
Nr. 114 - September 2021                            19070

Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/9 en 2/10 teksten dienen binnen 
te zijn 12/9 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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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

Meer bussen vanaf 2022.
Zie p. 50

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

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

Tien jaar Hof van Heusden
Nieuw Ofyr-concept, zie p. 12

WWW.IMMO-ZONE.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

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

T 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com / www.christiaanvanbignoot.com

Dé juwelier die dicht bij jou staat... Afspraak aan huis, Snelle & persoonlijke service, ...
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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...
• Hajo Beeckman sprak op Vlaamse feestdag ..........  4
• Imke Vervaet schitterde op OS Tokio .....................  10
• Germain fietste al 28 keer fiets-elfstedentocht .....  11
• Hof van Heusden: nieuw Ofyr-concept ..................  12
• Balletschool zat niet stil ! ........................................  14
• Gekende bloemisterij Luyckx sluit de deuren ........  18
• Bewoners scheldebuurt zijn knijten beu ! .............  21
• Wie was ‘Robert de grafmaker’ ..............................  22
• Markt in Heusden eindelijk van start .....................  26
• Boek: Terugblik op 60 jaar voetbal .........................  29
• Expo ‘Leven de Schelde’, de moeite waard ............  30
• Scala kwam terug tot leven ....................................  38
• Heusdenaar mag nieuw cruiseship bevaren ..........  40
• Wat weten we over...  Bijlokestraat ........................  42
• Schippershuis opent in de weekends .....................  46
• Nicole Ledegen: dichterscollectief ..........................  47
• Geschiedenis van merkwaardige familie ................  48
• Hoe ‘snelweggeluid’ aanpakken ............................  49
• Meer busverkeer vanaf 2022 ...................................  50
• Hoogtij(d) voor Natuurpunt ....................................  52
• 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).

TE KOOP
Hoektafel graniet, op betonzui-
len. Moet weg wegens aankoop 
hoeksalon. Prijs 110 euro. H 70 cm. 
Breed beide kanten graniet blad 
90 cm. Eiken salontafel met zwart leisteen blad. Prijs 
85 euro. Moderne luster met 6 porseleinen kapjes. 
Prijs 45 euro. Info: 0499-144 960

TE KOOP
Thule dakdrager + fietsenhouder:  50 euro.
Tel 0497-270790

TE KOOP
Autovelgen (4) autovelgen, type 16 inch 
(banden 205/55R16 zitten er nog op) met 
5 gaten voor wielbouten. Prijs o.t.k.
Info: 0476-44.15.43

GEZOCHT
Ik zoek miniatuurfiguren van brandweermannen & 
politie-agenten schaal 1:24. Tel: 0485-990 336

TE KOOP
Allerlei bed- en badlinnen, groot en klein, kinderkle-
dij, kledij allerlei. Bureau, kinderbedje. Ook brocante.
Info: 0475-95 58 46

TE KOOP
Autostoel BMW – nieuwe staat 
(nieuw 500 euro) – prijs 100 euro.
Tel 0476-421.665

TE KOOP
Antieke Chinese vaas (18e of 19e eeuw), koffieservies 
begin 20 e eeuw, fijn porcelein; 78 boeken: Handwer-
ken zonder grenzen. Prijs overeen te komen. Bel na 
18u: Tel. 09-228 64 47 of GSM:0486029037

TE KOOP
Binnendeuren (eik), 7 stuks – 83 cm – wit 
geschilderd – in kassement met schar-
nieren en slot – zonder klink - zie foto 
- reeds gedemonteerd – 10 euro/deur – 
tel 0476-421.665

TE KOOP
BABY-uitzet: Verzorging: tafel,tas, aankleedkussen, 
mobiel. Voeding: afkolftoestel Medela, electr.fles-
senverwarmer, flessen, sterilisator, afdruiprek. Sla-
pen: matras, beschermer, hoezen, slaapwikkels, 
zakken,verkleinkussen, knuffel. Bad: badcapes, 
antislip badmatje. Kleding: 0-1/3/3-6 maanden. Alles 
afzonderlijk te koop aan dumpingprijzen!
Info: 09-230.44.88

TE KOOP
Wegens verhuis:  Lage Salontafel: 30 euro. Salon 2 zit 
bruin leer: 50 euro. Ronde Salontafel: 40 euro. Eetta-
fel 8 p.+ stoelen: 100 euro. Ronde keukentafel 1.2 m.+ 
stoelen: 60 euro. Grote kleerkast 3d.: 80 euro. Houten 
buro: 70 euro. Eenpers.bed + schuifbed: 60 euro. Enz.
Info: 09-3556791

GEZOCHT
Ik zoek voor een (gepensioneerd) persoon die even-
tueel wat wil bijverdienen voor opkuis van depot en 
tevens een handig persoon is in het repareren van 
allerlei gereedschappen. Info: 0496-
460421

TE KOOP
Tweepersoonsbed en kast,
zelf af te halen en uit elkaar halen,
Dorp Destelbergen.
VP: 450 euro.
Info: 0472-738317
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Wij hebben de cijfers voor onze gemeente eens 
van dichtbij bekeken en die zijn relatief goed 
te noemen. Maar we hebben wel nooit kun-
nen achterhalen hoeveel mensen aan zo’n en-
quête hebben deelgenomen. Zo blijkt dat 83% 
van de inwoners tevreden is over de gemeen-
te, waarvan 35% veel vertrouwen hebben, en 
amper 12% weinig of nauwelijks vertrouwen. 
De rest, 52% dus is dan weer neutraal inzake 
dat vertrouwen. De balans is dus positief zo 
werd geconcludeerd in het onderzoek.

Uit de cijfers voor Destelbergen en Heusden 
leren we ook dat 44% van de oppervlakte 
bebouwd is en dat 15% van de woningen ap-
partementen betreft. De gemeente telt 18.258 
inwoners zo werd in de enquête gezegd, maar 
dat bewijst dan weer dat die rondvraag niet 
heel actueel was want de gemeente telt nu al 
18.678 inwoners sinds begin 2021. Inmiddels 
zouden dat er al 18.700 zijn, dus de rondvraag 
is al even geleden afgenomen denken we. 
Maar dat doet wellicht toch geen afbreuk aan 
de algemene tendens die nauwelijks wijzigt. 
Zo blijkt uit het onderzoek dat 5% van de in-
woners werkzoekend is, 29% van de huishou-
dens telt één persoon. Ruim 84% van de be-
woners is tevreden over de eigen buurt. 88% 
voelt zich bovendien gelukkig in de gemeente.

In al die cijfers kunnen we ons ook wel vinden, 
maar hoe zo’n rondvraag of enquête verloopt 
is voor ons niet altijd duidelijk. Want de vraag 
is wie vult zo’n onderzoek in? Waar haalt men 
de cijfers? 

Waar we wel een beter zicht op krijgen zijn de 
cijfers over hoe veilig een gemeente is. Daar 
put men duidelijk uit de gegevens van de poli-
tie. Maar ook daar zijn de nu bekend gemaak-
te cijfers niet de meest actuele, maar wel die 
van 2019. Zo zouden in Destelbergen en Heus-
den per duizend inwoners 38 criminele feiten 
genoteerd zijn. Dat zijn de betere cijfers samen 
met De Pinte en Sint-Martens-Latem die op 30 
en 36 uitkomen. De meeste criminele feiten 
doen zich voor in Zelzate met 94 op 1.000! In-
zake verkeersveiligheid zit Destelbergen in de 
middenmoot in onze regio met 35% inwoners 
die de weg naar school veilig vinden. In De 
Pinte is dat 56%, in Zelzate amper 22%. Een 
en ander heeft uiteraard te maken met drukke 
wegen en die zijn in de ene gemeente al meer 
aanwezig dan in een andere dus moeilijk ver-
gelijkbaar. In onze regio zeggen inwoners uit 
Latem (93%) en Lochristi (90%) dat ze geluk-
kig zijn (wat dat ook mag zijn). In Destelber-
gen is dat 88%. De vraag is of dat meetbaar 
is, want ook hier gaat het om gegevens uit 
2019 en we zijn inmiddels al twee jaar ver-
der en er was intussen een coronapandemie. 
Maar over de vaccinatiecampagne kunnen we 
wel zeggen dat Destelbergen (en de naburige 
gemeenten) enorm tevreden waren, en dat is 
actueel nieuws.  – (D.D.)

35% inwoners hebben veel 
vertrouwen in bestuur
In de media (de kranten) werden 
recent onderzoeken toegelicht uit 
de rapporten van de gemeente- en 
stadsmonitor naar het vertrouwen van 
de inwoners in hun plaatselijk bestuur. 
Dat was niet alleen voor Destelbergen-
Heusden het geval, maar ook voor de 
meeste Vlaamse gemeenten.

Zondag 8 augustus hadden we nog gedacht 
om het eerste concert sinds november 2019 
van de KOGH op de Kouter bij te wonen. 
Het was tevens kermis in Heusden en er zou 
zeker veel volk komen luisteren, maar die 
middag werden de muzikanten 
opgebeld om het concert alsnog 
af te blazen. Dus geen allereerste 
concert met de nieuwe dirigent  
Braam De Tant. Reden: er was re-
gen voorspeld en er kwam ook re-
gen. En in openlucht is dat dus niet 
te doen voor de muziekinstrumen-
ten. Maar er was wel veel volk, en 
die trok dan maar naar de kermis. 
In Heusden heeft men duidelijk té 
lang moeten wachten op de kermis 
zodat het meteen “volle bak” was. 
Leuk om zien, zo’n massa volk op 
de kermisattracties. Het was dan 

Een beeld van de kermis in Heusden, 
meteen ook veel volk op de been. (D.D.)

Nog geen harmonieconcert
maar stormloop op kermis in Heusden

ook lang geleden. Té lang denken we, en al 
zeker voor de kinderen. Het leek wel een uit-
gelaten massa kermishongerige inwoners. 
Zie maar op bijgaande foto’s, meer moet 
daar niet over gezegd. – (D.D.)

Verkocht in Destelbergen

Gelegen aan hetAdmiraalpark.

Lichtrijke split-level woning.

Mooi aangelegde zuidgerichte tuin.

destelbergen@axellenaerts.be
09 219 08 77

Charmante mezzanine en haard.

Speelse lichtinval in heel het huis.

WIJ HELPEN GRAAG
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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

Een enorm werkstuk, want Beeckman is al 
jaren de verkeersspecialist in ons land. Hij 
verwees bijvoorbeeld naar de stijgende 
trend in het fileleed dat sinds 2011 gestaag 
omhoog ging en omzeggens verdubbelde. 
Vanaf 2019 is de toename van automobi-
liteit stilgevallen na de voorgaande steile 
groei. Een bewijs is dat mensen rekening 
houden met de economi-
sche kosten door files en 
naar alternatieven zijn be-
ginnen zoeken. Een van 
de vaststellingen was bij-
voorbeeld dat de manier 
en het tijdstip waarop we 
ons met de auto verplaat-
sen aan het wijzigen is. 
Er is de laatste jaren ook 
een enorme toename van 
bestelwagens en lichte 
vrachtwagens op de baan. 
Maar de slotsom is wel dat 
de auto het meest flexibele 
vervoermiddel blijft, maar 
dat de capaciteit van de 
weg is opgebruikt, zeker 

Hajo Beeckman over hoe mobiliteit
in Vlaanderen zal en moet veranderen
VRT-journalist en gespecialiseerd verkeers- en mobiliteitsspecialist Hajo 
Beeckman gaf in Destelbergen n.a.v. de Vlaamse Feestdag een opmerkelijk 
resumé rond het thema “Hoe de Europese klimaatambities de mobiliteit in 
Vlaanderen ingrijpend zullen veranderen”. Wij kregen de kans om even met 
hem te praten en mochten zijn gegevens inkijken.

in Vlaanderen. Er is nu een filedruk op ge-
west- en lokale wegen, maar dat wordt he-
laas (nog) niet gemeten door de overheid. 
Hajo Beeckman wees ook naar het gebruik 
van steeds intelligentere verkeersapps die 
helpen files te omzeilen.
Uit de cijfers van de FOD Mobiliteit blijkt dat 
het totale aantal kilometers dat we met de 

Hajo Beeckman tijdens 
zijn uiteenzetting in 
Destelbergen. (D.D.)

Bouwaanvraag voor Albert Heijn
Zoals we twee maanden geleden in Wegwijs schreven zijn er plan-
nen voor een nieuwe Albert Heijn op de site aan de Antwerpse-
steenweg en de Herman Teirlinckstraat in Oostakker. Redeveco 
de eigenaar van de hele site waarop zich ook de Mediamarkt, E5 
Mode en de Brico bevinden, gaat de inplanting vernieuwen. Er 
zouden ook extra parkeerplaatsen bijkomen. We hebben de plan-
nen nog niet gezien, maar uit onze info blijkt dat de drive-in van 
Brico zou verdwijnen, maar de doe-het-zelfzaak een verdieping 
zou bijkrijgen. Albert Heijn zou er zijn vijfde winkel optrekken in 
de regio op de plaats waar nu de drive-in is. – (D.D.)

DAGBLAD KRANTEN WINKEL - DESTELBERGEN DORP

Tel. 09-228 93 46

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

IMAM PRESS- & GIFT SHOP

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

TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN - TELEFOONKAARTEN

BUSKAARTEN - IJSCREME - GEKOELDE DRANKEN

Wenskaarten: 3 + 1 gratis

BOUWONDERNEMING  IN  WETTEREN-TEN-EDE

ZOEKT:

KLUSJESMAN / KOERMAN
op rust, op zoek naar bijverdienste,

met kennis van elektriciteit

CHAUFFEUR
meewerkend chauffeur C + CE
voor deeltijdse tewerkstelling

Info:
09-252 30 45 of 0496-46 04 21
bruno@bouwwerken-notte.be
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

adv_wegwijs_21,8x14,7•.indd   1 5/01/16   08:55auto afleggen, de afgelopen jaren redelijk 
constant is gebleven. Als je dat toetst aan 
het wagenpark, dan zien we dat de Belg per 
auto op jaarbasis dus gemiddeld minder ki-
lometers aflegt. Dat wijst dan weer naar een 
selectiever gebruik van de auto. Hij verwees 
naar cijfers van FOD Mobiliteit en Vias waar-
bij het aantal verplaatsingen sinds 1999 van 
67% gedaald is naar 61%, maar dat heeft 
geen invloed op de situatie op de weg om-
dat er sprake is van een groeiende bevol-
king.
Hajo Beeckman wees ook naar het woon-
werkverkeer en kwam tot de vaststelling dat 
mensen vaker voor de trein beginnen kiezen 
(6% in 2010, en al 10% in 2017).  Er is ook 
veel meer fietsverkeer dan enkele jaren ge-
leden. Vroeger amper 7% nu al ruim 16%. 
Uit cijfers van de NMBS blijkt dat de laatste 
jaren er telkens 3% meer gebruik wordt ge-
maakt van de NMBS. De verschuiving is voel-
baar naar andere vervoersmiddelen. Er is 
ook een algemene vaststelling want van alle 
verplaatsingen is er nu nog 46% met de au-
to. Het openbaar vervoer neemt 21% voor 
haar rekening, terwijl er ook 24% is dat te 
voet of met de fiets naar het werk gaat. 77% 
van alle verplaatsingen gebeuren nu in meer 
landelijke zones. Voor deze verplaatsingen is 
de auto nog altijd het belangrijkste vervoer-
middel.
Door de coronapandemie viel de structure-
le filedruk doorheen de dag serieus terug. 
Niet moeilijk als men weet dat thuiswerk 
werd opgelegd waar dat kon door de re-
gering. En dan waren er nog de scholen die 
niet altijd open waren, of waar van thuisuit 

werd gewerkt. Het zijn allemaal zaken 
die een enorme invloed hadden, maar 
die zich waarschijnlijk volledig gaan 
herstellen. Uit de statistiek tussen 
2019-2020 zag men alleen maar een 
dalende trend van het autoverkeer. De 
vraag kan gesteld of de files en con-
junctuur over hun hoogtepunt zijn en 
of we voortaan meer fietsen door co-
rona. Dat bleef een open vraag want 
het recreatief fietsen zat sinds de eer-
ste lockdown in de lift. In Brussel bleek 
uit controles dat het fietsverkeer met 
44% was toegenomen tussen 2019 en 
2021. In Gent en Antwerpen was die 
toename niet te zien, en dat is opmer-
kelijk. Een nieuw en nog nauwelijks geme-
ten fenomeen zijn de fietsostrades. Maar uit 
veel onderzoek blijkt vooral meer recreatief 
fietsgebruik. In de stad Gent werd in 2020-21 
minder gefietst dan in de voorbije 7 jaar. De 
reden daarvoor is telewerk en vooral de slui-
ting van universiteit en hogeschool-campus-
sen, want dat zijn grote groepen fietsers. En 
die vielen dus (tijdelijk) weg.
Hajo Beeckman verwees naar de tellingen 
van het GMF inzake het aantal inkomende 
fietsers op R40 in Gent. “Er was een stijging 
tussen 2014 (9.072) en 2019 (13.036), maar 
in 2021 viel dat terug op 8.137. En dat ver-
wijst ook naar universiteit en hogescholen”, 
wist hij. 
Velen rekenen op een blijvend effect van het 
tijdens de coronacrisis populairder gewor-
den telewerk. Maar uit een studie van het 
Federaal Planbureau blijkt echter dat een 
flinke groei van het thuiswerk slechts zou 

leiden tot een afname van 1,6% in de totale 
vervoersvraag in… 2040. Daarbij houdt het 
Planbureau in die periode ook rekening met 
een toename van het totale aantal reizigers-
kilometers, onder meer als gevolg van de de-
mografische groei.
In de slotredenering was er geen antwoord 
op het feit of corona voor een (ijdelijke) 
disruptie zorgt dan wel of het een ‘game-
changer’ wordt. Maar de klimaatambities 
(Klimaatakkoord Parijs, EU Green Deal) zul-
len onze mobiliteit tot 2030 (en 2050) zeker 
bepalen. Het zorgenkind blijft het transport 
en de totale CO2-uitstoot. Beeckman wees 
vooral op de versnipperde bevoegdheden 
in ons land, waardoor er diverse klimaat-
plannen zijn per regio en ook federaal. Er is 
nog veel werk om de doelstellingen te halen, 
want in 2030 moet de uitstoot met 55% om-
laag in alle sectoren. Er zal dus écht een ge-
dragsverandering moeten komen. – (D.D.)

Zoals gebruikelijk was er ook 
muzikaal intermezzo. (D.D.)
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De wedstrijd loopt 
SAMEN met het boekje 
WegwijsNoord, dat in 
Sint-Amandsberg wordt 
uitgedragen.
We vroegen aan enkele 
tientallen lezers om een 
vraag te beantwoorden. 
En het is dan aan jullie 
om het PERCENTAGE van 
de antwoorden te raden.

Ingeval er een ex-
aequo is bij twee of 
meer deelnemers, 
is er nog altijd één 
schiftingsvraag: hoeveel 
mensen hebben 
deelgenomen aan de 
wedstrijd (opgelet: de 
wedstrijd is dezelfde in 
de twee regio’s).

of maak kans op waardebons (30, 25, 15, 10 euro) van Pizza Mondo 
Destelbergen, Etna pizzeria, Bistro Céline, Friethoeveke, Restaurants 
Verseau, Hof van Heusden, ‘t Braemhof, De Lage Vuurse, Bistro-B, en 
ook van Dranken Goossens, Lingerie Het Vijgeblad, Lingerie Aphrodite, 
Bloemisterij Poelman-Vandevelde, De Korf beleefwinkel

Deelnemen bij voorkeur 
online: www.dewegwijs.be, 
klik daar ‘wedstrijd’ aan.
Je kan ook nog altijd 
deelnemen via mail, stuur uw 
antwoorden naar
info@dewegwijs.be.
Vermeld de 3 antwoorden 
EN schiftingsvraag, en 
vergeet niet uw naam, 
adres én telefoonnummer 
te vermelden anders is uw 
deelname ongeldig.

Of vul het formulier hiernaast 
VOLLEDIG in en stuur het op.
Opgelet: zowel online, via 
mail als met de post moet uw 
deelname UITERLIJK OP
10 SEPTEMBER bij ons binnen 
zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een Ofyr-beleving (2 pers.)
t.w.v. 150 euro, geschonken door
Restaurant Hof Van Heusden

We vroegen aan onze lezers:

Hoe vaak gebruik je nog uw ‘vast’ 
telefoontoestel?

A. Maximum 3x per week
B. Maximum 10x per week
C. Dagelijks     

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

A. .................. %

B. .................. %

C. .................. %

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan 

onze wedstrijd: ....................

Vul de drie vragen hiernaast in 
(percentages) + de schiftingsvraag. 
En ook uw gegevens hieronder. Knip 
uit en stuur uw formulier tijdig naar 
ons adres (zie hiernaast). Niet volledig 
ingevulde formulieren worden als 
ongeldig beschouwd.

GEGEVENS DEELNEMER:

Uw naam: ...........................................................

Adres: .................................................................

  .....................................................................

Tel. of gsm: .........................................................

Tip:   som van
A, B en C moet
steeds 100 % zijn !

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 

	

	

Feet:	What	
																					 	

	Uw	gespecialiseerd	voetverzorgster	aan	huis,	regio	Destelbergen	–	Gent.	
Voor	meer	info:	0474/44.43.76	of	www.feetwhatels.be	

Feet:	What	
info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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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 

Het kon een tafereel geweest zijn uit ‘The 
Godfather’, de film van Francis Ford Coppo-
la naar het boek van Mario Puzzo. Zo mooi 
was het onderschrijven van het nieuwe con-
tract tot eind 2022 voor onze plaatselijke 
wielerprof Iljo Keisse als beeld in elkaar ge-
stoken. Het is uiteraard geen verhaal van 
misdaad op een maffia-epos, maar het gaat 
wel ergens om het respect en het vertrou-
wen dat uit de ondertekening van het nieu-
we contract naar voor komt. Ook al gaat het 
in het geval van Keisse slechts om 1 jaar.
De foto zegt veel, zoniet alles over het ver-
trouwen dat Patrick Lefevere (in de rol van 
Don Corleone) heeft in zijn wegkapitein van 

Iljo Keisse ook volgend jaar nog wegkapitein
“The Wolfpack”. Op de foto duimt achter-
aan ook Remco Evenepoel voor de overeen-
komst, want we durven sterk vermoeden 
dat Remco ook zo blij is als Iljo zelf. De twee 
zijn meer dan vrienden, ze hebben duidelijk 
een vertrouwensband opgebouwd binnen 
de wielerploeg van Lefevere.  Voorlopig dus 
nog Deceuninck-Quick Step, maar volgend 
seizoen bijna zeker met enkele nieuwe 
sponsors onder de naam Quick Step-Alpha 
Vinyl en Soudal. Dat is ook de reden waar-
om Lefevere zijn belangrijkste renners een 
nieuw contract wou aanbieden. 
Iljo Keisse zette het filmpje die in de set-
ting deed denken aan The Godfather op 
zijn Twitterpagina. “Ik ben ook heel blij met 

mijn nieuwe overeenkomst”, ver-
telt onze dorpsgenoot. “Ik word 
eind volgend jaar 40 en dat was 
wel de periode waarin ik een 
punt achter mijn wielercarrière 
wilde zetten. Ik moest dus geen 
nieuwe ploeg meer gaan zoeken 
en kreeg de kans om nog een 
jaar langer bij de ploeg te blij-
ven. Het zal mijn 13e seizoen zijn 
bij Lefevere, en dat wil zeker ook 
wat zeggen. Ik ben wegkapitein 
en men rekent duidelijk op mijn 
ervaring en daar ben ik fier om, 
dat geeft zoveel voldoening dat 
ik er zeker alles voor zal doen om 
er ook volgend seizoen volledig 
voor te gaan”.

Keisse heeft al een mooi palmares bij elkaar 
gefietst met ritwinsten in de Ronde van Ita-
lië en Turkije, maar ook met ééndagswed-
strijden. Hij is in de regio uiteraard ook 
goed gekend als baanwielrenner want hij 
won toch enkele keren (7 x) de Gentse zes-
daagse. De kans bestaat dat hij dat nog eens 
zal proberen met Mark Cavendish als team-
genoot als die Six tenminste kan georgani-
seerd worden. 
Iljo weet het nu: “Mijn belangrijkste focus 
binnen het team is mijn rol als wegkapitein. 
We zijn één grote familie met de renners en 
de staf en ik ben zeker enorm trots en fier 
daar al zoveel jaren deel van te kunnen uit-
maken”.   – (D.D.)

De setting doet denken aan ‘The 
Godfather’: de contractverlenging 
van Iljo Keisse was een mooie scène. 
(©foto Deceuninck-Quick Step)

• Voor al uw schilderwerken,
 binnen en buiten
• Werken steeds
 door zaakvoerder zelf uitgevoerd

GRATIS PRIJSOFFERTE
Destelbergen

GSM +32 478 025 722
siegpaints@gmail.com

facebook: siegpaintsschilderwerken
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Oostakkernaar Arno Claeys, de jongere broer 
van wielerprof Dimitri Claeys kan al terug-
blikken op een heel sterk wielerseizoen. Hij 
heeft inmiddels al enkele overwinningen op 
de teller staan en werd recent ook met zijn 
club (Home Solution Soenens CT) nationaal 
tijdritkampioen. Recent werd hij ook nog vi-
ce-kampioen van België tijdrijden in Koksij-
de. Die dag botste hij wel op favoriet Lennert 
van Eetvelt die niet alleen ouder maar vooral 
die dag ook iets sterker voor de dag kwam. 
Maar de prestatie van Arno was niettemin 
heel knap, want hij had voordien ook in de 
Franse rittenwedstrijd “2 Sèvres” ook al be-
slag gelegd op de eindoverwinning na een 
knappe tijdrit die hij overtuigend won en en-
kele dichte ereplaatsen in de lastige ritten. 
Op het ogenblik dat we dit schrijven was 
hij bezig aan de vijfdaagse rittenwedstrijd 
in Vlaams-Brabant. Een lastige wedstrijd in 
heuvelachtig gebied.

