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

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

Zet-werk vof, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker
0478 97 87 11, e-mail: info@dewegwijs.be

9070
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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

Liever ‘bellen blazen’
dan roken. Zie blz. 38

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, ...

ALLE
SNOEIWERKEN

AFZAGEN, INKORTEN,
VORMSNOEI ALLE BOMEN

BEL 0477 57 21 86

Gemudes draait op gemotiveerde 
medewerkers. Zieblz. 28
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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...
• Aanstelling nieuwe dorpsdichter ............................  3
• 30 jaar Dienst Kinderopvang ..................................  5
• Acties Middenstandbond ........................................  7
• Nieuw: Losloopweide voor honden ........................  8
• Organist Frank Heye gevierd ..................................  10
• Opendeur bij Amando .............................................  13
• Achter de schermen van Open Plaats .....................  14
• Wijkmobiliteitsplan voorgesteld .............................  18
• De jubilarissen ..........................................................  22
• Aziatische Hoornaar bestreden ..............................  25
• Ook onbekende soldaat in Destelbergen ..............  26
• Gemudes met gemotiveerde medewerkers ...........  28
• Repaircafé nu écht van start ...................................  33
• Musicalopleiding Vree Wijs Theater .......................  36
• Liever bellen blazen dan roken ..............................  38
• Verslag scholenveldloop ..........................................  40
• Plantendag was topper ...........................................  42
• Villa Tuur en Babytheek ..........................................  46
• Wat weten we over de Kwadenplasstraat? ...........  48
• Snelwegviaduct eindelijk klaar ...............................  52
• Urbanus stelt zijn boek voor ...................................  54
• In de kijker: Gemeentehuistrappers .......................  63
• Vernieuwde ruiterroute ingereden ........................  64
• Frans De Waele, laatste ‘Suisse’ ..............................  66
• 11.11.11-actie ...........................................................  68
• Sinterklaaspakketjes Kiwanis ..................................  68
• Onze vaste wijnrubriek ...........................................  70
• Verenigingsnieuws:  verspreid over deze editie
   Veel leesplezier !

ZOEKERTJES
Enkel PARTICULIEREN kunnen in deze rubriek een gratis zoekertje plaatsen. Maximum 30 woorden en 
maximum 1 foto. Stuur tekst (ev. foto) naar info@dewegwijs.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). Graag uw gemeente vermelden aub.

TE KOOP
Hometrainer Kettler in 
zeer goede staat, omdat hij 
niet meer wordt gebruikt. 
Vraagprijs 250 euro.
Info: 0473-94 58 23 

TE KOOP
Wegens overlijden. Inboedel woning.
Kijkdagen:  30-31 oktober, van 14 tot 18 uur,
op afspraak: tel. 0488-169 156

GEZOCHT
Loods, schuur of groot afdak om droog te kunnen 
sportlessen te geven op donderdagavonden.
Regio Melle, Merelbeke, Heusden. Gsm: 0476-749511
 
TE KOOP
Aquariumvissen: guppy, 
black molly, zwaarddrager, 
platty, aan vriendenprijs.
Alle info: 0473-950685

TE KOOP
Winterbanden Michelin Alpin voor Volkswagen 
TIGUIAN; 2 winters opgelegen; Maat 215/65R16; Nog 
zeer diep profiel. VP: 200 euro. Af te halen Heusden, 
Tel. 0485-576149.

GEZOCHT
Poetshulp op vrijdagvoormiddag, Heusden.
Info: Tel. 09-231 69 06

TE KOOP
Damesfiets, zeer goede staat, prijs overeen te 
komen, slaapkamer 2 pers. (gratis), 2 wollen tapijten 
(kleine prijs). Info: 09-231 30 87

TE KOOP
Dames vest (zilvervos) maat 38/40 moderne snit, 
Herenvest halflang (omgekeerd lam) maat48, 
Herenvest halflang (omgekeerd lam) maat52,
alles zo goed als nieuw, autostoel maxi-cosi perfecte 
staat, stevige glijbaan, kinderfiets 2-5jaar met 
zijwieltjes, allerhande speelgoed 6m-5jaar.
Prijs bespreekbaar.
Info: 0486-95 69 30 

TE KOOP
Scootmobiel, opvouwbaar.
Weinig gebruikt. Accu perfect.
2 jaar oud. Als nieuw.
Info: 0478-691091

TE KOOP
Huis met tuintje (Oostakker, Oude Holstraat 16). 
Living, keuken, bijkeuken, badkamer,
3 slaapkamers en zolder.
Voor afspraak 0478-588335.

 
TE KOOP
Bureaustoel ‘Stokke,
VP: 150 euro.
Info: Tel  0472-474832
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Eigenlijk woont ze in Gent, maar ze vertoeft 
dus meestal in Destelbergen. Ze werd al in 
de gemeenteraad van maart 2020 voorge-
dragen, maar echt officieel aangesteld werd 
ze pas op zaterdag 18 september. Nicole is 
de tweede vrouw die dorpsdichter wordt, 
ze volgt als vijfde in het rijtje dorpsdichters 
die haar voorafgaan: Tine Hertmans, Koen-
raad De Smet, Luk Vermeulen en Pieter Vik-
tor Kindt. Het was vooral Tine Hertmans die 
Nicole aanporde om deel te nemen in Destel-
bergen. Ze had al wat fraaie poëzie op haar 
naam staan en is inmiddels al aardig gekend 
via haar dichtwerken.
We hebben Nicole Ledegen al enkele keren 
voorgesteld in deze Wegwijs, zodat we ons 

Dorpsdichter Nicole Ledegen moest lang wachten
op officiële aanstelling
Niemand heeft ooit zoveel geduld moeten oefenen om als dorpsdichter 
aangesteld te worden dan Nicole Ledegen. Officieel werd ze al ergens 
eind 2019 begin 2020 voorgedragen als de vijfde dorpsdichter van onze 
gemeente. Nicole Ledegen heeft een band met onze gemeente want 
ze was leerkracht in de Gemeentelijke Basisscholen Destelbergen en de 
Sportbasisschool.

