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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/10 en 2/11 teksten dienen binnen 
te zijn 12/10 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

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

Knap fotoboek van
Harmonie Heusden - blz. 29

Kruiswegtaferelen
gerestaureerd - blz. 33

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

HUIS VERKOPEN ? VAAK KENNEN WIJ DE KOPER AL!
Snelste verkoop aan beste voorwaarden

Gratis schatting bij verkoop

Discrete verkoop mogelijk

Geen verkoop = geen commissie

89% 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

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...
• Racso had succesvol zomertornooi .........................  3
• Passagiers in De Klaver ‘ingecheckt’ .......................  7
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• Theofiel Nachtergale was prima veldwachter .......  44
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• Ook Kiwanis kent herstart .......................................  60
• Onze vaste wijnrubriek ............................................  62

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
Tweedehands kledij: Jas : Riverwood –bruin-
maat M-35 euro. Pul : Ralph lauren –oranje- 
maat M- 25 euro. Broeken : G-Star – beige 
– blauw – maat 31 medium – 10  euro/stuk. Alle info: 
0486-410974
 
TEKOOP
Tuinmeubilair. Eettafel Bristol, Amalfi-
collectie (280/200 x 100). Verlengbaar. 
Alu-onderstel, tafelblad massief 
teak.  Uitstekend onderhouden. Prijs 
bespreekbaar. GSM: 0496-95 67 42
 
GEZOCHT
De dames van de mutsenclub van Stella Maris 
zoeken gratis breiwol waarmee ze mutsen 
voor de zeemannen kunnen breien. We komen 
het graag bij u afhalen. Bel ons: 0478-45 23 01

TE KOOP
Langharig handgetuft tapijt. Afmetingen 2,5 m op 3 m. 
Grijs beige van kleur en nog in goede staat. Prijs 150 
euro. Tapijt zelf af te halen. Tel 09-3695918. 

TE KOOP
Dames fiets zo goed als nieuw.
Prijs 75 euro. 0485-376008

TE KOOP
E-Bike Giant Dailytour E BD, 1185 km, 1 jaar oud; 
Snellader 1 1/2h, Aandrijfband (geen 
ketting). Antilekbanden, anti-diefstal 
ketting; geen enkele schade/defect ! 
Wegens dubbel gebruik. vraagprijs: 
2500 euro. (Catalogus 3600 euro). 
Info 0485 576149

GEZOCHT
Eenzame man (70 j) zoekt dame om samen de 
eenzaamheid te doorbreken en mogelijks nieuwe relatie 
te kunnen opbouwen. Freddy, 0491-75 81 75

TE KOOP
Kinderfiets 6-8j: 50 euro. Mountainbike 10-12j: 60 euro. 
Kinderfiets Norta 10-12 j.:  30 euro. Damesfiets Sparta: 
30 euro. Tel. 09-228 63 26

TE KOOP
TV VOOR CAMPING, lcd tv toshiba, werkt op 12 volt en 
230 volt. Handleiding en afstandsbediening aanwezig. B 
45 cm, H 33cm. Vriendenprijs 100 euro.
Bel: 0487 47 38 20.
 
GRATIS AFHALEN
Glazen legboorden in diverse afmetingen, 
gratis af te halen dorp Destelbergen. Na 
afspraak: 0472-73 83 17

GEZOCHT
Oude Belgische filmaffiches van voor 1970, voor 
verzameling. Tegen vergoeding.
Tel. 09-228 62 97 of wvlyminck@hotmail.com

TE KOOP
Jacuzzi WELL SPA met 1 ligplaats en 2 zitplaatsen.
Afm. 200x180x85 cm. Met 40 massagejets,
LED verlichting, isolatiecover, opstaptrapje. Prijs o.t.k.
Tel. 0472-64 10 19.

TE KOOP
Lederen 2-zit : 50 euro. Ronde salontafel + 4 stoelen: 60 
euro. Ronde keukentafel 1.20m.+4 stoelen: 60 euro.
Grote eiken eettafel + 8 stoelen 100 euro.
2pers. bed 1.80m. +matrassen, enz. 100 euro.
Grote kleerkast 3 schuifdeur. 80 euro.
leder vest nieuw 350euro,naaimachine Toyota 80 
euro,diepvrieskist 325 L. 80 euro. Bladblazer Skil :50 
euro. Liefst afhalen. Info: tel. 09-3556791.



Nr. 115 - Oktober 2021                            39070

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

“In de gegeven omstandigheden een groot 
succes want vorig jaar was er door corona 
geen tennistornooi, en dit keer zat het bij 
ons toch wel heel goed vol. We zijn meer 
dan tevreden, want bij veel andere ten-
nisclubs bleken de inschrijvingen heel wat 
minder te zijn”, vertelt voorzitter Walter 
Pauwels. 
We hadden het verslag graag in de vorige 
Wegwijs gebracht maar door de dead-
line van de drukkerij was dat net iets te 
kort dag. Maar het neemt niet weg dat 
we graag eens terugkomen op het mooie 
tornooi want het was echt wel een groot 
succes. TC Racso staat immers altijd garant 
voor een goede organisatie en dat was ook 

Zomertornooi van TC Racso succes met 380 tennissers
De grootste sportclub van onze gemeente, TC Racso, organiseerde tussen 
5 en 15 augustus het jaarlijkse zomertornooi. Liefst 380 spelers schreven 
zich in voor het vrij vermaarde tennistornooi, waaronder ook meer dan 110 
deelnemers van de eigen club. 

nu het geval. Er waren liefst 22 reeksen, 
en in tien van die reeksen was de winnaar 
of winnares een lid van TC Racso. Support-
ers lieten ons verstaan dat het niveau ook 
dit keer heel hoog lag. 
Tennis zit nog steeds in 
de lift en dat zag je ze-
ker op dit tornooi ver-
telt een kenner ons.
Bij de heren won Ben-
jamin D’Hoe (klasse-
ment A internationaal 
nr 14 van België) tegen 
Victor Ernaelsteen. Hij 
won de match met 6-4 
en 6-4. Benjamin staat 

De finalisten bij de heren 
en voorzitter Pauwels met 
winnares Manon Garcia. 
(©Racso/D.D.)  

rechts op de foto. Bij de dames won Manon 
Garcia (Franse speelster met nr 47 in Frank-
rijk) maar die is ook lid van onze club door 
haar deelname in onze eerste damesploeg. 
Zij won van Mareen Axana met 6-1 en 6-0. 

Met tien lokale overwinningen voor TC Rac-
so was men heel fier. De organisatie stak 
zoals steeds goed in elkaar en dank gaat al-
vast ook naar de wedstrijdleiders Bart De 
Laender en Marc Claeys voor hun enorme 

inzet. Ofschoon er op 
de finales altijd veel volk 
was, werd omwille van 
corona geopteerd om 
geen grote prijsuitreiking 
en receptie te geven 
na alle wedstrijden. En 
daar werd in de ge-
geven omstandigheden 
veel begrip voor opge-
bracht.  – (D.D.)

Verdere speelsters of spelers van
onze club die hun finale wonnen zijn:

D25,2    Sofie Waeterloos
D45,2    Veroniek Willaert
H3         Thibo Van Derbruggen
H4         Flor Tengrootenhuyssen
H5         Rune Volckaert
H35,4    Pieter Van Der Stock
H35,6    Andries De Prijcker
H45,3    Alain Hernou
H45,4    Peter Claus

AXEL
LENAERTS
makelaars

TE KOOP IN DESTELBERGEN:
Rustig gelegen woning met grote tuin  

Op te frissen woning met gezellige west-gerichte tuin. De woning beschikt onder andere over
3 slaapkamers, een badkamer, ruime bergplaats aansluitend aan de keuken en een grote tuin.

De woning is gelegen in een rustige doodlopende straat te Destelbergen.  

EPC: 501 kWh/m²  - Vraagprijs: 385.000 euro 

Axel Lenaerts Makelaars
Dendermondesteenweg 501 - Destelbergen - 09-219 08 77

destelbergen@axellenaerts.be - www.axellenaerts.be
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Openingsuren
Politie Destelbergen

Kerkham 3e - 9070 Destelbergen

Tel. 09/363.72.72  (dringend: 101)

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

Oproep aan de bevolking ! 
Geregeld hebben we in onze gemeente 

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

richten we een oproep om bij verdachte 
handelingen of voertuigen onmiddellijk 

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

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

probleem aan te pakken.

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

Aan het jeugdtornooi van Tennisclub Rac-
so namen na een onderbreking door de 
coronapandemie liefst 189 jonge tennis-
sers deel. Het werd een hele klus om alle 
wedstrijden af te werken, maar dat luk-
te aardig door een goede organisatie. In-

Ook jeugd schittert in tennistornooi van TC Racso
middels is het dubbeltornooi nog bezig en 
later komen we hier nog op terug. Aan het 
dubbeltornooi nemen maar liefst 223 dub-
bels deel. Niet simpel om dat allemaal net-
jes te kunnen afwerken dus.

De winnaars van het jeugdtornooi.

Volgende deelnemers van de club wonnen hun reeks: 

 Enkel jongens 11.1: Van Outryve  Evarist
 Enkel jongens 11.2: De Kuyffer Milan
 Enkel jongens 13.2: Van Outryve Evarist
 Enkel jongens 15.3 : Lyssens Noah
 Enkel meisjes 11.1: Meynaerts Lise
 Enkel meisjes 11.2: Van Looy Emilie

 Voor alle duidelijkheid: de 1 reeksen zijn de hoogste reeksen.  – (D.D.)

Thuismatchen FC Destelbergen en KFC Heusden
Alle zondagen zijn er om 15 uur thuismatchen bij zowel FC Des-
telbergen als KFC Heusden. Dat komt omdat beide clubs een fa-
nionelftal hebben en een tweede ploeg die in vierde provinciale 
speelt. FC Destelbergen A speelt in 2e provinciale A en speelt thuis 
op 26/9, 10/10 (tegen Assenede), 24/10 derby tegen Sint-Denijs. 
KFC Heusden speelt in 3e provinciale B en speelt thuis op 10/10 
tegen Moortsele, 24/10 tegen Windeke. - FC Destelbergen B (4e 
prov. B) speelt thuis op 3/10 (tegen SK Merelbeke), 17/10 tegen De 
Pinte en 31/10 tegen Zevergem Sp. – KFC Heusden B speelt op 3/10 
tegen Latem en op 17/10 tegen SK Merelbeke. – (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

NIEUWE
AGENDA’S

2022

NIEUWE
DRUIVELAAR

2022

NIEUWE
KALENDERS

2022
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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 

Na de versoepelingen voor Covid zijn we ook 
met VIVA bezig met een inhaalbeweging. We 
hebben te lang in ons kot gezeten!

We gaan ervoor en starten met een nieuwe lei 
en met activiteiten vanaf het najaar.

Tijdens de coronaperiode hebben we met zijn al-
len geïsoleerd geleefd, buiten onze powerwan-
deling in het voorjaar was het stilletjes bij VIVA. 
Vandaar dat we daar iets willen aan doen.

Onze planning voor de Heropstart:

Bloemschikken najaar: op vrijdag 22 oktober 
2021. Thema herststuk of mits een paar aanpas-
singen grafstuk. 

Bloemschikken winter op vrijdag 10 december, 
dan gaan we voor een typische Kerstversiering.

We hopen terug op de Kerstmarkt in Destel-
bergen of Heusden te kunnen staan en leuke 
geschenkjes te verkopen voor het goede doel. 
Daar kunnen jullie dan ook ons jaarprogramma 
krijgen voor 2022.

We hopen om jullie terug enthousiast te kunnen 
begroeten op onze bijeenkomsten. Hebben jul-
lie ondertussen vragen of suggesties dan mag je 
altijd bellen op 0496/376929 gsm Nadine of mai-
len naar nadinemalyster@skynet.be 

Groeten van het team van 
VIVA/SVV Destelbergen-Heusden

‘CREA WORKSHOP’ – Herfst
We maken een herfststuk met polygonium in 
een glas. Een creatie met natuurlijke materialen. 

Om toch nog wat re-
kening te houden met 
Corona willen we de 
workshop opsplitsen 
in twee groepen, een 
groep in de namiddag 
om 15.00 uur en een 
groep ’s avonds om 
19.30 uur. Uiteraard 
met een beperkt aan-
tal en de nodige vei-
ligheidsmarge in acht 
genomen.

Tijdens de workshop zal Nadine je de nodige 
kennis en trucs aanleren om deze creaties te 
verwezenlijken.

Dus, ben je creatief of wil de uitdaging aan-
gaan? Schrijf je dan vlug in!

Dit gaar door op vrijdag 22 oktober 2021, met 
start om 15 uur OF 19u30.

Dienstencentrum Heusdendorp 2, Heusden. 

Prijs: 5 euro inschrijving + extra materiaal, oasis-
vorm, bloemen en groen.

Meebrengen:
tafelbescherming, vod, eventueel schort, tuin-
schaar, aardappelmesje en eventueel een lijm-
pistool (niet verplicht). 

Informatie en inschrijvingen:
nadinemalyster@skynet.be of 09/2304249
of 0496/376929

Nu de coronamaatregelen toch iets versoe-
pelen plannen we dit najaar vooral een in-
haalbeweging van een event voor de actieve 
S-Plusser.

Het klassieke evenement zoals de dans-
namiddag met koffie en gebak willen wij 
graag laten doorgaan in het JGC op maan-
dag 8 november. Hou alvast deze datum vrij. 
Meer uitleg in de volgende Wegwijs.

Uitstappen, voordrachten, activiteiten of 
infonamiddagen stellen we graag nog even 
uit tot 2022.

We starten volgend jaar dus met een nieuwe 
lei en hopelijk zijn jullie dan ook terug en-
thousiast om in te gaan op de bijeenkom-
sten die wij voor jullie organiseren.

Begin volgend jaar krijg je op de algemene 
vergadering het aanbod voor 2022. Heb je 
ondertussen een vraag of heb je voorstellen 
dan mag je altijd bellen op 0496/376929 Gsm 
van Nadine of mailen op nadinemalyster@
skynet.be 

Met vriendelijke groeten,

Het S-Plus team van Destelbergen/Heusden

Inhaal-
beweging
na corona
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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 OKTOBER bij ons binnen 
zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van
100 euro, geschonken door
Restaurant The Boss, Laarne

We vroegen aan onze lezers:

Welke pralines lust je liefst ?

A. Met praliné-vulling
B. Met drankvulling
C. Met crème-vulling     

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

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

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

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

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan 

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

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

GEGEVENS DEELNEMER:

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

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

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

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

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

Oplossing vorige keer

A. Max. 3x per week 20%
B. max 10x per week 31%
C. Dagelijks 49%

Er waren 164 deelnemers

Winnaar werd Yolande Gavel uit Sint-
Amandsberg. (20, 30, 50). Ze mocht haar 
waardebon Ofyrbeleving 2 personen ophalen 
in Restaurant Hof Van Heusden. Proficiat !

Wonnen ook
waardebonnen: 

Guy Jolie, Ernest Boone,
Renaat Vanderdonckt, Liliane De Mol,
Linda Verstuyft, Oliva Bracke,
Helena Heyman, Luc De Roose

Li-O
products

Li-0=        Abadi MT condensed

products =   Abadi regular

Donkerblauw :   C100,   M90,  Y10, zw 0

Vulling =   15% gevuld

GROOTHANDEL
Scherpe prijzen

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

0471-840 614

Chloorstabil 30 kg

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

bidon, inclusief afsluitdop,
geven we 6 euro terug

Soft sel pluss
25 kg zout

voor
waterverzachters
en zwembadzout

9,05 euro,
excl btw 
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Passagiers ingecheckt in De Klaver
De leerlingen van De Klaver in Heusden zijn deze begin september, gewapend met een 
boardingpas voor de nieuwe klas, ingecheckt in De Klaver Airport. Ze werden ontvangen 
door piloten en stewardessen aan de schoolpoort en konden via de rode loper naar de 
speelplaats.

Enkel blije gezichten om de reis in het nieu-
we schooljaar aan te vatten. - De Directie
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

BEZOEK AAN WEESKINDEREN
Van 19 tot 27 augustus gingen Fleur Amouzou en haar man naar Togo. Ze brachten er heel wat 
schoolgerief en boeken aan weeskinderen. Het geeft hen de kans om in 2021-2022 naar school 
te kunnen gaan. Bij deze willen de initiatiefnemers nog eens de vele vrijwilligers en sponsors 
bedanken die dit mogelijk maakten. – J.C.

Toffe barbecue om
vzw Togo Child te steunen
In augustus had in de Sint-Jozefzaal in het 
Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg een bar-
becue plaats ter ondersteuning van de acties 
van “vzw Togo Child” uit Sint-Amandsberg. 
Zo’n honderdtal mensen schoven aan voor een 
‘Afrikaans’ getinte barbecue, met typische ge-
rechtjes maar uiteraard met lokaal vlees.

Normaal had de barbecue buiten moeten 
plaatsvinden, maar de regen noopte tot een 
adequate oplossing binnen. Fleur Amouzou, 
de voorzitter van de vzw, verwelkomde op een 
hartelijk manier de aanwezigen en lichtte de 
werking van de vzw Togo Child toe. Bedoe-
ling is boeken en schoolgerief voor kinderen 
in Togo verzamelen, geld doneren zodat op-
leidingen kunnen gestart en het uitsturen van 
vrijwilligers om ter plaatse te helpen.

Op iets langere termijn wil men helpen aan 
de bouw van een weeshuis, de ondersteuning 
van een klein ziekenhuis in combinatie met 
een apotheek, kortom verschillende projecten 
waarvoor de vzw zich voor de kar zal spannen. 
Wegwijs ging even ter plaatse kijken en steun-
de het initiatief. - D.D.



Nr. 115 - Oktober 2021                            99070

STALEN RAMEN EN DEUREN - MAATWERK - INTERIEUR - EXTERIEUR
#TRENDY  #KWALITEIT  #VAKMANSCHAP  #CREATIVITEIT  #PASSIE  #INNOVATIE  #ERVARING  #SINDS2001

www.staalmetstijl.be

STAAL MET STIJL - BURGSTRAAT 78 B005 - 9070 DESTELBERGEN -  T 09 328 80 95

Staal
met stijl

2 1

2-10 oktober
Flanders ExpoBEZOEK ONS OP BIS

HAL 7 - STAND 7513
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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

Eerst hadden we nog een interview met 
AVS versierd dat tijdens het nieuws van 
18u werd uitgezonden. Mooie promo 
voor onze onderneming en wat scherm-
tijd voor al onze sponsors.
De eerste blokken van 10km vlogen als 
het ware voorbij, Beervelde, Oudenbos, 
Zeveneken en op naar Wachtebeke. En-
kele medestappers hadden ons reeds ver-
voegd en bij het vallen van de avond 
werd de groep verdubbeld. Tussenstop 
Wachtebeke met zowaar een BBQ-mo-
mentje. Dat smaakte na 36km !
Volgende blok richting Doorslaar waar-
na we de kaap van de 50km konden ron-
den. Terug in Zeveneken halve de nacht 
voor een koffie-momentje en wissel van 
de medestappers. Op richting Overmere 
waar we zaterdag rond 8u toekwamen 
na 67 km, ondertussen vergezeld door 
Johan De Winne die ons als medewerker 
van Animal Trust met zijn 16-keer Doden-
tocht-ervaring met raad en daad kwam 
bijstaan.
De eerste problemen waren dan reeds 
opgedoken in de vorm van vele blaren op 
een paar voeten. Een medische tussen-
stop van 1 uur drong zich op om dat al-
lemaal wat te verzorgen zo goed als we 
konden. Dat wachten zorgde wel voor 

WE DID IT !!!
Vrijdag 13 Augustus ging onze grote dag worden, vertrek om 16u stipt 
aan Praatcafé De Matroos, uitgewuifd door een bende familie, vrienden en 
sympathisanten. We waren vertrokken.

spierstijfheid bij de andere stappers maar we 
waren onze slogan “Samen uit, Samen thuis” 
trouw.
Volgende blok richting Kalken en dan langs 
de Kalkense Meersen naar Wetteren richting 
Animal Trust in Melle (86km). Dat stuk werd 
behoorlijk moeilijk; we waren nog niet thuis 
met die blaren, die kostten ons nog een 2de 
medische tussenstop van goed een uur. Daar 
ging ons doel om binnen de 24 uur aan te ko-
men maar we bleven wel onze slogan trouw. 
Medestappers werden aan- en afgevoerd en 
langs het parcours kwamen we her en der 
bekenden tegen die ons even kwamen steu-
nen, heel sympathiek.
Na een korte tussenstop bij Animal Trust 
restte nog een laatste blok van 14 km en dat 
zouden de moeilijkste worden. De steun van 
de vele medestappers tijdens dat stuk bleken 
nodig om ons ook door dit laatste stuk te 
trekken en duwen. Eeuwige dank hiervoor !
Nog even passeren bij Béni Monsecour (Red 
een Kind) en dan nog een lus 5km op weg 
naar de finale. Deze werd een soort “Blijde 
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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

Intrede” doorheen de Tramstraat met toe-
terende auto voorop en achteraan het bon-
te gezelschap. Kippenvel…
Afslaan Heidestraat, nog enkele 100m op 
naar de aankomst die we goed kenden. 
Aan Praatcafé De Matroos wachtte ons een 
verwelkoming door een 70-tal mensen; het 
darts tornooi werd zowaar even onderbro-
ken.
De aankomst was memorabel. Cava à vo-
lonté geschonken door Béni samen met fa-
milie en vrienden. Alle problemen waren 
direct vergeten en menige traantjes zijn 
toen weggepinkt.
We did it !!! En dankzij onze vele sponsors 
hebben we zo 6.200 euro bij elkaar gestapt 
voor onze 2 goede doelen Animal Trust en 
Red een Kind.
Het was een uniek project en dat zal het 
ook altijd blijven, met dank aan iedereen 
die van ver of dicht heeft meegeholpen om 
er een historische 24 uur en 50 minuten van 
te maken.

• 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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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Tramstraat 35 - 9070 Heusden
 juwelenheylens.be - 09 231 74 60

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Tijdelijke
hinder door
werken
In Heusden, omgeving van Lo-
veldstraat en Dries, zijn er tijdelijk 
werken. De asfaltlaag wordt er 
weggeschraapt en vervangen door 
een nieuw wegdek. Dit brengt tij-
delijk wat hinder voor de omwo-
nenden en passanten. - J.C.

Vaccinaties in Wachtebeke 
en Wetteren stoppen
begin oktober
In principe worden op 2 oktober de laatste 
vaccinaties gezet voor de mensen die op 11 
september nog een Pfizer of Johnson-vaccin 
kregen. Bedoeling is de vaccinatiecentra af 
te bouwen. Er zouden wel nog derde prik-
ken gegeven worden voor sommige perso-
nen die tot een risicogroep behoren. Maar 
meer dan waarschijnlijk zal dat niet meer in 
de sporthal gebeuren. Volgens recente cijfers 
(eind augustus) was in de regio 95,27% van 
de 65-plussers gevaccineerd. 90,33% voor de 
leeftijd vanaf 18 jaar.  Mensen die nog geen 
vaccin kregen of wilden, hebben meer dan 
kansen genoeg gekregen. Uit de recente cij-
fers van de opnames in ziekenhuizen blijkt 
nu toch dat het overwegend niet-gevacci-
neerden zijn die besmet geraken.  – (D.D.)
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Feet:	What	
																					 	

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

Feet:	What	
JE KAN ELKE MAAND

ONLINE DEELNEMEN AAN
ONZE GRATIS WEDSTRIJD

(ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.be

In het ene geval ging het om een fietstocht 
van 20 km. beschreven door Ignace Vincke, 
in het andere geval om een wandeling en 
zoektocht van 8 km. beschreven door Syl-
vain De Rocker en Nicole Lehoucq. In bei-
de gevallen, en al zeker bij de Heemkring 
wordt vooral verwezen naar het groot 
aantal kapellen en kapelletjes in onze ge-
meente. En nu is er ook een Erfgoedapp 
rond de kapelletjes n.a.v. de jongste Open 
Monumentendag.

Niet iedereen is abonnee van het paro-
chieblad of van de heemkring, maar het 
is wel  een lovenswaardig initiatief. Want 
onze gemeente telt echt wel veel kapellen 
en kapelletjes. In het deel van voormalig 
Destelbergen alleen zijn er zesendertig, 
in deelgemeente Heusden zijn er ook nog 
eens negenentwintig. Louis Gevaert heeft 
ze allemaal opgezocht en in kaart gebracht, 

met straat en nummer zelfs. In onze regio 
zijn er allicht in Sint-Amandsberg duidelijk 
nog meer kapelletjes. Op de heemkundige 
kaart van de Oost-Oudburg staan er maar 
liefst een 325-tal kapelletjes allemaal groot 
of klein. Dat moet een immens werk ge-
weest zijn denken we.

