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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/8 en 2/9 teksten dienen binnen 
te zijn 12/8 op onderstaand adres of via email. Alle info in verband 
met publiciteitstarieven en het plaatsen van teksten via e-mail:
info@dewegwijs.be of telefonisch (14u tot 20u): 0478 97 87 11.

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

Zet-werk vof, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker
0478 97 87 11, e-mail: info@dewegwijs.be
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WWW.IMMODEGRAUWE.BE   LAARNEBAAN 48 - HEUSDEN - T. 09-231 75 92

HUIS VERKOPEN ? VAAK KENNEN WIJ DE KOPER AL!
Laagste commissieloon van de streek

Gratis schatting bij verkoop

Discrete verkoop mogelijk

Geen verkoop = geen kosten

53% van de panden verkocht binnen de maand !

Verkoopt gemiddeld elke 3 dagen een woning

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

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

09 37 37 500

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

MONDO

DESTELBERGEN

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

- 5 EURO
(niet geldig voor bestellingen aan huis) 

BRENG DEZE KORTINGSBON MEE
EN KRIJG 5 EURO KORTING

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

kortingen.

BIJ AANKOOP VANAF 20 EURO

MONDO

DESTELBERGEN

Public

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

ON	0479.256.808

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

T 0478 641 113 / chistiaan@vanbignoot.com / www.christiaanvanbignoot.com
Jouw juwelier aan huis ...

Zo simpel kan het zijn.

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.

Ik spaar niet
voor mijn
oude dag.
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Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*  
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf  
25 euro per maand. Kom gerust eens langs  
of doe de simulatie op argenta.be

Ik beleg ervoor.

Zakenkantoor Van Laere Bvba 
DENDERMONDESTEENWEG 447

9070 DESTELBERGEN

tel 09 228 60 84

destelbergen@argenta.be

ON 0477 448 153 RPR OOST-VLAANDEREN

D652C473-8EB5-4CA6-89C9-0D73434EC9CC.indd   1 31/05/2021   14:34:57

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

Argenta Destelbergen
Zakenkantoor Van Laere bvba
DENDERMONDESTWG 447 | DESTELBERGEN
Tel. 09 228 60 84
ON 0477.448.153 | OOST-VLAANDEREN

Argenta Heusden
Gunter De Cock F.E. bvba
MEERSSTRAAT 13A | HEUSDEN
Tel. 09 232 40 11
ON 0478.239.791 | OOST-VLAANDEREN

Sint-Baafskouterstraat 109 - Sint-Amandsberg
09 228 228 2 / 0487 467 826

dimi.shaw@gmail.com    hairservicedimitri.be

Tarief in het salon :
Wassen + snit : 19 euro

Wassen, snit en brushing : 30 euro

Aan huis:   +6 euro

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Dames & Heren & Kinderen

Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

Alternatieve ‘dodentocht’ in 
Heusden? Zie blz. 4

Babytheek als onderdeel van 
Villa Tuur - Zie blz. 14
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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

o.a. in dit nummer...
• An-Sophie ontwerpt fietskledij voor vrouwen .......  3
• Alternatieve ‘dodentocht’ voor goede doel ..........  4
• Trouwen met erehaag politie .................................  8
• Wijzigingen recyclageparken Ivago .......................  10
• Eerste straatnaam voor vrouw ................................  12
• Nieuwe KMO-zone volop gestart ...........................  13
• Babytheek, onderdeel van Villa Tuur .....................  14
• ‘Knip’ Gentbrugge kan grote gevolgen hebben ...  16
• Kunstig wijnetiket voor Time to Wine ...................  22
• ‘Samen naar de eindmeet’ ......................................  26
• Afscheid van verloren voetbalseizoen ....................  29
• Foorkramers blij met heropstart kermissen ...........  30
• Zonnepanelen op sporthal Bergenmeersen ...........  36
• Wat weten we over de Panhuisstraat.....................  38
• 25 jaar Orgelcomité .................................................  41
• Hof van Heirleghem is zomerbaar ..........................  42
• Heupchirurg met passie voor oldtimers .................  45
• Kermiszomer, kopie vorig jaar ................................  47
• Kritiek op straatnaam kasteeldame .......................  48
• Klusserette herstelt en experimenteert ..................  53
• Onze vaste wijnrubriek ...........................................  54

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).

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

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24
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www.dewegwijs.be

TE KOOP
Ronde witte terrastafel - diam. 110 cm - met middenpoot 
- uitvoering in wit metaal met glazen blad - prijs 150 euro. 
Tel. 0486-66.27.41

GEZOCHT
Deftige man (57jr) zoekt een vrien-
delijke dame om samen koffie te 
gaan drinken op weekdagen.
Contact: 0487-47 38 20
of heer1964@outlook.com

TE KOOP
Vliegraam schuifbaar: donkerbruin, aluminium, B 1500, H 
2060. Zonnescherm met muurbevestiging: elektrisch, af-
standsbediening, B 2975, H 2150 (max.), bak H 120. Info: 
gsm 0475-23 95 94.

TE KOOP
Allerlei: antieke naaipop (meer dan 100 jaar oud), prijs 
o.t.k.; Mercator & Noordstar speelkaarten, Nina parfum-
flesje, veel dameskleding m36-38, merkkledij (te koop in 
pakketten van 200 euro). Alles te bezichtigen in Heusden, 
na afspraak: 0496-79 46 14

TE KOOP
Harley-Davidson ultra glide cvo 
(2009) met 31000 km, eerste ei-
genaar. Prijs bespreekbaar. 
Meer info op nr 0477-98 42 99 

TE KOOP
Jonge zoetwatervissen te koop. Guppy, 
black Molly, zwaartdrager en platy. Goed-
kope prijzen. Tel: 0473-950685

TE KOOP
Baby-uitzet: voor verzorging, voeding & slapen. Benodigd-
heden: tafelhangstoeljes, buggy, kinderstoel. Kleding: van 
baby t/m 3 jaar jongen (merken). Varia: kapstokjes, zonne-
brillen, zwemvestje, mobiel, boekjes, fietsjes, speelgoed.  
Info: 09-230.44.88

TE KOOP
Electr. NIEUWE Fiets voor 995 euro (nieuw 1295 euro bij 
HLN). MINERVA E-cargo N3 damesfiets
Motor in voorwiel – Batterij 36V-468Wh. 
Info : 0472-82 79 23

GEZOCHT
Man, single, 81 jaar, zoekt vrouw voor latrelatie of relatie. 
Bel 0478-609 048 of michel.debbaut@telenet.be

TE KOOP
Fietsendrager Twinny Load 
voor op trekhaak (voor 3 fiet-
sen) 50 euro.
Info: 0479-07 14 92
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Al van haar tien jaar zit ze achter een naaima-
chine, ze heeft later mode gestudeerd en werkte 
ook al enkele jaren in een kledingwinkel. Mode is 
dus een passie voor haar naast fietsen natuurlijk. 
Op haar terras staat overigens haar koersmachi-
ne, maar dat is duidelijk omwille van plaatsruim-
te denken we. An-Sofie is actief als ontwerpster 
van toffe fietskledij voor dames en ze heeft met 
Etappe Sportswear meteen al een webshop opge-
start. Haar motto mag er zijn: “Look like a beauty, 
ride like a beast”. Ze ontwerpt dus fietskledij die 
innovatieve oplossingen probeert te vinden voor 
alle noden die fietsende vrouwen ondervinden. 
Het is dus geen aanpassing op een bestaande 
mannenversie van fietskledij, maar iets leuker 
en speciaal voor vrouwen. “Het is dan ook de 
vrouwelijke toets die het verschil moet maken bij 
Etappe”, zegt An-Sofie Hoedt.
“Alles is begonnen met een collectie waarbij we 
een verschil willen maken in design. De produc-

ten die op de markt zijn waren naar onze mening 
meestal een aanpassing van een bestaande man-
nenversie, of de tenues die effen zijn van kleur 
(wat velen aanvoelen als saai). Of de tenues heb-
ben hele drukke prints,”  vertelt An-Sofie.
“Etappe Sportswear zoekt een tussenweg waar-
bij er met een oog vanuit de catwalktrends een 
design wordt ontworpen in plaats van met het 
idee sportkledij op de markt te brengen. Heel be-
langrijk is ook dat we rekening houden met de 
vrouwelijke vormen. We willen deze op een juiste 
manier gaan accentueren. Uiteraard gebruiken 
we ook enkel zemen die specifiek voor vrouwen 
ontworpen zijn, verder werken we met broekjes 
die steun in de rug geven en niet drukken op de 
baarmoeder. De broekjes worden afgewerkt met 
brede silicone band om rollades en toesnoeren te 
voorkomen. Ook werken we met clean cut mou-
wen omdat er voor niemand rollades zouden ont-
staan aan de armen”.

Het lijkt allemaal wat technisch, maar sportieve 
dames weten meestal wel wat ze willen. Ze willen 
sporten, maar ze mogen er ook wel mooi uit zien. 
Wij juichen dat dus toe want bij Etappe is men 
heel innovatief. An-Sofie opnieuw: “Deze zomer 
zijn we ook met fietsrokjes op de markt gekomen 
om enkele noden van vrouwen te vervullen. Stel 
je gaat met je vriendinnen al fietsend naar zee. 
Eens aangekomen doe je graag nog een wande-
ling op het strand. Of je fietst naar het centrum 
van een stad en wil wel nog even kort shoppen. 
Een fietsbroekje staat dan niet zo, en daarvoor 
hebben we een fietsrokje gemaakt dat bestaat 
uit  twee delen. Daar is dus goed over nagedacht. 
Voordeel is dat het maar één investering is, maar 
je moet het wel zien op onze modellen om het 
visueel te begrijpen, en daarvoor is er onze web-
site”, zegt An-Sofie.
Leuk is ook dat er bij de rokjes matching tops voor-
radig zijn. Met deze fietsrokjes wil ze niet alleen 
de wielrensters en mountainbikers aanspreken, 
maar ook de vrouwen die graag met de stadsfiets 
of elektrische fiets rijden. Ook zij verdienen een 
leuke outfit. Etappe is begonnen met een online 
webshop (www.etappesportswear.com). On-
dertussen is het merk al in meerdere winkels te 
vinden. Verder kan je haar vooral volgen op Insta-
gram (@etappesportswear) en Facebook (Etappe 
Sportswear) voor alle nieuwtjes. – (D.D.)

An-Sofie ontwerpt 
leuke fietskledij voor 
vrouwen
Ze woont op een appartement in mijn buurt 
op het Eenbeekeinde. An-Sofie (26) een 
brunette en tevens heel sportieve dame die 
haar zinnen gezet heeft op mode en fietsen.

AXEL
LENAERTS
makelaars

Axel Lenaerts Makelaars

Destelbergen

Destelbergen@axellenaerts.be

T. 09-219 08 77 

Te koop in Sint-Amandsberg:

Rustig gelegen woning met gezellige tuin  
   Op te frissen woning met gezellige west-gerichte 

tuin. De woning beschikt oa over 2 slaapkamers, een 
zolderkamer met mogelijkheden en een garage met oprit. 

De woning is rustig gelegen maar toch dichtbij alle 
uitvalswegen naar Gent. 

EPC: 409 kWh/m²  - Vraagprijs: 315.000 euro
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Openingsuren
Politie Destelbergen

Kerkham 3e - 9070 Destelbergen

Tel. 09/363.72.72  (dringend: 101)

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

Oproep aan de bevolking ! 
Geregeld hebben we in onze gemeente 

jammer genoeg te kampen met inbraken 
in woningen en/of voertuigen. Graag 

richten we een oproep om bij verdachte 
handelingen of voertuigen onmiddellijk 

de centrale 101 te bellen en niet de 
wijkpolitie. Politie 101 stuurt een 

interventieploeg uit die de inbrekers 
hopelijk op heterdaad kan betrappen. Uw 
medewerking is van groot belang om dit 

probleem aan te pakken.

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

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 - TELEFOONKAARTEN

BUSKAARTEN - IJSCREME - GEKOELDE DRANKEN

GANS

DE

ZOMER

OPEN !

Traditiegetrouw wordt op de tweede vrij-
dag van augustus jaarlijks de Dodentocht 
van Bornem georganiseerd. In februari 
begonnen Dirk De Vriendt, Elysha Van de 
Velde en Erwin Goethals al te trainen om 
deel te nemen aan de loodzware wande-

Drietal stapt alternatieve Dodentocht in en rond onze gemeente
In augustus zullen Dirk De Vriendt, Elysha Van de Velde en Erwin Goethals in 
en rond onze gemeente een wandeltocht van 100 kilometer maken. De tocht 
is een alternatief op de “echte” Dodentocht van Bornem. De opbrengst gaat 
naar het goede doel. 

ling. Dirk is niet aan zijn proefstuk toe: drie 
jaar geleden nam hij met twee anderen al 
deel aan de Dodentocht ten voordele van Red 
een Kind. Toen bleek dat het evenement dit 
jaar door corona niet kan doorgaan, besloot 
het drietal een alternatieve route te stappen 

FC City Gent vult 4e prov. B aan
In de provincial reeks B van vierde provinciale werd in laatste 
instantie nog een nieuwe ploeg ingeschreven, nl. FC City Gent, 
met thuisadres in de Koestraat in Merelbeke. In die reeks zijn nu 
15 ploegen, waardoor er elke week één ploeg vrij is. In die reeks 
spelen twee van onze lokale voetbalclubs: KFC Heusden B en FC 
Destelbergen B. Voorts ook Latem B, De Pinte A, SK Merelbeke, 
Bottelare B, Massemen A, Tenstar Melle, Gijzel-Oosterzele B, Ze-
vergem B, HT Zwijnaarde B, VSV Gent B, FC Dampoort en VV 9000 
Gent. (D.D.)
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Keukens en  
badkamermeubelen 

 

Dressings en 
inbouwkasten 

 

Al uw interieur op 
maat 

 

30 jaar ervaring 

 

Eigen atelier 

 

Totaalrenovatie van 
vloer tot plafond Stapsteenweg 2 c -9070 Destelbergen 

 
09 231 79 36 

www.anka-interieur.be 

in Heusden en de om-
liggende gemeenten. 
Hun tocht van 100 kilo-
meter start en eindigt in 
praatcafé De Matroos in 
Heusden en loopt onder 
andere langs Beervelde, 
Zeveneken, Doorslaar, 
Overmere, Kalken, Laar-
ne en Melle.

Volgkaravaan
Normaal gezien zullen 
de deelnemers op vrij-
dagnamiddag 13 augus-
tus aan de wandeling 
beginnen en in de loop 
van de volgende dag 
aankomen. Die datum 
is niet zomaar gekozen: 
het is namelijk de dag waarop de afgelaste 
Dodentocht van dit jaar gepland stond. On-
derweg zullen ze bijgestaan worden door 
een “volgkaravaan” waardoor ze na elke 
10 kilometer even kunnen rusten, bijtanken 
en praten met vrienden of familie. Doordat 
ze de tocht maar met drie stappen, kunnen 
ze niet rekenen op de “flow” van 13.000 
andere deelnemers die dezelfde beproe-
ving ondergaan. Ze staan er dus zo goed als 
alleen voor, wat een bijkomende uitdaging 
vormt. 

Sponsoring
Voor de tocht laat het trio zich sponsoren 
en de opbrengst gaat naar twee goede 
doelen. Een deel is voor opvangcentrum 
Animal Trust in Melle, dat verwaarloosde 
en mishandelde honden opvangt en her-
plaatst. De rest wordt geschonken aan 
Red een Kind uit Heusden, dat weeskinde-
ren in Haïti van opvang, gezonde voeding 
en scholing voorziet. Tijdens de wandeling 
dragen de drie ook een T-shirt met de lo-
go’s van de sponsors.

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: Dirk De Vriendt

Plukboerderij Grondig
denkt aan veldkeuken
Plukboerderij Grondig uit de Wellingstraat en 
Veerdreef in Heusden heeft plannen voor het 
organiseren van een veldkeuken. Het kan mis-
schien nog veraf liggen maar in het voorjaar van 
2022 wordt de veldkeuken gebouwd. Het ope-
ningsfeest ligt ook al vast, dat wordt zondag 18 
september 2022. Dat moet dan een groot ope-
ningsfeest worden van de sociale veldkeuken.  
Ina en Arno van restaurant Lokaal koken al jaren 
met LEF (Lokaal, Eco en Fair) en zij zullen heerlij-
ke hapjes voorzien, ter plaatse klaargemaakt, in 
de veldkeuken natuurlijk. In de maand septem-
ber is het veld ook op z’n mooist, een oase van 
groenten, fruit en bloemen. Plukboerderij Gron-
dig hoopt dat men binnen anderhalf jaar hele-
maal af zijn van alle Coronamaatregelen. – (D.D.)
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Oplossing vorige keer

A. Suske en Wiske 47%
B. De Rode Ridder 10%
C. Jommeke 43%

Er waren 188 deelnemers

Joke Raman uit Heusden benaderde het 
dichtst de juiste oplossing (47, 11, 42) 
en mocht haar waardebon van 150 euro 
afhalen bij de nieuwe winkel van D&S 
Elektro in Destelbergen.
Proficiat !

Wonnen ook
waardebonnen: 

Flore Decroos, Noël Rammeloo,
Dirk Vanden Hende, Lieve Tierens,
familie Fant, Josée Van Wesemael, 
Kevin Van Hoovels, Jochen Merlier, 
Johan Van Malcot,
Ann Vanbosstraeten.

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 

Geen Wegwijs-wedstrijd
in de zomer-editie
Beste lezers,
Zoals elk jaar zal er ook deze keer GEEN wedstrijd zijn in de 
zomer-editie, zodat wij volop kunnen genieten van enkele 
weken rust.
Volgende wedstrijd komt online op 23 augustus.
Dank voor het begrip.

En we wensen jullie allen een deugddoende vakantie !

Zomerkampen turnclub Athena
Hoera! We kunnen deze zomer op turnkamp. Om-
dat de bubbels beperkt zijn in grootte en we graag 
een leuke sportzomer willen voor iedereen, heeft 
Turnclub Athena ervoor gekozen om met twee 
kamplocaties te werken zodat zo veel mogelijk kin-
deren een turnkamp kunnen volgen. Naast de kam-
pen in sporthal Bergenmeers zullen wij ook in De 
Vrije basisschool De Parel een eigen bubbel gymnas-
ten opvangen. 

Er zijn kampen voor kleuters, beginners, gevorderden en er is ook 
een competition Bootcamp. Dus voor elk wat wils. Er zijn nog enkele 
plaatsjes vrij, dus snel zijn is de boodschap.

Inschrijven kan via: http://turnclubathena.be/events/

KENNISMAKINGSDAG TURNCLUB ATHENA: 12 SEPTEMBER 
Heb je het ook gehad met het Corona-nietsdoen? Kijk je ook uit naar mega-
bubbels waar je met heel wat vrienden en vriendinnen samen kan turnen? 

Dan nodigen we je graag uit op de kennismakingsdag van Turnclub Athe-
na. Wij zijn helemaal klaar om een nieuw sportief seizoen te starten … 
en dat willen we graag met jou erbij. Op zondag 12 september heten we 
je doorlopend tussen 10-13u van harte welkom in sporthal Bergenmeers, 
Koedreef 1 Destelbergen. 

Gymstars kleuters kunnen het beste van zichzelf geven en kennismaken 
met superleuke turnparcourtjes. Er vallen zelf medailles te behalen. Gym-
stars beginners en gevorderden kunnen onder leiding van onze monitoren 
hun gymstars niveau bepalen om nadien het turnseizoen aan te vatten.

Tussendoor kan je ook genieten van demonstratieoefeningen die door on-
ze competitiegymnasten acro en tumbling zullen gebracht worden.

Meer info www.turnclubathena.be
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

> 1, 2 of 3 slaap kamers en ruim terras
> Exclusief en rustig wonen in hartje 

Lievegem
> Hoogstaande architectuur met oog 

voor detail
> Op wandelafstand van horeca en winkels 
> Parktuin om te genieten van rust 

en groen
> Ondergronds parkeren mogelijk
>  REEDS 45% VERKOCHT

PROJECT SIFFERHOF
LIEVEGEM – BLAUWERSSTRAAT 16

TE KOOP: LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

AANVANG WERKEN ZOMER 2021

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

GROEN WONEN IN 
HET CENTRUM VAN LIEVEGEM

TOPINVESTERING OP 
TOPLOCATIE
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Tim Daeze is diensthoofd van de 
interventiedienst in de politie-
zone en tevens één van de pers-
woordvoerders. Het kersverse 

Evelien en Tim
kregen erehaag
van politiezone
Zaterdag 12 juni vormden 
zo’n dubbel dozijn 
politiemensen van de 
zone Rhode & Schelde 
een mooie erehaag 
naar aanleiding van het 
huwelijk van de Melse 
politiecommissaris Tim 
Daeze (maar woonachtig 
van Destelbergen) en 
hoofdinspecteur van de 
research Evelien De Stoop 
uit Destelbergen.
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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

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

PROEF DE
SINT-AMANDSBERGSE GIN !

Voor elk wat wils:
kruidig, floraal, fruitig

én ook alcoholvrij !

beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

paar liep onder een erehaag van de ge-
strekte sabels en saluerende collega’s. 
Een mooi moment, want het huwelijk 
had plaats in open lucht met zicht op het 
Reinaertpark en het gemeentehuis als 
achtergrond. Burgemeester Elsie Sierens 
mocht de huwelijksplechtigheid leiden 
met een dankwoordje voor de aanwezi-
ge politiemensen, maar ook met geluk-
wensen aan het huwelijkspaar. In de lucht 
hing een drone die alles op originele ma-
nier vastlegde. Er kwam uitzonderlijk 
veel publiek kijken, en door Isabelle Van 
Bockstael diensthoofd van de burgerlijke 
stand werd dan ook gevraagd om, door 
de aanwezigheid van wel dertig politie-
mensen, zeker de coronamaatregelen 
strikt na te leven, t.t.z. anderhalve me-
ter afstand te bewaren bij het publiek. 
Het huwelijkspaar zat wel knusjes naast 
elkaar, de familie in bubbels. Een mooie 
plechtigheid, zowel Tim en Evelien zijn 
ook nog lid van Fietsclub Admiraal. Eve-
lien is de dochter van ex-schepen Carlos 
De Stoop, zelf ook nog met zijn echtge-
note Kris betrokken bij Toneelclub Elck ’t 
Syne. Om maar te zeggen, een niet alledaags hu-
welijk vandaar ook veel belangstelling. Ook pa en 
mama Daeze waren in de wolken. Er waren die za-
terdagvoormiddag nog wel enkele huwelijken in 
open lucht, met vooral veel aanwezige kindjes die 
na afloop op ijsjes werden getrakteerd. Het was dus 
ongezien druk. – (D.D.)
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  DAMESVOLLEYBAL

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

Noteer alvast volgende data in uw agenda:

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

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

G.V.D.S.

Het licht mag nu op groen staan na 
de goedkeuring van het GRUP Ber-
genmeers, Tennisclub Racso heeft 
ook sportieve plannen. “We wach-
ten eerst de volledige afhandeling 
van het dossier af want er kan altijd 
bezwaar ingediend worden, wat we 
niet hopen. Maar we blijven sportief 
wel niet bij de pakken zitten. In au-
gustus zal het volop tennis worden 
op het tenniscomplex, want dan star-
ten onze tornooien”, weet voorzitter 
Walter Pauwels. “Het enkel tornooi 
binnen criterium en Belgian Circuit 
heeft plaats van 5 tot 15 augustus, 
waarbij de verlichting kan branden 
tot na 23 uur. Alles coronaproof want 
tennissers hebben sowieso al afstand, 
en er mag wel wat publiek zijn om te 
komen kijken op veilige afstand”.

Racso heeft ook sportieve plannen
Nog in augustus is er voor de jeugd 
de Ethias Tour en die loopt van 21 tot 
29 augustus. Het dubbel tornooi bin-
nen criterium vindt dan weer plaats 
in september, nl. van 1 tot 12 sep-
tember. Ook daar kan de verlichting 
branden na 23u., maar dat zorgt ze-
ker voor geen hinder in de buurt. 
Voor verdere activiteiten (voorlopig 
nog niks gepland) kan je kijken op de 
website van www.racso.be

Met betrekking tot de overdekte ten-
nishal die op termijn zou gebouwd, 
heeft de club al contacten gezocht 
met enkele aannemers en de bank, 
maar is er nog niks beslist. Je moet 
vooraf de markt onderzoeken, en 
dat is wat al gedaan is. Het is dus nog 
even koffiedik kijken. – (D.D.)