Arno Claeys bezig
aan sterk seizoen

Arno Claeys heeft duidelijk talent, maar 
heeft dat vooral te danken aan de bege-
leiding en goede raad van zijn broer Dimi-
tri.  Maar het is duidelijk dat hij er zelf ook 
veel voor doet, want vanzelf gaat zoiets niet. 
Je moet er echt alles voor doen en laten. De 
twee kunnen het heel goed vinden met el-
kaar en trekken vaak samen op oefenkamp.
Arno zelf draagt zijn wedstrijden vaak op 
aan wijlen Bjorg Lambrecht, de enorm be-
loftevolle renner die helaas zo vroeg om 
het leven kwam. De reden is ook niet ver te 
zoeken, want Arno is de vriend (de verloof-
de mogen we zeggen) van de zus van Bjorg. 
Hij heeft een goede tijdrit in de benen, maar 
kan ook flink spurten en klimmen is hem ook 
niet vreemd. Al die kwaliteiten zorgen dat 
hij ook mooie resultaten kan neerzetten.
Dit seizoen neemt hij vooral deel aan het 
zwaardere werk. Hij werd 14e in de 2e rit van 
de Tour du Pays Lionnais, een 3e plaats in Ze-
delgem,  een overwinning in Geluwe, 6e in 
Berlare, 17e in Herbeumont, Belgisch kampi-
oen ploegentijdrit (TTT), 5e in Knesselare, 4e, 
1e, 7e, 12e en 1e in de eindstand van de Tour 
des 2 Sèvres, 2e in het B.K. tijdrijden en enke-
le ereplaatsen in de Ronde van Vlaams-Bra-
bant. Tja dat zijn uitslagen die de bevestiging 
brengen van het talent van Arno die duide-
lijk aan een sterk seizoen bezig is. – (D.D.)

ADVERTEREN IN WEGWIJS ?
0478 97 87 11  of  info@dewegwijs.be

Dendermondesteenweg
is wel degelijk max. 50 km/uur
We hebben de indruk dat veel weggebruikers 
het nog niet goed begrepen hebben, maar 
de Dendermondesteenweg in Destelbergen 
(waar de gemeente bevoegd is) is wel dege-
lijk een weg waar je voortaan maar 50 km/
uur mag rijden. Dat gaat mogelijks over niet 
inwoners, maar het is goed om weten dat het 
dra ernstig zal genomen worden na de tra-
ditionele proefperiode. We willen ook even 
meegeven dat dezelfde snelheidslimiet van 
kracht is op de Brusselsesteenweg in Gent-
brugge, en de Antwerpsesteenweg. Er is dus 
sprake van eenvormigheid. In Gentbrugge en 
Sint-Amandsberg zijn de aanliggende straten 
overigens allemaal al gereduceerd tot straten 
waar je maar 30 km/uur mag.
De beslissing om de snelheid te uniformise-
ren naar 50 km./uur werd al in december 2020 
genomen. Dit snelheidsregime gaat van Gent 
tot aan de op- en afrit van de R4. Vanaf daar 
wordt het immers een gewestweg. Er zal bin-
nenkort gevraagd worden aan AWV om vanaf 
dat stuk tot aan de rotonde ook de snelheid 
te verlagen naar 50 km/uur, en dat in beide 
richtingen. Voor alle duidelijkheid als men nu 
van het centrum komt is het stukje weg waar 
je 70 mag rijden heel beperkt, lees vanaf het 
kruispunt (af- en oprit) tot net voor de frituur 
De Zoute Zonde. Die verkeerssituatie moet 
aangepast worden, jammer genoeg kan de ge-
meente deze snelheidsverlaging niet eenzijdig 
doorvoeren. 
Het oorspronkelijk voorstel ging uit van de 
mobiliteitscommissie waarin alle politieke 
fracties een vertegenwoordiging hebben. De 
gemeenteraad gaf daarover al eenparig zijn 
zegen.  Dat er nog vaak meer dan 50 wordt ge-
reden valt wel vaak buiten de spitsuren voor. 
Soms zijn er “piloten” die menen dat het een 
racebaan betreft. Ook die zijn verwittigd want 
eens hebben ze prijs. De politie van de regio 
Rhode & Schelde laat niet in haar kaarten kij-
ken, maar wij weten dat er zeker controles zul-
len komen. – (D.D.)

Recent hadden 
botsingen plaats 
zoals hier aan de 
rotonde met de 
Damvallei- en 
Damstraat. (D.D.)
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Ontdek ook onze webshop: www.vijgeblad.be

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

Ontdek onze nieuwe collectie

Wegwijs2021-09-Marie-Jo.indd   1 16/08/2021   17:12
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COACHING
ROUW- EN VERLIESBEGELEIDING

SASKIA SAELENS
Dendermondesteenweg 199 - Destelbergen

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

saskia_saelens@hotmail.com

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)

Op tv noemden ze haar de “snelste ad-
vocate”. Dat was het minste wat men kon 
vertellen over onze inwoonster Imke Ver-
vaet op de Olympische Spelen. Weinig atle-
ten hebben zoveel wedstrijden betwist dan 
Imke: 4x400 meter gemengd, 200 meter in-
dividueel en ook nog de reeksen én finale 
4x400 meter met de ‘Cheetas’. Dat is vast en 
zeker weinigen gegeven. Met resultaten op 
wereldniveau en zelfs verbetering van een 
persoonlijk record. En met de Cheetas een 
nieuw nationaal record!
Met wat geluk zat er een bronzen medaille 
in, maar uiteindelijk eindigde ze in de ge-
mengde 4x400 meter wel op een uitermate 
knappe 5e plaats. Imke (28) had de selectie 
mee afgedwongen in de reeksen, en stond 
reserve voor de finale waarin normaal Bo-
lingo zou aantreden. Ze heeft gelukkig mee 
kunnen opwarmen, want net voor de start 
moest Bolingo afhaken met kwetsuur. Niet 
de ideale manier, maar dat zag je niet aan 
Imke. Als je alles op een rijtje zet dan moet 
Imke Vervaet wel enorm tevreden zijn over 
het parcours dat ze gelopen heeft. – (D.D.)

Imke Vervaet
moet enorm tevreden zijn

Het geklasseerde kapelletje uit 1932 op de hoek 
van de Meersstraat en de Steenakkerstraat dat 
in 2019 nog werd stukgereden, is inmiddels her-
bouwd naar zijn originele staat. Nu wacht men 
nog op de defintieve afwerking, inbegrepen het 
herschilderen in het wit en zwart wat nog een 
beetje zal verwijzen naar de kleuren van Heus-
den. Het kapelletje staat nu nog onafgewerkt, 
met de bedoeling het volledig te laten uitdro-
gen. Het zou moeten een kopie worden van het 
origineel vernemen we bij de dienst Erfgoed. 
Het kapelletje in zijn originele staat was al be-
schermd sinds 1955. Uiteraard is het nu volledig 
heropgemetst. Het kapelletje is toegewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pierre en opgericht door 
mevrouw De Wilde-Dutry. Het bestaat uit een 
gewitte bakstenen pijler op gepikte sokkel, on-
der zadeldak met Vlaamse pannen.– (D.D.)

Geklasseerd kapelletje in Meersstraat
wordt dra hersteld
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Voor drie van hen: Germain, Cyriel en Hilde was 
het een jubileum want samen hebben ze nu 75 
deelnames op de teller. De Friese Fietselfste-
dentocht is de tegenhanger van de gekende 
Elfstedentocht die nu al enkele jaren niet meer 
kan betwist. De fietstocht over 235 km. daar-
entegen staat nog jaarlijks op het menu en dit 
al sinds 1912. Telkens op Pinkstermaandag. In 
2020 moest die omwille van corona nog afge-
last, maar dit jaar werd geopteerd voor een 
meer open en gespreide deelname die zich si-
tueerde tussen 1 juli en 4 september. Ook dat 
had met corona te maken, want een normale 
Friese Fietselfstedentocht krijgt 15.000 deelne-
mers aan de start. Telkens in groepen van 750 
wielertoeristen met een tussentijd van 8 minu-
ten. De organisatie is echt een feest en steekt 
goed georganiseerd in elkaar, met begeleiding 
en onderweg bevoorrading.
Germain Vercruyssen kan er ronduit over ver-
tellen, want hij heeft er dus al wat op de tel-
ler staan. “Het hadden er dertig kunnen zijn 
maar éénmaal heb ik de tocht gestaakt door 
de weersomstandigheden, en een andere keer 
kreeg ik brute materiaalpech. Met een stuk   
versnellingsapparaat was voortdoen in 2019 
zeker geen optie”, weet hij. “Dit jaar namen 
we in juli deel, en via de smartphone moesten 
we alle codes in de etappesteden registreren. 
Bij een normale organisatie gaat dat om een 
stempel op de deelnamekaart. Er zijn er vijf-
tien om af te stempelen. De start is steeds in 
Bolswaard en meestal rond 5u30 of iets later. 
De tocht gaat dan naar Harlingen, Franeker, 

Enkele leden van SK Heusden tellen samen 75 deelnames

Germain Vercruyssen fietste al 28 keer Friese fietselfstedentocht
Gepensioneerd politiecommissaris Germain Vercruyssen (76) heeft in juli voor 
de 28ste keer de Friese Fietselfstedentocht gereden. Hij deed dat dit keer samen 
met nog vier andere leden van SK Heusden, nl. Cyriel Vermander (80) en 
Monique Van Exem uit Laarne, en Hilde Schaut en Arnold Boerman uit Rieme. 

Holwerd, Dokkum, Leeuwarden en opnieuw 
Bolsward. We rijden in een acht, waarna we de 
onderste lus doen via Sneek, Ijlst, Sloten, Ou-
demirdum, Stavoren, Hindeloopen, Workum 
en eindpunt Bolsward. De wielertoeristen heb-
ben tot 24 uur de tijd om binnen te komen”, 
vertelt Germain. Het is opvallend: al die plaat-
sen somt hij gewoon op uit het hoofd.
“Onderschat dat niet, want in Friesland kan 
het fel waaien, we fietsen ook lange tijd in 
de buurt van het IJsselmeer en daar blaast de 
wind ongenadig hard. Maar ik ga daar heel 
eerlijk in zijn, we zitten wel afwisselend in el-
kaars wiel. In mijn geval is dat pech want ik 
ben nogal groot en vang dus iets meer wind. 
En ik heb dan ook graag dat er enkele dames 
meerijden wat de snelheid wat drukt”, grapt 
hij. “En ik bedoel dat zeker niet negatief want 
ik heb ook mijn leeftijd mee hé”, vervolgt Ger-
main.
Wielertoerisme is Germain zijn sport. “Vroe-
ger speelde ik voetbal, in mijn jonge jaren bij 
KFC Heusden, later in het liefhebbersvoetbal 
en ik was er ook bij toen de Teachboys wer-
den gestart. Maar ergens in Wetteren liep ik 
een kwetsuur op waardoor het ‘boeken toe’ 
was in het voetbal. Ik ben dan overgestapt 
naar het wielertoerisme. Ik was er toch al bij in 
de beginjaren toen SK Heusden in de periode 
1972-73 boven de doopvont werd gehouden. 
Eerst waren dat vooral familiale uitstappen, 
later echte ritten voor wielertoeristen”, weet 
Vercruyssen die ook al heel wat andere wieler-
tochten mocht meemaken. “Ik ben hartpatiënt 

en van mijn cardioloog mag ik vooral fietsen, 
maar ik mag niet overdrijven zegt hij”. Echt-
genote Liliane Lebon (de voormalige OCMW-
voorzitter) was er soms niet gerust in: “ze re-
den in de nacht naar Friesland, sliepen wat in 
de auto om dan die grote tocht aan te vatten, 
en ’s avonds kwamen ze nog terug naar huis. 
Dat hakt er allicht wel in als je ook 235 km. 
hebt gefietst”, weet Liliane. “Nu mag hij gaan 
als hij vooraf een slaapplaats kan boeken en 
uitgerust aan de start komt” vertelt ze nog.
Germain toont ons al zijn medailles. Een heel 
bord groot en ook het laatste diploma heeft 
een plaatsje gekregen in de mooie villa. “Ik 
ben er mee gestart in 1985 dat weet ik nog 
goed. En dan jaar na jaar. We hebben alle 
weertypes getrotseerd van warm, naar win-
derig, regen, koud en miezerig. Ik ken er de 
weg, maar moet toegeven de fietswegen zijn 
er echt ideaal voor mij. Het is er plat, want als 
er te klimmen valt dan zou ik mijn gewicht 
achterophinken”, vertelt Germain heel eer-
lijk. We drinken op zijn resultaat een bubbel, 
want samen met Cyriel Vermander (80 jaar, 27 
deelnames), Hilde Schaut (20 deelnames) en 
de 28 van Germain zelf hebben ze dit jaar sa-
men liefst 75 keer de Friese Fietselfstedentocht 
gereden. Een unicum waar ze fier op zijn, en 
terecht!  - (D.D.)

Germain Vercruyssen 
en zijn compagnons 
tijdens de route 
in de Friese 
Fietselfstedentocht. 
(D.D.)

Germain Vercruyssen en zijn 
medailles en diploma. (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
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Hof van Heusden introduceert 
tafelen aan Ofyr
Restaurant Hof van Heusden op de Laarnebaan 
in Heusden heeft de voorbije maanden een 
complete gedaanteverwisseling ondergaan. Er is 
niet alleen het grote overdekte terras dat  nog meer uitnodigt tot gezellig tafelen, de 
kwaliteit van de menu’s zijn er inmiddels tot ver buiten de gemeente gekend. Nieuw 
is het Ofyr-concept. Even verduidelijken.

De vlees - en visgerechten spreken er voor 
zichzelf. Het restaurant bestaat inmiddels tien 
jaar en dat was ook de reden om eens een se-
rieuze innovatie te introduceren. Nieuw zijn 
bijvoorbeeld de vier Ofyr-vuurschalen waar-
rond je lekker kan tafelen. Ofyr is de merk-
naam van een mooi ogende vuurschaal, die 
eens aangestoken als een houtvuur, zorgt 
voor een warme bakplaat waarop je lekker 
kunt bakken of later zelfs grillen. In de origi-
nele Ofyr-vuurschalen ging men nog rond de 
bakplaat staan, maar Abdel en zijn echtgenote 
Fadwa hebben er een leuke eigen toets aan 
gegeven. Rondom de vuurschaal is een klein 
aanrecht gebouwd in cirkelvorm, waardoor je 
echt zittend kan tafelen. Dat is pas een inno-
vatie waar goed over nagedacht is, en in onze 
streken een echte primeur.

Het Ofyr-toestel, een vuurschaal dus om te 
bakken en te grillen, is in Nederland al even-
tjes ingeburgerd. Maar bij ons is het nieuw, al 
hebben de klanten van Hof van Heusden het 
de voorbije maanden al eventjes in werking 
gezien. Het moment is nu aangebroken om 
het volop te promoten want het restaurant 
heeft nu de ervaring. Het is duidelijk tof ta-
felen aan zo’n vuurschaal, het heeft in zekere 
zin iets weg van een barbecue maar het is toch 
nog iets beter en fijner. In principe is het iets 
om met minstens vier mensen rondom aan 
een leuke bakplaat zitten, waarbij in het mid-
den een vuurschaal met houtblokken voor de 

warmte van de bakplaat zorgt. Let op, die bak-
plaat warmt goed op. Binnenin de vuurschaal 
is het soms 450 graden, aan de buitenkant van 
de vuurring is het ongeveer 200 graden.

RESERVEREN VOOR OFYR NOODZAKELIJK

Er is één belangrijke ‘maar’. Je moet vooraf 
reserveren want je kan aan de Ofyr niet aan-
zitten zonder vooraf te reserveren. Dat is best 
begrijpelijk, want bij reservatie moet je vooraf 
ook  meegeven wat je wil gaan eten op de 
Ofyr. De bakplaat wordt vooraf aangestoken 
via de vuurschaal, waarna ook de vlees- of vis-
gerechten gereed worden gelegd. In het aan-
bod zullen zeker seizoensproducten komen, 
denk maar aan ree, everzwijn of zelfs maatjes. 
Ook Tomahawk, Picanha, Txogitxu, het kan 
allemaal. We kunnen niet alles opsommen, 
maar de klant zal zelf kunnen bepalen wat 
hij wil eten. Je moet dus alleen zelf nog wat 
bakken (of grillen), en dat is nu precies het 
leuke aan het initiatief. Je zit samen te eten 
en beslist zelf of uw entrecote of pakweg de 
Rib Eye, Txogitxuburger, of de kreeft, tonijn-
filet, roggevleugel, sliptong op de een of an-
dere manier ‘à point’ worden gegrild of zelfs 
bruin gebakken. De keuze is aan u en samen 
met uw tafelgenoten rondom de bakplaat en 
vuurschaal. 

Deze manier van werken is dus net dat ietsje 
anders dan reserveren voor een plaats in het 
restaurant, er komt wat voorbereiding aan 

te pas. Het is niet dat je even binnenkomt en 
plaatsneemt zoals aan tafel in het restaurant, 
waar je iets kiest uit de menukaart. Dat blijft 
bestaan, maar met de Ofyr beslis je daags voor-
dien wat je precies wil gaan eten. Vandaar dus 
reserveren minstens één dag vooraf, zodat al-
les vers op de bakplaat kan gelegd worden als 
u binnenkomt. De vuurschaal moet overigens 
ook nog vooraf worden aangestoken, maar 
dat is dan een job voor het personeel. Het bak-
ken met de Ofyr wordt dan wel uw taak en dat 
is leuk, zo hebben we het ervaren.

Ofyr op tafel.Chef Dave Vanbrabant.
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De nieuwe aanpak is inmiddels al even geïn-
troduceerd met een select publiek, waarbij 
men meteen extra ervaring heeft opgedaan. 
“Daardoor weten we al wat de klant mag ver-
wachten van ons”, vertelt zaakvoerder Abdel. 
“Wij vullen de vuurschaal bij, maar het koke-
rellen, als ik het zo mag noemen, behoort tot 
het domein van de klant. En dat verloopt heel 
tof. Het is in zekere zin een beetje bakken en 
grillen naar eigen voorkeur, alle ingrediënten 
zijn voorradig om het tot een succes te laten 
uitgroeien. Het is ook niet omdat het nieuw is 
dat er veel vragen moeten gesteld, het loopt 
meteen vlot want hier is echt wel goed over 
nagedacht.  Maar het is belangrijk om weten 
dat het bakken en grillen is met enkele vrien-
den. Minimum met vier, maar het kan ook met 
vijf, zes, acht of meer, want alles is aanpas-
baar”, weet Abdel.

Dat het bij de Ofyr-vuurschaal niet kan zoals in 
het restaurant is dus duidelijk. Je kiest als klant 
dus vooraf wat je op de bakplaat wilt leggen, 
en dat moet klaarliggen als je ‘aan tafel’ gaat 
zitten. Ook daar zijn nuances in: je kan tafelen 
aan de Ofyr, maar ook een Ofyr op tafel heb-
ben. Bekijk de foto’s bij het artikel en je zal 
meteen begrijpen dat dit een toffe innovatie 
is, duidelijk iets voor lekkerbekken of fijnproe-
vers. Mits reservatie van één dag op voorhand 

uiteraard, en al minstens in een 
groepje van vier want dat moe-
ten we wel even benadrukken. 

Zoals reeds aangehaald, de Ofyr 
is een nieuwigheid die uit Ne-
derland komt overgewaaid. In 
onze regio heeft alleen Hof van 
Heusden er nu al ervaring mee. 
Uniek is dat de originele Ofyr-
vuurschaal waarmee je zowel 
‘outdoor’ als ‘indoor’ kan werken 
meestal plaatshad met mensen 
die er rondom stonden. Abdel 
heeft voor een beter werkbare 
innovatie gezorgd als we het zo 
mogen zeggen, want in Hof van 
Heusden zit men liefst aan tafel. 
“Het vergde een aanpassing van 
de techniek en de basisprincipes, 
maar ook daar hebben ze goed 
over nagedacht. “We geven de 
klanten een goede uitleg en dan 
kunnen ze samen aan de slag”, 
zegt Abdel. “Uit onze ervaring 
blijkt dat het een leuk gebeuren 
is, want koken met de Ofyr is ge-
makkelijk en je kunt ook meteen aan de slag. 
We hebben nu ervaring en kunnen de manier 
van bakken nu gerust volop lanceren als een 

Het overdekt en verwarmd terras.

Abdel en Fadwa klinken op
‘tien jaar Hof van Heusden’.

Gezellig rond de Ofyr tafelen met vrienden!

succes en dat gaan we dan ook in de volgende 
maanden zeker doen”, weet Abdel.

Even meegeven dat de Ofyr-vuurschaal ook in 
alle perioden van het jaar kan gebruikt. Het is 
dus niet zoals barbecuën dat alleen bij goed 
weer kan plaatsvinden. Dit is anders door de 
aanpak. En in Hof van Heusden is er verwar-
ming met stralers voor het geval dat het iets 
frisser zou zijn. Alleen op maandag en dinsdag 
is de zaak gesloten. Voor de nieuwsgierigen 
kunnen we ook verwijzen naar de website 
www.hofvanheusden.be waarop je ook al de 
menu’s en aanbiedingen kan terugvinden. 

Belangrijk: er is ook een uitgebreide wijnkaart 
van meer dan 200 soorten wijnen van over 
de hele wereld. Kom proeven en genieten ! – 
(D.D.)

Laarnebaan 99 - Heusden
T. 09-355 39 86
www.hofvanheusden.be

Open: woensdag t.e.m. zondag
           van 12 tot 15 uur en 18 tot 22 uur  
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Dat is een totaal nieuw concept dat zich richt 
naar een opleiding voor goede danser, maar 
dit keer niet noodzakelijk verloopt na het vol-
gen van het klassiek ballet. In het aanbod van 
de heel toegankelijke lessen steken bijvoorbeeld 
Hedendaagse dans, Jazz, Modern Jazz, Modern 
en Neo klassiek en dat zonder andere verplich-
tingen. “Voordien kon je in de Balletschool van 

Balletschool An Van den Broeck heeft 
niet stil gezeten
Bij Balletschool An Van den Broeck, en haar team, valt altijd wat nieuws te rapen. 
An en haar team zitten duidelijk nooit stil, en los van het feit dat de balletschool 
al lang garant staat voor topkwaliteit, heeft men de lat ook plots een level hoger 
gelegd met de introductie van de nieuwe afdeling “Dance 2 Dance Studios”.  

An Van den Broeck enkel een andere discipline 
volgen na een inschrijving klassiek ballet, maar 
dat is dus niet meer zo in de afdeling “Dance 2 
Dance”, weet An.
Het zijn overigens drukke periodes geweest 
voor An Van den Broeck deze zomer. Er moes-
ten overeenkomsten worden afgewerkt met 
de leerkrachten met de bedoeling de Ballet-
school nog meer internationale uitstraling te 
geven. Zo vervoegt internationaal danser, cho-
reograaf en docent Glen Lambrecht het team. 
Naast Hiroshi Wakamasu (Japan) en Yevgeniya 
Stepanova (RU) krijgt Balletschool An Van den 
Broeck nu nog meer en meer een internationale 
uitstraling met klassiek op top niveau. Wie dus 
ballerina wil worden in onze ruime regio weet 
dus zeker waarheen. We verwijzen naar het on-
line inschrijven dat al vanaf 20 augustus via een 
nieuw digitaal platform zal plaatsvinden. Naast 
digitaal inschrijven kan je natuurlijk voor alle 
disciplines proeflessen reserveren.
In juli en augustus waren er de traditionele zo-
merstages voor de kindjes en jongeren en die 
verliepen opnieuw succesvol. Voorts was er 
voordien ook het balletexamen bij einde school-
jaar ’20-’21 waarin burgemeester Elsie Sierens in 
de jury mocht zetelen. Hoog bezoek dus voor 
de balletschool. De lokale burgemeester heeft 
zelf een opleiding ballet achter de rug gehad, 
ze wist dus van wanten bij de beoordelingen. 
Door de coronabeperkingen en het zoeken naar 
nieuwe data voor de al twee keer verplicht uit-

gestelde dansproductie Coppélia werd nu ook een 
oplossing gevonden. Voor dat laatste recital zijn nu 
de data van 2 en 3 april 2022 in NTGent vastgelegd. 
Van deze voorstelling wordt enorm veel verwacht 
want ze hebben er nu binnen de Balletschool heel 
lang en noodgedwongen aan kunnen werken. De 
ouverture zal de moeite zijn, daar moet zeker niet 
aan getwijfeld worden. Vanaf oktober starten ove-
rigens de repetities opnieuw voor deze spetteren-
de productie.
Een van de andere knappe initiatieven draait rond 
decoratie. Huisfotografe Evelyne Sinnaeve maakte 
de voorbije periode nieuwe prachtige foto’s van 
de professionele dansers. Die werken zullen voort-
aan de dansstudio’s decoreren, wat moet leiden tot 
een nieuwe frisse look. Enkele van de foto’s spre-
ken echt tot de verbeelding en zullen zeker heel 
spectaculair ogen. In de marge kunnen we ook ver-
melden dat er vacatures lopen bij de Balletschool 
An Van den Broeck, vooral dan voor de nieuwe 
afdeling Dance 2 Dance zoekt men fijne en vooral 
gepassioneerde leerkrachten (m/v) met een warme 
persoonlijkheid en vooral liefde voor de dans. Ook 
de eventuele lesdagen liggen al vast: maandag 18-
19u., woensdag 20u30-22u., en donderdag 17-22u.

Email: an@balletschool-anvandenbroeck.be 
En misschien kan je voor de kennismaking ook 
eens surfen naar de website: www.balletschool-
anvandenbroeck.be want daar is echt nog veel 
meer te vinden. – (D.D.)

De ballerina’s en de juryleden na het balletexamen 
met o.a. burgemeester Sierens. 

An actief bij haar werk met huisfotografe Evelyne 
Sinnaeve.

 

1 
Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta      –     27/02/2018 

 
 

 

 

 

 

 

Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal 

Apotheek Careels (Greta) 

 

 

 
 

Datum: 27/02/2018 

Projectnummer: 2017KMO165597 
Registratienummer dienstverlener: DV.A219689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

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

www.welskracht.be
0488/155 330

w
ELSkracht

DANCE 2 DANCE  
IS EEN NIEUWE AFDELING  

IN DE BALLETSCHOOL  
Je kan vanaf 8 jaar 1x per week  

les volgen in de volgende  
disciplines:  

Jazzdance, Modern-Jazz,  
Hedendaags en Neo Klassiek.

INFO EN UNIFORMEN  
op zondag 29 augustus  

van 10 - 16 uur. 
De (proef)lessen starten  

op zaterdag 4 september. 

VRAGEN? 0477/39.71.74.

Wil je ballerina worden  
dan kom je naar de balletschool.