De officiële aanstelling van Nicole Ledegen als 
dorpsdichter liet wat op zich wachten, maar was toch 
een mooi moment. (©D.D.)

nu kunnen beperken tot de woorden van lof 
die burgemeester Sierens uitte bij haar aan-
stelling. Nicole Ledegen heeft dus geduld 
moeten oefenen en gaf voordien al de aan-
zet toen ze zelf het dichterscollectief van 
Destelbergen samenriep. Ook nu waren de 
vorige dichters (Luk Vermeulen was weerhou-
den) aanwezig op haar aanstelling. Ze kreeg 
bloemen en dankte oprecht. Ook Pieter Vik-
tor Kindt veel wat eer te beurt, want van hem 
had men ergens ook nog niet officieel af-
scheid genomen. Dat kon dus ineens allemaal 
samen gebeuren in de buurt van de bib en 
onder goede belangstelling. Wij willen graag 
aanvullen dat Nicole Ledegen een dichteres is 
die op een verzorgde manier taal draagt, po-

ezie is duidelijk haar tweede natuur en vormt 
de rode draad door haar leven.
Officieel is ze dorpsdichter voor de periode 
2020-2021, ze kreeg daarvan een officieel 
bewijs, maar we hopen dat men door de co-
ronamaatregelen die dat allemaal doorkruis-
ten, ze een jaartje extra mag krijgen. Het is 
dan ook een bijzondere dame die de voorbije 
maanden getuigenis aflegde in haar dicht-
werken van de binding die ze heeft met men-
sen, locatie en activiteiten in onze gemeente. 
Ze straalt poëzie uit in haar werk en dat vin-
den we precies zo fijn aan haar. En uiteraard 
werd haar aanstelling afgesloten met mooie 
dichtwerken, niet alleen van haar, maar ook 
van de andere dorpsdichters. Pieter Viktor 
Kindt deed dat zelfs muzikaal. – (D.D.)

AXEL
LENAERTS
makelaars

TE KOOP IN DESTELBERGEN:

Villa op prachtig perceel
Ruime op te frissen woning met zuid-gerichte tuin. De woning bevindt zich op een perceel van

2650 m² en beschikt onder andere over 4 slaapkamers, een badkamer, bureel en garage.
Er werden recent nog zonnepanelen geïnstalleerd en de elektrische installatie is conform.

EPC: 239 kWh/m²  - Richtprijs: 545.000 euro  

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

destelbergen@axellenaerts.be - www.axellenaerts.be

Curieus en VIVA
nodigen jullie uit voor

De Leukste
Curieuzeneuzenquiz
Groepjes van minimum 2 personen

en maximum 4 personen.
Zoek een leuke en gepaste naam

voor jullie groepje!

Zaterdag 6 november 
Start: stipt om 19.30 uur

Plaats: Kollebloem
Leenstraat 9070 Destelbergen/Heusden

Prijs: 3 euro per persoon

Informatie en inschrijvingen: 
nadinemalyster@skynet.be

of 09/2304249 of 0496/376929
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

De groepen zijn beperkt!
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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 hande-
lingen of voertuigen onmiddellijk de centrale 101 te bellen en niet de wijkpolitie. 
Politie 101 stuurt een interventieploeg uit die de inbrekers hopelijk op heterdaad kan 
betrappen. Uw medewerking is van groot belang om dit probleem aan te pakken.

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

DAGBLAD KRANTEN WINKEL - DESTELBERGEN DORP

Tel. 09-228 93 46

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

IMAM PRESS- & GIFT SHOP

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

TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN - TELEFOONKAARTEN

BUSKAARTEN - IJSCREME - GEKOELDE DRANKEN

NIEUWE AGENDA’S
EN KALENDERS 2022

NIEUWE DRUIVELAAR
2022

NIEUW ASSORTIMENT
WENS-, KERST- EN

NIEUWJAARSKAARTEN

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 

WIJ LEVEREN

GRATIS

AAN HUIS

Wegwijs ook te volgen op 
facebook en instagram.

Bent u lezer van ‘Wegwijs’ en hebt u ook interessant nieuws,
neem dan contact op met ons:

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

Ibtisam Gardabou valt in de prijzen
Voor de eerste keer nam onze inwoonster en loopster Ibtisam 
Gardabou deel aan de Spartan Race in Zandvoort in de categorie 18-
24. De wedstrijden hadden plaats op en 9 en 10 oktober jl. Ze won er 
twee keer goud op de 21 km D+300 (de langste afstand) en won ook 
de 10 km D+100. Gardabou won twee keer voor Carina Viborg Chris-
tensen (Noorwegen) en de Nederlandse Merel Sas. De podia waren dus 
telkens identiek op de korte en lange afstand. In augustus won Ibtisam 
ook al eens de Spartan Race Super Morzine (Frankrijk) in de categorie 
18-24 met een voorsprong van 11 minuten. – (D.D.)
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Dat de dienst Kinderopvang binnen onze ge-
meente al dertig jaar actief is, was ons even 
ontgaan. De dienst werkt dan ook in stilte 
en mag wel eens in de schijnwerper staan. 
Onder de aanwezigen op het ontbijt waren 
uiteraard ook ex-onthaalouders maar ook 
nog actieve mama’s die voor de kindjes zor-
gen. Een goede mix om wat ervaringen mee 

Dienst Kinderopvang vierde 30-jarig bestaan
Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van de Dienst Kinderopvang 
was er zondag 26 september feest in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum. 
Een aantal onthaalmoeders die al heel lang actief waren in onze gemeente 
werden voor de gelegenheid uitgenodigd voor een tof ontbijt. Ze werden 
er verwelkomd door de schepenen Eva Rombaut en Filip Demeyer en in de 
bloemetjes gezet.