Een van de zaken die 
voortaan anders worden 
aangepakt betreft asbest. 
Aangezien asbest een ge-
vaarlijk natuurlijk gesteen-
te is, verstrengt de Vlaamse 
overheid de manier waar-
op je asbest naar het recy-
clagepark moet brengen. 
IVAGO verplicht daarom 
bezoekers om vanaf 1 juni 
asbesthoudend materiaal 
te verpakken in een door-
zichtige folie of zak van 
minstens 100 micron dik. 
Verpakkingsmateriaal kan 
je kopen aan het IVAGO-
onthaal of in een doe-het-
zelfzaak.  
‘Op de website schetsen 
we het stappenplan voor 
het verwijderen, verpak-
ken en wegbrengen van 
asbest. Twijfel je of heb 
je vragen, contacteer dan 
steeds een erkend asbest-
verwijderaar. Neem nooit 
risico’s en vermijd stof.’, 
zegt nieuw IVAGO-woord-
voerder Sandra Deneef. 
Om ervoor te zorgen dat 
de afvalstromen ‘zuiver’ 
zijn en dus afval goed 
kan worden gerecycleerd, 
voert IVAGO sinds 1 juni 
2021 ook een nieuwe af-
valsoort in: ‘Gemengd, te 
storten’. In de container 
met nummer 9 kan je te-
recht met kristalglas, fai-
ence, vuurvast glas, chape 

met isolatie. Omdat IVA-
GO die materialen afzon-
derlijk inzamelt, wordt de 
inhoud van de containers 
steenpuin, vlak glas en 
gips zuiverder en dus be-
ter gerecycleerd.
‘Met deze stroom zetten 
we in op beter sorteren, 
en dus recycleren. Voorko-
men geniet nog steeds de 
voorkeur. Hergebruik of 
herstel, is er geen redden 
meer aan, demonteer dan 
zo goed mogelijk jouw 
spullen. Want weet dat 
‘Gemengd, te storten’ de 
allerlaatste optie is, aange-
zien er geen recyclagepro-
ces volgt,’ aldus schepen 
Michael Vercruyssen.
De allerlaatste optie, want 
de inhoud van de ‘Ge-
mengd, te storten’-contai-
ner komt terecht op een 
erkende stortplek. ‘Met 
deze twee veranderingen 
lossen we dus fundamen-
tele recyclageproblemen 
op en garanderen we ie-
ders veiligheid.’, voegt 
Sandra Deneef toe.
Bezoek je dus in de toe-
komst het recyclagepark 
beperk je tijd op het park 
dan door thuis voor te sor-
teren en houd je aan de 
coronamaatregelen: ga 
alleen, draag een mond-
masker en houd afstand. 
– (D.D.)

Wijzigingen op recyclageparken van Ivago
Vanaf 1 juni werden enkele zaken op de 
IVAGO-recyclageparken gewijzigd. Ook het 
containerpark aan de Stapsteenweg valt 
onder die maatregelen. Bedoeling is dat de 
afvalintercommunale voort gaat inzetten op 
beter en veiliger sorteren.

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

V R I E S D A G  Winters

Rust V R E D E

V O O R A V O N D  Dagdeel

Fair E E R L I J K

Projectiel R A K E T

Genieten S M A K E N

Aanbouw V E R A N D A

O K R A 55+-vereniging

V E R S T U R E N  Zenden

Gelijke cijfers = gelijke letters

2 3 4 5   3  Diva

Op geen enkele plaats  8 7 10 8  14

1 9 5 2 1  Log

Politieman 3 10 8   

Met plezier 10 3 3 7   

6 5 9  8 4 I 10  Compleet 

Wazig 6 3 3 10

Wat men inademt 9 11 12 13  

 8 14  3 11 7 3 N   Eethuis

Soort feestmaal B 7 11  12 13

Stipt 14 8 12 11 11 7

7 8 12 13  14  Niet links
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Maatwerk is ons vak, reeds 3 generaties lang !

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

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

www.bracke-interieur.be - www.facebook.com/MaatwerkBrackeInterieur

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

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Freestyle & Panna bootcamp  
Op zaterdag 17 juli 2021 organiseren Martijn Debbaut (Belgisch 
kampioen panna) samen met Filip Meeus (voormalig top 10 we-
reldwijd freestyler) het eerste officiële “Freestyle & Panna boot-
camp”. Deze ééndaagse stage vindt plaats op het kunstgrasterrein 
van KRC Gent. Martijn en Filip zullen samen met nog enkele an-
dere topcoaches de deelnemers onderdompelen in de wereld van 
freestyle tricks en panna skills, gecombineerd met matchskills 
techniektraining en een grote dosis fun met leuke voetbal attrac-
ties!

Ze willen de jongeren een onvergetelijke dag bezorgen waarin ze 
nieuwe skills kunnen leren en zich ongelofelijk gaan amuseren!

Inschrijven via hun website: https://www.skillskampen.be

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus snel zijn is de boodschap!
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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

Een verdienstelijke vrouw zo blijkt uit de mo-
tivering van het adviesforum cultuurbeleving 
(de kernraad) die via de werkgroep straatna-
men het advies formuleerde om de straat 
Isabella Haeckstraat te noemen. Ook heem-
kundige Louis Gevaert werd om advies ge-
vraagd. Burgemeester Sierens is aangenaam 
verrast dat er een vrouwennaam uit de bus 
kwam, op de koop toe de eerste vrouwelijke 
straatnaam. Maar er is wat controverse over 
de naam voor die straat en op die plaats, niet 

Eerste straatnaam voor een vrouw in Destelbergen
De zoektocht naar een nieuwe straatnaam voor de nieuwe KMO-zone aan 
de Damstraat heeft in Destelbergen de eerste straatnaam voor een vrouw 
opgeleverd. In de media stond het al: naast een eerste vrouwelijke burgemeester 
is er dus nu ook de eerste straat die naar een vrouw vernoemd is.

over de verdiensten van Isabella Haeck want 
die staan buiten kijf. Zie ook elders in deze 
Wegwijs. Het gaat wel over de plaats, mid-
den de Dam-, Molen-, Paling- Kouterstraat 
e.a. die gelinkt zijn aan die situaties van vroe-
ger. De naam had dus perfect gepast binnen 
de nieuwe woonwijk op het Eenbeekeinde, 
dichter bij kasteel Ter Meeren. Wij geven dus 
graag relaas van de verschillende meningen. 
“Isabelle Haeck is geen ‘kasteeldame’ pur 
sang, ze woonde al in Destelbergen toen het 
kasteel door haar vader gekocht werd als 
buitenverblijf. Isabella Haeck is iemand die 
heel wat betekend heeft voor onze gemeen-
te. Je kan ze beschouwen als een weldoener, 
een persoon met een gul hart en iemand die 
in die tijd ondernemersgezind was. Vandaar 
dat ik het ook passend vind. Zo stond ze mee 
aan de basis van een kantschool, een wezen-
huis en een ouderentehuis”, weet de burge-
meester.
“Bij zo’n kasteeldomein hoorden meestal 
inderdaad landbouwgronden die verpacht 
werden. Aangezien ze bij het erven van het 
kasteel het vruchtgebruik aan haar broer 
schonk, was zij daarin eigenlijk niet betrok-
ken”, zegt Elsie Sierens die verwijst naar de 
Erfgoedapp waarin alles op originele manier 
uit de doeken wordt gedaan. 
Verteller: Ter Meeren, we weten dat het stuk 
land waar nu het statige kasteel te vinden 
is ooit eigendom was van een heer met de 
naam ‘van meeren’ of ‘vander meeren’. Eind 
18e eeuw siert een landhuis deze omgeving. 
De Gentse advocaat Jacques Haeck ziet het 
als een prachtig buitenverblijf voor zijn fa-
milie en koopt het aan.  Veerman: De fami-
lie Haeck heeft Destelbergen echt in hulder 

herte gesloten. Zo stichtte Leopold Haeck in 
de jaren 1870 de plaatselijke brouwerij, niet 
verre van ’t kasteel. Isabella Haeck was tons 
were een echte vrouw van het volk. Ze liet 
haar leven in het kasteel voor wat dat was 
en ging in ’t dorp gaan wonen. Ze stichtte 
onder andere de plaatselijke kantschool en 
een weeshuis. En ze was ook medestichtster 
van het bejaardentehuis van Destelbergen, 
dat op ne latere stop van deze route nog aan 
bod komt. En wie kan t’ er Arthur Haeck ver-
geten, de jongen burgemeester van Destel-
bergen, die in 1869, op zijn 30ste, verkozen 
wierd en de gemeenteschool liet bouwen. 
Verteller: In de 20ste eeuw speelde het leven 
van de familie zich minder in het openbaar 
af. Tot op vandaag is Kasteel Ter Meeren nog 
steeds bewoond door afstammelingen van 
de familie Haeck. – (D.D.)

De memoriesteen 
ter ere van 
Isabella Haeck. 
(©L.G.)

12                              Nr. 113 - Juli-Augustus 20219070

BLOEMISTERIJ
POELMAN-
VAN DE VELDE

doe mee aan de wedstrijd (zie blz. 6) 

en maak kans op waardebons

Palingstraat 31 - Destelbergen - T. 09-355 55 79

We gaan er er even tussenuit:

de winkel is gesloten
van  maandag 12 juli

tot en met maandag 2 augustus.

We wensen iedereen
een fijn en ontspannen verlof !
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De KMO-zone zelf ziet men in de buurt echt 
wel zitten, het is een mooi initiatief en zal 
goed zijn voor de kleine en middelgrote nij-
verheid in onze gemeente vernemen we in 
de buurt. Dit wordt dus duidelijk een nieu-
we bruisende bedrijvenzone waar ruimte 
gecreëerd wordt voor geïnteresseerde on-
dernemers. De projectontwikkelaar noemt 
het zelf “East Gate”, een verwijzing naar de 
situering aan de rand van Gent, maar in De-
stelbergen. Het is echt een toplocatie waar-
voor aanvankelijk bouwondernemer Matexi 
grote interesse had. Oorspronkelijk was het 
landbouwgrond. Maar een nieuwe residen-
tiële wijk dat zag de gemeente niet zitten, 
waarna middels een RUP (ruimtelijk uitvoe-
rings plan) de gronden van de hand werden 
gedaan aan projectontwikkelaar REAL uit 
Gent.
“Na de zomer zal worden gestart met de 

Samenwerking tussen projectontwikkelaar REAL en aannemer Stadsbader:

Nieuwe KMO-zone in de Damstraat volop gestart
Al ruim een jaar werd er gewerkt door de firma Stadsbader aan de wegenis 
en infrastructuur binnen de nieuwe KMO-zone in de Damstraat. Er liggen nog 
wat bergen zand, je kan er niet naast kijken. De straat die binnen de KMO-zo-
ne werd aangelegd kreeg onlangs ook al een naam.

bouw van de eerste gebouwen”, verne-
men we van Louis De Clercq van projectont-
wikkelaar Real. Hij is er co-founder samen 
met zijn collega Glenn Van Ooteghem. RE-
AL ontstond tussen de twee vrienden ergens 
in december 2017 na een carrière in vast-
goed. “Dit is een echte toplocatie gezien de 
enorm goede ligging en de nabijheid van de 
op- en afritten van de R4 met directe ver-
binding met E17 en E40 en ook nog de toe-
gangspoort naar Gent en het belangrijkste 
vlakbij de haven van Gent”, vertelt hij ons.
Voor de realisatie van de KMO-zone werkt 
de projectontwikkelaar REAL samen met 
aannemer Stadsbader en dat is totnogtoe al 
aardig gelukt. De wegenis is af en de gron-
den kunnen nu bebouwd worden. Het gaat 
in totaal om een oppervlakte van 4,8 hectare 
waar meerdere gebouwen gerealiseerd zul-
len worden. “In het oosten van het project  

Een zicht op de wegenis in de KMO-zone aan de 
Damstraat en een grote zandberg. (©D.D.)

voorzien we een zone voor KMO waarbij we 
units van 120m2 tot 300m2 inplannen. We 
kiezen resoluut voor een volledige beton-
bouw, wat voor de toekomstige eigenaar in 
dit segment de meest kwalitatieve en duur-
zame garantie biedt. Showroom en kanto-
ren, al dan niet met bijhorende mezzanines 
zullen mogelijk zijn. Reken daarbij ook op 
voldoende parkeerplaatsen op het terrein”, 
vertelt De Clercq.
De rest van de site zal onderverdeeld wor-
den in diverse percelen waarop bedrijfs-
gebouwen op maat kunnen gerealiseerd 
worden. Een combinatie van magazijnen, 
kantoren, showrooms, labo- en/of produc-
tieruimtes behoren allemaal tot de moge-
lijkheden, zo vernemen we nog. 
De realisatie van dit project vergt een ge-
degen en intense samenwerking tussen pro-
jectontwikkelaar REAL en Stadsbader als 
aannemer. Beide partijen hebben in deze 
een enorme expertise en zullen dus alles van 
A tot Z kunnen realiseren in nauwe dialoog 
met de klanten en alle betrokken overheids-
instanties.

Voor info kan je terecht bij
www.wearereal.be of www.eastgate.be
gsm 0472-95.38.85. – (D.D.)

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

ALLE ACTIES
VAN MIELE

TE BEKIJKEN OP
WWW.MIELE.BE

GOBEYN ELECTRO COMFORT Positief gedacht! 
 Hoe goed je ook iets doet, er is altijd wel iemand die er 

niet zal van houden (R.H. Thomas)

info@zinloosgeweld.net
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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

Er is een specifieke jeugdbibliotheek, een 
spel-o-theek en voortaan dus ook een ruime 
kast voor het ontlenen van babyspullen. Ver-
sta daaronder allerlei zaken die een baby no-
dig heeft tijdens het eerste levensjaar zoals 
een verzorgingskussen, babybadje, reisbed-
je, wipstoeltje, een draagzak, flessenverwar-
mer en noem maar op. We zijn al die zaken 
die nodig zijn wat ontgroeid gezien onze 
leeftijd, maar moeders met een baby kunnen 
dat wel heel gemakkelijk opsommen. Het is 
er dus allemaal in de babytheek. We hebben 
het zelf ook even gezien bij een rondleiding. 
En het is tof ingericht. Projectverantwoorde-
lijke is Imke Sichien.
De babytheek is echt een duurzaam project 
waarover goed nagedacht is. “Zo kunnen we 
de afvalberg verkleinen en ouders die fan 

Babytheek vormt onderdeel van Villa Tuur
Half mei, een beetje te laat voor de vorige Wegwijs, werd in het Huis van 
het Kind in Heusden op initiatief van schepen Eva Rombaut de babytheek 
boven de figuurlijke doopvont gehouden. In Villa Tuur kan je nu ook voor 
zowat van alles terecht.

zijn van hergebruik van babyspullen kunnen 
nu ook in de eigen gemeente terecht”, ver-
telt de schepen ons. “Er kunnen ook zaken 
getest worden, zoals een draagzak, waarna 
kan beslist worden of die geschikt is voor de 
baby of niet. 

Daarnaast is er ook een sociaal project. We 
willen ouders die het financieel moeilijk heb-
ben, ondersteunen door het uitlenen van de-
ze babyspullen. Bovendien creëren we een 
ontmoetingsplek voor jonge ouders in het 
hart van Destelbergen-Heusden waar ze er-
varingen en tips kunnen uitwisselen”, ver-
volgt Eva.
“We zijn de derde babytheek in Oost-Vlaan-
deren en de twintigste in Vlaanderen, dus je 
mag gerust stellen dat we tot de pioniers be-

horen”, meldt de schepen van sociale zaken 
en Huis van het Kind Eva Rombaut nog.
Elke eerste en derde maandag van 16u00 tot 
18u00 kan je terecht in de babytheek, Axmin-
sterhof 7 te Heusden en inwoners kunnen lid 
worden via https://www.destelbergen.be/ba-
bytheek 
Vrijwilligers die graag meewerken tijdens de 
uitleenmomenten van de babytheek, worden 
met open armen ontvangen. Zijn je kinderen 
al wat groter en heb je nog babyspullen lig-
gen die je graag wil schenken en een tweede 
leven geven, dan ben je elke weekdag wel-
kom op afspraak (babytheek@destelbergen.
be of 0471 03 63 83).

Rest nog één vraag. In de media stond dat 
zo’n 16% van de jonge moeders in onze ge-
meente anderstalig is. Hoe men precies aan 
die cijfers komt is ons wat onduidelijk, maar 
is een zaak die best kan opgevolgd. Want 
ook aan hen moet de babytheek kenbaar ge-
maakt. Taal is één zaak, maar niet weten dat 
er initiatieven zijn die mogelijks nuttig kun-
nen zijn voor jonge moeders is iets om op te 
volgen. – (D.D.)

Een beeld van de babytheek in Villa Tuur in Heusden 
waarin ook nog een jeugdbib huist.  (©L.N./D.D.)

Neem een kijkje op
onze webshop:

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

winkel of bij jou thuis?
Maak dan een afspraak via de

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 523
Destelbergen
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 - Centrale ligging 
- Te renoveren gezinswoning 
- Zuid gerichte oriëntatie 
- Uiterst ruim 
- Grote garage + bijgebouw`
 
Wg, Vg, Gvkr, Gvv. 

GAVERE
STATIONSSTRAAT 95REF. 2954577

- Instapklaar appartement  
- In dorpskern Gavere  
- Ideale opbrengsteigendom  
- Ondergrondse autostaanplaats  

EPC: 167 kWh/m² - UC: 1741967

GAVERE
SCHELDESTRAAT 36

HUIS

KANTOORRUIMTE

REF. 2839546

1

1

60 m2

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

OOSTERZELE
LANGE MUNTE 96

APPARTEMENT

REF. 2494682

5

1

297,5 m2

6850 m²

525 m²

HUIS

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 . 

- Statige open bebouwing 
- Instapklaar 
- Grote zuid georiënteerde tuin 
- Knappe volumes binnenshuis 
- Dubbele garage en veel bergruimte 
EPC: 447 kWh/m²; UC: 1427010-00000004-7. Wg + 

Ag (achterste gedeelte tuin), Vg, Gvkr, Gvv.  

OOSTERZELE

GAVERE

LEMBERGESTRAAT 9

DORPSTRAAT 116

REF. 2568985

REF. 2786953

- Totaalrenovatie in 2018
- Energiezuinig 
- Grote  leefruimtes
- Tuin met ruim terras
EPC: 251 kWh/m²; UC: 1997209-1.

Wg, Vg, Gvkr, Gvv. 

MERELBEKE
HUNDELGEMSESTEENWEG 714 REF. 2893441

4 4

1 1

225 m2 144 m2

832 m² 300 m²

- 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 APPARTEMENT

22 m²

2

1

200 m2

389 m²
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Dit jaar brengt Opel het autosalon naar jouw salon. Ontdek de nieuwe Mokka-e
in onze virtuele showroom op opel.be, of ga langs bij je Opel Verdeler.

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

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

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

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

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

MINDER
AUTOSALON

MEER
JOUW SALON

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

Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) 
Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.
Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan 
variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, 
buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.
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BELEEF JOUW SALON ONLINE OF BIJ JE OPEL VERDELER,
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OPEL_BE-NL_LDVSalon_Mokkae_210x280_01.indd   1 17/12/2020   13:37

VAN ACKER 
LOCHRISTI

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

VAN ACKER 
LOKEREN

Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren
09/342.83.10 • www.garagevanacker.be
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9080 Lochristi
09/355.82.34
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www.garagevanacker.be

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

 * Verlengde 5 jaar Opel Flex Care garantie is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 3 jaar, op basis van 15.000 KM per jaar. Aanbod voor particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel Mokka, geldig van 1 april t.e.m. 30 april 2021.

 0 - 6,0 L/100KM  17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 - 135 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

OPEL MOKKA
DE NIEUWE

LESS NORMAL. MORE MOKKA
Ontdek het ultieme rijcomfort van de nieuwe Opel Mokka en geniet van 5 jaar garantie*.
Ga snel naar je Opel Verdeler of 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

GEZOCHT: MEKANIEKER VOOR ONZE VESTIGING TE LOKEREN 
Stuur uw cv naar : info@garagevanacker.be  of tel. 09 355 82 34

De meeste bezwaren werden in de jongste ge-
meenteraad overigens weerlegd en enkele wer-
den zelfs meegenomen als suggesties voor de 
latere inrichting. De plannen werden met een 
grote meerderheid goedgekeurd. Vooruit (Eddy 
Van De Walle) en Groen (Martinne Plets) waren 
tegen de plannen om min of meer gelijklopen-
de redenen: naastliggend is er het natuurge-
bied van de Damvallei en het vormt op zich een 
kwetsbaar gebied. Iets wat ook wordt 
bijgetreden door Natuurpunt. Aanmer-
kingen over lichthinder, mobiliteitshin-
der, visuele hinder en de impact op de 
waterhuishouding zijn dan weer wel 
aandachtspunten die bij de goedkeuring 
in acht zullen genomen. 
Hoe dan ook moeten de plannen van 
TC Racso zeker nog in de gemeente-
raad goedgekeurd worden. De gemeen-
te heeft alleen al een overeenkomst voor 
de bruikleen van de grond voor een pe-
riode van 30 jaar. Ook dat alleenrecht 
werd aangeklaagd, maar het gaat wel 

Gemeenteraad zet licht op groen na goedkeuring GRUP

TC Racso kan plannen maken voor nieuwe tennishal
Los van het feit dat er ook bezwaren gericht zijn tegen de inplanting van 
een nieuwe tennishal binnen de recreatiezone Bergenmeers, staat het licht 
nu toch op groen voor Tennisclub Racso om plannen te maken voor de bouw 
van een nieuwe tennishal.

degelijk om een zone voor recreatie, waarvoor 
de hogere overheid dus toelating gaf en waar-
bij geen andere gegadigden waren. Het is ook 
beter qua geluid dan nog meer open recreatie 
werd gezegd. Schepen De Sutter liet verstaan 
dat de waterproblematiek sowieso zal verbete-
ren omdat de huidige ondergrond echt verdicht 
is door onder meer stortactiviteiten uit het verle-
den. De eventuele waterhinder zou zelfs verbe-

teren. Maar op het naastliggende terrein van de 
voetbalploeg moet men toch regelmatig sproei-
en om het gras in optimale staat te houden. 
CD&V liet via fractieleider Ongena verstaan dat 
de tennishal best op de meest kwalitatieve ma-
nier kan ingeplant, rekening houdend met de 
materiaalkeuze en de realisatie van een buffer. 
De rechtszekerheid op vlak van stedenbouw en 
ruimtelijke ordening waren gegevens om het 
voorstel genegen te zijn.
Het is dus niet dat er geen discussies zijn ge-
weest. De gemeente zal bij de bouw van de 
nieuwe tennishal moeten toezien dat alles con-
form de regels verloopt en dat rekening wordt 
gehouden met de verzuchtingen die niet van 
tafel werden geveegd. Het is dus zeker dat de 
verlichting van de tennishal zal geoptimaliseerd 
worden en dat de eventuele verkeersdrukte ern-

stig zal worden genomen. 
De mobiliteit van de nabij-
gelegen Koedreef, het ge-
bruik van de parkings en 
de verbinding met waren-
huis Spar zijn zaken die zul-
len bekeken worden, maar 
los staan van de inplanting 
van een nieuwe tennishal. 
Er worden geen nieuwe par-
kings gecreëerd, men zal van 
de ene naar de andere sport-
hal te voet moeten gaan, dat 
is wel duidelijk. – (D.D.)

Op deze plaats in het volledige overzicht met 
de sportterreinen (waar tennishal staat) komt 
op termijn een nieuwe tennishal. Nog even 
geduld dus. (D.D.)
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www.vijgeblad.be

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

De mooiste solden vind je bij Vijgeblad. Maar haast je, want op is op.
* Koppelverkoop geldig bij aankoop van 2 artikelen aangeduid met een bolletje. 

Solden vanaf donderdag 1 juli op artikelen aangeduid met een bolletje.