Je kan Klassiek Ballet volgen  
vanaf 4 jaar. Ook ruim aanbod voor 

volwassenen zowel recreatief  
als professioneel.  

Lessen vanaf 1x tot 4x per week.

ONLINE INSCHRIJVEN VIA  
WWW.BALLETSCHOOL-ANVANDENBROECK.BE
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Dekenij ‘t Pauwken hervat werking
“Na een lange coronaperiode waarin nagenoeg alle activiteiten stil 
lagen, hervat dekenij ’t Pauwken zijn werking”, zo lieten deken en de-
kenin Etienne Balcaen en Annemie Van Durme ons weten. De dekenij 
wil hervatten met een klassiek BBQ-festijn verzorgd door traiteur Van 
Heule op zondag 5 september (wellicht beperkt tot de buurtbewo-
ners). Volwassenen 30 euro, kinderen -12: 15 euro en -3-jarigen: gratis. 
Info bij dekenin Annemie 0486/687.127. Op zondag 3 oktober is er 
voor het eerst de lang verwachte garageverkoop in de Hanekamlos en 
de wijk Pauwken. De wijk Hanekamlos zal hiervoor zelfs verkeersvrij 
gemaakt worden. Er kan ook een andere plaats gereserveerd bij het 
bestuur. Deelname aan de garageverkoop kost 5 euro.  Voor meer info 
verwijzen we naar het dekenijbestuur. – (D.D.)

JOIN US

  

GRATIS PROEFLES 

bij Lize Accoe & team

GRATIS PROEFLES 

PROEFLESSEN altijd mogelijk

woe 1/09 & zat 4/09

ma 6/09

! NIEUW !   KIDSKOOR (8-11j / 12-14j)

STRICTLY VOICES KOOR (vanaf 15j)

lizaku.com/akunamatata

OOSTAKKER

GENT

INSCHRIJVINGEN ZIJN GEOPEND 

individuele zangles & koor 

INDIVIDUELE ZANGLES
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Kennismakingsdag Turnclub Athena
ZONDAG 12 SEPTEMBER IN SPORTHAL BERGENMEERS

Op zondag 12 september tussen 10u00-13u00 verwelkomen we je op onze kennismakingsdag!

Op deze dag kan je het volledige aanbod van onze club terugvinden op één locatie! Je kind kan 
hierdoor heel eenvoudig in verschillende groepen een proefles volgen. Op het einde van de ini-
tiatie weet je meteen in welke groep je kan inschrijven voor het komende seizoen. Is onze club 
nieuw voor jou of zoekt jouw kind een nieuwe uitdaging binnen onze turnclub? Twijfel dan niet 
en kom zeker langs. We hebben een aanbod voor kleuters, beginners en gevorderden. Na selec-
tie kan je ook toetreden tot de competitiegroepen in Acro, Tumbling of Demo of de recrea acro 
en tumblinggroep. Deze dag is GRATIS en er is geen voorafgaande inschrijving nodig.

Kan je niet aanwezig zijn op de kennismakingsdag, dan kan je tussen 1/9 en 11/9 ook een gratis 
proefles volgen op één van onze locaties.

Meer info: http://turnclubathena.be/gymstars/
Inschrijven: http://turnclubathena.be/inschrijven/                                        Annick Deklerck

Kennismakingsdag 
KOM GRATIS KENNISMAKEN met ons 

lesaanbod OP Zondag 12 september

JOIN
THE CLUB!

Sporthal bergenmeers
Koedreef 1, 9070 Destelbergen

van 10 tot 13u doorlopend

Kunstenaars ‘In Bewondering’…
Met als uithangbord ‘In Bewondering’ stel-
len twee bevlogen amateur-kunstenaars 
een opvallende reeks potloodtekeningen 
tentoon in de kapel (Oase) van WZC Het 
Heiveld, Antwerpsesteenweg 776 (Hospi-
ce). André Maes uit Sint-Amandsberg eta-
leert er portretten van bekende personen. 
Eddy De Rocker uit Gentbrugge laat er be-
kende plekjes uit de regio bewonderen.

Tussen Jan Van Eyck, Albert Schweitzer, Sal-
vatore Adamo, Boudewijn de Groot en vele 
anderen, prijkt ook de kop van Dirk Brossé. 
De Belgische dirigent en componist is af-
komstig van Heusden en dus lokaal voer 
voor WegWijs 9070. Als erfkundig bouw-
goed kan je in bewondering komen van 
o.m. de kastelen van Laarne en Ooidonk, 
het Groot Begijnhof, het bedevaartsoord 
Lourdes en diverse Gentse stadsgezichten.

De expositie is vrij toegankelijk van 29 au-
gustus tot 12 september. Tijdens het week-
end van 10 tot 13 en van 14 tot 18 uur. Ook 
op woensdag en vrijdag van 14 tot 18 uur.

Eric VAN LAECKE 
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“Definitief gestopt”, vertelt Guy Luyckx ons. 
“32 jaar geleden kwam ik bij mijn ouders in 
het bedrijf en 32 jaar hebben wij samen zeer 
veel mooie momenten gehad, maar ook en 
vooral heel hard gewerkt. Wij hebben sa-
men de bloemisterij met zeer veel trots uit-
gebouwd tot wat ze nu is. Maar nu sluiten 
we een tijdperk af. Ik begin aan een nieuw 
hoofdstuk want zo’n bloemisterij runnen is 
tegenwoordig niet meer simpel, onder ande-
re met de milieunormen en bijkomende ad-
ministratie. Ik ben nog relatief jong en heb 
ook geen opvolgers voor wie ik het nog zou 
moeten doen. De mensen zullen wel begrij-
pen dat het een moeilijke beslissing is uit het 
hart en waar lang over nagedacht is”, weet 
Guy Luyckx.
De bloemisterij was oorspronkelijk een klein 
familiebedrijf in de Molenstraat waar mid-
den vorige eeuw eerst het gezin Gustaaf De 
Mol woonde. Het was toen zo’n 1.000 m2 
groot aan serres en gespecialiseerd in aza-
lea’s en begonia’s. Gustaaf had twee doch-
ters, waarvan Denise de zaak verderzette 
na haar huwelijk met Raymond Luyckx. Va-
der en moeder Raymond en Denise Luyckx-
De Mol bouwden het bedrijf verder uit. Later 
kwam hun zoon Guy in het bedrijf om het uit 
te bouwen tot wat het nu is: zo’n 10.000 m2 

Gekende bloemisterij Luyckx gaat definitief dicht
Het heeft veel mensen verrast en het was ook niet vooraf aangekondigd, 
maar de gekende bloemisterij Luyckx in de Molenstraat in Destelbergen is in 
de vakantieperiode gestopt. Een woordje uitleg over het hoe en waarom.

serres groot.  Het bedrijf kweekte de mees-
te perkplanten en azalea’s zelf, wat heel ar-
beidsintensief was. De kwaliteit was gekend, 
alleen al voor de perkplanten zijn er in de 
loop der jaren veel veranderingen gebeurd. 
De soorten zijn niet meer vergelijkbaar met 
die van vroeger, het werden allemaal nieu-
we planten die qua groei, kleur en bloeitijd 
enorme verbeteringen hebben ondergaan. 
Het aanbod groeide jaar na jaar en de laat-
ste jaren was het een echt grote bloemisterij 
geworden waar je ook olijfbomen, bougain-
villia, oleanders en allerlei andere in- en uit-
heemse planten en bloemen kon kopen. De 
maanden april en mei waren topmaanden 
met zeer veel klanten. 
“Dat tijdperk sluiten we nu af”, vertelt Guy 
Luyckx. “Het was voor ons een voorrecht om 
dit allemaal mee te maken, we hebben ons 
ingezet voor de vele klanten, maar ik moet 
vooral mijn moeder en vader enorm danken 
voor de kansen die ik heb gekregen om dit 
allemaal te verwezenlijken. En uiteraard ook 
mijn broer Luc en de andere familieleden en 
vrienden. Het is nu tijd om nieuwe dingen te 
leren kennen en vooral om iets meer rust te 
kunnen inbouwen. Maar ook om meer leven 
te hebben in plaats van geleefd te worden. 
Het is van ’s morgens tot ’s avonds werken en 

De gekende bloemisterij Luyckx 
in de Molenstraat. (D.D.)

er ook nog een heuse administratie op nahou-
den. Ik ben nu vijftig jaar en krijg nu de kans 
om een andere weg in te slaan en ben Luc 
en Michiel De Guchtenaere dankbaar voor de 
opportuniteiten die ze mij hebben aangebo-
den. Ik ben ook onze vele klanten dankbaar 
voor de jarenlange trouw aan ons bedrijf. Het 
was en blijft een fantastische periode in mijn 
leven, maar het is tijd om nieuwe horizonten 
te verkennen”,  besluit Guy Luyckx.
Wat er precies met de bloemisterij gaat ge-
beuren is nog koffiedik kijken. Dat is dui-
delijk iets voor later en niet meteen aan de 
orde. Wie nog een cadeaubon heeft van de 
bloemisterij Luyckx kan daarmee nog terecht 
bij de adressen die Guy Luyckx graag aanbe-
veelt. Bij Alain en Saskia Poelman-Vandevel-
de in de Palingstraat 31 in Destelbergen of 
bij AVEVE bij Annie Van Rentergem, Gouden-
handwegel 9 in Destelbergen. “Ik kan deze 
mensen, die vrienden zijn, ten zeerste aan-
bevelen. Ze hebben dezelfde kwaliteit in 
huis en het is in de onmiddellijke nabijheid. 
– (D.D.)

De laatste beelden deze zomer 
van de serres binnenin. (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

DE MEYER BVBA
Metsel- en betonwerken

Nieuwbouw en verbouwingen

Notaxlaan 1 - 9070 Destelbergen
joh_demeyer@hotmail.com

0472-233 407

30
JAAR
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Vragen? Stuur ze naar wijkscheldehof@gmail.com

ROMMELMARKT

Zondag 5/9/2021 van 09:00 – 17:00

Ververijstraat - 9070 Destelbergen

De zolders en garages van de Wijk Scheldehofbewoners puilen 
uit! Ga op zoek naar hun verborgen schatten.

20 Standhouders
Koopjes

Springkasteel gratis
Gelegenheid een drankje aan te schaffen

Kom gerust een kijkje nemen!

Ververijstraat

Dendermondesteenweg

Scheldelaan

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Iedereen kan gerust langsgaan want er wor-
den allerlei boeken te koop aangeboden en 
niet alleen over erfgoed en geschiedenis! De 
opbrengst van deze verkoop gaat volledig 
naar de werking van de vzw’s, vooral voor 
aanschaf materiaal en onderhoud van het ge-
bouw. Dit jaar is de hoeveelheid boeken ook 
zeer groot, want door corona werd alles uit-
gesteld en bleven er boeken binnen komen.
Eigenlijk zitten er 3 vzw’s in het convent nr. 46 
gehuisvest die samen ons plaatselijk erfgoed 
proberen te bewaren. Het ‘Documentatie-
centrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits 
Gysseling vzw’, kortweg DSMG, omvat een bi-
bliotheek en archief over de geschiedenis van 
Gent en omliggende gemeenten. De werking 
wordt gesteund en geleid op vrijwillige basis 
door twee heemkundige kringen, namelijk 
‘de Heemkundige en Historische Kring Gent 
vzw’ (“Ghendtsche Tydinghen” centrum Gent) 

en ‘de Heemkundige Kring 
De Oost-Oudburg vzw’ (van 
Dampoort in NO richting 
tot Mendonk, Zaffelare en 
Zeveneken). DSMG bestaat 
ondertussen al iets meer 
dan 50 jaar, wat jammer 
genoeg ook niet uitbundig 
kon gevierd worden.
Het convent Engelbertus is 
eigendom van de vzw Groot 

DSMG klaar 
voor hun grote 
boekenverkoop!
Op zaterdagen 25/09 en 2/10 
EN zondagen 26/09 en 3/10 
organiseert DSMG opnieuw een 
grote tweedehands boekenverkoop 
in de Begijnhofkerk van het 
Elisabethbegijnhof in Sint-
Amandsberg, telkens van 10u-18u. 
Wat meer uitleg...

Begijnhof Sint-Elisabeth in Sint-Amandsberg. 
Het wordt door de stad Gent gehuurd en ter 
beschikking gesteld, DSMG mag het gebouw 
gratis gebruiken mits betaling EGW en onder-
houd van het gebouw. Voorzitter Bert Vervaet 
en ondervoorzitter Louis Gevaert zijn de drij-
vende krachten, maar ze kunnen rekenen op 
een 45-tal vrijwilligers die het hele archief en 
de bibliotheek mee draaiend houden. Het DS-
MG is elke week open op dinsdag na afspraak 
van 9 tot 17u.30, de donderdag na afspraak 
van 14 tot 17 uur en elke zondag zonder af-
spraak van 10 tot 12 uur. Elke dag zijn er vrij-
willigers actief om alles wat binnengebracht 
wordt te sorteren en archiveren. Het doel van 
het DSMG is dus het verzamelen, conserveren, 
beheren en voor raadpleging ter beschik-

king stellen van boeken, 
tijdschriften, affiches, 
foto’s, film -en video-
materiaal, prentkaarten, 
historische en actuele 
documentatie met be-
trekking tot het wer-
kingsgebied. Alles staat 
in diverse kamers geor-
dend volgens gemeente, 
rubriek, persoonsnamen, 
gebeurtenis enz.
Je kan vooraf via de 
websites al checken of 
er iets is wat je zoekt en 
het dan persoonlijk gaan 
bekijken of ontlenen. 
Alle vrijwilligers actief 
in de diverse vzw’s zijn 
super vriendelijk en heel 
geduldig en na een jaar 
stilliggen van alle activi-
teiten wegens het dui-
velse virusje is iedereen maar wat blij weer te 
kunnen verder werken. 
Vrijwilligers zijn zeker nog steeds welkom en 
momenteel zijn de verenigingen vooral op 
zoek naar mensen met computerkennis om 
alles verder digitaal te kunnen oplijsten of ar-
chiveren. Maar je kan ook gewoon lid worden 
van de kringen om zo regelmatig op de hoog-
te gehouden te worden van wat er in onze 
streek ‘een geschiedenis heeft’. Wie denkt 
boeken of documenten te kunnen schenken 
mag dat altijd doen, niets zelf sorteren want 
wat wij misschien naar het containerpark wil-
len brengen, kan voor de heemkunde heel 
belangrijk zijn!
Meer info op de diverse websites of in het 
centrum zelf natuurlijk.
www.dsmg.be - www.deoostoudburg.be
www.ghendtschetydinghen.be 

Tekst: Buyle Ulrike
Foto’s: DSMG
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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

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 wegge-
legd. Voor alle duidelijkheid, ik ben geen 
zuivere country-danser, dit laat ik over aan 
de countryclubs. Ik breng een gevarieerd 
programma en laat jullie dansen op alle 
muziekgenres.         

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

In september 2021 wil ik graag mijn dans-
activiteiten uitbreiden als er voldoende in-
teresse is en starten met een nieuwe groep 
in Sporthal Bergenmeers te Destelbergen. 
De lessen gaan door op dinsdag en starten 
om 16u . 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 trou-
wens gratis. Wil je blijven dansen dan kan 
je nadien ervoor 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 gegeven. 

Wil je graag nog wat meer info,
mail me of bel me gerust op. 
Dante1vdw@telenet.be 
Gsm: 0477/354129

NIEUWE CLUB
ZOEKT LIJNDANSERS
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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

“Wie een knijtenbeet krijgt kan daar dagen-
lang last van hebben, soms is doktersbezoek 
nodig en gebruik van Fucidin (op voorschrift) 
of een ander zalfje kan daarbij helpen. Ook 
uitwassen met warm water en zeep, in elk 
geval proberen een infectie te vermijden. 
Maar je hebt zeker last van jeuk, zwelling en 
pijn”, weet Lucie Clauwaert die op een ap-
partement aan de Scheldelaan woont. “Ze 
duiken vooral ’s avonds op, en al zeker als 
het niet regent. Soms zijn ze er dagen niet, 
en dan duiken ze plots toch onverwacht op, 
ze zijn blijkbaar verzot op ‘mensenvlees’ 
denk ik”, weet ze.
Lucie is niet de enige die er last van heeft, 
de bewoners van de Scheldelaan, Schelde-
kant, Nijverheidskaai, Waterkluiskaai of Jan 
Delvinlaan zijn inmiddels met een paar hon-
derd die terecht klagen over die mugjes die 
zo hard steken en voor flink wat ongemak 
zorgen. Hun bezorgdheid lieten ze al horen 

In Destelbergen, Sint-Amandsberg en Gentbrugge

Bewoners Scheldebuurt zijn knijten echt beu
Aan de bewoners van de Scheldedijken of dicht in de buurt van de 
Scheldemeander tussen Destelbergen en Sint-Amandsberg moet je de knijten 
niet meer leren kennen. Voor de anderen: knijten zijn bijna onzichtbare mugjes 
die vooral in de avonduren plaatselijk voor heel wat last kunnen zorgen.

in de media, en recent nog op AVS en in het 
nieuws van VRT. 
De knijten leven enkel buitenshuis en zijn ze-
ker niet te verwarren met dondervliegjes of 
andere muggen, het is een speciaal hardnek-
kig soort die massaal leeft langs waterlopen 
en op plaatsen waar ze veel vers slib vinden 
om hun eitjes in te leggen. De knijten waren 
er meer dan twintig jaar geleden niet toen 
de Schelde nog een echte rivier was. Het is 
vooral door dat slib dat ze ontstaan zijn. Het 
slib wegdoen zal waarschijnlijk geen optie 
zijn, want dat zou een immens werk worden, 
wel zorgen dat de Schelde opnieuw hoog- 
en laagtij op regelmatige basis heeft. Kort 
samengevat is het probleem dus een gebrek 
aan de bovenstroomse afvoer tussen Destel-
bergen, Gentbrugge en Sint-Amandsberg 
dat voor een ideale kweekbodem zorgt. 
Het voorbije jaar werden al maatregelen ge-
nomen om de knijtenplaag in te dijken zo 

vernemen we bij de groen-
dienst van de stad Gent. 
Daarbij werden geulen ge-
creëerd die meer reliëf in 
het slib brengen wat de af-
watering zou moeten ver-
beteren. Buurtbewoners 
denken echter dat de plan-
tengroei aan de kant van 
de Schelde optimaal is voor 
het slib, maar dat is niet zo. 
Door een betere afwatering 
kan het riet beter gedijen en 
door de rietkragen zet het 
slib zich vast en droogt het 
vaak uit. Natuurlijk heeft de 

regen van de voorbije weken een nefaste in-
vloed gehad op de ontwikkeling van én het 
slib én de knijten.
Andere plannen zijn om aan de oeverhelling 
te opteren voor de aanplant van sleedoorn 
en wilgen. Deze boomsoorten kunnen een 
windscherm creëren, wat misschien de knij-
ten zal tegenhouden. In elk geval verwacht 
men wel veel van de plannen van de Vlaam-
se Waterweg om er opnieuw een echte getij-
denstroom van te maken.  Versta daaronder 
dat er meer debiet aan water in deze Schel-
dearm zou vloeien. Nu is de Scheldearm 
vooral aangezand door dat gebrek aan bo-
vendebiet. Met meer water zouden de lar-
ven van de knijten worden weggespoeld. 
Droge periodes doet de knijtenpopulatie ex-
plosief aangroeien dat weten we nu. Maar 
om de problemen van de bewoners effec-
tief aan te pakken is duidelijk meer nodig. 
Het slib vormt een gevaar via de aanzanding 
voor de overstromingsveiligheid, want water 
uit de aanvoer van de zijwaterlopen naar de 
Schelde wordt daardoor ook bemoeilijkt. Het 
hangt dus allemaal een beetje aan elkaar, en 
daar moet het Sigmaplan in de toekomst aan 
verhelpen. Het herstel van de getijdennatuur 
waarvan sprake is moet er liefst zo snel mo-
gelijk komen, want alle maatregelen die nu 
genomen worden zijn vaak alleen maar lap-
middelen. Althans dat is de algemene indruk 
van de buurtbewoners van de Scheldemean-
der. – (D.D.)

Een luchtfoto van de Schelde waarbij het 
slib heel goed in beeld is gebracht. (D.D.)

 Fel vergrote en gevreesde knijten 
die men spuugzat is. (D.D.)
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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
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Restaurant wordt
terug feestzaal 

Vanaf 16 augustus zijn we terug 
omgeschakeld van restaurant naar 

feestzaal. De boekingen beginnen terug 
op te starten en we gaan volop voor onze 

hoofdactiviteiten, zoals we het ondertussen 
al 12 jaar doen: feestzaal & catering.

 
Heb jij ook zin in een feestje?

Reserveer nu nog onze zaal of boek ons voor 
catering bij u thuis of op bedrijf.

 
We hopen snel terug onze

Dinner & Dance om te starten
en denken al aan een nieuwe formule!

Meer info volgt .

Interesse? Schrijf u zeker in
op onze nieuwsbrief via de site 

www.delagevuurse.be
 

VOOR DE KIDS:
WE HEBBEN EEN NIEUWE SPEELTUIN !

De Lage Vuurse
Motorstraat 115 - 9000 Gent - T. 09 251 08 08

In Wegwijs zijn er de voorbije maanden al en-
kele verschenen met Guust de Puienklopper 
(†), Raymond de Galliër en Johan Dumoulin. 
Er zijn er natuurlijk veel meer. Vandaar dat 
we met een reeksje kunnen beginnen met 
telkens een gekende figuur. Vaak mensen 
die al overleden zijn dat terzijde. Eén van 
die figuren is wijlen grafmaker Robert De 
Craene. Het toeval wil dat ook zijn echtge-
note Henriette De Visscher in dienst van de 
gemeente werkte. Samen hebben ze meer 
dan een 60 jaar in dienst van de gemeente 
gewerkt. Beide zijn al lang overleden, maar 
vooral Robert was een markant figuur. Zijn 
taak contrasteerde enorm met die van zijn 
vrouw. Waar Henriette de officiële ontvang-
sten mee organiseerde in het gemeentehuis 

Robert De Craene, dé grafmaker
Op de sociale media (FB) hebben we deze vakantie een oproep gelezen met 
de vraag wie nog iets weet over markante of bekende dorpsfiguren uit onze 
gemeente. Zo’n vraag valt bij mij niet op een koude steen, want de voorbije 
halve eeuw heb ik tal van interviews gedaan met bekende dorpsfiguren.

BEKENDE DORPSFIGUREN (1)

en dus mee een bubbeltje mocht drinken op 
de fijne kanten van het leven, werd Robert 
bijna dagelijks geconfronteerd met het leed 
van veel mensen. Het echtpaar was enorm 
gekend want je kwam vaak met hen in con-
tact, zij het voor de ene op een minder aan-
gename manier dan de andere.
Robert De Craene begon zijn beroepsloop-
baan in het Amerikaans leger. Na de Tweede 
Wereldoorlog was hij in militaire dienst ge-
bleven, maar toen de U.S. afzag van vreemd 
personeel om hun militaire eenheden te be-
volken, besloot hij in dienst van het Belgisch 
leger te gaan. Als oorlogsvrijwilliger had hij 
immers voorkeurrechten opgebouwd, wat 
hem ook perspectief gaf bij de gemeente 
Destelbergen waar zijn toekomstige vrouw 

woonde. Destelbergen zocht een grafmaker 
en Robert zag wel iets in die vaste functie. 
Zijn echtgenote kwam overigens ook als 
schoonmaakster in dienst bij de gemeente.
Robert moest het vak zelf leren, want de 
vorige grafmaker was overleden waardoor 
de functie vacant kwam. De Craene vertelde 
ons ooit dat de put 1,50 meter diep moest 
zijn, bij bijzetting soms tot 2 meter. In de zo-
mer een makkie, maar in de winter stond al 
vaak na 1 meter water in de put. Die werd 
dan bewust veel groter gemaakt. En de prij-
zen in zijn beginperiode? De gewone con-
cessie was gratis, de gekochte grond liep op 
tot 42.000 oude B.fr., een familiekelder zelfs 
kostte 46.000 in die periode. Maar dan was 
er sprake van gemetste kelders wist hij. 
De Craene maakte af en toe discussies mee 
op het kerkhof. Erfeniskwesties die daar 
uitgeklaard werden, vaak niet heel fraai 
om horen. Maar Robert had zwijgplicht, en 
noemde nooit namen. Hij had het ook over 
ontgravingen waarbij telkens een bediende 
van de burgerlijke stand moest aanwezig 
zijn om een p.v. op te stellen. Robert moest 
daarvoor tekenen en de bediende ook, want 
dat gaat allemaal heel officieel. Een keer 
kwam een man kijken bij de grafmaker waar 
de laatste doden zouden worden begraven. 
Hij informeerde naar een plaatsje dicht bij 
een spar, want hij zei tamelijk schalks, straks 
lig ik hier misschien ook. “We grapten wat, 
maar enkele dagen later was die man echt 
overleden. Hij was uit het leven gestapt en 
kwam vooraf zijn put bespreken”. Robert 
kon het nauwelijks geloven dat iemand zo-
iets zou doen. 

Wijlen kunstenaar Erik Roets maakte 
een tekening van Robert De Craene. 
(D.D.)

De grafmaker samen met de toen 
jonge Denis Vercruyssen. (D.D.)
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Dé juwelier die dicht bij jou staat

Hij kiest zijn eigenweg als jouw juwelier aan huis

Christiaan Van Bignoot
Maak kennis met

Een rouwjuweel?

discreet jouw verlovingsring kiezen?

Verras je partner met een afspraak aan
huis voor jullie trouwringen

Snel bereikbaar via whatsapp 0478 641 113

Afspraak na de kantooruren of in hetweekend?

Christiaan Van Bignoot

Bijzondere verjaardag?

www.christiaanvanbignoot.com

Samen met zijn echtgenote bij hun viering toen 
ze samen in pensioen gingen. (D.D.)