te delen, want na het ontbijt werd druk van 
gedachten gewisseld. Zo leerden we dat het 
gemeentebestuur van Destelbergen al zo’n 
dertig jaar beschikt over een erkende dienst 
Kinderopvang die instaat voor de opvang van 
baby’s en peuters. Binnen deze dienst werkt 
men met onthaalouders die de kinderen op-
vangen in een familiale maar vooral huise-

lijke sfeer. Centraal staat naast de opvang 
van de kindjes vooral de liefdevolle verzor-
ging en de omgang met de kinderen voorop. 
Kinderen leren er in groep samen spelen en 
worden gestimuleerd in hun algemene ont-
wikkeling.
“De dienst van de gemeente zorgt al jaren-
lang voor administratieve en pedagogische 
ondersteuning, zodat kinderbegeleiders zich 
kunnen concentreren op de ontplooiing van 
de op te vangen kindjes”, zo wist schepen 
Rombaut ons te vertellen.
De hele werking staat ook onder het toezicht 
van Kind en Gezin, want dan een waarborg 
is voor de optimale en kindgerichte opvang. 
Zo is er ook een dienstverantwoordelijke die 
regelmatig de onthaalouders bezoekt en 
zorgt voor begeleiding en ondersteuning. 
Hierdoor worden vormingsmogelijkheden 
aangeboden en raken alle administratieve 
verrichtingen opgelost.
Trui Lissens, de verantwoordelijke voor de 
dienst Kinderopvang benadrukt: “alle kin-
derbegeleiders maken het verschil in het 
leven van zovele kinderen en ouders. Zo 
bouwen ze dagelijks vanuit de kinderop-
vang mee aan onze toekomst. De kleine 
stapjes die daar worden gezet, kunnen dan 
doorgroeien in buitengewone sprongen en 
daarvoor zijn we die onthaalmoeders enorm 
dankbaar”.

Wij kwamen een foto nemen van al die 
moeders, die nadien nog gefeleciteerd wer-
den door het volledige schepencollege on-
der aanvoering van burgemeester Sierens. 
– (D.D.)

Een mooie groep vierde dertig jaar 
Kinderopvang. (D.D.)
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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)

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

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, The Boss, The Cave, 
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 NOVEMBER bij ons binnen 
zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een ontbijt voor 2 personen
+ 2 toegangskaarten concert
Kadril/KommilFoo of Guido Belcanto 
geschonken door De Korf

We vroegen aan onze lezers:

Waar bespaar je het vlugst op in huis?

A. Verbruik electriciteit
B. Verbruik water
C. Verbruik gas     

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. pralinévulling 48%
B. drankvulling 34%
C. crèmevulling 18%

Er waren 170 deelnemers

Winnaar werd Nele Verlet,
Adolf Daensstraat 17, Sint-
Amandsberg (48, 33, 19). Ze mocht 
haar waardebon van 100 euro 
afhalen bij Restaurant The Boss.
Proficiat !

Wonnen ook waardebonnen:  

Nicole Laureyns,
Simonne Huylebroeck,
Georgette Eekhout,
Francine Van Laecken,
Marc Van Laere,
Arnold Boerman,
Luc Claeys, Leen Beyaert, 
Machteld Dewijngaert

Redactie Wegwijs: 

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

Hebt u nieuws uit uw 
vereniging, familie, 
vriendenkring, laat het 
ons gerust weten. Neem 
contact op met ons, 
of stuur ons uw tekst, 
eventueel met foto.
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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 

kerstmarkt: 

11 december 2021

eindejaarsactie: 

1 december tot  

31 december 2021

nieuwjaarsdrink: 

30 januari 2022

meer info in de volgende Wegwijs
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De oplossing werd gevonden door de aankoop 
van een mooi stukje maar vrijliggend groen in 
de Kerkham, dat bovendien ook nog aansluit 
bij het Reinaertpark. In de gemeenteraad van 
27 mei jl. werd immers beslist om het perceel 
grond tussen het Reinaertpark en wat gekend 
is als 1000-vuren* (*af en toe parking, nu be-
plant met boompjes) aan te kopen van Elia. Het 
is ongeveer 1500 m2 groot. Bedoeling was om 
de zone op te nemen in het Reinaertpark en 
het van een passend beheer te voorzien.
Een van de voorbije dagen zagen we de tech-
nische dienst van de gemeente er actief met 
het plaatsen van een omheining, nadat al en-
kele dagen voordien de grasvlakte grondig 
werd gemaaid. We gingen op onderzoek uit 
en kwamen nu aan de weet dat hier een hon-
denweide werd gemaakt. Zeg maar een hon-
denlosloopzone. Blijkbaar was daar veel vraag 
naar, al zijn het vooral de baasjes van de hon-
den die daar om vroegen natuurlijk. De idee 
rijpte om zo’n zone te voorzien voor de eige-
naars met een hond. In samenspraak met onder 
meer het Agentschap Natuur en Bos werd deze 
zone voor de ontwikkeling hiervan uitgewerkt.

Honden hebben nu eigen 
losloopzone in de Kerkham
Een hondenweide ontbrak nog 
duidelijk in onze gemeente. Honden 
hebben ook nood aan wat ‘me-
time’, waarbij ze rustig kunnen 
snuffelen en even rondhossen of 
kennismaken of dollen met een 
soortgenoot. Of wat dacht u?

Een zicht op de pas gerealiseerde hondenloslopweide. (©D.D.)

Deskundige groen en openbare reiniging 
Andries Bogaert gaf ons bijkomende uit-
leg: “Er wordt gekozen om dit volledig in ei-
gen beheer (Technisch Uitvoerende Dienst) 
te plaatsen met kastanjehout om een maxi-
maal natuurlijke invulling te bekomen. Er 
zal ook een vuilnisbak komen en enkele zit-
bankjes aan de binnenzijde van het terrein. 
De toegang wordt voorzien aan de zijde van 

het voetbalplein (oefenterrein FC Destelber-
gen, vroeger VS Destelbergen). Het is immers de 
doelstelling om op termijn, het Reinaertpark te 
ontsluiten aan deze zijde. Van zodra het laatste 
materiaal (voor de creatie van enkele speelob-
jecten) geleverd wordt, kunnen we de effectieve 
opening plannen”, aldus Andries Bogaert. 

(D.D.)