Koppelverkoop* vanaf 22 juni
Solden vanaf 1 juli
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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

Wie de antennemast van voormalige tv-
zaak Noël Dhondt als referentiepunt voor 
Heusden nam is er aan voor de moei-
te. Vrijdag 28 mei is de mast weg gehaald.  
Een mammoetkraan en mannen zonder 
hoogtevrees kwamen er aan te pas om de 
mast te verwijderen. Met z’n allen op zoek 
naar een nieuw referentiepunt…

Tekst en foto: Karel De Caluwé

Referentiepunt
Heusden afgebroken

We hebben net als de bewoners  even de 
nodige tijd uitgetrokken om een manuele 
telling te doen van het aantal voertuigen, in-
begrepen fietsers en lijnbussen, dat er pas-
seert tussen 7u30 en 9 uur, en tussen 16u30 
en 18u15. Het gemiddelde ligt op 2.100 weg-
gebruikers per uur. Alles door elkaar dus en 
in alle richtingen. Er is ook verkeer komende 
uit de richting van Destelbergen. We weten 
niet of de stad Gent aan de brug al eens een 
telling heeft gedaan, maar de cijfers zijn juist. 
Dus als men daar beslist tot een knip, wat we 
niet meer verwachten, dan moet men wel 
weten waar zeker driekwart van al dat ver-
keer naartoe moet. Niet naar de R40 of de R4, 
dat is het probleem verplaatsen. Gentbrug-

Wijkmobiliteitsplan Oud Gentbrugge en Dampoort

Knip heeft onvoldoende draagvlak,
wel 20 plekken om aan te pakken
Voorlopig is er nog geen definitieve beslissing genomen, in elk geval niet 
dat wij weten, maar aan Gentbrugge-brug is het in de spitsmomenten 
in de week wel enorm druk. We hebben inmiddels weet van het 
wijkmobiliteitsplan voor de aaneensluitende delen van Dampoort en Oud 
Gentbrugge, waarin uiteraard de Scheldebrug valt. 

ge-brug is  in de spits wel druk daar moet geen 
uitleg over. Maar voorstanders van een knip 
zijn óf onrealistisch ’f komen al zeker niet uit 
de aansluitende wijken waarvan sprake. Het is 
even absurd moest men gaan beslissen dat er 
geen fietsers meer over Gentbruggebrug mo-
gen rijden. Dat zou ook verre van ernstig zijn.
Er is al veel inkt gevloeid over de eventuele 
oplossingen voor deze drukte, maar geen en-
kele biedt totnogtoe de juiste oplossing aan. 
Wat wel een oplossing kan bieden zijn de 
ideeën, suggesties over waar het goed gaat 
en waar het beter moet tussen Dampoort en 
Oud Gentbrugge. Gentinfo heeft via wijkmo-
biliteitsmarkten en tijdens gesprekken met 
wijkregisseurs veel input gekregen, en daar 

verwachten we toch wel wat 
van.
Zo is men tot de selectie van 
twintig knelpunten gekomen 
die door de betrokken bewo-
ners vaak werden gesignaleerd, 
en die een invloed hebben op 
de verkeerscirculatie. In het ver-
keer hangt alles wat aan elkaar 
zegt de stad. Je kan de rijrich-
ting niet veranderen zonder 
met de straten om de hoek re-
kening te houden. De voor-
lopige conclusie is dat je de 
Dampoortwijk en Oud Gent-
brugge niet los van elkaar kan 
zien. Ondanks de grote ver-
keersstromen van fietsers, au-
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De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Discreet jouw verlovingsring kiezen?

Verras je partner met een afspraak aan
huis voor jullie trouwringen

Bijzondere verjaardag?

Een rouwjuweel?

Maak kennis met
ChristiaanVanBignoot

Persoonlijke en flexibele aanpak op jouw vraag

Vlot bereikbaar via whatsapp 0478 641 113

Afspraak na de kantooruren of in het weekend

Jouw juwelier aanhuis

www.christiaanvanbignoot.com

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

to’s en openbaar vervoer, vormen de twee 
wijken duidelijk één geheel.
Al in 2019 werd door de stad gesuggereerd 
dat Gentbruggebrug afsluiten voor ‘sluipver-
keer’ de enige oplossing was. Dat is alvast 
niet de mening van de bewoners van Oud-
Gentbrugge en Sint-Amandsberg. Een soms 
oudere bevolking die niet aan bod komt. Al-
le denkpistes gaan gewoon om het verplaat-
sen van een verkeersstroom, wat op zich heel 
onrealistisch zou zijn. Wat wel realiseerbaar 
is gaat om het aanpakken van de knelpun-
ten die naar die stroom leiden. We gaan ze 
hier niet allemaal opsommen, je vindt ze op 
de website van de stad. Maar er zijn enke-
le belangrijke bij, zoals de Gentbruggestraat 
en de ‘vijfhoek’ waarbij de verkeersveilig-
heid moet verbeterd zonder het openbaar 
vervoer te hinderen. Voorrang geven van de 
Gentbruggestraat op de Aannemers- en De-
stelbergenstraat heeft voor gevolg gehad dat 
de snelheid (30 km./u) in de Gentbruggestraat 
omhoog ging. Men zal het niet graag ho-
ren, maar het is zo. Een van de opties zal dan 
ook zijn om in deze buurt (Oud Gentbrugge 
en de straten van Sint-Amandsberg overal 30 
km./uur) in te voeren. In de Gentbruggestraat 
en omliggende straten moet de leefkwaliteit 
verhoogd. Wat de Nijverheidskaai, Emiel Los-
systraat, Paul De Ryckstraat betreft moet de 
fietskwaliteit verhogen zonder het vrachtver-
keer van en naar de bedrijven uit het oog te 
verliezen. Uiteraard zijn er in die knelpunten 
ook aandachtspunten voor Oud Gentbrugge, 
waarovze we het hier niet gaan hebben. Maar 
ook daar moet de leefbaarheid omhoog.
Over de bruggen over de Schelde zegt men 
dat die verbindingen comfortabeler en vei-
liger moeten gemaakt voor de zachte weg-
gebruikers. Dat is natuurlijk een teer punt. 
Hoe men dat moet aanpakken is nog koffie-
dik kijken. Als het van de fietsers afhangt dan 
is een oplossing waarbij alleen bussen, hulp-
diensten en fietsers over de brug mogen wel 
heel onrealistisch of kortzichtig. Dit is in feite 
geen sluipverkeer, maar mensen die zich op 
weg begeven naar hun werk of er van terug-

keren. De stad realiseerde aan de overkant nieu-
we woonwijken en een bedrijventerrein, dat is 
een verantwoordelijkheid. Dat is net zo voor 
de fietsers. Bewoners van beide wijken die aan 
de overzijde willen geraken (en er is een grote 
groep oudere bewoners) zouden bij een eventu-
ele knip een grote omweg moeten maken. Wij 
hebben even de moeite gedaan om de reacties 
op de sociale media te lezen. De tegenstellin-
gen zijn enorm en afhankelijk van welke bron 
ze komen. Iedereen heeft wel een reden om een 
oplossing voor te stellen. Het samengaan van 
fietsers en auto’s is te gemakkelijk te benoemen 
als dé boosdoener. Dat er sluipverkeer is dat de 
kortste route kiest om ergens te komen is zeker 
zo. Maar er zijn ook oplossingen waarover kan 
nagedacht als men de situatie echt goed kent. 
Een van de oplossingen is een fietsbrug, een an-
dere verkeerslichten die vooral in de spitsuren 
in werking treden, met beurtelings een rijrich-
ting. Ingewikkeld misschien, maar één manier 
om sluipverkeer te weren. Het is ook een veili-
ge manier, want laat ons wel wezen op Gent-

bruggebrug heeft in de 
laatste drie jaar (volgens de 
politie) geen enkel ongeval 
plaatsgehad. Op de Brussel-
se-, Dendermondse- en Ant- 
werpsesteenweg daarente-
gen... En we zwijgen nog 
over de R4 en E17 die nu al 
dicht zitten.
Je hoort mij niet zeggen dat 
Gentbruggebrug veilig is. De 
fietsers hebben er een sug-
gestiestrook, maar niet echt 
een fietspad. Voor de lijn-
bussen uit de richting van 
Oud-Gentbrugge is er wel 
een lichtsignalisatie, waarbij 
de bussen voorrang hebben. 
Dat zou men alvast kunnen 
doortrekken naar beide kanten. Bespaar beide 
deelgemeenten van een knip, want je maakt 
van een probleem alleen maar een nog groter 
probleem. – (D.D.)
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09 210 23 00 LEENSTRAAT 2A
9070  HEUSDEN Wij werken steeds na afspraak

DIERENARTSENCENTRUM
MALPERTUUS

OPTIMALE ZORG VOOR UW DIER

Algemene Diergeneeskunde

✓ vaccinatie en ontworming
✓ preventieve sterilisatie en 

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

Gespecialiseerde Diergeneeskunde

✓ Chirurgie
✓ Endoscopie
✓ Kankerbestrijding
✓ Medische beeldvorming,  

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

✓ Acupunctuur
✓ Hospitalisatie

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

www.dacmalpertuus.be

WE

SALES

Aphrodite
www.lingerieaphrodite.be

Dendermondsesteenweg 353
9040 St-Amandsberg

Lingerie

donderdag 1 juli
Solden vanaf

‘t Braemhof zoekt personeel
Ben jij ook gebeten door dat horecabeestje?

Ben jij een horeca kanjer?

Dan ben jij de collega die we zoeken.

 

HET BRAEMHOF ZOEKT DRINGEND

EXTRA PERSONEEL M/V VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING:

• Kok die zelfstandig kan werken zowel warme of koude 

keuken

• Zaalverantwoordelijke met de juiste spirit om ons team 

positief aan te sturen

• Zaalmedewerkers met een ervaring of de juiste mindset 

Wij bieden u een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen. 

Aarzel niet en stuur onmiddellijk uw cv met motivatie 

naar reservations@braemhof.be

‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6

9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16

reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Vanaf 1 september:
Open 7 dagen op 7

DOORLOPEND VAN 12 TOT 21 UUR -ZONDAG VAN 12 TOT 18 UUR
TEA-ROOM ALLE DAGEN VAN 14 TOT 18 UUR

Reserveren: 09 231 03 16 of reservations@braemhof.be

Maandag 15 augustus vanaf 12 uur

Zomer-brunch 
Reservaties:

Tel. 09/231.03.16 of via mail: reservations@braemhof.be

Verwelkoming met hapjes aan tafel 
~

Koud en warm voorgerechtenbuffet
Scampi brochette - rundscarpaccio - 1/2 babykreeft - Saladebar

~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:

Vlees: Merguez, saté, barbecueworst, gemarineerd kippenhaasje
Spek, côte à l’os, lam, gebraiseerde beenham,

Vis: Tongrolletjes - Forel - Sardines - Salade- en aardappelbuffet 
~

Kaas- en dessertenbuffet
met o.a. chocolademousse, crème brulée, assortiment mini-patisserie,

gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …

Inclusief dranken tijdens de maaltijd tot en met de koffie
(exclusief sterke dranken en champagne)

70 euro per volwassene - 30 euro per kind vanaf 3 jaar

Volgende brunch:  zondag 18 september: zie www.braemhof.be
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Braemkasteelstraat 6
GENTBRUGGE

Tel. 09-231 03 16
www.braemhof.be

Let op voor phising
bij mailverkeer op internet

Misschien heb je het al voorgehad: een 
mail van een bank of bedrijf waarin u ge-
vraagd wordt om uw gegevens aan te pas-
sen. Banken doen zoiets niet, maar wie op 
internet zit of vaak mails ontvangt, heeft 
het allicht al eens meegemaakt. Het gaat 
om phising, waarbij een oplichter probeert 
gevoelige informatie (uw gebruikersnaam, 
wachtwoord of dergelijke) buit te maken 
om uiteindelijk geld van uw rekening te 
halen. Op mails van banken die zoiets vra-
gen, moet je gewoon niet eens antwoor-
den, want geen enkele bank gaat op die 
manier te werk. Het zijn cybercriminelen 
die via phising mail proberen om in uw 
computer in te breken. Dat gebeurt dan 
vaak via valse emails, websites of allerlei 
berichten.
Het is echt vervelend als je zo’n mails ont-
vangt, soms ga je aan het twijfelen, en al 
zeker als de mail de naam heeft van uw 
(betrouwbare) bank. Vaak is dat goed her-
kenbaar, maar toch lukt het nog dat men-
sen in de val lopen. Ga nooit in op dat soort 
mails, als je twijfelt dan kan je nog altijd 
uw bank raadplegen. Maar geloof ons, 
banken versturen dergelijke mails nooit. Ze 
zijn vaak zelf slachtoffer van die cybercri-
minelen. En het is een plaag die blijkbaar 
nauwelijks in te dijken is. Het gaat zelfs zo-
ver dat mensen mails krijgen met een be-
talingsuitnodiging voor een voorschot van 
een elektriciteitsbedrijf, vaak waar ze niet 
eens klant zijn. Wie zo’n mails krijgt kan 
die best niet openen, en gewoon doorstu-
ren naar verdacht@safeonweb.be – Dat is 
de dienst die tot taak heeft om cybercrimi-
nelen op te sporen. – (D.D.)
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Twee jonge ondernemers, Charlotte Den-
gis (30) afkomstig uit Heusden en Maxi-
me Koch (30) uit Sint-Denijs-Westrem, 
startten reeds in 2017 met een interieur-
zaak in Kortrijk. Deze is gevestigd in een 

oud vlasmagazijn. Ze waren al een tijd op zoek 
naar een historische locatie om ook in het Gent-
se dergelijke zaak  te openen. Toen het voor-
malige stationsgebouw aan de Lourdesstraat te 
huur stond, hebben ze niet geaarzeld.
“We kregen de sleutels begin mei, en gezien 
het gebouw zeer goed onderhouden is konden 
we reeds na één week de deuren openen. We 
bieden een breed gamma van betaalbare kwa-
liteitsmeubelen, zowel voor binnen als voor bui-
ten” vertelt Charlotte.  “Ook voor tapijten kan 
je bij ons terecht. En floriste Rani verzorgt een 
heuse bloemen- en plantenhoek, waar je terecht 
kan voor bloemen, planten maar ook voor kera-
miek potten en vele andere zaken”.
We konden wat foto’s nemen van het sfeervol 
interieur, zelfs de inkom en de loketten van het 
voormalig station zijn nog uitdrukkelijk aanwe-
zig. Pure nostalgie voor de wat oudere inwoners 
van Oostakker. Ook de ‘tunnel met trappen naar 
de perrons’ zijn nog altijd in originele staat ge-
bleven. Vanop de binnenplaats, waar tuinmeu-

Oud station Oostakker is nu interieur- en bloemenzaak
Sinds begin mei heeft Oostakker er een hippe zaak bij. In het oud 
stationsgebouw van Oostakker, naast het containerpark, is nu een mooie 
interieur- en bloemenzaak gevestigd. Onder het motto ‘kwalitatief en 
betaalbaar’.

bilair te bezichten is, heb je een prachtig zicht 
op dit prachtige stukje geschiedenis van begin 
jaren 1900.
Het ondernemen zit een beetje in de genen van 
Maxime. Ook zijn ouders hebben professionele 
banden met verschillende meubelmerken, dus 
aan kennis en nodige ondersteuning van daar-
uit zeker geen gebrek.
“We hebben al enkele medewerkers om alles 
vlot te laten verlopen. Rani houdt zich bezig met 
de plantenzaak. En we hebben een vrouwelijke 
medewerkster die verantwoordelijk is voor de 
‘social media’, vandaag de dag niet meer weg te 
denken in de promo-wereld”.
Charlotte en Maxime zijn volop bezig om de 
woonst naast de zaak in te richten, zodat ze bin-
nenkort ook naast de zaak kunnen wonen.
De zaak is vrij te bezichtigen maar je kan ook 
een afspraak maken, voor een meer persoon-
lijke aanpak. Immers kan je ook op bestelling 
werken. Neem zeker eens een kijkje op www.
astuce-interior.be, om het brede gamma te be-
kijken.

INFO:
De zaak is gelegen Lourdesstraat 6A, Oostakker 
en is doorlopend open van dinsdag tot zater-
dag, telkens van 10 tot 18 uur. Je kan gratis par-
keren voor de deur, parkeerplaats genoeg.

Tekst en foto’s: Jan Callebert
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“We hebben echt eens goed nagedacht hoe 
we eens anders uit de hoek konden komen 
met onze wijn”, vertellen ze. Om de daad bij 
het woord te voegen gingen ze in volle lock-
downperiode eens luisteren bij een plaatse-
lijke kunstenaar om een speciale en beperkte 
editie wijnflessen te maken die gelabeld zou-
den worden door met een kunstwerk. Noem 
het een huwelijk tussen lokale economie en 
cultuur, maar het is echt wel een meevaller. De 
kunstenaar is Carine Viaene, met pseudoniem 
Cari.
Wij kregen de kans om de primeur van dicht-
bij mee te maken. Niet dat we de wijn al heb-
ben gedronken, dat moet nog komen, maar 
de overhandiging van de eerste twee wijn-
boxen met telkens een aanbod van zes flessen 
aan burgemeester Elsie Sierens en eerste sche-
pen Wim Raman mochten we wel al bijwonen. 
Een leuk initiatief om de wijnen wat naambe-
kendheid te geven, en uiteraard mits de nodi-
ge afstand alweer coronaproof. 
Christophe en Michel vertelden, in aanwezig-
heid van Cari (Carine Viaene) hoe het allemaal 
tot stand is gekomen. “We hebben niet geaar-
zeld om ook eerst één van onze trouwe leve-
ranciers te contacteren of dit een interessante 

Wine meets Art

Time2Wine komt met kunstig wijnetiket anders uit de hoek
Christophe Matthijs en Michel Meesen van Vinoland – Time2Wine hebben in 
coronatijden niet stilgezeten om hun zaak eens in de schijnwerpers te zetten.

mogelijkheid was om te proberen. We hebben 
ook de kwaliteit van de wijn vastgelegd die 
aan onze normen moest voldoen. En al zeg-
gen we het zelf we zijn zeer blij met het resul-
taat van zowel de inhoud van de flessen als de 
prachtige illustraties die Cari heeft gemaakt”, 
zeggen de twee wijnhandelaars uit Destelber-
gen. Voor de geïnteresseerde: Pakket van 6 
flessen (4 rode en twee witte) wordt aangebo-
den aan 89 Euro en het pakket van 3 flessen (2 
rode en 1 witte) aan 49 euro. Er is slechts een 
beperkte oplage.
Maar daar nemen wij natuurlijk geen genoe-
gen mee, want om welke wijn gaat dat wel 
was onze vraag om de lezers toch te informe-
ren. Michel Meesen ook nog chef van Chaflo 
vertelt het ons. “De samenwerking was met 
Les Collines de Bourdic. De wijnen komen uit 
Frankrijk, AOC Duché d’Uzès in de streek van 
de languedoc. De wijnen zijn: La Rabassière 
blanc (blend van volgende druiven: Viognier, 
Roussanne & White Grenache), La Rabassiè-
re Rouge (blend van volgende druiven: Syrah 
& Grenache). Uitleg: La Rabassière (truffel in 
Provençaals) werd ontwikkeld voor de tradi-
tionele truffeldag van Uzès. Deze fijn bebos-
te, originele en complexe wijn zal een beroep 

doen op de meest veeleisende fijnproevers. 
Wij zijn zeer trots om u deze intieme wijnen te 
laten ontdekken, een wijn met unieke aroma’s 
en bijzonder karakter. Voorts is er ook Le Pres-
tige rouge (blend van merlot en cabernet sau-
vignon)”, weet Michel. Christophe die de zaak 
runt vult aan: “Vivino: “Een wijn met een goe-
de prijs-kwaliteitsverhouding: dit soort wijnen 
zijn meestal drie keer zo duur. Het is klassiek 
gemaakte wijn met de bekende druivensoor-
ten. De geur is nog wat gesloten maar geeft 
indrukken van bessen, aardbeien en laurier. 
De smaak is vol en krachtig, met hinten van 
mooie fruittonen, zachte, maar stevige tanni-
nes. De afdronk is lang en vol”, besluit Mat-
thijs. Het zal dus smaken.
De wijnen zijn te koop in een beperkte 
oplage, met een kunstig etiket bij Vinoland 
– Time2Wine, Dendermondesteenweg 336, 
Destelbergen. – (D.D.)

Imke Vervaet
mikt nog op O.S. Tokio
De laatste weken toonde de 28-jarige Imke 
Vervaet uit Destelbergen dat ze nog altijd 
hoge ambities koestert voor een ticket naar 
de Olympische Spelen. Twee weken op rij 
heeft ze haar persoonlijk record op de 400 
m. kunnen verbeteren. Eerst op de Memo-
rial Buyle in Oordegem waar ze 52.99 lukte. 
Vorige week in Genève liet ze zelfs 52.32 
optekenen. Ze hoopt alsnog te kunnen deel-
nemen aan de 200 of 400 m. of de estafet-
teploeg van de 4x400 m. Vervaet combineert 
een drukke job van advocate met topsport. 
Allemaal niet simpel, al blijkt vooral dat Imke 
de laatste maanden vooral op de 400 meter 
oefende. En dat levert nu resultaten op. Bin-
nenkort loopt ze ook nog de Europabeker 
in Roemenië waar ze zowel de 200 m. en de 
4x400 m. loopt. Op 29 juni valt de beslissing 
of ze mee mag naar Tokio. – (D.D.)
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RISTORANTE ETNA
AUTHENTIEKE ITALIAANSE KEUKEN

GROTE KEUZE PIZZA’S
PATROON STAAT AAN HET FORNUIS

OOK OM MEE TE NEMEN - MOOI TERRAS

Dendermondesteenweg 753 - 9070 Destelbergen

T. 09-219 98 35
www.ristorante-pizzeria-etna.be

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 

De Challenge
‘Vrije Basisschool
Wonderwijs naar
de evenaar’
won een prijs
Schoolsportorganisatie Moev organiseerde 
een wedstrijd in het kader van de Vlaamse 
loopweek voor scholen. Zo wilden ze de 
scholen stimuleren om het loopgebeuren 
levendig te houden.
De challenge van onze school naar de eve-
naar viel in de prijzen.
Door de enthousiaste deelname van de 
leerlingen om zoveel mogelijk kilometers 
te lopen maar ook te wandelen, steppen, 
fietsen … behaalden ze in 9 weken meer 
dan 5000 km.
Met dit geslaagde looptraject won de 
school 400 euro.
Dit budget zal besteed worden aan de aan-
koop van sport materiaal voor tijdens de 
turnles en voor de speelplaatswerking.

Bieke Bogaert

Ook dit jaar geen
Melhoek-kermis

Het bestuur van de Melhoek laat 
– na rijp beraad – weten dat er 
ook dit jaar geen kermis zal zijn 
eind augustus. Uiteraard door 

de corona-pandemie. Het is nog 
altijd niet mogelijk om een veilig 

programma samen te stellen.
Hopelijk terug in 2022.
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KNIPOOGDAG:
ZONDAG 29 AUGUSTUS
Daguitstap Poperinge en Ieper
‘s Morgens vertrek met de bus vanuit Oostakker 
(Carrefour aan de Antwerpsesteenweg) richt-
ing Poperinge waar we om 10u00 deelnemen 
aan het geleid bezoek in het HOPMUSEUM. In 
dit complex, waar hop vroeger werd gewogen, 
gekeurd en gestapeld, kom je alles te weten 
over de geschiedenis van de hopplant, de veld-
werken, de hopoogst en de toepassingsvormen. 
Bewonder er de Belgische biercollectie met 
meer dan 2000 bieren, verzameld in één lange 
muurkast en gedigitaliseerd in de ‘biertafel’.
Vanaf 12u15 staat het middagmaal klaar in de 
regio Ieper met op het menu: soep, kipfilet met 
sla en frietjes en ten slotte een ijsje als dessert. 
Een vegetarisch menu is ook mogelijk maar 
moet vermeld worden bij inschrijving.
In de namiddag, van 14 tot 17 uur nemen we 
deel aan het cultureel stadsfestival in het cen-
trum van Ieper georganiseerd door vtbKultu-
ur.  Daar kunnen we individueel of in kleine 
groepjes en aan de hand van een programma-
blad Ieper verkennen. Met je vtbKultuur-but-
ton opgespeld, ben je welkom op verschillende 

bezoekpunten die getuigen 
van een rijk en divers verleden 
van deze stad. 