Een andere keer kwam een vrouw huilend 
naar Robert de grafmaker omdat ze dacht 
dat er iemand die ze kende misschien le-
vend was begraven. Bij nader onderzoek 
bleek het heel uitzonderlijk om een mol 
te gaan die aan het wroeten was in de da-
gen voordien dichtgegooide aarde. “Je kan 
dan wel lachen, maar het is soms wel om 
te grienen natuurlijk”, vertelde De Craene 
ons toen. Dit zijn we echt nooit meer ver-
geten, want de manier waarop hij dat ver-
telde deed me schuddebuikend lachen.  De 
Craene kwam ook vandalisme tegen op het 
kerkhof, ook in Heusden waar hij na de fu-
sie ook vaak grafdelver was. “Er was hier 
ooit een persoon die vele grafstenen ver-
nielde, hakenkruisen kwam verven en heili-
genbeeldjes in het kapelletje vernielde. Die 
man kon later geïdentificeerd worden op 
mijn aanwijzingen, want een kerkhof daar 
moet je respect hebben en geen vandalis-
me uithalen, wist hij.  En ook bloemen ver-
plaats je niet van graf, dat is echt grof. Jaar-
lijks werd Robert geconfronteerd met een 
honderd overleden inwoners, dat was ook 
voor de tijd dat er veel meer gecremeerd 
werd. De moeilijkste taak was het bewaken 
van het dodenhuisje op het kerkhof. Nu be-
staat dat niet meer, maar toen wel. Perso-
nen die verongelukten werden daar heen-
gebracht en Robert moest daar telkens zijn 
opwachting voor maken om die doden te 
bewaken. Zoiets hakte er altijd in want het 
waren vaak jonge mensen. Aan begrafenis-
ondernemer Denis Vercruyssen had Robert 
altijd een goede vriend, waarmee hij vaak 
een babbel kon maken. “Die mens begreep 
wat mijn beroep inhield, dat was pas een 
toffe mens”, zei hij ons. Denis zal het na 
zoveel jaren nog graag eens horen. – (D.D.)

“Een streepje zon en een heerlijk ijsje… meer 
is er niet nodig om dat zomers gevoel op te 
roepen. Overal waar we neerstrijken met onze 
gratis ijsjes is het feest. Kinderen krijgen keu-
zestress terwijl de ouders staan bij te praten 
met mensen uit de buurt. De vele maanden 
lockdown en strenge coronaregels hebben de 
behoefte aan ontmoeting in de buurt enkel 
groter gemaakt,” aldus Robbie Van Vooren van 
beweging.net MVL. 

Leefbaarheid
Beweging.net Midden-Vlaanderen wil met dit 
initiatief het oor te luisteren leggen naar wat er 
leeft in de buurt. Terwijl men een ijsje bestelt, 
kan men met een magneet aanduiden waar 
men graag werk van zou maken in de buurt: 
netheid, verkeersveiligheid of speelruimte. 

Coole ijsjes voor een warme buurt 
Een goed buurtgevoel is goud waard. Beweging.net Midden-Vlaanderen trekt er deze 
maand op uit met een ijskar om in verschillende buurten te peilen naar dat buurtgevoel. 
Op donderdag 10 juni was  Destelbergen aan de beurt.

“Buurten worden leuker, socialer en veiliger 
als buren elkaar kunnen ontmoeten en zich sa-
men inzetten voor hun buurt. Vanuit beweging.
net ondersteunen we initiatieven die de lokale 
betrokkenheid vergroten. Want een mooiere 
samenleving begint nu eenmaal in de eigen 
buurt!”

Dit lokale initiatief kadert in het grotere pro-
ject ‘Het buurtgevoel van Vlaanderen’ dat on-
line loopt op de website www.buurtgevoel-
vanvlaanderen.be. Daar kan je nog tot eind 
augustus terecht om de korte enquête in te vul-
len en mooie prijzen te winnen.

Kijk op www.beweging.net/mvl of de ijskar bin-
nenkort ook nog in jouw buurt langskomt!



24                              Nr. 114 - September 20219070

Rode Kruis – DESTELBERGEN / HEUSDEN 
organiseert opnieuw de cursus EHBO 

 
Waar:  Kouterstraat 129 – 9070 Destelbergen 
Wanneer: Basiscursus: 

Week-opleiding (19u – 21u): 4 + 6 + 11 + 13 + 18 + 20 + 27 okt. 
Weekend-opleiding (8u – 12u30): 13 + 20 nov. / 4 + 11 dec. 

  Vervolgcursus: 
Week-opleiding (19u – 21u): 31 jan / 2 + 7 + 9 + 14 + 16 + 23 feb. 
Weekend-opleiding (8u – 12u30): 12 + 19 + 26 ma. / 2 apr. 

Inschrijven: vorming@destelbergen.rodekruis.be of GSM 0474/48.56.52 
  vorming@heusden.rodekruis.be of GSM 0478/50.89.85 
 
De afdelingen hebben continue nood aan vrijwilligers. WIl jij je medemens helpen? Dan krijg 
je binnen onze Rode Kruiswerking de beste kansten jezelf op eigen ritme te ontplooien. 
Contacteer ons, zeker doen! 

 
Eerste hulp en Helper 

Kleine broer schaaft zijn elleboog, zus verzwikt haar voet tijdens een wandeling, opa grijpt 
naar zijn borstkas wanneer hij de trap afkomt, grote zus maakt spaghetti voor haar 

kotgenoten en verbrandt zich, op de sportclub zijgt een medespeler neer, … 
 

Allemaal situaties waarbij kennis van eerste hulp goed van pas komt. 
Wie de cursus Eerste Hulp van Rode Kruis – DESTELBERGEN / HEUSDEN heeft gevolgd,  

weet perfect wat er te doen staat. 
 

De cursus is gratis en bovendien kort maar krachtig: op die tijd ben je in staat om hulp te 
verlenen bij tal van eerstehulpsituaties. 

Kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen stelpen, omgaan met verslikking, breuken, 
verstuikingen en ontwrichtingen: je leert het allemaal. 

 
Ook vergiftigingen en hoofd- en wervelletsels komen aan bod, en de aanpak van een 

hartaanval of beroerte. Bovendien leer je reanimeren. 
En het belangrijkste van allemaal, je leert hoe je een eerstehulpsituatie moet inschatten en 

aanpakken, of het nu om een groot of een klein ongeval gaat. 
 

Tijdens de cursus kom je meer te weten over flauwte, hersenschudding, insectensteken en 
tekenbeten, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, zonneslag en hitteslag, epilepsie, 

koortsstuipen, diabetes en amputatie. 
 

Op het einde van de cursus kan je de opgedane kennis testen. 
Wie slaagt krijgt het brevet Helper. 

 

!!GEWOON DOEN!! 
 

Rode Kruis – DESTELBERGEN / HEUSDEN zoeken helpende handen 
 

Bij ons is er plaats voor verschillende soorten van helpende handen 
Een warme babbel, hulp bij de bloedafname, Eerste Hulp verlenen, 

opleidingen geven, helpen in de jeugdwerking, … 
Jouw inbreng betekent veel voor de bevolking en samen maken we er een succes van. 

Meer info via  
voorzitter@destelbergen.rodekruis.be of GSM 0473/50.65.56 

voorzitter@heusden.rodekruis.be of GSM 0476/56.57.45 
Zie ook www.rodekruis.be/afdeling/destelbergen 

Voel je je aangesproken? Heb je een beetje tijd over? NIET twijfelen! 

Malpertuus voortaan
AniCura Dierenartsencentrum
Malpertuus
Dierenartsencentrum Malpertuus uit de 
Leenstraat in Heusden heeft zich recent 
aangesloten bij de AniCura groep. Door 
deze nieuwe samenwerking gaat men ver-
der onder de naam AniCura Dierenartsen-
centrum Malpertuus. AniCura is sinds 2011 
uitgegroeid tot Europa’s meest toonaange-
vende aanbieder van diergeneeskundige 
zorg met een absolute focus op kwaliteit. 
Per jaar behandelt AniCura zo’n 3 miljoen 
huisdieren in heel Europa. Nu AniCura haar 
groep ook in België uitbouwt, heeft Mal-
pertuus ervoor gekozen zich bij hen aan te 
sluiten. Men is er namelijk van overtuigd 
dat men op deze manier nog beter de 
kwaliteit van het zorgaanbod kan ontwik-
kelen en hierbij kan blijven tegemoetko-
men aan de steeds hogere verwachtingen 
van huisdiereigenaren. Huisdieren zijn im-
mers volwaardige gezinsleden geworden 
en verdienen daarom de beste zorg. Door-
dat we nu deel uitmaken van het grote in-
ternationale netwerk van gepassioneerde 
dierenartsen en specialisten van AniCu-
ra, kan men nog gemakkelijker kennis en 
ervaringen delen met elkaar en meer in-
vesteren in medische infrastructuur en de 
ontwikkeling van nieuwe behandelingen. 
– (D.D.)
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Siësta te Durbuy–Barvaux     www.chaletsiesta.be    0476 84 68 51 

 
Sfeervol ingericht Betaalbaar door de particuliere verhuur 

In de bosrijke Belgische Ardennen : rustig en centraal gelegen 

Ëen comfortabel vakantiehuis voor 6 personen 

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

 

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

 

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

FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR  NA EEN TELEFOONTJE !! 

De postzegelclub van Destelbergen werd opgericht in 1984. De bij-
eenkomsten van de vereniging vonden in de beginjaren afwisselend 
plaats in de eetzaal van de gemeenteschool van Destelbergen en de 
meisjesschool in Heusden. Later verhuisden ze naar zaal Tesla. Nu ko-
men ze al 14 jaar samen in De Nieuwe Admiraal in Destelbergen. 

Ruilen, kopen en verkopen
De club telt tegenwoordig een 20-tal leden uit Destelbergen en Heus-
den. Zij komen elke derde zondag van de maand samen om postze-
gels te ruilen, kopen en verkopen. In mindere mate verzamelen en 

ruilen enkele leden ook munten. Boven-
dien gaf de club voor zijn tienjarig be-
staan zelf ook twee munten uit. 

De verzamelaars specialiseren zich vaak in 
postzegels over bepaalde onderwerpen 
zoals stripfiguren, honden, katten of het 
buitenland. Dankzij het verzamelen leren 
ze ook heel wat bij over die thema’s.

Vereniging in de kijker

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

Tombola
Bij elke bijeenkomst wordt een gratis tombola georganiseerd waarbij al-
le leden zeker met een prijs naar huis gaan. Verder organiseert de club op 
het einde van het jaar een grote tombola waarbij de leden die doorheen 
het jaar het vaakst aanwezig waren eerst hun prijs mogen kiezen. Verder 
krijgen de leden korting als ze onder andere zegels, munten of albums ko-
pen via postzegelhandel De Clercq in Gent. Een deel van de opbrengst van 
de aankopen gaat naar de clubkas.

Nieuwe voorzitter
Sinds kort heeft de postzegelclub een nieuwe voorzitter. Marleen Leys 
nam namelijk de fakkel over van wijlen Roger Rawoens. Ook Etienne Van 
Der Cruyssen (ondervoorzitter) en Wim Van Der Cruyssen (penningmees-
ter) maken deel uit van het bestuur.  

Contact
De postzegelclub is op zoek naar jong bloed. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen via wim.van.der.cruyssen@telenet.be . Wie wil kan gratis 
een bijeenkomst bijwonen om de club beter te leren kennen. 

Het lidgeld bedraagt 5 euro voor jongeren, 7 euro voor gepensioneer-
den, 10 euro voor volwassenen en een familiekaart kost 12 euro. Steu-
nende leden betalen 15 euro en ereleden 25 euro. Mensen met een 
handicap kunnen gratis lid worden. 

Tekst en foto’s: Ellen Van Laere
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NIEUW IN ONZE DEELGEMEENTE

Maandag = marktdag
in Heusden 
We hebben er lang op moeten wachten 
(ook door corona één jaar uitgesteld), 
maar nu is hij er eindelijk toch: de 
wekelijkse marktdag op maandag 
op het dorpsplein in Heusden. Net 
voor het drukken van deze Wegwijs 
woonden we nog de eerste markt bij. 
Zestien standhouders en telkens ook 
via een beurtrol lokale middenstanders 
om hun producten en diensten voor te 
stellen, zijn er welkom.

Aanvankelijk was het weer niet schitterend, 
met wat motregen in de aanvangsfase, 
maar rond 11 uur kon burgemeester Elsie 
Sierens kort de mensen verwelkomen en gaf 
dan het woord aan schepen Wim Raman. 
“De markt moet de lokale middenstand en 
horeca ook een duwtje in de rug geven. Er 
werd lang over nagedacht, ook over de ide-
ale dag, en we kwamen uit op maandag, 
omdat er dan in de omliggende gemeenten 
geen markten zijn. Zo kunnen we wellicht 
een ruim aanbod blijven bieden met vol-
doende kramen”, zo benadrukte schepen 
Wim Ramen in zijn speech. “We beseffen 
als gemeentebestuur dat Heusdendorp dan 
op maandag wat minder parkeergelegen-
heid zal hebben, maar dat wordt opgelost 
met pendelbusjes die zullen vertrekken op 
het Eenbeekeinde (Verenigde Natieslaan), 
aan de carpoolparking van de R4, en dit op 
geregelde tijdstippen, tot vier keer per dag, 
zodat de mensen die van verder komen de 
auto niet hoeven te nemen. Voor de Heus-
denaars raden we aan om tevoet te komen, 
of met de fiets. Er wordt voor fiets-parkeer-
plaatsen gezorgd”.
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Zestig jaar gehuwd zijn, en dan een verrassingsfeestje krij-
gen bij je zoon Bart in de Bremwegel, dat is wat Roland 
Waegebaert en Annie Van der Stricht, uit Park Hovelin-
gen uit Heusden overkwam op zaterdag 7 augustus. Het 
diamanten huwelijkspaar leerde elkaar kennen in Uitber-
gen, waar Annie woonde en Roland familie had. Op 8 juli 
1961 traden ze er in het huwelijksbootje. Van beroep was 
Roland secretaris van een notariszaak in Zomergem. An-
nie zorgde voor het gezin. Het huwelijkspaar, al zestig 
jaar samen kreeg twee zonen, vijf klein- en drie achter-
kleinkinderen. Burgemeester Elsie Sierens en schepen Eva 
Rombaut vertegenwoordigden het schepencollege op het 
verrassingsfeest in de mooie tuin. Het was het eerste paar 
dat officieel bezoek kreeg na ruim één jaar coronabeper-
kingen. Vanaf september zou al iets meer kunnen, verna-
men we. Naast de traditionele geschenken kregen ze een 
bloemenruiker en een mooie fles wijn. – (D.D.)

Diamanten huwelijkspaar Roland en Annie Waegebaert in Heusden

De markt vindt steeds plaats vanaf 10 uur 
tot 17 uur, zodat de verkeersdrukte aan 
de scholen wordt vermeden. “We weten 
dat het overgrote deel van de bezoekers 
55-plussers zijn, maar we willen ook jongere 
mensen de kans geven de markt te bezoe-
ken. En mensen die vroeg gedaan hebben 
met werken hebben dan ook nog de moge-
lijkheid even naar de markt te komen”.
In het bijzijn van verschillende pers-fotogra-

fen volgde het of-
ficiële doorknippen 
van het lint. Ook 
een cameraploeg 
was aanwezig om 
dit feestelijk gebeu-
ren vast te leggen. 
Een twee-koppig 
muziekbandje, mét 
steltenloper aan de 
trom, zorgde voor 
wat sfeer. Terrasjes 
op dorp en in de 
zijstraat waren ook 
goed bezet. – J.C. 

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

26.850 euro
48.068 km
01/2017
Benzine
89 kW (121 PK)
Automatisch

25.950 euro
9.889 km
05/2019
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

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

13.899 euro
13.821 km
10/2018
Diesel
77 kW (105 PK)
Manueel

23.450 euro
10.695 km
02/2017
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

11.999 euro
475 km
01/2021
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

21.450 euro
9.670 km
08/2020
Diesel
84 kW (114 PK)
Manueel

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

Mitsubishi Outlander 2.0i, 4WD, business, nav.Fiat Spider 1.4 Multiair Lusso - sensoren/camera

Mitsubishi Space Star 1.2 cleartec invite, Euro6

Fiat Doblo lichte vracht maxi, 2 pl, euro 6Fiat Panda 1.0i MHEV Cross 5 pl - demo

Fiat 124 Spider 1.4 Multiair Lusso- parkassistJeep Renegade 1.6 MJD - Ad Blue - demowagen

Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV - Navigatie

www.garagemartens.be

6.950 euro
73.520 km
09/2013
Benzine 
51 kW (69 PK)
Manueel

Fiat 500 - 1.2 Lounge /panor. dak/leder int.

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

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6
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Wijkfeesten in
Gebuurtekring
Ledebeek
Voor diegenen die deze editie van Wegwijs 
vroeg in de bus krijgen kunnen we last minu-
te nog het volgende meegeven. Eind augus-
tus organiseert de Gebuurtekring Ledebeek 
de jaarlijkse wijkfeesten. Van vrijdag 27 
augustus tot zondag 29 augustus zijn er tal 
van activiteiten die bovendien coronaproof 
kunnen verlopen. Op vrijdag wordt gestart 
tussen 19 en 20u30 met een openingsrecep-
tie. Om 21 uur (en tot 22u30) is er een gratis 
gastoptreden van buurtbewoners.
Zaterdag 28 augustus pakt de Gebuurtekring 
uit met een doorlopende rommelmarkt tus-
sen 9 en 17 uur; Info bij Retrogamingfun 
0476-899.734 (info@retrogamingfun.be)  - 
Leden van de Gebuurtekring krijgen gratis 
een standplaats, niet leden betalen 10 euro 
voor een blok van 6 meter. Tussen 10 en 18 
uur is er in de wijk ook een petanquetor-
nooi, waarbij niet-leden een inleg van 5 
euro betalen. Voor de kinderen is er om 15 
uur een optreden van Circus Maximini en 
om 19u begint een steakfestijn met groen-
ten en warme sauzen en frietjes waarin be-
grepen een 1 drankje voor de prijs van 23 
euro (niet-leden 25 euro). Voor de kinderen 
is er keus uit een hamburger en bij aanvraag 
een vegetarische burger voor een sterk ge-
reduceerde prijs (15-17 euro). Het gezellig 
samenzijn moet afgelopen zijn om 24 uur.
Zondag 29 augustus is er opnieuw vrij pe-
tanque (10-17u), om 11u. aperitief in de 
tent of op het terras. In de namiddag start 
om 14u30 een sneukelwandeltocht met 
hapjes en drankjes onderweg, om te eindi-
gen met een hamburger aan de tent. (10-12 
euro, kinderen 6-8 euro)
 Om 18 uur sluit men af met een tombola en 
de prijsuitreiking van het petanquetornooi. 
– (D.D.)
 

In de Haenhoutstraat vierde de familie Neyt 
de jongste broer René die vijftig jaar geleden 
in het huwelijksbootje stapte met Nicole De-
champs. Het echtpaar Neyt-Dechamps kreeg 
met Anja en Cindy twee dochters, en mag nu 
al terugblikken op vijf achterkleinkinderen. 
René ging samen met nog twee broers wer-
ken in een zelfstandige schrijnwerkerij, Ni-
cole zorgde voor het huishouden. Het werd 
een tof feest waarop de hele familie aanwe-
zig was. (D.D.)

Gouden bruiloft van
René en Nicole Neyt

Voor een kleinere groep: 
tot maximum 60 personen.

Clubhuis Pius X 
Bredenakkerstraat 27 te 

Destelbergen.

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? 

Redactie 
Wegwijs: 

0478-97 87 11.
of mailtje: info@dewegwijs.be
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BLOEMISTERIJ
POELMAN-
VAN DE VELDE
Palingstraat 31 - Destelbergen - T. 09-355 55 79

NIEUWE OPENINGSUREN
VANAF 1 SEPTEMBER :

dinsdag t.e.m. zaterdag  8u30- 12u en 13u30- 18u

zondag en maandag gesloten

Kom genieten
van ons assortiment kamerplanten, 
bloeiende planten, 
najaarsgoed en
tal  van andere
leuke ideeën!

Wandelen met Davidsfonds Heusden/Wetteren-ten-Ede
Wandeling op zondag 19 september 2021 in de regio Donkmeer te Berlare (Overmere) met 
start om 14.30 uur aan de parking van de Festivalhal, Donklaan 123. Het parcours van onge-
veer 7 km loopt grotendeels door het onlangs gerenoveerd gebied van het Donkmeer met 
de alom gekende eendenkooi, de vlindertuin en de onlangs aangelegde dierenweide. Verder 
stappen we op het goed begaanbare Nieuwdonkpad rond het recreatiedomein Nieuwdonk. 
Kinderen zijn ook welkom op deze mooie Davidsfonds natuurwandeling. Een ingekort par-
cours ( 4,5 km) is voorzien. De deelname is gratis en inschrijven is niet nodig. Carpooling is 
mogelijk vanuit Heusdendorp met vertrek te 14.00 uur stipt.

OPENING NIEUW WERKJAAR MET VOORSTELLING JAARPROGRAMMA
De opening van het nieuwe werkjaar met de voorstelling van het programma t.e.m. januari 
2022 gaat door op vrijdag 24 september 2021 te 19.30 uur in de zaal Kollebloem, Leenstraat 
18 Heusden. Onze speciale gast op die avond is dhr. Jacques Vandevelde. Deze sympathieke 
streekgenoot zal ons laten kennis maken met zijn passie, namelijk het bouwen van harpen 
waarmee hij in de muziekwereld grote bekendheid heeft verworven. Het wordt alvast een 
boeiende avond. De inkom is gratis voor leden van Davidsfonds. Niet-leden betalen 8 euro. 
Voorafgaande inschrijving is niet nodig.

Boek van Hugo Vandeslyeke:

Terugblik op
60 jaar voetbal
Hugo Van de Slyeke, de voormalige speler, 
bestuurslid, secretaris, en bezitter van tal 
van voetbalmandaten heeft recent een boek 
uitgebracht over “60 jaar voetbal”. Dat is 
precies het aantal jaren dat de nu 76-jarige 
Destelbergenaar actief was in de voetbal-
sport. Ook de geschiedenis van FC Destelber-
gen staat er in. Het is dus een bundeling van 
al de tijd dat hij met voetbal bezig was. De 
echte voetbalcarrière was dan misschien re-
latief kort, maar zijn mandaten bij de KBVB 
zijn niet meer op één hand te tellen. Al die 
tijd stond zijn leven voor een groot deel af-
gestemd op het voetbal. We moeten niet 
zeggen dat daardoor een groot deel van 
het familiale leven aan Hugo Van de Slyeke 
is voorbijgegaan. Hij heeft evenwel een be-
gripvolle echtgenote die hem bovendien ge-
steund heeft in die loopbaan.

Hugo had de bedoeling om op het einde van 
zijn voetballoopbaan eens alles op papier 
te zetten. De coronapandemie, waarvan hij 
gelukkig gespaard bleef, heeft het nodige 
duwtje in de rug gegeven. Hugo was ooit 
clubsecretaris en heeft alles zorgvuldig bijge-
houden: documenten, verslagen, foto’s alles 
dus voetbalgerelateerd. Het gaat dus vooral 
over hem en de mensen waarmee hij samen-
werkte bij de clubs waar hij actief was, en de 
Voetbalbond uiteraard.

Het boek is niet te koop in de boekhandel, 
het is een persoonlijk werkstuk, maar wel 
een mooie weergave van een lange en in-
tense periode waarbij alles rond het voetbal 
draaide. We hebben het met plezier gelezen, 
want we kennen Hugo persoonlijk al heel 
lang als een vriend. Het is met stijl gemaakt 
en geïllustreerd met enorm veel herinnerin-
gen en foto’s. Misschien kende je Hugo, dan 
contacteer je hem best eens om er meer over 
te weten en stuurt hij u het digitale boek: 
hugovds1@skynet.be – (D.D.)
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De tocht met toffe foto’s loopt vooral in Heus-
den en in de buurt van de Schelde. De totale 
afstand bedraagt nog niet eens 8 kilometer en 
kan zowel met de fiets of al wandelend en dus 
zelfs met de kinderwagen afgelegd. Het start-
punt is het Dorpsplein in Heusden, waar je ook 
een infobrochure kan vinden aan de voorkant 
van het oorlogsmonument en het affiche van 
Hoogtij.
De fototentoonstelling met bijpassende uitleg 
is een initiatief waar het Regionaal Landschap 
Schelde-Durme, de gemeente, Natuurpunt 
Damvallei en Rivierpark Scheldevallei hun 
schouders onder gezet hebben. Het is ook een 
LIFE Sparc-project. Er is overigens niet alleen in 
Heusden (en dus ook Destelbergen) een foto-
tentoonstelling, dat is ook in al die andere ge-
meenten van het gebied Schelde-Durme het 
geval. Het is een beetje een ode aan de Schel-
de, maar vooral ook aan het mooie van de na-
tuur en bij uitbreiding de fauna en flora uit 
onze streek. Je zal met verwondering kijken 
naar de mooie foto’s die door de lokale foto-

Hoogtij-openluchtexpo ‘Leve(n)de Schelde’ is de moeite waard
Wie de Hoogtij-openluchtfototentoonstelling “Leve(n)de Schelde” nog niet 
heeft bezocht, heeft nog tijd tot 19 september om een uniek stukje natuur 
en dito foto’s te ontdekken in onze gemeente. Het is echt de moeite waard 
om de korte trip eens te doen.

graven Koenraad De Mol en Dirk Bogaert wer-
den vastgelegd. Het lokale bedrijf Printville 
zorgde voor de afwerking van de foto’s en dat 
knap werk mag ook eens onderstreept.
In de folder staat het letterlijk zo geschreven: 
tussen Gent en Antwerpen kronkelt een prach-
tige ketting met blauwe en groene parels: de 
getijdenschelde. Laag- en hoogtij zijn ook in 
onze gemeente elke dag voelbaar en boetse-
ren er unieke natuurwaarden. Het is een cor-
recte weergave, want er worden inspanningen 
gedaan om de Schelde opnieuw die getijden-
rivier te laten worden van vroeger. In de tocht 
werd veel aandacht geschonken aan wat hier 
leeft in de mooie natuur. Soms moet je echt 
eens halt houden om het allemaal waar te ne-
men. Dat lukt ook goed als je de foto’s ziet en 
de omgeving observeert. Er werden meer dan 
veertig (48) foto’s geplaatst die elk afzonderlijk 
de moeite waard zijn. In de folder krijg je alle 
uitleg om bewonderend te kijken naar de fo-
totentoonstelling, maar ook naar de natuur in 
de onmiddellijke omgeving. De Schelde op zich 

is ook best interessant 
met die slikken, schorren 
en rietkragen. De foto’s 
met dieren en flora la-
ten toe om een goed idee 
te krijgen wat de natuur 
hier kan betekenen: een 
oord van rust en tevens 
de laatste schakel van de 
natuurkraal die de getij-
denschelde vormt tussen 
Antwerpen en Gent. Hier 
is het nog zo’n 160 km. 
van de zee, maar de die-
ren vinden hier nu de no-
dige rust omdat door de 

aanleg van de Ringvaart dit deel van de Schel-
de niet meer wordt bevaren. Maar door de 
initiatieven om er opnieuw een echte getijden-
schelde van te maken zal men best begrijpen 
dat er toekomst is voor de bewoners. Er wordt 
gewag gemaakt van opnieuw vissen in de ri-
vier, duizenden watervogels hebben er hun 
thuis, bevers werden al gesignaleerd en zelfs 
de otter klopt aan de poort. In het gebied van 
de Damvallei leven overigens nog veel dieren, 
want alle foto’s werden hier genomen. Hoogtij 
is terecht een mooi initiatief en iedere inwoner 
zou eens de moeite moeten doen om in de ei-
gen omgeving de mooie natuurpracht te gaan 
ontdekken. – (D.D.)
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Slagerij Martin, Destelbergen

ZOEKT DRINGEND

PERSONEEL
(m/v)

Info: Tel 0475-95 97 02
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Wie in welke ploeg zal spelen zal pas in laat-
ste instantie beslist worden denken we. Eén 
ding staat wel vast, zowel A in derde provin-
ciale B en de B-ploeg in vierde provinciale B 
zijn erg ambitieus. Beide ploegen mikken op 
een plaatsje in de eerste vijf, 
en we denken dat dit echt tot 
de mogelijkheden hoort. 
Jorn Eeckhaut die de ploeg in 
vierde provinciale leidt denkt 
dat de vijfde plaats zeker tot 
de mogelijkheden moet beho-
ren. “In die reeks is vooral KV-
VE Massemen A favoriet. Dat 
is een ploeg die ook goed zou 
meedraaien in derde provin-
ciale naast Tenstar Melle dat 
een sterke voorbereiding ach-
ter de rug heeft. In onze reeks 
zitten veel B-teams en dat is 
nooit een gemakkelijke op-
dracht want daar zitten spe-
lers in die zich week na week 
willen bewijzen. Dat is ook 
bij ons in Heusden zo”, weet 
Eeckhaut.
Bij de A-ploeg vernemen we 
hetzelfde: “wij zijn ambiti-
eus maar ook realistisch, een 
plaats in de eerste kolom is 

KFC Heusden A en B zijn ambitieuze ploegen
In de voorbereiding werden spelers van de A- en B-ploeg bij KFC Heusden 
vaak door elkaar gehaald, met de bedoeling elke speler een kans te geven en 
alle mogelijkheden af te toetsen.