Naar aanleiding van Open Monumenten-
dag  op 12 september lanceerde de Heem-
kundige Kring De Oost-Oudburg nu ook 
nog eens een app, waarmee u tal van die 
kapelletjes in onze gemeente en daarbui-

ten kunt traceren en ook hun geschiede-
nis leert kennen. Op uw smartphone kan je 
de Erfgoedapp downloaden. Je kan er ook 
een wandeling aankoppelen om ze eens te 
gaan bekijken. Wij opteerden voor de wan-
deling die Sylvain De Rocker en Nicole Le-
houcq samenstelden.

De wandeling start in Heusden aan de Graf-
kapel van de familie Helias d’Huddeghem 
(naast de dorpskerk), via de Steenak-
kerstraat die men volgt komt men aan de 
Meersstraat. Op het einde staat daar de 
veldkapel Klaver, gebouwd in 1932 en is nu 
heropgebouwd na een ongeval. Als je de 
Meersstraat oversteekt sla je na 300 meter 
de Brugwegel in. Daar hangt aan een boom 
een Onze-Lieve-Vrouwe-beeldje. Maar we 
gaan ze hier nu echt niet allemaal opsom-
men want je kan het lijstje en verhaal ook 
vinden als je eens surft naar de website van 
de Heemkring De Oost-Oudburg. Het is een 
leuke tocht. 

Fijner is dat je zelf eens gaat wandelen en 
ontdekt wat er aan kapelletjes te vinden is. 
Er is bijvoorbeeld in de Wellingstraat (42-
44) een Lourdes-grot, verderop staat op 
het kruispunt van de Wellingstraat met de 
Kruisstraat en Kruisdreef de volledig geres-
taureerde (en verplaatste) kapel van de Kal-
varieberg of de Sint-Jozefskapel. En er zijn 
ook nogal wat kapelletjes in de Steenvoor-
destraat of aan de kruising met aanpalende 
straten. In Heusden valt echt wel een ander 
te ontdekken bij een wandeling. – (D.D.)

De kapel van de Kalvarieberg (Sint-Jozefskapel) 
werd mooi gerestaureerd en verplaatst (D.D.).

De grot in de Wellingstraat moet je toch 
ook eens gezien hebben. (L.G.)

Wandel- of fietstocht
naar kapellen en 
kapelletjes
in onze gemeente
Zowel Heemkring De Oost-Oudburg als 
het parochieblad Emmaus, hadden de 
voorbije weken de primeur om een fiets- 
of wandeltocht tussen de kapellen en 
kapelletjes van Destelbergen en Heusden 
voor te stellen. Het was een zomertocht 
waarbij teruggegrepen werd naar de 
Heemkundige kaart die al in mei op de 
website van de Heemkring stond, en 
oorspronkelijk werd uitgewerkt door 
heemkundige Louis Gevaert.



14                              Nr. 115 - Oktober 20219070

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

Dat poetsteam bestaat uit 45 mensen. Ter 
verduidelijking vierenveertig vrouwen en 
wel één man. Die ene man, Hans Dhooghe 
uit Heusden gaat dan nog met pensioen. 
Wij hebben altijd al veel respect gehad voor 
poetsvrouwen, een job die onterecht onder-
gewaardeerd is, maar die toch zo belangrijk 
is. Een nette woning dat spreekt altijd aan en 
ik ben niet de eerste om dat te benadrukken. 
Maar dat er ook een “poetsheer” is in on-
ze gemeente, dat vind ik dan weer nieuws. 
Met respect voor al die poetsvrouwen die ik 
ook wel bewonder, want ik ben zelf met een 
ex-poetsvrouw gehuwd, dus mijn respect is 
groot. Maar het verhaal van Hans Dhooghe 

Hans is poetsheer tussen vierenveertig poetsdames
Het was een klein berichtje in de vorige Wegwijs, maar wel een 
interessant onderwerp om er toch wat meer aandacht aan te besteden. 
In onze gemeente krijgen driehonderd mensen hulp van een poetsdienst 
die gecoördineerd wordt door Zorgband Leie en Schelde. Het is een 
voortvloeisel uit de tijd van het OCMW.

Hans Dhooghe is de vrolijkheid zelve want hij gaat nu 
met pensioen als poetsheer… (repro D.D.)

is ook een beetje het verhaal van al die men-
sen uit de poetssector.
Hans was al een bekende en kleurrijke figuur 
in Heusden voor hij in de poetssector rolde, 
hij heeft immers ook nog een verleden als 
voetbaltrainer bij KFC Heusden waar hij meer 
dan 10 jaar aan de slag was. “Ik beleefde er 
mooie momenten op en naast het veld”, her-
innert hij zich. “Uitschieter was een geslaag-
de uitdaging vanuit de ouders om te zorgen 
voor tweehonderd supporters bij een wed-
strijdje van mijn duiveltjes, nadat ik voordien 
al een marathon had gelopen”, vertelt Hans. 
Hij heeft er nog pretoogjes van, want hij wist 
van aanpakken. In een zwart gat is hij nooit 

gevallen. Hij heeft zelfs 
Destelbergen en Heus-
den mee op de kaart 
gezet bij Fata Morgana 
in 2005 met die flower 
power party in de regen 
en modder. Hans heeft 
voor hij aan het werk 
ging bij de poetsdienst 
van het OCMW, ook 
nog een aantal opmer-
kelijke carrièreswitches 
gemaakt tijdens zijn 
loopbaan. Hij is zelfstan-
dig haarkapper geweest 
in Heusden wat ook 
al zijn opleiding was, 
heeft een tijdje gewerkt 
in de bouw en in een 
volkorenbroodbakkerij 
waar hij vooral nacht-
werk mocht uitvoeren. 
Maar hij ging uiteinde-
lijk vijftien jaar geleden 

toch in op een aanbieding als schoonmaker 
bij het OCMW. Op zijn documenten stond 
toen dat hij een poetsvrouw(?), schoonmaak-
ster(?) of wel eens schoonmaakbeambte was. 
Hij was wel een man, de enige man van het 
team. In bepaalde middens heeft men het 
over een ‘floor-manager’ als iemand van de 
kuisdienst genoemd moet worden. Hilde 
De Winter bv. kwam vijftien jaar geleden in 
Heusden wonen en kent Hans al die tijd als 
haar ‘poetsridder’. Een referentie die door 
velen beaamd zal worden.

Hans Dhooghe: “Toen ik mij moest aanbie-
den bij enkele oudere mensen in Heusden 
gaf dat wel eens aanleiding tot wat wan-
trouwen… Een man die komt kuisen dat 
hadden ze niet meteen verwacht. Normaal 
zijn het vrouwen die komen poetsen, en 
dat is in de praktijk ook meestal zo. Maar ik 
mocht toch overal terugkeren want ze wa-
ren tevreden van mijn werk, en nu doe ik dat 
al ruim vijftien jaar. Met veel klanten heb ik 
nu een hechte band opgebouwd. Gaan kui-
sen is ook vooral een vertrouwensband op-
bouwen. De taak omvat vaak meer dan een 
dweilke slaan zoals ze soms neerbuigend 
zeggen. Er komen soms ook andere huishou-
delijke taken aan te pas, kleine herstellingen 
doen, naai- en strijkwerk, het bereiden van 
maaltijden,” weet Hans. De poetsvrouw of 
-man is ook een vertrouwenspersoon die de 
taken overneemt die een bewoner zelf niet 
meer de baas kan. Hier hoort eerbied bij, het 
is een dankbare job waarvoor men best wat 
respect mag opbrengen. Een net huis oogt 
zoveel mooier en dat zal iedereen benadruk-
ken. Het is ook een taak die velen niet graag 
doen, omdat het belastend werk is voor o.m. 
de rug en schouders. “Onderschat het dus 
niet”, zegt Hans, “maar ik heb het graag ge-
daan”.
Hans Dhooghe gaat met pensioen eind sep-
tember. Hij heeft de gepaste leeftijd bereikt 
om nu van zijn rust te genieten. In januari 
kwam er al het eerste kleinkind, hij heeft een 
passie voor muziek, en wil zelfs terug begin-
nen met ‘start to run’. En niet onbelangrijk: 
zijn vrouw krijgt nu zelf een poetsman voor 
zichzelf en is daar heel blij mee. 

Manu Debruyne
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RESTAURANT  THE BOSS
Heirweg 202 - 9270 Laarne              (vroeger Café ‘t Zwaantje)
Tel. 09-273 68 92
www.restauranttheboss.be

Keuken open van 11u30 tot 22 uur
GESLOTEN OP MAANDAG EN DINSDAG

• Altijd VERS klaargemaakt à la minute
• Specialiteit: côte à l’os
• Verschillende suggesties vis
• Groot, gezellig terras
• Vlakbij E17 en R4
• Ruime parking

ELKE DERDE VRIJDAG:
DINNER & DANCE met DJ
>> Reservatie gewenst

Repair Café opent op 9 oktober
Zoals in een vorige Wegwijs al aangekondigd komt er in de Kollebloem een “Repair Café”. 
Dat is een gratis bijeenkomst waar inwoners elkaar kunnen helpen bij de herstelling van 
allerlei materialen zoals elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels en noem maar op. 
Het rijtje is niet echt beperkt. Daarvoor werden vrijwilligers gezocht (m/v) die kunnen hel-
pen, klusjesmannen of handige vrouwen bv. Het Repair Café opent de deuren op zaterdag 
9 oktober om 14 uur in de Kollebloem. Bedoeling is elke tweede zaterdag van de maand 
van 14 tot 17 uur de Kollebloem open te stellen voor reparaties.  – (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
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Er kwam veel volk op af en in zijn gelegenheidstoespraak zei 
burgemeester Deswaene dat de fierheid van de Beerveldenaren 
en hun drang naar zelfstandigheid nooit heeft opgehouden te 
bestaan. Toen Beervelde in 1921 werd opgericht als zelfstandige 
gemeente telde het amper 2791 inwoners, een groot deel van 
hen was vooraf inwoner van Destelbergen en Heusden. Maar ze 
voelden zich altijd Beerveldenaar, zo bleek uit de geschiedenis. 
De afstand tussen die delen en het hart van Beervelde is de reden 
geweest dat de provincie toestemming gaf voor de zelfstandig-
heid. Nu is het een deelgemeente van Lochristi, maar Beervel-

Feest voor 100 jaar Beervelde
was meevaller
De voorbije weken werd feest gevierd in 
Beervelde want het dorp dat ooit een deel was van 
Destelbergen, vierde het 100-jarig bestaan.

Enkele beelden van het eeuwfeest van 
Beervelde, met o.a. een reünie van enkele 
aardbeiprinsessen. (G.H.)

denaars hebben dat verhaal van eigenheid 
altijd laten doorklinken. Dat bleek ook op 
het feest waarop de hele goegemeente was 
uitgenodigd.
Er hadden tal van activiteiten plaats en er 
kwam veel volk op af. Graaf Renaud stelde 
zijn kasteeltuin open en de Beerveldenaren 
wisten dat naar waarde te schatten. Er wa-
ren groepen vendelzwaaiers, vuurlopen, de 
reünie van enkele Beerveldse aardbeiprinses-
sen. Kortom het was feest zoals men dat al-
leen in Beervelde kan organiseren: volks en 
sfeervol. – (D.D.)

Nesten van 
Aziatische hoornaar 
in Destelbergen 
bestreden
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RA-
TO) heeft op donderdag 16 september 
samen met de brandweer een actie on-
dernomen om nesten van de Aziatische 
hoornaar te bestrijden in Destelbergen. 
De Aziatische hoornaar is een exotische 
wespensoort die een bedreiging vormt 
voor onze inheemse bijen.

De nestbestrijding van de Aziatische 
hoornaar gebeurt normaal vanaf au-
gustus tot begin oktober. De nesten zit-
ten meestal hoog in de bomen en zijn 
dus heel moeilijk op te sporen. Bestrij-
ding is een precisiewerk dat gebeurt 
door brandweer en Vespa-Watch. In 
Oost-Vlaanderen krijgen ze versterking 
van RATO vzw. Op basis van meldingen 
worden de bestrijdingsacties verder ge-
zet, vermoedelijk tot begin oktober. – 
(D.D.)
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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

WANDELEN:
Donderdag 7 oktober: Wandeling met Arthur 
en Roger in de Makegemse bossen in Munte

Centraal gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, ten zui-
den van Gent in de gemeente Merelbeke vormen de Make-
gemse bossen een ware en unieke hotspot van biologische 
diversiteit.  De oude bossen werden door de mens nooit vol-
ledig ontgonnen en herbergen daardoor een schat aan soor-
ten die er de jongste eeuwen konden standhouden.  Roger 
weet er alles over te vertellen.
Aangepaste  schoenen zijn aan te raden.
Wij vertrekken zoals steeds om 13u30 op de parking van de 
Sporthal, Koedreef 3 Destelbergen. Nadien kunnen nog wat 
napraten op het terras van de sportbar.
Voor meer info contacteer Yvan (vlas9070@proximus.be)

Wir haben es geschafft!
Na 2 jaar geduldig wachten was 
het dan eindelijk zover….maan-
dag 30 augustus 2021 stipt om 
5:30 uur, met 47 deelnemers voor 
5 dagen op weg met busreizen 
Verhoeven naar het Harzgebied 
(gelegen aan de noordkant van 
midden Duitsland. Via Soest en 
Kassel, bij de meest mannen on-
der ons heel gekend, naar onze 
eerste bestemming, de vroegere 
mijnstad Clausthal Zellerfeld met een be-
zoek een één van de grootste houten kerken 
van Europa. Daarna richting Oberharz naar 
ons hotel in Gosslar, de voormalige keizer-
stad met haar oude binnenstad, met tal van 
vakwerkhuizen en monumenten. Vanuit het 
terras van ons hotel hadden we een prachtig zicht op de fontein uit 1230, 
het carillon met figurenspel, en het Rathaus.  De wandeling naar het in-
druwekkende keizerlijk paleis was TOP. Verder was er de leuke reis met de 
stoomtrein van de Harzer Schmalspurbahnen naar de 1.142 m hoge top van 
de Brocken, tevens de hoogste berg van Duitsland (zie groepsfoto boven-
aan). Het weer was schitterend met prachtig zicht over het indrukwekken-
de Harzgebergte. Op donderdag bezochten we de machtige, futuristische 
Autostadt in Wolfsburg. Het terrein van 25 ha toont de geschiedenis van 
de automobiel en dan vooral van het merk Volkswagen. Eventjes met ons 
allen poseren vooraan de schitterende Bugatti Veyron (kostprijs 3,000.000 
euro)….droom maar lekker verder…... Nadien was er het bezoek aan het 
stukje grens in Marienborn met de wereldbekende grensovergang tussen 
Oost en West Duitsland. Vrijdag, onze laatste dag, brachten we nog een 
bezoek aan de Gedenkstätte Mittelbau-Dora, soms ook wel het werkkamp 
Mittelbau genoemd waar de gevangenen de mijngangen moesten vergro-
ten en verbouwen tot een ondergrondse rakettenfabriek voor V1 en V2.

Beoordeling: 10 op 10.
We kijken al uit naar de editie van 2022.

Proficiat aan organistor Yvan van Damme (voorzitter Vl@s Vlaamse Actieve 
Senioren afdeling Destelbergen), en aan onze gids Willem Barremans en 
onze chauffeur Patrick Wuyts.

Tekst: Olav De Clippel - federatievoorzitter
Foto’s: Willem Barremans

Vlaamse actieve senioren
Destelbergen-Heusden 

Donderdag 21 oktober om 14u30:
Het verkeersreglement,
wat kent u er nog van?

Het verkeersreglement verandert voortdurend. Talrijke aan-
passingen aan de gewijzigde verkeersvormen maken het niet 
eenvoudig. Wat kennen we er nog van? De politie van Des-
telbergen komt ons op een bevattelijke wijze uitleggen wat 
zoal gewijzigd is. Een kleine quiz achteraf test onze kennis.

Opgelet: Voortaan vergaderen wij in Zaal ‘t Meer,
Koedreef 3, Destelbergen (dit is aan de nieuwe sporthal)
Inkom: Gratis, wij zorgen voor een natje en een droogje 
Graag een seintje vooraf  (vlas9070@proximus.be)
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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

Promo Bleekwater 18° 5 liter:
- 2 euro korting

bij aankoop van 3 stuks
 3,20 euro / 5 liter

Geldig t.e.m. zat 9 okt

Wij blijven bereikbaar tijdens de
wegenwerken  !

Voor mensen die door kanker hun 
haar verliezen en ook voor men-
sen die aan alopecia (permanent 
haarverlies) lijden door ziekte is er 
namelijk goed nieuws. De kosten 
voor het aanmaken van pruiken 
variëren van 750 euro tot 2500 eu-
ro (bij pruiken met écht haar). Er 
werd een wetsvoorstel ingediend 
om vanaf 1 januari 2022 de BTW-
tarief van 21% te verlagen naar 
6%. Enkel voor mensen die het 
medisch kunnen bewijzen. Voor 
hen kan dit jaarlijks toch enkele 
honderden euro’s verschil maken.
Zowel minister Van Peteghem als 
Nathalie Muylle luisterden aan-
dachtig naar het verhaal van twee 
patiënten, en Annick demonstreer-
de hoe zo’n pruik wordt bespro-
ken en aangepast naar wensen 
van de patiënt. Honderd procent 
tevredenheid is belangrijk. Sylvia 

Wittoeck en Tine Floré benadruk-
ten dat dit een enorm verschil kan 
maken. Het verhoogt het zelfver-
trouwen wanneer men met een 
mooie pruik tussen de mensen kan 
komen. Maar het blijft duur.
Deze BTW-verlaging is dan ook 
een geschenk uit de hemel.  Want 
de voorbije jaren liepen de kosten 
al gauw op tot meer dan tiendui-
zend euro. Immers een pruik kan 
meermaals gewassen worden, 
maar dient na verloop van tijd 
toch vervangen te worden. Ge-
middeld om de twee jaar.
Van Peteghem benadrukte dat 
het mentale welzijn van deze al-
opecia-patiënten, maar ook van 
kankerpatiënten die tijdelijk een 
pruik nodig hebben, serieus kun-
nen verbeterd worden. Ook mi-
nister Vandenbroucke is tevreden 
met deze btw-verlaging.

Verlaagd BTW-tarief op pruiken is 
mooi initiatief
Op woensdag 15 september werden we uitgenodigd bij Annick 
De Jaeger en haar dochter, van Het Haarhuis in Oostakker. 
Reden was een bezoek van minister Van Peteghem en kamerlid 
Nathalie Muylle die groot nieuws brachten. Radio 2, VTM, Focus 
TV en ook wij van Wegwijs/Attentie waren aanwezig.
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PLEISTER- EN GYPROC
TEGELWERKEN

ERWIN SCHOKAERT
Sint-Pietershofstraat 45/002

9070 Destelbergen

Info:
Tel. 0468-15 43 72

erwin1967vhc@gmail.com

Nu nog proberen om ook via 
de hospitalisatie-verzekering 
een belangrijk deel van deze 

kosten terug te krijgen. Want 
tot hiertoe is dat zelden of nooit 
het geval.
Ook Annick en dochter, die ook 
de vzw Haarwensen oprichtten, 
is blij met deze BTW-verlaging. 
Haarwensen kon de voorbije 
vier jaar al bijna 200 kinderen en 
hun ouders een nieuwe start ge-
ven. We schreven enkele maan-
den geleden een uitgebreid 
artikel over deze vzw. – J.C.

Zing je 
ook mee ?

* vanaf 7 jaar
* elke vrijdag 17u45-19u00
* Polyvalente zaal De Parel - 9070 Heusden
* meer info : www.jeugdkoorsam.be

OPEN REPETITIE

24.09.21

HUMORECHT GEBEURD VERHAAL

SLECHTE TANDPASTA

Het gebeurde begin jaren 2000. Bij mijn
dagelijks tanden-poets-ritueel ontdekte ik
plots een ‘nieuw en handig’ potje op de lavabo
met een handig ‘pompje’.
Echter, bij het poetsen bleek deze zeer slecht te
zijn van smaak. Dan maar de vrouw erbij geroepen
om dit te melden. Haar antwoord:
“Maar Jan toch, dit is geen tandpasta, het is ‘Clearasil’, een middel om 
het gezicht in te wrijven tegen de puistjes”. Ik had toen een tienerzoon 
en tienerdochter die het product wilden gebruiken...
Sindsdien heb ik nooit puistjes op mijn tanden...  -   J.C.
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ONS PROGRAMMA
2021-2022

Donderdag 21 oktober 2021 om 14u30
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat, Oostakker 
Voordracht “Hoe pak je Pubers aan?”
Spreker Prof. Dr. Peter Adriaenssens

Donderdag 18 november 2021 om 14u30
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat, Oostakker
Voordracht “De bewegingswetten vd Wetstraat”
Spreker Prof. Dr. Carl Devos

Donderdag 16 december 2021 om 12u00
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat, Oostakker  
Eindejaar diner 

Donderdag 13 januari 2022 om 15u00
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat, Oostakker 
Nieuwjaarsreceptie 
+ muzikale omlijsting met Luc Around 

Donderdag 17 februari 2022om 14u30
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat, Oostakker 
Voordracht ‘’Iedereen allergisch” 
Spreker Prof. Dr. Philippe Gevaert 

Zaterdag 5 maart 2022 om 20u00, Sportpaleis Antwerpen
Andrea Bocelli 

Donderdag 10 maart 2022om 14u30
Hotel de Lourdes, O.-L.-Vrouwstraat, Oostakker 
Voordracht “Vlaamse Dialecten”
Spreker Prof.Dr. Magda Devos 

Inlichtingen : www.neosvzw.be/gentoostrand 
Voordrachten in HDL: 12euro (voordracht, koffie + gebak).
Lidgeld 33 euro/p.p./jaar

PETER  
ADRIAENSSENS  

Neos  
Gent-Oostrand 
presenteert 

LOCATIE:  
Hotel De Lourdes  
Onze-Lieve-Vrouwdreef 6  

9041 Oostakker 

DO 21 okt 2021 
14.30 uur 

Iedereen is welkom.  
Deelnameprijs: € 12 

Uiterste datum van inschrijven:  
11 Oktober 2021  

Inschrijving: BE89 9730 0664 9685   
Info: www.neosvzw.be/gentoostrand  

"HOE PAK JE PUBERS AAN?"  

PETER  
ADRIAENSSENS  

Neos  
Gent-Oostrand 
presenteert 

LOCATIE:  
Hotel De Lourdes  
Onze-Lieve-Vrouwdreef 6  

9041 Oostakker 

DO 21 okt 2021 
14.30 uur 

Iedereen is welkom.  
Deelnameprijs: € 12 

Uiterste datum van inschrijven:  
11 Oktober 2021  

Inschrijving: BE89 9730 0664 9685   
Info: www.neosvzw.be/gentoostrand  

"HOE PAK JE PUBERS AAN?"  

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
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De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Alle begin is moeilijk, maar de maandagmarkt 
in Heusden heeft een goede start gemaakt. 
Niet vergeten het was in augustus nog volop 
vakantie, en alle aangesproken marktkramers 
waren nog niet allemaal aanwezig. De markt 
zal dus stilaan zijn vaste plek opeisen, ook al 
horen en lezen we op sociale media zowel 
heel positieve als minder hoopvolle verwach-
tingen. De markt moet wat inburgeren den-
ken we, ook de marktkramers moeten hun 
lokaal publiek leren kennen. Bij een rond-
vraag blijkt dat ze heel tevreden zijn van hun 
opstart. Als we heel kritisch willen zijn dan 
kunnen we inderdaad zien dat de markt voor-
al in de voormiddag een topper is, maar in de 
namiddag en al zeker vanaf 15 uur er duide-
lijk minder volk is. Maar dat is omwille van 
de groeifase. De meeste markten elders vin-
den plaats tussen 8 en 13u. In Heusden is be-
wust gekozen voor 10 tot 17 uur omwille van 
de nabijheid van de scholen, maar ook om-
dat die in bepaalde regio’s heel succesvol zijn. 
Het geeft mensen die werken ook de kans om 
eens langs te komen. Maar eens vanaf eind 

Maandagmarkt Heusden moet nog wat inburgeren
september zal men zien dat ook in de na-
middag nog publiek aanwezig zal zijn, moe-
ders bv. die hun kindjes komen afhalen aan 
de scholen. Dat brengt extra volk op de been, 
en dat zal een pluspunt worden. Wij zien het 
alvast zitten, dit zal een blijver worden. Er is 
ook goed over nagedacht.
Het is een goede zaak dat in de eerste twee 
weken zowel de cafés Pallieter als Britannia 
hun terras hadden, en dat raakte snel vol met 
passanten. Maar de Britannia staat nu te huur 
voor 2.500 euro/maand en daar moet dus eerst 
een nieuwe uitbater voor gevonden lezen we 
op de deur. De eerste keer zorgde Flessenge-
luk voor de opening. Het betreft niet alleen 
een café maar ook een feestzaal die centraal 
gelegen is. De Pallieter draait al goed, maar 
een tweede zaak zou zeker niet slecht zijn. 
Het hoort bij een markt: een terrasje doen.
Uit de reacties die we hebben gelezen op “Ge 
zijt van Heusden” heeft men vragen over één 
kraam per artikel, maar dat was dus een keu-
ze die gemaakt is na tal van overwegingen. 
Er werd ook rekening gehouden met het lo-

kale aanbod van middenstanders. De markt 
moet een aanvulling zijn, niet de concurrent 
van de lokale middenstanders. En dat is dus 
heel goed aangepakt. Soms is een marktkra-
mer eens afwezig, want die hebben ook recht 
op vakantie. Veel lokale middenstanders zijn 
ook op maandag dicht voor hun wekelijkse 
rustdag. Het charcuteriekraam waarnaar ge-
vraagd werd zou aanwezig zijn vanaf oktober. 