Hier zijn enkele activiteit-
en uit het aanbod:
• Duik in het rijke verleden 

van Ieper en Westhoek in 
het Yper Museum. Het de-
cor van de Lakenhallen kri-
jg je er bovenop cadeau.

• Beleef de interactieve verh-
alen van de kleine man uit 
de Grote Oorlog in het In 
Flanders Fields Museum en 
verneem er meer over 
de Wederopbouw na de 
Eerste Wereldoorlog.

• Gooi mee een balletje in het nieuwe buiten-
spel ‘De Leeuwentoren’, een mix tussen 
Kubb en petanque, aan de gelijknamige to-
ren van de vesting.

• Laat je ogen fonkelen door de 23 prach-
tige glasramen in de Proosdijzaal van 
de Sint-Maartenskathedraal.

• Verneem meer over het Ieperse vestingland-
schap in de Kazematten.

• Geniet van de vele concertjes op de his-
torische locaties.

Gidsen laten je kennismak-
en met de vele gekende en 
minder gekende pareltjes 
van Ieper.

De KnipoogDag sluiten 
we af met een drankje om 
17u45 aan het evenemen-
tenplein ter hoogte van 
Cultuurcentrum Het Per-
ron. Het einde van ons cul-
tureel stadsfestival is voor-
zien om 18 uur waarna 
we met de bus terugkeren 
naar Oostakker.

De prijzen voor deze 
dagreis (met bezoeken, 
busvervoer, fooi en mid-
dagmaal dranken niet in-
begrepen) bedragen 52 

euro voor leden en 55 euro voor niet-leden.
Voor inschrijving contacteer Pol Storme, tel. 
09-259.02.75,
e-mail: oostakker@vtbkultuur.be. 

Gelieve te betalen door storting op rekening 
BE10 7360 6084 2104 van vtbKultuur Oostak-
ker met vermelding van KnipoogDag. Gelieve 
eventueel aan te geven of je een vegetarisch 
menu wenst.
Concrete afspraken zoals juiste uur van ver-
trek worden later medegedeeld. 

Meer info vind je op www.vtbkultuur.be/
oostakker/activiteiten.

Pol Storme, T. 09-259 02 75

OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur
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We hebben er voor gewaarschuwd maar de-
den ambtshalve toch nog eens echt de test 
om uit ervaring te kunnen spreken. Wie toch 
nog in de richting van de stad of de Ring R40 
wil of moet rijden moet in de spitsuren en 
ook nog een tijdje daarbuiten rekenen op 
een vertraging van een half uur. Het verkeer 
zit vooral blok op de Dendermondsesteen-
weg, maar vaak ook op de Antwerpsesteen-
weg en de Land van Waaslaan. De werken 
aan de rotonde zijn volop aan de gang, maar 
wellicht moet het ergste nog komen.
De fiets kan misschien een aanrader zijn, 
want ook de lijnbussen staan al in de file. 
Voorlopig gaat het nog om kleine werken 
aan de Zwaaikom die wel al grote hinder op-
leveren, zelfs voor de fietsers. Voor fietsers 
is het vanaf nu al niet meer mogellijk om de 

Enorm zware files voor werken Dampoort
Op 25 mei zijn de werken aan de Dampoort (die de volgende twee jaar 
voor enormeverkeershinder gaan zorgen), volop gestart. U kon het hier in 
Wegwijs al lezen, maar nu is er geen ontkomen meer aan. 

volledige rotonde rond te rijden. Zij worden 
alvast omgeleid via het fietspad achter de 
spoorwegbrug. Gemotoriseerd verkeer kan 
slechts over één rijstrook langs de werfzone. 
Verkeer naar de Koopvaardijlaan volgt nog 
steeds de omleiding via de Land van Waas-
laan en de Antwerpsesteenweg. 
Met wat we nu weten wordt er vooral dus 
gewerkt in de draai van de zwaaikom, dat 
zou duren tot ergens in oktober. Daardoor 
moeten auto’s op de rotonde vaak via 1 rij-
strook langs de werfzone rijden. Dat gaat 
dus allemaal om die eerste fase.
Als we even vooruitkijken dan start men de 
2e fase begin november. Langs de Dampoort 
komt dan een tijdelijk dubbelrichtingsfiets-
pad waarvoor men een rijstrook van de ro-
tonde gaat innemen. Het fietspad zelf zal 

onderbroken zijn ter hoogte van het Ok-
trooiplein. Fietsers raken wel op hun bestem-
ming via het tijdelijk dubbelrichtingsfietspad 
langs de rotonde. Fietsers die naar het stati-
on willen en komende uit Sint-Amandsberg 
en Oostakker gebruiken dan liefst de fiets-
tunnel via de Dendermondsesteenweg om 
zo de fietsstalling voor het station te berei-
ken.  Er werd ook een tijdelijke fietsstalling 
gemaakt op het Antwerpenplein, waardoor 
(alweer) vele parkeerplaatsen voor auto’s 
moesten sneuvelen...
In elk geval zal vooral de Dendermondse-
steenweg zwaar lijden onder de files. Dat 
hebben we dus al ondervonden. Bij dit al-
les is het belangrijk om weten dat de wer-
ken vooral tot doel hebben het deel van de 
rotonde het dichtst bij de sporen, beter aan 
te sluiten op de Koopvaardijlaan. Dat vergt 
extra rijstroken en nieuwe verkeerslichten. 
In de toekomst komt verderop ook de Ver-
apazbrug, waardoor alle verkeer dat nu nog 
langs Dok-Zuid rijdt dan via de Koopvaardij-
laan naar de Dampoort komt. – (D.D.)

Het is op werkdagen aanschuiven op 
de Dendermondsesteenweg. (D.D.)

De werken aan de zwaaikom vormen de 
eerste fase aan de Dampoort. (D.D.)
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SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 200         
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD 
 

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

Alle promoties zijn geldig van 23/06 t.e.m. 15/07/21 of tot uitputting 
voorraad 

GRATIS 
Flesje Ice Tea 40cl 
Tijdens uw aankopen tot 15/07/2021, 
minimum aankoop van € 10,- 
Max. 1 bon per klant 
 
 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa 

DREFT WASMIDDEL 
VLOEIBAAR, ECO PACK 
Ochtendfris 28 dos. 
 

€ 3,99 

/dos € 0.15 
 

 
 

SCOTTEX TOILETPAPIER 
Aloë Vera 9rollen 

€ 2,95 
/kg € 0,33 

 
 
 

PLAISIR DU SUD WIJN 
3l 
 

€ 
9,99 
/l € 3,33 

 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET 
VERSTAND  

LIPTON ICE TEA 
ORIGINAL 6x50cl 

€ 5,39 
/l € 1,80 
 
 

DIXAN EN PERSIL DISCS 
1+1 GRATIS 
ZIE ACTIEVERPAKKING 

GRIMBERGEN 
5+3 GRATIS 
Blond/bruin 
8x33cl 

€ 5,29 
 

MAES BLIKKEN 
10 + 5 GRATIS 
15X33cl 

€ 7,39 
 
/l €1,49 

 
 

CRISTAL ALKEN 
14+10 GRATIS 
24x25Cl 

 

€ 7,99 
+ leeggoed 
/l € 1,33 

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND 
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Burgemeester Sierens: “Wij willen on-
ze inwoners in deze laatste fase naar 
de eindmeet een hart onder de riem 
steken, vandaar onze nieuwe vlaggen: 
#SAMEN9070. Verbinding en samenho-
righeid hebben wij van in het begin van 
deze crisis hoog in het vaandel gedra-
gen, dat willen we nu ook zo houden”. 
De burgemeester: “Bijkomend kan ik 
zeggen dat er veel vragen binnenkomen 
omtrent het verloop van de vaccinatie-
campagne. Ik vraag de mensen om nog 
even geduld uit te oefenen, iedereen 
komt aan bod maar de vragen die bin-
nenkomen worden ter harte genomen 
en opgevolgd tijdens de overlegmo-
menten met de Eerstelijnszone Schelde-
kracht. Nu het federaal overlegcomité 
het zomerplan voorstelde willen ook wij 
opnieuw zuurstof geven aan organisato-
ren en de draad van het normale leven 
langzaam oppikken”.
De zomer gaat nog gepaard met be-
heersbare veiligheidsvoorschriften. Bij 
elke exitdatum hoort een andere proto-
col, wat het niet altijd makkelijk maakt 
snel te kunnen schakelen. 

Destelbergen ‘samen naar de eindmeet’
De gemeente heeft een nieuwe boost op touw gezet met als thema… 
Samen naar de eindmeet. #Samen9070 wil dus zeggen zowel Heusden als 
Destelbergen, laat daar dus geen misverstand over bestaan.

“Wij treden in overleg met onze feest-
comité’s en organisatoren en zetten de 
krijtlijnen uit voor initiatieven”, aldus 
nog Sierens. – (D.D.)

De vlaggen @Samen9070 wapperen 
al op verschillende plaatsen in de 
gemeente. (©L.N.)

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

Peter, Kathleen en Tessa
heten jullie welkom
in Sportbar ’t Meer

(cafetaria sporthal Bergenmeers, Koedreef, Destelbergen)

MET EEN GROOT GEZELLIG TERRAS

Polyvalente zaal beschikbaar
voor verenigingen.

Alle info: 0475-97 57 00

SPORTBAR ’T MEER
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ZOMER 
2021

BALLETSTAGES VANAF 4 JAAR EN TRAININGEN VANAF 13 JAAR

INFO EN INSCHRIJVING: BALLETSCHOOL-ANVANDENBROECK.BE - T. 0477 39 71 74

ONZE MASTERS: YEVGENIYA STEPANOVA - HIROSHI WAKAMATSU - GLEN LAMBRECHT - STEFFI MENNEN

Onze masterstages hebben als doel je persoonlijk dansniveau een boost te geven.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 13:00
Openingsuren:

 

Vakantieregeling
Maandag 19 juli tot en met zaterdag 14 augustus

open van 09:00 tot 13:00
 

Gesloten op volgende dagen: 
Woensdag 21 juli 

Maandag 16 augustus 
 

Andere dagen gelden de normale openingsuren 

Uw favoriete drankenwinkel
blijft open tijdens de verlofperiode

!!

Raadpleeg ook www.drankengoossens.be voor onze promo’s

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

DE MEYER BVBA
Metsel- en betonwerken

Nieuwbouw en verbouwingen

Notaxlaan 1 - 9070 Destelbergen
joh_demeyer@hotmail.com

0472-233 407

30
JAAR

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

www.welskracht.be
0488/155 330

w
ELSkracht

Dansschool The Spot
verhuist naar Sint-
Amandsberg
Dansschool The Spot, voorlopig nog aan 
Dok-Zuid in Gent, bouwt een nieuwe locatie 
aan de Striemenbergstraat in Sint-Amands-
berg. Daar zou men een oppervlakte van 
800 m2 hebben, met een dansstudio van 172 
m2 en twee danszalen van 90 m2.

Vermoedelijk in september zou het nieuw 
onderkomen open kunnen gaan. Voor de 
ombouwwerken werd een crowdfunding 
opgestart.

Alle info over inschrijvingen enz. zijn te vin-
den op www.thespot.be 

Ook cafetaria
dienstencentrum
De Reinaert heropent
Misschien is het niet duidelijk geweest met 
al die coronamaatregelen, maar ook de ca-
fetaria van het dienstencentrum LDC De Rei-
naert in de Kerkham is vanaf 9 juni opnieuw 
heropend.

Het buurtrestaurant opende op maandag 
14 juni, en de meeste activiteiten zijn al 
herstart vanaf 10 juni (yoga, kaarten, schil-
deren, schaken, praatgroep, kalligrafie en 
bloemschikken).  Je kan er ook opnieuw pe-
tanque spelen. – (D.D.)
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Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 
30 euro/m2

Isolatiepremie

“Er werden ook geen tornooien gespeeld, maar 
het was zeker geen verloren seizoen”, vertelt 
trainer-opleider Maxime Grobet die zelf ook 
een voetbalschool runt en bij de twee lokale 
clubs (Destelbergen en Heusden) actief is. “We 
hebben er de sfeer kunnen inhouden, ze heb-
ben ook veel geleerd en zijn echt wel klaar om 
volgend seizoen bij de U7 te herbeginnen o.l.v. 
Tim Lamon en Frank De Boe. Om dat toch op 
een toffe manier in de verf te zetten hebben 
we er een ‘eindeseizoensfeestje’ van gemaakt 
waarop we ook de ouders en grootouders heb-
ben uitgenodigd. En die namen actief deel met 
touwtje trekken. Alle spelertjes kregen ook een 
beker als  aandenken”, weet Maxime. Alles con-
form corona dus en telkens op veilige afstand 
en vooral buiten in de open lucht. Het gaat echt 
wel om een talentvolle lichting met spelertjes 
tussen de vijf en zes jaar. Er zaten twee zoontjes 
bij van ex-profvoetballers, maar er was echt wel 

nog ander voetbaltalent in de maak bij die jon-
ge spelertjes. Wij hebben de laatste training bij-
gewoond, en wat die jonge spelertjes allemaal 
al geleerd hebben is echt wel een stap in de 
goede richting geweest. Maxime deed dat niet 
alleen, hij kreeg de hulp van een ouder van één 
van de spelertjes nl. Dominiek De Clercq.
Zo vernemen we ook dat Frederick Dupré de 
nieuwe TVJO van de club gaat worden, Maxime 
Grobet dan weer jeugdcoördinator onderbouw. 
Maxime zal overigens op zondagvoormid-
dag opnieuw techniektraining geven, waarbij 
hij gaat samenwerken met een elite coach die 
zelf meer gaat inzoomen op de coördinatie. De 
techniektraining gaat dus door onder de naam 
“Voetbalschool Maxime Grobet” met spelers 
van FC Destelbergen, maar ook van KFC Heus-
den, KFC Merelbeke en RFC Wetteren. Voor de 
techniektrainingen van volgend seizoen zijn er 
80 vrije plaatsen voor spelers van U9 tot U13. In-

Tof afscheid aan een verloren voetbalseizoen…
De jongste spelertjes in het voetbalgebeuren, de U6 dus, hebben er ook in 
Destelbergen en Heusden een min of meer verloren voetbalseizoen opzitten. 
Helemaal verloren was dat niet, want ze konden gezien hun leeftijd nog heel 
vaak trainen. Maar de competitiematchen die ontbraken dit keer een heel 
seizoen. En dan spreken we echt wel van september tot mei.

Enkele beelden van het 
afscheid bij de jongste 
spelers, die ook allemaal een 
aandenken kregen. (D.D.)

schrijven kan via maximegrobet@hotmail.com 
Door de covid-maatregelen waren we dit jaar 
zelf niet zoveel op de voetbalvelden te vinden. 
Maar de trainingen in de jeugdcategorieën ble-
ven echt wel plaatsvinden, met afstand en in 
kleine groepjes maar toch ook nog heel leuk. In 
het laatste weekend van de maand mei kwamen 
omzeggens alle ploegen nog eens in actie alvo-
rens het seizoen af te sluiten. De honger naar 
de volgende competitie die alvast in septem-
ber begint is enorm groot. We hadden gedacht 
dat er jongeren zouden afhaken, maar het te-
gendeel is waar. “De belangstelling is enorm, 
we moeten opnieuw wachtlijsten aanleggen”, 
vertelt ons Martin De Witte die verantwoorde-
lijk is voor de administratie. De club is overigens 
enorm goed gestructureerd. Fanionspeler Adri-
aan Martiny is ook een TVJO van de club. Hij 
werkt dan weer samen met Frank Dellaert die 
met de sportieve cel de visie van de jeugdoplei-
ding uitwerkt. Stephen Anseeuw doet dat dan 
weer voor de midden en bovenbouw. David Van 
de Sompel is verantwoordelijk voor de beloften 
B en de fanion B, Jan De Smet is verantwoor-
delijk voor de beloften en fanion en neemt de 
volledige sportieve leiding waar en is het aan-
spreekpunt binnen de club. – (D.D.)

HUMOR
SCHRIKKEN
Een taxi pikt een klant op. 
Nadat ze enkele minuten 
rijden wil de passagier iets 
vragen aan de chauffeur.
Hij tikt zachtjes op schouder van de 
bestuurder. Die schrikt zich rot, remt 
bruusk en begint hard te zweten.

“Ik wou gewoon iets vragen” zegt de 
passagier.

“Geen probleem” zegt de chauffeur. 
“Maar ik had dit niet verwacht. Het is 
mijn eerste dag als taxichauffeur, ik heb 
20 jaar gewerkt als bestuurder van een 
lijkwagen, en daar vroeg men nooit iets”.
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Tijdens het seizoen zijn ze te vinden op kermis-
sen, maar in de wintermaanden overwinter-
den ze hier. Vooral de familie Herman gekend 
van de autoscooter of lunapark, waarvan er 
inmiddels al enkele uitgezworven zijn is een 
naam die aan Destelbergen kan gelinkt. Al die 
mensen hebben nu zo’n veertien maanden 
werkloos moeten toekijken hoe de corona-
pandemie hen dwarszat. Wij hebben echt ook 
wel met hen te doen, vooral toen bleek dat 
met Pasen de pretparken wel open mochten 
en de foorkramers op hun honger bleven. Ui-
teraard zijn er nog wel wat middenstanders en 
mensen die het maanden lastig hadden met 
de sluiting. Maar we willen het hier toch even 
over de locale foorkramers hebben.
Met Heusdenaar Dirk Van Driessche hadden 
we alvast een interessant gesprek. Hij is de 
zoon van Emiel en wijlen Paula Van Driessche 
die jarenlang een kindermolen en viskraam 
hadden. Dirk heeft twee jaar geleden de kin-
dermolen overgelaten en runt nu nog alleen 

Foorkramers uit Destelbergen
hopen op heropleving na 14 maanden lockdown
Onze gemeente telt een aantal foorkramers, mensen die via de kermissen 
hun brood verdienen met een of andere kermisattractie. Vaak is dat 
familietraditie en gaat dat van vader op zoon verder, zoals binnen de 
families Van Driessche, Herman, Allen, Beirnaert en Ceuninck. Onze 
gemeente heeft dus een band met de foorkramers.

een viskraam. Het is van vorig jaar geleden 
dat hij nog op de kermissen mocht staan, veer-
tien maanden geleden. “In 2020 jaar hebben 
we met veel moeite vier kermissen gedaan: 
Sint-Pietersplein in Gent, Evergem-Doornzele, 
Kerkbrugge en Sint-Denijs-Westrem. In Gent 
zouden we drie weken staan, maar door coro-
na hebben we daar maar twee weekends open 
geweest”, herinnert Dirk zich. “Nu mogen we 
half juni opnieuw openen in Drongen-dorp, ik 
kijk er echt naar uit. En dan volgen nog enkele 
kermissen zoals in Zomergem, Evergem, Oos-
takker en later in augustus zelfs in Heusden. 
Ik kijk er naar uit. Het is vooral dankzij onze 
voorzitter Guido Herman van de federatie van 
de Foorkramers die daarvoor tot bij minister 
Hilde Crevits is gaan aankloppen. We zijn hem 
echt dankbaar dat we terug onze job kunnen 
uitvoeren. Uiteraard hebben we in de periode 
dat we dicht moesten een tegemoetkoming 
gekregen van de overheid, maar daar moeten 
we toch niet teveel over vertellen”.
Het verhaal is schier identiek voor Ronny Her-
man die gekend is met zijn autoscooter  en op 
al de kermissen in de regio staat en dus ze-
ker Destelbergen en Heusden. Guido Herman  
zelf komt dan weer met zijn lunapark, iets 
wat ook Jean-Pierre Ceuninck uit de gemeen-
te doet met zijn lunapark. Maurice Beirnaert is 
gekend van zijn dierfontein, de broers Stevie 
en Wesley Allen zijn dan weer gekend van het 
oliebollenkraam De Vlieger, ze zijn ook van 
Destelbergen maar hadden het geluk dat ze 
soms in het weekend in het dorp nog oliebol-
len konden bakken. Dat is natuurlijk niet het-
zelfde als op een kermis, maar het was toch 
al iets.

Dirk Van Driessche is blij dat ze opnieuw in 
Heusden zullen staan, al is er geen sprake 
van de oldtimers, muziekevenementen, Heus-
den Leeft of Heusdenkoers. “Het is beter dan 
niks, we zullen nu coronaproof kunnen orga-
niseren. Dat kan aardig meevallen hoor, want 
ik mag dan wel een echte wielerfan zijn op 
Heusdenkoers, dat is voor een kindermolen, 
viskraam of lunapark zeker geen topdag. Er 
zijn wel een paar duizend mensen, maar ou-
ders met kinderen, en al zeker moeders met 
peuters zal je dan zelden zien omwille van de 
drukte. Dan komt er een ander publiek. Er zijn 
andere dagen die onze kermis dan goedma-
ken dat begrijp je wel. Maar de koers ik kijk er 
ook wel naar uit, ik heb toch zelf lang genoeg 
gekoerst zeker?”
Wij zijn benieuwd hoe het allemaal zal lo-
pen en laat ‘roulez, roulez nu maar draaien 
op de foor’. Elders leest u dat veel evenemen-
ten mogelijks nog afgelast of verplaatst zijn 
naar 2022. De meeste foorkramers die op de 
kermissen staan in de gemeente hebben een 
overeenkomst die nog loopt tot eind 2022 ver-
nemen we. Uiteraard staat niet elke foorkra-
mer uit de gemeente op een locale kermis. Ze 
zwerven vaak uit naar andere gemeenten in 
de regio waar ook wel publiek, en vooral kin-
deren uitkijken naar hun komst. – (D.D.)Guido Herman de spreekbuis van de foorkramers.  (D.D.)

Dirk Van Driessche in zijn viskraam, een recente foto
van 14 maanden geleden! (©D.D.)
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M

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

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

Gratis
prijsofferte

Specialist
MD - CHAUFFAGE

MIKE DOBBELS
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Wonen in Gent, tussen water en groen.

APPARTEMENTEN MET 3 SLAAPKAMERS OP TOPLOCATIE
Lichtrijke appartementen met ruime terrassen en uniek uitzicht

Het Stapelplein maakt deel uit van het grootste stadsvernieuwingsproject van Gent, 
met maximale meerwaarde en optimale huur garantie tot gevolg. 

Laat deze opportuniteit niet liggen! 

Instapklaar en onmiddellijk bewoonbaar. Bezoek ons modelappartement op afspraak.

TE KOOP: LAATSTE APPARTEMENTEN MET UNIEK UITZICHT
OVER DE SCHEEPSDOKKEN EN GENTSE SKYLINE

PALAZZO I UITVERKOCHT

TOREN |  99% VERKOCHT

09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

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

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

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

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

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES

LAATSTE 2 
WONINGEN!

www.acasa.be09 321 03 00

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

PROJECTONTWIKKELING
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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

Voor alle duidelijkheid, ik ben geen zuivere 
country-danser, dit laat ik over aan de coun-

NIEUWE CLUB ZOEKT LIJNDANSERS 
Hou je van muziek en bewegen maar je hebt geen danspartner….. geen 
nood, wij dansen alleen. Ervaring is ook niet vereist, dit maakt dat het voor 
iedereen is weggelegd.  

tryclubs. Ik breng een gevarieerd programma 
en laat jullie dansen op alle muziekgenres.         

Ik ben Danté. Ik ben een ge-
diplomeerde leraar in dans 
voor senioren en daarnaast 
ook in rolstoeldans. Ik geef 
nu reeds 6 jaar les in een 
dienstencentrum te Zelza-
te aan jong en oud – man 
en vrouw. En sedert 2 jaar in 
een dansschool in Evergem. 

In september 2021 wil ik 
graag mijn dansactivitei-
ten uitbreiden als er ten-
minste voldoende interesse 
is en starten met een nieu-
we groep in Sporthal Ber-
genmeers te Destelbergen. 
De lessen gaan door op dins-

dag en starten om 16 u. De les duurt 1,5 uur. 
Weet je niet zeker of dit wel iets voor jou is… 
Geen nood. Neem je vriend(in) mee naar de 
gratis les, de eerste 2 zijn trouwens gratis. 
Wil je blijven dansen dan kan je nadien er-
voor kiezen om te betalen per les of met een 
10 beurtenkaart. 
Het einde van het seizoen is voorzien in mei 
2022 en in de vakanties wordt er geen les ge-
geven. 