 

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

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

20 duurzame 
appartementen

grootste fi etsenstalling 
van Gent 

warmtepompen & 
zonnepanelen

10 appartementen 
verkocht

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND

Wonderwijs nodigt uit…
Op vrije basisschool Wonderwijs ging op 1 sep-
tember 2021 om 8u25 de eerste schoolbel voor 
een schooljaar vol geluk! Een geluksvogel kwam 
op bezoek met een bijzonder ei. Het jaarthema 
“Geluk” wil de kinderen geluk laten beleven 
in al haar mogelijke facetten. Vorig schooljaar 
werd onze directeur Mevrouw Katrijn Van Hau-
wermeiren uitgezwaaid. We wensen haar nog 
veel geluk in haar verdere car-
rière. Ondertussen stond al 
een waardige vervangster te 
trappelen om de fakkel van 
directie over te nemen. Me-
vrouw Fabienne Criel is nu de 
trotse en gemotiveerde di-
rectie van onze Wonderwijze 
vrije basisschool.

Heeft u thuis een geluksvogel-
tje zitten dat op zoek is naar een leerrijk nest 
dat u wil laten genieten van de warmte en het 
engagement van ons fantastische team? Dan 
hebben we goed nieuws!

Wij plannen een rondleiding voor de ouders 
van de kinderen geboren in 2020op zaterdag 20 
november 2021 en zaterdag 19 februari 2022: 
Om 9u30 op de centrumschool, Kerkham 1 en-
Om 11uop de wijkschool, Haenhoutstraat 171. 
Wij hopen u snel te kunnen ontmoeten... Tot 
binnenkort!
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Daar was reden toe, want Frank Heye was 
inmiddels al meer dan dertig jaar koster-or-
ganist in de kerk. Eénendertig om precies 
te zijn, maar ook hier zorgden coronamaa-
tregelen dat de viering even werd uitge-
steld. Hij kreeg van de voorzitter van de 
kerkfabriek, Raymond Roels het “Gouden 
Ereteken van St-Bavo” uitgereikt dat hem 
door bisschop Lode Van Hecke was toege-
kend. “Een jubileumviering van meer dan 
30 jaren koster-organist is voor een kerk-
fabriek geen alledaagse gebeurtenis, we 
wensen Frank en zijn echtgenote Astrid 
in de hulde te betrekken”, zo verwoordde 
voorzitter Roels het. Voor zijn werk als kos-
ter kon hij altijd rekenen op een groep vrij-
willigers onder supervisie van erevoorzitter 
Denis Vercruyssen van de kerkfabriek.
Van de gelegenheid werd gebruik ge-
maakt om even de carrière van Frank Heye 

Frank Heye werd terecht gevierd voor 
30 jaar koster-organist in Destelbergen. 
(D.D.)

Frank Heye gevierd voor meer dan 30 jaar koster-organist
Frank Heye de koster-organist van de O.L.Vr. ter Sneeuwparochie van Destelbergen, 
werd zaterdag 9 september gevierd na afloop van de zaterdagmis.

te belichten. Zo weten we nu dat hij afstu-
deerde aan het Kon. Muziekconservatori-
um in Gent en dat hij talrijke eerste prijzen 
behaalde en het diploma 2de cyclus nieuwe 
structuur optie instrument, hij volgde ook 
curussen bij gekende meesters in binnen- 
en buitenland. Heye was ook verantwoor-
delijk voor de restauratie van het orgel in 
1994 en de modernisering/digitalisering 
ervan in 2016. Volgens de organist heeft 
Destelbergen een van de mooiste orgels 
uit de streek, en hij kan het dus weten als 
ervaringsdeskundige. De koster-organist 
richtte in 1996 ook het orgelcomité op dat 
nu zijn 25-jarig bestaan viert met een ju-
bileumconcert in de kerk op 14 november.
Frank Heye behaalde de voorbije jaren 
tal van prijzen in binnen- en buitenland 
waaronder de zilveren medaille van de 
Academie ‘Art, Sciences et Lettres’ in Pa-

rijs voor zijn artistieke 
verdiensten. Hij geeft 
overigens les aan de 
Kunstacademie in Gent 
en de Stedelijke Aca-
demie voor muziek, 
woord en dans in Ou-
denaarde. Hij is ook de 
organist die tijdens de 
weekendmissen voor 
een aangename af-
wisseling in de muziek 
zorgt en zoals men in 
de volksmond zegt: 
“hij kan er soms een se-
rieuze ‘lap’ op geven”, 
wist voorzitter Roels.

Frank Heye en echtgenote Astrid kregen 
ook felicitaties en een geschenk van bur-
gemeester Sierens en eerste schepen Ra-
man, het bestuur van de kerkfabriek Heilig 
Kruis uit Heusden gaf bloemen aan Astrid, 
en Frank Heye zelf kreeg een korf lekkere 
biertjes.  De hele kerk werd nadien uitge-
nodigd op een receptie in Domus. – (D.D.)

Opnieuw inbrakenplaag 
door gebrekkige 
verlichting?
Door de intrede van de herfst kwamen op-
nieuw meldingen binnen van diverse inbra-
ken in Destelbergen en vooral Heusden. In 
enkele straten verwijzen de bewoners daar-
voor naar de verlichting die door hoge bo-
men voor duisternius zorgt, of gewoon een 
gebrekkige verlichting.

Enkele dagen terug kregen velen inwoners 
reeds een Bin alarm voor een inbraak in de 
Leeuwerikenlaan. Ook in Heusden gingen de 
alarmbellen  blijkbaar reeds af .

Verder waren er twee inbraken in het Schou-
teerpark en blijkbaar was er ook een poging 
in het labo op het einde van dezelfde straat.

Enkelen bewoners maakten ons er attent op 
dat deze straat onvoldoende verlicht is. De 
straat verlichting zit verscholen achter of in de 
kruinen van de bomen langs deze weg. (D.D.)
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‘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 November
vanaf vrijdag 29 oktober

Ravioli van langoustine met piment d’Espelette en 
een warme crème van langoustine.

OF
Rundscarpaccio met gerookte forel en foiegras 

kubusjes, afgewerkt met zure room.
***

Everzwijnragout met Luikse siroop en chocolade,
bospaddestoelen en amandelkroketten.

OF
Dorade royale geserveerd met een risotto met 

chorizo.
***

Verloren brood met frambozen en pistacheijs.
OF

Mojito sorbet op braemhofwijze.