Het olijvenkraam was amper één week 
afwezig door vakantie, maar is nu wel 
altijd aanwezig en zal wellicht een blij-
ver zijn. Er zijn ook geen extra kramen 
met kledij, dat was een bewuste keuze. 
Een gevarieerd aanbod is er dus wel. Er 
kunnen ook maar 20 kramen geplaatst, 
maar er komen nog vragen van markt-
kramers. We zijn dus positief en als er 
eventueel groeipijnen zijn dan zal de 
schepen van Middenstand Wim Raman 
dat wel bijsturen waar nodig. De aan-
pak is heel verdienstelijk en de markt zal 
duidelijk een vaste plaats blijven hou-
den. Het groentenkraam en het kraam 
met verse vis vormt geen concurrentie, 
want die zaken zijn er niet in Heusden. 
Intussen is de plaats voor lokale han-
delaars al voor de komende weken ge-
reserveerd. Na september zal men wel 
zien dat alles stilaan losloopt en het zal 
steeds beter ingeburgerd geraken. Dat 
is wat men noemt de groeifase, en dat 
geldt zowel voor de marktkramer als de 
klanten. Na een evaluatie kan worden 
bijgestuurd, daarvoor moeten we zeker 
niet naar schepen Wim Raman bellen, 
want we weten nu al dat hij daar goed 
zal blijven over waken. – (D.D.)  

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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Is dé juwelier die dicht bij jou staat en tot bij jou komt
Hij kiest zijn eigen weg als jouw juwelier aan huis

ChristiaanVanBignoot
Maak kennis met

• Op zoek naar een rouwjuweel?

• discreet jouw verlovingsring kiezen?
• Verras je partner met een afspraak aan huis

voor jullie trouwringen

Hij is snel bereikbaar via whatsapp/Tel 0478 641 113of
mail christiaan@vanbignoot.com

Wanneer het best past voor jou. Een Afspraak nade
kantooruren of in hetweekend?

ChristiaanVanBignoot

• Een uniek juweel voor een bijzondere verjaardag?
• Oud goud/munten 'verkopen' of verwerken tot

een nieuw juweel?

www.christiaanvanbignoot.com

Na zijn opleiding te Antwerpen was Christiaan 
17 jaar actief in de familiezaak. Doorheen deze 
jaren is zijn ervaring en expertise gegroeid en 
kiest hij vandaag voor zijn eigen weg, zijn eigen 
aanpak als dé juwelier die dicht bij jou staat, die 
bij jou thuis komt of discreet afspreekt op 1 van 
de fijne locaties die Christiaan selecteerde. (De 
winkels van zijn ouders staan hier los van). 
Op deze manier wordt het kiezen van een juweel 
nog persoonlijker en wil hij jou een onvergete-
lijke beleving bezorgen. Bijzondere momenten 
vastleggen in een unieke creatie. Flexibel en op 
maat. Dat is zijn missie. Benieuwd naar hoe hij 
dit aanpakt?
Mede door Corona zagen we allen een ver-
snelde aanpak van ‘diensten aan huis’. De bak-
ker die brood aan huis leverde, de kapster of 
schoonheidsspecialiste die aan huis producten 
kwam brengen, noem het maar op. Christiaan 
is hierdoor nog meer overtuigd geraakt dat zijn 
‘eigen, persoonlijke ’ aanpak de toekomst is. Het 
kiezen van een Juweel voor jouw bijzonder mo-
ment is iets waar veel emotie bijkomt. Via deze 
persoonlijke en flexibele aanpak kan dit op een 
rustigere manier verlopen. Wij nemen de tijd die 
nodig is voor het vinden van jouw droomjuweel 
en dit binnen jouw vooropgesteld budget. Geen 
drempel meer om een juwelierszaak binnen te 
stappen. Bovendien is Christiaan ook eenvoudig 
en snel bereikbaar. De eerste contacten kun-
nen perfect via telefoon of WhatsApp. Ook de 
timing en moment kies jezelf. Tijdens het week-
end of na de kantooruren? Jij beslist. Een juwe-
lier helemaal anno 2021!

Juwelier met unieke en persoonlijke aanpak.
De juwelier die dicht bij jou staat.

Maak kennis
met Christiaan Van Bignoot
Grote kans dat de naam Van Bignoot jou bekend is. Juwelier Van 
Bignoot is een gevestigde waarde in Gent en omstreken.Christiaan 
groeide op in een juweliersfamilie Van Bignoot die sinds 1907 naam 
maakt.

Het is een interessante trend, die service aan 
huis, en Christiaan Van Bignoot is terecht trots 
op zijn aanpak. ‘Het is een persoonlijke bena-
dering en we ervaren duidelijk dat de klanten 
tijd willen besteden en het appreciëren dat zij 
dit in een rustige en veilige omgeving kunnen 
doen.’ Wij passen ons volledig aan aan. Jij kiest 
de timing, de plaats en wij brengen de gewenste 
juwelen mee. Doordat we met leveranciers wer-
ken die ook heel flexibel en snel werken, kun-
nen wij bovendien een ruimer aanbod laten zien 
dan in een winkel. Bovendien hebben wij be-
wust gekozen voor leveranciers die duurzaam-
heid ook nauw aan het hart dragen. Zo worden 
onze trouwringen van AllerSpanninga met ge-
rycycled goud gemaakt en kunnen wij naast na-
tuurlijke diamanten ook lab grown diamanten 
aanbieden, die goed zijn voor de natuur en bo-
vendien op financieel vlak ook heel interessant 
zijn voor jou.  

Waarvoor je bij Christiaan terecht kan?
Christiaan helpt je graag discreet met je zoek-
tocht naar de perfecte verlovingsring, trouw-
ringen die echt bij jullie passen, een baby en/of 
mamageschenk,  een juweel voor een speciale 
verjaardag/gelegenheid, een rouwjuweel, een 

geschenk voor jouw man, vriend. En dit voor alle 
unieke momenten in een mensenleven.

TIP:  Verras je partner met een afspraak aan huis 
voor het kiezen van jullie trouwringen 
Heb je thuis juwelen die je wil laten herwerken 
tot een nieuw juweel of wilt overlaten voor geld 
of aankoop van een nieuw juweel, dan ben je bij 
Christiaan Van Bignoot ook aan het juiste adres. 
Of kies je voor een unieke creatie maw maat-
werk? Dan is het belangrijk om voor-
af al de mogelijkheden af te toetsten 
met de klant. Wij werken met jaren-
lange expertise waarmee we in ons 
atelier vergaand maatwerk kunnen 
realiseren.   
Na jouw keuze volgen we samen het 
volledige proces op, van ontwerp tot 
3D design want de betrokkenheid 
van de klant is voor ons primordiaal 
in heel onze aanpak. We zoeken sa-
men jouw droomjuweel. Omdat we de betrok-
kenheid van de klant heel belangrijk vinden, 
bezorgen we ook tussentijds foto’s, zodat je het 
proces kan meevolgen in afwachting van het 
eindresultaat. Hierdoor wordt het een reis naar 
het ontvangst van jouw uniek juweel en wordt 
de beleving exclusief.

Benieuwd naar onze aanpak?
Neem alvast een kijkje op onze website
www.christiaanvanbignoot.com
Heb je reeds een idee of nog vragen?
Aarzel niet Christiaan te contacteren via 
Whatsapp/tel 0478 641 113
of mail christiaan@vanbignoot.com
Tot snel?

Met enthousiaste groeten
Jouw juwelier aan huis
Christiaan Van Bignoot
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ONBEZORGD ONDERWEG
• GARANTIE   
• ONDERHOUD  
• PECHVERHELPING 

GRANDLAND HYBRID 1,3 – 1,4L/100KM   15,2 – 15,7 KWH/100KM   29 – 34 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 75 KM
CORSA-     16,4 – 17,0 KWH/100KM   0 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 337 KM • MOKKA-     17,4 – 17,8 KWH/100KM   0 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 324 KM
ZAFIRA-     LIFE 21,7 – 27,3 KWH/100 KM   0 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 330 KM • COMBO-     LIFE 19,3 – 20,0 KWH/100 KM   0G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 280 KM

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

Het verbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 en R (EU) N° 2017/1151. Autonomie berekend volgens de methodologie van WLTP-testprocedure (R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 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.
1 Gratis 4 jaar Opel FlexCare Gold is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 2 jaar, inclusief onderhoud en pechverhelping op basis van 15.000 KM per jaar. Informeer naar de gedetailleerde voorwaarden op opel.be of bij jouw Opel Verdeler. Aanbod voor particulieren bij aankoop van een nieuwe 
Opel personenwagen, geldig van 1 september t.e.m. 30 september 2021. Alle vermelde voordelen en acties gelden bij een officiële en deelnemende Opel Verdeler en zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

2 Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse aflossing, vallend onder de wetgeving op het consumentenkrediet, meer bepaald onder boek VII van het Wetboek van economisch recht. Kredietbedrag: € 21.777,68. Voorschot 
(facultatief): € 2.504,67. Contante prijs : € 24.282,35. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 1,99 %, vaste jaarlijkse debetrentevoet: 1,99 %. Looptijd van het krediet: 48 maanden. Terug te betalen in 47 maandelijkse aflossingen van 
€ 264,42. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: € 9.997,36. Actie geldig van 01/09/2021 tot 30/09/2021. Totaal terug te betalen bedrag: € 22.425,10

Illustratief voorbeeld: Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandaflossing. Kredietbedrag:  € 11.134,18. Voorschot (facultatief): €2.890,82. Contante prijs: € 14.025,00. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 1,99 %. Vaste debetrentevoete: 1,99 %. 
Terug te betalen in 47 maandelijkse aflossingen van : €  129,00. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: € 5.739,00. Actie geldig van 01/09/2021 tot 30/09/2021. Totaal terug te betalen bedrag: € 11.802,00. Looptijd beperkt tot 48 maanden.
De financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren.  Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kredietaanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3 – 1210 Brussel, RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316. Adverteerder: Opel Finance BV, 
Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel. BTW BE 404 472 182, RPR Brussel. Uw Opel Verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Ontdek ons gamma tijdens de opendeurdagen van 13 t.e.m. 18 september 
met een nocturne op 16 september en vertrek altijd met zekerheid.  
RIJ NU AL 4 JAAR ONBEZORGD MET EEN NIEUWE OPEL CORSA VANAF € 129/MAAND2. LAATSTE VERHOOGDE MAANDELIJKSE AFLOSSING: € 5.739

SIMPLY ELECTRIC.

VAN ACKER 
LOCHRISTI

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

VAN ACKER 
LOKEREN

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

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

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

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

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

MOKKA-      17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2 AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)
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Caruur Gent klaar
voor nieuw seizoen
 
Volleybalclub Caruur Volley Gent is 
in volle voorbereiding voor de competitie in de 
Euromillions Volley League, seizoen 2021–2022. 
Reikhalzend wordt uitgekeken naar het start-
weekend op vrijdag 22 oktober 2021. Om 20u30 
komt Decospan Volley Team Menen de spits 
afbijten in de Edugo Arena. De voorbije jaren 
telkens spannende wedstrijden tegen de West-
vlamingen.
De ambities voor seizoen 2021-2022:  meedingen 
naar een Europees ticket.  De meeste ploegen 
bouwen in de breedte, topteams als Maaseik 
en Roeselare blijven topfavorieten voor de titel. 
Maar Gent heeft zich degelijk versterkt. Er moe-
ten heel wat nieuwe spelers ‘ingewerkt’ worden 
in het team. Maar het bestuur denkt dat het 
team sterker voor de dag zal komen dan voor-
bije seizoenen. Afwachten dus.
In september waren er oefenpartijen tegen SSS 
Barneveld, Knack Roeselare, Menen.
De trainersstaf (Jan Van Huffel, Bram Van Ghe-
lue, Tom Roose) heeft er in elk geval zin in, en 
ook de spelers zijn gebrand om eindelijk weer 
eens voor publiek te kunnen aantreden.
Er zijn zes Renault Captuur wagens en 2 bus-
jes beschikbaar voor de spelers, met dank aan 
hoofdsponsor Caruur en Valckenier Renault-Da-
cia, Zeeschipstraat, Gent. – J.C. 
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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

KLANT: Sportbar ‘t meer

MATERIAAL:
Stoepbord / poster

AFWERKING:

FORMAAT: 84,1x118,9cm

AANTAL: 1stuk recto/verso

EXTRA OPMERKING: 

DATUM: 08/10/2020

TER AKKOORD:

Versie 1 Versie 2

Welkom in Sportbar ‘t Meer!

Groeten, Peter, Kathleen & Tessa

Ze heeft velen geïnspireerd door haar dromen nooit op te geven 
en kwam ook na kwetsuren telkens terug. Eline Berings is 35 en 
vindt dat ook het gepaste moment om de spikes aan de haak te 
hangen.
Berings werd een uitmuntende hordenloopster. Dit jaar miste ze op 
een haar na de O.S. in Tokio want ze viel net op de eerste plaats van 
de niet geselecteerden. Er was nauwelijks verschil met haar voor-

Eline Berings hangt spikes aan de haak
Haar niet-selectie in laatste instantie voor de Olympische 
Spelen in Tokio heeft er bij Eline Berings hard ingehakt. 
In een officiële mededeling liet ze de atletiekwereld 
weten dat ze een punt zet achter haar atletiekcarrière.

Davidsfondsafdeling Heusden / Wetteren-Ten-Ede nodigt uit:

Daguitstap naar het Pajottenland
Op zaterdag 16 oktober 2021 maken 
we, met eigen vervoer, een uitstap 
naar het Pajottenland. We starten om 
10.30 u met een gegidst bezoek aan de Herisemmolen, Fabriekstraat 
2 te Alsemberg: een vroegere papiermolen. Om 12.00 u volgt een 
lunch in de brasserie-bierrestauarant “De Smidse”, gelegen op dezelf-
de site als de papiermolen. Tenslotte volgt om 14.30 u een gegidst be-
zoek met proeverij aan de geuzestekerij Oud Beersel, Laarheidestraat 
230/232 te Beersel. De kostprijs bedraagt 49 euro pp (inbegrepen ge-

gidst bezoek aan de Herisem-
molen en de geuzestekerij Oud 
Beersel, evenals de lunch). Om 
praktische reden kan ingeschre-
ven worden tot donderdag 7 
oktober 2021 door enerzijds 
overschrijving van voormeld 
bedrag op rekening BE86 4472 
6005 0150 en anderzijds het 
sturen van een mail naar noel.
backx@telenet.be voor de prak-
tische informatie over o.m. de 
lunch.

Vers geperst
Op zaterdag 23 oktober 2021 tus-
sen 14 en 18 u gaat “Vers Geperst” 
door met de gebruikelijke voorstel-
ling van het boekenpakket. Zoals 
altijd bestaat het boekenpakket, 
dat ter inzage ligt, uit diverse on-
derwerpen en genres voor jong en 
oud. De voorstelling gaat doorlopend door in de zaal Kollebloem, 
Leenstraat 18 te Heusden. De toegang is gratis. Iedereen welkom. 

Alle verdere informatie kan u lezen op de website van de Davids-
fondsafdeling.
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gangster. Die niet-selectie was de figuur-
lijke druppel die haar beslissing in gang 
zette. Het had een mooi einde van haar 
sportloopbaan kunnen zijn. Nu mag ze wel 
terugkijken op een Europese titel in 2009, 
ze werd ook vijf keer Belgische kampioene 
op de 100 m horden. Op de 60 m horden in-
door kroonde ze zich zelfs twaalf keer tot 
de beste van het land. Eline Berings nam 
één keer deel aan de Olympische Spelen, nl. 
in 2012 in Londen. Voor de O.S. in Rio moest 
ze verstek geven na een tweede kruisband-
blessure. Nadien kwam ze nog terug met 
een persoonlijk record van 12”72 waarmee 
ze bij de besten van de wereld was. – (D.D.)

Oud-speler en trainer
Hugo De Vriendt overleden
We vernemen het overlijden van Hugo 
De Vriendt, o.m. oud-trainer en speler 
van o.m. F.C. Oostakker in de glorieperi-
ode toen de club nog in eerste en tweede 
provinciale speelde met wijlen Patje Van 
Hijfte, Jean-Pierre Van Landegem, Gil-
bert Gombeir, Peter Van Tongerloo, Eddy 
Reynebeau, Willy Pynaert, Tony De Vijl-
der, Etienne Van Hijfte, Koen Van Laere. 
Hugo De Vriendt speelde in zijn carrière 
bij AA Gent en Jong Lede, waarna hij 
vooral bij FC Oostakker actief was. Hij 
overleed op 30 augustus in Maria Midde-
lares.  – (D.D.)

ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

Didie OCV
Zorg dat je niet in een koude zetel zit. Zorg dat je je niet 

met koud water moet wassen in de winter.
Wij onderhouden uw centrale verwarming. Na de 

reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.

Voor info of afspraak: Didie.ocv@gmail.com
0499-47 71 87 (tss. 13 en 17 uur) - Facebook: Didie OCV

KORTINGS-
BON

-20
euro

bij onderhoud
van uw chauffageketel

(max. 1 bon per onderhoud)

www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

Kom vrĳ blĳ vend langs 
zonder afspraak: 

 Hogeweg 165,
9040 Sint-Amandsberg

INFOWEEKEND 
van 10u
tot 13u2 &3 OKTOBER

20 duurzame 
appartementen

grootste fi etsen-
stalling van Gent 

warmtepompen & 
zonnepanelen

9 appartementen 
verkocht

profi teer nu van
6% btw
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wasmachine 

& droogkast*

bĳ  aankoop van een 

appartement

*actie geldig tot 31/10/2021

Cursus EHBO door Rode Kruis
De Rode Kruisafdeling van Destelbergen-Heusden organiseert een cursus EHBO in het lokaal 
aan de Kouterstraat 129 in Destelbergen. De basiscursus vindt plaats op 4, 6, 11, 13, 18, 20 
en 27 oktober, en op 4 en 11 december telkens van 19 tot 21 uur. Er is ook een vervolgcursus 
in januari. Inschrijven kan bij vorming@destelbergen.rodekruis.be pf gsm 0474/48.56.52 pf 
bij vorming@heusdenrodekruis.be of gsm 0478/50.89.85. Het Rode Kruis zoekt ook helpende 
handen, daarvoor kan je contact nemen op dezelfde adressen of gsm’s. – (D.D.) 
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Antwerpsesteenweg 318 - 9040 St. Amandsberg - Tel. 09 228 38 19

Mogelijkheid tot
gebruik van
privéparkingPBekijk onze catalogus op

www.juweliervandenberge.be
alle dagen doorlopend open van 9u30 tot 18u15

Zaterdag tot 18u00

Ruime keuze aan
verlovingsringen & trouwringen

Gediplomeerd briljant- en
parel experte

NIEUW: BESTELLEN KAN 
NU OOK VIA WEBSHOP

Dendermonde-
steenweg 525
Destelbergen

10:00-17:30
10:00-17:30 
10:00-17:30 
10:00-17:30
10:00-17:30

di
wo
do
vr
za

kring
 

bling
tombola

Zwerfboek
van De Boekenjagers
Hier en daar, en alvast langs de Schelde, kan 
je op een bankje af en toe een “zwerfboek” 
vinden. Netjes in plasticfolie ingepakt om 
niet nat te worden, dat wel. Met het op-
schrift: Proficiat, je vond een zwerfboek! Be-
doeling is dat de vinder het boek meeneemt 
en gaat lezen, en het later op dezelfde ma-
nier gaat verstoppen. Uiteraard met de be-
doeling dat het door een andere lezer kan 
gevonden worden. Je kan er meer over lezen 
op de Facebookpagina De Boekenjagers.

Je kan er ook meer over vinden op www.
boeken-jagers.be - Het is een actie die ge-
groeid is vanuit wat lokale bewoners in 
Destelbergen en Sint-Amandsberg en inmid-
dels aan het uitdeinen is. 

Er zijn hier en daar in de gemeente ook ruil-
bibliotheken waar je een boek kan halen in 
een kastje en er een ander in de plaats zet. 
Mooi initiatief. – (D.D.)
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Met de officiële aanstelling van Stefanie Miko-
lajczak als geassocieerd notaris samen met Niek 
Van der Straeten, krijgt het ‘Notariaat 9070’ in 
Destelbergen er voor het eerst sinds lang een 
uit Destelbergen afkomstige notaris bij. Op zich 
is dat nieuws, want de vorige geassocieerde no-
taris Pierre Moulin is al twee jaren met pensi-
oen. Niek Van der Straeten runde het notariaat 
dus een tijdje alleen met zijn medewerkers. En 
als we in de tijd even teruggaan dan weten we 
dat notaris Moulin het notariaat van notaris 
Jean Flamme voortzette, en daarvoor was no-
taris Georges Fol nog notaris in Destelbergen. 
Dat is een stukje geschiedenis waarbij we al te-
ruggaan tot 1912, waarbij de kans bestaat dat 
er voordien misschien wel nog geen notaris was 
in Destelbergen.

Stefanie Mikolajczak nu geassocieerd notaris in Destelbergen
In de vrije beroepen is het geen gewoonte dat een boekhouder, notaris, 
advocaat of arts zich kenbaar maakt of publiciteit voert, en dat respecteren 
we in Wegwijs. Maar als er nieuws is dan maken we daar zelf wel eens een 
uitzondering op.

Om aangesteld te worden als notaris, moet je 
uiteraard eerst de rechtenstudies hebben afge-
rond (5 jaar), gevolgd door een master na mas-
ter Notariaat (1 jaar). Nadien moet je drie  jaar 
stage volgen in een notariskantoor en vervol-
gens kan je meedoen aan het vergelijkend exa-
men om kandidaat-notaris te worden, wat dan 
bestaat uit een schriftelijk en mondeling deel.
Vooral dat laatste is vaak de moeilijkste horde, 
want van de +/- 200 à 300 deelnemers mogen 
er jaarlijks maar een 50-tal (in het Vlaamse taal-
gebied) benoemd worden als kandidaat-nota-
ris. Eens je dan kandidaat-notaris bent, kan je 
dan ofwel notaris-titularis worden en dus een 
kantoor overnemen van een notaris die stopt, 
ofwel geassocieerd notaris worden, hetgeen 
betekent dat je een samenwerking aangaat 
met een bestaande notaris of een bestaand no-
tariskantoor. En dat is dus wat in Destelbergen 
het geval is met Stefanie Mikolajczak. Nota-
ris Niek Van der Straeten was sinds kort alleen 
notaris in Destelbergen en vanaf 1 september 
ging Notaris Stefanie Mikolajczak met hem sa-
menwerken als geassocieerd notaris.
Stefanie Mikolajczak is de oudste dochter van 
voormalig bankdirecteur Marc Mikolajczak van 
BNP Paribas Fortis (vroeger ASLK) uit Destelber-
gen, hij was ook een gekend figuur in sportmid-
dens. Maar haar mama is Christiane Keukelier, 
en die is als zelfstandig verpleegster in Destel-
bergen ook vrij goed gekend. Dochter Stefanie 
studeerde dus zowel rechten als notariaat in 
Gent en is later gaan werken in een Gents nota-
riskantoor. Sinds 2,5 jaar werkt ze nu in Destel-
bergen. Stefanie: “Ik vond het zelf belangrijk 
dat ik notaris werd in een gemeente waar ik 
‘voeling’ mee heb en waar ik bijvoorbeeld niet 
moet gaan opzoeken waar een straat zich be-
vindt, als cliënten laten weten dat ze ergens 

een huis gekocht hebben. Dat was voor mij ei-
genlijk het belangrijkste, naast uiteraard een 
goede band met de notaris waarmee ik zou sa-
menwerken. En die band is heel goed”.
“Zelf woon ik nog in Lochristi maar het is zeker 
de bedoeling om terug naar Destelbergen te 
komen, de gemeente waar ik ben opgegroeid 
en waar ook mijn echtgenoot zijn hele jeugd 
heeft doorgebracht,” vertelt ze nog.
Het gebeurt wel vaker dat iemand notaris 
wordt in zijn “eigen” gemeente maar de laat-
ste tijd hebben we de indruk dat dat minder en 
minder gebeurt. Kersvers notaris Stefanie Mi-
kolajczak tot slot: “Het is in mijn geval ook fijn 
dat de naam Mikolajczak voor heel veel men-
sen hier in Destelbergen niet vreemd overkomt, 
integendeel, de meeste mensen reageren heel 
enthousiast omdat ik al een band heb met de 
gemeente”. 
Stefanie werd verrast toen ze thuiskwam na 
haar officiële plichtplegingen zoals het afleg-
gen van de eed, en inmiddels hangt aan het no-
tariskantoor het gepaste bordje met de namen 
van de geassocieerde notarissen. – (D.D.)