Wil je graag nog wat meer info, mail me of 
bel me gerust op. 

Dante1vdw@telenet.be 
Gsm : 0477/354129
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Voorbereidingsmatchen
FC Destelbergen
Met het oog op het nieuwe voetbalseizoen 
dat in het weekend van 4 en 5 september 
van start zal gaan, heeft FC Destelbergen 
al enkele voorbereidingsmatchen afgeslo-
ten. De eerste training begint al op vrijdag 
16 juli om 19u30. Nadien traint men telkens 
op maandag of dinsdag/donderdag met 
een midweekmatch op woensdag. Zondag 
25 juli om 16u. speelt men de eerste wed-
strijd op Dynamo Beervelde. Op 28 juli is er 
om 19u15 FCD-SKL Doorslaar. Vrijdag 30 ju-
li vertrekt men op stage met terugkeer op 
zondag 1 augustus voor de match tegen Gij-
zel-Oosterzele (16u). Donderdag 5 augus-
tus om 19u30 is er Brust-FC Destelbergen en 
op zondag 8 augustus de terugmatch in Gij-
zel-Oosterzele. Woensdag 11 augustus om 
19u15 FCD-Hansbeke. Zaterdag 14 augustus 
om 18u is er ofwel FCD-Heikant of de beker 
van Oost-Vlaanderen. Dinsdag 17 augustus 
om 19u. wordt thuis gespeeld tegen Loke-
ren-Temse, zondag 22 augustus om 16u. Be-
ker van oost. Donderdag 26 augustus om 
19u30 beloften FCD tegen Sint-Kruis-Winkel 
en op zaterdag 28 augustus om 18u. tot slot 
Latem-FCD of Beker van Oost.  – (D.D.)

BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN
DESTELBERGEN/HEUSDEN:

Wegwijs biedt elke maand de 
kans om gratis uw activiteiten 

en/of nabeschouwingen te 
publiceren. Indien grotere bij-
dragen kan er een (kleine) ver-
goeding afgesproken worden.

Info: info@dewegwijs.be
of 0478-97 87 11
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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

Fotoboek 200 jaar 
Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden vzw

De harmonie heeft nu zijn 200 jarig bestaan vastgelegd in een fotoboek.

Het boek telt 72 bladzijden en bevat onder meer de geschiedenis van de
harmonie met oude foto's, de activiteiten van onze harmonie in 2019 en

een overzicht van alle muzikanten met hun instrument.

U kan dit fotoboek bestellen via info@kogh.be of via onze website
www.kogh.be. De prijs voor boek bedraagt 30€. Overschrijven kan op
rekening BE29 4472 5857 7164 en vermeld daarbij uw naam en adres.

Met dank aan onze sponsors om het boek betaalbaar te houden.

Daguitstap met
bezoek aan het 
Gasthuis
O-L-V Met De Roos
Lessines, zaterdag 3 juli
Deze tweemaal uitgestelde activiteit is 
een niet te missen daguitstap. In de voor-
middag bezoeken we met een gids één 
van de oudste hospitalen van Europa dat 
tot eind van vorige eeuw nog fungeerde 
als verzorgingstehuis. We bezoeken ook 
de apotheek en kruidentuin met de vele 
medicinale planten. Tijdens de middag 
wordt er naar keuze een koude vis- of 
vleesschotel geserveerd. In de namiddag  
verkennen we met gids de porfiersteen-
groeven van Lessines en de omliggende 
dorpen. Op de terugtocht naar Heusden 
kunnen de dorstigen zich laven op een 
terrasje in Geraardsbergen.
De kostprijs voor deze daguitstap is 36 
euro voor Davidsfondsleden en 39 euro 
voor niet-leden, op basis van 20 deel-
nemers. Het vervoer gebeurt met de ei-
gen wagen en carpooling is zoals altijd 
aangewezen. De mensen die vorige keer 
hebben ingeschreven zullen als eerste ge-
contacteerd worden. Inschrijven kan tot 
vrijdag 28 juni door het bovenvermelde 
bedrag te storten op rekeningnum-
mer van onze afdeling: BE 86 4472 6005 
0150. Daarbij vermeldt men de keuze van 
de koude schotel. 

Noël Backx

ALLES VOOR
DANS EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open

van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen
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Restaurant open
Vanaf heden is het restaurant open, telkens van donderdag tot zondag.

WIJ BLIJVEN DE GANSE ZOMER OPEN !
Er is een vaste kaart, vele suggesties en elke maand

een ander menu.
Over de middag kan je bij ons iets komen drinken

en genieten van onze lekkere tapas.
 

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

 (©D.D.)

Door de successen van de ploeg 
werd trainer Chris Janssens weg-
gekaapt door Lokeren-Temse 
dat vier reeksen hoger speelt. 
Maar sportief verantwoordelijke 
Jan De Smet heeft niet echt lang 
moeten zoeken, om oud-speler 
Benny Bontinck te overtuigen 
van het mooie project van de 
ploeg aan de Kerkham.
Benny Bontinck komt over van 
FCDKG Beervelde en was eerder 
ook nog aan de slag bij de bu-
ren van KFC Heusden. Bontinck 

Nieuwe T1 van FC Destelbergen:

Benny Bontinck gaat uitdaging niet uit de weg
FC Destelbergen heeft twee turbulente jaren achter de rug. Eerst kampioen 
spelen in een seizoen dat niet volledig kon afgewerkt, en dan promoveren naar 
tweede provinciale waarin slechts een handvol wedstrijden konden betwist. 
Covid-maatregel je weet dat wel.

heeft wel een verleden als speler bij FC 
Destelbergen waar hij tussen 2003 en 2009 
zo’n zes jaren in de spits speelde. Enkele 
jaren speelde hij ook samen met Jan De 
Smet, en twee jaar geleden was Bontinck 
nog de coach van de toen niog actieve De 
Smet.
“Ik had niet de bedoeling om Beervelde te 
verlaten, maar dit aanbod kon ik niet naast 
mij neerleggen”, vertelt Benny ons. “Beer-
velde is een familiale ploeg, maar de am-
bitie bij FC Destelbergen was voor mij een 
uitdaging die ik niet uit de weg wou gaan. 
Ik ken de ploeg, het bestuur en de accom-

modatie, maar mijn keuze is er ook een met 
sentimentele waarde. Het is voor mij zoiets als 
thuiskomen bij een club die in feite al een groot 
deel van mijn voetballoopbaan bepaalde. En als 
je de meeste spelers kent weet je ook wat je kan 
verwachten. Als trainer ben ik FC Destelbergen 
altijd van nabij blijven volgen. Ik weet dus per-
fect dat ze vorig seizoen in dezelfde reeks waar-
in ze nu terechtkomen zijn, ook al ongeslagen 
waren. De concurrenten blijven dezelfde: SK 
Maldegem, FC Lembeke en pak er maar VK Ade-
gem, FC Sint-Laureins en FC Meetjesland bij en 
misschien vergeet ik nog Lovendegem. Het blijft 
een uitdaging om ook de nieuwe spelers in te 
passen. Ik vermoed dat bij de aanwinsten erva-
ring een troef zal zijn, en van de jongens die er 
al bij waren in derde provinciale zal ik moeten 
ervaren hoeveel progressiemarge ze nog in hun 
mars hebben. Ik weet dat er veel gretigheid in 
de kern zit en dat is een belangrijk gegeven om 
goede resultaten na te streven”, vertelt Benny 
Bontinck.
De club telt vijf nieuwkomers: Enes Akbulut 
(FCDKG Beervelde, ex-jeugdspeler van FCD), Si-
mon Berghmans en Biko Fordjour (FC Latem), 
doelman Jaron Lemey  (Jong Zulte) en Ruben 
Mussche (SV Oudenaarde).
Van de kern van vorig seizoen verdwijnen: Bjorn 
De Wilde (VS Gooik), de doelmannen Jens Di-
rinck en Mathieu Van Cauwenberghe die beide 
stoppen, Lorenzo Ongena, Kasper Vandewalle 
en Timothy Verbelen die eveneens stoppen. – 
(D.D.)

Drie aanwinsten: Ruben Mussche, Jaron 
Lemey en Enes Akbulut.

(©D.D.)

T1 Benny Bontinck 
van FC Destelbergen. 
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Wegwijs nu ook te volgen op facebook en instagram.
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.

JE KAN ELKE MAAND
ONLINE DEELNEMEN AAN
ONZE GRATIS WEDSTRIJD

(ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.be

Deze installatie van zonnepanelen werd 
gelegd volgens het VEB-raamcontract 
“Stroomafnameovereenkomst met der-
departijfinanciering”, dus. Het komt erop 
neer dat energiecoöperatie EnerGent in-
staat voor de installatie, onderhoud en op-
brengst van de zonnepanelen gedurende 
de volgende 20 jaar. Daarna wordt de in-
stallatie overgedragen aan TMVW, die de 
sporthal in beheer heeft. Tijdens die pe-
riode zal de sporthal de zonnestroom ge-
bruiken tegen een lage vergoeding aan 
EnerGent. Het overschot aan opgewekte 
energie wordt door EnerGent vermarkt.
Het dak van de sporthal ligt volledig vol 

Een panoramabeeld van de 
zonnepanelen op het dak van 
de gemeentelijke sporthal 
Bergenmeers.

Er liggen nu zonnepanelen op sporthal Bergenmeers
Misschien is het nog een primeur, maar we vernemen dat er zonnepanelen 
geplaatst werden op het dak van sporthal Bergenmeers. En we hebben 
daar foto’s van. De werken zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd, maar wij 
kunnen niet wachten om het nieuws nu al te melden want deze Wegwijs 
omvat de maanden juli en augustus. Als we wachten met het nieuws hinken 
we duidelijk achterop en dat gaan we dus nu even niet doen.

met het laatste type zonnepanelen. De-
tails ontbreken nog, maar de foto’s spreken 
voor zich. Het is dus een goede zaak voor 
alle partijen.
Kort uitgelegd neemt een derde partij de 
financiering, de installatie en het onder-
houd van het hernieuwbare energieproject 

voor zijn rekening. Na afloop van het con-
tract word je kosteloos eigenaar van de in-
stallatie. Je betaalt gedurende het contract 
een vaste prijs voor de lokaal verbruikte her-
nieuwbare stroom. Er kan in deze ook geko-
zen voor burgerparticipatie. Burgers kunnen 
dan mee investeren in de installaties en de-
len in de baten van de energietransitie.

Meer over deze stroomafnameovereen-
komst: https://www.veb.be/energie-opwek-
ken/stroomafnameovereenkomst - Er komt 
wellicht nog een infomoment en een uitno-
diging tot burgerparticipatie. Dit zal mo-
gelijks pas in september plaatsvinden. De 
exacte datum en wijze (digitaal of live) is 
nog vast te leggen. – (D.D.)

Praatcafé Nenuphar
Dendermondesteenweg 670 - Destelbergen

Info: 0479-73 15 48

IEDEREEN WELKOM ! - BILJARTCLUB

BIJ KELLY EN BENNY
Alle dagen van 10 uur tot ...

Ook zondagnamiddag! Woensdag gesloten
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LIN’S LINGERIE
TRAMSTRAAT 48 - 9070 HEUSDEN - 09/278 24 78

SUPERSOLDEN
VANAF 1 JULI

JUNI: KOPPELVERKOOP
-20%  -30%  -40%  -50%

S
U

P
E

R
S

O
L
D

E
N

LINGERIE - NACHTMODE - BADMODE

DAMES EN HEREN

SLIPS & STRINGS:   5 EURO
SHORTY’S:   7,50 EURO

SLOGGI: 3 + 1 GRATIS

EXTRA OPEN VAN 10 UUR TOT 16 UUR:
ZONDAG 4 JULI EN MAANDAG 5 JULI Welkom, Lin & Jirina

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

Het Agentschap Wegen 
en Verkeer laat weten dat 
er de komende weken 
werken zullen plaatsvin-
den op enkele plaatsen 
op de R40 (de stadsring 
van Gent). Van vrijdag 25 juni tot 27 ju-
ni zijn er werken op de Brugsesteenweg 

Hinder door werken op stadsring
(R40) in Gent

en de Rooigemlaan (nieuwe asfaltlaag). 
De middenberm wordt er aangepakt en 

zal klaar zijn op 9 juli. Op 
maandag 28 juni starten 
werken op het kruispunt 
van de Bernard Spaelaan 
met de Nieuwewandeling. 
Er zal gewerkt in twee fa-

sen. Er is een omleidingsplan van 28 juni 
tot 9 juli. – (D.D.)



38                              Nr. 113 - Juli-Augustus 20219070

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

Panhuisstraat

Wat we weten van...

9070

In de stratenatlas van Destelbergen van 1843 
wordt de buurtweg met nummer 26, zijnde 4 m 
breed en 218 m lang, als volgt beschreven:
Chemin de le Route de Gand à l’Auberge dite: 
Panhuys, Panhuysstraet.
Het gedeelte tussen de Nijverheidsstraat en de 
Scheldekant behoorde vroeger tot de Leegen Aer-
deweg. Op een stratenplan van omstreeks 1960 
loopt de Panhuisstraat door tot aan de Schelde, 
zoals tot op heden.
De gemeenteraad besloot in haar zitting van 15 
mei 1965 om de landbouwwegen, die nog niet 
verhard waren, aan te passen aan de eisen van de 
moderne landbouw-voertuigen, die een minimum 
breedte van 3 m vergen. Zo werd de Panhuisstraat 
verhard met beton op een breedte van 3 m, vanaf 
de Nijverheidsstraat tot aan de Schelde.

In de oudste benaming van de straat wordt het 
woord ‘leegen’ gebruikt in de betekenis van laag. 
De kronkelende Schelde had toen nog geen dij-
ken zoals we ze nu kennen en zette regelmatig 
deze plaats onder water, zo ook op 25 december 
1880. ‘…Daags na dit sombere Kerstfeest werd 
te Destelbergen, een dorp aan de rand van Gent 
en aan de oever van de Schelde, een vierde kind 
geboren in het gezin De Troyer. Het jongetje 
kwam ter wereld in een hoeve, die op een berm 
was gebouwd en daardoor van de watersnood ge-
spaard bleef. Het kind werd in een schuit naar de 
dorpskerk gevaren waar het met de namen Joan-
nes Prosper werd gedoopt…’. Prosper De Troyer 
heeft later dit tafereel in een schilderij verwerkt. 
Paenhuis is het Middelnederlands voor een brou-
werij, het huis waar zich de paen, de brouwpan 
(brouwketel) bevindt, het was vaak tegelijkertijd 

herberg. De straatnaam kwam van de sinds de 16de 
eeuw bestaande brouwerij en herberg ‘Het Pannen 
Huys’ .
De oudste vermelding die we vonden in de Pen-
ningkohieren van 1571: …Franchois de meu-
lenere haudt in pachte een huuse metter brau-
werie staende up de Schelde toebehoorende 
arends tuts… In de Gazette van Gent van 13 
juni 1771 staat het vernieuwde Panhuys ver-
meld: …de voorschreven herberghe het Pan-
huys, bestaende in een nieuw gebouwd huys, 
vrye herberge ende veir over en weder de Schel-
de… Pas in de 20ste eeuw verdween die herberg. 
Ten oosten van de Panhuisstraat waren tussen 1960 
en 1984 diverse opgravingen. Daar de opgravin-

gen zeer snel moesten 
gebeuren voor de zand-
winning, nodig voor de 
berm van de E17, zijn 
niet alle (ongeveer op 
2000 stuks geschatte) 
graven onderzocht. Het 
jongste graf dateerde 
uit het jaar 325. Dit 
onderzoek, geleid door 
prof. dr. Sigfried Jan 
De Laet (°1914-†1999) 

van UGent, werpt een ander licht op de eer-
ste bewoning in onze streek. In de gemeen-
teraadszitting van 9 februari 1976 werd er 
besloten de huizen aan de Panhuisstraat op 
te kopen ten einde het B.P.A. voor de zui-
veringsinstallatie te kunnen verwezenlijken.  
Op de gronden van het voormalige (1354) 
pachtgoed ‘Ter Galei(d)en’ werd in 2011 het 
WZC Panhuis Park geopend. ‘Galeide’ is het 
Middelnederlands voor ‘woonstede’
Vijftig jaar na de eerste opgravingen werd in 
2011 door het Ename Expertisecentrum op 
de voormalige Kerkenakker nabij de Dender-
mondesteenweg, de recentste archeologische 
opgravingscampagne uitgevoerd, op drie zo-
nes die nog niet werden onderzocht. Zo kon 
drie jaar later, in het Jaarboek 51-2014 van 
de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 
het eindverslag van deze studie en het ge-
hele voorgaande onderzoek door archeo-
loge Adelheid De Logi voorgesteld worden. 
Heemkundige Maria De Groote schreef het 
bijgaande artikel ‘De Kerkenakker en Het 
Goed ter Galeiden op het Eenbeekeinde’.

Louis Gevaert



Nr. 113 - Juli-Augustus 2021                            399070

GITAARLES voor beginners
TE KALKEN

AKOESTISCH - ELEKTRISCH

Coronaproof!

JO - 0476-74 79 95

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

Albert Heijn zoekt tussen
Dampoort en Oostakker
naar 5e stek
Winkelketen Albert Heijn is in onze regio 
aan het zoeken naar een locatie voor 
een vijfde supermarkt.

Nu zijn er in Gent al vier winkels, nl. aan de 
Ghelamco Arena, Korenmarkt, Kouter en in de 
Overpoortstraat. Voor het centrum van Gent 
volstaat dat, men mikt nu naar de rand. Het be-
drijf zoekt naar een locatie tussen de Dampoort 
en de Antwerpsesteenweg in Oostakker.

Er zijn een aantal opties die nog moeten onder-
zocht worden, maar er is wel een belangrijke 
vereiste: er moet in de onmiddellijke omge-
ving parkeergelegenheid zijn. Dat wijst dus in 
de richting dat het wellicht geen kleine, maar 
mogelijks toch om een grotere inplanting kan 
gaan.  We hebben de info uit goede bron, maar 
er is ook nog niks beslist. 
Dat Albert Heijn uitkijkt om meer naar de rand 
te verschuiven met een nieuwe supermarkt is 
wel veelzeggend. Alle opties staan open, er lo-
pen geruchten dat een bepaalde zaak plannen 
heeft om in te krimpen, waardoor ruimte zou 
vrij komen. Maar dat blijven geruchten. Tussen 
Dampoort en Oostakker ligt wel al een grote 
Carrefour dat is alvast een concurrent. – (D.D.)

Ateljee en Ivago werken samen
voor uitlenen herbruikbare bekers
Sinds begin juni kunnen verenigingen die daar behoefte aan hebben 
gratis herbruikbare bekers ontlenen bij Ivago. Nieuw is bovendien 
dat men die niet meer hoeft af te wassen na gebruik, want daarvoor 
werd een samenwerking met het sociaal economiebedrijf Ateljee 
opgezet. Er is wel een nieuw reservatiesysteem om alles nog 
gemakkelijker te maken om de bekers te ontlenen.

Even herinneren: sinds 1 januari 2020 
zijn herbruikbare bekers verplicht op 
allerlei evenementen. Omdat afval-
preventie belangrijk is voor IVAGO, 
kwam de intercommunale met een 
uitleensysteem van herbruikbare be-
kers. Inwoners, scholen, verenigingen 
en bedrijven uit Gent en Destelbergen 
kunnen de bekers voor frisdrank of bier 
gratis ontlenen. Omwille van corona 
werd beslist om dit aanbod tijdelijk stop 
te zetten. Nu er opnieuw evenementen 
georganiseerd worden, herstart ook de 
uitleenservice. Nieuw is dat ontleners 
na gebruik de bekers niet meer hoeven 
af te wassen. Daarvoor zorgen de men-
sen van sociaal economiebedrijf Atel-
jee, waar een professionele wasstraat 
geïnstalleerd werd. Daarmee is ook een 
hygiënisch eindresultaat gegarandeerd.
Ateljee VZW maakt deel uit van de 
coöperatieve vennootschap Wash-it. 

Deze organisatie groepeert op een 
doordachte en efficiënte manier ver-
schillende partners in de markt om het 
wassen van bekers te organiseren op 
een duurzame en maatschappelijk ver-
antwoorde wijze.  Hiervoor werken ze 
samen met diverse maatwerkbedrijven 
in alle Vlaamse provincies. Voor onze 
regio doen zij beroep op Ateljee VZW 
(met o.a. projecten zoals de Kringwin-
kel en sociale restaurants).

Ook het reservatiesysteem kreeg nu een 
update. Reserveren kan minstens 14 da-
gen voor de start van het evenement op 
www.ivago.be/herbruikbare-bekers. Je 
betaalt enkel een waarborg, en kan de 
bekers gratis ophalen of laten leveren 
tegen betaling. Nadien bezorg je het 
geleende materiaal in goede staat te-
rug aan Ateljee, waar de bekers gewas-
sen worden. – (D.D.)

KFC Heusden
zendt EK-matchen uit
KFC Heusden heeft een leuke zomerbar ge-
installeerd op haar terrein aan de Steenak-
kerstraat. Er is een open en een overdekt 
gedeelte, men is dus op alle weersomstan-
digheden voorzien. Tijdens het Europees 
kampioenschap worden alle wedstrijden 
van het Europees kampioenschap uitgezon-
den, en al zeker die van de Rode Duivels. Er 
werd gezorgd voor een gezellige sfeer en je 
kan er wat consumeren waarbij je de club 
steunt. Het E.K. loopt tot 11 juli en reserve-
ren is nodig! – (D.D.)
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KFC Heusden
met zomerbar tijdens weekends
KFC Heusden heeft een tof initiatief uitgewerkt om de clubkas te 
spijzen, namelijk een KFC Zomerbar. De zomerbar bevindt zich op 
de terreinen van de club, inbegrepen een open tent voor het geval 
het eens zou regenen. Op het terras kan je een lekker glaasje rosé 
of een frisse pint (en alle frisdranken) komen drinken. De zomerbar 
zal conform de covid-maatregelen telkens open zijn in de week-
ends. Op vrijdag van 17 tot 22 uur, op zaterdag van 14 tot 22 uur 
en op zondag van 10 tot 20 uur. Op de sociale media kan je volgen 
of er eventueel nog andere activiteiten volgen.
De club organiseert overigens ook een rosé-actie, met als thema 
“KFC rosé olé olé” waarbij een fles rosé wordt aangeboden voor 
10 euro of een box met meerdere flessen voor 50 euro. De wijn-
flessen kunnen heel de zomer besteld worden via https://forms.gle/
Yy3tS3KFaLUXX9yE8 en worden telkens op zaterdag aan huis ge-
leverd. – (D.D.)

Gemeente heeft nu ook een energiecoach
voor kleine ondernemingen
In de coronaperiode zit men in onze gemeente duidelijk niet stil. 
Soms lijkt dat wel zo, maar de realiteit is anders. Er komen steeds 
nieuwe initiatieven aanwaaien. Een van de laatste in dat rijtje is 
een energiecoach voor kleine ondernemingen in Destelbergen en 
Heusden. Voor een bedrag van amper 290 euro biedt de gemeente 
een professioneel coachingtraject aan. Uiteraard op voorwaarde 
dat je daadwerkelijk investeert in de maatregelen met een terug-
verdientijd van twee jaar of minder. Een KMO-zelfstandige kan aan 
zo’n traject deelnemen als het jaarlijks verbruik maximaal 100.000 
kWH (elektrisch) of 345.000 kWH (thermisch) bedraagt.

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
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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

25 jaar
orgelcomité
Het Orgelcomité Destelbergen gaat zijn 
vijfentwintigste jaargang tegemoet wat 
impliceert dat we aan een jubileumeditie toe 
zijn.  U wordt uitgenodigd op drie concerten.

