gen: http://www.instagram.com/simonnede-
visscher/ - (D.D.)

Maatwerk is ons vak, reeds 3 generaties lang !

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

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

www.bracke-interieur.be - www.facebook.com/MaatwerkBrackeInterieur
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Mijn eigen vader was kort na de Eerste We-
reldoorlog twee jaar radio-telegrafist (1921-
1922) bij de militaire veiligheid in Duitsland, 
die toen ten westen van de Rijn gestatio-
neerd was. Hij wist van een voorval (21-3-
1922) die toen het nieuws beroerde en alle 
kranten haalde. Het raakte vooral de Belgi-
sche militairen als bezetters (cfr. verdrag van 
Versailles waarbij  Fransen, Engelsen en Bel-
gen zorgden voor de tijdelijke bezetting in 
drie delen van Duitsland na de oorlog). Ik had 
het verhaal heel lang geleden gehoord van 

Ook Heusden had een (gerechtelijke) collaborant:

Franz Schmitz wou men liever dood dan levend
Het kan misschien wat luguber klinken, maar ook Heusden had een 
collaborant die 75 jaar geleden meer dan eens de kranten haalde. Hij woonde 
in de oorlogsjaren een tijdje in de Penswegel 46 (nu de Pensstraat) in 
Heusden. Maar toen was dat nog een smal wegeltje van amper anderhalve 
meter breed. Schmitz was een gerechtelijk inspecteur in Gent die in de 
oorlogsjaren twee petjes opzette, want hij was toegevoegd aan de Duitse 
Geheime Feldpolizei (GFP). In Heusden wou het verzet hem liever dood dan 
levend, want hij werd meermaals door verzetslui onder vuur genomen. Zijn 
naam? Franz Schmitz, een man met een ingewikkelde loopbaan en enorm 
gevreesd voor zijn aanpak. Zijn verhaal gaat honderd jaar ver in de tijd terug.

mijn vader, omdat de man ooit in de straat had 
gewoond waar ik ook woonde. Maar door re-
cent het boek ‘Gebroken arm der wet’ (over 
de Gerechtelijke Politie bij het Parket van Gent 
in Wereldoorlog II) te lezen kon ik de feiten 
opnieuw plaatsen. Het voorval kon immers ge-
linkt aan Franz Schmitz (°St-Joost-ten-Node 
13-2-1896) die ook ingedeeld was bij de mili-
taire veiligheid en die op een avond bij een 
controle met een collega, twee Duitse Schutz-
polizisten staande hield. De reden was dat ze 
in de verboden zone terechtgekomen waren. 
Er volgde een schermutseling waarbij een van 
de twee SchuPo’s, nl. Franz Chmielewski, de 
Belgische collega van Schmitz in een wurg-
greep nam. Franz Schmitz komt tussenbeide 
maar trekt meteen zijn revolver en schiet de 
Duitser met een nekschot dood. Heel dat ver-
haal staat neergeschreven in dat boek ‘De ge-
broken arm der wet’ van Marc Verschooris, en 
ook het vervolg op dit dramatisch gebeuren 
waarbij een Duitser wraak neemt op de Belgi-
sche luitenant José Graff. Die Waalse militair 
werd bij zijn terugkeer naar zijn verblijf met 
een tram,  met vier kogels doodgeschoten. 
Duidelijk represaille dus. De zaken zorgden 
toen in het bezet deel van Duitsland maar ook 
in België voor veel beroering. De zaak komt 
voor de krijgsraad en blijft niet zonder gevolg. 

Maar daarvoor moet je het boek wel eens le-
zen. Het lijvige werk is spijtig genoeg nu mo-
gelijks al aan een tweede druk toe, want in dit 
genre is het een leerrijk werk over de oorlog 
en het verzet en bij uitbreiding het Gerecht. 
Overigens in Duitsland blijft de spanning du-
ren tot in 1923, en dan vooral in de buurt van 
de rivierhavens Duisburg-Ruhrort en Düssel-
dorf, waar het geweld een hoogtepunt be-
reikt in 1923 met een dodelijke aanslag op 
een trein met Belgische vakantiegangers in 
Hochsfeld. Maar dat is een ander verhaal. Voor 
Schmitz zal het allemaal een gevolg hebben 
voor zijn verdere leven en later een link krij-
gen met Gent (en Sint-Amandsberg en Heus-
den waar Schmitz ging wonen). Franz Schmitz 
ontloopt zijn straf niet, want ook in de Duit-
se pers is men niet mals, maar hij krijgt reha-
bilitatie en gratie, maar zal niet in Sankt-Vith 
politiecommissaris worden, wat hij persoonlijk 
nastreefde, want dat is toegevoegd aan Bel-
gië met een nog Duitssprekende bevolking. 
Maar in Gent kan hij na een examen wel een 
gerechtelijke carrière opstarten. Op een be-
paald ogenblik in mei ’40  hoort hij zelfs tot de 
Staatsveiligheid. Maar na wat tribulaties in het 
begin van de oorlog beslist hij om persoon-
lijke redenen om toch te onderduiken want 
zijn verleden in Duitsland spreekt in zijn na-
deel bij de bezetter. Maar in juli ’40 wordt hij 
alsnog opgepakt door de Duitse bezetters na 
de loslippigheid van zijn huisdokter uit Sint-
Amandsberg. Schmitz woont immers in de 
Sint-Baafskouterstraat, en het mag toeval zijn, 
maar daar heb ik zelf ook vele jaren later, nog 
enkele jaren gewoond. Bij de GFP Dienststelle 
in Gent herinneren ze zich natuurlijk zijn voor-
val in 1922 met een dode Duitse politieman op 
zijn geweten. Om een lang verhaal wat in te 
korten: Franz Schmitz heeft geluk, hij kan zich 
uit zijn netelige situatie praten want hij is met 
een Duitse vrouw, Rosa Emma Schmits, op 20-
2-1924 gehuwd in zijn periode dat hij nog in 
Krefeld (D.) verbleef. Schmitz spreekt dus aar-
dig Duits, is bovendien Frans- en Engelstalig 
en zijn moedertaal is Nederlands. Zo’n man 
kunnen ze bij de Geheime Feldpolizei dus ge-
bruiken, want hij heeft ook een verleden in 
Duitsland als vertaler-tolk en is officieel lid van 
de Gerechtelijke Politie in Gent. Zijn overgang 
wordt overeengekomen, maar eerst blijft hij 
echt nog op de loonlijst staan bij de Gerech-
telijke Politie. Maar als hij officieus wordt 
toegevoegd aan de Abwebrstelle als verbin-
dingsman tussen GFP en de Procureur-Gene-
raal zet hij meteen een tweede petje op bij 
de GFP. Om zich verdienstelijk te maken wordt 
hij overigens meer en meer een echte boeman 
voor het verzet. Bij het Parket zijn er vooral 
mensen die eerder in stilte bij het verzet aan-
leunen, maar er zijn ook ‘sympathisanten’ 
voor de Duitsers. Het is er voor sommigen op 
eieren lopen. Franz Schmitz maakt daar han-
dig gebruik van en werkt zich dan ook vooral 
op om in de gratie te komen van de bezetter. 
Hij krijgt voor dat werk vaak schouderklopjes 
omwille van de goede afloop bij opzoekingen, 
arrestaties of als tipgever. Dat hij dan regel-
matig landgenoten laat oppakken ontgaat 
het lokale verzet niet, maar is dan wel zeer ge-
waardeerd bij de Duitsers. Schmitz werkt zich 
echt omhoog in de hoop bij de bezetter carri-
ère te maken, wat tot wrevel zal leiden bij de 
top van het Parket, want hij wordt later toch 
van de loonlijst geschrapt omdat hij vooral 
voor de GFP werkt. Maar dat vormt geen pro-
bleem, ook de Duitsers betalen goed. 

De jonge en iets oudere Franz Schmitz, in 
Heusden wou men hem liever kwijt dan rijk. 
(repro D.D.)
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Groenstraat 76 – 9041 Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Kom ons
ruim aanbod
ontdekken
in de
toonzaal.

Schmitz wordt bij alles betrokken, hij combi-
neert allerlei taken tot wrevel van de Parket-
leiding, maar wordt vooral gevreesd door het 
verzet want hij pakt meerdere verzetsmensen 
op. Hij is ook goed bevriend met twee nazi-
gezinde politiemannen, namelijk  de politie-
inspecteurs Amaat Gordijn (een oud-strijder 
’14-’18) en Emile Duym. Die laatste wordt zelfs 
privéchauffeur van toenmalig oorlogsburge-
meester Hendrik Elias in Gent. Als Schmitz uit-
rukt zijn het vaak die mannen die meehelpen. 
Schmitz en Gordijn die in dezelfde buurt wo-
nen, zitten vaak ’s nachts op café in de buurt 
van het Heirnisplein in Sint-Amandsberg. Ver-

Grafsteen van de twee verzetsmannen
die geëxecuteerd werden door de actie van Schmitz. (D.D.)

zetsmannen Constant De 
Greef (commandant in het 
verzet) en Louis Wewer 
plannen daar een aanslag 
op Schmitz, maar kun-
nen dat toch niet uitvoe-
ren omdat er teveel volk 
is in dat Duitsgezinde ca-
fé in Sint-Amandsberg. 
Schmitz is wel actief be-
trokken bij een schietpar-
tij waarbij verzetsmensen 
in de val worden gelokt 
aan de Sint-Michielsbrug 
in Gent. De Sint-Amands-
bergenaars Constant De 
Greef en politieagent Flo-
rimond Smeets zullen later 
geëxecuteerd worden voor 
hun betrokkenheid bij die 

zaak. Schmitz laat ook verzetsmannen in de 
val lopen via infiltranten, maar als hij naar 
Heusden gaat wonen met zijn vrouw, wordt 
hij ook daar pas een schietschijf. Partizanen 
of verzetsmannen jagen op hem, en hij over-
leeft ternauwernood een aanslag op 30 mei 
‘44 die later zal toegeschreven worden aan de 
Heusdense verzetsleider Albert (Bob) Temmer-
man. Veldwachter Richard D’Haene uit Heus-
den wordt ondervraagd naar de daders, maar 
weet bewust toch van niks. Voor die aanslag 
worden wel alle zeilen bijgezet door de mi-
litaire politie en zullen Heusdenaars Richard 
Burms en Albert Scheire voor korte tijd wor-

den aangehouden. Burms zal op 8 juli ’44 ove-
rigens in Gent worden neergeschoten door 
de Duitsers. De bevolkingsdienst van Heusden 
met aan het hoofd Judith Cools, krijgt dan 
ook het bezoek van de politiemannen Gordijn 
en Duym, de vrienden van Franz dus, en die 
snuisteren in de bevolkingsboeken naar alle 
mogelijke namen en adressen van Heusdense 
verdachten uit het verzet.
Schmitz zal van zijn verwondingen herstellen, 
eerst in Gent en later in Duitsland. Maar hij 
wordt na de bevrijding wel meteen geschrapt 
als Gerechtelijk Inspecteur op 11 september 
’44. In april ’45 duikt hij plots op als tolk en 
chauffeur bij een Britse divisie. Ook daar heeft 
hij zich uit zijn netelige situatie kunnen klap-
pen. Maar hij wordt gezocht en alsnog opge-
pakt. Hij woont dan officieel nog altijd in de 
Penswegel in Heusden, maar zal op 14 juni 
1948 de doodstraf krijgen door het Militair Hof 
in Gent. Hij vliegt in de gevangenis van Vorst 
waar hij op †8-9-1950 zal overlijden. Al die tijd 
bleef hij ingeschreven in Heusden, want de ge-
vangenis is blijkbaar geen ‘vaste’ ingeschreven 
woonplaats. Echtgenote Rosa Schmitz-Schmits 
zal verhuizen uit Heusden en de Penswegel op 
27 mei 1948, waarna ze naar Brussel trekt en 
daar zal overlijden. Ze hadden geen kinderen 
en dus geen afstammelingen. Het is spijtig dat 
het boek niet voorradig is in de gemeentelijke 
bibliotheek, vooral omwille van de vele verha-
len die gelinkt zijn aan Heusden.