Op kantoor volgde een leuke 
verrassing voor de nieuwe 
notaris. (repro D.D.)

Stefanie Mikolajczak en Niek Van der 
Straeten, de geassocieerde notarissen 
in onze gemeente.  (repro D.D.)
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Harmoniefeesten 2021

Zaterdag 16 oktober om 19u30Zaterdag 16 oktober om 19u30

Zondag 17 oktober om 12u00Zondag 17 oktober om 12u00

Dubbelconcert
Les Bons Vivants (Wetteren)

o.l.v. Freddy Couché
Koninklijk Gemeenteharmonie Heusden

o.l.v. Braam De Tant

Eetfestijn
Beenhesp à volonté

Locatie: JGC Koedreef 7, 9070 Destelbergen
Dubbelconcert: € 10,-   Kinderen <12 jaar: € 5,-
Eetfestijn:         € 20,-   Kinderen <12 jaar: € 10,-
Combi-ticket:    € 25,-   Kinderen <12 jaar: € 15,-
Reservatie: 0471/931133 - info@kogh.be - QR-code

KOGH vzw

V.U. Jan Van Herzele Groenstraat 230 9041 Oostakker
KOGH vzw Tramstraat 54 9070 Heusden                                  Verboden op de openbare weg te gooien

met mosterd-honingsaus, groentenbuffet en krielaardappelen

flyer harmoniefeesten_Harmoniefeesten  12/09/2021  11:11  Pagina 1

Heusdense harmonie
gaf aperitiefconcert in Knokke
Normaal zou de Koninklijke Oude Gemeenteharmonie 
(KOGH) van Heusden een concert geven tijdens de jaarlijkse 
kermis in Heusden. In laatste instantie werd dat optreden 
alsnog  afgeblazen door dreigend regenweer. De primeur 
had twee weken later toch plaats, maar dan in Knokke. 
Naar aanleiding van de aperitiefconcerten die in Knokke-
Heist plaatshadden in de maanden juli en augustus, mocht 
de Heusdense harmonie onder leiding van nieuw dirigent 
Braam De Tant er op zondag 22 augustus een concert ge-
ven. Er werden vooral klassieke nummers gebracht, maar 
ook daar zat het regenweer wat tegen. Maar de muzikan-
ten zaten op een podium en het publiek kon plaatsnemen 
onder een ruime tent. Het werd het eerste officiële con-
cert in 18 maanden, maar er werd duidelijk altijd geoefend 
want het resultaat was knap. Met dank aan architect en 
huisfotograaf Patrick Michiels voor de foto’s. – (D.D.)

Enkele beelden van het 
optreden van de Heusdense 
harmonie in Knokke.

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

We springen het schooljaar in!
1 september, onze leerlingen van de Gemeentelĳke Basisschool Destelbergen sprongen 
het schooljaar letterlĳk in. Een sprong van de springplank met eventueel een leerkracht bĳ 
de hand. Een leerkracht om dat ene kind misschien een klein duwtje in de rug te geven. 
Dat is waarvoor wĳ staan als school. 

Opgroeien in evenwicht. Onze kinderen laten ontwikkelen tot enthousiaste, getalenteerde 
kinderen die elke dag op hun tempo het beste van zichzelf mogen geven. Ons “droom 
geluk”-thema van vorig jaar maakt daarom dit jaar plaats voor het jaarthema “talenten”.
 
Het doet ons als leerkrachten eveneens deugd om te springen. Dat het vorig schooljaar 
een vreemd jaar was, is zacht uitgedrukt. De hele wereld en het schoolgebeuren stond ‘on 
hold’. Hopelĳk kunnen we dit schooljaar vol uitkĳken naar …
 … “live” oudercontacten en naar bosklassen, uitkĳken naar klasoverschrĳdende uitstap-
pen, naar kinderen die opnieuw wat meer onbezonnen mogen ontdekken, uitkĳken naar 
warme knuffels geven aan de kinderen, … . 

Maar laat ons vooral uitkĳken naar mooie glimlachen die hopelĳk niet langer schuilgaan 
achter onze mondmaskers.

Oproep
aan onze lezers
Bent u lezer van ‘Wegwijs’ en 
hebt u ook een interessant 
item, een algemene vraag 
of oproep, of ken je iemand 
waarvan je denkt dat er een 
interessant artikel kan over 
geschreven worden (voorbeeld: 
kunstenaar, hobbyist, sporter 
of sportster), neem dan contact 
op met ons:

Jan Callebert,
info@dewegwijs.be,
0478-97 87 11

(Stuur gerust uw tekst via mail 
(liefst in ‘Word’), eventueel met 
foto (jpg).

Indien door ons goedgekeurd, 
verschijnt dit gratis. Indien 
u over geen email beschikt, 
schrijf of typ uw tekst en stuur 
hem naar de Redactie Wegwijs, 
Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 
Oostakker.

Eventueel nemen wij contact 
op met u en sturen een reporter 
ter plaatse.
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Het is een knap werk met vooral een pak glan-
zende foto’s waaraan veel aandacht werd 
geschonken qua lay-out en vormgeving. Aan 
het boek hebben uiteraard nogal wat men-
sen die nauw betrokken zijn bij de KOGH 
meegewerkt. We vermelden graag André De 
Groote, Jolien De Jaegher en Luc Vanden- 
bruaene, maar voorts ook heemkundige 
Louis Gevaert en fotoverzamelaar Gaston 
Raman. De meeste foto’s zijn van de Heem-
kundige Kring De Oost-Oudburg, van Gaston 
Raman, Patrick Hofman, Sylvain De Rocker 
en Patrick Michiels. Men heeft nog kunnen 
teruggrijpen naar de teksten van Paul Pas en 

Zo ziet de cover van het 
fotoboek er uit met een mooie 
foto van de KOGH. (D.D.)

De laatste foto van de KOGH met de viering van de muzikanten 
kwam ook in het fotoboek. (D.D.)

Knap fotoboek over 200 jaar harmonie Heusden
In een van de vorige nummers van Wegwijs stond al een vermelding dat er een fotoboek 
zou komen naar aanleiding van 200 jaar Harmonie in Heusden. Het boek is inmiddels uit en 
we kregen het ter inzage voor een recensie van secretaris Luc Vandenbruaene.

wijlen politiecommissaris Michel Vercruyssen. 
Het boek brengt uiteraard een flink stuk lo-
kale geschiedenis, want de Koninklijke Ou-
de Gemeente Harmonie van Heusden vierde 
het tweehonderdjarig bestaan (1819-2019), 
maar het fotoboek raakte pas nu van de per-
sen. En daar had de coronapandemie uiter-
aard wat mee te maken.
Luc Vandenbruaene meent het als hij zegt: 
“wij hebben echt wel wat geluk gehad met 
onze viering, want stel dat dit een jaartje la-
ter had plaatsgevonden, de kans was groot 
geweest dat we er veel geld zouden aan toe-
gedragen hebben door de lockdown. Nu 

is het fotoboek later uitgebracht, 
maar het is wel leuk om nog even te-
rug te blikken op al die mooie mu-
zikale momenten”. In het fotoboek 
met bijhorend een stuk geschiedenis 
staan echt wel heel knappe foto’s. 
Daarvoor is zorg gedragen want het 
moest een blijvend kijkboek worden. 
Bijzondere dank gaat uiteraard naar 
Louis Gevaert en Maria De Groote 
die voor enkele collages zorgden. 
Maar dank mag ook gaan naar voor-
zitter Johan de Schietere de Lophem 
die door financiële steun zorgde dat 

het fotoboek betaalbaar bleef. Er was ook 
sponsoring van Star Oil en het gemeentebe-
stuur, waarvoor men dankbaar is en de prijs 
nog kon gedrukt. Het boek is nu te koop 
voor amper 30 euro en is zeker het dubbe-
le waard.
Het fotoboek is overigens up-to-date want 
na de laatste wissel bij de dirigenten is men 
er in geslaagd de opvolger van dirigente As-
trid Versuyft voor te stellen. Dat is nu voort-
aan Braam De Tant. In Heusden nog wat 
onbekend, maar duidelijk een talent die de 
voetsporen van Astrid Verstuyft zal drukken. 
En zelfs het KOGH-bestuur kreeg een uitbrei-
ding met ex-schepen André De Groote. Uniek 
ook is een beeld uit 1881 met het embleem 
van de fanfare Sint-Cecilia uit Heusden. 

Wie het boek wil kopen kan daarvoor terecht 
bij secretaris Luc Vandenbruaene, Eenbeek-
straat 85 in Destelbergen, of surft even naar 
de website van de harmonie. – (D.D.)

-10%
korting

*Geldig op artikelen op vooraad

OPENINGSUREN
di. - woe. - vrij. : 9u30 tot

12u30/14u tot 18u 

zat. : 10u tot 17u
doorlopend

zon. - ma. : gesloten

We verwelkomen u met
 een hapje en drankje
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Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

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

DINSDAG 5 OKTOBER
WOENSDAG 6 OKTOBER
DONDERDAG 7 OKTOBER
VAN 10U tot 18U

Positief gedacht! 
 Wat we weten is slechts een druppel in een oceaan

van wat we niet weten (Isaac Newton)

info@zinloosgeweld.net

Beste lezers,
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd is met vermelding ‘geen 
reclamedrukwerk’ / ‘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 op bovenstaand adres (of via mail: zet-werk@
telenet.be). Wij komen dan een sticker ‘Wegwijs’ op uw brievenbus kleven, 
zodat onze uitdragers weten dat ze daar wél een Wegwijs mogen steken. Er 
hangen ondertussen reeds ± 800 van onze stickers in de regio! Redactie.
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Destelbergens Orgelcomité
viert 25 jaar met jubileumeditie
Om de jubileumeditie van 25 jaar Orgelcomité wat gestalte te geven, orga-
niseert het Orgelcomité van Destelbergen twee concerten in de Onze-Lieve-
Vrouw ter Sneeuwkerk in Destelbergen. Zondag 3 oktober om 19 uur is er 
Franse muziek uit de 20e eeuw met werken van Poulenc, Milhaud en Messi-
aen. Lieve Van der Plaetsen speelt op de piano, Floor Hamerlinck viool, Angé-
lique Steenhout en Lien Van Steendam brengen klarinet en Frank Heye orgel. 
Zondag 14 november om 19 uur is er in dezelfde kerk een jubileumconcert 
met boekvoorstelling “25 jaar orgelcomité”. De leiding berust bij Frank Heye 
en op het menu staan werken van D. Biuxtehude, J.S. Bach, M. Dupré, Frank 
Heye en L. Vierne.
Toegangsprijs: 3 oktober 15 euro; 14 november: 10 euro (enkel concert), 20 
euro (boek en cd inbegrepen). De cd is een bloemlezing van live opnames 
van de voorbije 25 jaar. Onder de 18 jaar is het gratis voor alle concerten. Het 
is wel belangrijk om vooraf in te schrijven door een mail te sturen naar frank.
heye@telenet.be of te bellen op gsm 0495-82.22.31.
Info ook op www.orgelcomitedestelbergen.be – (D.D.)

Frank Heye aan het orgel.

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

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Voor dag van de klant
(zaterdag 2 oktober)
krijgt elke klant een

kleine attentie
en bij aankoop van 100 euro

gratis pop up wasmand*
(*zolang de voorraad strekt )
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DIRK MOREAU
hekkens • mechanisatie • balustrades
trappen • metaalschrijnwerk • lassen
constructie & herstelling

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

Mooi
&

degelijk
werk

Eerder werd ook al het dakgebinte van 
het kruis gerestaureerd. Bergenkruis oogt 
voortaan heel netjes. Versta daaronder 
vooral professionele renovatie door de lo-
kale gepensioneerde  zelfstandige schilder 
en decorateur André Vertriest. De Destel-
bergenaar is zelf lid van de vzw Parochiale 
Werken en maakt van het onderhoud van 
het bedevaartsoord Bergenkruis duidelijk 
zijn levenswerk.
André nam als verantwoordelijke en in 
overleg met de vzw P.W. (Parochiale Wer-
ken) van de O.L.Vrouw ter Sneeuw pa-
rochie, nu de “Emmaüs” Parochie, (de 
samengevoegde parochies, Destelber-

Knap werk van gepensioneerd schilder-decorateur André Vertriest

Kruiswegtaferelen Bergenkruis
professioneel gerestaureerd
Wie de laatste tijd voorbijkwam aan Bergenkruis heeft het allicht 
al opgemerkt, de bijna 120 jaar oude kruiswegtaferelen (veertien 
kruiswegstaties) kregen een grondige oppoetsbeurt. 

gen, Heusden en Melle), het initiatief om 
de restauratie in gang te steken. Hij had 
het voordeel dat geen schilder-decora-
teur moest gezocht, want als gepensio-
neerd vakman kon hij best zelf aan de slag. 
“De werken waren dringend nodig, uitstel 
was geen optie”, vertelt Vertriest ons. “De 
kruiswegstaties zijn bijna 120 jaar oud, ge-
realiseerd door wijlen steenhouwer J. De 
Visscher en in 1903 ingemetst in de rond-
boognissen. Dus ze stonden altijd in weer 
en wind, er moet daar geen uitleg bij. Het 
was dus dringend nodig om dit eens aan 
te pakken. Tientallen uren zijn er aan de 
104 figuren gewerkt met eigentijdse milieu 

- weerbestendige producten. Ont-
mossen, verwijderen van oude ver-
ven, kuisen en afwerken met twee 
lagen mineraalverf. Het was voor mij 
een mooie invulling in deze corona-
tijden”, zo vertelde André Vertriest 
ons over zijn werk.
De gepensioneerde schilder-decora-
teur deed mij terugdenken aan onze 
gemeenschappelijke periode, zes-
tig jaar geleden, toen we samen op 
Glorieux in Oostakker (T.I.G. toen) 
naar school gingen. André volgde 
er het vak schilderen-restauratie, ik-
zelf een grafische richting. Onze we-

André aan het werk, met bewijzen 
voor en na-restauratie. (repro D.D.)

gen liepen later professioneel uiteen maar 
we zijn altijd contact blijven houden. André 
met zijn engagement in het verenigingsle-
ven (Milac, alle parochiale verenigingen), ik 
met de nieuwsgaring ervan voor de krant.
André mag fier zijn op zijn werk in en rond 
Bergenkruis, het is een beetje zijn levens-
werk geworden. “Ik heb dat met veel lief-
de en passie gedaan, het geeft Bergenkruis 
nog meer een mooie uitstraling naar allerlei 
verschillend geïnspireerde bezoekers. Ze ko-
men genieten van deze groene ‘stilteplek’ 
met een kathedraal van bomen, maar ook 
om persoonlijke redenen bidden. Ik ben fier 
hier een bijdrage geleverd te hebben voor 
onze parochie en het patrimonium van de 
gemeente in het bijzonder”, weet André. 
“Het deed veel plezier dat de mensen die er 
deze zomer voorbijkwamen toch even halt 
hielden en met bewondering keken naar 
de restauratie. Zoiets doet deugd, ik ben 
zelf ook heel tevreden over het resultaat en 
kreeg daar dus veel respect voor van de pas-
santen”, besluit Vertriest.

Aan de lezers de tip: ga in de 
komende herfst gerust eens 
kijken naar Bergenkruis, je zal 
met bewondering kijken naar 
de volledig gerestaureerde 
kruisweg. Het is nu zeker een 
bezoekje waard.

Alle reacties welkom bij
André Vertriest: 
avertriest@proximus.be 

(D.D.)

Nr. 115 - Oktober 2021                            339070



34                              Nr. 115 - Oktober 20219070

De inmiddels 60 jaar geworden Yves As-
selman,  blijft ook de volgende vijf jaar 
de korpschef van de politiezone Rhode 
& Schelde. De politiecommissaris heeft al 
twintig jaar als korpschef op de teller staan 
en begon ooit zijn carrière als politieagent 
in Brussel-stad, waarna hij hoofdveldwach-
ter werd in Oosterzele. Yves Asselman is 
afkomstig van Merchtem maar woont nu 
natuurlijk in de regio. Hij maakte in zijn 
carrière veel mee, o.m. het Heizeldrama 
waar hij alles van afweet.

Commissaris worden was niet de ambitie 
van Asselman, maar soms loopt je levens-
wandel langs onverwachte paden. Hij was 
bij de politiehervorming en de indeling in 
politiezones één van de liefst 27 kandida-
ten om korpschef te worden. Hij haalde 
het uiteindelijk van kandidaten waarvan 
hij persoonlijk dacht dat die meer kans 
maakten. Dat ging dan via selectieproeven 
en uiteindelijk werd Yves Asselman door 
de vier burgemeesters van Oosterzele, 
Melle, Merelbeke en Destelbergen geko-
zen als dé kandidaat. Hij is dan uiteinde-
lijk unaniem verkozen in de politieraad. En 
nu mag hij die termijn opnieuw verlengen 
met vijf jaar. In het korps staat hij bekend 
als de vertrouwenspersoon die met zijn 
medewerkers alles in goede banen leidt. 
De politiezone is ook gekend om de goede 
werksfeer met een korpschef die duidelijk 
een luisterend oor heeft.  – (D.D.)

Yves Asselman
vijf jaar langer
korpschef

Gezellig buurten... het kan weer !
Op zaterdag 4 september waren we toevallige getuige van een buurt-
barbecue in de Bredenakkerstraat op het Eenbeekeinde in Destelbergen. 
Het was bovendien goed weer. Gezelligheid troef !

Eindelijk!  We kunnen weer samenkomen ! - J.C.
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Ontdek ook onze webshop: www.vijgeblad.be

DESTELBERGEN  •  Dendermondesteenweg 488  •  Tel. 09/228 30 98
EVERGEM  •  Kwadeweg 84  •  Tel. 09/335 50 03 

MARIAKERKE  •  Brugsesteenweg 415  •  Tel. 09/226 25 49

 Open van dinsdag tot zaterdag van 9u30 - 12u / 13u30 - 18u. Gesloten op zondag en maandag.

NIEUWE
COLLECTIE

Wegwijs2021-10-PrimaDonna.indd   1 11/09/2021   14:14
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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 !

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

Wijk Scheldehof
lokte volk met
eerste garageverkoop
Het normale leven met allerlei activiteiten is terug op 
gang gekomen. Ook de bewoners van de wijk Schelde-
hof op het Eenbeekeinde stapten mee in de trend die 
een lange coronaperiode afsloot. Zondag 5 september 
pakten ze in de Ververijstraat uit met een heuse garage-
verkoop of rommelmarkt. 

De organisatoren voorzagen meteen ook in een food-
truck, een klein en een groot springkasteel en uiteraard 
ook in wat muziek. En belangrijk: de weermaker was 
van de partij. De stralende zon noopte het publiek tot 
een sfeervolle wandeling om te snuisteren in het ruime 
aanbod. Verborgen schatten zowaar met een voorraad 
elektronica, muziek, dvd’s en enorm veel boeken en kle-
dij. De kleine kindjes konden hun hartje ophalen op het 
springkasteel, terwijl de papa’s een oogje in het zeil hiel-
den een drankje in de hand.

Tof initiatief van deze vooral jonge bewoners, om op 
deze manier eens uit te pakken met een leuk initiatief 
waarop ook de inwoners van Destelbergen en Heusden 
welkom waren. Er zit pit in deze nieuwe wijk die overi-
gens nog onderhevig is aan een serieuze uitbreiding met 
tal van nieuwe woningen en appartementen. De wijk 
raakt stilaan volgebouwd, de meeste woningen zijn ove-
rigens al verkocht.

De Scheldewijk leeft en hangt bovendien goed aan el-
kaar. De nauwelijks vijf jaar oude wijk omvat uiteraard 
de Scheldelaan, een deel van de Nijverheidsstraat en Ver-
verijstraat. Maar aansluitend zijn er ook de buren van de 
Homa Darabistraat, Zomerwee en Burgemeester Willia-
mehof, het loopt overigens over de gemeentegrens met 
Sint-Amandsberg. Ze voelen zich daar allemaal inwoners 
van Destelbergen denken we. – (D.D.)
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ZATERDAG 29 JANUARI 2022 OM 20 UUR
GROENZAAL (St. Bavohumaniora) 

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

TICKETS € 22,50
We schenken € 1 per verkocht ticket aan VZW Zinloos geweld

Voor reservatie:
Info@dekorf.be / tel: 09 251 51 14 

www.uitbureau.be / tel: 09 233 77 88

www.dekorf.be

GUIDO
BELCANTO

29.1.2022

Deze voorstellingen worden georganiseerd volgens de op dat moment geldende covid maatregelen.

VRIJDAG 28 JANUARI 2022 OM 20 UUR
GROENZAAL (St. Bavohumaniora) 

Lange Boomgaardstraat 114 - 9000 GENT

TICKETS € 18,50

Voor reservatie:
Info@dekorf.be / tel: 09 251 51 14 

www.uitbureau.be / tel: 09 233 77 88

www.dekorf.be

KADRIL

met gastoptreden 
van Kommil Foo

Deze voorstellingen worden georganiseerd volgens de op dat moment geldende covid maatregelen.

Aannemingsbedrijf

Goeman Eddy
Oude Boomgaardlaan 16 - Lochristi
Tel. 09-355 30 78 - gsm 0475-54 79 56
bvbagoconstruct@outlook.com

Heeft u nog andere problemen of karweien?
Bel ons vrijblijvend voor een gratis bestek of inlichtingen Bouwen...

    in vertrouwen!

  Tegen schappelijke prijzen kan u bij ons terecht voor:
• alle dakwerken met of zonder isolatie
• vernieuwingen en herstellingen van daken en platforms
• alle verbouwingswerken
• bekleden van dakgoten in PVC & Trespa
• waterdicht maken van zijgevels met Eternit sidings en isolatiepleisters
• alle schilderwerken
• kelderdichting
• asbestverwijdering
• volledig vernieuwen van dakgoten, lood- en zinkwerken
• isoleren van gevels
• herstellen en opmetsen van schoorstenen
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DE MEYER BVBA
Metsel- en betonwerken

Nieuwbouw en verbouwingen

Notaxlaan 1 - 9070 Destelbergen
joh_demeyer@hotmail.com

0472-233 407

30
JAAR

De activiteit zal plaatsvinden op de terreinen 
van de Gentse Rijvereniging (GRV) op de hoek 
van de Kruis- en Wellingstraat. Aan het initi-
atief gaat een samenwerking vooraf met Ste- 
phan Boterdaele en de GRV zoals dat vorig 
jaar ook al zo succesvol verliep. Alle ruiterver-
enigingen uit de regio werden aangeschreven 
om deel te nemen, want het moet opnieuw 
een tof evenement worden. Net als vorig jaar 
zal voor de specifieke sfeer gezorgd worden 
door de deelname van de Leuvense Jacht-
hoornkring Arenberg. Er zullen dus jacht-
hoorns klinken in de velden van Heusden.
Het programma zit stevig in elkaar, diaken 
Luc Thomas heeft zich opnieuw garant ge-
steld om de wijding van alle dieren te doen. 
Dat wil dus zeggen dat niet alleen paarden, 
maar ook honden en andere huisdieren ze-
ker welkom zijn op het met nadarhekken af-
gesloten terrein. De wijding van de dieren 

Enkele beelden van de Sint-Hubertusviering, altijd de 
moeite om bij te wonen. (©D.D.)

Opnieuw Sint-Hubertusviering op 24 oktober 
met Leuvense Jachthoornkring Arenberg
Het is nog vroeg om te noteren, maar eind volgende maand, zondag 
24 oktober om 10 uur heeft in Heusden opnieuw de jaarlijkse Sint-
Hubertusviering plaats.

vindt plaats rond 10u30, er is voorzien in ge-
wijd brood. Na de wijding trekken de ruiters 
en hun gevolg door de velden via een voor-
af vastgelegd parcours. Het gaat duidelijk om 
een uitgestippeld en leide wandeling zowel 
voor beginnen (60-70 cm) als voor gevorder-
de (80 cm - 1m) jachtruiters, alsook voor wan-
delruiters. Deelname aan de wandeling kost 
10 euro per combinatie. De start van de be-
geleide wandelingen wordt gepland rond 
10u30 of meteen na afloop van de wijding. 
Na de tocht is er een afterhunt met eetgele-
genheid, waarvoor vooraf kan ingeschreven 
via de website van de www.gentserijvereni-
ging.be 
Van organisators Stephan Boterdaele en 
Anne Leybaert (GRV)  vernamen we dat de 
activiteiten zullen plaatsvinden mits in acht-
name van de nodige Covid-19-maatregelen. 
Er wordt dus zeker voor veilige plaatsen en 

voldoende afstand gezorgd. De Sint-Huber-
tusviering is uniek in Heusden en kan gratis 
worden bijgewoond. – (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 !! 