Een gemengde ploeg van KFC Heusden uit de voorbereiding. (D.D.)

wel heel realistisch”, vertelt T1 Nico Smet. 
KFC Heusden heeft bewust gekozen voor 
de B-reeks in derde provinciale omdat daar 
ook de meeste derby’s zitten zoals tegen Cer-
cle Melle, Moortsele, Bottelare, Melsen, VSV 

Gent en zelfs HT Zwijnaarde. Het is ook de 
enige reeks met 16 ploegen, waardoor men 
geen enkele keer bye is”, vernemen we.

Voor de foto van de A-ploeg hebben we 
vruchteloos extra inspanningen gedaan want 
KFC Heusden speelde enkele keren met trui-
tjes met een oude sponsor. Een gevolg nog 
van de diefstal van enkele sets spelersuitrus-
tingen, waarvoor we begrip opbrengen. De 
competitie begint ook maar begin septem-
ber hé. – (D.D.)
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RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES 38

LAATSTE 2 
WONINGEN!

www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

BEZOEKMOMENT ZATERDAG 28 AUGUSTUS  |  10 - 16 U
ONTVANGST TER PLAATSE

PALAZZO I UITVERKOCHT

TOREN |  99% VERKOCHT

BEZOEKMOMENT ZONDAG 29 AUGUSTUS  |  10 - 13 U

ONTVANGST TER PLAATSE: STAPELPLEIN 80, GENT – MAAK NU UW AFSPRAAK

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

>  Centrumligging in gegeerde wijk nabij UZ Gent en uitvals wegen
>  Moderne, open architectuur en grote raam partijen
> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen 
> Groen zicht over de stadstuinen 
>  BEZOEK NU ONZE INGERICHTE MODELWONING

LICHTRIJKE HALFOPEN GEZINSWONING 
MET 3 SLAAPKAMERS EN PRIVATIEVE PARKEERPLAATS 

RUIME GEZINSWONING MET 3 SLAAPKAMERS 
EN APARTE PRAKTIJKRUIMTE

STAPELPLEIN 80 - GENT
PROJECT STAPELPLEIN 

LAATSTE LICHTRIJKE 2 SLAAPKAMER APPARTEMENT 
MET RUIM TERRAS OP 11DE VERDIEPING

LAATSTE DUPLEX PENTHOUSE APPARTEMENT MET TERRAS VAN 55 M²

ZICHT OP HET WATER ÉN OP DE TORENS VAN GENT,
MET MAXIMALE PRIVACY

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

Bezoek nu ons ingerichte modelappartement.

VERLAAGD BTW-TARIEF 6% MOGELIJK
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Kort na de opening vorig jaar sloeg corona toe, de winkel moest sluiten, 
maar Steven bleef niet bij de pakken zitten en zette volop in op online 
bestellingen en leveringen aan huis. Op die manier kon de zaak in het 
daglicht blijven, en uitkijken naar een heropening na corona in een gro-
tere winkel.
Vanaf nu is ook Dieter, Steven’s broer, een extra kracht, hij springt bij in 
de winkel en ook voor de leveringen en installaties. Een bijkomende troef 
voor D&S Elektro. De klanten krijgen uitleg in de winkel, en er is ook ser-
vice bij levering, installatie, herstelling, dienst-na-verkoop. Binnenkort 
geven we ook kookdemonstraties, strijkdemonstraties en TV-audio voor-
stellingen. Voor klanten staat steeds een koffietje klaar, er is een gezellig 
lounge-hoek en zelfs een poolbiljart. 

TOTAALBELEVING staat centraal!
Nog een sterke troef: valt de diepvries in panne?  Geen probleem, bestel 
hier een nieuwe en breng je diepvriesgerief mee. Er is steeds een grote, 

koude, diepvries beschikbaar om tijdelijk uw 
gerief in te vriezen, tot levering van de nieu-
we.

ACTIE
Om het één-jarig bestaan te vieren is er een 
actie: gratis plaatsing en levering t.e.m. 15 
September.

De nieuwe winkel bevindt zich op de Dender-
mondesteenweg 521 in Destelbergen. 
Volg ons op facebook en op de webshop
www.ds-elektro.be.
Of je kan bellen op 09/278.80.82

Nieuwe locatie
voor D&S Elektro
Nadat Steven Dhondt vorig jaar in augustus zijn elektro-zaak 
startte in Destelbergen was het al snel duidelijk dat zijn winkel 
te klein zou zijn. Nog geen jaar later, in juni 2021, verhuisde de 
winkel 50 meter verder. De toonzaal is nu veel groter, met veel 
meer mogelijkheden.

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 521
Destelbergen

VZW NOODLENIGEN ORGANISEERT :

ROMMELMARKT
Oude Bareel -26 september 2021

Pas de dag zelf inschrijven, vanaf 7 uur ’s morgens. 
Gelieve ook nog niets uit te pakken, gewoon 

aanschuiven en wachten tot je aan plaats wordt 
toegewezen. Kostprijs: 1 euro per meter.

Opgelet: mondmaskerplicht voor iedereen op de 
markt! Hou voldoende afstand en wees hoffelijk. 
Ze zullen geen wagens worden toegestaan in de 

zijstraten van de markt.
Nieuw dit jaar: er is ook een kinder-rommelmarkt, 
georganiseerd door Chiro Oude Bareel. Deze gaat 
door op het plein vlakbij (Charles Doudeletstraat)

Alle info:  vermeirenjulian@gmail.com of Dirk 
Dobbelaere: 09-228 19 96 (na 17u, niet zondag aub)
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EERSTE UITSTAP 2021:  ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
ANTWERPEN – ZURENBORG EN GROEN KWARTIER
We kunnen weer de vleugels uitslaan! Als inleiding tot het nieuwe 
werkjaar maken we met de trein (aankomst 10.30 u in Berchem) een 
uitstap naar twee interessante plaatsen in Antwerpen: 

VOORMIDDAG: 
11 uur: ZURENBORG: een mooie wandeling door een architectonische 
speeltuin. Terug naar de “Belle époque” 
Einde van de 19e eeuw, met de enorme bevolkingstoename, wordt 
op het oude “Hof Van Plaisantie Zurenborg” in Berchem een volledig 
nieuwe wijk geboren, deels met mooie herenhuizen in neo-classicisti-
sche stijl, deels in een mengeling van stijlen waaronder Art-Nouveau. 
De wijk wordt dikwijls genoemd naar de meest spectaculaire lei, de 

Cogels-Osylei, een aaneenschakeling van pa-
leizen, het ene al indrukwekkender dan het 
andere. En op de rotonde is Chambord zeker 
niet ver weg. Toen in 1984  170 huizen door 
Minister Van Mechelen werden beschermd, 
bezat Berchem op slag méér beschermde ge-
bouwen dan Brussel!!!
Ongetwijfeld de moeite om even van dich-
terbij te bekijken.

NAMIDDAG:  
14u15: Vergane militaire glorie wordt trendy buurt
Begin 20e eeuw wordt een oud fort dat midden in de groeiende stad 
lag omgevormd tot een militair ziekenhuis en arsenaal. Op het ein-
de van dezelfde eeuw verlaten de militairen de site en staat ze jaren 
te verkommeren. Uiteindelijk werd ze op vraag van de buurt ont-

sloten en omgevormd tot een 
nieuwe woonbuurt voor zo’n 
400 gezinnen met daarnaast kan-
toorruimte en horeca. De be-
schermde delen van de militairen 
werden gerestaureerd en waar 
dat niet kon verscheen er aange-
paste nieuwbouw. Zoals de naam 
het zegt werd het een groene en 
autovrije stadswijk die tegelijk de 
buurt rondom opwaardeerde. Zo 
sluit de hippe hotspot van ’t PAKT 
naadloos aan bij het Kwartier.

PRAKTISCH:
Bij aankomst in Zurenberg: een koffietje.  
Middagmaal : Café Bazaar  - mooie gelegenheid. Menu nog te bepalen. 
15u45: Afsluitend drankje in ‘t Pakt. 
Aangezien de prijzen nog niet volledig bepaald konden zijn (vakantie), 
delen we die zo vlug mogelijk mee.  Wees gerust,  het zal niet duur uit-
vallen!
Inschrijven kan nu al: www.dfdestelbergen.be
Hou ook de facebookpagina van Davidsfonds Destelbergen in het oog! 
Foto’s: flickr.com. 
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

De fanionploeg van FC Destelbergen (A) die in tweede pro-
vinciale A uitkomt gooit het dit jaar duidelijk over een an-
dere boeg. Vorig seizoen werden amper vijf wedstrijden 
gespeeld en had men op dat ogenblik nog geen enkele 
keer verloren. Dit jaar komt men in dezelfde reeks tegen 
dezelfde ploegen uit, met dit verschil dat FC vooral uitgaat 
van de inbreng van eigen jeugd. Trainer Benny Bontinck is 
daarvoor de geknipte man want in de voorbereiding heb-
ben veel spelers hun kans gekregen. Alleen zal er bij de 
start het gemis zijn van Kjell Vandervloedt, de rots in de 
branding achteraan in de defensie samen met Kevin Van 
Damme en Mathias Present en Simon Leneeuw. Kjell staat 
voor een operatie en dat is een tegenvaller. Er wordt ook 
veel verwacht van Victor Daems en de certitudes van vo-
rig seizoen Isci, El Yazidi, Vleminckx en Martiny.  “Wij wil-
len meedoen in de eerste helft van de rangschikking, een 
plaats tussen 2-5 moet mogelijk zijn” vernemen we van 
trainer Bontinck. Meer dan waarschijnlijk is Maldegem de 
gedoodverfde favoriet. De A-ploeg heeft alvast een zware 
start voor de boeg met een uitwedstrijd op Lembeke.
In de B-ploeg dat in vierde provinciale B uitkomt is het kof-
fiedik kijken voor trainer Romeo Minne. Vorig seizoen stond 
men na vijf wedstrijden ongeslagen aan de leiding, maar of 
dat ook nu zal lukken blijft een open vraag. De ploeg is nog 
quasi dezelfde, met topschutter Joshua Van Damme, maar 
de tegenstrevers zijn duidelijk van een ander niveau. On-
getwijfeld is Massemen A de favoriet, maar men mag ook 
veel verwachten van FCT Melle, De Pinte en Heusden B. De 
B-ploeg start de competitie thuis tegen VSV Gent B dat in 
de voorbereiding geen kans kreeg van een gemengd KFC 
Heusden. Maar dat zegt nu niks meer, want als de competi-
tie start zullen alle ploegen op volle sterkte staan. Het duo 
Minne-Vandesompel heeft wel hoge verwachtingen want 
de sfeer binnen de ploeg zit goed. – (D.D.)

De ploegen van FC Destelbergen zijn klaar voor het nieuwe seizoen. (D.D.)

FC Destelbergen A (2e) en B (4e): Nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen

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

Ruim 300 mensen krijgen 
poetshulp in Destelbergen
Inzake Thuiszorg en Mantelzorg is het interes-
sant om weten dat de DCO (Dienstencheque-
onderneming Destelbergen) binnen het Dien-
stencentrum De Reinaert en Zorgband Leie en 
Schelde over een poetsdienst beschikt. Ruim 
driehonderd inwoners van Destelbergen en 
Heusden maken daar gebruik van. Het is een 
voortvloeisel van de vroegere OCMW-poets-
dienst die sinds 2020 ondergebracht is bij Zorg-
band Leie en Schelde. Je kan de dienst vinden 
in LDC De Reinaert, Kerkham 3d in Destelber-
gen. DCO Destelbergen telt 45 medewerkers, 
elke dag geven 44 potesdames en 1 poetsheer 
het beste van zichzelf om ouderen en/of zorg-
behoevende inwoners te helpen bij het dage-
lijks onderhoud van hun woning.  – (D.D.)
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Wijnen uit de hele wereld
Talrijke promoties

Proef en ontdek verrassende wijnen

Groot Wine-Event

Vrijdag 22 oktober
17:00 - 22:00

Meer info in de volgende Wegwijs
en op

www.drankengoossens.be

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

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

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D

KAASDEGUSTATIE
Op donderdag 23 september, 14u30, is er onze 
KAASDEGUSTATIE. Dan vliegen we erin met een 
degustatie van heerlijke kaasjes van het Oud 
Kaashuis. Ondertussen kunt u terugblikken op 
een reportage van onze reis naar Duitsland.
Prijs van dit alles: 15 euro (één gratis consump-
tie inbegrepen). Om alles goed te laten verlo-
pen, graag VOOR 15 SEPTEMBER inschrijven 
en betalen op rekening BE68 4494 5950 4134 
met vermelding: Kaasdegustatie, naam en aan-
tal deelnemers. Graag ook een mailtje naar: 
vlas9070@proximus.be
PS: voortaan vergaderen wij in zaal ‘t Meer, 
Koedreef 3 Destelbergen (dit is de cafetaria van 
de nieuwe sporthal)

WANDELINGEN
PROVINCIALE WANDELDAG IN AALTER

Op donderdag 16 september is er het herop-
startmoment van Vl@s-Oost-Vlaanderen na 
corona-tijd. Een dag vol ontmoeting, wandel-
plezier, cultuurbeleving in en rond het Kasteel 
van Poeke én een huifkartocht voor niet-wan-
delaars doorheen de prachtige tuin van het 
kasteel. Zorg dat je erbij bent!  Iedereen wel-
kom, ook niet-leden kunnen eens kennismaken 
met de Vlaamse actieve senioren
Meer info bij Karien: karien@vlaamseactievese-
nioren.be of 0471-64 34 21 of stuur een mailtje 
naar Yvan: vlas9070@proximus.be

WANDELING
IN MAKEGEMSE BOSSEN (MUNTE)
Deze wandeling gaat door op donderdag 7 ok-
tober. Wij vertrekken zoals steeds om 13u30 op 
de parking van de Sporthal, Koedreef 3 Destel-
bergen. Nadien kunnen nog wat napraten op 
het terras van de sportbar.
Voor meer info contacteer Yvan,
via mail: vlas9070@proximus.be

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.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
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

Leer eens ‘wiezen’
Vandaag hebben kinderen een 
brede variatie aan spelletjes 
en hobby’s, maar er zijn ook 
kaartspelen die best niet in de 
vergetelheid geraken. Wiezen 
is een gekend kaartspel, en dat 
wil men in LDC De Reinaert 
aanleren via een workshop 
voor grootouders en klein-
kinderen. Leer de kaartsport 
appreciëren en geef begrip-
pen als troel, abondance en 
miserie door, zodanig dat dit 
kaartspel niet verloren gaat. 
De workshop vindt plaats op 
woensdag 6 oktober van 14 tot 
16u30 en is gratis. Reservatie is 
wel nodig via tel. 09/218.03.13. 
– (D.D.)
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Scala kwam eindelijk weer tot leven!
Tijdens de week van 21 juli, in ‘Gentse Feestenweek’, bracht het 
nieuwe theatergezelschap “Vrie wijs theater” zijn eerste productie 
in de zaal van Theater Scala. Het was een revue om van te genieten. 
Iedereen werd volgens de geldende coronaregels begeleid naar zijn 
plaatsje in de zaal. Er werd echt met alles rekening gehouden, wat 
soms wat verwarrend was voor ons, de “habitués”.

We kregen in elk geval een avondvullende 
show in regie van Johan Van Hoorde met 
afwisselend humor, zang en dans. Enkele 
vaste acteurs brachten leuke sketches, 
Lezz Wauters schitterde o.a. twee keer als 
“dutske”, Amber Verleyen wist ons te ver-
leiden met haar mooie zangstem begeleid 
door Patrick Coppejans aan de piano en al-
les werd opgeluisterd door de dansers van 
“Natural Born Dancers” onder leiding van 

Silke Ver-
vaet. Het deed zo’n deugd om als toe-
schouwer eindelijk weer eens te mogen 
genieten van een avondje uit onder 
vrienden of familie.

Verder programmeerde het theater ook 
op de 2 vrijdagen de nieuwste show van 
Veerle Malschaert “De post-corona-ka-
kofonie”, ook weer een super grappige 
voorstelling waarmee ze hopelijk het 
hele Vlaamse land kan doorkruisen.

Vree wijs! Theater vzw presenteert :

Reservatie:
Uitbureau - www.uitbureau.be - 09 233 77 88

KLEPPE TOE
Auteur: Jack Staal Regie: Johan Van Hoorde

Vrijdag 12/11 - 26/11 om 20u
Zaterdag 13/11 - 20/11 - 27/11 om 20u
Zondag 14/11 - 21/11 om 15u

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent

Ook hier kan uw advertentie staan, neem gerust contact met ons op voor verdere informatie

Novemberproductie: een komedie in ’t Gents

KLEPPE TOE: Het verhaal
De Petrochemie in de Gentse haven. Veel lachen en soms veel miserie 
onder de zware jongens van ’t Stad, een stevige rasechte platte Gentse 
dame en een interim uit Polen. Als er door een herstructurering van een 
ambitieuze manager een kop moet rollen, vallen veel maskers af, is het 
opeens ‘ieder voor zich’ en wordt het duidelijk pompen of verzuipen. 
Kleppe Toe!

Tickets: 19 euro. Uitpastarief: 3,80 euro 

Speeldata:  Vrijdag   12/11/ en 26/11 om 20u

                    Zaterdag 13/11 – 20/11 en 27/11 om 20u

                    Zondag    14/11 en 21/11 om 15u

Auteur: Jack STAAL - Regisseur: Johan Van Hoorde 
Acteurs: Lezz Wauters, Patrick Pevenage, Dirk Van Meirhaeghe, Pieter 
Depouillon, Charlotte Vande Weghe, Caressa De Vogelaere en Geert Van 
Bever

Reservaties:
www.uitbureau.be of het nummer 09/233.77.88

VREE WIJS! THEATER PRESENTEERT:

Steven Mahieu
Scala Business Culture Club: Full Contact Tour
Nu podiumbeest Steven Mahieu meer dan een jaar lang in zijn 
kooi heeft moeten zitten, is hij gretiger dan ooit om opnieuw 
Vlaanderen rond te trekken met zijn “Full Contact Tour”. In de 
eerste reeks van deze tournee was Steven al één brok power die 
zijn publiek bij het nekvel greep, dat een mens zich nu alleen 
maar kan afvragen welke invloed die lange, ongevraagde pauze 
zal hebben. 
Om eerlijk te zijn: Steven weet het zelf 
ook niet. Hij kan je alleen beloven dat de Full Contact 
Tour nog een pak intenser wordt: de vulkaan staat op 
uitbarsten en in die explosie gaat Mahieu voluit voor 
de rauwe energie van het moment. 
Een beginpunt en een eindpunt is er, maar alles 
wat daartussen gebeurt, wordt een heerlijk 
onvoorspelbare trip. Full Contact 
in het kwadraat. Vaste support act Hans Cools is ook 
deze keer van de partij om kalm tegengewicht te 
bieden. 
 
OVER STEVEN MAHIEU 
Op dertien jaar tijd is Steven Mahieu uitgegroeid tot 
een vaste waarde: volle zalen, lovende recensies en 

een steeds maar groeiend publiek. Zijn debuut ‘‘MAHIEUSTUEUS’ 
won de jury- én publiekprijs op Humorologie. 
Zijn volgende, ‘Maniak’, bevestigde met vier sterren in alle pers. 
Drie jaar later leverde hij ‘Zonder Filter’ af en ook deze werd lovend 
onthaald. VRT NWS sprak zelfs van “het beste wat hij al gemaakt 
heeft”. 

Hoe langer hoe meer weet Steven waar hij voor 
gemaakt is: onder de huid proberen te kruipen 
van zichzelf en zijn publiek. Je zal hem niet snel 
op televisie zien of in een of andere videoblog. 
Hij voelt zich het best met het pure spul: het 
podium.

Theater Scala,
Dendermondsesteenweg 163 te Gent 9000

Donderdag 16 september 2021, 20u15; 
deuren open om 19u.

Inkom : 32 euro (met hapjes en drankjes)
Reservatie: www.uitbureau.be of 9/233.77.88
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ONTDEK DE NIEUWE D-MAX 
IN JOUW BUURT !
ROADSHOW BIJ AUTO'S MARTENS 
VAN 7 TOT EN MET 10 MEI! 
OF OP ISUZU.BE

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

& assistentie garantie

5JAAR 100.000km

1 T3,5 T

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

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

AUTO'S MARTENS
Antwerpsesteenweg 59 

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

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

Positief gedacht! 
Stop met goed te willen zijn in dingen 

die je slecht doen voelen (Danielle Laporte)

info@zinloosgeweld.net

Hier worden je voeten verwend
en loop je nadien
vol energie op wolkjes

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
www.sarahdereu.be

Het volgende evenement dat het “Vrie Wijs Theater” plant gaat 
door op donderdag 16 september, hun VIP night van de Scala Busi-
ness Culture club. Het wordt een avond genieten van stand up co-
medy gebracht door Steven Mahieu. Reserveren kan nog via www.
uitbureau.be

Van 10 tot 27 november brengen de vertrouwde acteurs een vol-
gende productie onder regie van Johan Van Hoorde. Een Gentse ko-
medie “Kleppe toe”, het wordt zeker en vast weer een leuk avondje 
toneel.

MUSICAL-OPLEIDING

Daarnaast kunnen alle kids van 6-18 jaar, die graag op een podium 
willen schitteren, terecht bij “Vrie Wijs Theater” voor een heuse 
musicalopleiding door professionele docenten. De lessen gaan 
door vanaf 21 september op woensdagnamiddag van 14.30u tot 
17.30u @Scala, Dendermondsesteenweg 163 – Gent. Meer info op 
de website www.vriewijstheater.be, via info@vreewijstheater.be of  
+32- 0477/93.09.12

We kunnen dus stellen dat Theater Scala weer leeft na een zware 
corona-crisis!

Verslag: Buyle Ulrike
Foto’s: Vrie Wijs Theater

Musical opleiding
vanaf 15 september

Musical!!! 
Hoe cool is dit? 
Hebben jullie zin om te dansen, te 
zingen en te acteren? 
Hebben jullie zin om dit wekelijks 
te doen olv gediplomeerde 
docenten? 
Hebben jullie zin om naar 
een Toonmoment én een 
eindproductie toe te werken in 
ons theater? 
Hebben jullie zin om met z’n allen 
én Coronaproof op bootcamp 
te gaan en samen alles wat met musical te maken heeft te 
ontdekken?
Goed nieuws! Jullie kunnen dit nu volgen!
Schrijf je als de bliksem in voor onze VreeWijs Musicalopleiding op 
woensdag in de Scala! (voorheen Treis & Co van de VZW Theater-
platform Gent)
Plaatsen zijn beperkt dus wacht niet te lang!

De opleiding gaat door in Scala Theater Gent, 
Dendermondsesteenweg 163 op WOENSDAG, telkens van 14u30 
tot 17u30. 
1. Musical lessen in de drie disciplines Zang, Dans & Drama. 
2. Toonmoment in november 2021. 
3. Twee Masterclasses van externe professionals. 
4. Bootcamp: een intensieve week repeteren waar we niet alleen 
aan teambuilding doen maar vooral ook enorm veel vooruitgang 
boeken. Locatie afhankelijk van de Corona- situatie en ook voor 
wat extern of intern betreft.  
5.Twee productieweekends eind mei 2022 waar we een heuse 
musical op het podium brengen met kostuums & decor. We 
filmen de productie zodat zelfs Corona geen roet in het eten kan 
strooien! Dit alles onder leiding van professionele docenten en 
een enthousiast team achter de schermen!