Manu Debruyne

Liefdevolle herinnering aan

de heer

Guy Melkebeke

echtgenoot van Christine Droesbeke

 papa van Thomas & Cristina, Delphine & Ben

opa van Juliet, Margot, Carole, Emiel, Celeste

geboren te Zottegem op 25 juni 1955

en overleden te Leuven op 2 mei 2021

De afscheidsplechtigheid en de bijzetting op de begraafplaats
 te Heusden hebben in beperkte kring plaatsgevonden.

www.uitvaartzorg-dewending.be
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De heemkundige kaart
van De Oost-Oudburg

Wat we weten van...

9070

Sedert 1 mei is op de website www.deoostoudburg.be een ‘Heem-
kundige Kaart van De Oost-Oudburg’ ter inzage voor iedereen.
Eerst met klein erfgoed, er zijn ondertussen meer dan 280 kapel-
letje in ondermeer Destelbergen, Heusden, Sint-Amands-
berg, Oostakker, Lochristi, Desteldonk en Mendonk op 
de kaart aangeduid met een icoon.

In de toekomst zal dezelfde kaart ook dienen om ande-
re onderwerpen aan te duiden, denk maar aan ‘De Mo-
lens’, ‘De Kastelen’, ‘Sporen & monumenten van WOI 
en WOII’, ‘Kunst in de straten’, ‘Tuinbouw-Sierteelt’, 
‘Ramen-in-lood’, enz.

Door op het menu op -KAART- te klikken,
ontrolt hij zich op uw scherm.

Eens de kaart op uw scherm, kan je in- of uitzoomen door 
te scrollen in de kaart. Zo kan je nu vlotjes een aantal ver-
geten plaatsen van kapelletjes opsnorren, een lijstje opstellen en dan met de fiets 
erop uit trekken. Onderweg kan je indien nodig met de smartphone de informatie 
terug opzoeken.

Voilà, terug een coronaveilige zoekdag met je ‘bubbel’.

Tips voor maximale beleving:
Door op onze Heemkundige kaart op een icoon te klikken, verschijnt een kleine 
fiche. Klik op de kapelnaam voor nog meer informatie, een kaartje en foto’s.
Door daarna nogmaals op een foto te klikken komen alle foto’s van het item 
iets groter op je scherm, één voor één, door op het pijltje rechts onder de foto te 
klikken. Met het kruisje rechts bovenaan de foto sluit je de foto en ben je terug 
op de fiche.

Ook in het kleine kaartje, links van de foto, kan je door te scrollen, uitzoemen 
om beter te situeren waar het kapelletje staat.
Onderaan de fiche vind je de naam van de deelgemeente waar het bekeken kapelletje staat. 
Als je daar op klikt, krijg je de lijst van kapellen van enkel die deelgemeente.
Maak je keuze in die lijst en klikt de volgende naam aan, enz.
Ook onder de grote kaart vind je de lijst met de namen van de op de kaart gezette kapelletjes. 
Ook in die lijst kan je scrollen, klik op een naam en nog een klik op het wippende icoon om 
de fiche te zien, enz.
Wie nog meer wilt weten over het onderwerp die hij aanklikte, zoekt naar het icoon ‘Ka-
pelbronnen’, te vinden op het perceel waar het DSMG gevestigd is, Groot Begijnhof 46 te 
Sint-Amandsberg of komt naar de bibliotheek van het DSMG.

Straks eens proberen?
We wensen je alvast succes met je opzoekingswerk!

Louis Gevaert
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Heropening terrassen zorgde voor volkstoeloop
Waar de terrassen op zaterdag 8 mei 
heropenden was het meteen een flinke 
volkstoeloop.

Ook al moest je vooraf reserveren het 
was vooral in de namiddag overal druk, 
en al zeker toen het in de namiddag ook 
plots nog door een windje enkele graden 
warmer werd. We gaan ze niet allemaal 
opsommen want misschien kunnen we 
er echt wel enkele vergeten, maar het 
drukst was het in de tuin van ’t Haese-

veld, op de grens van Destelbergen met 
Sint-Amandsberg. Er stond voor alle weers-
situaties ook voldoende parasols. Dat was 
ook het geval op zondag. Leuk was het 
ook aan Aleize in het Reinaertpark dat 
voor het eerst in zoveel maanden opnieuw 
openging. De lokale bevolking heeft bij de 
terrasheropening aangetoond dat ze de 
uitbaters een warm hart toedragen. Ner-
gens waren incidenten, integendeel het 
liep leuk en tof zoals we dat in Destelber-
gen gewoon zijn. – (D.D.)

Zal de huisvuilophaling
nog meer stijgen?
We horen steeds meer signalen dat de kos-
ten voor huisvuilophaling in de toekomst 
nog zullen stijgen. We hebben dat uit bron-
nen bij Ivago want er is het voorbije jaar 
wel degelijk een bepaalde tendens vastge-
steld. Mensen zouden steeds meer sorteren, 
maar dat heeft ook voor gevolg dat er een 
financiële druk ontstaat. Het restafval (in de 
zwarte container) is duidelijk gedaald, maar 
de GFT en de blauwe zak zijn dan weer ge-
stegen. In de jongste gemeenteraad heeft 
Carolien Ongena namens de CD&V-fractie 
gewezen op het feit dat de mooie resulta-
ten zich niet vertalen in het weegsysteem. 
Er werd door haar vooraf gewezen op het 
feit dat er meer zou betaald worden door de 
inwoners binnen het nieuwe weegsysteem. 
Dat werd toen ontkend, maar uit de reëele 
cijfers zou nu toch blijken dat ondanks de 
daling van 146 naar 128 kilo per inwoner, er 
toch 70.000 euro meer betaald is. In 2019 was 
dat 508.000 euro, in 2020 beliep dat bedrag 
578.550 euro.

De CD&V-fractie staat achter het nieuwe 
weegsysteem want als je moet betalen per 
kilo dan ga je zeker beter sorteren en be-
wuster omgaan met afval. “Maar nu heeft 
het precies weg van een extra belasting”, zo 
laat ze in een persmededeling weten. “Dat 
heeft voor ons niets meer te maken met het 
principe: de vervuiler betaalt, integendeel; 
iedereen betaalt gewoon. Natuurlijk zullen 
er individuele gevallen zijn die minder beta-
len voor hun afval. Maar om als gemeente 
70.000 euro meer inkomsten te genereren uit 
afval, en dat terwijl het aantal kilo’s substan-
tieel gedaald is, dan kan het toch niet anders 
dat een pak gezinnen meer betalen voor hun 
containers. En in de toekomst ziet er niet 
echt rooskleurig uit. In de nota die we kre-
gen van de schepen staat dat de kosten voor 
het ophalen en verwerken van afval alleen 
maar zullen stijgen. Ook al zullen we samen 
minder afval aanbieden en nog beter selec-
teren. Er staat ook dat de tarieven die we 
nu per kilo betalen, niet kunnen verhoogd 
worden, omdat ze al aan de hoge kant zijn. 
Dus zullen we volgend jaar of het jaar nadien 
ook moeten betalen voor alle fracties die we 
misschien naar het containerpark brengen”, 
aldus Ongena. 
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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!)

De Werf is één van de projectlocaties van vzw 
aPart, waar het team On@Break² gehuisvest 
is. Dit team organiseert begeleidingen voor 
jongeren en hun context binnen het onder-
wijslandschap.  Een opmerkelijk project dat 
zeker wat aandacht mag krijgen.
De Werf is zelf geen school. De mensen van 
team On@Break² willen er wel mee voor zor-
gen dat elke leerling een positieve schoolloop-
baan kan hebben. Iedereen weet dat het wel 
eens moeilijk kan lopen op school. Het is in 
die situaties dat scholen het team On@Break² 
kunnen aanspreken: “De manier waarop we 
die ondersteuning bieden is verschillend naar-
gelang de nood van de leerling en zijn om-
geving.  Ons aanbod gaat van individuele be-
geleiding van een leerling, over werken met 
groepen leerlingen, maar ook groepen leer-
krachten tot een procesbegeleiding van het 
ganse schoolbeleid” vertelt teamverantwoor-
delijke Brenda Vermeire ons.
Naast de locatie in de Werf is het team On@
Break² ook werkzaam in de regio Meetjesland 
en Zuid – Oost-Vlaanderen. Boeiend is hoe 
het team uitgaat van een positieve kijk: “Wij 

EVEN VOORSTELLEN:

De Werf in de Destelbergenstraat
In de Destelbergenstraat in Sint-Amandsberg stap of fiets je de oprijlaan op 
tussen de huizen met nummer 59 en 63 en je komt terecht op het terrein van 
De Werf. Het ligt allemaal wat verdoken. We gingen dan ook nieuwsgierig eens 
kijken wat daar allemaal gebeurt, want er zijn veel activiteiten met jongeren.

blijven niet staan bij zogenaamde problemen, 
wij zijn oplossingsgericht. We gaan op zoek 
naar krachten, bij de leerlingen, maar ook 
in de omgeving: bij leerkrachten, in de klas-
groep, in de familie of kring rond de jongere. 
We werken op maat: we bekijken elke situatie 
en zetten dan een proces uit om vooruit te 
komen. Als er breuken zijn, als er zaken zijn 
misgelopen, dan gaan wij zoeken met de ver-
schillende partijen hoe we die weer kunnen 
herstellen,”  vernemen we.
Om dat te kunnen doen heb je een hele reeks 
methodieken: spelvormen, gespreksvormen, 
doe-opdrachten, uitdagingen… Het kan gaan 
over kwaliteiten, kwaadheid een plek geven, 
samenwerken, talenten ontdekken... Maar 
vooral belangrijk zijn de begeleiders: “Een be-
geleider moet creatief zijn en flexibel kunnen 
inspelen op situaties. En uiteraard moet je als 
begeleider ook open van geest zijn: je kan 
goed luisteren en je inleven in de andere. Zo 
leg je verbinding met leerlingen en leerkrach-
ten en help je hen ook verbinding te leggen 
met elkaar.” Het klinkt misschien wat soft, 
maar het is nodig om moeilijke leertrajecten 
terug op de sporen te krijgen. Even buiten het 
gewone gaan om daarna terug verder te kun-
nen binnen de school.
En zo gaat men in de Werf aan de slag. In in-
dividuele trajecten, in klasprojecten, met her-
stelgesprekken, in ondersteuningstrajecten 
voor groepen leerkrachten of een hele school.
Hoe dat concreet in zijn werk gaat? “Een aan-
tal zaken lopen op school niet zoals het zou 
moeten. De school en het Centrum voor Leer-
lingenbegeleiding, het CLB, hebben reeds een 
aantal acties ondernomen, maar deze leiden 
niet tot het gewenste resultaat. Dan kan het 

CLB, in overleg met de leerling of leerlingen 
of de school een vraag stellen naar een onder-
steunend traject, een naadloos flexibel traject 
in de vaktaal. Naast On@Break² zijn er nog 
andere diensten die zo een trajecten organi-
seren. Zij spreken op een wekelijks overleg af 
wie de beste kennis en mogelijkheden heeft 
om op de vraag in te gaan. “Als wij dat zijn, 
dan nemen we contact op met de CLB-mede-
werker die de vraag stelde om meer uitleg te 
vragen. En dan nodigen we alle betrokkenen 
uit: de leerling(en), de school, het CLB. We 
luisteren naar wat zij vragen, we geven uit-
leg over onze werking en we stellen samen 
doelstellingen op die we willen bereiken. 
We maken dan een plan op hoe we rond die 
doelstellingen gaan werken, een plan hele-
maal op maat van de startsituatie en waar we 
naartoe willen. Na afloop van het traject is ie-
dereen meestal wel een aantal inzichten en 
voornemens rijker. Belangrijk is echter dat er 
daar ook verder iets mee gebeurt, op school. 
Daarom brengen we aan het einde nog eens 
alle betrokkenen samen voor een toekomst-
gericht afrondingsgesprek”, aldus Brenda 
Vermeire.