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

Voor wie het nieuws niet echt heeft gevolgd: 
de twee mannen, Gino Primo (55) en Benjamin 
Suykens (37) haalden vorig jaar in april een 
bejaarde dame uit een brandende woning in 
de Adolf Baeyensstraat in Sint-Amandsberg. 
En ze deden dat op gevaar voor hun eigen le-
ven. “Het zijn helden, en daar zijn we fier op” 
zei burgemeester De Clercq. Koning Filip wou 
(vooraf) ook alles weten van hun heldendaad 
en salueerde hen bij zijn begroeting.
Het heldenverhaal krijgen we van Gino Pri-
mo: “Ik reed met mijn fiets door de Adolf 
Baeyensstraat, toen ik geschreeuw hoorde 
aan een woning waar duidelijk brand was 
uitgebroken. Ik twijfelde geen ogenblik en 
samen met Benjamin Suykens die ook in de 
buurt was, trokken we op handen en voeten 
de rook in van de woning. We hoorden de 
vrouw roepen, waardoor we haar gelukkig 
konden situeren. Het was op het gevaarlijke 
af, want nadien moesten we echt zuurstof 
krijgen in de ambulance. We werden mee 
gevoerd naar het ziekenhuis voor controle 
en dat was ook nodig na het inademen van 
de rook. We zaten samen in de ambulance 
met de 91-jarige Denise die in dat huis in de 
Adolf Baeyensstraat woonde. Blijkbaar was 
er brand en felle rookontwikkeling ontstaan 
en zat de vrouw geïsoleerd achteraan in haar 
woning. Achteraf zijn we heel fier geweest 
dat we die mevrouw hebben gered, maar 
het was echt wel levensgevaarlijk. De brand-
weer zei dat het onverantwoord was om een 
brandende woning binnen te gaan. Maar wij 
waren niet te stoppen, op adrenaline zijn 
we binnengegaan, maar nu zijn we wel trots 
dat het allemaal  toch goed is afgelopen. Die 
medaille is natuurlijk een toffe herinnering, 
maar het belangrijkste is toch dat ik samen 
met Benjamin een mens heb gered”, vertelt 
Primo.
Koning Filip feliciteerde de twee ook voor 
hun daad van moed en zelfopoffering. “Het 
was fijn daar eens te mogen zijn, maar we 
waren niet alleen, er waren nog enkele men-
sen die op de een of andere manier een hel-
dendaad hadden verricht. Maar de lovende 
woorden van de Koning en de burgemees-
ter blijven mij wel bij. Dat doet iets aan een 
mens, we dragen dat nu mee in ons verdere 
leven. En Denise zit nu in een rusthuis, we 
gaan haar als de corona wat achter de rug is 
zeker nog een bezoekje brengen. Het is voor 
die vrouw dat we dat gedaan hebben, als we 
niet binnengegaan waren zou ze er nu niet 
meer zijn. Dus we hebben iemand gelukkig 
gemaakt en zijn er uiteindelijk ook heelhuids 
uitgekomen”, besluit Gino. – (D.D.)

Gino Primo en
Benjamin Suykens
zijn echte helden
Met een ontvangst voor het 
Koninklijk Paleis op 21 juli waar ze 
als echte helden werden ontvangen, 
kregen ex-wielerprof Gino Primo 
en Benjamin Suykens uit Sint-
Amandsberg terecht felicitaties van 
koning Filip. De twee werden tien 
dagen vooraf ook al gevierd door 
burgemeester Mathias De Clercq om 
hun heldendaad.

Gino Primo en Benjamin Suykens kregen een medaille en veel 
felicitaties voor hun heldendaad, o.m. ook van de Koning.
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Activiteiten Damvallei
Voor oktober:
Maandwandeling Damvallei: Paddenstoelwandeling in de Hauw
Oktober, de uitgelezen maand om zwammen en schimmels te ontdekken. We kijken met 
Marc Haerssens naar grote en kleine fungi.
Zondag 10 oktober afspraak om 10.00uur aan de hoek Asserij - Lagen Heirweg, Destelber-
gen. Bij nat weer is waterdicht schoeisel aanbevolen.
Opgelet: De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
Inschrijven via www.damvallei.be (max 25 deelnemers) is verplicht !

Voor november:
Maandwandeling Damvallei: Herfstwandeling
Zondag 14 november genieten we samen met Ludwig en Luc van herfsttaferelen rond het 
Damvalleimeer en langs de Schoofmeers.
We verzamelen om 10 uur op de parking achter de bibliotheek (Dendermondesteenweg 
420, Destelbergen).
De wandeling is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Inschrijven via www.damvallei.be (max 25 deelnemers) is verplicht !

Workshops:
Fermenteren op woensdag 
13 oktober of 3 november 2021.

Van groente tot spread
op 17 november 2021.
Locatie: Villa Anamma, Gustaaf Carelshof 35 – 
9040 St.-Amandsberg

Wij fermenteren het seizoen.
Doe je mee? 

Groentefermentatie beleeft de 
laatste jaren een heuse revival. 
Deze oude bewaarmethode heeft 
immers heel wat in petto. Niet al-
leen is het een van de meest eco-
logische manieren is om groenten 
te bewaren. Fermentatie, zorgt 
ook voor een unieke smaak. Chefs 
maken er deze dagen dan ook 

gretig gebruik van.
Tijdens deze workshop krijg 
je de kneepjes van groente-
fermentatie helemaal on-
der de knie. En uiteraard 
houden we daarbij reke-
ning met de seizoenen. Je 

ontdekt hoe fermenteren in elk seizoen weer 
anders is en dus smaakt. Om het nog boeien-
der te maken, improviseren we à volonté. Door 
groenten en smaakmakers te combineren, creë-
ren we onze eigen unieke fermenten en nemen 
we die nadien ook mee naar huis. En alsof dat 
nog niet volstaat, krijg je ook nog eens tal van 
tips om je fermenten te verwerken tot heerlijke 
gerechten.  Doe mee met Kathleen Lips !
 

Workshop van groente tot 
spread
Zin in iets anders op je brood dan 
kaas of salami? Tijdens deze work-
shop leer je zelf gezond broodbe-
leg maken op basis van seizoen-
groenten. Ook restjes zijn welkom. 
Zo hoef je nooit meer eten weg te 
gooien en ga je voedselverspilling 
tegen. Samen met de lesgeefster 
maak je een paar heerlijke spreads 
klaar en uiteraard worden die na-
dien ook geproefd. Naast 
de recepten krijg je een handig stap-
penplan waarmee je thuis in een wip  
je eigen spreads bij elkaar tovert.
Workshop door Kathleen Lips.
Eén workshop kost 25 euro. Velt le-
den krijgen een korting van 8 euro. 

Schrijf je in voor beide workshops: fermente-
ren en ‘van groente tot spread’, dan kan je kie-
zen voor een korting van 16 euro ofwel voor 
het boek: ‘groenten fermenteren’ of ‘lekker 
gesmeerd’ (kostprijs 20 euro/boek voor leden 
en 25 euro voor niet leden/winkelprijs). (Indien 
geen lid, kan men via de Velt website lid wor-
den voor 35 euro/jaar)
Inschrijven via de website van Villa Anamma. 
(Lukt dit niet, stuur een bericht naar nieuws.
damvallei@velt.nu en dan bezorgen wij jou de 
rechtstreekse link).
Deze workshops kwamen tot stand in samen-
werking met Villa Anamma
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Er zijn veel buurten in onze gemeente die goede organisaties in elkaar ste-
ken, maar de Gebuurtekring Ledebeek is toch wel de max. Een echte uit-
schieter. Of het nu de rommelmarkt, de barbecue, het petanquetornooi, 
de zomerbar, het springkasteel, kinderanimatie, de sneukeltocht (met vijf 
sneukelmomenten en bij aankomst lekkere hamburgers) was, of de afslui-
tende tombola, het was allemaal piekfijn georganiseerd en er was ook tel-
kens veel volk. Dit is een jonge buurt die duidelijk gedragen wordt door 
een flink en jong bestuur:  Dany Mus, Gunter van der Poorten, Dirk Verniers 
en hun volledig bestuur voorop. Een dikke proficiat voor al die inzet!

Gebuurtekring Ledebeek zorgt voor puike feestorganisatie

Dat aan zo’n organisatie veel voorbereiding vooraf gaat is bijna vanzelf-
sprekend. Neem nu de rommelmarkt, de hele wijk nam er aan deel. En 
het was bovendien ordelijk georganiseerd. En dan de sneukeltocht met die 
lekkere Nadia’s cakes, de verfrissende drankjes (zeg maar aperitieven) en 
de lekkere hapjes om te sneukelen voor ocharme 10 euro (of 12 als je geen 
lid was) met een leuke wandeling bovenop. Als de gemeente een voor-
beeldige organisatie wil benoemen dan moet ze zeker niet lang zoeken, 
want  de Gebuurtekring Ledebeek is duidelijk een schoolvoorbeeld van een 
goede organisatie met dito inzet van een enorm hardwerkend bestuur. We 
wensen alvast Dany Mus een spoedig en algeheel herstel na zijn ziekte. – 
(D.D./J.C.)
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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? 

Volgens de een is de herstelling niet goed 
uitgevoerd, een ander is van mening dat de 
rotonde nu gevaarlijker is, iemand is van 
mening dat het mooier is maar daardoor 
niet veiliger, en nog iemand anders zei dat 
hij met zijn ma in de auto over het fietspad 
aan het rijden was, en dat door de schok-
ken haar valse tanden uit haar mond vielen. 
Iemand vergeleek het zelfs met de kasseien 
in de Wellingstraat. Tja het voelde soms wel 
wat overdreven aan, of het was toch min-
stens met een knipoog geschreven. Er zijn 
gelukkig ook veel mensen die de herstelling 
wel een goede zaak vinden. Fietsers vinden 
dat het nu goed in het oog springt dat daar 
een fietspad ligt op de rotonde. Ze kunnen 
bij manier van spreken veilig rondrijden op 

Kritiek op herstelling rotonde in Heusden
Op de sociale media hebben we met verbazing de kritiek gelezen op de 
‘herstelling’ van de rotonde aan de Meers- en Tramstraat met o.m. de 
Magerstraat en Laarnebaan. Een overzicht van de reacties…

de rotonde. Er is wel een heel klein niveau-
verschil tussen wat we de aansluitingsweg 
kunnen noemen en het fietspad zelf. Maar 
dat vormt zeker geen onoverkomelijk pro-
bleem. Ook de haaietanden staan er nog en 
hebben hun nut als men weet wat daarvan 
de bedoeling is.
Er was ook aardig wat kritiek op de ge-
meente, maar men vergeet al vlug dat het 
niet de gemeente maar het Agentschap We-
gen en Verkeer is dat de werken uitvoerde 
en coördineerde. Ze betalen ook de reke-
ning, de gemeente controleert alleen of het 
goed is. De Veerdreef, Heusdendorp, Tram-
straat, Meersstraat en Reinaertweg zijn ge-
kend als de N447 en dus een Gewestweg. 
De Dendermondesteenweg tussen de brug 

R4 en de grens met Laarne is Gewestweg 
N445. Dat zijn dus geen gemeentewegen, 
die vallen beide onder de bevoegdheid van 
het Vlaams Gewest. We geven dat even ter 
verduidelijking want je kan dan wel kritiek 
hebben, men moet vooral weten hoe dat zit 
met de verantwoordelijkheden. Een opmer-
king dat het deel van het fietspad, waarmee 
men de overkant bereikt ook best was ge-
kleurd is misschien terecht. Maar ook hier: 
de Laarnebaan is een gemeenteweg, dat is 
niet de bevoegdheid van het A.W.V. 
Dus voorstellen die in het verleden werden 
gedaan om die rotonde te verbeteren zijn 
altijd naar een hoger echelon doorgestuurd, 
zeg maar het Vlaams Gewest. De technische 
dienst van de gemeente en de verantwoor-
delijke schepen hebben overigens de si-
tuatie na en tijdens de werken ter plaatse 
bekeken, en zijn van mening dat de werken 
wel degelijk correct zijn uitgevoerd zoals 
voorzien. Er zijn geen opmerkingen.
Even verduidelijken voor wie het nog niet 
zou gezien hebben: op de rotonde wer-
den de klinkers vervangen door asfalt. In de 
Meersstraat (N447 dus) werd ook het asfalt 
plaatselijk vernieuwd. Het fietspad kreeg 
een coating met speciale rode verf, dat kon 
ook een andere kleur geweest zijn voor het 
fietspad. Maar in Destelbergen en op de 
meeste plaatsen is het rood om zeker op te 
vallen.  En wie dat opvallen in twijfel trekt 
die moet zeker eens bij de oogarts langs-
gaan, tenzij men kleurenblind is. 
Dat er voetpaden zijn in de gemeente die 
niet effen liggen daar kunnen we dus wel 
inkomen.  En dat is wel de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente. Ze werden ook 
al gesignaleerd: Heusdendorp, Zandakker-
laan, Kleempendorp, Heidestraat e.a. Maar 
het is niet met dit op de sociale media te 
melden dat het ook opgelost raakt. Daar-
voor zijn ook mogelijkheden bij de gemeen-
te zelf. Soms moet men daar wat moeite 
voor doen want vanzelf geraakt niks op-
gelost. Je kan altijd een gemeenteraadslid 
of een schepen, en waarom niet meteen de 
burgemeester mailen om een probleem aan 
te kaarten. Je kan ook rechtstreeks met de 
dienst bellen die dan minstens op de hoog-
te is van een gevaarlijke situatie. En als het 
nodig is kan je ook eens contact opnemen 
met Wegwijs om een situatie aan te kaar-
ten. We maken er dan in het magazine mel-
ding van. – (D.D.)

Een panoramabeeld van de rotonde in Heusden. (©D.D.)
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LAATSTE 2 
WONINGEN!

www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

> 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

PROJECT SIFFERHOF
LIEVEGEM – BLAUWERSSTRAAT 16

WERKEN AANGEVAT

OPENDEUR VRIJDAG 24 SEPTEMBER | 15 - 19 U

ZATERDAG 25 SEPTEMBER | 10 - 16 U

ONTVANGST IN TENT TER PLAATSE: BLAUWERSSTRAAT 16, 9330 LIEVEGEM

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

> Hoogstaande architectuur met oog voor detail
> Op wandelafstand van horeca en winkels 

> Parktuin om te genieten van rust en groen
> Ondergronds parkeren mogelijk > REEDS 45% VERKOCHT

TE KOOP: LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK
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Ik heb er enkele gekend in mijn loopbaan 
als journalist, maar dé veldwachter die al-
tijd op een menselijke wijze probeerde om 
het wel en niet toelaatbare gescheiden te 
houden, daarvoor moest je bij ‘champetter’ 
Theophiel Nachtergale zijn. Een veldwach-
ter dus, de laatste die we kenden in onze 
gemeente. In Destelbergen en zelfs daar-
buiten gekend als een man die meer om 
mensen gaf dan met wetsartikels omging. 
Wie ooit een boete kreeg van Theophiel 
moet nu in zijn nopjes zijn, zo’n document 
is zeker geld waard want een unicum. Men 
vertelt dat hij nauwelijks een boete uit-
schreef, maar altijd mild naar een oplossing 
zocht. 
Wij hadden ooit een interview met Theo-
fiel (°1916-†1991) de veldwachter, toen 
kunstenaar en graficus Eric Roets van hem 
een mooi portret tekende. Het was wel een 
man die wist wat hij wel en niet kon zeg-
gen omwille van zijn beroepsgeheim. Een 
beetje geslepen in wat hij vaak niet zei, 
want details of anekdotes liet hij nooit los. 
“Ge schaadt altijd iemand, is het niet de be-
trokkene, dan misschien wel zijn familie”, 
zo verwoordde hij zijn redenering om toch 
niks te vertellen. 
Theophiel was na zijn pensioen ook raads-
lid in het OCMW en lid of bestuurslid van 
allerlei verenigingen, tevens oud-strijder en 
titularis van verschillende militaire en bur-
gerlijke eretekens. Iedereen kende hem als 
dé champetter.
Theophiel was een geboren Destelberge-
naar, een boerenzoon uit een gezin met 
liefst vier zonen. In de moeilijke periode 
van 1935-1936 met veel werklozen, kozen 

BEKENDE DORPSFIGUREN (2)

Theophiel Nachtergale een crème van een veldwachter
Een wetsdienaar die meevalt, soms is het zoeken naar een speld in een hooiberg. 
Maar ze bestaan ! Want politiemensen worden vaak gezien als ‘pakkemannen’. Orde 
handhaven is hun beroep maar ook soms wel hun tweede natuur...

veel boerenzonen voor het zekere en solli-
citeerden voor een functie bij de gemeen-
te, douane, rijkswacht of veldpolitie. “Het 
was een periode dat er veel boerenzonen 
bij de gendarmes terechtkwamen, en dat 
had ik ook beter gedaan”, vertelde hij ons 
die keer. Nachtergaele werd in ’37 loopjon-
gen bij de gemeente Destelbergen, maar na 
de oorlog nam hij deel aan het examen en 
werd alsnog veldwachter. Een droom, want 
als boerenzoon wist hij zeker waar de kle-
pel hing in het veldwerk. Er werd nog volop 
gestroopt in die periode en in Destelber-
gen waren er wel wat belhamels die van 
wanten wisten. Namen als Louis Katte, een 
jachtwachter die ook wel eens stroper werd 
genoemd in de volksmond. En dan waren er 
nog de broers ‘Katte’: Gust, Achiel en Leon 
Katte, allemaal zonen van Pier Katte. Volks-
jongens die geen kwaad deden maar graag 
een druppel dronken en in ruil een haas 
gingen steken of wat vissen vingen waar 
het niet mocht. Theophiel wist dat, maar 
noemde hen natuurmensen. Je kon hem 
er van verdenken dat hij zelf ook wel wist 
waar ze wild konden vangen. Hij was vaak 
zelf vroeg genoeg en laat op weg, want dat 
was zijn wereld.
Theophiel Nachtergale  had het niet begre-
pen op het wapen dat hij moest bijhebben. 
“Nooit gebruikt en ook nooit bovenge-
haald, vaak liep hij rond met een lege hol-
ster. Als je uw wapen trekt moet je misschien 
schieten en wat dan? Als je niet schiet dan 
ben jij zoals een hond die opnieuw in zijn 
kot kruipt en bang is. Ik liet mijn wapen 
altijd achter in het gemeentehuis, achter 

slot en grendel. Ik nam het nooit mee naar 
huis, maar bij een inbraak in het gemeente-
huis was mijn wapen wel weg. Daar ben ik 
lang niet goed van geweest, want stel dat 
iemand daar een andere mens mee dood-
schiet? Met mijn wapen, dat was een nacht-
merrie. De dader is gelukkig gepakt en het 
wapen is teruggevonden, dat was een ferm 
pak van mijn hart”, vertelde hij ons.

Theophiel was een goede ziel, een bra-
ve huisman ook. Thuis kweekte hij zelf zijn 
groenten en hij had ook nogal wat vogels in 
zijn volière. Hij speelde ook met de duiven 
zoals dat toen vaak gedaan werd in lokaal 
De Maagd van Destelbergen, hij was enke-
le keren kampioen. Nachtergale wist goed 
hoe hij vogels en duiven kon kweken, maar 
verklapte zijn techniek niet. Hij gaf vaak aan 
kinderen die er om vroegen een vogel ca-
deau, soms zorgde hij met kruisingen tussen 

Veldwachter Theophiel Nachtergale 
zoals wij hem op foto hebben. (©D.D.)

De tekening van dé veldwachter door wijlen 
kunstenaar Eric Roets. (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

ALLES VOOR DANS
EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT

kanarie en allerlei vinken voor een uniek 
ras. Maar de wetgeving veranderde en ook 
Theophiel moest zich aanpassen met de 
wet op de vogelbescherming in zicht. Hij is 
altijd iemand geweest die dicht bij de na-
tuur stond. Had begrip voor jagers, “want 
die roofden het wild niet leeg”, zei hij ons. 
Maar hij had wel enorm spijt dat hij met 
pensioen moest. “De overheid bouwt de 
functie van veldwachter af, de natuur en 
het buitenleven zijn niet belangrijk meer, 
maar daar zullen ze nog spijt van krijgen. 
Het moeten nu allemaal rijkswachters of 
politiemensen zijn, en die werken vaak 
van achter hun bureau of loket. Mensen 
met problemen kwamen vaak bij mij thuis 
in de lochting babbelen over hun proble-
men. Vaak ging het dan over huiselijke of 
geldproblemen, maar ik gaf altijd goede 
raad want ik was ook getrouwd, en dan 
heb je ervaring en moet je al eens wat wa-
ter bij de wijn doen hé”, grapte hij.

Zo’n man als Theophiel Nachtergale is er 
niet meer. Veldwachters werden bij de her-
vorming van de politiediensten in graad 
en functie gewoon afgeschaft. Ze ontston-
den in de napoleontische tijd en waren uit-
zonderlijke politionele gezagsdragers met 
een welbepaalde functie. Ze waren zowel 
wijkagent als onderzoeker, en al zeker mili-
eu-handhaver maar in zekere zin ook plat-
telandspolitie. Maar de echt politionele 
taken deden champetters of veldwachters 
niet, daarvoor waren anderen voorzien. 
Theophiel Nachtergale wist dat maar al te 
goed. Zijn zoon Gilbert bracht het tot po-
litiecommissaris in Grimbergen, maar is in-
middels gepensioneerd. We denken dat hij 
nog een dochter heeft wonen in onze ge-
meente.
Theofiel past  in ons rijtje bekende dorps-
figuren. Volgende keer schrijven we iets 
over Frans (De Waele) de Suisse…

Manu Debruyne

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

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

8.990 euro
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07/2015
Diesel
51 kW (69 PK)
Manueel
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Fiat Spider 1.4 Multiair Lusso - sensoren/camera

Fiat 500 1.2 Lounge - Panoramisch dak - parkassist

Fiat Panda 1.0i MHEV Cross 5 pl - demo
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147 kW (200 PK)
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Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6
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59 kW (80 PK)
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Mitsubishi Space Star 1.2 cleartec invite, Euro6
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10 km
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88 kW (120 PK)
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“Officieel bestaat onze club nu wel al 51 jaar”, 
vertelt voorzitter Benny Cornand ons. “In de 
beginjaren was Voksa vooral een volleybalclub, 
ontstaan uit de ouders van de KSA, waar de 
naam nog steeds naar verwijst, nl. Volleybalclub 
Ouders KSA, maar in de loop van de tijd heb-
ben we, ook een beetje gezien de leeftijd van 
onze leden, en bij manier van spreken het ge-
weer van schouder veranderd. We zijn nu een 
petanqueclub-met-vrienden met een beperkt 
aantal leden. Ik mag het na al die jaren zeggen: 
een hechte vriendengroep”. 
De ouders van de K.S.A.’ers uit die beginperiode 
kwamen allemaal uit de buurt van het H.Hart 
in Sint-Amandsberg of het Eenbeekeinde (Des-
telbergen). Uit de beginperiode herinneren we 
ons nog de namen van het eerste uur: Frans Bac-
caert, Lucien Rawoens, André Van Acker, Marcel 
Pennoit, Marcel gardelein, Oscar Vanderstiche-
len, Gaston D’Haenens, Roger Vermeiren, Willy 
Verleysen, Richard Scheire, Gonthier Vercamer, 
Hubert Van De Velde, Roland Baudu en Robert 
De Brouwere. Veel van die mensen zijn er niet 
meer, maar het waren wel de pioniers van een 
volleybalploeg die pas één jaar later echt gestal-
te kreeg met een eerste bestuur waarvan André 
Vlaminck de voorzitter was en Marcel Pennoit 
de ondervoorzitter.