Start: we beginnen op 15 september 2021! 
Jaargeld : 400 euro alles in. Jaargeld MET Uit-Pas: 80 euro, 
alles in https://www.uitpas.be/gebruiksvoorwaarden (alleen via 
Uitbureau)
Je kan storten op volgend nummer: BE69 7330 5842 7978 
met vermelding: “inschrijving Scala’s jeugdwerking Vree Wijs!” 
+ uw naam. Personen die in aanmerking komen voor het 
sociaal tarief van Uitpas moeten zich  inschrijven via Uitbureau, 
Veldstraat 82 te Gent
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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
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GEZOCHT: MAGAZIJNIER/RECEPTIONIST/WERKPLAATSVERDELER 
Stuur uw cv naar : info@garagevanacker.be  of tel. 09 355 82 34

Kevin maakte als stafkapitein de volledige 
opbouw mee en was de laatste acht maan-
den verantwoordelijk voor de bouw van het 
nieuwste schip van de HAL, de ms Rotterdam 
dus. Wij hadden regelmatig contact met Ke-
vin die in juli en augustus al met 250 beman-
ningsleden op het schip zat in voorbereiding 
van de maidentrip. Uiteindelijk zal het schip 
zo’n duizend bemanningsleden tellen. Het 
cruiseschip is 300 meter lang, 35 meter breed 
en weegt 99.935 ton. Het biedt plaats aan 
2.666 gasten en is het nieuwe paradepaard-

Kevin Beirnaert mag cruiseschip Rotterdam bevaren
Heusdenaar Kevin Beirnaert (42) mag na een maandenlange voorbereiding 
het allernieuwste cruiseschip van de HAL (Holland America Line), de 
Rotterdam naar de thuishaven, de zogenaamde ‘Port of Registry’, varen. Het 
enorme schip zal er op 10 september aanmeren en is splinternieuw.

je van de HAL. Voor Kevin Beirnaert die nu al 
overal op de wereldzeeën heeft gevaren is 
het een hele eer, want hij mag als Stafkapi-
tein het vlaggenschip in en uit de havens ma-
neuvreren en dat is wel een heel leuke job. 
Die eer is vaak voor de kapitein of de staf-
kapitein. Beirnaert is ook verantwoordelijk 
voor alle brug-officieren, de security, de vei-
ligheidssystemen en de medische dienst. Hij 
zorgt ook voor de training en de emergency 
procedures en de discipline bij de volledige 
bemanning. De volledige crew wordt in de 
komende weken gemonsterd en aan boord 
gebracht in Nederland. De ms Rotterdam is de 
nieuwste opvolger van het allereerste schip 
van de HAL die ook al Rotterdam noemde, 
maar die inmiddels in 2020 verkocht is. Het 
schip is vergelijkbaar met de Nieuw Staten-
dam en de Koningsdam van dezelfde maat-
schappij. Het is het zevende schip in lijn. Met 
verbeterde Pinnacle-klasse voorzieningen en 
innovaties en de typische Holland Ameri-
ca Line kenmerken, wordt het dus een zusje 
van twee andere top cruiseschepen. De Rot-

terdam is dus het derde schip in de Pinnacle-
klasse. Aan boord bevinden zich een groot 
aantal restaurants, veel winkels, unieke loun-
ges tot zelfs een zwembad met schuifdak. Er 
zijn uiteraard ook ontspanningszalen, want 
zo’n cruiseschip is echt wel volledig uitgerust 
naar de wensen van de klanten. Inbegrepen 
live-muziek en shows!
Wij kennen Kevin al enkele jaren en hebben 
vaak contact met elkaar. Recent nog was hij 
een tijdje thuis bij zijn ma (een toffe dame 
overigens) in Heusden. Kevin heeft een ver-
leden in Heusden, waar hij ook nog bij de 
jeugd van KFC Heusden voetbalde. Hij heeft 
aan die periode nog wat vrienden overge-
houden, maar zijn leven speelt zich nu vooral 
af op cruiseschepen. “Mijn pa was ook kapi-
tein, rivierloods tussen Antwerpen en Vlissin-
gen, zo is het bij mij gegroeid”. In Wegwijs 
hebben we al eerder over hem geschreven. 
Lezers zullen hem inmiddels ook al kennen. 

Enkele beelden van de splinternieuwe ms Rotterdam. 
(©HAL)
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Muzikanten gezocht 
 
 

De 40 muzikanten van het Harmonieorkest van Heusden-Destelbergen 
zijn op zoek naar enkele collega’s als permanente versterking 

voor hun orkest en melodische drumband 
 

Alle blaasinstrumenten en slagwerk - ook melodisch 
Alle leeftijden 

 
 

Wij spelen alle muziekgenres van vroeger tot nu 
en geven per jaar een 7-tal concerten 

 
Sommige instrumenten kunnen worden gehuurd of in bruikleen gegeven 

 
 

Neem vrijblijvend contact via info@kogh.be of 0471/93.11.33 
 
 

Vzw KOGH is al meer dan 200 jaar een leuk harmonieorkest voor jong en oud 
Repetitie elke zaterdag van 19u30 tot 21u30 

adres: Tramstraat 54 9070 Heusden www.kogh.be 
 
 
 

Volg ons op facebook en Instagram 
 
 
 

Vzw KOGH, daar zit muziek in. 
En die móet eruit! 

Erkende muziekvereniging sinds 1819 

 
 

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

Nieuwe

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

5  5  Uitroep

Smakelijk  8   1

Gaar 9 10 1 4 4 1 12

9 10  2 5 5 9 3 Erdoor  

B 10 7 4 4  3 Verarmd

Wapen 1 8 11 6 6 10 2

 1 7 10 8 12  10  Rozijnen

 Pikant 9 10 6 10 6 10 7 3

3 4 4 7 B 7 5 5 1 Bres

Beogen    10 7 10 8

 10   10 7 10 8 Inboteren

9 10 3 10 11 1 12 Geschonden

5   12 10 7 3 10 11 7 Ingang

M A D O N N A Diva

Op geen enkele plaats N E R G E N S

P L O M P  Log

Politieman A G E N T

Met plezier G A A R N E

V O L L E D I G  Compleet

Wazig V A A G

Wat men inademt L U C H T

R E S T A U R A N T  Eethuis

Soort feestmaal B R U N C H

Stipt  S E C U U R

R E C H T S  Niet links

Tijdens de coronaperiode en de lockdown 
was hij voor het eerst in 20 jaar zes maanden 
thuis en engageerde hij zich actief sociaal in 
een Gents rusthuis waar hij behoeftige men-
sen hielp. “Ik wou bezig blijven en mijn vrije 
tijd nuttig besteden” zei hij ons daarover, 
“maar ik keek ook uit naar de bouw van het 
nieuwe vlaggenschip waar ik dus nauw bij 
betrokken werd. Het is niet de eerste keer 
dat ik maanden verbleef in de buurt van de 
Marghera Shipyard in Italië waar het cruise-
schip werd gebouwd. Straks varen we naar 
Trieste (Italië) en na een paar weken varen 
we door naar Amsterdam waar we op 10 sep-
tember verwacht worden”, weet Kevin Beir-
naert.
Kevin heeft inmiddels een intense oplei-
ding achter de rug en hunkert naar de wijde 
zee. Hij is varen op zee gewoon, maar men-
sen stellen wel eens de vraag wat als je zee-
ziek zou worden. Kevin: “eet dan licht, een 

Kevin thuis in Heusden met zijn ma. (D.D.)

spaghetti bijvoorbeeld dat gaat er vlot weer 
uit”, grapt hij.
“Het is mijn leven geworden en ik ben daar 
blij mee, ook al kom ik nog graag eens terug 
naar Heusden bij mijn ma. Het is een keuze 
die ik gemaakt heb na de Zeevaartschool in 
Antwerpen en waar ik nog geen minuut spijt 
van heb. Ik ben fier op wat ik al realiseerde 
en geniet van het respect dat ik krijg voor die 
verantwoordelijke functie”, besluit Kevin. 
Bekijk maar eens de foto’s die hij ons bezorg-
de, imposant zo’n cruiseschip en een grote 
eer voor de Heusdenaar dat hij daar de Staf-
kapitein van is. De ms Rotterdam zal in eerste 
instantie cruisevaarten maken naar de Noor-
se Fjorden. Dat betreft dan een 15-daagse 
Noord-Europa Cruise naar Noorwegen en IJs-
land (Amsterdam, Bergen, Molde, Akureyri, 
Isafjordur en Reykjavik en terug) de prijzen 
variëren afhankelijk van een binnen- of bui-
tenhut. Aanbod via gespecialiseerde reisbu-
reau’s of de HAL. – (D.D.)
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Meer informatie in:
Het boek “Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat” die alle 
straatnamen van Destelbergen, Heusden en Beervelde 
behandelt. 
Meer informatie over dit naslagwerk bij de schrijvers Louis 
en Miet Gevaert-De Groote (louis.gevaert@dsmg.be)

Bijlokerede, -straat en -weg

Wat we weten van...

9070

Biloke werd reeds genoemd als toponiem en door de tekst gesitueerd in de om-
geving van Roosbroek op het einde van de 12e eeuw ...terra Onnulfi et Walteri 
que Biloke. 
De oudste vermelding als biloocstrate geschreven dateert van 1442. Op een Ca-
rolus Benthuys kaart van 1771 staat het Bylock Straetjen vermeld.
Het woord Byloke komt van het Germaans ‘bî-luka’, een samenstelling van ‘bi’ 
(om, rond) + ‘luke’ (afsluiting) en is hier in Vlaanderen een lager gelegen, door 
grachten omsloten stuk grasland. Dit was zo ten zuiden van de Roosebroeken, 
waar alle weiden ten noorden van de Bijlokestraat door grachten waren omringd. 
De waterafvoer kon daardoor via die omgrachting gebeuren, waardoor de moe-
rasgronden bruikbare meersen werden, de Roosbrouck Meerschen.
In de stratenatlas van Destelbergen van 1843 wordt de buurtweg met nummer 
29, zijnde 4m breed en 2085m lang, als volgt beschreven: Chemin de la Route de 
Gand au chemin dit: Quadenplasstraet: Bylokstraet. En heel wat verder in die 
stratenatlas, want de wegen werden gerangschikt volgens de voorziene straat-
breedte, volgde de buurtweg met nummer 82, zijnde 3m  en 1m breed en 411m 
lang: Chemin et sentier conduisant du chemin dit: Breedakkerrede à celui dit: 
Bylokestraet (servitude), Bylokerede en Bylokeweg.
De Bijlokerede liep vanaf de Bredenakkerstraat, met in zijn verlengde de Bijlo-
keweg, naar de Bijlokestraat. In 1918 stond op het Destelbergse stratenplan de 
volledige buurtweg 82 reeds aangeduid als Bijlokeweg. 
In het begin van de 20e eeuw waren er diverse bouwaanvragen in het eerste ge-
deelte van de Bijlokestraat. In dit verband werd in de gemeenteraadszitting van 
3 november 1908 een aflijningsplan (verbreding en rechttrekking van de huidige 
Herlegemstraat) goedgekeurd. Doch voor het gedeelte van de Bijlokestraat tus-
sen de Dendermondesteenweg en de Pastuerstraat lag de gemeentegrens in het 
midden in de langsrichting van de straat, vandaar dat men in samenspraak met de 
gemeente Sint-Amandsberg besloot ‘die straat op een gelijke breedte van 10 m te 
brengen’. De plannen om in die straat een goede verharding en riolering te leggen 
lieten echter lang op zich wachten. Er kwamen herhaalde malen klachten over de 
slechte staat van de straat en vooral van de slechte afwatering. In samenwerking 
met de gemeente Sint-Amandsberg werden nieuwe plannen gemaakt: verbre-
ding, riolering en besteniging, maar voor die realisatie zouden de bewoners nog 
tot in de jaren (19)50 moeten wachten. 
In 1936 werd de naamplaat (email) van de straat aangebracht aan de kant van de 
Dendermondesteenweg.
Tijdens W.O. II werd in de periode van 1942-44 een gedeelte van Destelbergen 
als district IID bij Groot-Gent geannexeerd. Sommige straatnamen werden ge-
wijzigd, de Bijlokestraat werd van de Dendermondesteenweg tot aan de Kasteel-
straat de Driebekstraat en van de Kasteelstraat tot aan de Admiraalstraat werd 
het Duivensteertstraat. De Bijlokeweg werd de Lepelaarstraat. In de gemeen-
teraadszitting van 6 december 1945 besliste men die straten hun vooroorlogse 
straatbenamingen terug te geven.
In de begin jaren vijftig waren er veel bouwaanvragen en werd het opstellen van 
een lijnrichtingsplan voor de Bijlokeweg noodzakelijk. De helft van de Bijloke-

weg, palende aan de Bijlokestraat, was dan reeds verhard met Cutback, bitumen 
houdende zwarte verharding, de rest bleef een aarden baan, die samen met an-
dere wegen in 1960 hersteld werd, hoofdzakelijk putten vullen en aanstampen.
In de gemeenteraadszitting van 13 juni 1970 besliste men voor de Bijlokeweg 
een rooiingsplan op te maken teneinde te kunnen overgaan tot het aanwerven 
van gronden bij de latere verbreding van de weg. 
Bijna volgebouwd kreeg de Bijlokeweg in 1980 een degelijke riolering en een 
bitumineuze verharding van 6,5m breedte over de volledige lengte en voetpaden.
Door de overwelving van de Roosebroekbeek ter hoogte van de bocht en de ver-
binding met de Bredenakkerstraat, veranderde in 1960 het uitzicht van de Bij-
lokestraat alhier aanzienlijk door het aanbrengen van een pleintje en de nieuwe 
verbinding met de Pasteurstraat.
Door de uitbreiding van de bouwactiviteiten rond dit nieuwe pleintje werd een af-
lijningsplan voor het gedeelte tussen dit pleintje en de Admiraalstraat opgemaakt.  
Door de fusie van Sint-Amandsberg naar Gent werd  aan de kant van Gent de 
Bijlokestraat dan de Herlegemstraat genoemd. Doordat twee straatnamen voor 
een weg teveel problemen veroorzaakten bij het alleveren van de post, werd 
uiteindelijk ook aan Destelbergse kant de Bijlokestraat van de Dendermonde-
steenweg tot de Pasteurstraat eveneens Herlegemstraat genoemd. In de gemeen-
teraad van 25 september 1978 werd het plan goedgekeurd om dit gedeelte van 
de Bijlokestraat te verharden met beton op 7m breedte en ook te voorzien van 
voetpaden. Die werken werden gerealiseerd in 1980-81.
Ondertussen was het gedeelte tussen de Admiraalstraat en de Kwadenplas-
straat door de realisatie van een verkaveling aldaar gedeeltelijk verlegd en in de 
Prosper De Troyerlaan opgenomen volgens de nieuwe stratenstructuur. De oor-
spronkelijke Bijlokestraat werd in die jaren dus opgesplitst in Herlegemstraat, 
Bijlokestraat, Prosper De Troyerlaan en het laatste gedeelte werd de huidige 
Kwadenplasstraat.

Louis Gevaert
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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 !

Nog een viergeslacht
We kregen een mailtje van Gaëlle De Muynck om nog 
maar eens een viergeslacht voor te stellen.

Op de foto:
• Cecile Rijckaert (overgrootmoeder), 86 jaar
• Anita Vanden Meersschaut (grootmoeder), 62 jaar
• Gaëlle De Muynck (moeder), 31 jaar
• Raeven Wollaert (dochter),  6 maanden

Proficiat !

“Het was een tof initiatief, maar het is jam-
mer dat we dit vorig jaar ook niet georgani-
seerd hebben”, vertelt trainer/secretaris Luc 
Devuyst. “Het plezier van iedereen die aan-
wezig was op het kleine kunstgrasveld was 
enorm groot. Wanneer je de opleidingsver-
eisten leest in Voetbal Vlaanderen dan is het 
codewoord ‘fun, fun, fun’ bij de onderbouw. 
Als je dit als criterium neemt dan was dit de 
beste wedstrijd van het coronajaar”, weet 
hij.
Delegee Johan bezorgde ons wat tekst voor 
het verhaal: die zaterdag was er hoogspan-
ning op FC Destelbergen, want een matchke 
tussen de U8 en hun mama’s daar wordt altijd 
over gepraat, ook door de papa’s. “Het was 
hoogspanning zonder negatieve weerklank, 
maar met een sportieve sfeer en vooral veel 
liefde. De mama’s die hun ploeg voor deze 

Voor de aftrap eens samen op het kunstgras voor de foto. (D.D.)

U8 voetbalden tegen hun mama’s
In afwachting van de nakende voetbalcompetitie en als tussenstap tussen 
het vorige en nieuwe voetbalseizoen trokken niet alleen de spelertjes van de 
U8 van FC Destelbergen de voetbalschoenen aan. Ook hun mama’s namen 
het tegen hen op. 

speciale dag tot de ‘Pink Panters’ omdoopten 
waren er klaar voor. Ze werden bovendien 
opgewarmd door delegee Sven Drubbel die 
samen met Johan Vandersteen doorheen het 
seizoen de U8 bijstaat onder 
leiding van trainer Luc”.
We zagen een mooie wedstrijd 
met vier speelhelften waarbij 
beide teams, de jongens 
en de jonge mama’s elkaar 
goed in evenwicht hielden. 
Uiteindelijk werd het toch 
nog 13-10 voor de gedreven 
voetballertjes maar de 
zeker niet onderliggende 
mama’s. Achteraf werden 
bij een kleine gezellige 
receptie vanzelfsprekend 
alle spelfasen nog eens eens 

doorgenomen, waaruit we konden opmaken 
dat er ongetwijfeld een revanche wedstrijd 
zit aan te komen.  
Spelertjes en mama’s hebben een heel 
ongewoon jaar meegemaakt met de 
coronapandemie, zowel privé als op sportief 
gebied. Dat doet ons nog eens eens beseffen 
hoe nietig we zijn en dat we een dag zoals 
toen moeten koesteren en omarmen. En 
uitkijken naar begin september voor een 
volwaardig voetbalseizoen natuurlijk. – 
(D.D.)
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SLEUTELDIENST - VEILIGHEIDSSLOTEN
SCHOENMAKERIJ - AUTOPLATEN
UURWERKBATTERIJEN

Burgem. J. Cardonstraat 19
9070 Destelbergen

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

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

zaterdag van 9 tot 12 uur

SLOTEN- &
SLEUTELMAKERIJ

EDDY

Geregistreerd aannemer

35
jaar

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

We waren alle drie al enkele weken twee 
keer gevaccineerd met Pfizer en hadden dus 
ook op onze afzonderlijke smartphones de 
CovidSafe-app met het bewijs en de code ge-
installeerd. Meer nog van alles wat digitaal 
nodig was en op onze smartphone zat heb-
ben we ook nog een ‘papieren kopie’ mee-
genomen. Je kan maar niet genoeg op veilig 
spelen denk ik. Voor Italië moesten we ook 
vooraf een PLF (Personal Locator Form) invul-
len waarop we de dag en het vermoedelijk 
uur van onze aankomst, de juiste grensover-
gang, de plaats van ons verblijf en de pro-
vincie, de nummerplaat en alle persoonlijke 
gegevens voor ons verblijf moesten invul-
len. Italië vroeg ook een ‘Green card’, maar 
die was maar vanaf 6 augustus beschikbaar. 
Onze vaccinatiebewijzen volstonden blijk-
baar. Wij hadden alles bij wat nodig was, te-
veel misschien wel. Want zowel onderweg als 
bij het binnenkomen via Zwitserland in Ita-
lië werd ons op geen enkel ogenblik iets ge-
vraagd, laat staan dat we iets moesten tonen. 
We hebben onderweg geen enkele controle 
gezien aan de grensovergangen met Luxem-
burg, Frankrijk, en Duitsland. Aan de grenzen 
staat niemand. In Zwitserland controleerden 
ze en passant alleen het autowegenvignet. 
Maar ook dat was een lachertje want de po-

Bent u ook op reis geweest en nergens gecontroleerd?
Voor het eerst in enkele jaren zijn we in de tweede helft van juli nog eens op 
reis geweest. Met de auto dit keer, en met onze zoon als chauffeur. Richting 
Italië en Adriatische kust. Zelf heb ik voor alle nodige documenten gezorgd 
want ik ben nogal principieel aangelegd en met corona kan je maar beter 
oppassen.

litie stond te zwaaien om snel door te rijden. 
We hebben terloops ruim drie uur stilgestaan 
voor de Gotthard, en uiteindelijk hebben we 
gezien dat men daar blokrijden invoerde wat 
een weerslag had op de lange stilstanden.
Aan de grens tussen Zwitserland en Italië in 
Chiasso was het enorm druk met files. Maar 
omdat we zouden overnachten in de buurt 
van Como konden we een andere afrit ne-
men met een andere grensovergang. De po-
litie die daar controle deed, stond ook al te 
zwaaien om snel het land binnen te komen. 
Ik had onze papieren in de hand, de smart-
phone klaar om de codes te tonen, maar ook 
daar geen controle. Bij niemand overigens. In 
ons hotel aangekomen moesten we wel een 
mondmasker dragen, onze identiteitskaar-
ten afgeven voor de inschrijving, maar be-
wijs leveren dat we gevaccineerd waren daar 
hadden ze duidelijk nog niet van gehoord. 
Op onze uiteindelijke bestemming in Riccio-
ne vielen ze pas echt uit de lucht. Niks nodig 
van bewijzen, alleen uw identiteitskaart dus 
om in te schrijven, en een mondmasker dat 
moet je altijd bijhebben maar niet noodzake-
lijk aandoen. Wel in winkels en het hotel of 
restaurant. Het CovidSafe-bewijs (toch offici-
eel Europees?) en de code zijn daar blijkbaar 
onbekend.

Buiten het hotel en aan de kust loopt de 
helft van de mensen met een mondmasker 
aan, de andere helft heeft die gewoon aan 
de arm hangen omwille van die verplich-
ting. Jongeren dragen heel uitzonderlijk een 
mondmasker, maar de overgrote meerder-
heid niet. Op het strand staan de strandstoe-
len op minstens twee meter afstand, tenzij je 
in een bubbel bent. Uiteindelijk hebben we 
ons veilig gevoeld want we hebben de massa 
gemeden, maar we zagen wel grote groepen 
jongeren samentroepen in een feeststem-
ming die we zelf niet normaal vonden. Dat 
hebben we dus bewust gemeden.
Op onze terugweg via Livigno hebben we 
nergens nog enige controle gekregen. Zelfs 
de Zwitsers aan de douane bleven netjes in 
hun bureau zitten als we hun grens passeer-
den. We hadden inmiddels ook onze PLF voor 
België ingevuld met de code die we gekre-
gen hebben. Nergens aan de grenzen, echt 
nergens hebben we nog mensen zien staan, 
laat staan dat er controles waren. De slotsom 
is dat we veilig thuis zijn geraakt, niet ziek 
werden, maar dat we veel moeite gedaan 
hebben voor een veilige vakantie maar voor 
wat? In de eerste plaats om de 250 euro boe-
te te vermijden als je geen PLF invult? Het 
is één grote soep, Europees en Belgisch. In 
andere landen is dat net zo. Alleen aan dat 
mondmaskertjes hebben we gezien dat men 
er rekening mee wil houden dat er corona 
kan zijn… Straf, heel straf. Inmiddels is men 
in Duitsland wel in actie geschoten. En hier 
en daar in Europa is het rood geworden zon-
der dat er vooraf controle was dus. – (D.D.)
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Maatwerk is ons vak, reeds 3 generaties lang !

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

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

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

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

Ga je op reis?  Weekendje weg?
Ik zorg voor een onvergetelijke

staycation voor je hond !

We zijn 7/7 beschikbaar
voor uw metgezel!

Boek nu je afspraak en krijg een
leuk cadeautje voor je hond

BIG HUG
Sophie Onghena

Walbosdreef 19 - Destelbergen
0474-46 45 52

bighug1@outlook.be

Pimp je schoolboeken eens op…
Woensdag 1 september, de eerste dag van het nieuwe schooljaar, kan je via een workshop 
gratis deelnemen in LDC De Reinaert voor het ‘pimpen’ van de schoolboeken.
Bedoeling is te leren hoe je schoolboeken kan kaften op zo’n manier dat die er tof uitzien. 
Je kan zelf uw papier meebrengen, maar er wordt ook materiaal voorzien. De workshop 
begint om 14u en loopt tot 16u30.
Deelnemen kost 2 euro, reservatie is verplicht via tel. 09/218.03.13. – (D.D.)

Spaans praatcafé vanaf 13 september
Binnen LDC De Reinaert werd het initiatief gelanceerd voor een “Spaans praatcafé”. Be-
doeling is mensen die graag eens Spaans praten of leren praten, in contact te brengen 
met anderstaligen die de Spaanse taal machtig zijn. Bedoeling is de taal te onderhouden, 
te oefenen of op te frissen. Het Spaans praatcafé gaat van start in LDC De Reinaert op 
maandag 13 september om 14 uur en dan verder iedere 2e en 4de maandag van de maand. 
Het praatcafé is een gratis initiatief. Graag wel vooraf reserveren via tel. 09/218.03.13. De 
organisatie zoekt ook mensen die  Spaanstalig opgevoed zijn om het praatcafé te komen 
vervoegen. – (D.D.)
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We kennen niet alleen Patrick maar ook een 
stuk van de geschiedenis van het zo gekende 
cafétje annex kleine boerderij aan de Schelde. 
Officieel zelfs ‘In het Schippershuis’. Patrick is 
er al sinds 1983 en in twee tijden nauw bij be-
trokken. Hij huurde het aanvankelijk, maar is 
nu al een tijdje de enige eigenaar. Patrick is kok 
en verblijft vaak zes of meer weken in het bui-
tenland als chef-kok op de baggerschepen of 
het bedrijf van de firma De Nul. Hij zit nu in de 
buurt van Curacao. In Kristien De Wilde heeft 
hij al even een bereidwillige medewerkster of 
vennoot gevonden om het Schippershuis in de 

Stamineetje is onroerend erfgoed, maar toch niet geklasseerd

Schippershuis in het weekend altijd open
Iedereen in onze gemeente kent het Schippershuis, maar vaak horen we 
de opmerking is het Schippershuis wel open en wanneer? Wij hadden met 
eigenaar Patrick Van Peteghem een interview.

weekends draaiend te houden. Als Patrick zelf 
thuis is dan opent hij ook op donderdag en vrij-
dag al de deuren, vaak soms ook al vanaf de 
woensdagavond. Maar daar zit dus door zijn 
kokswerk nog geen regelmaat in.
Toen Patrick Van Peteghem het Schippershuis 
in 1983 in gebruik nam stond dat al een tijdje 
leeg. Voordien was dat bewoond door de fami-
lie van Juul Mertens, dat was toen een heel ge-
kende dorpsfiguur. Wijlen Juul heeft nog de tijd 
meegemaakt dat er schepen aanmeerden op de 
Schelde om in zijn café een glaasje te komen 
drinken. Juul pachtte ook de wei- en landbouw-
gronden in de buurt, waarvan zijn dochters nu 
nog de eigenaars zijn.
Het Schippershuis heeft echter een rijk verle-
den. Als journalist hebben we er nog over ge-
schreven in Het Volk. Het oude Schippershuis 
aan de Scheldekant 19, is in zekere zin onroe-
rend erfgoed, maar toch niet geklasseerd. Het 
gebouw dateert uit omstreeks 1870-80 en vorm-
de tientallen jaren een pleisterplaats voor boot-
trekkers die er met hun schepen de Schelde 
bevaarden. Wij haalden die info toen uit teke-
ningen waarop het jaartal stond. Eertijds verze-
kerde een veer daar ook de verbinding met het 
grondgebied Gentbrugge aan de overzijde van 
de Schelde. De oude linden die aan het Schip-
pershuis staan en straks in herfsttooi zullen 

gaan, staan er ook al zolang. Uit oude tekenin-
gen leren we dat het Schippershuisje echt wel 
gebouwd werd op dezelfde hoogte als de toen-
malige dijken. Die zijn nu veel verhoogd. Vroe-
ger zette de Schelde er ’s winters regelmatig de 
omgeving blank, wat de gronden zeer vrucht-
baar maakte en de naam ‘goudmijn’ opleverde. 
Het water kwam tot aan de zandduinen waar 
de oude Romeinse heirbaan lag. Tal van opgra-
vingen in de buurt leverden heel wat vondsten 
op uit de Gallo-Romeinse tijd.
Nu zijn er natuurlijk geen boten en al zeker geen 
boottrekkers meer. In de plaats zijn nu  wande-
laars, fietsers, natuurliefhebbers en soms wel 
eens drinkebroers gekomen. Die laatsten om 
hun dorst te lessen. Uit de geschiedenis weten 

Kristien De Wilde en Patrick Van Peteghem houden 
nu afwisselend of samen het Schippershuis open. 
(D.D.)