Zondag 27 juni om 19 uur:
Kerk H. Kruis Heusden 
Frank Heye  
Werk van F. Mendelssohn, A. Guilmant, L. Vierne, M. Dupré, 
J.N.Lemmens                        

Zondag 3 oktober om 19 uur :
Kerk O.L.V. ter  Sneeuw Destelbergen
Franse muziek uit de 20e eeuw : Poulenc, Milhaud en Messiaen
Lieve Van der Plaetsen : piano
Floor Haemerlinck : viool
Angélique Steenhout en  Lien Van Steendam : klarinet
Frank Heye : orgel

Zondag  14 november om 19 uur:
Kerk O.L.V. ter  Sneeuw Destelbergen

JUBILEUMCONCERT
met boekvoorstelling ‘25 jaar orgelcomité’
Frank Heye
Werk van D. Buxtehude, J.S. Bach, M. Dupré, F. Heye en L.Vierne

Om deze concerten bij te wonen of om sympathisant te worden van 
ons comité, kan men overschrijven op het rek.nr.: BE44 8903 1413 
5945

TOEGANGSPRIJS 
27 juni : 10 euro
3 oktober : 15 euro       
14 november :
   10 euro (enkel concert),
   20 euro  (boek en cd inbegrepen)
De cd is een bloemlezing van live opnames van de voorbije 25 jaar
Onder de 18 jaar: gratis voor alle concerten

Het is noodzakelijk om vooraf in te schrijven ofwel
- door storting op rekeningnummer BE44 8903 1413 5945
- door een mail te sturen naar frank.heye@telenet.be
- door te bellen naar het nummer : 0495 82 22 31

Info :        
www.orgelcomitedestelbergen.be

Redactie Wegwijs: 

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



42                              Nr. 113 - Juli-Augustus 20219070

Een tijdelijke pop-up dus tot ongeveer 23 
september. De stilte die er jaren was heeft 
nu plaatsgemaakt in het weekend voor een 
bont gezelschap dat telkens komt genieten 
van een leuke en gezellige zomerbar. In de 
straat is het dan ook vaak drummen voor een 
parkeerplaats, maar dat gebeurt ordelijk. Het 
Hof van Heirlegem is bouwkundig erfgoed, 
maar de zomerbar maakt gebruik van een an-
dere opstelling met klapstoelen en een grote 
tent. Men is dus voorzien op alle weersom-
standigheden, vernemen we van Iris Raes van 
Pic Nic del Mundo.
Eerst wat geschiedenis van het Hof van Heir-
legem dat ooit nog toebehoorde aan de 
gekende familie Clauwaert. Het gaat om 
overblijvende hoevegebouwen met voorna-
melijk historisch belang, gesitueerd op de 
hoek van de Dendermondsesteenweg en de 

Op de grens van Sint-Amandsberg en Destelbergen:

Hof van Heirlegem is nu een toffe pop-up zomerbar
Het voormalig “Hof van Heirlegem”, tot vorig jaar nog een onderkomen van de 
petanqueclub Voksa, Chiro Heilig Hart en de Liga van de Meesterschilders, en 
vroeger zelfs de jeugd van Sjaloom, werd recent verkocht door de parochiale 
werken aan Pic Nic del Mundo en is nu omgetoverd in een leuke zomerbar. 

Herlegemstraat (oude binnenweg), vlakbij de 
grens met de gemeente Destelbergen. Het 
goed “Herlingehem” wordt reeds vermeld in 
966 als hoeve gesticht door de Gentse Sint-
Baafsabdij, maar gaat mogelijk terug op een 
nog oudere nederzetting (ten vroegste eind 
Merovingische tijd). De aanvankelijke abdij-
hoeve evolueerde van leen tot achterleen 
van Sint-Baafsabdij. Gesitueerd in het moe-
rassige Roosbroek en niet ver van de Schel-
de vertoonde het goed volgens geografische 
bronnen een motte met walgracht. Na haar 
verwoesting in 1677 werd de hoeve herop-
gebouwd. Bij opgravingen in 1964 zouden 
grondvesten (van de oorspronkelijke hoe-
ve?) tussen schuur en woonhuis blootgelegd 
zijn. Voormalig boerenhuis (zuiden) met losse 
haaks ingeplante schuur opklimmend tot eind 
17de eeuw, ingeplant op een grotendeels in-

gebouwd driehoekig ter-
rein met een door een rij 
populieren afgezette ge-
kasseide toegangsweg. Vrij 
ingrijpende restauratie-
werken van 1961 onder lei-
ding van M. Steel bepalen 
het uitzicht van de reste-
rende hoevegebouwen zo-
als die nu nog zijn.
Wijlen politiecommissaris 
Albert Clauwaert schreef 
in 1976 nog een heel inte-
ressant stuk geschiedenis 
over dit bouwkundig Erf-
goed in De Schakel. Hij be-
hoorde tot de familie die 
er tot de jaren ’60 eigenaar 
van waren. Nadien is het 

Hof van Heirlegem gekocht door de parochie 
waartoe het behoorde. Jeugdhuis Sjaloom 
vond er tot eind jaren 80 onderdak. Officieel 
is het nu sinds 2009 bouwkundig erfgoed.

POP-UP ZOMERBAR
“Het tuincafé ‘Heerlijkheid van Herlegem’ 
is nu dus een tijdelijke pop-up tot 23/9 van 
Pic Nic Del Mundo waarbij we voor het con-
cept van een tuincafé gaan: rustig, genieten 
van een mooie tuin, lekkere drankjes en lek-
kere hapjes. Alles ontspannen in een mooi 
kader,” vertelt Iris Raes. De naam verwijst na-
tuurlijk naar de boerderij het ‘Hof van Heirle-
gem’, waarvoor we even gingen luisteren bij 
heemkundige Frederik  Vanderstraeten. Het 
is een mooie boerderij, met dus een zéér lan-
ge geschiedenis.  Iris Raes: “Omdat het voor 
ons belangrijk is dat wij deze rijke geschie-
denis respecteren, laten wij de naam van het 
tuincafé daarnaar verwijzen (en naar heerlijk 
lekker eten en drinken natuurlijk). Wij zijn 
open, elke donderdag (16u-21u), vrijdag (16u 
- 22u), zaterdag en zondag (13u-22u). Omdat 
wij een hartelijke ontvangst en laagdrempe-
ligheid belangrijk vinden, werken we niet 
met reservaties: iedereen is nu welkom. We 
zien wel of het lukt of niet. Maar met onge-
veer 90 stoelen, vind je wel snel een plaats-
je. Los daarvan organiseren we elke twee 
weken, op zondagochtend, ook een brunch. 
Hiervoor moet je wel reserveren. We beper-
ken immers het aantal plaatsen dan tot 50 
zodat ook bij regenweer, iedereen droog kan 
zitten”, vertelt Iris. 
“We proberen originele hapjes en drankjes 
aan te bieden, vaak met lokale spelers, die  - 
net als ons- vertrekken vanuit een passie voor 
het product: de Spaanse wijnen zijn van Al-
hambra, de Italiaanse van Cavatappi. De bier-
tjes van de Gentbrugse brouwerij Arogante. 
We zetten ook een paar super lekkere ciders 
op de kaart, o.a. een Belgische (omdat we dit 
een onderschatte drank vinden). Deze komt 
van Cideris. De olijfolie komt van Food Tra-
vellers uit Gentbrugge, de kaas is van het 
Hinkelspel, het ijs van de Vierhoekhoeve uit 
Gijzenzele, en de aardbeien van fruithoeve 
Van Poucke uit Beervelde. We gaan dus vrij 
lokaal of in de regio voor onze produkten. 
De hapjes zijn gebaseerd op de wereldkeu-
ken. Dat is ook logisch: Pic Nic del Mundo is 
gespecialiseerd in wereldkeuken. Zo vind je 
bijvoorbeeld  burrata op kaart, gravad lax 
op z’n Italiaans, en geglaceerde Japanse ge-
haktballetjes. Sommige mensen zullen trou-
wens Pic Nic del Mundo ook kennen van de 
Britse dubbeldekbus die een zes jaar in het 
Baudelopark gestaan heeft tijdens de Gent-
se Feesten. De pop up is slechts een tijdelijke 
activiteit, want de hoofdactiviteit blijft cate-
ring”. 
Iris en vennoot Koen tot slot: “Toen we de-
ze boerderij kochten, was het onze eerste en 
voornaamste bedoeling om hier te kunnen 
komen wonen, en om een plaats te vinden 
voor Iris’ cateringbedrijf. Het tuincafé kwam 
er - niet veel later - bij omdat we de tuin te 
mooi en sfeervol vonden om enkel voor ons-
zelf te houden. Afgaand op de reacties van de 
mensen, zijn er ook veel die heel blij zijn om 
dit “verborgen” stukje Sint-Amandsberg dicht 
bij Destelbergen te kunnen ontdekken”. 
Alle informatie vind je op www.picnicdel-
mundo.be (ook de data van de brunches en 
hoe ervoor te reserveren). En als het vol is 
hangt er ook een bordje uit. – (D.D.)
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Het is gebeurd !
Eerste mooie uitstap ‘op een drafje door Gent’
Vrijdag 4 juni 2021. Ondanks de dreigende onweersvoorspellingen kon gids 
Erik Scheirlinck met gerust gemoed onze aanwezigen in het centrum van Gent 
begeleiden met een (gratis) themawandeling: ‘het paard in de stad’. Een korte 
samenvatting van deze mooie en leerrijke tocht:

Belfortstraat Novotel: afbeel-
ding middeleeuwse strijd.

Sint-Jorishof: Sint-Joris met de 
draak bovenop trapgevel. 

NTG: links en rechts: ingangen 
paardenkoetsen en afbeelding 
bovenaan van de muzen.

Postgebouw: de 9 provincies + 
industrieën waar het paard een bijzondere rol speelde.

Hoogpoort: “Vry huys-vrye erve” met afbeeldingen van natuurkun-
digen Dodoens en Clusius, verwijzend naar apotheek. 

Een plaats om een lekker likeurtje van paardenmelk te proeven! 

Meerssenierstraat: huis “De Lelie” - eertijds boekweitmolen en vanaf 
1785 bloempelderij

Vismijn : Neptunus tussen 2 paarden. We zien hier 
de afbeelding van de samenvloeiing Leie (vrouw)en 
Schelde(man).

Tot slot: Brug van de keizerlijke geneugten: Sint-An-
toniuskaai - in verband met Karel V (sculpteur: Wal-
ter De Buck ) Afbeeldingen: Janneke - Kwade Berth 
- Mooie Veerle - Keizer Karel als scheepstrekker. En 
toen kwam de regen…

BBC Falco nieuws
TORNOOIEN IN AUGUSTUS
Zaterdag 21 en zondag 22 augustus pakt BBC 
Falco op de eigen terreinen in de Heiveldstraat 
uit met het “9e  Action wit Vision-tornooi” voor 
de  U14,U16 en U18 jeugdcategoriën met deel-
name van topploegen uit Vlaanderen: Oostende, 
Antwerp Giants, Okapi Aalstar, Spurs Kortrijk, 
Waregem en Falco Gent. Dit tornooi wordt ge-
speeld in de sporthal van het Sint- Janscollege in 
de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg en op za-
terdag ook in de sporthal van Rozebroeken. U 
kan via liefst 27 wedstrijden gratis kennismaken 
MET kwalitatief sterk  jeugdbasketbal en een be-
zoekje brengen aan het nieuw Falco-Clubhuis ! 

22E CAPS-FALCOCUP OP ZONDAG 29 AUGUSTUS
Door de versoepelingen inzake coronaverplich-
tingen organiseert de eerste ploeg van Falco ook 
een tornooi op de laatste zondag van augustus. 
Deze “klassieker” zorgt opnieuw voor een aan-
trekkelijke affiche met twee ploegen uit TDM1 
(2e Nationale) en TDM2 (3e Nationale). Volgende 
matchen worden gespeeld op het clubterrein:
10:00 uur: Falco Gent (N3) - LDP Donza (N2)
12:00 uur: Leuven B  (N2) - Gent Hawks (N2) 
16:00 uur: Troosting
18:00 uur: Finale.          (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)

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.

Info: 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? 

LAGO Rozebroeken
heropent op 1 juli
Officieel is het subtropisch 
zwemparadijs van LAGO 
Rozebroeken al op woensdag 9 juni 
opengegaan, maar het sportbad 
waar we echt naar uitkijken opent 
pas op 1 juli e.k. de deuren.

Op dit ogenblik moeten nog wat werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Zo werd 
het grote zwembad aangepakt met nieuwe 
tegels. Maar de accommodatie zelf werd 
ook coronaproof uitgerust met  maximale 
buitenluchtventilatie en alle zones zijn nu 
uitgerust met een CO2 meter die continu 
de luchtkwaliteit meet voor de veiligheid 
van de bezoekers. Tijdens de sluiting en als 
voorbereiding op de opening van de zwem-
paradijzen werden in alle LAGO-vestigin-
gen testmomenten en extra opleidingen 
georganiseerd voor de redders met extra 
aandacht voor allerlei procedures.
Verder kunnen bezoekers voortaan vertrou-
wen op de doeltreffende corona-aanpak 
van LAGO, waardoor social distancing op 
elk moment kan nageleefd worden. Voor 
de zwemparadijzen is de aankoop van een 
ticket verplicht via de webshop. Er wordt 
gewerkt met een maximumcapaciteit per 
tijdslot en dus een lagere bezetting in de 
baden. Er zijn wel langere openingsuren. – 
(D.D.)

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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We gaan het hier niet hebben over het feit dat 
hij het nationale nieuws haalde, toen hij begin 
2018 zijn 10.000e patiënt opereerde aan de heup. 
En bovenop in 2005 een record vestigde toen 600 
mensen bij hem onder het mes gingen. Hij doet 
soms acht ingrepen op één dag. Maar wel over 
iets anders, namelijk zijn passie: oldtimers. Het 
werken aan joint de culasse de cilinderkoppak-
king bij een oldtimer of zo. Hij runt samen met 
zijn zoon Gianni ook een oldtimerhotel en bijho-
rende workshop. In het weekend ververst hij al 
zeker de olie van een oldtimer of last hij onderde-
len aan elkaar. Een bezige bij dat is hij heel zeker.
Wij leerden Koen De Smet kennen via een ge-
meenschappelijke vriend. Dus voor alle duide-
lijkheid niet in de kliniek, maar in de garage bij 
Gaby De Coninck in Destelbergen. Ik had er hem 
al eens meer gezien. Of ik chirurg De Smet ken-
de? Tja toch niet zo goed, heeft die niet alles te 
maken met heupchirurgie was mijn wederkeri-
ge vraag aan Gaby. Het antwoord van mijn gara-
gist verrastte me: “Ja en nee dat is een man met 
een passie voor oldtimers, en hij werkt er nog aan 
ook. En hij is van Heusden en inderdaad heup-
chirurg, je hebt hem hier zeker al enkele keren 
gezien in de garage”, verduidelijkte Deconinck. 
Je begrijpt dat ik even van mijn sokken geblazen 
was. De link tussen heupchirurg en iemand die 
werkt aan oldtimers leek me wel een hele wereld 
van verschil. “Je moet er eens bij gaan voor een 
reportage in Wegwijs, je gaat echt verschieten” 
zei Gaby mij.
De afspraak was snel gemaakt bij Resurf aan 
de Brusselsesteenweg in Melle. Ik verwachtte 

Koen De Smet uit Heusden heeft toffe uitlaatklep:

Heupchirurg met passie en liefde voor de oldtimers
Hij vliegt bij manier van spreken de hele wereld rond om heuppatiënten te 
helpen met een heel speciale techniek: de resurfacing-techniek. Hij is Koen 
De Smet, een Heusdense chirurg in hart en nieren, maar ook iemand met een 
leuke passie voor oldtimers. Als het maar werken is met de handen dan ben 
je bij dokter Koen echt in goede handen.

me,  gezien de naam kan gelinkt aan heupchi-
rurgie aan een magazijn vol met heupprotheses, 
want resurfacing dat is iets met een heupprothe-
se toch?
Maar ik kwam in een heel andere wereld terecht: 
een oldtimerhotel & workshop, in zekere zin en-
kele grote hallen, units zeg maar. Omgevormd tot 
een heuse garage en stelplaats met afgewerkte 
maar meestal nog oldtimers die best wat opknap-
werk voor de boeg hebben, en waar je zelf de 
handen uit de mouwen kan steken. Alles is voor-
radig. Je struikelt bijna over hoekijzers en lasma-
teriaal. Maar het is er allemaal wel heel netjes. 
Het oogt geen garage, al staan er wel tal van din-
gen die je kan thuisbrengen in een herstelplaats 
voor auto’s. Ik kan mijn ogen niet geloven met 
al die mooie bolides. De BMW 327 uit 1938 en 
de Mercury Cougar van ’68 springen in het oog 
en staan te blinken. De Jaguar MKII 1958 en een 
tweezit Citroen van 98 jaar oud, met vermoede-
lijk houten onderstel en wand  wachten nog op 
de afwerking. De onderdelen zijn op komst, het 
is een werk van maanden, jaren wellicht. Ergens 
achteraan staan er nog enkele modellen die klaar 
staan voor verder oplapwerk. Hier en daar liggen 
onderdelen en profielen, er is ook een motor die 
duidelijk aan revisie toe is. Koen De Smet is hier 
geen dokter, maar geeft me als gastheer wel een 
degelijke rondleiding. Het is nu een deskundige 
in oldtimers. Als ik hem bezig zie en hoor is hij 
wel nog een beetje de chirurg. De oldtimers gaan 
allemaal nog door zijn handen, soms met hulp 
van zijn zoon en ook wel eens met tips van Gaby 
die ook een oldtimer-freak is.
Koen De Smet vertelt mij hoe zijn liefde voor au-
to’s en oldtimers is ontstaan. “Ik was achttien en 
volgde studies voor dokter aan de Gentse Univ 
toen ik al de kriebels had om bezig te zijn met 
mechaniek. Werken met mijn handen dat was 
mijn ding. In de Dorpslaan in Heusden waar ik 
toen woonde, heb ik bij enkele buren nog de 
vloerbekleding gelegd, gratis want ik deed dat 
graag zo bezig zijn met mijn handen. Aan mijn 
eerste bromfiets werkte ik ook zelf, ik ben vaak 
nog ervaring gaan opdoen in de garage van Ga-
by Deconinck, want mechaniek dat was toen al 
mijn ding. In mijn jeugd in Heusden speelde ik 
muziek met Dirk Brossé. In het funerarium van 
zijn ouders moesten we wel stil zijn als er be-
zoek was voor een overledene. Ik heb zelfs nog 

in een jeugdorkestje gespeeld, maar 
we gaan het over oldtimers hebben 
toch? En in die garage van Deconin-
ck stond vaak een oldtimer, die op-
kalefateren of aan auto’s werken dat 
leek me echt de max. Daar is de lief-
de gegroeid en nooit meer wegge-
gaan,” weet dr. De Smet. 
We zetten grote ogen op als we al-
les mogen zien. Is dat wel dezelfde 
persoon die aangezocht werd door 
heuppatiënten uit de hele wereld 
zoals we ooit gelezen hebben over 
de orthopedisch chirurg uit Jan Pal-
fijn?
Koen De Smet is na zijn ervaringen 

met auto’s en oldtimers wel een vermaard heup-
chirurg geworden. Lang geleden is hij zijn pro-
fessionele loopbaan gestart in het Gentse U.Z., 
nu is hij al enkele jaren verbonden aan het AZ 
Jan Palfijn en AZ Zeno Knokke, maar hij wordt 
ook elders in Europa gevraagd omwille van zijn 
kennis en authenticiteit.
Maar de intensiteit van zijn job als heupchirurg 
als we het zo mogen verwoorden, vergde ook 
wel een uitlaatklep. Hij steekt dat ook niet weg: 
“ik werk graag aan oldtimers, die in elkaar ste-
ken en de onderdelen doen passen, alles opzoe-
ken, dat geef ook zin aan mijn leven. Je kan dat 
moeilijk omschrijven, het is een beetje een pas-
sie geworden. Dat gaat soms ver. Ik had eens een 
Amerikaans contact met interessante onderde-
len van een oldtimer die ik zocht. En uit ons ge-
sprek leerde ik dat hij met een heupprobleem 
sukkelde. Toen hij hoorde dat ik heupchirurg 
was wou hij de onderdelen meteen opsturen in 
ruil voor mijn hulp en zijn we tot een akkoord 
gekomen. Ik heb zijn heup hersteld, meer moet 
ik daar niet over vertellen want het blijft beho-
ren tot het medisch geheim”, grapt Koen De 
Smet.
Als ik de heupchirurg met faam hoor vertel-
len over zijn liefde voor oldtimers, dan begrijp 
ik wel dat zijn dagen meer dan gevuld zijn. 
In de week is hij wellicht de orthopedisch chi-
rurg, maar in het weekend en in zijn vrije uren 
en dagen opent zich een compleet andere we-
reld voor hem. Waarop we toch de vraag durven 
stellen: is dat geen gevaarlijke tegenstelling met 
uw beroep? “Tja dat heb ik me ook al eens afge-
vraagd als ik bezig ben met bouten en schroeven 
of met het laswerk waarbij soms gensters weg-
springen. Je moet altijd voorzichtig blijven, een 
moment van onoplettendheid maakt een we-
reld van verschil. Maar dat is toch altijd zo, je 
moet altijd gefocust blijven met wat je doet”, 
besluit Koen De Smet. Prachtmens met een dub-
bele identiteit: chirurg en automekanieker voor 
oldtimers. Zelden gezien. 

Manu Debruyne
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Het is een kunstige tuin, maar het was in 
mei al twee jaar geleden dat er nog een 
laatste tentoonstelling te zien was. De 
tuin wordt nu opengesteld tot oktober, 
maar wel na telefonische afspraak op 
gsm 0472- 58.42. 94  en rekening hou-
dend met de  coronavoorschriften. “Onze 
woonruimte is op die dagen (voorlopig) 
nog niet toegankelijk, er kan wel afge-
sproken worden op andere dagen, afhan-
kelijk van de omstandigheden”, vertelt 
Simonne. “We hebben wel een paar ori-
ginele locaties met schilderijen in de tuin. 
Eentje daarvan zagen sommigen reeds 
op instagram. De oude strandcabine in 
onze tuin onderging een hele transfor-
matie. Binnen is de pop up klaar met 
kleine schilderijtjes, de buitenwand is wat 
men noemt work in progress. De strand-
cabine is ingehuldigd door onze kinde-
ren en kleinkinderen. De kleinste, Marie, 
heeft het lint doorgeknipt, wat had oma 
het haar moeilijk gemaakt, maar ze zette 
door”. Filmverslag is te zien op facebook 
en instagram. Een heerlijk moment van 
weerzien met het kunstenaarsgezin bij 
een zonnig ontbijt in de tuin, want hun 
tweede prik is reeds enkele weken terug 
gezet.
Met de goedkeuring van het volkje wordt 
de strandcabine vanaf nu  het “Schilders-
karretje” . Locatie voor een pop-up expo 
en mini zomers schilder-ateliertje. Na de 
deugddoende regens van de voorbije we-
ken is de tuin een uitnodigende groene 
oase die jullie welkom wil heten samen 
met Raf en Simonne. – (D.D.)

Het schilderkarretje 
van Simonne De 

Visscher vormt ook 
een tof item in 

de kunstige tuin. 
(D.D.)

Simonne De Visscher
zet tuin terug open
met schilderkarretje
Kuntschilderes Simonne De Visscher 
uit de Jagerstraat 5 in Destelbergen 
zet voortaan haar tuin opnieuw open 
op de eerste zondag van elke maand.

Na haar Miss België-avontuur openen zich voor on-
ze inwoonster Tatjana Kouzovkov (22) heel mooie 
horizonten en nieuwe deuren. Van 23 tot 29 juni 
mag ze de officiële wereldkampioenschappen Acro 
(The Acrobatic Gymnastics World Championships) 
in het Zwitserse Genève presenteren. Een hele eer, 
voor de jongedame die ook nog universitaire stu-
dies volgt maar ook blijkbaar vrij taalvaardig is. Ze 
spreekt meerdere talen.
Tatjana: “Ik presenteer eerst de leeftijdscategorie 
van 11-17 jaar en daarna de tweede categorie van 
13-20 jaar. Sportpresentator Niels Daniel neemt de 
presentatie van de senioren voor zijn rekening. On-
danks dat het event in het buitenland plaats vindt 
en ik met veel mensen uit verschillende landen zal 
moeten samenwerken, ken ik toch al één iemand. 
Emile Van Doorne is verantwoordelijk voor het ge-
luid en de muziek, maar ikzelf ken hem als één van 
de fotografen van Miss België. Ik zal omdat het 

Tatjana Kouzovkov mag Acro wereldkampioenschappen presenteren in Genève
een Wereldkampioenschap is, 
in meerdere talen moeten pre-
senteren. Zo zal ik in het Engels, 
Frans, Nederlands en zelfs een 
woordje Russisch presenteren”.  
Je kan van thuis uit kijken naar 
de livestream. In totaal zijn er 
vijf livestream dagen, die ik voor 
mijn rekening zal nemen. Acro 
is een mengeling van gymnas-
tiek, acrobatie en dans. Voor wie 
de sport minder bekend is, blijft 
het toch aantrekkelijk om naar 
te kijken. De gymnasten dragen 
prachtig op maat gemaakte pakjes en het hele 
gebeuren heeft een hoog showgehalte. Voor 
alle info over de livestream kan je terecht op de 
website: worldacro2021.com daar kan je de data 
en de uren terugvinden. – (D.D.)