VOBOG-COMPETITIE
De club sloot aan bij het VOBOG. Trainen deed 
men op het Blauwvoetterrein  aan de Sint-Baafs-
kouterstraat of bij koud weer in de turnzaal van 
het GITO. Vanaf 1973 speelde 
Voksa op een volleybalterrein 
in het Azaleapark en na bemid-
deling van wijlen burgemeester 
Monsaert kreeg men een terrein 
aan de rand van het Werk van 
den Akker en het Sportcomplex 
Rozebroeken. Op zaterdag had-
den de competitiewedstrijden 
plaats, maar na enkele jaren was 
de band met de K.S.A. niet meer 
aanwezig.
In 1990 moest men het terrein 
verlaten en kreeg men onderdak 
in het Hof van Herlegem, op de 
grens met Destelbergen. “Op ons 

Eerst volleybalclub nu vriendenclub petanque

Voksa kon eindelijk gouden jubileum vieren
Met een tof feestje in een gezellig lokaal vierde Voksa recent het 
gouden jubileum. De club had dat al eerder kunnen doen, maar door de 
coronabeperkingen werd ook dit jubileumfeest naar later verschoven.

palmares stonden wel enkele volleybaltitels, de 
laatste in 1993, maar toen de club degradeerde 
en de trainer vooral de jongere spelers meenam, 
werd beslist om het roer definitief om te gooien 
met de leden die nu meer supporter waren ge-
worden en vaak kwamen kijken. We vroegen om 
petanquebanen te mogen aanleggen, en dan is 
het volleybal gestopt en zijn we petanque begin-
nen spelen in de vriendenkring Voksa: in de zo-
mer buiten en in de winterse maanden binnen 
op de binnenbanen van de kring H.Hart”, vertelt 
voorzitter Cornand die al van 1981 de stuwende 
kracht was van Voksa.
Petanqueclub Voksa werd een vriendenclub, 
waarbij ook de echtgenotes bij de activiteiten 
werden betrokken.
Allen kwamen nu samen in de kring van het 
Westveld om via een feestbarbecue nog even na 
te mijmeren over het gouden jubileum. Voorzit-
ter Benny herinnerde aan de leden en vrienden 
die hen in de laatste dertig jaar zijn ontvallen: 
Fons Stoffelen, Roger Vermeiren, Renaat Van 
de Casteele, Albert Braeckman, Jos Blyau, An-
dré Vlaeminck en Gino Verhelst. Voksa is nu 
meer een vriendengroep die wekelijks één keer 
met de petanqueballen rolt, maar waar vooral 
vriendschap de gemeenschappelijke band vormt. 
Voortaan kan men petanque spelen op het West-
veld, en daarvoor werd uitbaatster Jessica van de 
kring met een applaus bedacht. “Voksa is nu dui-
delijk met zijn gat in de boter gevallen”, besluit 
de voorzitter. Enkele van de leden zijn al van in 
de beginperiode lid. – (D.D.)

Dertig jaar geleden kregen de spelers hun clubtruitjes uitgereikt: we herkennen achteraan: Fons 
Stoffelen(†), Jean-Pierre Meersman, Geert Stoffelen; Freddy De Buck, Philippe De Bruycker, Gino 
Verhelst(†) en Bob Losken. Vooraan: Armand De Champs, Roger Frechier, Benny Cornand, Roger 
Vermeiren(†) en Renaat Van de Casteele(†).

Eerst nog een volleybalclub, maar nu al jaren een 
petanqueclub. Samen met de echtgenotes. (D.D.)

Copacobana:
minder volk,
meer genieten
De organisatoren van Copacobana blik-
ken terug op een – al bij al – geslaagde 
editie 2021. Corona stak vorig jaar een 
stokje in de wielen, maar nu kon het fes-
tival toch doorgaan in het weekend van 
10 tot 12 september.

In 2019 lokt het festival nog meer dan 
50.000 bezoekers over de drie dagen. Nu 
waren het er alles samen nog geen 20.000, 
maar gezien de omstandigheden was men 
toch tevreden met de opkomst. En het was 
een stuk gezelliger. Minder drummen, een 
veiliger gevoel. De organisatie kreeg terug 
de nodige steun van Stad Gent.

MINPUNTJE

Jammer genoeg moesten we toch vast-
stellen dat héél véél bezoekers van het 
festival geen gebruik maakte van de 
massaal aangebrachte fietsstallingen. 
Nochtans duidelijk op grote borden aan-
geduid, op verschillende plaatsen aan 
de ingang van het terrein. Een minpunt 
toch, zeker als je weet dat de organisatie 
én de Stad Gent fietsrek-
ken plaatste, op nog geen 
200 meter van het festival. 
Slechts 300 of 400 ervan 
werden gebruikt, terwijl er 
honderden fietsen tegen 
omheiningen en gevels in 
de buurt gestald (of ge-
smeten) waren, soms rijen 
dik, of op het voetpad, wat 
dan weer hinder betekende voor de vele 
voetgangers.  Betere controle hierop zou 
zeker welkom zijn.
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LIN’S LINGERIE
TRAMSTRAAT 48 - 9070 HEUSDEN - 09/278 24 78

WEEKENDVAN DE KLANT
WE PRESENTEREN U GRAAG

ONZE NIEUWSTE HERFST-
EN WINTERCOLLECTIES

OP 1 EN 2 OKTOBER: 
GESCHENK VOOR ELKE KLANT

 

MARIE JO – PRIMA DONNA
CHANTELLE - MARLIES DEKKERS
SLOGGI – SCHIESSER – RINGELLA

ESPRIT - …

LINGERIE, NACHTMODE, ONDERGOED 
VOOR DAMES & HEREN

 
HARTELIJK WELKOM IN ONZE WINKELS  

IN LEDE EN HEUSDEN
LIN & JIRINA

VRIJDAG 1/10  EN  ZATERDAG 2/10 

Wijzelf kwamen de sfeer opsnuiven op zon-
dag. Het binnenkomen was zeer goed geor-
ganiseerd, met covid-safe ticket, bezoekers 
kregen een armbandje met een code, waar-
op ze consumpties konden opladen, wat 
organisatorisch zeker een pluspunt was, in 
vergelijking met vroeger: bonnetjes en cash 
geld. Dat wordt stilaan verleden tijd.

Alle optredens beschrijven kunnen we ook 
niet doen. De ene groep al beter dan de 
andere, maar smaken verschillen natuurlijk. 
Wim Claeys was er aanwezig om de jonge 
meute (kinderen tussen 5 en 12 jaar) zich 
muzikaal te entertainen. Zeker geslaagd, 
er waren op deze zondag-familiedag ook 
heel veel complete gezinnen aanwezig. Een 
DJ-act op aparte weide, voor elk wat wils. 
Al zagen we ook mensen met baby’s van 
slechts enkele weken oud, persoonlijk vind 
ik dit niet kunnen, maar het zal wel aan me-
zelf liggen. We worden oud…

Bediening aan eet- en drankkramen verlie-
pen vrij vlot, mede dankzij het ‘armbandjes-
systeem’.

OP NAAR 2022
Wat de editie 2022 zal brengen is nog kof-
fiedik kijken.  Laat ons in elk geval al hopen 

dat het corona-beestje zich koest houdt. 
Wordt het terug juni (zoals vroeger) of sep-
tember?  In het voorjaar 2022 zal er meer 
duidelijkheid zijn. – J.C.
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

TC Flipper werd in 1980 opgericht door 
de familie Maenhout en is vandaag nog 
steeds in handen van de familie. Aanvan-
kelijk stelden ze hun terreinen aan de 
Laarnebaan in Heusden open voor vrien-
den en kennissen maar intussen groeide 
Flipper uit tot een club met een 120-tal le-
den. Toch staan kleinschaligheid en een 
sociaal en familiaal karakter ook nu nog 
centraal. De overgrote meerderheid van 
de leden komt bovendien uit Destelber-
gen of Heusden. 

Clubhuis en terras
De tennisclub beschikt over twee gravel-
terreinen die voorzien zijn van verlich-
ting en elk jaar van begin april tot eind 
oktober bespeelbaar zijn. Bovendien zijn 
de velden elke dag open van 9u tot 22u. 
Daarnaast heeft Flipper ook een gezellig 
clubhuis met douche en kleedkamer en 
een terras met een prieeltje. 

De terreinen kunnen 
door de leden online 
of telefonisch ge-
reserveerd worden. 
Mensen die nog niet 

bij de club zijn aangesloten, kunnen drie 
keer uitgenodigd worden voor een par-
tijtje tennis door een lid. Daarna kunnen 
ze al dan niet zelf lid worden. Voorlopig 
heeft de club wel een ledenstop.

Tenniskamp
Verder organiseert TC Flipper enkel- en 
dubbeltoernooien waar de leden het te-
gen elkaar kunnen opnemen. De twee 
lesgevers van de club verzorgen boven-
dien tennislessen voor alle leeftijden en 
alle niveaus. Daarnaast kunnen kinderen 
tussen 8 en 13 jaar elk jaar in de laat-
ste week van augustus bij Flipper terecht 

voor een tenniskamp 
dat samen met TC 
Laarne wordt inge-
richt. 

Contact
Meer info is te
vinden op de site
www.tcflipper.be 

Tekst: Ellen Van Laere

Foto’s: TC Flipper

VERENIGING IN DE KIJKER

Tennisclub Flipper
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 
tennisclub Flipper. 
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Dekenij ‘t Pauwken
kwam opnieuw bijeen met barbecue
Op de eerste zondag van september en bij stralend weer, 
kwam de dekenij ’t Pauwken na anderhalf jaar inactiviteit 
door de coronapandemie, nog eens samen voor een toffe 
zomerse barbecue. Baljuw Daniël Mortier stelde zijn fan-
tastische tuin open in de Damvalleistraat, en daar kwam 
een bonte groep bewoners op af. Buurtbewoner Walter 
vereeuwigde de aanwezigen voor de traditionele foto 
waarvoor dank. Het werd een prachtige namiddag ver-
telden deken Etienne Balcaen en dekenin Annemie Van 
Durme ons achteraf. Begin oktober (3/10) organiseert de 
dekenij ook nog een garageverkoop. Er komt dus stilaan 
opnieuw leven in de activiteiten van de wijk. (©W.S.)
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Wegwijs nu ook te volgen op facebook en instagram.
Je kan ons vanaf nu volgen op Facebook en Instagram. We proberen regelmatig kort nieuws te 

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

info@dewegwijs.be of te bellen naar 0478-97 87 11.

GEGIDSTE UITSTAP GENT
zondag 17 oktober 2021 om 10.15 u 
Een bezoek aan Vooruit en de drukkerij. 
Organisatie Gandante. 
Deelnameprijs: 7 euro
Afspraak aan Anseeleplein (pleintje rechts 
van Bond Moyson  aan Vrijdagmarkt) 

VERS GEPERST
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
VAN 10 TOT 16 U DOORLOPEND
Een tentoonstelling van het nieuwe aanbod 
van boeken en cd’s voor het jaar 2021-2022. 
Gaat door in zaal Domus, Dendermonde-
steenweg 439  Destelbergen (rechtover bi-
bliotheek)
Voorlopig graag nog voorzien van mond-
masker, indien  geen verdere versoepelin-
gen optreden. 

LIDMAATSCHAP DAVIDSFONDS? 
Voor 40 euro (en daar kan je met moeite 1 
keer gaan eten in een restaurant…) of wat 
méér indien je boeken kiest,  kan je lid wor-
den van Davidsfonds.
Voordelen?
- Korting op alle evenementen en boeken
- Ledenprijs bij Davidsfonds Academie (inte-

ressante cursussen) 
- Korting bij Davidsfonds cultuurreizen
- Ledenkrant en cultuurvoordelen via mail.
- Aanbiedingen bij méér dan 70 cultuurhui-

zen in Vlaanderen en Brussel ! 

KEN JE DE SCHOOL-BIB-BON?
Je kan boeken schen-
ken aan de school van je 
(klein)kind). Zo zorgen 
we samen voor de leesbe-
vordering in Vlaanderen 
en Brussel. En…je krijgt 
er alle Davidsfondsvoor-
delen bovenop, want je 
bent automatisch 1 jaar 
lid van Davidsfonds! 
Kostprijs per bon:  40 euro

Hier kan je terecht voor alle afspraken: 
www.dfdestelbergen.be   OF 
info@dfdestelbergen.be   OF
secretariaat: 09/3283759

FRIDAY

DOORS: 20u
ENTRANCE: €15 (incl. 1 strong blond or alternative)

live: 21u30
AFTERparty with guest dj
:

Tickets:

Vu: Haeseveld nv, alfons braeckmanlaan 430, gent

In concert

Film ‘Cool Abdoul’ komt op 15 oktober uit
De film over de ex-Destelbergense bokser Ismaïl (Cool) Abdoul gaat op 15 oktober in pre-
mière tijdens het filmfestival van Gent. Regisseur Jonas Baeckeland maakte de film over het 
bewogen leven van de Destelbergense bokser.

De hoofdrollen zijn weggelegd  voor Nabil Mallat (die Ismaïl Abdoul speelt), Anemone 
Valcke (zijn vriendin) en Johan Heldenbergh (de coach van Abdoul). De film wordt verdeeld 
door Kinepolis Film Distribution (KFD). – (D.D.)
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

EXTRA KOELRUIMTE NODIG?
HUUR EEN 

KOELAANHANGWAGEN

60 euro / dag
langere periode op aanvraag

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

Invalswegen naar Gent
zijn allemaal zone 30
Welke route chauffeurs vanuit Destelber-
gen ook nemen om in Gent te komen, voort-
aan zijn al die wegen op het grondgebied 
van Gent (Sint-Amandsberg) zone 30. Dat 
was al zo tussen de Admiraalstraat en Koers-
pleinstraat, maar voortaan ook de Paul De 
Ryckstraat richting de Nijverheidskaai, Emiel 
Lossystraat, Herlegemstraat en zelfs de Den-
dermondsesteenweg op grondgebied Gent is 
nu zone 30. Ook de wegen die daarop aan-
sluiten zoals de Waterkluiskaai en Jan Del-
vinlaan zijn voortaan zone 30. Los van het 
feit dat hier en daar nog de verkeersbor-
den moeten geplaatst is het een beslissing 
die door de stad Gent is genomen. De ande-
re straten waren duidelijk al zone 30 zoals 
de Beelbroekstraat en de Alfons Braeckman-
laan. Sommige aansluitingswegen in Destel-
bergen zoals de Dendermondesteenweg en 
de Admiraalstraat zijn in Destelbergen als 
bebouwde kom nog 50 km./uur. Dit zal op 
termijn een situatie zijn die de gemeente zal 
moeten bekijken. – (D.D.)

Opletten dus, alle 
aansluitingswegen 
naar en op 
grondgebied Gent en 
Sint-Amandsberg zijn 
voor onze inwoners 
zone 30… (©D.D.)

‘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 Oktober
vanaf 1 oktober

Gebakken Sint-Jacobsnoten met kervelpuree afgewerkt met 
parmaham en sauce vierge

OF
Mousse van kwartel met een ratatouille van rode biet,

mango, appel Pink Lady
.

Livar varken met gekarameliseerd witloof, stro-aardappelen, 
afgewerkt met een bordelaise saus

OF
Grietfilet met spinazie, gekonfijte venkel en

aardappelmousseline
OF

Tofu op Thaise wijze
•

Braemhof coupe (sorbet van framboos, wodka,
roze peper en aardbei)

OF
Moelleux van chocolade en warme chocoladesaus

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

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

Update voor vergunnings-
systeem autovrij gebied
Het vergunningensysteem voor het auto-
vrij gebied krijgt een update om aanvragen 
eenvoudiger te maken. Het systeem wordt 
gebruiksvriendelijker, zal beschikbaar zijn 
via de smartphone en de Stad investeert ook 
in de privacy en de veiligheid. In het najaar 
van 2021 wordt het vergunningensysteem 
voor het autovrij gebied aangepast.

De bedoeling is om de aanvragen eenvou-
diger te maken, en het gebruik van de ver-
gunningen te beperken tot wie echt een 
bestemming heeft in het autovrij gebied. 
Daarbij zal het e-loket gebruiksvriendelijker 
worden gemaakt en toegankelijk met de 
smartphone. Wie een autovrij gebied bin-
nenrijdt zonder toelating krijgt een GAS-
boete van 58 euro.
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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)

Bommelsrede

Wat we weten van...

9070

In de stratenatlas van Heusden van 1843 wordt deze buurtweg met het num-
mer 95, zijnde 3 m breed en 575 m lang, als volgt beschreven: Chemin du 
Plaentsoenbosch à celui dit: Haeystraet (servitude), Bommelsrede. 
Ten gevolge van het oorlogsgebeuren (W.O. I) en later gebruik waren heel 
wat bestenigde buurtwegen en landbouwwegen in Heusden zwaar bescha-
digd, zo ook de Bommelsrede, die in 1925 grondig werd hersteld. In 1972 
werden plannen opgevat om de stratenstructuur in de wijk ‘De Bommels’ te 
veranderen. Daarbij werd voorzien om een gedeelte van de Bommelsrede op 
een breedte van 10 m te brengen. De huidige Bommelsrede is een samenvoe-
ging van buurtweg nr. 95 (de oorspronkelijke Bommelsrede), buurtweg nr. 
9 (de Noordzandstraat) en het noordelijke gedeelte van buurtweg nr. 94 (het 
Haeystraatje), met een wegbedekking in asfalt van 5 m breedte. Een gedeelte 
van de Bommelsrede ligt op de grens met Wetteren, de Wetterse kant van die 
straat heet Duilhoekstraat.
Volgens naamkundige dr. M. Gysseling is de betekenis van Bommels on-
duidelijk. Mogelijks is Bommel een samentrekking van Bomen-lo waarbij lo 
verwijst naar een bos in een lager gelegen (soms moerassig) gebied en met 
open plaatsen, die als weide werden gebruikt. 
Door de ‘s’ tussen Bommel en straat in de oude benaming zou het evengoed 
kunnen aanduiden dat ‘Bommel’ slaat op een naam van een persoon of zaak. 
Immers in de 15de eeuw is de familie de Bommele in het Gentse aanwezig en 
komt die naam als toponiem meerdere keren voor: in Gent (Bommelstege en 
–straetje), in Mendonk (prairie Bommels), in Lochristi (een perceel genaamd 
Bommels) en eveneens neergeschreven in de Wette-
lijke passeringen voor baljuw en leenmannen van de 
heerlijkheid Loovelde ende Kerchove te Heusden, 
toen in 1643 de familie Cocquijt een hofstede met 
alle gronden, inbegrepen de Bommel met het plant-
soen, verkocht. Volgens het Landboek van Heusden 
van 1653 was die hofstede ook een herberg die ‘De 
Bommels’ heette.
Het Plaentsoenbosch, beschreven in de stratenatlas, 
was een bos gelegen aan het kruispunt van de Punt-
weg en de Bommelsrede. Plantsoen verwijst naar 
aanplant van jonge bomen en heesters, die later wer-
den uitgedund. De aanplantingen konden ook benut 
worden om elders te planten. Het is opmerkelijk dat 
er in en rond de Bommels van Heusden nog steeds 
percelen zijn met aanplant van bomen en struiken 
voor verkoop.

Bommelsstraat
In de stratenatlas van Heusden van 1843 wordt deze 
buurtweg met het nummer 93, zijnde 3 m breed en 

955 m lang, als volgt beschreven: Chemin de celui dit: 
Daenensstraet au Eede (Wetteren)(servitude), Bom-
melsstraetje.
Het Bommelsstraetje, vanaf 1880 geschreven Bom-
melsstraatje en later Bommelsstraat ligt op de grens 
tussen Heusden en Wetteren. De Wetterse kant heet 
Veldakkerstraat. In 1972 werden plannen opgemaakt 
om de stratenstructuur van de wijk De Bommels te 
wijzigen en een gedeelte van de Bommelsstraat op een 
breedte van 10 m in plaats van 3 m te brengen, van 
de Bommelsrede tot aan Het huis van Oostenrijk. De 
rijwegbreedte is hier 5 m en verhard met asfalt, verder 
bleef de Bommelsstraat een met steengruis verharde 
aarden weg van 3 m breedte. Vandaag is dit een kort 
straatje tussen de Bommelsrede en de Bommelswegel, 
die beiden aan de kant van Wetteren Veldakkerstraat 
genoemd worden.

Bommelswegel
In de stratenatlas van Heusden van 1843 wordt deze 
buurtweg met nummer 133, zijnde 1 m breed en 266 m 
lang, als volgt beschreven: Sentier du Bommelsstraetje 

au Bommelsrede, Bommelswegel.
De huidige Bommelswegel verbindt de Bommelsstraat met het andere einde 
van de Bommelsrede en volgt grotendeels de grens van de gemeente Wet-
teren waar het Veldakkerstraat heet.

Louis Gevaert
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Verzamelaarsclub
De Draak huist nu 
bij Immer Vooruit
Verzamelaarsclub De Draak uit Gent die een 
tijdlang resideerde in de Britannia in Heus-
den, heeft nu een onderkomen gevonden in 
de kantine van schuttersvereniging Immer 
Vooruit in de Sint-Baafskouterstraat 15 in 
Sint-Amandsberg. De Britannia is (voorlopig) 
dicht, dus moest men wel noodgedwongen 
uitwijken naar een ander lokaal.

De volgende bijeenkomsten voor de verza-
melaarsclub liggen vast op zaterdagen 25/9 
en 9/10, telkens van 13u30 tot 16u. in de 
Sint-Baafskouterstraat 15 in Sint-Amands-
berg. “Op 23 oktober hebben we dan onze 
grote Internationale beurs welke doorgaat 
in de Odisee Hogeschool, Gebroeders De 
Smetstraat 1 te Gent ,van 9.00u tot 14.00u.”, 
zo liet voorzitter Karel De Caluwé ons we-
ten. – (D.D.)

BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN
DESTELBERGEN/HEUSDEN:

Wegwijs biedt elke maand de 
kans om gratis uw activiteiten 

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

Info: info@dewegwijs.be
of 0478-97 87 11
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Toen VUB-professor Jean Paul Van Bendegem met pensioen ging, voelde 
hij zich gereduceerd tot wat hij zelf de “economisch nuttelozen“ noemt. 

Een bekrompen beeld van 65-plussers, vindt hij. Van de weeromstuit 
heeft hij dan maar een pamflet geschreven waarin hij senioren oproept 
tot burgerlijke ongehoorzaamheid. “We moeten onze stem verheffen  “ 

Herkenbaar ?  En/of  geïnteresseerd ?
Kom naar Parthenon en ontdek hoe en wat. De Gentse VUB-filosoof en 

wiskundige en kortweg legendarische Logica-prof. Door verlichte geesten 
wel eens “de Jezus Christus van het Atheïsme “genoemd.

 
Uw storting van 15 euro/pers.

op rek. BNP BE84 2900 2354 5759 is uw inschrijving.

Vzw Parthenon club, gezelligheid troef.
Veldekensstraat 64  9070 Destelbergen.  

 
SAVE THE DATES IN 2022:  NOTEER REEDS IN UW AGENDA

5 MAART : VIVE LA CHANSON:
muziekavond waar er mag meegezongen worden …

8 APRIL: PASCAL PLATEL

Info volgt latere edities van Wegwijs

Parthenon
Veldekensstraat 64 - 9070  Destelbergen

0474-272 157

WOENSDAG 3 NOVEMBER, 19u30

Jean-Paul Van Bendegem
in Parthenon

VDK dames klaar
voor nieuw seizoen
op hoogste niveau
Op 2 oktober gaat de nieuwe competitie van start. Traditioneel 
werd de kern serieus dooreen geschud met vertrekkende en ko-
mende speelsters. De ploeg ambieert terug een top-drie plaats.  
De wedstrijden vinden plaats in de Edugo Arena in Oostakker.

Samenstelling ploeg:
IN: Charlotte Coppin (setter) komt van Michelbeke, Lise De Val-
keneer  komt van Charleroi,  Marlies Janssens is toptransfer (mid-
denspeelster van de Yellow Tigers komt over van Asterix Avo 
Beveren) Axelle Longeval (libero) komt over van Michelbeke
UIT: Maud Catry (?), Anke Allemeersch stopt, Justine Calleeuw 
stopt

KERN 2021-2022: Charlotte Copin, Tine De Quick, Lotte De Quick, 
Charkotte Desmey, Lise De Valkeneer, Janne Devos, Laure Fla-
ment, Marlies Janssens, Axelle Longeval, Julie Smeets, Els Vande-
steene, Iris Vandewiele.

Eerste vijf competitiewedstrijden: 
02 oktober : 18u30  Tchalou - VDK Gent
09 oktober : 20u30  VDK Gent - Jaraco LVL Genk
17 oktober : 17u30  Saturnus Michelbeke - VDK Gent
23 oktober : 20u30  VDK GENT - Interfreight Brabo Antwerp VT
07 november : 17u30  VC Oudegem - VDK Gent 

Op 17 november speelt VDK Gent Dames in het kader van de CEV 
cup om 20u30 thuis tegen het Italiaanse Busto Arsizio terugwed-
strijd in de buurt van Milaan op 24 november.