Er kan van alles gebeuren in deze trajecten? 
“Wat we doen is uiteindelijk een middel. We 
kunnen via allerlei methodieken uitwisseling 
organiseren, we kunnen een groep een op-
dracht geven om samen aan te werken, we 
kunnen werken rond vaardigheden. We heb-
ben hier ook een houtatelier waar jongeren 
aan de slag kunnen.” Soms komen leerlingen 
naar de Werf, maar vaak gaan de medewer-
kers van On@Break² ook naar de school toe 
of organiseren ze activiteiten op andere plek-
ken.
De werking wordt gesubsidieerd door het 
agentschap Opgroeien van de Vlaamse ge-
meenschap. Daarnaast zijn er ook nog projec-
ten met middelen van het Europees Sociaal 
fonds (EFS), de provincie Oost-Vlaanderen en 
steden waaronder Gent en Eeklo.

“In het houtatelier maken we ook tuinban-
ken. Als iemand ons wil steunen kan die altijd 
een tuinbank bestellen”, vertelt Brenda. Meer 
info op https://socialtrade.be 

Vzw aPart heeft naast On@Break² op de Werf 
in Sint-Amandsberg ook nog andere deel-
werkingen in Gent, Drongen, Oosterzele, Zo-
mergem, Mullem bij Oudenaarde en zelfs in 
Albezon in Frankrijk. In vzw aPart werkt men 
ook aan arbeidsactivering voor jongvolwasse-
nen in Oudenaarde, Aalst, Ninove, Ronse en 
Zelzate. Wil je er meer over weten dan kan je 
hen volgen op facebook of intekenen op de 
nieuwsbrief via de website: www.vzwapart.be 
Boeiend toch om te zien hoeveel creativiteit 
er in onze buurt wordt ingezet om jongeren 
die dreigen de weg te verliezen terug op weg 
te helpen, en zo de kansen op een geslaagde 
schoolloopbaan te verhogen! – (D.D.)

Om privacyredenen 
kunnen we alleen de 
toegang tonen. (D.D.)

Dit is wat de 
leerlingen maken 
binnen hun 
projecten, hier een 
bankstel. (repro D.D.)
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Als reden kregen we van communicatiever-
antwoordelijke Jef Schoenmaekers dat de bij-
komende maatregelen die werden getroffen 
om de veiligheid rond de werf te verhogen, nu 
hun vruchten afwerpen. “Een eerste evaluatie 
na twee maanden werken toont een belang-
rijke vooruitgang in de verkeersveiligheid ten 
opzichte van de eerste twee maanden van vo-
rig jaar. Het aantal ongevallen is met 20% ge-
daald en het aantal ongevallen met letsel zelfs 
met 75%. Toch is er ook nog werk aan de win-
kel. Met 7,6% van de bestuurders die te snel 
rijden, wordt er blijvend ingezet op controle 
en handhaving”, aldus Schoenmaekers.

Ongevallen op E17-viaduct zijn sterk gedaald
Er is dubbel nieuws met betrekking tot de werken op het E17-viaduct tussen 
Destelbergen en Gentbrugge. Eerst het positieve: het aantal ongevallen is er 
de laatste maanden sterk gedaald.

De tweede fase van de werken is nu al vol-
op aan de gang en het feit dat er duidelijk 
minder letselongevallen zijn is enorm po-
sitief. Alleen heeft men nu vastgesteld dat 
ook het aantal ongevallen zelf beter nog 
meer omlaag zou gaan. Het zijn dus minder 
zware ongevallen, maar er hebben wel nog 
af en toe kleine botsingen plaats. Vaak is 
dat te wijten aan het niet respecteren van 
de snelheid, maar ook vaak in de rijrichting 
van de werken. Om die reden werden er dus 
tal van bijkomende maatregelen getroffen 
zoals vermijden van asverschuivingen, ex-
tra signalisatieborden, een beter zichtbare 

markering ’s nachts en mobiele 
portieken boven de weg.

Minder goed nieuws is er met 
betrekking tot een aantal voe-
gen van de pas herstelde wegen 
op het viaduct. AWV onderzoekt 
samen met de aannemer wat de 
oorzaak is van deze schade maar 
wil voor de veiligheid wel al met-
een herstellingen uitvoeren. De 
herstellingen zijn inmiddels ach-
ter de rug, maar het is nog wel 
onduidelijk wat de oorzaak was. 
– (D.D.)Een beeld van een ongeval op het E17-viaduct.

Daarin is nu duidelijk beterschap waargenomen.

Ook Destelbergen werkt
aan Repair Café
In sommige gemeenten of steden 
bestaat het al, namelijk een “Repair 
Café”. En dra komt er ook eentje in 
onze gemeente. Voor wie de naam 
weinig zegt: een Repair Café is een 
bijeenkomstplaats waarbij je allerlei 
zaken kan repareren, in zekere zin 
georganiseerd op buurtniveau.

Kapotte of defecte spullen kunnen er via de 
hulp van vrijwilligers hersteld worden. Een 
van de doelstellingen van de actie die onder 
meer door De Transformisten wordt voor-
opgezet is het verkleinen van de afvalberg, 
waarbij toestellen langer bruikbaar blijven. 
Niet alles wat niet meer werkt moet immers 
naar de  afvalberg is het idee achter een Re-
pair Café. Met mensen die enige kennis heb-
ben kan defect materiaal een tweede leven 
krijgen. Binnen een Repair Café wordt dus 
werk gemaakt van het versterken van de so-
ciale cohesie. Het is ook een gratis toeganke-
lijke bijeenkomst, waar inwoners van de ge-
meente elkaar op vrijwillige basis helpen bij 
het herstellen van allerhande voorwerpen.
De gemeente maakt nu werk van zo’n Repair 
Café en zoekt daarvoor medewerkers of vrij-
willigers die wat know how in huis hebben. 
Het initiatief wordt gesteund door De Trans-
formisten, de Provincie Oost-Vlaanderen en 
de Bond Beter Leefmilieu.

“Op 19 mei werd een eerste infomoment 
digitaal voorzien voor wie zich vooraf in-
schreef”, zo liet Tom Elegeert, deskundige 
Klimaat en Duurzaamheid ons weten.  Een 
echt infomoment kon nog niet plaatsvin-
den door de coronamaatregelen. In elk ge-
val is het de bedoeling om zo’n Repair Café 
te organiseren. Het Repair Café zal wellicht 
plaatsvinden in de Kollebloem. Het is de be-
doeling dat het 3 à 4 keer zal open zijn per 
jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van 
de vrijwilligers. Dus eerst wil men de inte-
resse kennen van eventuele vrijwilligers. Wie 
zich geroepen voelt om mee te werken kan 
een mailtje sturen naar:

duurzaamheid@destelbergen.be – (D.D.)
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Ook deze blokperiode studieplekken 
open voor studenten
Net zoals tijdens “den blok” van december-januari, stelt de jeugddienst studie-
plekken ter beschikking van de studerende jeugd. “Het initiatief werd goed ont-
haald en de studenten die er de vorige periode gebruik van gemaakt hebben, 
waren zeer enthousiast,” stelt schepen van jeugd Eva Rombaut (N-VA).

De cafetaria van het JGC in de Koedreef wordt al sinds midden april elke dag , dus van maan-
dag tot en met zondag, telkens van 8 tot 22 uur beschikbaar gesteld en dit tot eind juni. 
De gemeente voorziet voldoende ruimte en stopcontacten per student, een goed werkende wifi, 
een eigen circulatieplan per studieplek, voldoende ontsmettingsmiddelen voor handen en meubi-
lair en regelt het dagelijks ontsmetten en poetsen van de toiletten.

Nog op zoek naar een studieplek?  Reserveer dan je plaatsje via het online inschrijvingsformulier 
op https://www.destelbergen.be/9070blokt  of scan de QR-code.

Ook	deze	blokperiode	studieplekken	open	voor	studenten	
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meubilair	en	regelt	het	dagelijks	ontsmetten	en	poetsen	van	
de	toiletten.	

Nog	op	zoek	naar	een	studieplek?	Reserveer	dan	je	plaatsje	
via	het	online	inschrijvingsformulier	op	
https://www.destelbergen.be/9070blokt		of	scan	de	QR-code.	

	

	

Ook	deze	blokperiode	studieplekken	open	voor	studenten	
	

Net	zoals	tijdens	“den	blok”	van	december-januari,	stelt	de	jeugddienst	
studieplekken	ter	beschikking	van	de	studerende	jeugd.	
“Het	initiatief	werd	goed	onthaald	en	de	studenten	die	er	de	vorige	periode	
gebruik	van	gemaakt	hebben,	waren	zeer	enthousiast,”	stelt	schepen	van	
jeugd	Eva	Rombaut	(N-VA).	

De	cafetaria	van	het	JGC	in	de	Koedreef	wordt	al	sinds	midden	april	elke	dag	,	dus	van	
maandag	tot	en	met	zondag,	telkens	van	8	tot	22	uur	beschikbaar	gesteld	en	dit	tot	eind	
juni.	
	
De	gemeente	voorziet	voldoende	ruimte	en	stopcontacten	per	
student,	een	goed	werkende	wifi,	een	eigen	circulatieplan	per	
studieplek,	voldoende	ontsmettingsmiddelen	voor	handen	en	
meubilair	en	regelt	het	dagelijks	ontsmetten	en	poetsen	van	
de	toiletten.	

Nog	op	zoek	naar	een	studieplek?	Reserveer	dan	je	plaatsje	
via	het	online	inschrijvingsformulier	op	
https://www.destelbergen.be/9070blokt		of	scan	de	QR-code.	

	

	

Een grote dankbaarheid gaat naar alle coaches en be-
stuur om dit mogelijk te maken. BBC Falco Gent is voor 
veel spelers van onze club een zeer belangrijk segment 
in hun leven. We vonden ons dan ook verantwoorde-
lijk dit segment zoveel mogelijk aan te bieden aan de 
onderbouw, rekening houdend met alle maatregelen 
rond corona, verduidelijkt jeugdcoördinator Martijn 
Dewulf. 

BBC Falco schrijft
22 onderbouwteams in
“Afgelopen seizoen was opnieuw een corona-
seizoen. Voor de onderbouw Multiball tot U14 
was het echter geen verloren jaar,” zo vertelt 
bestuurslid Luk Lefever van BBC Falco ons. Op 
enkele weken na hebben we steeds kunnen 
doortrainen en waren onze trainers en coör-
dinatoren steeds bereid om flexibel te zijn om 
iedereen aan het basketten te houden.

Bij Falco Gent was men als club ook in deze 
crisisperiode bijzonder vindingrijk en kon er 
snel  geschakeld worden. De jeugdcoördinato-
ren hebben een bijzonder sterke job geleverd. 
Het was wel een gemiste kans voor de teams 
om zich te tonen. De U12A en U14A waren 
nog ongeslagen aan de vorige competitie be-
gonnen, die moest door de covid-maatregelen 
uiteindelijk gestopt worden. Nu mikt men al 
op volgend seizoen en aan de hand van de 
nieuwe versoepelingen ziet dat er voor de 
club goed uit. 
“We gaan komend seizoen 22 onderbouw-
teams inschrijven. Nieuwigheid zal de start 
zijn van een onderbouwtak in Lochristi. Dat 
is een bruisende gemeente waar basket voor-
lopig niet meer aanwezig was”, vernemen we 
binnen de club. “Op deze manier kan de jeugd 
van Lochristi kennismaken met basketbal. We 
zijn zeer fier op deze nieuwe samenwerking 
en dat biedt perspectieven. Verder zal onze 
werking vooral in Sint-Amandsberg (Gent) ac-
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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 

Initiatief van Veneco en gemeente:

Hoogrendementsglas
als wapen tegen
lawaai van R4 en E17?
Talrijke inwoners van Destelbergen 
en Heusden ervaren al lang last 
van de lawaaierige snelwegen die 
onze gemeente doorkruisen.