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

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

 
Glaasje cava of glaasje verse vitamientjes 

*** 
Mengeling van vienoisserie, sandwiches en pistolets, brood 

Verse eitjes op verschillende wijzes 

Uitgebreid kaas - en charcuterie assortiment met o.a. wildpasteien 

Gerookte zalm 

Verse fruitsla 

Assortiment muesli en ontbijtgranen 

Koffie, thee, verse chocomelk naar believen 

Het ontbijt start stipt om 9 uur en duurt tot 11.00u 
Verrassing voor de kinderen  

€35.00 per volwassene 
€17.00 voor kinderen onder de 12 jaar 
Gratis voor kinderen onder de 4 jaar 

Inschrijving voor woensdag 1 december .  
 

Lekker uitgebreid ontbijt met bezoek van de Sint 

Sint-ontbijt
Zondag 5 december

Lekker uitgebreid ontbijt
met bezoek van de Sint

Glaasje cava of glaasje verse vitamientjes
***

Mengeling van vienoisserie, sandwiches en pistolets, 
brood Verse eitjes op verschillende wijzes

Uitgebreid kaas- en charcuterie assortiment
met o.a. wildpasteien Gerookte zalm

Verse fruitsla Assortiment muesli en ontbijtgranen

Koffie, thee, verse chocomelk naar believen

Het ontbijt start stipt om 9 uur en duurt tot 
11.00uVerrassing voor de kinderen

35 euro per volwassene
17 euro voor kinderen onder de 12 jaar

Gratis voor kinderen onder de 4 jaar

Inschrijving voor woensdag 1 december

Oudejaarsavond menu  

Zet samen met ’t Braemhof oud naar nieuw in, en geniet van een spetterende avond, vol culinair 
genot, plezier en toffe muziek. 

                          Aanvang 19u00 stipt 
 

Champagne “M. Hostomme” vergezeld met mondgeneugten  

*** 

Foie gras met kweepeer en gemarineerde rabarber in zachte kruiden. 

*** 

Doradefilet met gekonfijte tomaatjes, basilicum en tijmbloemetjes afgewerkt met een vinaigrette 
van zachte kruiden. 

*** 

Sorbet van champagne en crème van perzik 

*** 

Gebraden rug van ree  kweepeertjes, gekonfijte worteltjes met komijn en jus van appelsien, 
stoofpeertje in de wijn  

fijne kastanjepuree met witte truffel 

*** 

Surprise Braemhof 

*** 

Om middernacht klinken we op het “Nieuwe Jaar” 

*** 
DJ met dansmogelijkheid 

 
Nachtelijke hongerremedie : kaas, stoverij, frietjes vanaf 0100u 

 
Deelname : 135 euro 

 

Dit omvat alle dranken tot 0400u (met uitzondering van sterke drank, cava en champagne) 
Kinderen onder de 10 jaar : 60 euro, Kinderen tussen 10 en 15 jaar : 85 euro 

Voor de kinderen serveren wij het menu in kleine porties  
Reservatie kan enkel telefonisch van woensdag tem zaterdag tijdens de kantooruren op 09/231.03.16. 

Uiterste datum voor reservatie :13 december 
Volledige betaling geldt als reservatie  

Storten kan op het nummer BE81 363055812224 en dit met vermelding van het juiste aantal en de 
reservatienaam .  

 

Oudejaarsavond menu  

Zet samen met ’t Braemhof oud naar nieuw in, en geniet van een spetterende avond, vol culinair 
genot, plezier en toffe muziek. 

                          Aanvang 19u00 stipt 
 

Champagne “M. Hostomme” vergezeld met mondgeneugten  

*** 

Foie gras met kweepeer en gemarineerde rabarber in zachte kruiden. 

*** 

Doradefilet met gekonfijte tomaatjes, basilicum en tijmbloemetjes afgewerkt met een vinaigrette 
van zachte kruiden. 

*** 

Sorbet van champagne en crème van perzik 

*** 

Gebraden rug van ree  kweepeertjes, gekonfijte worteltjes met komijn en jus van appelsien, 
stoofpeertje in de wijn  

fijne kastanjepuree met witte truffel 

*** 

Surprise Braemhof 

*** 

Om middernacht klinken we op het “Nieuwe Jaar” 

*** 
DJ met dansmogelijkheid 

 
Nachtelijke hongerremedie : kaas, stoverij, frietjes vanaf 0100u 

 
Deelname : 135 euro 

 

Dit omvat alle dranken tot 0400u (met uitzondering van sterke drank, cava en champagne) 
Kinderen onder de 10 jaar : 60 euro, Kinderen tussen 10 en 15 jaar : 85 euro 

Voor de kinderen serveren wij het menu in kleine porties  
Reservatie kan enkel telefonisch van woensdag tem zaterdag tijdens de kantooruren op 09/231.03.16. 

Uiterste datum voor reservatie :13 december 
Volledige betaling geldt als reservatie  

Storten kan op het nummer BE81 363055812224 en dit met vermelding van het juiste aantal en de 
reservatienaam .  

 

Samen met ’t Braemhof van oud naar nieuw
en geniet van een spetterende avond,

vol culinair genot, plezier en toffe muziek.

Aanvang 19u00 stipt

Champagne “M. Hostomme”
vergezeld met mondgeneugten

***
Foie gras met kweepeer en gemarineerde rabarber

in zachte kruiden.
***

Doradefilet met gekonfijte tomaatjes,
basilicum en tijmbloemetjes afgewerkt

met een vinaigrette van zachte kruiden.
***

Sorbet van champagne en crème van perzik
***

Gebraden rug van ree, kweepeertjes,
gekonfijte worteltjes met komijn en jus van appelsien, 

stoofpeertje in dewijn,
fijne kastanjepuree met witte truffel

***
Surprise Braemhof

***
Om middernacht klinken we op het “Nieuwe Jaar”

***
DJ met dansmogelijkheid

Nachtelijke hongerremedie: 
kaas, stoverij, frietjes vanaf 1 uur

Deelname: 135 euro
Dit omvat alle dranken tot 4 uur

(met uitzondering van sterke drank, cava en champagne)
Kinderen onder de 10 jaar: 60 euro,

Kinderen tussen 10 en 15 jaar: 85 euro
Voor de kinderen serveren wij het menu in kleine porties

Reservatie kan enkel telefonisch van woensdag t.e.m. 
zaterdag tijdens de kantooruren op 09/231.03.16.