Van Emile Van Doorne 
kregen we de foto van 
Tajana Kouzovkov. 

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

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

13.673 euro
10.050 km
12/2019
Benzine
70 kW (95 PK)
Manueel

16.950 euro
40.125 km
01/2015
Benzine
63 kW (86 PK)
Manueel

10.990 euro
10 km
05/2021
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

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

19.990 euro
36.900 km
12/2018
Benzine
110 kW (150 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

39.700 euro
10 km
05/2021
Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

BMW 118 Hatch - 2015 - Airco - ParkassistFiat Doblo Benzine SX - Slechts 10.000 km

Suzuki Jimmy 1.3i JLX Pilot - Nieuwe staat

Mitsubishi Space Star 1.2i Intense - W85 Silky WhiteVolkswagen Golf 1.5 TSI EVO Highline DSG

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 6Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV - Navigatie

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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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 !! 

Dat was ook de tendens op de inderhaast 
geplande vergadering in de Berghine waar-
op de gemeente de organisatoren van eve-
nementen zoals kermissen en dergelijke had 
uitgenodigd. Het is te kort dag en dus zal al-
les nog voor een jaartje worden uitgesteld. 
De kermiszomer wordt, op enkele uitzonde-
ringen na dus een kopie van vorig jaar: geen 
grote bijeenkomsten, wel kermismolens, 
maar ook geen rommel- of andere markten. 
Er zal dus niks zijn waar een massa mensen 
op afkomen, dat kan spijtig zijn maar is be-
slist begrijpelijk van uit het standpunt van de 
organisatoren zelf. Je kan niet op één twee 
drie een organisatie in elkaar steken, con-
tracten afsluiten en alles regelen, daar gaat 
voorbereiding aan vooraf, zo hoorden we 
meermaals.
In de komende maanden gaan er via het Zo-
merplan in verschillende stappen wel ver-
soepelingen komen voor o.a. evenementen, 

maar het is nog wel niet duidelijk welke re-
gels en protocollen dan in vooral de kermis-
maand augustus moeten worden gevolgd. 
Dat liet de gemeente alvast weten. Heus-
denkoers, Heusden Leeft en Oldtimertreffen 
Heusden kunnen daarop echter niet wach-
ten. Deze drie grote publiekstrekkers vergen 
zo’n uitgebreide voorbereiding dat ze de 
knoop nu moesten doorhakken.  Met de info 
die nu voorhanden is en de huidige corona-
regels voor massa-evenementen, beslisten de 
drie organisatoren unaniem en in gezamen-
lijk overleg met de gemeente om nog een 
jaartje te wachten en zich te focussen op een 
knaleditie in 2022. 
Fred Hamerlinck (Heusdenkoers): “De koers 
lokt duizenden mensen, van heinde en ver. 
Die massa in goede banen leiden, is sowie-
so al een hele grote uitdaging. Dat ook nog 
eens coronaproof doen met b.v. een volledig 
afgesloten parcours is voor ons logistiek niet 

haalbaar.”  Dave Bracke (Heus-
den Leeft): “Net als Heusden-
koers vergt ons volksfeest een 
lange voorbereiding. We kun-
nen dan ook niet wachten tot 
wanneer bekend is welke pro-
tocollen zullen gelden voor 
grote evenementen in augus-
tus. Als we uitgaan van de hui-
dige coronaregels, dan is o.a. 
de verplichte crowd control 
praktisch niet te realiseren.”  
Guy De Schuyter (Oldtimertref-
fen Heusden): “In tegenstelling 
tot vele andere oldtimerbijeen-
komsten organiseren we zo-
wel een rondrit, static show, 
een concours d’élégance, een 

Kermiszomer in onze gemeente is kopie van vorig jaar
Het zat er wel wat aan te komen. De weg naar de vrijheid via de vaccinatie is
ingeslagen, maar voor de organisatie van de kermissen, Heusdenkoers, het 
oldtimertreffen, Heusden Leeft en tal van wijkkermissen komt het allemaal nog iets te 
vroeg. “Het is de voorbereiding die maanden werk vergt en die we niet tijdig konden 
opstarten die ons nu parten speelt”, zeggen de organisatoren. 

optreden van een coverband, als een retro-
markt. Die unieke combinatie zorgt voor 
een leuke dynamiek in publieksstromen. De 
huidige coronamaatregelen zouden dit be-
perken, wat nefast zou zijn voor de totaal-
beleving.” 
Heusdenkermis is wel meer dan Heusden-
koers, grote optredens en oldtimers. Denk 
maar aan de rommelmarkt, (aperitief)concer-
ten, wedstrijd voor wielertoeristen, activitei-
ten van de Middenstandsvereniging Heusden 
en andere lokale initiatieven. In principe kun-
nen dit type evenementen wel plaatsvinden. 
Ze zijn kleinschaliger met beter beheersbare 
publieksstromen. Toch zullen er ook voor de-
ze evenementen nog beperkingen zijn. Elke 
organisator zal die regels moeten afwegen 
t.o.v. de haalbaarheid van hun activiteiten. 
Daarom hebben Curieus en WTC Heusden 
nu al beslist om de rommelmarkt en de wed-
strijd voor wielertoeristen te annuleren. 
De kermismolens zullen dan wel weer draai-
en (zie elders), en de organisatoren van loka-
le dekenijen, feest- en buurtcomités denken 
nog even na wat al dan niet kan. De ge-
meentelijke veiligheidscel zal elke aanvraag 
bekijken en beoordelen op basis van de dan 
geldende coronaregels. En het voetbal zal 
met voorbereidingsmatchen in augustus en 
de competitie vanaf september zeker van 
wal steken. Dat zal dus wel al kunnen, én 
met publiek. – (D.D.)

Geen Heusdenkoers en geen 
rommelmarkten. De belangrijkste 
evenementen met veel publiek 
worden verplaatst naar 2022. (D.D.)
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De naam werd gekozen door een werk-
groep, maar is volgens mensen uit de buurt 
niet echt verenigbaar met de vroegere situ-
atie. Er is nu een controverse ontstaan rond 
de naam. “Dit waren vroeger allemaal land-
bouwgronden, weilanden van boeren die er 
ook eigenaar van waren. We hadden ver-
wacht dat de naam meer toepasselijk zou 
zijn op de vroegere situatie en ergens ge-
linkt aan hun leefwereld”, vertelt buurtbe-
woonster Nicole Van Hende-Naudts. “Ik heb 
niks tegen een verdienstelijke vrouw die een 
straatnaam krijgt, verre van zelfs, maar inza-
ke toponymie hadden we ook kunnen kie-
zen voor bijvoorbeeld ‘Den Dauw’ als naam 
voor de KMO-zone”.
Nicole haar mening wordt door nog enkele 
andere mensen gedeeld, die de controverse 
wel niet zo open willen aangaan, maar wel 
haar mening delen. Uit enkele gesprekken 
leren we de gevoeligheid bij de naamkeuze. 
De mensen zijn van mening dat inspraak bij 

Naam van een kasteeldame voor KMO-zone
op vroegere grond van boeren?
We hebben wat tips en mails gekregen van nazaten van de vroegere eigenaars 
van de landbouwgronden, waarop nu een KMO-zone komt. In een eerste fase is 
daar een rondlopende straat aangelegd en die kreeg in de jongste gemeenteraad 
de naam van een weliswaar verdienstelijke inwoonster, Isabella Haeck.

de naamkeuze van de KMO-zone ook wel 
iets kon opgeleverd hebben. De KMO-zone 
op zich vinden ze wel een goed initiatief.
Bij Nicole Naudts ligt het echt wel gevoe-
lig: “De kasteelheren hadden wel iets met 
de landbouwers. Ze kwamen vaak de jonge 
dochters van de boeren weghalen om hun 
parket te boenen op hun knieën, of gescho-
ten hazen en fazanten klaar te maken  die 
ze dan met een diepe buiging moesten op-
dienen. Een naam vinden die verwijst naar 
de landbouwers zou echt tof geweest zijn. 
Ik verwijs naar de KMO-zone in Overmere 
waar heemkundigen de naam ‘Goudberg’ 
gevonden hebben omdat er veel bremstrui-
ken stonden”.
Van andere bronnen kregen we de namen 
van al de landbouwers die er eigendom 
hadden op de strook tussen de Dendermon-
desteenweg en de Kouterstraat. Die gron-
den werden nog verkocht aan Matexi, dat 
ze uiteindelijk sleet aan projectontwikke-

laar Real die de zone zal realiseren, samen 
met Stadsbader. Ze spreken zelf van East Ga-
te. In de ruime omgeving nog doorsneden 
door de R4 en de opritten ging het om land-
bouwgronden van Roger Coquet-De Wilde, 
Modest en Denise De Wilde, Jozef Stevens 
en Cécile Dauw, Leon en Elza De Blieck, Lie-
ven Naudts en Angèle Dauw. We geven de 
namen met respect want het zijn nu nog al-
leen de kinderen en kleinkinderen die in 
onze gemeente wonen. En niet iedereen is 
betrokken.
Mevrouw Van Hende vindt wel dat de 
naamkeuze voor de KMO-zone ook belang-
rijk is voor de buurtbewoners. “In Gent kon 
iedereen kiezen voor de naam van het kun-
stencentrum Vooruit, men had hier ook een 
rondvraag kunnen doen voor een meer toe-
passelijke naam. Maar de keuze staat voor 
mij wat haaks op wat hier ooit leefde. Hier 
stond geen kasteel er is geen link met de ver-
dienstelijke Isabella Haeck. Bij de ontwikke-
ling van de KMO-zone is hier zelfs een team 
archeologen geweest om te kijken of hier 
in de grond wat kon gevonden. Dat moest 
bij die werken zeker gebeuren. En ze heb-
ben hier alleen de resten van een boerderij 
gevonden. Maar ik geef toe we zijn blij met 
de KMO-zone, hier zal in de toekomst ge-
werkt worden. En dat is goed voor onze ge-
meente. Het is een mooie realisatie met de 
familie Stadsbader, een fantastische groep 

Zo was het vroeger: locale landbouwers 
met hun koeien op jaarmarkt.

De opening van de verharde Damstraat 
met wijlen burgemeester Williame en 
notabelen rond 1959.
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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 mooi werk heeft geleverd samen met 
Real. Ze waren echt vriendelijk naar de bu-
ren toe, en het is echt een mooie realisa-
tie in wording. We kregen zelfs een brede 
gracht naast onze woning, dat geeft nu 
misschien een ‘omwald’ gevoel. Wij zullen 
later ‘Den Dauw’ weer zien en misschien 
later in de gracht nog een bliekje kun-
nen vangen”, grapt ze. “Maar de gekozen 
naam staat toch wat haaks op wat wij ooit 
verwacht hadden als een link met de vroe-
gere eigenaars. We moeten zeker niet blij-
ven stilstaan bij het verleden, al missen we 
misschien de koeien van Theo De Wilde die 
hier nog liepen. De tijd van koeien, melk 
en vlaaien is misschien voorbij, we verwel-
komen de KMO-zone maar de naam dat 
knaagt toch een beetje”, besluit ze. En ze 
is niet alleen, maar ze durft het wel op-
recht vertellen. “Isabella Haeck mag zeker 
een straatnaam krijgen, maar het was be-
ter geweest in de buurt van een kasteel. 
De site hier verdiende zeker wat inspraak 
wat de naam betreft maar dat is men hier 
dus vergeten”. – (D.D.)

 

 

 

 

 

 

 

LDC DE REINAERT 
Kerkham 3d - 9070 Destelbergen   09/218 03 13 

Volgende éénmalige activiteiten staan op het programma in juli en augustus: 
OPGELET! VOORAF INSCHRIJVEN VOOR ALLE ACTIVITEITEN! 

 Iedereen is terug welkom, zowel in de cafetaria, het buurtrestaurant en het buitenterras, 
met 1, 2, 3 of 4 aan een tafel – iedere werkdag van 9u tot 16u45. 

  Fietsen: richting Oostakker, maandag 5 juli  – richting Schellebelle, maandag 19 juli  –  
  richting Munte, maandag 2 augustus  – richting Bottelaere, maandag 16 augustus  –  
  richting Massemen, maandag 30 augustus  – telkens te verzamelen aan het LDC om 13u30 

  Wandelen: Zingem, vrijdag 18 juli om 14u – afspraak aan gemeentehuis van Zingem – 

  Beernem, vrijdag 20 augustus om 14u – afspraak Reigerlosstraat Aanwijs(Beernem) 

  Yoga: op maandag 5-12-19-26 juli en maandag 2-9-16-23-30 augustus 

 
Meer informatie over activiteiten en inschrijvingen  09/218.03.13 ldc.dereinaert@zorgband.be 

 of bekijk het nieuwe activiteitenmagazine “ZORGBANDSPROKKELS” via www.zorgband.be 

   Wijzigingen in ons programma zijn steeds mogelijk al naargelang de evolutie van de COVID-19 maatregelen. 
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" +32 (0)499/33.64.92
# info@garagejv.be - www.garagejv.be

Wandelclub: donderdag 1 juli
Nu alles wat normaal begint te worden, kunnen we opnieuw onze wandelschoenen 
aantrekken. Op donderdag 1 juli, om 13u30 zoeken we het niet te ver en trekken naar 
Overmere. We laten de drukte van het Donkmeer en bij-
horende horeca achter ons. Samen met onze gids Ray-
mond verkennen we enkele verborgen pareltjes van deze 
boerenkrijggemeente.  
We starten aan de kerk van Overmere en wandelen langs 
landelijke wegen naar de Kalkense Meersen, een waarde-
vol natuurgebied tussen Overmere en Kalken. Op de te-
rugweg brengen we een bezoek aan het Boerenkrijgpark 
in het centrum van Overmere. Daar kan je enkele beelden 
van Vic Temmerman bezichtigen. 
Afsluiten doen we in de Schorpioen. Waarschijnlijk het 
goedkoopste café van Vlaanderen.

We vertrekken op de parking van de Sporthal Bergen-
meersen, Koedreef 3, Destelbergen om 13u30, ofwel aan 
de Kerk van Overmere om 13u45.
Als je wil meewandelen, graag een seintje naar vlas9070@
proximus.be

Leesclub
Lees je graag een boek, en wil je wat meer weten over de schrijver en de achtergrond van 
het boek, dan is onze leesclub iets voor u. Bij een koffietje en een koekje bespreken wij 

deze keer “Het boek Daniel” van 
Chris De Stoop.

In Het boek Daniel vertelt hij op 
aangrijpende wijze hoe twee ver-
schillende werelden samenkomen. 
Hij zoekt gerechtigheid voor een 
oude boer voor wie niemand nog 
wil opkomen, maar ontrafelt ook 
wat er broeit in hangjongeren die 
lak hebben aan alles en iedereen.

Je bent welkom in Zaal Domus 
Dendermondesteenweg 439 
Destelbergen op maandag
16 augustus om 14u30.

Petanquers terug actief !
Vrijdag 26 mei was het de opstart van de 
nieuwe petanqueclub van Vl@s (Vlaamse 
Actieve Senioren) afdeling Uilenspiegel. Na 
weken van onophoudelijk slecht weer (re-
gen, koud, winderig tot zelfs stormachtig) 
was het bang afwachten wat het weer ons 
zou brengen tijdens de start en het toer-
nooi van ons eerste treffen.

Het was meteen een schot in de roos; de 
weergoden waren ons goed gezind met 
schitterend terrasjesweer en met meteen 
12 inschrijvingen (dit was toen wegens 
de coronamaatregelen nog het maximum 
toegelaten aantal deelnemers). Het was 
een leuke, ontspannende namiddag op 
de prachtige tuin met de 2 professionele 
petanquebanen van de parochiale kring 
Westveld.

We kijken nu al uit naar de editie van 30 
juli (geinteresseerd: olav.declippel@gmail.
com  of 0475-413086)

Ratjeskamp
KRC Gent organiseert ook tijdens de zomer-
vakantie opnieuw een Ratjeskamp. Wij bie-
den je kind een gezonde én sportieve opvang 
op ons jeugdcomplex in de Eikstraat in Oost-
akker. Aarzel niet om je kind in te schrijven 
voor het Ratjeskamp van maandag 9 tot en 
met vrijdag 13 augustus. Er zijn ook flink wat 
nieuwigheden, zo hebben we er bewust voor 
gekozen om niet langer alleen maar voetbal 
aan te bieden. Het fungehalte wordt nog 
groter en naast voetbal zijn er ook initiaties 
korfbal en judo en veel ludieke spelmomen-
ten, opgesplitst volgens leeftijd. Op vrijdag 
doen we een penaltycup en we organiseren 
ook een uitstap naar het zwembad. 
Elke morgen is er gratis opvang vanaf 8 uur 
en ‘s avonds tot 17u30. ‘s morgens wordt er 
voor elk kind ontbijt voorzien en er is ook een 
warme maaltijd inbegrepen. In de voormid-
dag krijgen de deelnemers een koek en een 
drankje, in de namiddag yoghurt of een ijsje 
als het warm weer is. 
De deelnameprijs voor deze vijf dagen be-
draagt 150 euro. Inschrijven is mogelijk voor 
kinderen die geboren zijn tussen 2015 en 
2009. Je kunt inschrijven door een e-mail te 
sturen naar: ratjeskampen@krcgent.be
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Viergeslachten
in Destelbergen

Antoon De Saar en Celeste Van 
Langenhove vierden vorig jaar hun 
60-jarig huwelijksjubileum. Intussen zijn 
er in de familie al enkele viergeslachten 
ontstaan. Op deze foto zie je er enkele 
in vrouwelijke lijn:

Overgrootmoeder: Celeste Van 
Langenhoven (Destelbergen)

Grootmoeder: Els De Saar (Oostakker)

Oudste moeder: Heleen Van Vlierberghe 
(Merelbeke)

Dochters van Heleen: Isaura en 
Anemone Staal (Merelbeke)

Jongste moeder: Kaatje Van Vlierberghe 
(Wondelgem)

Dochter: Marie Delputte (Wondelgem) 
geboren in november 2020

Proficiat !

www.bettermindscoaching.com

• Wil je vol energie terug naar het werk?
• Heb je moeite om je focus te houden? 
• Wil je een goede balans houden tussen werk &

privé?
• Heb je moeilijkheden met thuis- of kantoorwerk?
• Wil je ontdekken wat je sterktes en talenten zijn? 

Of je kwaliteiten meer zichtbaar maken?
• Ben je gestresseerd, gespannen op je werk? Of 

ervaar je geen plezier en voel je je futloos?
• Droom je van je eigen bedrijf, maar durf je de stap 

niet zetten?
Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou!

WAT NA DEZE WELVERDIENDE 
VAKANTIE?

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 GRATIS gesprek

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

Plukboerderij Grondig
denkt aan veldkeuken
Plukboerderij Grondig uit de Wellingstraat en 
Veerdreef in Heusden heeft plannen voor het 
organiseren van een veldkeuken. Het kan mis-
schien nog veraf liggen maar in het voorjaar van 
2022 wordt de veldkeuken gebouwd. Het ope-
ningsfeest ligt ook al vast, dat wordt zondag 18 
september 2022. Dat moet dan een groot ope-
ningsfeest worden van de sociale veldkeuken.  
Ina en Arno van restaurant Lokaal koken al jaren 
met LEF (Lokaal, Eco en Fair) en zij zullen heerlij-
ke hapjes voorzien, ter plaatse klaargemaakt, in 
de veldkeuken natuurlijk. In de maand septem-
ber is het veld ook op z’n mooist, een oase van 
groenten, fruit en bloemen. Plukboerderij Gron-
dig hoopt dat men binnen anderhalf jaar hele-
maal af zijn van alle Coronamaatregelen. – (D.D.)

Op vier plaatsen
EK-matchen
op groot scherm
In Heusden en Destelbergen is op vier plaat-
sen mogelijkheid om de E.K.-matchen op groot 
scherm te volgen. Alles moet coronaproof en 
daaraan is voldaan vernemen we. Er moet ook 
vooraf gereserveerd al zeker als de Rode Duivels 
spelen.

Op enkele plaatsen kan naast uiteraard drank 
ook iets genuttigd worden (frieten, hamburgers, 
braadworsten en andere kleinigheden). De plaat-
sen zijn praatcafé Matroos (Magerstraat 13), café 
De Nieuwe Admiraal (Dendermondesteenweg, 
gsm 0491/52.75.35), Le Jardin de la Bohème (LEF, 
Damvalleistraat, www.restaurantlef.be) en bij 
KFC Heusden (Steenakkerstraat, Heusden 200 
man). – (D.D.)

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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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

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

JAARLIJKS VERLOF
van maandag 19 juli

tot en met donderdag 29 juli

Terug open op vrijdag 30 juli
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Circulaire experimenten voor en door de 
Dampoortwijk zeg maar. Wij brachten een 
bezoek want voorlopig is de “Klusserette” 
een buurtatelier dus, door coronabeper-
kingen slechts open op dinsdagavond van 
17u30 tot 19u. en op vrijdagavond van 17 
tot 19 uur.  Maar het is een tof initiatief om-
dat je er klus- en tuinmateriaal kan ontle-
nen, tot zelfs kinderfietsen enz. Defecte 
toestellen kunnen er gerepareerd worden, 
of je kan er nog bruikbaar klusgerief bin-
nenbrengen om mensen uit de buurt te hel-
pen. Er zijn dus zeker een aantal projecten 
waarvoor je beroep kan doen op de Klusse-
rette.
Bij onze rondleiding leerden we de manier 
van werken beter kennen, want er is een 
uitleendienst Pastory, een doorgeefdepot, 
op Wielekes (kinderfietsen), een techmo-
biel, een inzamelpunt voor digitale toestel-
len en er zijn atelier- en workshops. Voorts 
is er een doka Pastory voor wie nog graag 
analoge foto-ontwikkeling wil doen, een 
fietsatelier met hersteldienst, en uiteraard 
een Repair Café. Keuze genoeg dus want 
de Klusserette is er voor en door bewoners 
van de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg. 
De Klusserette bevindt zich aan de Dender-

Klusserette deelt, herstelt, experimenteert en maakt
De “Klusserette”, is een lokale dienstverlening voor de wijk Dampoort 
en H.Hart, waar je allerlei zaken kan delen, er is een hersteldienst en 
men experimenteert en maakt. Ook de uitleendienst “Pastory” huist er.

mondsesteenweg, op de site van het win-
kelcentrum Dampoort, net naast de Hubo. 
In elk geval gemakkelijk te bereiken met de 
fiets, het openbaar vervoer of de auto want 
er is ook parkeerplaats.
Goed om weten is dat de Uitleendienst 
Pastory al zo’n vijf jaar bestaat, maar de 
Klusserette werd officieel voorgesteld op 
vrijdag 30 april. Dat gebeurde conform co-
rona maar toch met veel toeters en bellen. 
Het is dus een nieuw buurtatelier waar al-
les draait rond maken, delen, hergebrui-
ken en herstellen. Ideaal dus om er klus- en 
tuinmateriaal te ontlenen, zelfs een kinder-
fiets kan je er ophalen. Het initiatief kreeg 
ondersteuning van de stad Gent, Cultuur 
Gent en Siklos Invest. Wie lid wordt van de 
Klusserette krijgt een exclusieve pet als er-
kenning. Je kan er vooral ook allerlei klein 
materiaal vinden in kleine hoeveelheden: 
pluggen, vijzen, moeren en noem maar op. 
Allemaal materiaal dat gerecupereerd is 
maar best nog bruikbaar (of nieuw). In de 
uitleendienst Pastory vind je werkgereed-
schap zoals een boormachine, vlakschuur-
der, cirkelzaag, tot een kruiwagen en zelfs 
een heggenschaar. Je verschiet van wat ze 
daar allemaal voorradig hebben. Uitlenen is 

Een beeld van de Klusserette en de aangeboden 
mogelijkheden. En uiteraard de toegang die je 
moet leren kennen. (D.D.)

voorlopig op afspraak, maar daar komt ze-
ker verandering in als de situatie het zal toe-
laten. Het doorgeefdepot omvat dan weer 
bestaand bouwmateriaal maar in goede 

staat (overschot van werken of re-
cuperatiemateriaal). Hier mikt men 
op de kansengroepen want het ma-
teriaal kan gratis ter beschikking 
gesteld. Buurtbewoners zelf beta-
len een vrije bijdrage.
Heel leuk en tof is “Op Wielekes” 
waar je kinderfietsen kunt lenen 
voor kinderen tussen 3-12 jaar. Mid-
dels een jaarlijks lidgeld kan je de 
fiets afhankelijk van de leeftijd van 
uw kind ruilen voor een groter mo-
del als dat nodig zou zijn. Uiteraard 
worden ook kinderfietsen aan-
genomen. Een goed initiatief dus 
waarbij je geld kan besparen om-
dat je niet telkens een nieuwe fiets 
moet kopen als uw kind een jaar-
tje ouder wordt. Voor dit initiatief 
is er ook voorlopig afspraak te ma-
ken, telkens de eerste zondag van 
de maand (11-13u.) 