Wanneer de wind uit de verkeerde hoek 
komt, horen velen het verkeer zelfs tot in 
de - jawel - slaapkamer! Akoestisch hoog-
rendementsglas kan mogelijk soelaas bie-
den zo denken Veneco, Energent en de 
gemeente. Onze gemeente is net nu in-
gestapt in een groepsaankoop HR-begla-
zing, die dus wordt georganiseerd door 
de intercommunale Veneco in samenwer-
king met de energiecoöperatie EnerGent.
Standaard dubbelzijdig HR-glas heeft een 
akoestische prestatie (in labo) van 25 de-
cibel (dB). De akoestische prestatie is een 
maat voor de hoeveelheid geluid die tegen- 
gehouden wordt.

De akoestische HR-beglazing, die in de 
groepsaankoop wordt aangeboden, zou 
een akoestische prestatie leveren van 35 
tot 47 dB! Akoestische beglazing bestaat 
uit glasplaten van verschillende dikte, 
waardoor de geluidsgolven er veel moei-
lijker kunnen doordringen. 

Het beste nieuws is dat deze akoestische 
HR-beglazing ook nog thermisch isole-
rend werken. En daardoor kan men er 
een premie van ± 16/m² (of ± 56/m² voor 
beschermde afnemers) voor krijgen bij 
Fluvius. “Deelnemers aan de groepsaan-
koop worden hiervoor bijgestaan door de 
medewerkers van EnerGent”, zo verne-
men we van schepen Michael Vercruyssen.  

“Bovendien biedt EnerGent de deelne-
mers ook nog gratis energie-advies aan, 
waarbij een expert uw woning volledig 
energetisch analyseert. Dit advies duurt 
ongeveer anderhalf uur en wil deelne-
mers in staat stellen om een energetisch 
plan op te maken voor hun woning op 
de lange termijn”. Dat is bovendien hele-
maal vrijblijvend. Wil je concrete ingrepen 
uitvoeren, dan kan de energie-adviseur je 
hierbij dus verder begeleiden.

Alle info over de groepsaankoop is te vin-
den op de website https://glasveneco.be/

Men kan ook contact opnemen via:
glas@energent.be 

Let wel op: akoestische HR-beglazing is 
niet het enige zaligmakende wapen te-
gen geluidsoverlast. Ook de kwaliteit 
van het buitenschrijnwerk, de al dan niet 
aanwezige spouwmuurisolatie, eventue-
le verluchtingsroosters enz. hebben alle-
maal invloed op de hoeveelheid geluid 
die tot in uw woonkamer kan binnendrin-
gen! – (D.D.)
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tief zijn met zowel het grootste deel van de on-
derbouw, A-lijn, B-lijn en de seniorenploegen”.
Voor volgende teams kan er nog ingeschreven 
voor komend seizoen: Jungle skills: geboorte-
jaar 2017 – 2014 - Jungle skills zal Multiball inte-
greren binnen BBC Falco Gent. Met maar liefst 
vier groepen Multiball hoopt men te starten ko-
mend seizoen. Er is voorzien in twee groepen 
in Sint-Amandsberg (Gent) en twee groepen in 
Lochristi. Met Multiball kan men kinderen van 
4 tot 7 jaar hun algemene balvaardigheid en 
motoriek op een speelse en gevarieerde manier 
laten verbeteren. Elke balsport komt daarbij 
aan bod, met ballen werpen en vangen, zowel 
met de handen als de voeten een bal manipule-
ren, balbanen van verschillende ballen inschat-
ten, mikken, slagspelen. Na één of twee jaartjes 
Multiball kunnen ze al dan niet doorgroeien 
naar basketbal bij BBC Falco Gent of een andere 
leuke sport.
Start to basket U6, U8, U10 en U12: geboortejaar 
2015 – 2011 - Wie de basketmicrobe helemaal te 
pakken heeft op jonge leeftijd kan direct star-

ten bij Start to basket U7 of Start to basket 
U12 voor de iets oudere spelers. Start to 
basket is de perfecte ontdekkingstocht om 
te kijken of basketbal jouw sport is. Op een 
speelse manier zal men in één uurtje per 
week de beginselen van basketbal aanleren. 
Spelers van 5 tot 11 jaar kunnen inschrijven 
voor start to basket. Dit kan zowel in Lo-
christi als Sint-Amandsberg (Gent).
U8, U10 competitieteams: geboortejaar 2015 
- 2012 - Een echte basketter is meer dan één 
keer per week met basket bezig. Bij de pré-
microben krijg je de smaak te pakken. Twee 
trainingen plus de eerste wedstrijdvormen 
komen aan bod. Je wordt omringd door ge-
diplomeerde coaches.

Je aanmelden voor 
de testtrainingen in 
augustus kan via coach.
dewulf.bbcfalco@gmail.
com of ook nog op gsm 
0471-671.872 – (D.D.)
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Hier worden je voeten verwend
en loop je nadien
vol energie op wolkjes

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
www.sarahdereu.be

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

1 2  3 6 5 4   Winters

Rust 1 2 3 5 3

1   2 4 1   5  Dagdeel

Fair 3 3 2     

Projectiel 2 4  3  

Genieten 6  4  3  

Aanbouw 1 3 2 4  5 4

  2 4  55+-vereniging

1 3 2 6   2 3   Zenden

Openstaand V A C A N T

C O C K P I T  Vliegtuigcabine

Schutter J A G E R

Strandmeer L A G U N E

Erfenis L E G A A T

I J S B E R G 

K L E F  Kleverig, nattig

Kastelein W A A R D

B E E L D  Kunstwerk

Gentse Belleman
overleden na ziekte
Jean-Pierre Van de Perre, gekend als de Belleman van 
Gent is de dag na Hemelvaartdag overleden op 70-ja-
rige leeftijd. Hij was al een tijdje ziek, want zijn laatste 
optredens dateerden al van 2019. Hij ging wel nog vaak 
naar officiële evenementen. Van de Perre was een graag 
gezien figuur die zijn taak als Belleman heel ernstig op-
nam. Hij begon al in 1993 als Belleman, maar pas in 2016 
werd hij de eerste belleman van Gent. – (D.D.°)
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ALLES VOOR DANS
EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT

Het gaat daarin vooral over het Sigmaplan, 
weet het communicatiebureau RCA. “Het Sig-
maplan beschermt Vlaanderen tegen over-
stromingen van de Schelde en haar zijrivieren 
bij stormtij door de aanleg van hogere dijken 
en natuurlijke overstromingsgebieden. Daar-
naast zorgt het plan voor de bescherming en 
uitbreiding van de unieke riviernatuur in de 
Scheldevallei. Uitvoerders van het Sigmaplan 
zijn De Vlaamse Waterweg en Natuur en Bos 
van de Vlaamse overheid”, meldt Silke Goy-
ens van het communicatiebureau RCA ons in 
een mail. Het is in zekere zin een antwoord 
op onze bijdrage in een vorige Wegwijs waar-
bij we het hadden over de overstromingen uit 
het verleden, maar ook over de slibvorming in 
de Schelde. 
Uit wat we nu vernemen is het de bedoeling 
om via verschillende deelprojecten het verlan-
den van de Schelde tussen Wetteren en Gent 
tegen te gaan. Dat is vooral belangrijk voor 
Destelbergen en Heusden. Een van de belang-
rijke thema’s is dat men de getijdennatuur 
optimaal beleefbaar wil maken. In mensen-
termen wil dat zeggen dat er op termijn dus 
wel meer water in de Schelde zal komen tus-
sen Heusden, Destelbergen en Sint-Amands-

Op termijn via Sigmaplan toch meer water in de Schelde
tussen Destelbergen-Heusden en Sint-Amandsberg?
In de jongste nieuwsbrief van de Scheldemeander Gent-Wetteren komen 
we meer te weten over de transformatie langs de Scheldemeander tussen 
pakweg Heusden, Destelbergen en Sint-Amandsberg. 

berg. Nu is dat soms ook zo, maar het is nog 
vaak niet goed waarneembaar. Door een slim-
me constructie tussen Melle en Heusden te 
bouwen, gaat men stroomopwaarts een gere-
duceerd getijdengebied aanleggen. Dat is een 
uniek project waarbij onder invloed van een 
beperkt getij slikken en schorren zich verder 
kunnen ontwikkelen. Versta daaronder dat 
bij hoog springtij schorren onder water zul-
len staan, en slikken alleen bij elk hoogwa-
ter. Hierdoor zijn slikken, in tegenstelling tot 
schorren, onbegroeid. In slikken komen veel 
waterdieren voor die zich onder meer verber-
gen in het zand.
Slikken zijn dus de lagergelegen gebieden die 
bij elke vloed overstromen. Daardoor blijft er 
telkens ook wel een laagje slib achter. Na een 
tijdje steken de slikken dan ook langer boven 
de waterlijn uit en komen hier verschillende 
plantensoorten tot ontwikkeling. In dat geval 
spreekt men dan van schorren. Door nu met 
een regelbare constructie te werken kan deze 
aanslibbing gestuurd worden tot de gewens-
te verhouding slikken en schorren, waardoor 
ook de aanslibbing vermindert. Ook de getij-
dennatuur gaat de sterke aanslibbing van de 
Scheldemeander tegen. Uiteindelijk is het de 

Twee beelden van de Scheldemeander in Destelbergen-Heusden en Sint-
Amandsberg. Bij het ene beeld zie je de Schelde zoals die ooit was. (©De 
Vlaamse Waterweg)

bedoeling de woongebieden van Heusden, 
Destelbergen enerzijds en Sint-Amandsberg 
en Gentbrugge anderzijds te beschermen te-
gen wateroverlast. Door de constructie kan 
men er voor zorgen dat de slikken voldoende 
nat blijven. Daardoor kan men min of meer 
ook vermijden dat de vervelende beestjes zo-
als de gevreesde knijt voor overlast gaan zor-
gen.