Uiterste datum voor reservatie: 13 december
Volledige betaling geldt als reservatie.
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Tijdens de opendeur zal het bedrijf een be-
perkte productie draaien, zodat bezoekers 
eventueel met hun gezin (kinderen inbegre-
pen) eens duidelijk kunnen zien wat het be-
drijf uit de Houtstraat in Destelbergen in feite 
voorstelt. Om het aanlokkelijk te maken zijn 
ook proeverijen voorzien, voor de kinderen is 
er zelfs begeleide animatie. Het moet een inte-
ressante kennismaking worden met het bedrijf 
want sinds mei heeft men een groot contract 
binnengehaald, waardoor men dit jaar alleen 
al 20% meer volume draait. En dat moet men 
ook kunnen opvangen met extra personeel.
Plant Manager Bert Vandecasteele benadrukt: 
“Voor ons is dat dus met een dubbel doel, wij 
willen het bedrijf eens in de schijnwerper stel-
len want onbekend is onbemind, maar we 
hebben ook tevens heel wat openstaande va-
catures. En die vacatures, zeker zo’n tiental, 
moeten we toch kunnen invullen, want we 
staan voor een enorme expansie omdat we 
een heel belangrijk order hebben binnenge-
haald. Ons bedrijf geeft werkzekerheid, maar 
we kunnen dat best tonen met een opendeur 
waarbij geïntereseerden kennis kunnen maken 

AMANDO IN DE HOUTSTRAAT
IN DESTELBERGEN

Imperial Meat Products 
organiseert opendeur 
om personeel te werven

Een van de grootste bedrijven in Destelbergen, 
in de volksmond goed gekend als Amando, maar 
officieel deel uitmakend van Imperial Meat Products, 
organiseert op zaterdagmorgen 20 november een 
open deurmoment. Bedoeling is dat publiek uit de 
regio eens komt kennismaken met het bloeiend 
bedrijf,  dat bovendien nu onderhevig is aan een 
enorme expansie.

met de werking van het bedrijf,” weet 
hij.
Amando bestaat al heel lang als vlees-
verwerkend bedrijf. Het werd ergens al 
in 1908 opgericht en bleef steeds maar 
groeien. Het bedrijf evolueerde in 1953 
onder leiding van Jozef de Spiegeleire 
naar Imperial Vleeswaren. De groep 
rookte toen eigenhandig salami vol-
gens de oude ambachtelijke procedés 
die zijn vader en grootvader hem had-
den bijgebracht. Om een lang verhaal 
wat in te korten: in 1978 komt Amando 
dat toen nog een onafhankelijk be-
drijf was, zich in de Houtstraat in Des-
telbergen vestigen. Het bedrijf vormt 
er nu sinds het nieuwe millenium een 
sterke speler binnen de Imperial groep 
met als naam divisie Amando. Imperial 
Meat Products telt in ons land nu zo’n 
vijf verschillende vestigingen, met een ge-
meenschappelijke zetel in Lievegem. In de re-
gio kennen we ook nog Dacor uit Zwijnaarde, 
Cornby in Gent en Imperial. Alle units zitten in 
de vleesverwerking of voedingsindustrie, er is 

samenwerking met Stegeman in Nederland en 
overkoepelend vormen ze een onderdeel van 
het grotere Sigma. In de Benelux werken 1.100 
medewerkers in zes productieplants zo lezen 
we op de website.

“Amando in de Houtstraat verwerkt en levert 
de gekende producten met merknamen als 
Aoste, Marcassou, Justin Bridou, Leielander, 
WW en Disney”, vertelt de Plant Manager. “Er 
werken nu zo’n 120 mensen in dagdienst of in 
twee ploegen (6-14 en 14-22u.). Amando is dus 
al heel lang een gekende firma in de regio”.

Wie een passende job zoekt en ook graag eens 
kennismaakt met het bedrijf, moet zeker eens 
langsgaan op zaterdagvoormiddag 20 novem-
ber (9-12u.) in de Houtstraat 50 in Destelber-
gen. Een ruime parking laat toe om met de 
auto of de fiets te komen zodat je eens rus-
tig kan kennismaken met de werking van het 
bedrijf. Voor geïnteresseerden is er een ruim 
aanbod in de vacatures: men zoekt een su-
pervisor, lijnwerkers en machinebedienaars in 
productie, order pickers, nachtwerker en noem 
maar op.

Er is dus wel wat keuze. En om het heel aange-
naam te maken zal je echt kunnen kennisma-
ken met de producten zelf, wat op zich al een 
interessante uitnodiging vormt.  – (D.D.)   
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Ik ben Inneke, logopediste en stemtherapeute. Vocally is mijn
gloednieuwe praktijk in Destelbergen waar ik sinds kort stem- en
articulatieproblemen bij zowel kinderen, volwassenen als ouderen
behandel.

-Kan je één of meerdere klanken niet goed uitspreken waardoor je
verstaanbaarheid beïnvloed wordt? (articulatietherapie)
-Klinkt je stem hees, schor, te zacht, te luid of ervaar je andere
aanhoudende stemproblemen? (stemtherapie)
-Vereist jouw job een verzorgde uitspraak en/of een warme,
draagkrachtige stem? (stem- en uitspraakcoaching)
-Hou je van zingen, maar wil je meer ademhalingscontrole en een
gezonder stemgebruik tijdens het zingen? (zangcoaching)

Indien je meer info wenst, neem gerust contact met me op via
onderstaande gegevens.