Om alles goed te vatten is het in-
teressant om ook eens te surfen op 
de webpagina van Klusserette.be 
waar je alles netjes op een rij kan 
vinden en contact kan leggen. – 
(D.D.)
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Tekst, foto’s en repro’s: Ivan NimmegeersTekst, foto’s en repro’s: Ivan NimmegeersWijnstaat New York: extreem en buitengewoon gedurfd (deel 2)
In deel 2 van ‘New York State of Wine: Boldy, extreme. with Olivier Borneuf’, de vijfde 
aflevering van de webinarreeks, die gewijd was aan de variatie in wijnoogst in de 
staat New York, trachten de panelleden een antwoord te vinden op de problemen van 
extreme klimatologische omstandigheden en te onderzoeken of duurzame wijnbouw 
mogelijk is. 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) de pannelleden. In cursief de wijnnotities van 
Ivan Nimmegeers.

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

Domaine Viticole du Chenoy Cupidon 2020
Locatie: Domaine Viticole du Chenoy, Rue du Chenoy 1B, 5080 Emines, België 
Provincie: Namen - Streek : Haspengouw
Appellatie:  AOP Côtes de Sambre et Meuse
Druivensoorten: 70% Cabertin - 15% Rondo - 15% Régent
Gastronomie: aperitief en zomerse salades 
Prijsindicatie: 12 - 13 euro (75 cl)
Het wijndomein van Chenoy werd opgericht in 2003 met de aankoop van een 18e-eeuwse 
hoeve en 11 hectaren grond met een op het zuiden gelegen berghelling op initiatief van 
Philippe Grafé, die tot april 2000 40 jaar directeur van de Grafé-Lecocq S.A was en die in 2017 het management 
van het wijndomein van Chenoy overliet aan Pierre-Marie en Jean-Bernard Despatures, bio-ingenieurs van 
opleiding. Eerder, in 2014, waren Fabrice en Emmanuel Wuyts in het avontuur gestapt en nieuw kapitaal aan-
gebracht. De nieuwe investeringen maakten de overgang naar de biologische certifiëring vanaf 2016 mogelijk. 
De wijngaard is aangeplant met kruisingen, die gemaakt zijn op de klassieke methode van kruisbestuiving, ge-
selecteerd op hun weerstand tegen schimmelziekten en hun vegatieve cyclus waardoor vroeg oogsten mogelijk 
is. De wijngaard bevindt zich op een ondiepe lemige kleibodem en rotsachtige ondergrond met afwisselend 
kalksteen-, zandsteen- en leisteenbanken en de overgang naar de biologische certifiëring vanaf 2016. Domaine 
Viticole du Chenoy Cupidon 2020 is een assemblage van 70% Cabertin, 15%  Rondo en 15% Régent . Cabertin, 
een kruising tussen een Cabernet-Sauvignon en een interspecifieke variëteit die geheim wordt gehouden, werd 
aangeplant in het voorjaar van 2005 en geeft een rode wijn met een robijnrode kleur waarvan de smaken vergelijkbaar zijn 
met Cabernet-Sauvignon geproduceerd in de Loire met zeer mooi fruit en aroma’s van pepers. Rondo, een kruising tussen 
Saperavi Severnyi en Saint-Laurent, werd in het voorjaar van 2005 aangeplant. Rondo-druiven geven een rode wijn met een 
zeer intense kleur met een zeer goede balans tussen tannines en fruitigheid. Regent, aangeplant in het voorjaar van 2003, 
geeft een rode wijn die fruitigheid en souplesse combineert met een intense kleur die de beste wijnen uit Zuid-Europa waar-
dig is. De aromatische tonen zijn typerend voor de variëteit: rokerig, geroosterd, zoethout en leeraroma’s waaraan aroma’s 
van jamachtig fruit zijn toegevoegd.
Domaine Viticole du Chenoy Cupidon 2020
De heldere zachtroze Domaine Viticole du Chenoy Cupidon 2020 geurt naar rood fruit met intense aroma’s van rode bes-
sen en citrusfruit met citroen en limoen. In de mond draagt de hoge acitditeit bij tot de frisheid en de levendigheid van deze 
karaktervolle rosé. Elegant, strak en mineralig. Opgediend tussen 7 en 10°C zal Domaine Viticole du Chenoy Cupidon 2020 
het ideale aperitief vormen of een uitstekende begeleider zijn van zomerse salades. Domaine Viticole du Chenoy Cupidon 
2020 is vanaf nu te drinken tot 2023-2024.

Probleem van vochtigheid en schimmelziekten
“Naast de vogels en de ziektes, (we zullen het hier zo 
met Gilles over hebben) is er een groot probleem van 
vochtigheid, zelfs indien de grond gedraineerd wordt. 
Gilles, kun je ons iets vertellen over de problemen die 
samenhangen met vochtigheid waardoor botrytis of 
meeldauw of ‘sour rot’, zoals jij het noemt, vermeden 
wordt?  Hoe ga je daarmee om in de strikte zin, in de 
letterlijke zin of in de figuurlijke zin van het woord,” 
vraagt moderator Olivier Borneuf. Gilles Martin 
(Sparkling Pointe): “Natuurlijk hebben wij, zoals heel 
wat regio’s vrij vochtige omstandigheden, gemiddeld 
vochtiger dan in Europa. We hebben verschillende 
manieren om deze ziekten te bestrijden. Allereerst 
door het werk dat in de wijngaarden wordt gedaan. We 
verwijderen de takken om de druiven zoveel mogelijk 
bloot te leggen. Vaak dunnen we de druiven aan één of 
beide kanten uit, afhankelijk van de vochtproblemen 
van het jaar en dan voeren we natuurlijk een berede-
neerde strijd door aandacht te besteden aan het milieu 
en het behoud van de diversiteit in onze wijngaarden. 
Sinds enkele jaren hebben we ideale omstandigheden 
gevonden. Wij hebben alle wijnbouwproblemen die 
wij hadden, verbeterd door deze praktijken van blad-
verwijdering en uiteraard de nodige behandelingen 
aan de wijnstok aangepast om deze schoon en gezond 
te houden gedurende de groeiperiode.”

Respect voor wijnbouw en natuur
Olivier: “Je weet dat in Europa biodynamische en bio-
logische wijnbouw een hot topic is. We kunnen het 
niet negeren, dus ik vraag jullie allemaal. Gilles, ik ga 

verder met wat je hebt gezegd. Misschien kunnen Er-
win en Lidia hun mening hierover later aanvullen. Het 
feit dat je in extreme klimaten met respect voor het mi-
lieu wijnbouw moet hebben, betekent dus niet noodza-
kelijk dat je biodynamische of biologische landbouw 
kunt bedrijven, maar kan je de cursor verder duwen 
dan conventioneel, ook al hou ik niet van de term?” 
Gilles : “Voor ons is het al een paar jaar hard werken 
om over te gaan naar wat wij een strijd noemen. Wij 
beschikken zelfs over certificaten van een vereniging 
waarmee wij kunnen aantonen dat wij de door deze 
organisaties uitgevaardigde regels naleven.  Helaas 
hebben we veel moeilijkheden, mensen die hebben 
geprobeerd biodynamica te beoefe-
nen in onze regio, hebben veel pro-
blemen gehad en zeer weinig succes. 
We proberen een zeer organische 
aanpak te hebben, wat we ‘organic’ 
noemen in onze regio. U kunt het 
logo zien van Certified Sustainable. 
Certified sustainable (Gecertificeerd 
duurzaam) is de organisatie die erop 
toeziet dat de praktijken goed worden nageleefd om 
de wijnstokken schoon en gezond te houden en om 
druiven van hoge kwaliteit te produceren. Aangezien 
het ons doel is wijnen van hoge kwaliteit te maken en 
niet in de regio’s zijnd, laten we zeggen met gemakke-
lijke toegang tot grond (grond is hier erg duur, net als 
de beroepsbevolking) zijn wij dus verplicht, veroor-
deeld, om kwaliteitswijnen te maken en die tegen een 
bepaalde prijs te verkopen, maar zonder te vergeten 
de natuur te respecteren, zonder te vergeten de rol van 

beschermer van het milieu te spelen. New York is een 
staat die, in vergelijking met sommige andere staten 
in de Verenigde Staten, vrij lang geleden is begonnen 
met deze rol van bescherming van de consument en 
het milieu.” Olivier wenst van Lilia te weten wat zij 
doet op het niveau van de wijnbouw en of ze bena-
deringen heeft die aansluiten bij die van Gilles. Lilia: 
“In feite maken wij ook deel uit van deze organisa-
tie. De wijngaardmanager hier is in feite één van de 
partners van de mensen die deze beweging begonnen 
zijn. We hebben 80 hectaren, 50 ha wijngaard en we 
zijn allemaal conventioneel, maar met deze duurzame 
landbouw. Wij begonnen dit jaar samen te werken met 
een producent en hebben een contract gesloten voor 
een als biologisch behandeld deel of parameters van 
producten aan het einde van een rijpingsperiode. We 
hebben uiteindelijk geen betere resultaten behaald, het 
was allemaal een beetje een nonmatch en dit is dus 
het eerste jaar dat we open staan om dit soort expe-
rimenten te doen. Maar we zijn ons bewust van de 
situatie hier, het is moeilijk zoals Gilles had gezegd, 
dat zegt me dat je hier bent het is een moeilijk ge-
bied om ziektes te bestrijden. Ik respecteer alle soorten 
van beheer van wijngaarden,” aldus Lidia (RGNY Vi-
neyards).  “Een gevoelige kwestie van een wijnbouw 
die het milieu respecteert dat bijvoorbeeld bij jou Er-
win, in zulke koele omstandigheden, misschien op het 
niveau van de vinificatie dat moeilijkheden oplevert. 
Kun je ons in een paar woorden heel snel vertellen 
of er dingen zijn die je ook hebt ingevoerd. Zijn de 
moeilijkheden eindelijk opgelost,” wilt Olivier weten.  
Erwin Kalmar: “De eerste jaargangen in 2015 hebben 
we zo natuurlijk mogelijk gedaan. We hebben de zuur-
graad van de druif behouden, maar we hebben hem 
wel laten rijpen, we hebben geplukt bij de omslag van 
redelijke brix en een goede zuurgraad dus om hoog 
te zijn, maar hij is daarna goed uitgegist, Sebastien 
(Erwin’s partner technicus) heeft ingegrepen op het 
niveau van de ontzuring, die dat herstelt. Wij hebben 
hybride druivensoorten, wij noemen ze ‘les cépages 
nordiques’ (Noordse  druivensoorten). De Marquette 
heeft minder zuur dan de Frontenac in de blend, wij 
zullen de zuurgraad verminderen in verhouding tot 
onze blend. In onze cuvée is er meer Marquette die 
meer interessant is voor de peperige kant, witte pe-
per, verfijnd gemacereerd, zijdeachtig uiterlijk en de 
andere rode druivensoort die we hebben, is eerder de 
Frontenac die meer zuurheid zal aanbrengen, maar de 
smaak van de rode vrucht waarvan de malgamie van 
beide na de assemblage lijkt op de zuurheid. Wij met 
onze hybrides, onze ‘Noordse druivensoorten’, heb-
ben de kans om de kleur in het begin en de aromati-
sche kant te hebben. Dus wat ons zal doen inspelen op 
de zuurtegraden die in evenwicht moeten zijn. Als we 
een veel hogere zuurgraad hebben dan de vinifera bij 
de perceptie van de smaak zullen we dat niet voelen.” 
Olivier voelt zich erg aangetrokken tot de uitdrukking 
‘Noordse druivenrassen’: “Het gaat verder dan de dis-
cussie tussen Vinifera-druivenrassen en hybriden. Het 
belangrijkste is uiteindelijk dat de wijn goed is en dit 
brengt mij bij het volgende onderwerp, namelijk de 
variatie tussen de wijnjaren die in de inleiding werd 
genoemd, aangezien u een van de klimaten heeft die 
relatief moeilijk zijn en dus met klimatologische vari-
aties zit die inherent.



Nr. 113 - Juli-Augustus 2021                            559070

Wellingstraat 12 - 9070 Heusden 
www.roidesrois.be

Wellingstraat 12 - 9070 Heusden 
www.roidesrois.be

GLAS OP DE WERELD
De wijnwereld globaliseert reeds tientallen 
jaren. Door de toenemende globalisering 
van de wijnwereld dient zich een enorme 
verscheidenheid van druivenrassen en 
wijntypes aan op onze markt, zowel 
uit koude als warme klimaten. Zoveel diversiteit 
van wijnculturen en smaken liggen op de schappen 
van wijnverdelers in onze directe omgeving. Elk 
nummer van Wegwijs zullen we 2 wijnen uit de diverse 
continenten en alle prijscategorieën de revue laten 
passeren op zoek naar karaktervolle en elegante en pure 
wijnen. Kritisch voor de alcoholrijke smaakbommen en 
vlakke massaproducten.

Chateau Changyu Moser XV Cabernet Sauvignon-Blanc de Noir-2018 Helan Mountain Range
Locatie: Chateau Changyu Moser XV Co.Ltd. Jinfeng District, Yinchuan, Ningxia, China
HeimannHeiHContinent: Azië
Gebied : Ningxia, China
Druivensoorten: Cabernet Sauvignon
Prijsindicatie:  12 - 12,50 euro 
Gastronomie: aperitief, gestoomde vis en kip,loempia en noedels

Chateau Changyu Moser XV is een samenwerking tussen het Chinese wijndomein Changyu en de baan-
brekende Oostenrijkse familie Moser van 15 wijngeneraties. Reeds in 1892 stichtte diplomaat Zhang 
Bishi het Changyu-wijngoed op 1.300 km ten westen van Beijing, bijgestaan door de Oostenrijkse oe-
noloog Freiherr von Babo. Chateau Changyu Moser XV werd op 18 augustus 2013 ingehuldigd en sinds 
2015 produceert de joint venture wijn. Changyu is gelegen in de regio Ningxia, naast de Gobi-woestijn, 
op een hoogte van 1.100 meter.  Droge bodems en ongeveer 3.000 uren zonneschijn zorgen per jaar voor 
zeer rijpe druiven, geen regen in de zomer en kritische periodes en koele nachten brengen op hun beurt 
frisheid in de wijnen. Er wordt geïrrigeerd met water uit de Gele Rivier.  “De kleine Ningxia-bessen 
geven veel extractie (circa 25% meer dan bij Europese Cabernet Sauvignon-druiven); door het extreem 
droge klimaat zorgt de verhouding schil/sap voor meer vaste stoffen in de wijn - vandaar ook een unieke 
concentratie van fruitaroma’s,” stelt Lenz Moser. Deze roséwijn werd wit gevinifieerd met een korte 
schilweking. 

Chateau Changyu Moser XV Blanc de Noir- Cabernet Sauvignon 2018
De kleur, de textuur en het smaakprofiel van Chateau Changyu Moser XV Blanc de Noir- Cabernet Sau-
vignon verrassen de wijnwereld. Chateau Changyu Moser XV Blanc de Noir- Cabernet Sauvignon 2018 
toont zich met een kleine hint van rosé in het glas. Aroma’s van aardbei, perzik en appel met bloemige 
en kruidige tonen (witte peper) en een verfrissende grapefruittoets betoveren de neus. De mond biedt 
voldoende zuurheid om de frisheid te bewaren en exotisch fruit met een lange, fruitige afdronk. Deze 
rosé is te drinken en niet geschikt om te rijpen. Gekoeld te serveren (7 à 10°C) als aperitief of begeleider 
van gestoomde vis en kip, loempia en noedels. 

MammaRóza 2020 Heimann
Locatie: Heimann Családi Birtok Kft., Budapest, Barázda u. 40, 1116 Hongarije
HeimannHeiHContinent: Europa
Gebied : Szekszárd, Hongarije
Druivensoorten: 52% Kékfrankos, 25% Merlot, 15% Syrah en 13% Pinot Noir 
Prijsindicatie:  10 euro 
Gastronomie: Aziatische keuken, fijne vleeswaren en zomersalades

De naam ‘MammaRóza’, geïnspireerd op de Mater Familiae, Rózsi mama, wordt gemaakt van druiven af-
komstig van de 25 ha-wijngaard van het in 1992 heropgericht wijndomein Heimann in de wijnregio Szeks-
zárd, gelegen in het zuiden van Hongarije tussen de regio’s Tolna en Villány-Siklos op zo`n 160 km ten 
zuiden van Budapest. Het gebied kenmerkt zich door lange, milde winters en extreem warme zomers. Dit 
zorgt voor een enorm lang groeiseizoen. De bodem bestaat uit een dikke laag loess, die ideaal is voor rode 
druivenrassen. Door de eeuwen heen is de laag loess bedekt door een mix van klei, zand en steen met een 
hoog kalkgehalte, wat het mogelijk maakt om extreem complexe wijnen te produceren. De aanplant, ver-
spreid over 5 wijngaarden in het noorden van het wijngeied (Iván-völgy, Porkoláb-völgy, Csötönyi-völgy, 
Baranya-völgy en Bati Kereszt), bestaat uit 25% Kékfrankos, 20% Cabernet Franc, 20% Merlot, 15% Ka-
darka en de rest Pinot Noir, Syrah, Sagrantino, Tannat, Portugieser en Viognier. De voorkeur van wijnmaker 
gaat uit naar meer substantiële, complexe rosés, waardoor MammaRóza altijd een blend is van verschillende 
variëteiten. Een lage temperatuur wordt gevolgd door een gecontroleerde gisting. Na een rijping van 6 maan-
den in stalen tanks wordt de wijn begin het volgende jaar gebotteld. 7.500 flessen werden van MammaRóza 
2020 Heimann gebotteld.

MammaRóza 2020 Heimann
Kékfrankos, Pinot Noir, Merlot en Syrah assembleren zich tot een levendige MammaRóza 2020 Heimann, 
helder dieprozekleurig met oranje weerspiegelingen. Deze gestructureerde, droge rosé geurt gereserveerd 
naar rood fruit (aardbei, rode kers en rode bes) en citrusfruit (citroen). In de ronde mond geven de zachte 
zuren een mooie frisheid. Een gemiddelde afdronk. MammaRóza 2020 Heimann gaat goed samen met de 
Aziatische keuken, fijne vleeswaren en zomerse pastasalades of lichte Zuiderse gerechten. MammaRóza 
2020 Heimann met schroefdop is op dronk, maar laat zich nog één tot twee jaar bewaren.

Afgelopen jaar directe verkoop
Erwin Kalmar (Four Maples Vineyard & Winery) pre-
senteert de Cuvée du Petit Champlain  2017 : “Deze 
2017 is onze derde cuvée sinds zijn ontstaan in 2015. 
De wijn heeft een evenwichtige zuurgraad. Het betreft 

een blend van voornamelijk Marquette 
met wat Frontenac Rouge (25%). 2017 is 
een moeilijk jaar, was nogal regenachtig, 
maar eindigde goed in september en okto-
ber. Een jaar met een late oogst, die aan-
ving op 18 oktober, dus vrij laat, maar het 
was de moeite waard. We proberen dus 
een wijn te maken die, zoals ik al zei, naar 
consistentie streeft. Ondanks het feit dat 
we een variatie in alcoholgehalte en zuur-
graad hebben, proberen we toch constant 
te blijven in de kwaliteit. Aangezien wij 
een zeer jonge wijngaard hebben, zou ik 
zeggen dat de druiven evolueren, de wijn-
gaard evolueert en de natuur ook, wat bij-
draagt tot de kwaliteit van onze wijn. Het 
afgelopen jaar hebben we vooral op het 
lokale cliënteel gerekend. Olivier vindt de 

Recordprijs voor Grand Constance 1821
Zaterdag 22 mei werd op de Zuid-Afrika’s toonaangevende wijnveiling Cape Fine & Rare 
Wine Auction, live gestreamd vanuit het Rupert Museum in Stellenbosch, geschiedenis 
geschreven met een recordbedrag van 420 000 Zuid-Afrikaanse Rand (24.679 euro) voor 
Grand Constance 1821, één van de ongeveer twaalf flessen afkomstig van de wijngaarden 
van Goot Constantia waarvan bekend is dat ze wereldwijd nog bestaan, uit een toewijzing 
die oorspronkelijk bestemd was voor keizer Napoleon Bonaparte. Dit historisch lot werd 
gekocht door een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde klant van Christie’s.  Aan het einde 
van de veiling op 22 mei 2021 stond het niet-gecontroleerde resultaat van de veiling van 
dit jaar op ZAR 2.219.200 (130.401 euro). Sinds de oprichting in 1975 heeft de veiling via 
haar netwerk van bieders en mecenassen filantropische initiatieven in de Kaapse wijnlanden 
gesteund. Dit jaar bracht de gulheid van de kopers meer dan ZAR 130 000 (7.642,86 euro) 
op voor de begunstigde van dit jaar, de Pinotage Youth Academy (PYDA). De PYDA biedt 
op maat gemaakte en industriespecifieke programma’s die gericht zijn op de voorbereiding 
en ontwikkeling van jongeren voor een zinvolle baan in de wijnsector en aanverwante in-
dustrieën. – I.Nimmegeers

wijn opmerkelijk evenwichtig 
en verfrissend. “Er zit een op-
merkelijke zuurgraad in deze 
wijn met een heel redelijk alco-
holgehalte. De kwaliteit van de 
tannines en het evenwicht zijn 
harmonisch.” “Eén ding wat ik 
niet gezegd heb, we willen het 
verouderen respecteren ook met 
één jaar houtrijping wat een 
evenwicht brengt, willen we 
consistentie nastreven. Onze 2015 verbleef één jaar 
op Amerikaanse houten vaten, 2016, 2017 ook. Onze 
2017 wordt dit jaar op de markt gebracht.”

Four Maples Vineyard & Winery op de proefbank
Four Maples Vineyard & Winery (40, Gamlaw Rd, 
Champlain, NY) is opgericht in 2008 met de dromen 
en liefde van Erwin en Norliah Kalmar voor de na-
tuur en om een beetje van Europa en Azië in het ge-
bied te brengen.  Het landgoed is omgeven door de 
Adirondacks Mountains, gelegen in Champlain Valley 
van New York Viticulture Area (AVA). Dit jaar zijn 

er 1.800 nieuwe wijnstok-
ken geplant, wat het totaal 
brengt op 5.600.

Cuvée du Petit 
Champlain 2017 Four 
Maples Vineyard & 
Winery
Cuvée du Petit Champlain 
2017 Four Maples Vineyard & Winery Estate Bottled 
Champlain Valley of New York Marquette, rijpte een 
jaar op Amerikaanse eiken vaten waardoor de neus 
geurt naar aroma’s van vanille en toast. Verder in de 
complexe neus een hint van   zwarte bessen en spece-
rijen. In de mond evenwichtig en elegant.

MammaRóza
2020 Heimann
De wijn, beschre-
ven in onderstaande 
kader is verkrijg-
baar bij Roi des 
Rois, aan 10 euro 
per fles.
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