Meer water in de rivier
Aansluitend bij het voorgaande project gaat 
men binnen het Sigmaplan ook voor het ont-
polderen van de zandwinningsput in Melle 
zorgen. De bestaande zandwinningsput zal 
aangesloten worden op de rivier de Schelde 
door een bres te maken in de huidige Schel-
dedijk. Zo ontstaat er getijdennatuur. Een 
wilgenvloedbos zoals ook al aanwezig in De-
stelbergen, zal dan dienst doen als een na-
tuurlijke bufferzone tussen het natuurgebied 
en de achterliggende woningen. Wilgen zijn 
gekend als tamelijk goed bestand tegen over-
stromingen of een wisselend waterpeil. Er zou 
ook een ringdijk gebouwd worden rond dit 
gebied. In de plannen is voorzien in een juiste 
fasering van de werken zodat de schorrenrug 
kan begroeien alvorens het gebied in verbin-
ding kan gebracht met de rivier. 
In een ander project gaat men gecontroleerde 
overstromingsgebieden voorzien in Basten-
akkers en Ham in Wetteren. Op de gemeen-
tegrens van Destelbergen (Heusden dus) en 
Wetteren ligt Bastenakkers. Door zijn ligging 
is dit gebied een ideaal overstromingsgebied 
in geval van stormtij. Maar dat zal alleen in 
uiterste omstandigheden moeten gebruikt 
worden. Statistisch zelfs slechts om de vijftig 
jaar, dus daar hoeven we ons geen zorgen om 
te maken. Om dit te realiseren moet er ook 
nog een ringdijk opgetrokken worden. Die 
zal voorkomen dat er water vanuit het over-
stromingsgebied naar de achterliggende ge-
bieden stroomt. De slotsom is dus dat we op 
termijn meer water kunnen verwachten in de 
rivier de Schelde. Maar dit keer dus op een ge-
controleerde manier en in functie van de ge-
tijden. – (D.D.)
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Op woensdag 1 april 2021 is juf Katrien 
met pensioen gegaan. Sinds 1991 was juf 
Katrien kleuterjuf in de vrije basisschool 
De Parel. Ze was er vele jaren de vaste 
waarde in de 3de kleuterklas en nam de 
leerlingen o.a. mee in de wereld van het 
muzische. Ze was een enorm creatieve 
kleuterjuf. Ze wist aan heel wat thema’s 
een creatieve dimensie te geven. 
Zo maakten de kleuters ook ieder jaar bij 
haar kennis met Pierke Pierlala, een folklo-
ristisch schelmenfiguur uit Gent. 
N.a.v. Sint en Piet leerden de kinderen ook 
elk jaar haar zelfgemaakte ‘snijdersbank-
lied’, uitgetekend op een rol behangpa-
pier, gemaakt in haar studentenperiode. 
Als team konden we het dan ook niet na-
laten om een snijdersbanklied ‘geschreven 
op het lijf van juf Katrien’ als afscheid te 
zingen voor haar met het hele team. Een 
fijne herinnering, ‘vereeuwigd’ op een rol 
behangpapier.
De laatste 12 jaar verdiepte juf Katrien 
zich in de opdracht als zorgleerkracht/-co-
ordinator binnen de kleuterafdeling en 
was ze de drijvende kracht achter het in-
troduceren, verkennen en  implementeren 
van het handelingsgericht werken binnen 
de kleuterafdeling.
Naast lesgeven is ook koken één van haar 
passies. Zo zorgde ze de voorbije jaren 
voor zelfgebakken lekker brood en ont-
bijtkoeken op de startvergadering eind 
augustus.
In de kleuterschool introduceerde ze de 
“wafelenbak” n.a.v. Sinterklaas en later 

n.a.v. Kerst. In aanvang waren het vooral 
ouders die dan wafels bakten en de kleu-
ters trakteerden op overheerlijke wafels. 
Daar heel wat ouders ondertussen over-
dag niet meer in de mogelijkheid zijn om 
dit op zich te nemen, werd deze taak de 
voorbije jaren overgenomen door de kleu-
terleidsters.
Ook op schoolfeesten of op de kersthap-
pening, kon je Katrien steeds vinden bij 
het bakken van overheerlijke (suiker)wa-
feltjes.
Enkele jaren geleden werd Katrien ver-
kozen tot ‘leraar van het jaar’, een cam-
pagne van Klasse om alle mensen in het 
onderwijs in de bloemetjes te zetten én 
waardering voor het lerarenberoep aan te 
wakkeren bij het brede publiek. Spontaan 
droeg ze haar titel op aan al haar colle-
ga’s, want zoals ze zei : ‘Eentje krijgt de 
symbolische eretitel maar eigenlijk verdie-
nen al mijn collega’s deze eretitel’.
Ook op parochiaal vlak zat juf Katrien niet 
stil. In 1989 werd het dameskoor Canto-
remus opgericht door de toenmalige pas-
toor Paul De Baere. Het koor stond 16 jaar 
lang onder leiding van juf Katrien. Het 
groeide uit tot een mooie groep van een 
35-tal dames.

Juf Katrien, geniet van je pensioen, samen 
met je man Lode, je kinderen en klein-
dochter Molly ! Maak al je dromen waar 
en laat ons nog lang genieten van je aan-
stekelijk enthousiasme, je kook-/bakkun-
sten, je muzikaal talent, ….

Juf Katrien met pensioen
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Maar dat is geen reden om er niet even bij stil 
te staan. Rond het thema “De dromen van de 
Kelten” werd middels het inzetten van een 
gids annex een tentoonstelling, een reis ge-
maakt in de Gallische Hoeve die de toeschou-
wers liet ervaren hoe het er in de periode 
van de Kelten aan toeging op een erf als de 
nacht valt. Daarbij werd enigszins de grens 
van het verleden overgestoken, want van de 
bezoekers werd aandacht gevraagd voor het 
initiatief. We kennen immers veel verhalen 
en sagen over de Kelten, maar kloppen die 
allemaal wel?
In de kleine tocht die naar aanleiding van 
de Erfgoeddag werd georganiseerd was er 
vooral aandacht voor hoe het toen was. De 
Gallische hoeve vormde het centraal punt, 
maar wat deden de Kelten allemaal? Het 

De dromen van de Kelten in Gallische Hoeve
Tijdens het weekend van de Erfgoeddag had er ook een interessante 
activiteit plaats in de Gallische Hoeve in Destelbergen (deels op de grens 
met Sint-Amandsberg). Door maatregelen omwille van covid werd het 
eerder opengesteld voor een beperkt publiek, en daardoor was het ook al 
heel snel volzet.

werd heel tof en visueel voorgesteld. Je kon 
de gids volgen in een reis door mistige tijden, 
ook al was het bij de rondleiding wel klaar-
lichte dag. Maar je kreeg een indruk hoe het 
verliep bij de Kelten en op het erf voor de 
nacht viel. Je kreeg een indruk van de ritu-
elen tussen de mensen en de wispelturige 
goden. Het is een voordeel dat binnen het 
museum van de Gallische Hoeve werkgroe-
pen actief zijn die zich bezighouden met ex-
perimentele archeologie. Het zijn precies de 
medewerkers van de educatieve werkgroep 
die voor de rondleidingen zorgden.
Wie nog nooit de Gallische Hoeve heeft be-
zocht mist duidelijk iets, want de aanpak zit 
wel heel goed in elkaar. Bij een rondgang kan 
je echt ervaren hoe het ooit moet geweest 
zijn om vuur te maken, of het oude Keltische 

Enkele beelden van de rondleiding voor een beperkt publiek. 
(repro D.D.)

oorlogswezen weer tot leven te roepen. Dat 
er vaak ouders met kinderen komen kijken is 
enorm tof. Het is een geschiedenis die moet 
toegelicht op een didactische wijze en daar-
voor was de tentoonstelling een ideaal mo-
ment. Diverse ambachten kwamen aan bod, 
denk maar aan maliënbreien, houtbewer-
king, weven, leerbewerking en enkele ande-
re. In dat opzicht is men binnen de Gallische 
hoeve enorm goed geslaagd en beslagen. Al-

le rondleidingen waren dan 
ook snel volzet. Maar be-
grijpelijk door de beperking 
van het aantal aanwezigen. 
Er werd dan ook gewerkt 
met telkens een tijdslot en 
die waren allemaal snel vol-
zet. Maar er is hoop, de-
ze zomer volgen misschien 
nog wel activiteiten waar-
voor de deuren (bij manier 
van spreken op een hoeve) 
kunnen opengezet. De Gal-
lische hoeve heeft dan ook 
een goed imago in alles wat 
ze aanpakken.

(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)

Patrick beoefent al meer dan 25 jaar Tai Chi 
en is ongetwijfeld een expert na zijn oplei-
dingen bij Jef Crab (Leuven), maar vooral bij 
Henry Wang (Taiwan). Hij verdiept zich nog 
steeds in Tai Chi en meditatie en trekt daar-
voor soms naar Nieuw Zeeland bij de ver-
maarde Patrick Kelly. Hilde Vermeire was 
dan weer jarenlang dansdocente (Levens-
dans). Ook zij beoefent al een 25-tal jaren 
Tai Chi en volgde les bij dezelfde lesgevers 
en uiteraard bij Patrick Deneckere.

“In deze corona periode zoeken we naar ac-
tiviteiten in openlucht, hierbij is het beoe-
fenen van Tai Chi een gezond alternatief”, 
vertelt Patrick Deneckere ons als we be-
langstellend de vraag stellen wat ze precies 
doen.  “Tai Chi is een bewegingsleer afkom-
stig uit China die gebruik maakt van trage, 
ontspannen bewegingen. Deze trage, ont-
spannen bewegingen bevorderen de circu-
latie van Chi (levenskracht) in het lichaam. 
Dit in tegenstelling tot het louter oefenen 
van spieren en reflexen, zoals bij de meeste 
sporten het geval is”.

Door de coronapandemie is de lokale Tai 
Chi School verplicht om alles in open lucht 
te doen. De ruimte achter de bibliotheek is 
dan ook uitstekend geschikt. Men wordt er 
niet gestoord, het is er rustig oefenen in de 
vrije natuur, kortom de ideale omstandighe-
den om er actief te zijn.

Patrick vervolgt: “Chi, of levenskracht, is de 
energie die ervoor zorgt dat alle cellen van 
het lichaam vitaal blijven, hun eigen taken 
naar behoren vervullen en harmonisch sa-
menwerken in het grote geheel van het li-
chaam. De Chi circuleert in ons lichaam via 
eigen energiebanen, meridianen genoemd 
en wordt opgeslagen in vitale organen zoals 
hart, longen en lever. Blokkades in de meridi-
anen verhinderen de doorstroming en tasten 
deze organen zelf aan, vaak met ziekte als 
gevolg. Deze blokkades ontstaan door span-
ningen van zowel fysieke als psychische oor-
sprong. Dat voorkomen en opheffen ervan 
kan door het oefenen van bepaalde houdin-

Achter de Bib zijn ze actief: de Tai Chi School “De Witte Wolken”… 
heel ontspannend. 

gen en bewegingen, zoals dus Tai Chi,” weet 
Deneckere.
Vanwege het zachte karakter van de oefe-

Tai Chi school “De Witte Wolken”
ook tijdens corona actief
Wie al eens naar de gemeentelijke bibliotheek gaat, en via de parking aan de 
achterzijde binnenkomt, heeft ze vermoedelijk al meer dan eens actief gezien. De 
mannen vrouwen van “De Witte Wolken”, een Tai Chi School uit Destelbergen onder 
leiding van inwoner Patrick Deneckere en vaak bijgestaan door Hilde Vermeire.

ningen komen bij Tai Chi uiterst zelden of 
nooit kwetsuren voor. Men heeft geen spe-
ciale ruimte, noch een speciale kledij nodig. 
Tai Chi kan in een woonkamer, of zoals nu 
buitenshuis beoefend worden. Een losse kle-
dij met gewone sportschoenen zijn meer 
dan voldoende. De beoefening ervan vereist 
geen spierkracht en stresseert het hart-long 
systeem niet.

Patrick Deneckere krijgt het laatste woord: 
“Dit maakt Tai Chi tevens een oefening bij 
uitstek voor senioren en personen met ge-
zondheidsproblemen. Het volstaat van elke 
dag  15 à 20 minuten te oefenen en na en-
kele weken merkt men reeds een toenemen-
de vitaliteit. Dit uit zich vooral in een beter 
evenwicht, een beter geheugen, een bloed-
druk regulerende werking, een betere coör-
dinatie en vooral een algemeen gevoel van 
rust en kalmte. Dit laatste is zeker geen over-
bodige luxe in deze tijd”, benadrukt hij.

De Tai Chi School “De Witte Wolken” 
uit Destelbergen organiseert wekelijks 
oefenstonden op de parking achter de 
bibliotheek in Destelbergen.

Alle info over de oefenstonden en Tai Chi 
kan men vinden op de website van de 
school: www.dewittewolken.be – (D.D.)
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Heb je een hoop spullen op zolder, 
kelder of garage die je niet meer ge-
bruikt? 
Overbodige babyspullen, speelgoed, 
meubels, fietsen, allerlei ...?
Gezinsbond Heusden biedt je een op-
lossing zonder al te veel gesleur.
Verzamel alles op je oprit of in je voor-
tuin en verkoop het tussen 10u en 17u.
Inschrijven voor 12 juni is noodzakelijk. 
De namen van de verkopers worden 
doorgegeven aan het gemeentebe-
stuur en via het reglement verneem je 
hoe je ervoor kan zorgen dat alles Co-
ronaveilig verloopt.
De Gezinsbond zorgt voor de bekend-
making van de verkoperslijst (enkel 
adres). Je kunt ons laten weten of je 
iets specifieks verkoopt, bv. speelgoed, 
fietsen, tuingerief,… Dit wordt dan 
mee op de lijst van deelnemers ver-
meld.
Gezinnen die lid zijn van de Gezins-
bond betalen 4 euro, niet-leden beta-
len 8 euro. 
Schrijf je in voor 12 juni via gezins-
bondheusden@gmail.com
Deze verkoop is enkel bedoeld voor 
particulieren die wonen in Heusden, 
niet voor handelaars.