 
 
 

GSM: 0478/76.02.04
MAIL: inneke@vocally.be
SITE: www.vocally.be
ADRES: Nijverheidsstraat 3, 9070 Destelbergen

Dendermondestw 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

Wij zijn benieuwd of je echt alles voor kerst 
tweedehands kan vinden. Daarom gingen 
we nu al eens piepen achter de schermen. 
Nicole werkt als vrijwilliger in de sortering 
van het kerstgerief. Zou dat leuk zijn? En 

hoe werkt dat precies?
Nicole, is het voor jou 
het hele jaar door 
kerst? 
“Ja, ik vertoef bijna 
heel het jaar in kerst-
stemming (lacht). Men-
sen schenken ons het 
hele jaar door kerstge-
rief. Vroeger sorteer-
den en prijsden we alles 
in oktober en novem-
ber, maar nu doen we 

Achter de schermen van De Kringwinkel
Vanaf dinsdag 30 november zorgt De Kringwinkel Open Plaats voor enkele 
lichtpuntjes in de donkerste maand. Eerst is er de Kerstweek en daarna volgt 
een grote boekenmarkt. 

dat het hele jaar door. Dat werkt beter, en 
we moeten ook nooit meer stressen!”

Kerstversiering sorteren,
hoe werkt dat eigenlijk? 
“Dat gaat van grote dozen tot heel klei-
ne bakjes. Eerst en vooral zijn er natuurlijk 
kerstbomen, slingers en lichtjes. Dan zijn er 
een heleboel soorten figuurtjes voor in de 
boom. En natuurlijk kerstballen! We sorte-
ren alles op stijl en materiaal, soms zelfs op 
kleur, zodat we sets kunnen maken waar 
alles bij elkaar past. En zodat we alles con-
sequent kunnen prijzen. Voor een paar eu-
ro’s kan je al een hele boom versieren.”
Maar niet alles is voor de kerstboom. Wat 
ik hier allemaal zie… Ik wist niet dat er zo-
veel kerstdecoratie bestond! 

“Ja, je kan je huis helemaal in kerst- 
sfeer brengen met kerstsokken, beeldjes, 
guirlandes, sterren, appeltjes, engeltjes, 
sneeuwmannen en allerlei winterfiguren. 
Er is keuze tussen heel verschillende stijlen, 
van sober tot vollen bak blingbling. Som-
mige stukken zijn echt heel bijzonder. Kijk 
es naar deze draaimolen, dat kost normaal 
honderden euro’s! En dan zijn er ook nog 
kaarsen en kaarsenhouders, kaartjes, ad-
ventskransen,…” 

Ik las ergens: ‘Alles voor de feesten vind 
je bij De Kringwinkel.’ Klopt dat echt? 
“Eten en drinken verkopen we niet, maar 
voor de rest vind je hier alles. Voor de 
feesttafel zijn er speciale glazen, servies, 
tafellakens, servetten, kaarsen en kaarsen-
houders in alle vormen en maten. Er zijn 
cd’s met kerstmuziek. Bij de kleding vind je 
kersttruien en feestelijke outfits, en trou-
wens ook skipakken en schaatsen. En ui-
teraard vind je veel speelgoed en andere 
mooie spulletjes om cadeau te doen. En we 
hebben toepasselijk inpakpapier en linten 
om alles mooi in te pakken.” 
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Kerstmis, da’s knuffels 
en gezelligheid!

Kerstballen zijn er in alle mogelijke soorten en maten.
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LICHTRIJKE HALFOPEN GEZINSWONING 
MET 3 SLAAPKAMERS EN PRIVATIEVE PARKEERPLAATS 

RUIME GEZINSWONING MET 3 SLAAPKAMERS 
EN APARTE PRAKTIJKRUIMTE

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES

>  Centrumligging in bruisende, gegeer-
de 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

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

www.acasa.be09 321 03 00

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

BEZOEK NU ONS INGERICHTE 
MODEL APPARTEMENT

Wonen in Gent, tussen water en groen.
09 321 03 00 - WWW. STAPELPLEIN.BE

PROJECTONTWIKKELING

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

LAATSTE DUPLEX PENTHOUSE APPARTEMENT 
MET TERRAS VAN 55 M²

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

BEZOEKMOMENT ZONDAG 24 OKTOBER | 10 - 16 U
O N T D E K  O N Z E U N I E K E  S A L O N C O N D I T I E S

Misschien geef ik dit jaar
vooral boeken cadeau.
“Een goede keuze! Kookboeken zijn 
populair, en nu zijn er ook mooie boe-
ken rond het kerst- en winterthema. 
Als je nog meer keuze wil, kan je de 
week nadien ook naar onze grote 
boekenmarkt komen. Dat is een stock-
verkoop met heel lage prijzen. Het zijn eindereeks boeken, maar 
nog prima van kwaliteit, en het aanbod is heel groot. Ook platen, 
cd’s en dvd’s trouwens. Alles is héél goedkoop, dus je kan een he-
le stapel films en series cadeau geven.

Kijk jij zelf ook uit naar de feesten, Nicole?
“Wel, op een jaar tijd verwerken we hier zo’n 15 paletten met in 
totaal 420 bananendozen vol kerstgerief... En toch ben ik het in 
december nog niet beu! Ik kijk er vooral naar uit om alles klaar te 
zetten in onze twee Kringwinkels en erbij te zijn tijdens de Kerst-
week. Dat is altijd een gezellige sfeer. Maar tegen half december 
staat mijn hoofd al naar carnaval, Valentijn en Pasen.”

KERSTWEEK
Dinsdag 29 november t.e.m. zaterdag 4 december
Telkens van 10u tot 17u30
De Kringwinkel Open Plaats - Dendermondesteenweg 525

BOEKENMARKT
Woensdag 8 december t.e.m. zaterdag 11 december
Telkens van 10u tot 17u30 
Oude Kringwinkel van Destelbergen
Dendermondesteenweg 531a
(15 m van de huidige Kringwinkel,
die dan intussen ook open is.)

Kerstversiering is er ook voor 
kleine boompjes en zelfs
voor de oren! 
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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)

Opnieuw
Halloweentocht

van KFC Heusden
Zondag 31 oktober is het opnieuw Hal-
loween in Heusden. Dan organiseert KFC 
Heusden samen met honderd vrijwilligers, 
weer het vermaarde Halloweenspekta-
kel. De klassieker in Heusden werd in een 
nieuw kleedje gestoken en is aan zijn ne-
gentiende uitgave toe. Volgens de info die 
we kregen werden voor enkele ‘specials’ 
gezorgd en zal het dus opnieuw griezelen 
worden in de donkere steegjes of wegel-
tjes van Heusden, waar het vermoedelijk 
ook nog zal spoken. De route beloopt zo’n 
acht kilometer met onderweg de nodige 
stops en effecten. 