Een recente foto van het Schippershuis. (©K.D.M.)

 

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 23/08 t.e.m. 15/09/21 of tot uitputting 
voorraad 

GRATIS 
Flesje Ice Tea 50cl 
Tijdens uw aankopen tot 15/09/2021, 
minimum aankoop van € 10,- 
Max. 1 bon per klant 
 
 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa 

DREFT WASMIDDEL 
VLOEIBAAR, ECO PACK 
28 dos. 
 

€ 4,09 
/dos € 0.15 
 

 
 

DREFT WASMIDDEL 
VLOEIBAAR, BLUE DREAM 
32 dos. 
 

€ 5,35 
/dos € 0,17 

 
 

DREFT WASVERZACHTER 
VLOEIBAAR, BLUE DREAM 
40 dos. 
 

€ 2,35 
/dos € 0,06 

 
 

CORNFLAKES TRESOR 
CHOCOLADE OF CHOCOLADE 
HAZELNOOT 
450gr 

€ 3,39 
 
/kg € 7,53 

 
 

KATTENVOEDING 
PURINA ONE 800gr 

€ 3,99 
 
/kg € 4,99 

 
 

KATTENVOEDING 
GOURMET 

2+1 GRATIS 
 

GRIMBERGEN 
5+3 GRATIS 
Blond/bruin 8x33cl 

€ 5,29 
+ leeggoed 
/l € 2,- 
 
 

CORNFLAKES 
KELLOGS 
HONEY POPS, CHOCOS, COCO 
POPS & FROSTIES 
450gr 

€ 3,19 
 
/kg € 7,09 

 
 

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND 
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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

we dat er in dit cafeetje, in de periode dat zulks 
verboden was, meer jenever werd gedronken 
dan in alle herbergen van Destelbergen samen. 
Er is een tijd sprake geweest dat het Schippers-
huis moest verdwijnen voor het breder maken 
van het jaagpad, maar dat is gelukkig nooit be-
slist. In 2009 werd grondig onderzoek gedaan 
naar dit bouwkundig erfgoed, waarbij men zich 
baseerde op de inventaris van het cultuurbezit 
in het kanton Destelbergen-Oosterzele. Uit die 
gegevens zou blijken dat de voormalige boer-
derij-herberg vanouds genaamd “In het Schip-
pershuis” gebouwd zou zijn aanvang de jaren 
1880 (officieus vierde kwart 19e eeuw), achter 
de Scheldedijk met trekweg en na het rechttrek-
ken van de Scheldebochten. Het gebouw was 
toen al gemarkeerd door enkele knotwilgen. 
Over wijlen Juul Mertens, een dorpsfiguur wil-
len ook nog wel eens iets schrijven. Maar daar-
voor moeten we eerst nog een gesprek met de 
dochters hebben. – (D.D.)

Zo was het vroeger in wit-zwart. (D.D.)

Op dit ogenblik telt onze gemeente een rij-
tje van vijf dorpsdichters met Tine Hertmans, 
Koenraad De Smet, Luk Vermeulen, Pieter 
Viktor Kindt en sinds vorig jaar ook Nicole Le-
degen. Door de coronaperiode werd die laat-
ste nooit de eer gebracht die ze verdiende, 
want in maart 2020 toen ze zou aangesteld 
worden, zorgde de eerste lockdown dat het 
verenigingsleven op slot ging. Maar Nicole 
Ledegen heeft natuurlijk niet stilgezeten, 
ze heeft fijn werk afgeleverd en mag haar 
voet zetten (ze is overigens logopediste) 
naast haar voorgangers. Nicole is een bezige 
bij en nam recent zelf het initiatief om de 
dorpsdichters eens samen te brengen voor 
een bubbel in ’t Haeseveld. Haar werk hing 
en hangt al op verschillende plaatsen (rond 
de bib, aan Bergenkruis). Ze heeft dus dui-
delijk niet stilgezeten in de coronaperiode 
en werkte gestaag voort aan haar nobele 
taak als dorpsdichter, maar ze miste toch 
iets omdat de aanstelling in stilte voorbij- 
gleed, vertelt ze ons. “We hadden virtueel al 
eens contact met elkaar, maar fysiek hadden 
we nog niet samengezeten en daar wou ik 
verandering in brengen”, weet Nicole Lede-
gen. En dat gebeurde op zaterdag 24 juli in 
hun aller Haeseveld, waar de 
jongste dorpsdichter zowaar 
een dichterscollectief uit haar 
mouw toverde. Om het per-
soonlijk initiatief wat kracht bij 
te zetten schreef ze een toe-
passelijk gedicht “De duinen 
van Thesle”. “Ik had tijdens de 
coronaperiode behoefte  aan 
een bubbel met de voorgaande 
dichters en nam al virtueel con-
tact met hen op. Maar pas nu is 
het gelukt om ook eens fysiek 
samen te zijn en er eentje op 
te drinken in het Haeseveld”, 
vertelt ze ons. “Bedoeling was 
om eens wat bij te praten, naar 
elkaars werk te luisteren en 

Nicole Ledegen tovert ‘dichterscollectief’ uit haar mouw
vooral ook om info door te geven. Het resul-
teerde in een paar voorstellen die uit de bus 
kwamen, namelijk het updaten van reeds be-
staande teksten in het dorp aan de Bib, mee-
doen aan de boekenmarkt in september en 
wie weet broeden we nog iets heel ludieks 
uit onze mouwen”, verklapt Nicole Ledegen.
Het werd een toffe ontmoeting waarbij de 
vijf samen op de foto gingen, maar er vooraf 
geen ruchtbaarheid aan gaven. Uit dit dich-
terscollectief kan duidelijk iets moois groeien 
denken we benieuwd als we zijn. Van Nicole 
Ledegen kregen we een oplijsting van haar 
gedichten die ze inmiddels gemaakt heeft 
voor Destelbergen en Heusden. En daar zit-
ten duidelijk enkele pareltjes bij die we al 
eerder gezien hebben in de buurt van de bi-
bliotheek en aan Bergenkruis. Hier een op-
somming van haar dichtwerken: ‘Cor en Ona’ 
voor de gemeentelijke basisschool Destel-
bergen, ‘In je kot’ voor programma Adieu, 
sereen moment op de begraafplaats, ‘Licht.
punt’ op de nieuwjaarskaart; ‘De duinen 
van Thesle’ in infoblad en voorgelezen op 
Erfgoeddag in de Gallische Hoeve en tot slot 
‘Bergenkruis’ hangt op locatie aan het bede-
vaartsoord. – (D.D.)

De vijf dorpsdichters van Destelbergen-Heusden werden eens 
samengebracht voor een ‘bubbel’ door Nicole Ledegen.
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Theophilus (Achiel) Neyt en Maria (Romanie) 
Ingels lagen aan de oorsprong. Dat koppel 
woonde aan de Dendermondesteenweg in 
wat we nu nog de wijk “Gouden Hand” noe-
men. Achiel was schrijnwerker van beroep, 
terwijl zijn echtgenote Romanie zorgde voor 
het huishouden. Het gezin kreeg drie zonen: 
Hector, Roger en Eduard. De oudste, Hector 
dus, bleef ongehuwd, terwijl Roger en Edu-
ard elk een gezin hebben gesticht met be-
hoorlijk wat nakomelingen. De jongste van 
de drie broers en zijn vrouw Ivonne kregen 
zeven kinderen, terwijl de oudere Ro-
ger met Gabriëlle voor maar liefst tien 
nakomelingen zorgden. Gabriëlle en 
Roger traden in 1935 in het huwelijk 
en al in 1936 werd hun eerste zoon 
Willy geboren, ook later een schrijn-
werker. In de periode van de Tweede 
Wereldoorlog had dit gezin al drie 
kleine kinderen en dat zorgde voor 
een harde tijd. Roger werd als jonge 
vader in het begin van de oorlogsjaren 
gemobiliseerd naar Frankrijk. Gabriël-
le bleef achter bij familie in Beervelde 
(wat vroeger Destelbergen was). In de 
oorlogsjaren kwamen er nog twee ge-
boorten, want de vader kon via Neder-
land terugkeren naar zijn kroost. Het 
gezin telde toen vijf kinderen. 
De levensgeschiedenis van het ge-
zin Roger en Fabriëlle Neyt-Ongena, 
hun nakomelingen met hun partners, 
situeren zich in een bijzonder stuk 
levensgeschiedenis die op zich ook 
merkwaardig is. Zo waren de beide 
(stam)ouders beide geboren in Destel-
bergen: Roger (°1913-†1979) en Ga-
briëlle (°1915-†2005) in dat deel van 
Destelbergen dat in 1921 Beervelde 
werd. Dat gezin telde uiteindelijk vijf 
jongens en vijf meisjes, allen geboren 

Houtbewerkers van vader op zoon

De geschiedenis van een merkwaardige familie in onze gemeente
Eind juli vierden René Neyt en Nicole Dechamps in Destelbergen hun gouden 
bruiloft. René is de jongste zoon van een enorme generatie met de naam 
Neyt. Weinig families in onze gemeente tellen zoveel afstammelingen uit het 
gezin dat ooit ontstaan is begin de vorige eeuw.

tussen 1936 en 1959. En heel belangrijk om 
weten is dat ze alle tien nog in leven zijn en 
ook allemaal in de vorige eeuw in het hu-
welijk getreden zijn. Het laatste huwelijk 
vond plaats in 1978. Eén schoonzus, Martine 
ontviel de familie in 1996. Echtgenoot Rudy 
heeft sinds enkele jaren het geluk gevonden 
in een passende relatie.
Uiteraard kwamen uit die tien huwelijken 
ook nog wat nakomelingen. Er zijn inmiddels 
16 kleinkinderen, 29 achterkleinkinderen en 
3 achterachterkleinkinderen als we het zo 

De tien broers en zussen uit Destelbergen (of omgeving) samen op de foto.   

mogen zeggen. Bij een familiebijeenkomst 
die traditioneel op nieuwjaar in een zaaltje 
plaatsheeft komen allen samen in Destelber-
gen, ze zijn dan met 91. Inmiddels wonen 
de rechtstreekse afstammelingen van beide 
ouders met hun partners hoofdzakelijk in 
Destelbergen, enkele in Beervelde, Lochristi 
en Sint-Amandsberg. De vijf zonen hebben 
tijdens hun leerperiode allemaal voor het be-
roep van schrijnwerker gekozen, of hadden 
hun job in de houtbewerking als meubelma-
ker, schrijnwerker of timmerman. Vier van 
hen hadden zelfs een zelfstandig houtbewer-
kingsbedrijf. Inmiddels is die (oudere) gene-
ratie allemaal al  gepensioneerd. Zes hebben 
hun gouden huwelijksverjaardag al achter de 
rug, eentje zelfs al een diamanten bruiloft. En 
heel belangrijk: deze familie leeft volledig in 
goede verstandhouding met elkaar. Het zijn 
naast dichte familie ook nog dikke vrienden 
voor het leven. Een unicum dus. – (D.D.)

HUMOR

Zeer goede
stofzuigers...
Een vertegenwoordiger van stofzuigers 
klopt aan bij een boerderij. De boerin 
doet open.
“Mevrouw ik verkoop zeer goede 
stofzuigers. Als bewijs smijt ik hier een 
zak met vuiligheid over de vloer, en als 
dat niet kan opgezuigen worden, dan 
eet ik het persoonlijk op”. En dan smijt 
hij een ganse hoop smurrie op de vloer.
De boerin antwoordt:
“OK, ik zou al maar beginnen eten 
dan, want we hebben hier geen 
elektriciteit”.
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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

   ELCK ‘T SYNE BERICHT:

B&B “Stille Rust”
uitgesteld door coronavirus
Tot onze grote spijt kunnen we ook dit na-
jaar 2021 nog niet voor jullie op de planken 
staan. Ook al zijn de social distancing regels 
bij o.a. cultuurevenementen versoepeld, 
toch blijft het niet haalbaar om een opvoe-
ring te organiseren die voor iedereen - pu-
bliek, acteurs, zaalmedewerkers - veilig kan 
verlopen.
We houden eraan jullie in veilige omstan-
digheden terug te zien en een plezante 
avond te bezorgen, zoals Elck ’t Syne dat 
gewend is: gezellig bij mekaar, met de mo-
gelijkheid achteraf nog fijn na te praten en 
eentje (of meer) te drinken. Zodra dat weer 
mogelijk is, vliegen we er meteen in, want 
wees gerust, de goesting om te spelen is er 
absoluut!
We houden jullie zeker en vast op de hoogte. 
Hou jullie gezond, draag zorg voor el-
kaar en hopelijk tot in maart 2022 !

Nadat een bericht verscheen in de media dat 
bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters be-
slist heeft dat er geluidsschermen komen (in 
2024) op en aan de brug van E40 in Melle 
(ter hoogte van psychiatrisch centrum Ca-
ritas), raakte ook bekend dat er geen ge-
luidsschermen komen in Destelbergen en 
Heusden langs de E17 of R4. Burgemeester 
Elsie Sierens legt zich daar niet bij neer: “ik 
blijf strijdvaardig” stond in de krant. Maar 
het is wel zo dat de gemeente jaren geleden 
al een voorstel kreeg waarin het zelf moest 
bijdragen voor zo’n geluidsschermen, maar 
daarin toch niet toehapte om financiële re-
denen.

Motie in voorbereiding over partijgrenzen heen in september?
Snelweggeluid aanpakken vergt politieke daadkracht

De geluidsoverlast is in de praktijk niet afge-
nomen nu er op de autosnelweg E17 en ter 
hoogte van het E17-viaduct in Gentbrugge al 
maandenlang wegenwerken plaatsvinden.
De vraag is wat dat gaat geven als de snel-
weg opnieuw als voorheen zal gebruikt wor-
den en de snelheid opnieuw naar 120 km/
uur gaat. Dat is ook het geval voor de R4 of-
schoon daar toch minder woningen staan, en 
waarbij geopteerd wordt om de snelheid te 
verlagen naar 90 km./uur. Ook dat ziet minis-
ter Peters niet zitten.
Maar als we goed ingelicht zijn dan zal in 
de gemeenteraad van september een motie 
ingediend worden door Eddy Van de Walle 

(Vooruit) om een unaniem standpunt in te 
nemen, over de partijgrenzen heen om iets 
te doen in de richting van Vlaanderen rond 
snelheidsbeperking en geluidsoverlast.
Er werd al een persbericht gestuurd waarin 
daarover uitgebreid werd gesproken. Daarin 
staat dat er meer nodig is dan enkel een snel-
heidsbeperking voor auto’s voor te stellen. 
Ook de snelheid van vrachtwagens dient te 
worden beperkt van 90 naar 70 km./u. Er mag 
niet vergeten worden dat de meeste geluids-
overlast, maar ook een niet onbelangrijk deel 
van de milieu-overlast komt van het almaar 
toenemende vrachtverkeer. De uitstoot van 
schadelijke stoffen en de neerslag daarvan 

in kwetsbaar natuurgebied als de 
Damvallei is gekend.

Vlaanderen minimaliseert de posi-
tieve effecten van een snelheids-
beperking. De vraag is of men dat 
doet op harde wetenschappelijke 
feiten of zijn er achterliggende 
economische belangen die hierin 
een rol spelen, zo lezen we in de 
mededeling.

Er is namelijk al een samenwerking 
tussen Gent, Destelbergen, Melle 
en Merelbeke in een pleidooi voor 
geluidsremmende maatregelen. 
Maar dat verband zou te los zijn, 
het moet meer worden geformali-
seerd over de partijgrenzen heen, 
zo stelt Van de Walle in het pers-
communiqué.

In deze materie wordt ook verwe-
zen naar de parlementsleden in de 
regio om die actief te betrekken 
bij de problematiek. Zij kunnen de 
minister over de kwestie interpel-
leren in het Vlaams parlement. – 
(D.D.)
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Sinds kort hebben wij ons aangesloten bij AniCura, een Europees
netwerk van meer dan 350 dierenklinieken. Het team aan vertrouwde
gezichten blijft maar kan nu kennis uitwisselen met andere
professionals om zo de meest kwalitatieve zorg te bieden voor uw
huisdier en de beste service voor u.
 
AniCura Dierenartsencentrum Malpertuus heeft als doelstelling een
optimale verzorging van jouw huisdier. Dit begint bij een goede
eerstelijnsdiergeneeskunde maar
daarnaast zijn we volledig uitgerust voor verder onderzoek en kan u bij
ons terecht voor tweede- en derdelijnsdiergeneeskunde zoals
medische beeldvorming, chirurgie, endoscopie, kankerbestrijding,
huidonderzoek,...

Anicura Dierenartsencentrum         
                    Malpertuus
De beste zorg voor uw huisdier

DAC Malpertuuswordt

Het hele plan vormt een onderdeel van het 
regionaal mobiliteitsplan waarin voorzien is 
van de invoering van de basisbereikbaarheid. 
In tegenstelling tot basismobiliteit waarbij 

In 2022 komt er meer busverkeer in Destelbergen
Met een nieuwe buslijn 23 tussen Destelbergen (Damvallei) en Dampoort, 
Gent-Zuid, Merelbeke-Flora, Melle-Leeuw en Melle-College, en het 
ontdubbelen van de lijn 34 van en naar Wetteren, Laarne, Destelbergen, 
Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters (Sint-Martens-Latem, Sint-Martens-Leerne 
en De Pinte) krijgt Destelbergen in 2022 heel wat meer busverkeer dan op dit 
ogenblik. Even verduidelijken.

het aanbod van openbaar vervoer op wan-
delafstand centraal stond, is basisbereik-
baarheid een vraaggestuurd model. Volgens 
het principe van ‘basismobiliteit’ had iedere 

Vlaming tot voor kort op en-
kele honderden meters van 
zijn deur een bus- of tram-
halte. Met de invoering van 
het decreet basisbereikbaar-
heid wil de Vlaamse over-
heid het mobiliteitsaanbod 
beter afstemmen op de ver-
voersvraag van de reiziger 
en op de reële vervoerstro-
men. Alle mogelijke ver-
plaatsingen komen daarbij 
in beeld (woon-werk, woon-
schoolverplaatsingen maar 
ook aandacht voor winkelen 
en vrije tijd komen in zicht.
De buslijn met nummer 23 
is een compleet nieuwe ver-
binding tussen Destelbergen 
en Gent, met aansluiting via 
de Dampoort, Gent-Zuid, en 
zo een aftakking naar Me-

relbeke-Flora om te eindigen in Melle-Leeuw 
en College. En uiteraard in de omgekeerde 
richting. Het gaat om een opwaardering van 
de bediening van Destelbergen, waardoor 
samen met lijn 34 er een kwartierdienst is. 
Zeker is dat het gaat om een halfuurdienst 
voor de lijn 23 (schooldagen 6u10-23u30, va-
kantiedagen 6u25-23u05), zaterdag 7u35-
23u, alleen op zondag om de 60’ (7u50 tot 
21u50).
Wat wel al zeker is, dat is dat de buslijn 34 
dus een frequentie krijgt van twee bussen 
per uur i.p.v. nu 1 per uur. Om dat te reali-
seren vallen dus enkele opstapplaatsen die 
minder gebruikt worden weg op het hele 
traject. Als we goed geïnformeerd zijn zou 
het voor Destelbergen en Heusden gaan 
om de opstapplaatsen van de Burgemees-
ter Libbrechtstraat, de Zandstraat en Klein 
Gentstraat. Even werd ook gedacht aan de 
Lossystraat maar daar is nog twijfel over de-
ze laatste opstapplaats. In Heusden zou het 
gaan om de hoek van de Loveldstraat met 
de Laarnebaan. In de andere te bedienen 
gemeenten en in Gent vallen uiteraard ook 
een reeks opstapplaatsen weg, maar dat 
heeft geen invloed op onze gemeente. Maar 
dus wel op de frequentie die verdubbeld zal 
worden. Destelbergen zal om de 30’ een ver-
binding hebben met Gent-Zuid, om de 15’ 
met de Dampoort!
De lijnen 35 (Lokeren – Beervelde - Destel-
bergen – Gent-Sint-Pieters) en 36 (Zele via 
Destelbergen naar Gent Sint-Pieters) zouden 
volgens dat plan in de toekomst enkel nog 
spitsritten uitvoeren. 

Zo ziet het buslijntraject 
voor Destelbergen er in de 
toekomst uit.
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Voor Heusden valt de lijn 27/28 Dendermon-
de, Schellebelle, Wetteren, Kwatrecht, Mel-
le en Gent-Sint-Pieters nadelig uit. De lijn 28 
zorgt wel voor een bediening van Heusden 
(richting Melle en Wetteren). Deze lijn 28 
(om de 2 uur) zal vooral rijden in de spits en 
in functie van schoolverbindingen. Op zon-
dag rijdt enkel lijn 28 en niet lijn 27. Maar 
af en toe is er ook de belbus. De zwarte vlek 
in de gemeente blijft dus het aanbod tus-
sen Melle-Leeuw en Heusden. Busreizigers 
uit Heusden kunnen wel meer gebruik ma-
ken van lijn 34 met vanaf 2022 een frequen-
tie van om de 30’ aan de Tramstraat. 
Als men het een klein beetje breder zou 
bekijken was er ook nog de lijn 38 Gent-
Blaarmeersen - Sint-Amandsberg - Achten-
dries (heel dicht bij Destelbergen-station). 
Maar ook die bus zou vanaf januari vol-
ledig verdwijnen. We vinden de lijn niet 
meer terug op de plannen. In het ont-
werpplan van de Vervoersregio dat na sep-
tember wordt goedgekeurd is er dus wel 
sprake van vier lijnbussen per uur in Destel-
bergen. In elk geval het openbaar vervoer-
plan moet wel nog definitief vastgesteld 
worden door de vervoerregioraad, en dat 
is gepland voor volgende maand. Het net-
werk kan ten vroegste in werking treden 
na 1 januari 2022. Of het dan ook om elek-
trische bussen zou gaan is een beslissing 
die De Lijn in overweging neemt. We heb-
ben ons beperkt tot de lijnbewegingen die 
op til staan in onze gemeente. Van zodra 
definitief brengen we daarover relaas.

(D.D.)

Webagency Trivali
van Kristof Vercruyssen

nu in Beervelde

Van Kristof Vercruyssen vernamen we dat 
hij zijn Webagency Trivali heeft verhuisd 
naar het Feestpaleis in Beervelde. Eerder 
was die actief in Destelbergen waar Kristof 
Vercruyssen zelf wel nog woont. De nieu-
we locatie is een begrip in de wijde omge-
ving en ligt in de onmiddellijke buurt.
Kristof Vercruyssen kadert het voor ons: 
“het Feestpaleis is begin de 21e eeuw af-
gebrand en nadien stond het gebouw 
leeg. Het is enkele jaren geleden opge-
kocht door een projectontwikkelaar en die 
is er nu een 20-tal appartementen aan het 
bouwen, maar de oorspronkelijke gevel is 
wel blijven staan. Die wordt nu opgeknapt 
en daar wordt 1 kantoor in ondergebracht. 
En daarnaar verhuizen we met ons agency 
begin 2022 als het klaar is. Momenteel is 
er nog veel werk aan de winkel, maar nor-
maalgezien zou tegen eind augustus de 
buitenkant klaar moeten zijn met nieuwe 
ramen, hopelijk al een likje verf enz… De 
oorspronkelijke elementen (de drie mas-
kertjes en de letters) gaan we behouden 
om de herkenning te bewaren”.
Eens de zaak af gaan we zeker eens kij-
ken om het webdevelopment-bedrijf van 
Kristof eens voor te stellen. – (D.D.)

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

‘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

Menu Braemhof September
vanaf vrijdag 3 september

Kwartelfilet met textuur van knolselder, shiitake en saffraansaus
OF

Rode poon, geglaceerde wortelen en basilicumsaus
***

Gebakken eendenfilet, geconfijte rode ui, balsamicosaus
en gratin dauphinois

OF
Koninginnenhapje met fruits de mer

OF
Capelline met pest, spinazie, kerstomaat,

pijnboompitten en Parmezaan
**

Clafoutis van fruit met yoghurt ijs

Menu 58 euro p.p.
Met aangepaste wijn +14,50 euro p.p.

Met upgrade wijn +19,00 euro p.p.