Gezinsbond Heusden organiseert
GARAGEVERKOOP in Heusden
Zondag 27 juni 2021 van 10u tot 17u
(datum onder voorbehoud m.b.t. Corona)

TC Racso blikt vooruit op tornooien
Ofschoon de interclub tennis voor het tweede jaar op rij werd afgelast, rekent 
Tennisclub Racso toch nog op een mooie zomer met tal van tornooien. Er mag 
nu wel getraind en tennis gespeeld, de tornooien zijn altijd waar men binnen 
de club naar uitkijkt. Het enkel-tornooi binnen criterium en het Belgian cir-
cuit is voorzien van 5 tot 15 augustus. De Ethias Tour (jeugdtornooi) van 21-29 
augustus en het dubbel tornooi binnen criterium is officieel gepland van 1 
tot 12 september. Voor andere activiteiten verwijzen we naar de clubwebsite: 
www.racso.be – (D.D.)
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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. 

De goesting is wat weg. Ik heb vijfendertig 
jaar achter een bal gelopen, het is nu mooi 
geweest. Daarom ben ik echt wel gestopt”. 
Mogelijks is de laatste match op 18 april de 
druppel er teveel aan geweest, de nederlaag 
met Zulte Waregem tegen KAA Gent (2-7). 
“De beslissing speelde al een tijdje in mijn 
hoofd, enerzijds wou ik misschien nog voort-
doen want ze wilden verder met mij. Ik had 

Afscheid van een voetbalicoon

Olivier Deschacht heeft wel nog wat in petto voor de toekomst
Er zijn nauwelijks profvoetballers die een mooiere voetbalcarrière achter de 
rug hebben dan onze inwoner Olivier Deschacht. Na zijn laatste training vrijdag 
30 april op Zulte Waregem maakte hij zijn beslissing bekend: hij stopt als 
profvoetballer. “Het is mooi geweest”, vertelt Olivier ons, “maar ik had vooral 
moeite om me nog eens voor een nieuw seizoen professioneel op te laden.

echter wel het gevoel dat het nu een ideaal 
moment was om er even uit te stappen. Bin-
nen drie maanden zal ik wel kijken welke 
mogelijkheden er zijn, eerst wat familieman 
zijn thuis met de kindjes, genieten van va-
kantie en dan zien we wel”.
Olivier voelt zich sportief nog goed en ver-
zorgt zich duidelijk nog als een echte sport-
man, maar misschien zijn er nu andere uit-
dagingen. “Voorlopig blijf ik mijn hobby’s 
beoefenen en dat is tennis en padel, en ik 
ben nu ’s avonds al eens graag thuis”, zo kre-
gen we van Deschacht te horen. We vroegen 
het allemaal aan Olivier in een exclusief in-
terview voor Wegwijs want Olivier is van Des-
telbergen.
Wij hebben als persfotograaf de carrière van 
Olivier van heel dichtbij gevolgd, vanaf zijn 
prille debuut bij de preminiemen en minie-
men van SC Begonia Lochristi, nadien als 

knaap bij KAA Gent en als scholier in Lokeren. 
De blonde krullebol van toen toonde altijd 
zijn torinstinct en stapte in 1991 over naar de 
jeugdopleiding van KAA Gent, in 1995 volg-
de hij vader Ronny die toen de voornaamste 
sponsor was van KSC Lokeren naar de Dur-
mestad. Daar is hij dan op 16-jarige leeftijd 
weggeplukt door zijn favoriete club Ander-
lecht. Daar werd hij van linker aanvaller om-
geturnd tot linksback. Het was een bewuste 
keuze van de trainer. In de zomer van 2001 
kreeg hij van toenmalig trainer Aimé Ant-
heunis de kans om in te vallen bij de A-kern. 
Dat was op een uitwedstrijd in Beveren, waar 
hij een kwartier voor het einde Bertrand 
Crasson kwam vervangen. Het werd de echte 
start van de professionele voetballoopbaan 
van Olivier. Uiteindelijk zou hij bij Anderlecht 
de gedroomde linksachter worden. In zijn 
loopbaan moest hij het vaak opnemen tegen 
andere kandidaten voor die linksachterplaats 
in het team. Maar telkens was het Deschacht 
die de plaats sportief kon claimen. Trainers 
kwamen en gingen, maar Olivier bleef wel 
telkens staan. Zijn gedrevenheid is gekend, 
hij leefde voor zijn sport. Uiteindelijk speelde 
Deschacht liefst 601 wedstrijden in de eer-
ste ploeg. Dat is een flink pak meer dan dat 
andere icoon Paul Van Himst (566), Filip De 
Wilde (490) en Frank Vercauteren (484).  Het 
zijn cijfers om van te duizelen, want Olivier 

speelde ook exact nog 100 
Europese matchen, en ook 
dat is een flink pak meer 
dan al die andere spelers van 
paars-wit. In totaal speelde 
hij 690 wedstrijden op het 
hoogste niveau, zeg maar 
eerste klasse. Hij werd acht 
keer Belgisch kampioen met 
Anderlecht, won zeven keer 
de Belgische Supercup en 
één keer de Beker van Bel-
gië. Hij verzamelde ook tien 
A-caps bij de Rode Duivels, 
maar was meer dan dubbel 
zoveel keer geselecteerd. 
Veel had te maken met wie 
op dat ogenblik bondscoach 

was, de ene had het al meer voor Olivier of 
de andere. Maar hij kwam wel telkens te-
rug, zelfs Marc Wilmots selecteerde hem nog 
voor de wedstrijden in voorbereiding op het 
EK in Frankrijk, maar uiteindleijk viel hij nog 
naast de ploeg.
Als hij over zijn voetballoopbaan spreekt dan 
is Olivier uitermate tevreden. “Ik zal altijd 
herinnerd worden in de geschiedenisboekjes 
met mijn palmares en dat wil wat zeggen. 
Niemand heeft meer matchen gespeeld bij 
Anderlecht, het zal nog lang duren vooraleer 
dat record gebroken zal worden”, weet hij.
In zijn laatste jaren speelde Olivier Deschacht 
nog voor Sporting Lokeren en Zulte Ware-
gem. Het is een spijtige zaak – en dat vinden 
we vooral zelf - dat hij als hét icoon van An-

Enkele herinneringen aan een mooie voetbalcarrière 
uit mijn eigen fotoarchief als persfotograaf. De jonge 
Deschacht bij Anderlecht en als kapitein bij één van 
zijn hoogtepunten met de Beker van België. (©D.D.)
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Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

derlecht geen afscheidsmatch kreeg. Maar 
Olivier draagt Anderlecht duidelijk nog altijd 
in zijn hart, het is en blijft de ploeg waarbij 
hij een warm gevoel had. “Maar het afscheid 
was spijtig, ik kreeg geen nieuw contract en 
dat heeft toen wel pijn gedaan. Ik heb het al 
meermaals gezegd in interviews en moet het 
nu niet meer herhalen”. Tekenend was het 
doelpunt dat hij scoorde tegen zijn Ander-
lecht toen hij daar met Lokeren op bezoek 
was in de competitie 2018-19. Olivier wou 

niet juichen voor zijn treffer, maar hij kreeg 
wel van het Anderlecht publiek een flinke 
ovatie. “Dat voelde enorm goed aan, de sup-
porters zijn het kloppend hart van een club 
en op dat moment heb ik daar toch wel van 
genoten”, vertelt hij nu. En als we vragen 
wat het mooiste moment was uit zijn carri-
ère dan is het moeilijk kiezen. “Ik zal in al de 
voetballijstjes staan dat is heel tof om zoiets 
te lezen, maar ik heb maar één keer de Beker 
van België gewonnen en dat als kapitein, dat 
is ook een heel mooie herinnering”.
Wij stellen toch maar de vraag:  “uw boezem-

vriend Yves Vanderhaegen vraagt u om hulp-
trainer te worden met hem?” Olivier lacht 
eens: “Alles ligt open nu, ik kijk wel wat op 
mij afkomt. Nu ga ik mijn hoofd eens leeg-
maken en daar zit voorlopig geen voetbal in. 
Ik ben al blij als ik nu ’s avonds eens thuis 
ben met mijn kindjes. We zien wel wat het 
zal worden, ik geef me echt drie maanden 
de tijd. Echt ik weet niet welke richting het 
zal worden, ik laat alles op mij afkomen”, be-
sluit Olivier Deschacht het interview. 

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

Vignoble du Chant d’Eole Méthode traditionnelle Brut Produit en Belgique Vin 
mousseux de qualité

Locatie: Domaine Chant d’Eole, Grand’Route, 58 7040 Quévy-le-Grand, België 
Provincie: Henegouwen
Streek; Bergen
Druivensoorten: Chardonnay en Pinot Blanc
Gastronomie: aperitief, zeevruchten, visgerechten 
Prijsindicatie: 22,50 - 23,95 euro (75 cl)

In 2010 werden de gronden aangekocht voor de wijngaard in Quévy-le-Grand, ten zuiden van Bergen. 
Het wijngoed is ontstaan uit een ontmoeting tussen Filip Remue, een wijnbouwer uit Champagne en de 
familie Ewbank-Van Hecke, een Belgische familie landbouwers. In 2011 begon de aanplant. 180.000 
wijnstokken van traditionele druivenrassen werden op een terrein van 18 hectaren aangeplant : Char-
donnay (97%), Pinot Noir (2%) en Pinot Blanc (1%). Het terrein is volledig georiënteerd op het zuiden, 
midden in bestaat voor het grootste deel uit kalkhoudende bodem en heeft een ideale afwatering en ir-
rigatie voor het maken van mousserende wijnen volgens de traditionele methode. De wijngaard ligt in 
een windmolenpark en het domein Chant d’Éole dankt zijn naam eraan: letterlijk ‘Zang van Aeolus’, 
in de Griekse en Romeinse mythologie ‘Bewaarder van de winden’). De windmolens duwen bovendien 
de warme lucht naar beneden en bestrijden de vrieskoude. Drie mousserende wijnen van hoge kwaliteit 
worden geproduceerd volgens de traditionele methode. Kenmerkend voor de twee cuvees ‘Brut’ is de 
rijping op latten van minstens 18 maanden. De Cuvée Prestige, die veeleer ‘Extra-Brut’ is, bleek de 
beste mousserende wijn ter wereld in 2019 in Aigle (Zwitserland). De mousserende wijn wordt volledig 
volgens de traditionele methode gemaakt: manuele oogst, hele trossen-persing, koele fermentatie, koude 
stabilisatie, lange periode ‘sur lattes’ en botteling. 

Chant d’Eole Méthode traditionnelle Brut
De goudgele Chant d’Eole Méthode traditionnelle Brut, een assemblage van 98% Chardonnay en 2% Pinot Blanc, pre-
senteert delicate bubbels. De neus heeft toetsen van groen fruit (appel, peer) en rijpe citrusvruchten (grapefruit, citroen) 
en tonen van brioche en boter. De mond zet fris aan en is elegant en evenwichtig. In de lange afdronk groene appel en 
gisttonen. Goed gekoeld serveren, tussen 6 en 10°C, als aperitief of begeleider van tapas, zeevruchten en visgerechten. 
Te drinken.