Eddy Vanhecke

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

A M A I Uitroep

S N A C K Smakelijk

Gaar G E K O O K T

G E S L A A G D Erdoor  

B E R O O I D Verarmd

Wapen K N U P P E L

 K R E N T J E S Rozijnen

Pikant G E P E P E R D

D O O R B R A A K Bres

Beogen V I S E R E N

B E S M E R E N Inboteren

G E D E U K T Geschonden

A C H T E R D E U R Ingang

Kasteel 3 10 8 9

3   8 8 10 3 10 5  Zwemstijl

 8 8 7 10 8  11  Tot iets beters

Werkweigering 3 9 5  11 4  

Voortreffelijk 1 2  2 10 11   

Te veel zon  8 4 4 2 3 10 5  

 7 5 6 6 2 4 Als het jeukt

 2 1 5 5 4 Afgelopen

1 8 2 4 1 2 Bezig

Bron van elektriciteit 1  4 5  8
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Vanaf nu

kan je ook oudere edities

van Wegwijs & Attentie 

digitaal bekijken op onze 

vernieuwde website

onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan 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

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

Editie Sint-Amandsberg
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www.dewegwijs.be

Vijf jaar geleden was er de zwanezang van 
Racing Destelbergen, club die in 1921 boven 
de figuurlijke doopvont werd gehouden 
onder de leuze “Vermaak en Deugd”. De 
club werd in 1951 zelfs nog de Koninklijke 
Maatschappij Racing Destelbergen. Racing 
Destelbergen speelde vooral in het K.V.S. 
(Katholiek Vlaams Sportverbond), en stopte 
later bij het KVV Oost-Vlaanderen.
In de beginperiode voetbalde de club in de 
Bergenmeersen, in 1923 sloot de club aan 
bij het Diocesaan Sport Verbond. De club 
had lokalen die inmiddels ook allemaal tot 
het verleden behoren: ‘In de Posthoorn’, ‘In 
de Molenhoek’ en ‘In de Sportkring’. Na de 
Tweede Wereldoorlog was dat in ’t Scheep-
ken. De club had toen ook een heel actieve 
atletiekafdeling die nog werd gesticht door 
wijlen Florimond De Visscher.  Racing Des-
telbergen had in de beginperiode leden 
met namen als Richard Van Rompu, Robert 
Gijselinck, Florimond De Visscher, Albien De 
Meyer, Livien en Medard Herrebaut, Alfons 
Barbier, Urbain Roels, Jozef Bracke en Mar-
cel Van Heghe, familienamen die nu nog be-

staan in onze gemeente want er waren heel 
wat nazaten. Ruim vijf jaar geleden speelde 
de club zijn laatste match op het voetbalter-
rein aan het JGC.

NOG JUBILEA
100 jaar geleden, in 1921 om precies te zijn 
scheidde Beervelde zich af van Destelber-
gen. Daardoor werd Destelbergen (zonder 
Heusden nog) plots 670 hectare minder 
groot. Nu heeft in Beervelde het eeuwfeest 
plaats. Dat leest u elders in Wegwijs.
Ergens heb ik ook gelezen dat 100 jaar gele-
den volop in elektriciteit werd geïnvesteerd 
in Destelbergen. Elektriciteit bestond wel al 
vroeger, maar werd pas toen volop voorzien 
voor de verlichting. Het was in het begin 
een luxeproduct. Officieel werd de elektri-
citeit in Destelbergen aangelegd voor 1914, 
maar door de Eerste Wereldoorlog viel die 
aanleg compleet stil. De stroom kwam op-
nieuw op gang vanaf 1919, maar pas in 1921 
had de hele gemeente elektriciteit. Vijftig 
jaar eerder werd in België echt de elektrici-
teit ingevoerd voor grote bedrijven (1870).

Een andere belangrijk moment was 1961, 
want pas toen werd in Destelbergen voor 
het eerst de drinkwaterleiding aangelegd 
zoals we die nu kennen. Het drinkwaternet 
kostte toen zo’n 14 miljoen oude Belgische 
fr. Bedrag dat door de gemeente werd ge-
dragen. In 1890-91 is sprake van de eerste 
stoomtram die in Destelbergen zal rijden 
met een verbinding tussen Gent en Wette-
ren.
Heusden heeft een muziekmaatschappij 
die nu al tweehonderd jaar oud is, maar in 
Destelbergen was er ook ooit een muziek-
maatschappij met de naam Sint-Cecilia, en 
die werd in 1871 gesticht en zou dus, als die 
nog bestond, nu 150 jaar oud zijn. Helaas de 
muziekmaatschappij is er al lang niet meer. 
175 jaar geleden ontstond in Destelbergen 
ook de zangmaatschappij Gossec die in de 
eerste jaren veel wedstrijden voor koorzang 
betwistte en flink wat prijzen wegkaapte. 
De zangmaatschappij heeft evenwel niet 
echt lang bestaan. – (D.D.)

Uit het oog 
verloren jubilea in 
Destelbergen…
We snuisterijen nogal eens vaak in 
geschiedenisboeken die betrekking hebben op onze 
gemeente. En zo hebben we een lijstje kunnen 
samenstellen van belangrijke feiten die wellicht aan 
de aandacht ontsnapt zijn, en waar ook niks mee 
gedaan is. Maar daar is een goede reden voor: de 
clubs of verenigingen bestaan inmiddels niet meer. 
Als de club nog zou bestaan, en dat is helaas niet het 
geval, dan zou bv. Racing Destelbergen, de vroegere 
voetbal- en atletiekclub dit jaar haar eeuwfeest 
kunnen vieren. De eerste kampioenenploeg van Racing Destelbergen die we hebben in-

gekleurd. (repro D.D.)
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Nieuwe en uitgestelde jubilea (eindelijk) gevierd

Door corona werden vele gouden en zilveren jubilea uitgesteld. Terecht. Om veiligheidsredenen.
In augustus en september werd een ‘inhaalbeweging’ opgestart. Een overzicht...

Pol en Daniëlla:
diamanten huwelijksjubileum
Een van de eerste ‘inhaaljubilarissen’ die nu alsnog gevierd werden 
betrof het diamanten huwelijkspaar Leopold Callebert en Daniëlla 
Vanhalewyn uit de Malpertuussingel 16 in Destelbergen. Pol en Da-
niëlla zijn vrij goed gekend, want ze woonden een flink stuk van 
hun leven op het Eenbeekeinde en zijn enorm verbonden met de 
parochie en het clubhuis Pius X in de Bredenakkerstraat. Dat ze op-
teerden om daar met hun familie samen te komen was dan ook niet 
meer dan normaal.
Pol en Daniëlla zijn afkomstig van Roeselare, waar ze op jonge 
leeftijd elkaar leerden kennen. Ze waren elkaars eerste liefde en 
huwden al toen ze 21 en 18 jaar oud waren. Dat had een reden: 
Leopold studeerde aan het Higro in Gent en kon snel aan het werk 
als linotypist bij de krant Het Volk. Ze huwden nog wel in Roeselare 
op 27 mei 1961, maar verhuisden meteen die zomer nog naar de re-
gio omdat ze dan dichter bij het werk waren.  Het gezin kreeg drie 
zonen: Rik (mei 1962), gevolgd door Jan (september 1963) en Geert 
(februari 1966). Heel jonge ouders en dat had zo zijn voordelen: in 
’66 verhuisden ze naar de nieuwe wijk Eenbeekeinde waar ze in de 
Belgiëlaan door hard labeur een nieuwe woning optrokken. In 1982 
trokken ze alweer naar een nieuwe wijk van de Kleine Landeigen-
dom aan de Malpertuussingel, waar ze nu nog wonen.
Pol en Daniella hebben jarenlang de parochie Pius X Eenbeek-
einde mee uitgebouwd: kerk, kring, school, volleybal ze waren er 
telkens nauw bij betrokken. Leopold Callebert (de vader van Jan, 
de uitgever van Wegwijs) is ook goed gekend als Pol van ‘t Orgel 
en Pazako, volleybalclub Sügro/Allfrost Destelbergen. Het zijn al-
lemaal begrippen in het collectieve geheugen van Destelbergen en 
omstreken. Het Stamnummer O1921 van volleybalclub Caruur Gent 
Heren is na 20 jaar Sügro/Allfrost in 1988 letterlijk gekocht en is 
ondertussen al 53 jaar oud. Niet onbelangrijk om weten is dat vol-
leybalgenen terug te vinden zijn bij 7 van de 8 kleinkinderen. On-
dertussen zijn Pol en Daniella de trotse stamouders van liefst negen  
achterkleinkinderen: Lewis, Sofia, Roselie, Jack, Milan, Amilia, Louis, 
Emile en Victor. En het wordt misschien nog vervolgd. Gezien hun 
leeftijd zijn er nog mooie vooruitzichten want ze hebben inmiddels 
al een grote familieboom. Schepenen Wim Raman en Eva Rombaut 
kwamen de felicitaties namens het gemeentebestuur overbrengen. 
– (D.D.)

Gouden bruiloft Rots-Versporten
Bakkersdochter zou nooit met een bakker huwen…
Het leven kan raar lopen. Annie Versporten was een lieve en zorgzame bakkers-
dochter in Wetteren-ten-Ede die als oudste van het gezin zorgde voor twee broers 
en twee zussen, en midderwijl ook in de bakkerij hielp. Ze zou nooit huwen met een 
bakker, want dat was een té harde stiel. Op een schemeravond leerde ze wel bak-
kerszoon Hubert Rots uit Heusden kennen, en die was naast een creatieve patissier 
ook wel een charmeur die via een liedje haar liefde won. Annie smolt als de suiker 
op een frangipannetaart voor de charmes van de jongeman die ook nog goed kon 
roeien en zwemmen. En nu zijn ze vijftig jaar gehuwd, na een leven dat grotendeels 
in de eigen bakkerij Rots in Destelbergen verliep, gekend voor het lekkere brood 
en de dito taarten. 
Het koppel kreeg met Sandra, Peggy en Gert drie kinderen, maar ook schoondoch-
ters en schoonzonen en uiteindelijk vijf kleinkinderen die met veel liefde als kleine 
patékes werden verwelkomd. Toen ze met pensioen gingen volgde de creatieve 
periode voor Hubert met keramiek en boetseren, tuinieren in de volkstuin en voor 
Annie ingemaakte sauzen, geblancheerde worteltjes, soep of taarten bakken. Tja 
het leven kan raar lopen als je niet met een bakker wil huwen. – (D.D.)

Gouden bruiloft Paelinck-De Maesschalck
Van elk jubileumpaar valt wel een verhaal te vertellen, zo ook van het gezin Frede-
rik Paelinck en Marleen De Maesschalck, uit de Bijlokeweg in Destelbergen. Bij hun 
vijftigste huwelijksverjaardag volgde nu een inhaalmoment want Frederik en Mar-
leen huwden op 23 april 1971 in Sint-Amandsberg. Het echtpaar kwam naar Destel-
bergen wonen en kreeg twee dochters waarmee ze lief en leed deelden: Patricia en 
Wendy. Patricia had een zware beperking en vader en moeder hebben als een echte 
tandem voor hun dochter gezorgd. Ze overleed toen ze amper 34 jaar was. Maar de 
vakanties waren echte gezinsmomenten, ook al moest de rolstoel geduwd om de 
bergen op te geraken. Er werd ook veel afgelachen vernamen we. Nu genieten ze 
samen van de rust en hun tuin, ze gaan nog geregeld fietsen en de Ardennen blij-
ven vaste stek als vakantiebestemming. Schepen Wim Raman loofde het echtpaar 
voor hun inzet en wenste hen proficiat met hun gouden jubileum. – (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.

Wij proberen dit op te volgen.
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Gouden jubileum Van Laeken-Van Eenaeme
Christiaan Van Laeken komt uit Heusden uit een landbouwersgezin van 
tien kinderen, en Francine Van Eenaeme was van de H. Hartparochie in 
Sint-Amandsberg. De twee leerden elkaar in 1968 toevallig kennen op een 
bal in feestzaal Britannia in Heusden. Het had anders kunnen lopen want 
Christiaan wou naar een dancing in Gentbrugge, maar door het slechte 
weer hielt hij gelukkig halt in Heusden. Het is een detail dat levensbe-
palend is geweest, want de twee huwden op 18 september 1971 in Sint-
Amandsberg waar ze ook bleven wonen tot in 1990. Nadien verhuisden 
ze naar de Bijlokestraat in Destelbergen waar ze nog steeds wonen. In 
hun beroepsleven werkte Christiaan bij de NMBS op verschillende locaties, 
Francine werkte op de hoofdzetel van de VDK Spaarbank in Gent. De ju-
bilarissen hebben twee dochters, Dominiek en Karolien en met Fien, Inne 
en Senne drie kleinkinderen.  Schepen Michaël Vercruyssen zorgde voor de 
ontvangst en de geschenken. (D.D.)

Gouden Huwelijksjubileum in gezin Wolff-Notte
Toen François Wolff aan het daten ging met Jacqueline Notte bleek al 
snel dat hij niet aan opgeven dacht. Zo is er het verhaal dat hij aanbelde 
bij zijn vriendin Jacqueline, maar die had net krulspelden ingestoken en 
dacht eerder aan wat me-time. Maar François wou toch binnenkomen om 
te wachten op zijn vriendin, die zich dan maar in de kelder had verstopt. 
Hij bleef dan maar even babbelen met de ouders, waaruit men duidelijk 
kon opmaken dat hij een doorzetter was. En uiteindelijk werd het koppel 
een echtpaar, en kregen ze twee lieve dochters met Gaëlle en Muriel. Er 
zijn inmiddels ook met Noor en Storm al twee kleinkinderen. François lag 
ook aan de basis voor de date van de Gentse reus Tjenne de Stationschef 
met een Heusdense reuzin, en is een oldtimerfanaat herinneren we ons. 
Maar nu was er zijn gouden huwelijksjubileum van het koppel dat in de 
Eenbeekstraat woont. Burgemeester Sierens en schepen Vercruyssen zorg-
den voor de extra felicitaties en geschenken. (D.D.)

Gouden huwelijksjubileum De Lausnay-Vervaet
11 september zal altijd een memorabele dag zijn in het 
leven van René en Carine De Lausnay-Vervaet uit de 
Houtstraat. “Het is niet alleen hun huwelijksverjaardag 
maar ook één dag die in de wereld herdacht wordt als 
9/11”, zo zei burgemeester Elsie Sierens bij de ontvangst 
in het gemeentehuis. Het gouden huwelijkspaar zijn 
ook de ouders van wijlen Yves De Lausnay (zie kleine 
foto), de schepen die zo vroeg is overleden en een in-
spiratiebron was voor de latere  burgemeester. Het was 
een gevoelig moment want het gezin had naast Yves 
(°1973-†2017) ook nog Alain (°1975), Denis (°1976) en Claire (°1978). Vier 
kinderen die in nauwelijks vijf jaar geboren waren toen René een zelfstan-
dige werd met een vleesgroothandel in varkensvlees. Carine daarentegen 
was een bakkersdochter die al heel haar leven in de Houtstraat woont.  Ze 
bracht voor haar vader die een zaak had in de Houtstraat, brood aan huis 
zowel in de voormiddag of in de namiddag. Iedereen kende dus Carine. En 
dat viel ook René op toen hij haar in 1970 leerde kennen in Overmere, al 
was Laarne (geboortedorp van René) en Destelbergen ook wel heel dicht-
bij. Beide zijn sociaal geëngageerde mensen die goed gekend zijn in het 
verenigingsleven. Het zijn ook nog altijd hardwerkende mensen,  waar 
men bovendien veel aan kon vragen om behulpzaam te zijn. René legt 
nog graag een kaartje en gaat vaak fietsen, Carine helpt op de school van 
Claire nog als vrijwilligster mee. Namens de gemeente werden door de 
burgemeester en de schepenen Michaël Vercruyssen en Filip Demeyer de 
gebruikelijke geschenken aangeboden. – (D.D.)

Gouden huwelijksjubileum kunstenaarskoppel
Een van de gouden huwelijksjubilarissen die zaterdag 4 september in het 
gemeentehuis werden ontvangen door eerste schepen Wim Raman, be-
trof het kunstenaarskoppel Tony De Bruycker en Tine Hertmans (officieel 
wel Martina), uit de Olmenlaan in Destelbergen. Het huwelijkspaar huwde 
op 28 augustus 1971 in Sint-Amandsberg, maar kwam later naar Destel-
bergen wonen. Zowel Tony als Tine zijn gekend als kunstenaars. Tony De 
Bruycker produceerde veel kunstwerken op zijn etspers, terwijl echtge-
note Tine zich focuste op de dichtkunst en zelfs de eerste dorpsdichter van 
Destelbergen werd.
Zoon Cedric en dochter Saskia konden de levensloop van hun ouders heel 
goed typeren. Cedric inmiddels een gewaardeerd dierenarts in Destelber-
gen, had het over de periode toen het jonge koppel elkaar leerde ken-
nen eind de jaren ‘60. “Het waren precies twee hippies die elkaar troffen 
op hun levensweg, elk met een brommertje, elk uit een andere uithoek 
van de grote deelgemeente Sint-Amandsberg. Leuk was dat ze elk een 
verschillende ‘moedertaal’ hadden: Tine ‘schuun Gents’ en Tony ‘Uustak-
kers’. De ouderlijke woningen lagen amper vier kilometer van elkaar ver-
wijderd, het was een praktisch voorbeeld van het dialectische eiland dat 
Gent toen was. De kinderen werden dan ook “tweetalig” opgevoed”, zo 
werd het humoristisch onder woorden gebracht. Tony en Martine deelden 
in hun leven alles, ook hun voorkeur voor muziek (punk, rock en Metal-
lica) en al zeker kunst. Interessant detail Tony De Bruycker tekende zelf 
zijn woning en voorzag daarbij meteen een groot atelier waar een etspers 
een productieve periode van vele kunstwerken inleidde. Tine Hertmans 
bleef niet achter en focuste zich op de dichtkunst en het schrijven van 
kinderboeken. Het gouden huwelijkspaar heeft naast de twee kinderen 
ook al vijf kleinkinderen. Schepen Wim Raman overhandigde de obligate 
geschenken aan de jubilarissen en die konden smakelijk lachen om hun 
levensverhaal. – (D.D.)
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Herfstkampen
turnclub Athena
Herfstkamp: GYMSTARS KLEUTERS (°2018 – 2016)
Basisschool De Parel
- 2 november 2021 09:00 — 5 november 2021 16:00
- Basisschool De Parel Steenvoordestraat 13, 9070 Heusden

Voor wie?
Leeftijd: 2018 – 2016
Iedereen kan aan het sportkamp deelnemen (leden en niet-leden 
van Turnclub Athena)

Wat?
Kleuterkamp voor kinderen geboren tussen 2018 en 2016 (tot en 
met 3de kleuterklas).
Tijdens dit kamp zetten de de kinderen hun eerste stappen in de 
turnwereld. Er wordt een afwisselend aanbod voorzien met af-
wisseling van sport, spel en knutselactiviteiten.

Meer info
http://turnclubathena.be/event/herfst21-dp1102/

Herfstkamp: GYM-MIX (° 2016 en ouder)
Sporthal Bergenmeers Destelbergen

- 2 november 2021 09:00 — 5 november 2021 16:00
- Sporthal Bergenmeers, Koedreef 1, 9070 Destelbergen

Wie?
LEEFTIJD: geboortejaar 2016 en ouder
Niveau: BEGINNERS, GEVORDERDEN EN GEVORDERDEN+
Iedereen kan aan het sportkamp deelnemen (leden en niet-leden 
van Turnclub Athena)

Wat?
Tijdens dit kamp krijgen de kinderen vanaf de derde kleuterklas 
een uitdagende mix van turnelementen op de mat, airtrack en 
trampoline. Ook komt er ritmiek, dans en acro aan bod. Een heel 
leuk en afwisselend kamp voor kinderen met en zonder turnerva-
ring. Tijdens het kamp wordt iedereen op niveau ingedeeld, zo-
danig iedereen voldoende uitdaging krijgt.

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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

Er is niet alleen de recente investering in de 
brouwerij Haeseveld (ceo Alain De Laet was 
één van de 3 investeerders), de brouwerij 
heeft wereldwijd ook een goede afzetmarkt. 
Corona zorgde wel voor een terugvallende 
omzet, maar niettemin is de Melse brouwe-
rij blijven investeren voor een totaal bedrag 
van 9 miljoen euro. En nu de café’s opnieuw 
volop open zijn, blijken de vooruitzichten 
toch hoopvol.
Om reclame te maken voor hun bieren ging 
de Confrerie van de Roze Olifant eind augus-
tus  ook naar Brussel waar het o.m. Manne-

De leden van de Confrerie samen op 
de foto in Brussel. (repro D.D.)

Manneke Pis in het gewaad.
(repro D.D.)

Confrerie van
de Roze Olifant trok
naar Manneke Pis
Bijna de helft van de leden van de 
Confrerie van de Roze Olifant uit 
Melle, zijn inwoners van Heusden 
en Destelbergen. Dat komt door 
de grote band die er al lang is met 
onze gemeente.

ke Pis in het gewaad van de Confrerie stak. 
Er was reden om te vieren want brouwerij 
Huyghe viel de afgelopen maanden verschil-
lende keren in de prijzen o.m. op de Inter-
national Beer Challenge rijfde brouwerij 
Huyghe maar liefst zeven medailles binnen, 
met goud voor Delirium Tremens, zilver voor 
Delirium Argentum en St.-Idesbald Rousse 

enz. Belangrijk om weten: de jurering verliep 
dit keer omwille van corona met anoniem 
verpakte bieren, wat het resultaat nog meer 
benadrukt. 
De Confrerie waarvan sprake bestaat nor-
maal uit zo’n veertig leden onder leiding van 
een Grootmeester. Er wordt dan ook geen 
onderscheid in rang of graad gemaakt, het 
is een echte vriendengroep die reeds enke-
le buitenlandse reizen maakten om promo-
tie te maken voor de heerlijke bieren van de 
brouwerij. Het laatste supernieuws is de lan-
cering van het “Papayabier” speciaal voor 
China en het verre Oosten. – (D.D.)
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Elke DERDE vrijdag van de maand,
met start op 15 oktober,

organiseren we terug onze succesformule:

‘Dinner & Dance’

Een all-in van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie van lekker eten en dansen.

Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet

(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

Alle gerechtjes bestaan uit mooie bordjes 
welke de gasten makkelijk kunnen nemen.
Zowel vis, vlees als vegetarisch is voorzien.

 
Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet

direct naar huis moeten!
 

Door de vele aanvragen
voor feesten

zijn we op zoek naar
EXTRA PERSONEEL

 
Heb je zin om te komen werken in een leuke 

werksfeer, dan ben je op het juiste adres!
 

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

Welkom in de wereld 
van Kiwanis! 
 
Kiwanis Destelbergen is een vereniging 
van dynamische, ondernemende 
vrienden die engagement en onderlinge 
vriendschap hoog in het vaandel dragen. 

Een van de doelstellingen van Kiwanis is het 
bevorderen van vriendschap en wederzijds 
begrip, ook op internationaal niveau. 
Kiwanis telt wereldwijd bijna 600.000 leden 
in meer dan 80 landen. Maar in de eerste 
plaats zijn we lid van onze eigen lokale 
Club, die tweemaal per maand samenkomt. 
Tijdens deze bijeenkomsten worden er 
vb presentaties van leden of gastsprekers 
georganiseerd, waarna er doorgaans een 
boeiende discussie volgt waarbij leden 
inzicht krijgen in elkaars meningen, kennis, 
werkveld en uitdagingen. Elke lid heeft 
vanuit zijn eigen sector en denkwereld 
een unieke inbreng waar de anderen van 
kunnen leren. Inspiratie staat voorop en 
vriendschappen worden verrijkt en verdiept. 
Kiwanis engageert zich als vereniging 
voor het goede doel. Zowel op lokaal 
als nationaal niveau wordt er initiatief 
genomen om bepaalde sociale projecten 
te ondersteunen. Kiwanis streeft er naar 
om op een actieve manier het verschil 
te maken. We trachten niet zomaar een 
portefeuille boven te halen, maar steken 
graag de handen uit de mouwen. Dankzij 
het engagement van onze onze leden 
slagen we er elk jaar opnieuw in om op 
die manier een mooi bedrag te verzamelen 
voor het goede doel.

CORONA
Door de Corona pandemie moesten we het 
voorbije jaar de zaken iets anders aanpak-
ken, maar dat betekent niet dat we minder 
gemotiveerd waren. Onze club paste zich 

Jaarlijkse mosselsouper
Op zaterdag 16/10/2021 vindt de 44ste jaarlijk-
se Mosselsouper plaats van de basisschool St-Jans-
college Oude Bareel uit Sint Amandsberg.  Na een 
jaartje afwezigheid organiseren we deze terug !
Een dag waar meer dan 1000 mensen worden ont-
vangen. De school biedt u samen met het ouder-
comité en tientallen vrijwilligers heerlijke Zeeuwse 
mosselen aan, à volonté. Genieten van een aperi-
tiefje of dessertje  kan u in de gezellige bodega.
Volwassenen betalen voor mosselen met brood of 
frieten 22 euro, kinderen -12 jaar 15 euro. Wie geen 
mosselen lust, kan voor 18 euro kiezen voor vol-au-
vent of balletjes in tomatensaus.  Beide gerechten 
geserveerd met frietjes en appelmoes.  Voor kinde-
ren tot 8 jaar betaalt u 10 euro voor een gelijkaardig 
kindergerecht.
De jaarlijkse mosselsouper van SJC Oude Bareel is 
meer dan een gewoon eetfestijn. Niet alleen ouders 
en de kinderen van SJC Oude Bareel maar ook vele 
parochianen en buurtbewoners.