Wij zoeken nog een kok en 
zaalverantwoordelijke/zaalmedewerker
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Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Goedgemutst het najaar in:
Bij aankoop van 1 zak

DCM gazonmeststof najaar 20 kg:
Gratis DCM muts met fleece*

*Max. 1 per klant - Actie geldig zolang voorraad strekt

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

Dat is wat voorzitter Hugo Vinck duidelijk 
maakte met een toespraak toen hij zich richt-
te naar de vrijwilligers maar vooral naar de 
leden van het schepencollege van Destelber-
gen. “Dat Hoogtij  de Schelde in de spotlights 
zet is geen toeval. De Schelde, en meer in het 
bijzonder de unieke getijdenschelde is zelfs 
op Europees vlak een unicum. Nergens elders 
in Europa dringt de getijdenwerking zoover 
door in het binnenland. Slikken en schorren 
vormen de biotopen voor een enorme biodi-
versiteit”, poneerde hij. “Iedere dag weer zien 
we hier het unieke spel van hoog- en laagwa-
ter. Hoogtij is dan ook een goed gekozen titel 
voor dit event. Het had ook ‘hoogtijd’ kunnen 
zijn wat Natuurpunt betreft. Het is immers 
hoogtijd dat we allemaal samen – de Vlaamse 
Waterweg, lokale besturen en lokale organi-
satie - werk maken van veiligheid en natuur-
ontwikkeling. Dit is een unieke kans om de 
natuurwaarden van de Schelde te versterken 
en tegelijkertijd de veiligheid (namelijk het 
verkleinen van kans op overstromingen) van 
de mensen te garanderen. Hiervoor tekenen 

Voorzitter Hugo Vinck hield een pleidooi voor 
concrete engagementen rond natuur. (D.D.)

Voor Natuurpunt is het nu ook ‘Hoogtijd’
De mooie open fototentoonstelling ‘Hoogtij’ is bezig aan zijn laatste weken, 
maar voor Natuurpunt Damvallei is het ook hoog tijd dat er concrete stappen 
worden gezet en engagementen worden gedaan rond de natuur.

wij vanuit Natuurpunt,” aldus Hugo.
“Tot slot nog dit. De gemeente Destelbergen 
ondertekende een samenwerkingsovereen-
komst met de Waterweg. Natuurpunt mist 
hierin concrete engagementen rond natuur. 
We nemen aan dat dit een vergetelheid is en 
pleiten ervoor om samen met de Waterweg te 
herbekijken in welke mate we ook concrete 
realisaties rond natuurherstel en -ontwikke-
ling kunnen opnemen in een addendum bij 
deze overeenkomst. Natuurpunt heeft alvast 
plannen klaar om de Groenpool Gentbrugse 
Meersen-Damvallei die is afgebakend binnen 
het GRUP grootstedelijk gebied Gent in de 
praktijk te realiseren. De Aalmeersen en de 
Schottelham, meersen die juridisch bestemd 
zijn als riviernatuurgebied , wachten op reali-
satie. Laat ons hier samen voor gaan. Het zou 
een prachtige realisatie zijn van dit bestuur: 
meer natuur en meer veiligheid voor de bur-
gers. Natuurpunt is er klaar voor en vindt het 
‘Hoogtijd’. We hopen van de gemeente en het 
bestuur hetzelfde”, aldus de voorzitter.
Het waren mooie woorden, maar wij dachten 

dat er ook iets zou gezegd worden over de 
problemen met de “knijten” die de bewoners 
uit de buurt van de Schelde zwaar op de maag 
liggen. Het is nu al jaren dat deze problemen 
de kop opsteken, en daar mag ook wel eens 
wat aan gedaan. Het is een vraag waar veel 
aangelanden mee worstelen, en waar in de 
toekomst zeker rekening moet mee gehou-
den. En daarvoor verwijzen we naar de plan-
nen van de Waterweg en het Sigmaplan. – 
(D.D.)

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.
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NGELO
DAKWERKEN INFO:

gsm 0475-288 344
 0478-668 774
fax 09-251 11 80
mail: 
dakwerkenangeloenzoon@outlook.com

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

• Algemene dakwerken
• Ontmossen van daken
• Herstellen schouwen
• Algemene renovatie
• Reinigen zonnepanelen

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

Het verhaal van 
‘Food for Change’

Alarmerende berichten over onze planeet. 
Droogte, bosbranden, overstromingen, erosie, 
stormen, hongersnood… We worden er da-
gelijks mee geconfronteerd. Food for Change 
vertelt het verhaal van vrouwen en mannen 
over de hele wereld die een ander voedselmo-
del uitvinden dat gunstig is voor de planeet, 
de natuur en onze gezondheid.

Deze film toont hoe we drie keer per dag be-
wust kunnen kiezen om het voedselsysteem 
positief te beïnvloeden. Het is een hoopvolle 
documentaire die laat zien dat ieder van ons 
verandering kan brengen en die de recepten 
voor een economisch levensvatbare voedsel-
transitie onthult.

Deze filmavond gaat door op zaterdag 9 ok-
tober om 20 uur. Deuren 19u45. Plaats van het 

gebeuren: Chalet Rozebroeken, Rozebroek-
slag, 9040 Sint Amandsberg

Een organisatie van Velt Damvallei.
VELT-leden gratis, niet-leden 2 euro

Inschrijven via acties.damvallei@velt.nu !
Beperkt aantal plaatsen !

Voedselteam Destelbergen 
nu van start gegaan
Misschien heb je het al gelezen op de 
sociale media (Wegwijs), maar in Destel-
bergen-Heusden ging deze maand het 
Voedselteam van start. De bedoeling is 
de consumptie van gezond, seizoens- en 
streekgebonden voedsel vergemakkelij-
ken en voor een ruimer publiek bereikbaar 
maken. Dat is kort gezegd het hoofddoel 
van dit concept, dat elders in Vlaanderen 
al veel succes kent.

Sinds vrijdag 13 augustus kon je de eer-
ste bestellingen doorgeven, die dan op 
vrijdag 27 augustus worden geleverd. 
Om van al dit lekkers te kunnen genieten 
hoef je je enkel te registreren op www.
localfoodworks.eu. Na registratie kan je 
jouw lidmaatschap aanvragen op www.
voedselteams.be/deselbergen en je bestel-
ling plaatsen. Het eerste lidgeld van 20 eu-
ro per jaar wordt pas in 2022 opgevraagd.

Wil je graag op de hoogte blijven en/of 
meer informatie verkrijgen? Dan verwij-
zen we jou graag door naar de facebook-
pagina ‘Voedselteam Destelbergen’.

Info via e-mail:
destelbergen@voedselteams.be – (D.D.)

Heb je nieuws
(speciale verjaardag,

jubileum, viergeslacht,
feestactiviteit...)

in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar

de redactie van Wegwijs: 

info@dewegwijs.be
of bel 0478-97 87 11.
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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.

Château Bon Baron Trésor Pinot Noir élevé en fût de chêne 2015 AOC Côte de 
Sambre et Meuse
Locatie: Château Bon Baron, Zoning de la Voie Cuivrée 50, 5503 Dinant, België 
Provincie: Namen
Streek : Côtes de Sambre et Meuse
Appellatie:  AOP Côtes de Sambre et Meuse
Druivensoorten: Pinot Noir
Gastronomie: klein wild, koude wildpastei of gerechten met truffels 
Prijsindicatie: 23,95 – 29,10 euro (75 cl)

Jeanette van der Steen, opgeleid aan een gastronomische academie samen met haar man Piotr, begon op 
een kleine hectare rond haar privé-woning in de Maasvallei in Profondeville met experimenten die door de 
presentatie van een buurvrouw aan John Maes (chef  van restaurant La Cuisine d’un Gourmand) een profes-
sionele wending nam. De interesse van meerdere  restauranthouders werd gewekt en er werd aangeplant tot 
17 hectaren en 14 druivensoorten, die 21 wijnen produceren. 60.000 tot 100.000 flessen. Het wijndomein 
Château Bon Baron ligt aan de oevers van de Maas en dat is gunstig voor de bodem van kalk-, zand- en 
leisteen. rijpt twee jaar op eiken vaten (1 jaar in vaten van 225 liter en 1 jaar in vaten van 600 en 3.000 liter). 
Wijnmaker Jeanette van der Steen wenst zo min mogelijk in te grijpen in het wijnmakersproces, zo profiteert 
elke flesbotteling profiteert van gravitatie, zonder gebruik van pompen. Ze gebruikt ook geen pesticiden. De 
vinificatie van de Château Bon Baron Trésor Pinot Noir élevé en fût de chêne 2015 wordt gekenmerkt door 
een koude inweking gevolgd door een vergisting gedurende 3 tot 4 weken van de grotendeels ontsteelde druiven in roest-
vrijstalen vaten met zowel pigeage als remontage. Vervolgens 24 maanden gerijpt op Franse eiken vaten, het eerste jaar in 
nieuwe barriques (225 liter) en het tweede jaar in oudere demi-muids (600 liter).
Château Bon Baron Trésor Pinot Noir 2015 
De robijnrode  Château Bon Baron Trésor Pinot Noir 2015 geurt intens in een fijn boeket van zacht rood fruit (framboos, 
aardbei en kers) en subtiele tonen van vanille, leer, bosgrond en kruiden (witte peper en kaneel). In de krachtige, maar 
zeer elegante mond met frisse zuren bosaardbei, zwarte kers en een licht rokerige toets. Vol en zijdeachtig in de afdronk. 
Geserveerd op kamertemperatuur (16-18°C) een uitstekend begeleider van gevederde wildsoorten zoals korhoen, patrijs 
en fazant, koude wildpastei of gerechten met truffels.  Te bewaren tot 2025. 

Scielo NY Tinto 2018
“We eindigen met het proefgedeelte met Lilia. We 
hebben een Scielo in New York.  Vintage 2018. Ik 
was weggeblazen door de kleur,” opent moderator 

Olivier Borneuf. “Zoals ik al zei, maken we 
witte, rosé, mousserende en rode wijnen. 
Het jaar 2018 was een ingewikkeld jaar om 
rode wijn te maken. Hoe dan ook was het 
mijn eerste jaar hier in New York en ik wil-
de rode wijn maken Ik kwam uit Bordeaux 
en ik wilde het echt graag doen. Uiteinde-
lijk ben ik blij met het resultaat, want het 
was een gecompliceerd jaar. In januari lag 
er veel sneeuw en daarna wisselde het weer 
voortdurend, warmer en kouder. Tijdens de 
rijpingstijd was er veel regen. Het was zo-
als je zei de kleur was geweldig, want als 
je dat ziet, is het meer een wijn die licht 

Wijnstaat New York: extreem en buitengewoon gedurfd (deel 3)

In deel 3 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 hebben we 
bijzondere aandacht aan Scielo NY Rinto 2019, die werd voorgesteld door Lilia Pérez en de chats 
met vragen over een eventuele duurzame keuze voor mousserende wijnen, het chauvinisme van de 
New Yorkers en het gebruik van inheemse gisten. Deze webinar op woensdag 13 januari vond plaats 
met moderator Olivier Borneuf en de pannelleden Lilia Pérez (RGNY Vineyards), Gilles Martin 
(Sparkling Pointe) en Erwin Kalmar (Four Maples Vineyard & Winery). In cursief de wijnnotities 
van Ivan Nimmegeers.

in de mond is, zoals een Pinot Noir. Maar de wijn is 
heel expressief. Heel verschillende aroma’s. Het zijn 
vooral aroma’s van rood fruit en bittere chocolade. De 
aroma’s veranderen heel erg. De wijn werd opgevoed 
in eiken vaten tweede gebruik. Ik was er niet zeker 
van dat de rode wijnen hier nieuw eikenhout aankon-
den, dus heb ik gekozen voor wijnvaten van tweede 
gebruik. Ik ben blij met het resultaat. Een Bordeaux-
blend, 43% Merlot, 37% Cabernet Sauvignon, 10% 
Cabernet Franc en 10% Petit Verdot. Hij is licht in 
alcohol, hij is 12,7%.  Dit is de wijn in 2018 waarvoor 
ik de meeste waardering kreeg,” besluit wijnmaker 
Lilia Pérez (zie foto). “Eerlijk gezegd, dezelfde ver-
melding als voor Maples Vineyards, we hebben dit 
mooi evenwicht met 12,7%, uitstekende zuurgraad en 
ondanks een lichter materiaal als gevolg van de jaar-
gang, is de wijn mooi gemaakt. Bravo,” toont Olivier 
zijn appreciatie voor deze wijn.

Scielo NY Tinto 2018 op de proefbank
Scielo NY Tinto 2018 vanWinery RGNY is een Bor-
deaux-style Red Blend van Merlot, Cabernet Sauvig-
non, Cabernet Franc en Petit Verdot onder de appel-
latie North Fork of Long Island, Long Island, New 
York, US. Het 83 ha-wijndomein behoort toe aan Ri-
vero Gonzalez met Mexicaanse wortels, die zijn eer-
ste wijnstokken plantte in 1998 in Parras (Coahuila, 
Mexico). In 2018 nam hij de Clara Vineyards over. 
Voor deze Scielo NY Tinto 2018 vanWinery RGNY 
werd Merlot op 14 oktober 2018 geoogst en Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc en Petit Verdot op 26 ok-
tober 2018. De druiven werden apart vergist in roest-
vrijstalen tanks bij 24° C. De druiven werden 2 tot 
3 keer per dag ondergeduwd en bleven een week in 
contact met de schillen zodra de alcoholische gisting 
was voltooid. De malolactische gisting vond plaats in 
vaten bij 18° C. Alle vier de wijnen hebben 6 maan-
den gerijpt in eiken vaten voor tweede gebruik alvo-
rens te worden gemengd.
De licht robijnrode Scielo NY Tinto 2018 ontwikkelt 
een elegant boeket van rood fruit (rode bessen,bramen, 
frambozen, aardbeien), zwarte chocolade en kruiden 
(peper). De mond elegant en looiig. Mineraal in de 
afdronk. Door de 6 maand houtrijpîng in tweede-ge-
bruik vaten is er geen dominantie van hout en kan het 
fruit zich ontplooien.

Vragen over erfgoed, chauvinisme en inheemse 
gisten
“We gaan verder met de vragen die in een chat wer-
den gesteld. Gilles, ik wil deze aan jou doorgeven. Is 
er een voorkeur voor de toekomst boven het erfgoed 
te plaatsen, met andere woorden, is het duurzamer 
om een cultuur van mousserende wijnen te overwe-
gen dan van stille wijnen en de tweede vraag die ik 
iedereen zou willen stellen is of er plaatselijk een ap-
pel van chauvinisme bestaat. Zijn mensen geneigd 
om eerder wijnen uit de staat New York te kopen dan 
uit andere staten?” wil Olivier weten. Gilles Martin 
(Sparkling Pointe): “Voor ons is er een goede pro-
gressie, want mousserende wijnen waren erg in de 
mode in de jaren dat wij de wijngaard aanlegden. De 
wijngaard is aangeplant in 2004. De eerste wijnen 
werden in 2006-2007 verkocht. Nu zijn we al meer 
dan 15 jaar bezig en we zien eigenlijk een gestage 
progressie. In de beginjaren produceerden we 1.000 
kisten per jaar, 12.000 flessen en nu produceren we 
bijna 10 keer meer, tussen 100.000 en 120.000 fles-
sen per jaar, uitsluitend mousserend. Ja, we hebben 
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GLAS OP DE WERELD
De wijnwereld globaliseert reeds tientallen 
jaren. Door de toenemende globalisering 
van de wijnwereld dient zich een enorme 
verscheidenheid van druivenrassen en 
wijntypes aan op onze markt, zowel 
uit koude als warme klimaten. Zoveel diversiteit 
van wijnculturen en smaken liggen op de schappen 
van wijnverdelers in onze directe omgeving. Elk 
nummer van Wegwijs zullen we 2 wijnen uit de diverse 
continenten en alle prijscategorieën de revue laten 
passeren op zoek naar karaktervolle en elegante en pure 
wijnen. Kritisch voor de alcoholrijke smaakbommen en 
vlakke massaproducten.

Byrne Vineyards Aussimento Double Pass 2019 Shiraz South Australië
Locatie: 68A Fullarton Rd, Norwood SA 5067, Australia
Continent: Oceanië
Gebied:  South-Australia, Australia
Druivensoorten: Syrah
Gastronomie: gegrilde steaks, in de wok gebakken noedels en rijke sauzen op basis van tomaten
Prijsindicatie: 7,95 – 10,95 euro (75 cl)

Byrne Vineyards Aussimento Double Pass Shiraz South Australia 2019
Byrne Vineyards startte in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het bedrijf begon met de overname van het De-
vlin’s Pound domein in South Australia door Eric en Romla Byrne. Daarna kwam het bedrijf in handen van 
hun zonen Rob en Terry. Tegenwoordig is Rob nog altijd eigenaar samen met zijn dochter Petria, de derde ge-
neratie. Samen beschikken zij over niet minder dan 322 hectare eigen grond. Daarnaast hebben ze langlopen-
de contracten met druivenboeren uit verschillende regio’s in South East Australia om druiven aan te leveren. 
De afgelopen vijf jaar hebben de vele verschillende wijnen van Byrne meer dan 400 medailles gewonnen in 
internationale wijnshows. De sleutel achter dit succes is wijnmaker Peter Gajewski die voorheen bij Penfolds 
werkte. Het verhaal gaat dat hij als jonge kerel een wijngaard heeft aangeplant die Byrne inmiddels heeft 
overgenomen van Penfolds. Zodoende werkt hij nu met volwassen druivenstokken die hij zelf heeft geplant. 
Bij deze Aussimento drogen de shiraz-druiven in aan de druivenstok. Het sap van halfgedroogde druiven wor-
den apart gefermenteerd. Daarna wordt gewone Shiraz toegevoegd in een dubbele passeertechniek (‘Double 
Pass’). Het resultaat is een fruitbom met bramen, cassis, pruimenjam, frambozenzuurtjes, steranijs, viooltjes 
en rijpe zondoorstoofde krachtige tannines. Daarnaast specerijen, kaneel en vanille.

Byrne Vineyards Aussimento Double Pass Shiraz South Australia 2019
Met de helder robijnrode  Byrne Vineyards Aussimento Double Pass Shiraz South Australia 2019 bedacht 
Peter Gajewski, die jarenlang met Max Schubert bij Penfolds samenwerkte, het Australische antwoord op 
Ripasso. Een fruitbom van Shiraz, waarbij hij de ‘double pass’ methode hanteert, dor kruidigheid, kracht en 
finesse combineert. Deze Aussimento heeft een krachtig boeket met aroma’s van vanille, chocolade, zwart 
(braambes, pruim, bosbes) en rood (kers, framboos). In de mond met hartige tannines vol en zacht, intens 
en rijk. Het rijpe pruimen- en bramenfruit van de wijn wordt aangevuld met zoete specerijen (peper, drop). 
Lange afdronk. Geserveerd aan kamertemperatuur (15-18°C) is deze Aussimento lekker bij gegrilde steaks, 
ook bij pasta op basis van lam, ribbetjes en pasta met tomatensaus.

Cantina St. Michael-Eppan Sanct Valentin 2018 Chardonnay Südtirol – Alto Dige DOC
Locatie: Via Circonvallazione, 17-19, 39057 Appiano sulla strada del vino BZ, Italië
Continent: Europa
Gebied:  Italië, Trentino-Alto Adige, Südtirol – Alto Adige
Druivensoorten: Chardonnay
Gastronomie: pasta, ravioli, schelpdieren, magere vis, gezouten vlees en harde kazen
Prijsindicatie: 21,90 (75 cl)

Cantina St. Michael-Eppan Sanct Valentin 2018 Chardonnay Südtirol – Alto Dige DOC
De coöperatie Cantina St. Michael-Eppan bestaat in 2017 honderdtien jaar en is een benchmark voor iedere 
wijnliefhebber. De Cantina heeft een cruciale contributie geleverd in het bereiken van de hoge status van 
de wijnen uit Alto Adige over de laatste 20 jaar.
Wijnmaker Hans Terzer is sinds 1977 de ‘kellermeister’ met ongekende technische vaardigheden, die in-
tuïtie en kennis van het achterland vertaalt in een range wijnen die ongekende kwaliteit combineert met 
karakter.
De wijnen van St. Michael-Eppan zijn verdeeld over drie lijnen: Classico, Selezione en Sanct Valentin. 
Witte wijnen vormen 70% van de productie, de overige 30% zijn rood. Alle wijnen worden gekenmerkt 
door een grote frisheid, waarin het zuivere, koele bergklimaat van Alto Adige (het Zuid-Tirolgebied in de 
volksmond) goed te proeven is. Wijnmaker Hans Terzer is er bijzonder goed in geslaagd alle individuele 
wijnen een eigen identiteit te geven. 
De druiven zijn afkomstig van op het zuidoosten en zuidwesten gelegen wijngaarden met zandige kalk-
grind op een hoogte tussen 450 en 550 meter. De fermentatie bestaat uit een malolactische gisting en 
ontwikkeling op het bezinksel in houten vaten. De assemblage vindt plaats na bijna een jaar, gevolgd door 
een verdere rijping van ten minste acht maanden in stalen tanks.

Cantina St. Michael-Eppan Sanct Valentin 2018 Chardonnay Südtirol – Alto Dige DOC
Cantina St. Michael-Eppan Sanct Valentin 2018 Chardonnay Südtirol – Alto Dige DOC, strogeel met een 
lichtgroene weerspiegeling is een topwijn, waarvan er maximaal 4.000 flessen worden geproduceerd! In de 
mond krachtig en mineraal. Perfect evenwicht, goed samengestelde zuurgraad en uitstekend rijpingspoten-
tieel. Licht gekoeld geserveerd, aan 10-13°C, past Cantina St. Michael-Eppan Sanct Valentin 2018 Char-
donnay Südtirol – Alto Dige DOC, goed bij stevige gerechten zoals fritto misto (gefrituurde zeevruchten), 
porcini-paddenstoelenravioli met roomsaus en risotto met Graukäse kaas en chili. Alsook bij gebraden kip 
en Wiener Schnitzel. Te drinken tot 2028.

inderdaad goede vooruitgang geboekt op het gebied 
van de ontwikkeling van mousserende wijnen. Het is 
een project dat begon met slechts 10 acres. Vandaag 
zitten we op 40 acres, dus ongeveer 16 hectare. U ziet 
dat dit een zeer goede prestatie is in een tijdspanne 
van nog geen vijftien jaar, als u weet dat het al drie 
jaar duurt voordat de wijnstokken druiven produce-
ren en nog eens drie jaar voordat wij mousserende 
wijnen produceren om ze op de markt te brengen. 
Wij hebben al heel wat jaren verteerd in ‘this new 
adventure’, zoals ze in de Verenigde Staten zeggen, 
een nieuw avontuur. Zijn het chauvinisten? Dat zeg 
ik niet. Ik heb in Virginia en Californië gewerkt.  Een 
beetje minder dan in die regio’s. Men drinkt er veel 
Californische wijnen en uiteindelijk veel minder 
Europese wijnen. In New York is het een beetje het 
tegenovergestelde. Wij hebben nog steeds een drank-

traditie, vooral wij zijn dichter bij Manhattan (wij 
zitten op 2 uur van Manhattan), waarbij wij al heel 
lang, praktisch voor altijd, Europese wijnen drinken. 
Dus wij zijn de nieuwkomers en wij proberen de 
muren van deze tradities te slopen. Wat we zien is 
dat mensen toegewijd zijn aan onze zaak. Er is een 
lokale beweging, zowel in de consumptie van lokale 
landbouwproducten (er is hier veel landbouw), als in 
de keuze van dranken, in lokale wijnen of bieren. Ja, 
er is een nieuwe beweging die een beetje terugblikt. 
Ik was er 20 jaar geleden toen we het chauvinisme 
begonnen te zien waar jij het over hebt, maar veel 
minder dan wat ik heb meegemaakt in andere staten 
in de VS.”
Laten we een laatste vraag stellen. Ik neem deze 
vraag omdat hij al lang gesteld werd. Is inheemse gist 
een onderwerp voor New Yorkse wijnen? Is het een 

Bio Millésime 2013 Brut Nature is eerste bio-wijn van coöperatie 
De Bio Millésime 2013 Brut Nature is de eerste van een 
nieuw tijdperk voor het in 1956 gestichte champagne-
huis Chassenay d’Arce (11, rue du Pressoir, F-10110 
Ville-sur-Arce). 4.800 flessen werden geproduceerd van 

deze cuvée. Voor deze limited edition cuvée, 
waarvan de druiven afkomstig zijn van de 
Chevêtrée en Le Clos de la Côte percelen, 
in het hart van de van de Côte des Bar. Het 
betreft de eerste pressing van biologisch ge-
teelde Pinot Noir-druiven. De cuvée Bio Mil-
lésime 2013 Brut Nature werd gevinifieerd in 
de pure Champagnetraditie, thermisch gere-
gelde roestvrij stalen vaten en hout voor 23% van de wijn. De Pinot Noir rijpte 5 jaar op droesem.

Op de proefbank
De lichtgele Bio Millésime 2013 Brut Nature Chassenay d’Arce is een mooie jaargang, die fijne 
belletjes presenteert en een vrij expressieve, frisse neus van wit fruit, kruiden en toast. In de even-
wichtige mond een fijne materie, een aangename frisheid en goede aromatische persistentie. In de 
afdronk minerale en geroosterde tonen. Ideaal als aperitief, maar ook als metgezel bij wit vlees- en 
visgerechten. Goed gekoeld te serveren tussen 6 en 10°C.

moeilijkheid waarmee u te kampen hebt of heeft het 
niets te maken met het klimaat? Denkt u dat het mo-
gelijk is om zowel met de kweekmuur als met de in-
heemse gisten te werken? Herinnert me trouwens dat 
de gekweekte gist ook inheemse gisten zijn?” vraagt 
Olivier. “Van onze kant werken we met geselecteerde 
gisten. We hebben het er net over gehad om dit jaar 
voor het wijnjaar 2021 wat blokjes met inheemse gist 
te bewerken,” stelt men bij Four Maples Vineyard & 
Winery. “Ik denk dat het altijd goed is om te experi-
menteren. Dit jaar maak ik een paar vaten Pinot Noir 
met inheemse gisten en een paar andere geselecteerde 
gisten om het verschil te zien. Meer en meer kan ik 
een beetje experimenteren, niet met heel grote loten, 
maar het is goed om het verschil te kennen,” beëin-
digt Lilia de webinar.
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Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

S l a a p  z o a l s  j e  b e n t
I n  l i j n  m e t  j o u w  S L A A P - D N A ®

Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

JOHAN,
Ergosleep® slaper sinds 2018

Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

DANA,
Ergosleep® slaper sinds 2018
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