De sprekers 
Voor zijn passie voor wijn begon gastheer Olivier Borneuf, 
afkomstig uit het zuidwesten tussen Madiran en Cahors, zijn 
carrière als luchtverkeersleider. In 2013 was hij medeoprich-
ter van L’Académie du Vin de Paris na ervaringen in de wijn-
bouw in Australië en consultancy voor wijnmakers en coö-
peratieve wijnhuizen in de Champagne. Sindsdien geeft hij 
les aan wijnprofessionals en wijnliefhebbers. Als kenner van 
Franse en wereldwijnen na zijn bezoeken aan de Verenigde 
Staten, Engeland, Oost-Europa en Azië, werkte hij 5 jaar als 
criticus voor de gids Bettane+Desseauve voor Beaujolais, 
Champagne, Sauternes en de zuidelijke Rhône-streken en an-
dere wijnen van de wereld. In 2020 lanceert Olivier een nieuw 
wijnmedium, La Tulipe Rouge. 
Lilia Pérez, heeft sinds 2018 zich aangesloten bij de Rivero 
González familie als oenoloog, met als doel het merk verder 
te ontwikkelen. Voorheen, in 2013 gedurende 2 jaar, was ze 
commercieel directeur voor Rivero González. Zij studeerde af 
in Bordeaux met een Master in Wijnbouwwetenschappen en 
Management en werkte met verschillende Grand Cru Classé 
-châteaux. 
Geboren in de Champagne en afgestudeerd in Biologie in 
Parijs, is Gilles Martin naar de Languedoc gekomen om er 
de prestigieuze Master in Oenologie aan de Universiteit van 
Montpellier voor te bereiden. Daarna reisde hij de wijngaar-
den van de wereld af en oogstte in Rheingau, Duitsland bij 
Weingut Hans Land en in Australië bij Houghton Winery. In 
1988 ging hij naar Virginia en in 1990 naar Californië om te 
werken bij Roederer Estate, voordat hij in 1996 kort terug-
keerde naar de Rhône bij Delas-Frères en vervolgens koos 
voor Long Island in 1997, waar hij hielp bij de start van vier 
nu goed gevestigde wijnhuizen: Macari, Martha Clara, Sher-
wood House en Kontokosta. Nu zet hij zijn ervaring en ken-

nis in voor wat hij het liefste maakt, mousserende wijnen bij 
Sparkling Pointe. 
Sinds zijn tienerjaren is Erwin Kalmar betrokken bij wijn-
bouwactiviteiten in Lavaux, Zwitserland en heeft hij zichzelf 
de grondbeginselen van wijngaardbeheer aangeleerd. In 1986, 
na zijn studies en militaire dienst, verhuisde hij naar Danbury, 
Connecticut en na onderzoek in Quebec en Ontario vond hij 
de ideale grond in juni 2008 in Champlain, NY: Four Maples 
Vineyard & Winery Inc. werd officieel opgericht in februari 
2011. Eerste aanplant in 2010, eerste oogst in 2015, tot op 
heden heeft Erwin ongeveer 4.000 wijnstokken aangeplant, 
waaronder de koudebestendige rassen, Marquette, Frontenac, 
La Crescent en St-Pepin.

5 miljoen bezoekers in uitgestrekte wijnstreek
“Voordat we tot de kern van de zaak komen, misschien een 
paar woorden ter inleiding over de wijnen van New York. Met 
de kaart van de staat New York kunnen we wat geografische 
begrippen introduceren. Het is belangrijk te begrijpen dat de 
staat New York een uitgestrekte wijnstaat is, want als je van 
de regio Long Island in het zuidoosten naar de Champlain 

Valley in het noorden gaat, heb je ongeveer 550 kilometer, 
wat overeenkomt met een route Marseille-Dijon in Frank-
rijk. Het is dus een gebied dat met heel Frankrijk kan worden 
vergeleken. De wijnbouw van deze staat kunnen we aan de 
hand van enkele cijfers samenvatten: 10 AVA’s die het equi-
valent vormen van de AOP in Frankrijk en vandaag de dag 
470 wijndomeinen, waarvan er sinds 1976 meer dan 390 zijn 
opgericht. De wijnbouw lijkt dus vrij recent, maar tegelijker-
tijd laat deze zien dat er al honderd jaar wijngaarden zijn in 
deze staat. Van de 14.000 hectare is slechts 30% bestemd voor 
wijndruiven. De rest is bestemd voor de productie van tafeld-
ruiven en druivensap. Ter vergelijking: de Champagnestreek 
beslaat 34.000 hectare, terwijl de Bourgogne 27.000 hectare 
beslaat. Het is tenslotte geen kleine wijngaard, met een pro-
ductie van 160 miljoen flessen per jaar.  Ik gooi er een cijfer 
uit dat misschien een beetje uit de pas lijkt te lopen met de 
onderwerpen die we gaan bespreken, maar ik denk dat het 
belangrijk is te onthouden dat er elk jaar 5 miljoen bezoe-
kers naar de wijnmakerij in de staat New York komen. Dat is 
aanzienlijk, zeker in vergelijking met Franse cijfers zoals het 
aantal bezoekers van de Cité du Vin in Bordeaux, die in 2010 
416.000 bezoekers telde, Champagne telde in 2018 iets meer 
dan 4 miljoen bezoekers. Hieruit blijkt dus hoe aantrekkelijk 
deze streek werkelijk is en we zullen vandaag zien dat deze 
streek zeer divers is met drie beroemde producenten, waarvan 
er twee, Lilia en Gilles op Long Island in het zuidwesten ge-
vestigd zijn en tenslotte Erwin en Sébastien die in het uiterste 
noorden in de Champlain Valley gevestigd zijn. Waarom de 
2 regio’s? Simpelweg omdat we extremen gaan zien en ex-
treem is geen leeg woord. U zult zien dat de omstandigheden 
zeer bijzonder zijn en dat de wijnboeren er ondanks deze zeer 
verschillende klimaatsomstandigheden in slagen kwaliteits-
wijnen te produceren,” stelt Olivier Borneuf. 

Milde temperaturen en kans op vorst
“Ik had het geluk een paar jaar geleden om deze wijngaard 
te bezoeken en ik zou 2 cijfers willen aanhalen die mij op-
vielen en die naar mijn mening de originaliteit van dit gebied 
illustreren. Het eerste is de breedtegraad: wij zijn 40,9 wat 
overeenkomt met Zaragoza in Spanje. Dus als ik mezelf op 
de wereldkaart plaats, zit ik op het niveau van Spanje. Maar 
aan de andere kant heb ik een aantal graden van groeidagen 
dat overeenkomt met het aantal dagen dat de plant actief is in 
zijn rijping, wat overeenkomt met 2.500, wat ons in Bordeaux 
plaatst. Dus hoe verklaar je dit kleine wonder?” gaat Olivier 
verder. Op de kaart zie ik nogal wat water rond de Long Is-
land wijngaard. Kun je het fenomeen een beetje uitleggen?”  
“Wij situeren ons op North Folk op Long Island. In het noor-
den hebben we de Long Island Sound, dan hebben we Great 
Peconic Bay en de hele Atlantische Oceaan. Je kunt zien dat 
we omringd zijn door water. In de zomer kan de tempera-
tuur oplopen tot 30 graden. Het helpt dus veel om het klimaat 
heel zacht te houden en ook bij de rijping van de druiven. Het 
helpt ons ook in deze zeer korte periode milde temperaturen 
te hebben, want de groei begint in mei en eindigt misschien 
in de eerste week van november. Bij RG/NY hebben we meer 
dan 14 verschillende druivenvariëteiten. We hebben mousse-
rende druiven (Chardonnay, Pinot Noir) en Bordeaux-druiven 
(Petit Verdot). Het land is vrij vlak en er is wat zand, wat 
helpt voor een goede drainage. Wij produceren witte, rode 
en mousserende wijnen. We kunnen ook experimenteren. 
RG/NY beschikt over 80 hectare grond, waarvan 35 hectare 
wijngaarden met 14 druivenvariëteiten,” vertelt Lilia. “Er zijn 
veel druivenrassen en het is heel merkwaardig om te zien dat 
je van Sauvignon Blanc, wat een druivenras voor een koel 
klimaat is, naar Cabernet Sauvignon en Petit Verdot gedijen 
in hetzelfde gebied,” komt Olivier tussen. “Het is waar dat we 
een beetje kunnen experimenteren om te zien welke bodem 
voor een betere kwaliteit zorgt. De temperatuur (2 tot 10°C 
in de winter, 15 tot 30°C in de zomer) en klimatologische 
omstandigheden (kans op vorst en weinig regen) laat ons toe 
om met verschillende variëteiten te experimenteren,” vertelt 
Lilia. Olivier merkt terecht op dat de watermassa’s zowel de 
rijpingsperiode regelen en in de winter het potentiële risico 

Wijnstaat New York: extreem en buitengewoon gedurfd (deel 1)
Met een lange geschiedenis die honderden jaren teruggaat, vindt New York zichzelf 
opnieuw uit als epicentrum van dynamische wijnbouw. De staat is de thuisbasis van de 
eerste wijngaard in de Verenigde Staten en producenten bouwen voort op dat erfgoed 
om enkele van de meest opwindende wijnen van het land te maken. ‘New York State 
of Wine: Boldy, extreme. with Olivier Borneuf’, de vijfde aflevering van de webinar-
reeks was volledig gewijd aan de variatie in wijnoogst in de staat New York. De panel-
leden voor deze webinar op woensdag 13 januari waren moderator Olivier Borneuf, Lilia 
Pérez (RGNY Vineyards), Gilles Martin (Sparkling Pointe) en Erwin Kalmar (Four Maples Vineyard 
& Winery). In cursief de wijnnotities van Ivan Nimmegeers.



Nr. 112 - Juni 2021                            559070

Wellingstraat 12 - 9070 Heusden 
www.roidesrois.be

Wellingstraat 12 - 9070 Heusden 
www.roidesrois.be

van vorst beperken dat er in de regio is, maar er is nog een 
reden die zijn aandacht trekt, namelijk de gemiddelde jaar-
temperatuur die tussen 11 en 14 °C ligt. “Bijna dezelfde situ-
atie in de Champagne, dus ik wil de vraag stellen aan Gilles 
Martin die niet ver van Lilia gevestigd is, ook op Long Island. 
Het bijzondere aan Sparkling Pointe is de naam zelf: uitslui-
tend geïnteresseerd in de productie van mousserende wijnen. 
Ik heb moeite te begrijpen wat Lilia ons net heeft verteld over 
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot en Sauvignon Blanc, terwijl 
jij een paar honderd meter van haar vandaan zit.Kunt u het fe-
nomeen uitleggen van het naast elkaar bestaan   van twee wij-
nen die zich aan de tegenoverliggende uiteinden bevinden?”  
“Wel, we hebben het geluk op Long Island een zeer draine-
rende terroir te hebben met een zeer belangrijke blootstelling 
aan de wind, wat betekent dat we een beetje laat rijpen, als 
je wilt. Vandaar dat de witte wijnen en de mousserende wij-
nen worden geoogst zoals in Champagne. In feite de eerste 
week van september, dus als ik wijnen van dezelfde soort in 
Zuid-Frankrijk zou willen maken, zouden we nu praktisch 
op de eerste augustus oogsten. Wat er dus in feite gebeurt, 
is dat we de druiven kunnen plukken met voldoende rijpheid 
om een zeer goed evenwicht te hebben voor de mousserende 
wijnen. We vinden een beetje hetzelfde in Californië waar de 
champagnehuizen (Chandon, ik werkte voor Roederer) profi-
teren van microklimaten als gevolg van de mist of de wind. 
Voor ons is dat de aanwezigheid van water om ons heen. We 
hebben een perfecte rijpheid voor wijnen die lijken te komen 
van druiven uit koude gebieden (‘cool climate’ zoals wij het 
noemen). We zitten in een regio die volgens de breedtegraad 
in een nogal warme regio ligt,” vertelt Gilles. “Dit is heel inte-
ressant. In feite heeft u geen beperkingen door regelgeving,” 
merkt Olivier op.  Want naast het klimatologische voordeel 
dat u wordt aangeboden, kan u op hetzelfde moment rode en 
mousserende kwalitatieve wijnen in dezelfde zone maken. 
Het lijkt me dat je vrij bent om dat allemaal te doen. Bevestigt 
u dat u over een grote flexibiliteit beschikt bij de productie op 
het niveau van uw AVA?” wil Olivier weten. “Ja, in tegenstel-
ling tot Frankrijk hebben wij geen appellatie die ons verplicht 
een bepaalde druivensoort te respecteren. De druivenvariëtei-
ten in Frankrijk zijn het resultaat van een natuurlijke selectie 
van druivenrassen door de eeuwen heen. Wij hebben een se-
lectie die overeenkomt met de markt. Zo kunnen we planten 
wat we willen, waar we willen om de beste kwaliteiten van 
onze wijnen tot uitdrukking te brengen,” antwoordt Gilles.