Inschrijven: bestuur@oudercomite-oudebareel.be 

Zaal “De Kring” (Oude bareel)
Antwerpsesteenweg 986, 9040 Sint-Amandsberg.
Er wordt ’s middags opgediend tussen 11.30u en 
14.00u en ’s avonds van 17.30 tot 21.00.
Toegang met het covid safe ticket is gewenst, 
mondmasker ten allen tijde bijhouden. 
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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

 
’t Schat neemt de draad weer op! 
 
HOERA, EINDELIJK! Eindelijk uitzicht op een normaal toneelseizoen! 
 
De Scheldezonen uit Heusden hebben dan ook niet getalmd. Eind augustus werden de repetities voor Ginds, 
tussen de netels hervat, het stuk dat in april 2020 niet kon doorgaan door de lockdown.  
 

Maar er is meer! De programmatie van het seizoen 2021-22 ziet eruit als volgt: 
 

Ginds, tussen de netels, een groteske muzikale tragedie van Dimitri Verhulst, regie Alain Zeegers. 
Opvoeringen op 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 25 – 26 en 27 november 2021 
Reservaties vanaf 12 oktober via www.tschat.be 
 

De God van de slachting, een zuurzoete komedie van Yasmina Reza, regie Roeland de Trazegnies. 
Opvoeringen 25 – 26 – 27 febr. – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 11 – 12 – 13 maart 2022. 
 

Maak plaats mevrouw, een klucht van Ray Cooney en John Chapman, regie Patrick Pevenage. 
Opvoeringen 22 – 23 – 24 – 28 – 29 – 30 april – 1 – 5 – 6 – 7 mei 2022. 
 

Het voorbije anderhalf jaar was zowat de donkerste periode uit ons bestaan. Gelukkig konden wij rekenen op 
onze trouwe sponsors, die ons in deze moeilijke tijden bleven steunen. Wij danken dan ook van ganser harte: 
 

Autobedrijf De Keukeleire – NV ADK 
Hooistraat 128, 9070 Heusden - www.imacar.be 
 

Drukkerij Verbaere 
Korte Bergstraat 2, 9230 Wetteren - www.drukkerijverbaere.be 
 

Impens Parket bvba 
Damvalleistraat 12, 9070 Destelbergen – www.impensparket.be 
 

JDF Algemene Elektriciteitswerken 
Hooistraat 60, 9070 Heusden - www.jdf-elekriciteit.be 
 

MVDH Security BV 
Kerkkouterrede 6, 9070 Destelbergen – www.mvdh-security.be 
 

Rasschaert Advocaten 
Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere - www.rasschaertadvocaten.be 
 

Resilux NV 
Damstraat 4, 9230 Wetteren – www.resilux.com 
 

Van Den Abeele & C° NV 
Kwatrechtsteenweg 142A, 9230 Wetteren – www.vandenabeelenv.be 
 

Argenta – Gunter De Cock 
Meersstraat 13A, 9070 Heusden – www.argenta.be/nl/kantoren/gunter-de-cock 

 

aan om ook tijdens deze bijzondere tijden 
actief te blijven. Zo hebben we een Gentse 
Stoverij verkoop gehouden, welke via onze 
nieuwe website online kon worden besteld 
en betaald. De inkomsten van deze actie 
gingen integraal naar vzw Stevliet (1500 
EUR) (www.steevliet.be) en Jeugd Rode 
Kruis Vlaanderen (500 EUR).

Gelukkig kunnen we vandaag eindelijk te-
rug op een meer normale manier door het le-
ven. Kiwanis Destelbergen heeft er dan ook 
zin in! Weldra starten we met een nieuwe 
Sinterklaas actie, bereiden we na een jaar-
tje weggeweest terug ons Nieuwjaarscon-
cert voor (dit jaar met optreden van Andrea 
Croonenberghs) en plannen we een nieuwe 
editie van onze bekende Asperge Avond! 
Met deze acties en tal van andere initi-
atieven geeft onze club een duwtje in de 
rug aan organisaties en projecten die daar 
nood aan hebben. Zo trachten we samen 
zin te geven aan onze internationale slo-
gan “Serving the children of the World”. 
 
Lees meer op
www.kiwanisdestelbergen.be

Yann Tavernier
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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.

Domaine du Chapitre Chardonnay 2018 Vins de Pays des Jardins de Wallonie
Locatie: Domaine Viticole du Chapitre B, rue Ferme du Chapitre 9, 1401 Baulers, 
België 
Provincie: Waals-Brabant
Druivensoorten: 100% Chardonnay
Gastronomie: vis en witvleesgerechten
Prijsindicatie: 17,70 euro (75 cl)

Sinds 1981 fokten Annie Demarbaix en Etienne Hautier op de 25 ha-boerderij 
‘Ferme du Chapitre’ tot 2008 witblauwe Belgische runderen en vervolgens werd 
50 hectaren graan geteeld. In april 2013 besloot het echtpaar 5,5 hectare of 22.000 hybriden of 
PIWI-druivenrassen aan te planten en vervolgens in  2018 en 2020 tot de huidige 13 hectaren, 
waarvan 10 hectaren in productie. Momenteel telt Domaine du Chapitre  60.000 wijnstokken en de 
aanplant bestaat uit 2,50 ha Pinot Noir, 2 ha Chardonnay, 2 ha Regent, 2 ha Solaris, 65 ares (4.000 
wijnstokken) Rondo,  2.200 wijnstokken Bronner, 2.000 wijnstokken Muscat Bleu, 1.700 Hélios 
en 1.700 Cabernet Noir. Twee van de drie zonen, Guillaume en Betrand, vervoegden hun ouders op 
het wijndomein. Ferme du Chapitre behoorde tot de Abdij Sainte Gertrude van Nijvel, vandaar het 
wapenschild op het etiket. Er worden op het domein geen chemische onkruidverdelgers gebruikt en 
de brede rijen met een rijafstand tot 2,30 meter (voor Pinot Noir en Chardonnay) en het hoog wijn-
gaardbeheer laten een goede ventilatie van de druiven toe waardoor de luchtvochtigheid afneemt en 
het risico op schimmelziekten afneemt. De Chardonnay, afkomstig van de wijngaard aangeplant in 2015, rijpte 
9 maanden op Franse eik tweede wijn. De jaarproductie van 2020 voor Domaine du Chapitre bedraagt 50.000 
flessen witte, rosé, rode en mousserende wijnen, waarvan  30% bubbels. In 2020 ging een deel van de productie 
van Chardonnay en Pinot Noir verloren door hagel op 4 juli.

Domaine du Chapitre Chardonnay 2018 Vins de Pays des Jardins de Wallonie
De goudgele Domaine du Chapitre Chardonnay 2018, een monocépagewijn, ontplooit een intens bloemig 
boeket met vegetale aroma’s van groene kruisbes met tonen  van peper, vanille en amandel. De droge mond zet 
verfrissend aan, rond, evenwichtig en vol. Lange zoutige afdronk. Deze wijn kan minstens 5 jaar op fles rijpen 
en geserveerd op een temperatuur van 7 tot 10°C gaat deze Chardonnay goed samen met zeevruchten, vis en wit 
vlees. 2.500 flessen werden van deze Domaine du Chapitre Chardonnay 2018 gebotteld. Domaine du Chapitre 
Chardonnay 2018 behaalde een zilveren medaille op de 2020 World Champion Competition.

Heroriëntering
De hibiscussen en de  kerstbomen van de bloemisterij 
Gemaflor (gekend voor perk-, terras en balkonplanten), 
die in 1988 door Geert Vandersteene en zijn echtgenote 
Marijke werd opgestart, moesten in 2015 wijken voor 
een 0,5 ha-wijngaard. In 2016 werd de wijngaard ver-
dubbeld en in 2018 uitgebreid naar 1,60 ha wijngaard. 
“Een bijkomende teelt om aan verbreding te doen, 
waarbij de 4-jarige teelt van hibiscus in volle grond 
werd vervangen door de aanplant van wijnstokken waar 
letterlijk de vruchten konden van geplukt worden. Met 
de klimaatverandering en de aangepaste technologieën 
om de nachtvorst te bestrijden werd het wijn verbou-
wen in België mogelijk. In 2021 werd een bijkomend 
perceel van 1,6 ha aangeplant met Chardonnay, Pinot 
Meunier en Pinot Blanc,” stelt eigenaar-wijnmaker Die-
derik (40), die in 2014 een cursus wijnbouwer-wijnma-
ker volgde aan Syntra, vader Geert (66) deed dat reeds 2 
jaar vroeger. In 2015 namen Diederik en zijn echtgenote 
Maaike de fakkel over. In 2017 volgde de eerste oogst, 
die volledig werd verbouwd tot mousserende wijnen en 
gecommercialiseerd in de zomer van 2020. 

Wijndomein Vandersteene  kent sprankelende start
Tijdens de Oost-Vlaamse wijntoer op zondag 29 augustus 
bezocht ik één van de 20 wijndomeinen die zijn deuren 
opende, Wijndomein Vandersteene  in de Krekelstraat 
32a in Zwijnaarde. Het wijndomein gebruikt uitsluitend 
de druiven van zijn eigen wijngaard om 4 mousserende 
wijnen op de markt te zetten. Voor de proeverij was de 
Blanc de Blanc, de door de Vereniging van Vlaamse 
Sommeliers uitgeroepen Beste Belgische Wijn 2020, 
uitverkocht, maar de nieuwe cuvée (oogstjaar 2019) is 
vanaf 26 november terug verkrijgbaar. De Blanc de Noir, 
Rosé en Tradition haalden zilver op de Wijnkeuring van 
de Lage Landen 2021, georganiseerd door de Verenigde Oenologen Nederland.

De aanplant
De aanplant van de wijngaard in productie bestaat uit 
25% Pinot Noir, 26% Chardonnay, 18% Pinot Meunier, 
18% Pinot Blanc en 13% Prior. Prior is een hybride, een 
kruising van le Freiburg 4-61 (Joannès-Seyve en Pinot 
Noir) en Bronner, een laat uitbottende en middelmatig 
tot laatrijpende rode variëteit die goed bestand is tegen 
schimmelziektes. Prior produceert fruitige, gecorseerde 
wijnen met een goede aciditeit. “Prior is twee en een 
halve week later,” zegt Geert. Door de nieuwe aanplant 
in 2021 wijzigt de samenstelling van de wijngaard, die 
in 2024 in productie zal zijn naar 36% Pinot Noir, 25% 
Chardonnay, 20% Pinot Meunier,  11% Pinot Blanc en 
8% Prior.

Vinificatie
Onder begeleiding van 
Franse oenologen uit de 
Champagnestreek (Eper-
nay) wordt dus enkel 
mousserende wijn ver-
bouwd. “Hiervoor wordt 
de traditionele methode 

toegepast: het persen van hele trossen druiven aan de 
hand van een pneumatische pers Willmes, een eerste 
vergisting (de alcoholische gisting) om een basiswijn 
te verkrijgen, het blenden van de verschillende wijnras-
sen, gevolgd door een tirage met toevoeging van liqueur 
de tirage (schuimvorming op gang brengen), zo is het 
tweede gistingsproces in gang gezet met een ‘sur lattes’ 
van minimum 9 maand (rusten van de wijn op fles). Tot 
slot de remuage en de degorgement (het verwijderen 
van de dode gistcellen). Het aanvullen van de wijn met 
een liqueur d’expédition en het afsluiten met een kurk. 
Enkel het eerste en tweede deel van de pers wordt ge-
bruikt voor de mousserende wijn. Het derde deel wordt 
behouden voor druivensap, dat één dag na het persen 
door een externe firma wordt gepasteuriseerd in vaatjes 
van 3 liter,” vertelt Diederik.

Productie
In 2020 produceerde Wijndomein 
Vandersteene 12.000 liter wijn of 
16.000 flessen. De wijnen worden 
vooral aan particulieren verkocht en 
deels aan bedrijven. “De eerste oogst 
bedroeg 1.600 flessen, een assembla-
ge van alle basiswijnen. Het tweede 
oogstjaar creëerden we een Blanc 
de Blanc, een Blanc de Noir en een 
Rosé.  Deze twee oogstjaren hebben 
we gelijk op de markt gebracht in de 
zomer van 2020. Elk jaar wordt de 
basiswijn geproefd en de juiste ver-
houdingen gemaakt om dezelfde smaakpatronen van 
de voorgaande jaren te bekomen. De rest van de ba-
siswijn wordt samengebracht en ook op de traditionele 
methode (9 maand ‘sur lattes’) opgevoed. Deze kan van 
smaak van jaar tot jaar verschillen,” besluit Diederik. 

Op de proefbank
De Pinot Noir zorgt voor de body en 
de ruggegraat van deze Tradition Brut 
Vandersteene Traditionele Methode 
Blanc de Noir Brut (oogstjaar 2018). 
Het aangenaam en verfrissend karakter 
van deze mousserende wijn geeft de 
fruitigheid van de Pinot alle kans. Een 
stevige mousse, constant fijne belletjes 
en fijne aroma’s van biscuit en toast en 
tonen van rood fruit (braam, framboos) 
vullen een complex, zuiver gemiddeld 
(+) intens boeket. De mond met zacht 
fruit van de Meunier, biedt een gemiddeld zuurgehalte 
en gemiddeld alcoholgehalte en is fris en zacht, soepel 
en fruitig. Vol en fruitig in de lange afdronk. Gekoeld 
te schenken (tussen 6 en 10°C) als begeleider van vis 
en schaaldieren. 
De Vandersteene Traditionele Methode Tradition Brut, 
waarvan het rugetiket de assemblage vrijgeeft (66% 
Pinot Noir, 20% Pinot Blanc, 10% Chardonnay en 4% 
Meunier), ontwikkelt een complex fruitig boeket met 
geel fruit (gele perzik, abrikoos) met een lichte toon van 
gekwetst rood fruit (wilde kersen). In de mond verfris-
send en weelderig. De wijn drukt een aangenaam even-
wicht uit tussen frisheid en zuurheid. Gekoeld geser-
veerd (tussen 6 en 10°C) te schenken als aperitief. 
De dieproze Vandersteene Traditionele Methode Rosé 
Brut (Oogstjaar 2018) met fijne en constante pareling 
geurt sterk naar rood fruit (rode bessen, kersen, fram-
boos) met licht kruidige tonen. In de mond fruitig en 
gestructureerd. Goed gekoeld opgediend  aan 6 à 10°C, 
een ideale begeleider bij desserts.
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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.

Marlborough Sun Chardonnay 2019 New Zealand
Locatie: Marlborough Valley Wines Ltd, 32 Liverpool Street, Riverlands Estate, Blenheim
Continent: Oceanië
Gebied: Marlborough, New Zealand
Druivensoorten: Chardonnay
Gastronomie: als aperitief of bij verse zeevruchten of wit vlees
Prijsindicatie:7,95 – 10,95 euro (75 cl)

Marlborough Sun Chardonnay 2019 New Zealand
Deze Chardonnay werd geselecteerd uit wijngaarden in de subregio’s van Marlborough, waaronder Wairau 
Valley. Het fruit werd zorgvuldig gecontroleerd tijdens de rijping en werd geoogst bij het bereiken van een 
optimale smaakontwikkeling en rijpheid. Het sap werd met spoed naar de wijnmakerij vervoerd en geperst 
met minimaal schilcontact. Het resulterende sap werd gekoeld vergist in roestvrij staal om de frisheid en de 
aroma’s te behouden., het meest populaire wijngebied van Nieuw-Zeeland, bakermat van frisse Sauvignon 
Blancs. De druiven machinaal geoogst uit wijngaarden in de Marlborough regio worden geperst en gefer-
menteerd in roestvrij staal. Wanneer de alcoholische vergisting is afgerond, vindt de malolactische omzetting 
plaats waardoor de Marlborough Sun Chardonnay 2019 iets zachter en ronder wordt. Vervolgens rijpt de 
wijn 10 maanden op Franse eikenvaten. Het buitengewone etiket, geïnspireerd op een krantenartikel en de 
kenmerkende, herkenbare smaak van deze wijn hebben een onmiddellijke band gecreëerd tussen het merk 
Marlborough Sun en zijn consumenten over de hele wereld.

Marlborough Sun Chardonnay 2019 New Zealand
De bleek goudkleurige Marlborough Sun Chardonnay 2019, een witte wijn uit de Marlborough-regio van het 
Zuidereiland. presenteert een intens en direct aansprekend boeket met frisse fruitige aroma’s (witte perzik, 
abrikoos en grapefruit) met tonen van hazelnoten en kruiden (kaneel, venkel). In de krachtige mond, gemid-
delde body, appels en citrus met een minerale toets, zachte zuren, fris, fruitig en vol, rijk en evenwichtig. 
Een pittige, vrij lange afdronk. Gekoeld geserveerd aan 7 à 10°C, een ideale match met verse zeevruchten of 
wit vlees, maar past ook perfect bij pasta, risotto met schaaldieren, gebakken vis, salades en de Aziatische 
keuken. Op dronk, maar kan nog enkele jaren rijpen.

Brazin Old Vine Zinfandel Lodi 2017 USA
Locatie: Brazin Cellars, Manteca, California, USA
Continent: Noord-Amerika
Gebied: Central Valley, Californië, Verenigde Staten
Druivensoorten: 100% Zinfandel
Gastronomie: rundvlees, lam of gevogelte
Prijsindicatie:20,60 euro (75 cl)

De Delicato familie bezit domeinen op de oudste terroirs van Californië. De familie verbouwt reeds 
sinds drie generaties wijn in Californië (meer dan 80 jaar) met het grootste respect voor de natuur. 
Brazin Old Vine Zinfandel Lodi 2017 wijn komt uit een van de oudste productiezones, de Lodi Valley. 
Dit gebied bevindt zich op 160 km ten oosten van San Fransisco, langs de delta van de Sacramentorivier, 
aan de voet van de Sierra Nevada. Zandgronden dwingen de wortels van de 35 tot 80 jaar oude Zinfandel-
wijnstokken de diepte in. De kleine, uiterst smaakvolle druiven leveren een volle, kruidige rode wijn op, 
geconcentreerd en krachtig, die 10 maanden rijpt op Frans en Amerikaans eiken. De wijngaarden genieten 
van een mediterraans klimaat, met warme, droge zomers en koude winters. De koele winden en belang-
rijke temperatuursschommelingen garanderen een trage rijping en het ontwikkelen van het fruit met een 
mooie aciditeit en mineraliteit.

Brazin Old Vine Zinfandel Lodi 2017 USA
De bijna inktkleurige Brazin Old Vine Zinfandel Lodi 2017 ontwikkelt in een neus vanille, chocolade, 
mokka, braambes, zwarte kers, zwarte bes met kruidige (peper kaneel) en rokerige tonen. In de geconcen-
treerde mond intense smaken van pruimen, chocolade en tonen van mokka en vanille. Rijke, geïntegreerde 
tannines en evenwichtige zuren. Geserveerd op kamertemperatuur (15 à 18°C ), perfect bij langzaam 
geroosterde varkensribbetjes of lamsvlees, gegrilde biefstuk met kruiden of pittige kipcurry, maar ook bij 
krachtige, pittige pastagerechten.  Op dronk tot 2026.

Na bijna twee jaar zagen 
de leden van de Gentse 
Wijnmetersgilde elkaar te-
rug op zaterdag 21 augus-
tus voor hun jaarlijkse gra-
tis drink in de wijngaard. 

Dit jaar werd als aperitief de mousserende wijn ‘In 
Monte Blandinio’ geschonken.   In de namiddag ging 
onder gezellige tenten opgesteld aan het wijnmetershuis 
het eigenlijke wijngaardfeest door. Voor de muzikale 
omlijsting zorgde het Kliekske. Op het menu stond een 
buffet van Bourgondische kip, stoverij van varkenswan-
getjes, varkensgebraad archiduc, ossentong in madeira-
saus, lamsbout in een honing-rozemarijnsausje, groen-
tebuffet met drie warme en drie koude soorten en gratin 
dauphinois of frietjes. Als dessert stond ijs op het menu. 

Uitzonderlijke klimatologische omstandigheden
“Voor wat onze wijngaard 
betreft ziet het er dit jaar 
niet zo goed uit,” opent 
voorzitter Christian Gen-
brugge zijn speech. “Het is 
de natste zomer sedert ja-
ren en de valse meeldauw 
en witziekte heeft reeds 
toegeslagen. In heel Euro-
pa zal de opbrengst van de 
druiven veel minder zijn 
dan andere jaren gezien de 
slechte weersomstandighe-
den. Het is dan ook spijtig voor al het werk dat we in de 
wijngaard deden dit jaar. Dit jaar hebben we een nieuw 
inox wijnvat van 220 liter aangekocht, filters en een vul-
toestel. Verleden jaar hebben we een prachtige zomer 
gehad en hebben we onze druiven wel rijp gekregen. 
Onze wijn is samengesteld uit 31,81% Souvignier Gris, 
55,55% Johanniter en 12,62 % Solaris. In totaal had-
den we 560 liter wijn wat neerkomt op 750 flessen. De 
fles wijn ‘In Monte Blandino 2020’ is een Cuvée Luc 
Panis. Luc is advocaat en is reeds verschillende jaren 
lid van onze kapittelraad. Hij heeft op alles een klare 

kijk en geeft ons juridisch advies wanneer 
er beslissingen moeten genomen worden. 
Hij is sportief, rijdt veel met de koersfiets 
en werken in zijn tuin is zijn hobby. Wat 
de grammatica betreft kan hij zeer goed 
de puntjes op de i zetten, want hij was 
ooit de winnaar van het groot dictee der 
Nederlandse taal. Hij is eveneens een 
echte wijnkenner. Hij verdient dan ook 
deze fles die zijn naam draagt. Hij mag 
onze wijnmakers dan ook dankbaar zijn, 
gezien het dit jaar de beste wijn is die we 
al gemaakt hebben. Hij werd ook voor de 
eerste maal geklaard en gefilterd alvorens 
te bottelen.”

Wijnmetersgilde Gent Belgische mousserende kwa-
liteitswijn Brut In Monte Blandino 
De schuimwijn Brut In Monte Blandino die als aperitief 
op het wijngaardfeest gepresenteerd werd, is de oogst 
van 2016 en een gedeelte van de oogst van 2015. “Bei-
de oogsten waren niet geschikt om er een stille witte 
wijn van te maken.  De jaargang 2015 is samengesteld 
uit Sirius en Phoenix (125 liter), 2016 uit Souvignier 
Gris en Johanitter (160 liter) en Sirius en Phoenix (135 
liter). Na de oogst van 2016 werd de Sirius en Phoenix 
aanplant - omwille van teveel problemen - gerooid en 
vervangen door Solaris en Souvignier Gris,” stelt wijn-
maker Marc Dejonckheere.
“Na de alcoholische gisting op inox vaten werden in 
juni 2017 een 500-tal schuimwijnflessen gebotteld en 
startte een tweede gisting op de fles (méthode traditio-
nelle). De flessen werden in de kelder van het Wijnme-
tershuis bewaard. In 2018 werd de helft (250 flessen) 
gedegorgeerd. Eind oktober 2020 werd de andere helft 
gedegorgeerd en afgewerkt. Deze laatste flessen hebben 
dus 3,5 jaar ‘sur lattes’ gelegen. De ‘remuage’ hebben 
we enkele weken voor het degorgeren zelf uitgevoerd 
in ons Wijnmetershuis waar we beschikken over pupi-
ters. Het degorgeren gebeurde in het wijndomein Van-
dersteene te Zwijnaarde. Vandersteene deed hiervoor 
beroep op een Franse firma uit de Champagnestreek. 

Mousserende wijn Gentse Wijnmetersgilde Brut 
In Monte Blandino op wijngaardfeest

Bij de afwerking werd een liqueur 
d’expédition van 8g/l druivensui-
ker toegevoegd, daarmee zitten 
we in de categorie ‘brut’,” besluit 
Marc Dejonckheere.

Mousserende wijn Brut In Mon-
te Blandino  op de proefbank
De Wijnmetersgilde Gent Belgi-
sche mousserende kwaliteitswijn 
Brut In Monte Blandino biedt een 
helder diepe gouden kleur, een 
zeer fijne mousse en fijne, con-
stante pareling. De gereserveerde 
neus openbaart een bloemig boe-
ket eveneens aroma’s van citroen, 
limoen en groene appel met lichte tonen van muskaat, 
honing en abrikoos. In de mond met een goede struc-
tuur en stevige zuren, fris en sappig. Droog in de lange 
afdronk.



64                              Nr. 115 - Oktober 20219070

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u
 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

sleeplife.be

Open op zondag 3/10 van 14u tot 18u

Maak je dromen waar tijdens de

 Sleeplife®
Opendeurdagen

van 24/09 t.e.m. 09/10

Geniet van uitzonderlijke 
acties en kortingen

wegwijs24x32-opendeurSept21.indd   1 3/09/2021   21:38