Jaarlijkse temperatuur in Champlain tussen 5,5 en 8,3°C
“We hebben Long Island gezien. Nu gaan we naar Champlain, 
het noorden en vergezellen Sébastien en Erwin voor deze 
kleine tour door New York State. Dus gaan we 550 km naar 
het noorden rijden. Laten we zeggen dat we in Marseille be-
ginnen (we waren in Long Island) en we gaan naar Dijon. Wat 
me dus opviel, naast het prachtige landschap, zijn deze cijfers 
die ik jullie zal voorhouden: de jaarlijkse temperatuur - ik zeg 
jaarlijkse - ligt tussen 5,5 en 8,3°C. Ter vergelijking: in Ber-
lijn is het 9°C. Ik weet dat er in Duitsland enkele zeer mooie 
wijngaarden zijn, maar voor zover ik weet zijn er geen wijn-
gaarden in Berlijn. Dit is dus al een merkwaardig cijfer, want 
wij vragen ons af hoe men wijnstokken kan laten groeien. Het 
tweede cijfer, dat misschien een denkpiste opent, zijn de ver-
maarde graden van groeidagen. Ze liggen rond de 2.250, wat 
ongeveer hetzelfde is als in de Champagne, de Rijnvallei en 
de Bourgogne. Dus, er is een fenomeen van lumonisiteit. Hoe 
verklaart u dat u er in slaagt in uw streek de wijnstokken te 
laten groeien? Misschien zijn de klimatologische omstandig-
heden wel heel bijzonder en dan zullen we de tweede keer 
wel zien of u wat geheimen kan vertellen om de wijnbouw te 
optimaliseren?” vraagt Olivier aan Erwin. “Toen we daar aan-
kwamen, zochten we eerst naar de ideale grond. Ik moet zeg-
gen dat ik, toen ik naar de Verenigde Staten kwam, niet had 
gedacht dat ik druiven zou gaan verbouwen op een wijngaard 
op dit continent, vooral niet in het noorden van Long Island. 
Maar het klimaat is veranderd. Ik heb het gebied bestudeerd, 
we zitten in een zone geclassificeerd als ‘5’, ten noorden van 
Lake Champlain die een soort matigende stroming geeft met 
winden, misschien temperen die een beetje de noordwestelijke 
stroming aangedreven door de golfstroom die vrij krachtig is, 
maar gestopt kan worden door de volledige zuidoriëntatie op 
de heuvelhelling, goed gedraineerd in termen van terroir, we 
hebben het over een kleigedeelte in het onderste deel van de 
wijngaard en dan in het bovenste deel eerder kalksteen. Sinds 
altijd droomde ik van Gamay en Pinot Noir. Wij zijn ook naar 
de East Vineyards in Westbrook geweest, niet al te ver naar 
het zuiden, misschien 50 km zuidelijk en oostelijk, waar zij 
25 druivenrassen verbouwden die waren ontwikkeld door de 
Universiteit van Minnesota en andere door andere universi-
teiten. Wij gingen kijken wat het meest leek op Pinot Noir en 
Marquette is rechtstreeks afgeleid van Pinot Noir, evenals de 

rode Frontenac. We wilden nog steeds Pinot Noir planten, dus 
gingen we ook kijken wat ze in Finger Lake deden. Dus von-
den we een Pinot Noir teler die wijnstokken aan het planten 
was, die ons vertelde dat we een Pinot Noir konden krijgen, 
maar dan geënt.  In het begin hebben we geëxperimenteerd 
met Riesling. Na een bezoek aan deze kwekerij van de familie 
Ambert, die ook samenwerkte met Dr. Konstantin, die een 
pionier was in de aanplant van Pinot Noir, waagden wij ons 
aan Pinot Noir geënt op deze 3909 C wortel, die blijkbaar 
ook in Europa zeer populair is. Vele wijngaarden in Zwitser-
land en in Zuid-Frankrijk zijn herbeplant op deze onderstam. 
Wij zijn begonnen met het aanplanten van 1.200 wijnstokken 
met geënte Riesling, geënte Pinot Noir, Marquette op eigen 
wortel, Frontenac op eigen wortel en vervolgens Seibel die 
ook hybriden zijn op eigen wortel. Uiteindelijk realiseerden 
we ons dat Pinot Noir een risico’s vormde in de winter, maar 
de enting dwong ons om terug te gaan op de wijnstokken en 
deze af te dekken. We hebben alles geprobeerd na 2 - 3 jaar 
werk hebben we besloten om de Pinot Noir te verwijderen en 
ons dan te concentreren op de Marquette, die bestand is tegen 
extreem lage temperaturen, we kunnen temperaturen hebben 
van -35, -37 ° C. Het is niet de hele winter, 3-4-5 dagen, maar 
het is genoeg. Als het ‘s nachts -5°C is, is het overdag net zo 
belangrijk. Er is dus wel degelijk sprake van een verande-
ring van het klimaat die de wijnbouw, althans in onze regio, 
wellicht ten goede zal komen. In 2020 en dit jaar hebben we 
Marquette herplant, tot 4.000 wijnstokken. Marquette en de 
belangrijkste hybride Tasca, een druivenras afgeleid van een 
Europees druivenras. Ik zou zeggen dat ik van de droom die 
ik had om Pinot Noir en Gamay te maken, van gedachten 
diende te veranderen, om vervolgens uit te komen bij hy-
briden die voor ons klimaat zijn ontwikkeld. Wat ook goed 
is, is dat ze ook ziekten ondersteunen, waar de vitis vinifera 
niet tegen zou kunnen. We hebben minder wijnstokken die 
afsterven. 2% van de oorspronkelijke plantage zijn we kwijt-
geraakt, dat is het maximum,” weet Erwin. “Dat is een sleu-
telelement, want we hebben het over het klimaat voor sterfte, 
maar we zouden dat kunnen uitbreiden tot ziekten waarover 
veel wijnboeren zich in de hele wereld zorgen maken en ik 
denk dat het idee om voor hybriden te kiezen in die zin een 
mogelijke oplossing kan zijn.”

80% van Sparkling Pointe directe verkoop
“We hadden het over de jaargangen van de wijnen, ik heb 
het geluk met mousserende wijnen te werken en ik denk 
dat de Champagnewijnbouwers erin geslaagd zijn te doen 
wat vele anderen niet gelukt is, namelijk het vintage-effect 
in de jaargangen uit te wissen en daarom is het advies hier 
om wijnen te gaan maken die jaar na jaar consistenter zijn 
en om wijnen te maken die vast zijn in hun kwaliteit en in 
de tijd. Dus dat is ons plan,” vertelt Gilles. “Ik stel voor dat 
we verder gaan met de proeverij. We beginnen met Sparkling 
Pointe met een mousserende wijn. Ik laat je er commentaar 
op geven. Gilles, zou je in 2 à 3 minuten willen toelichten hoe 
jij deze wijn ziet en hoe je hem op de markten positioneert.  
Wat wil je met deze wijn?” vraagt Olivier. “Sparkling Pointe 
is eigenlijk een wijndomein dat is ontstaan uit het idee dat we 
mousserende wijn wilden maken op Long Island en in New 
York. We maken  alleen mousserende wijnen, dat wil zeg-
gen een dozijn verschillende producten, variërend van cuvées 
met lange rijping tot meer traditionele cuvées zoals de Brut 
hier. Wij hebben ongeveer 16 hectare wijngaarden, verdeeld 
over Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier. Voornamelijk 
Pinot Noir, een klein beetje daaronder Chardonnay en onge-
veer twintig procent Pinot Meunier. Mijn idee hier is om een 
wijn te hebben die goed vertegenwoordigd wat ik waardeer in 
Champagnes en in mousserende wijnen van de wereld. Het 
is namelijk een zeer, zeer speciale assemlage van deze drie 
druivensoorten. En misschien ben ik hier een beetje chauvi-
nistisch, maar ik denk dat het zeker de 3 druivensoorten zijn 
die de beste mousserende wijnen ter wereld maken, waar ook 

ter wereld. Anderen zullen het niet met me 
eens zijn. Maar ik denk dat het misschien 
mijn afkomst dicht bij de Champagne is 
die dit soort wijn in mijn aderen doet stro-
men. Voor mij is deze Brut echt het product 
dat het huis vertegenwoordigt. Het product 
met de beste prijs-kwaliteitverhouding dat 
onze klant bij ons kan vinden. Ik wil ook 
een opmerking maken over de verkoop van 
de wijnen. Ik weet niet of we dat al gedaan 
hebben. Voor de wijnhuizen in onze regio, 
zijn wij kleine structuren. Dus verkopen 
we 80% van onze productie rechtstreeks 
en 20% aan de distributie. U ziet dus dat 
wij in een periode als dit jaar van Covid 
iets beter weerstand hebben kunnen bieden 
aan de marktproblemen omdat de mensen 
ons kwamen bezoeken, ook al waren wij 
gedurende een bepaalde periode van het 
jaar niet open voor het publiek, wij konden 
verkopen per doos online, die explosief 
groeide, maar ook kwamen de mensen in 
feite naar het domein, ook al konden zij 
het niet bezoeken en niet ter plaatse proeven, maar om recht-
streeks op het domein te kopen.”

Sparkling Pointe op de proefbank
De eigenaars Cynthia en Tom Rosicki wensen uitsluitend 
mousserende wijnen te produceren in de traditionele Mé-
thode Champenoise. De wijnen van Sparkling Pointe worden 
duurzaam verbouwd op drie wijngaarden van 40 acres (16 
hectare) in de North Fork van Long Island. Een zeeklimaat, 
getemperd door twee watermassa’s, de Long Island Sound en 
de Atlantische Oceaan, zorgt voor lange, warme zomers met 
verkoelende briesjes en gematigde regenval. Unieke glaciale 
bodems van zandige leem zorgen voor een uitstekende drai-
nage. Zorgvuldig geselecteerde klonen van Pinot Noir, Pinot 
Meunier en Chardonnay vormen alle drie de wijngaarden. 
De druiven worden met de hand verzorgd en geoogst door 
een wijngaardcrew. Sinds 2014 is Sparkling Pointe lid van de 
Long Island Sustainable Winegrowing Inc (waarover meer in 
‘Wijnstaat New York: gedurfd, extreem’(deel 2)).

Sparkling Pointe Méthode champenoise Brut 2017 AVA 
North Fork of Long Island
54% Chardonnay, 33% Pinot Noir en 13% Pinot Meunier 
verenigen zich in een elegante Sparkling Pointe Méthode 
champenoise Brut 2017 met een heldere gouden kleur, kleine 
belletjes en een weelderige mousse. De intense neus fris geurt 
naar citroen, appel en peer met tonen van citroengeste, brio-
che en honing. Een constante pareling, in de gestructureerde 
mond, wat ze deden wat ze deden bloemig en mineraal. Toast 
in de lange afdronk. De Sparkling Pointe Méthode champe-
noise Brut 2017 laat zich drinken  als aperitief of als begelei-
der van schaaldieren en visgerechten. De ideale schenktem-
peratuur is tussen 8 en 10°C. Op dronk. 
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