Het programma voor de jongsten start tus-
sen 18 en 18u30, voor de kindjes zijn er 
enkele nieuwe elementen voorzien zoals 
special effects, schminkstand enz. Alle acti-
viteiten starten in het Halloweendorp dat 
opgetrokken is binnen het complex van 
KFC Heusden. Je kan starten tot 21u30 en 
rond 24 uur is er de prijsuitreiking. In het 
Halloweendorp op KFC Heusden zijn er 
food- en drinkstands en dancing vibes tot 
1 uur.

Om binnen te mogen is een Covid-safe 
pass verplicht en te tonen aan de ingang 
van het Halloweendorp, het moet dus ge-
nieten worden zonder mondmasker.

Info en inschrijvingen gebeuren via de 
website van KFC Heusden, deelnemen kost 
in voorverkoop 5 euro inbegrepen een 
drankbon. Inschrijven kan via www.forms.
gle/gZteXVNDPGoJ5mdr8 - Doe je dit reeds 
in voorverkoop dan ontvang je aan de start 
het drankbonnetje. – (D.D.)
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Nuit de Folie Destelbergen 
Dendermondesteenweg 475
9070 Destelbergen

Nuit de Folie Dendermonde
Brusselsestraat 49
9200 Dendermonde www.nuitdefolie.be

Profi teer van 10% directe korting
op de nieuwe Woody wintercollectie!
Enkel bij afgifte van deze bon. Korting geldig tot 30/11/2021. 
Niet cumuleerbaar met andere kortingen of acties.

astrix.b
e

FRAAI_02006_AD Woody_210x297_2.indd   1 21/09/2021   11:22
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DINSDAG 16 NOVEMBER
WOENSDAG 17 NOVEMBER
DONDERDAG 18 NOVEMBER
VAN 10U tot 18U

Wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud Gentbrugge
moet zorgen voor minder doorgaand verkeer
Het ontwerp voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud Gentbrugge is eindelijk klaar. Dit plan 
moet de verkeersveiligheid, leefkwaliteit en bereikbaarheid van de beide wijken verbeteren. Op 22 
november legt het college het voorstel voor het wijkmobiliteitsplan voor aan de Gentse gemeenteraad. 
Er zullen altijd mensen zijn die het wel goed vinden, maar als zelfs fietsers, chauffeurs, grote bedrijven 
en kleine handelaars niet tevreden zijn, dan zegt dat wel iets. Ook buurgemeente Destelbergen klaagt. 
Wordt vervolgd...

Bij de plannen werd rekening gehouden met 
de wensen van de bewoners en middenstan-
ders zo laten burgemeester De Clercq en 
schepen Watteeuw weten. Het is wel duide-
lijk dat de plannen gericht zijn op het ont-
raden van doorgaand verkeer. Daarbij wordt 
ook éénrichtingsverkeer ingevoerd in tal van 
straten.
Het door de meerderheidspartijen goedge-
keurde voorstel zoekt een evenwicht tussen 
het oplossen van knelpunten rond onder an-
dere leefkwaliteit en verkeersveiligheid en 
het garanderen van de autobereikbaarheid 
van de wijken. Dat resulteert in minder door-
gaand verkeer en veiligere straten, maar nog 
steeds goed bereikbare scholen, handelaars, 
bedrijven en andere attractiepolen. De har-
ten van de woonwijken worden gevrijwaard 
en doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Voor Gentbruggebrug wordt voorgesteld 
om de brug open te houden voor verkeer uit 
de wijken. Het plan zorgt voor minder door-
gaand gemotoriseerd verkeer in de Gent-
bruggestraat door circulatiewijzigingen en 
een verkeersfilter aan de voet van de brug 
(kant Gentbruggestraat). Voetgangers, fiet-
sers, openbaar vervoer, hulpdiensten en huis-
vuilophaling kunnen hier gewoon door. 
De Nijverheidskaai krijgt voluit de functie 
van fietsas en groenklimaatas, waarbij de 
kmo-zone bereikbaar blijft via een circula-
tielus vanaf de Dendermondsesteenweg. 
Er komt éénrichtingsverkeer van west naar 
oost, en het stukje Waterkluiskaai onder de 
Gentbruggebrug wordt éénrichtingsverkeer 
van oost naar west. Door die maatregel kan 
je nog wel over Gentbruggebrug als je van-
uit de Gentbruggestraat links naast de brug 
naar beneden gaat rijden, en dan onder de 
brug door via het kleine stukje Waterkluis-
kaai opnieuw naar en over de brug kunt rij-
den. Dat is een mogelijkheid om toch over de 
brug te rijden. 

GENTBRUGGE
De Frederik Burvenichstraat in Gentbrugge 
wordt een vrachtwagenarme straat en wordt 
ook autoluwer door de circulatiemaatrege-
len aan Gentbruggebrug. Om de straten aan-
genamer te maken en doorgaand verkeer te 
ontmoedigen, worden onder meer stukken 
Oude Brusselseweg, Ankerslaan en Odilon 
Vander Lindenstraat éénrichtingsverkeer.
De vernieuwde dynamiek van het Gentbrug-
geplein wordt versterkt als een rustig en 
aangenaam wijkplein. Door gemotoriseerd 
verkeer tussen Emanuel Hielstraat en Gent-
bruggekouter te beperken, wordt het aantal 
verkeersbewegingen tussen de Sint-Simon-
straat en Emanuel Hielstraat verminderd. Zo 
wordt de omgeving tussen twee scholen een 
veiligere buurt.
In de Dampoortwijk blijft de Dendermondse-
steenweg een belangrijke ontsluitende func-
tie hebben in beide richtingen en worden 
verschillende woonstraten éénrichtingsver-
keer, waardoor het doorgaande verkeer 
wordt ontmoedigd. De rust voor bewoners 
wordt gegarandeerd door éénrichtingsver-
keer te organiseren in het stukje Forelstraat 
tussen Heernislaan en Toekomststraat, in de 
Wolterslaan, in de Destelbergenstraat, in de 
Engelstraat en in de Adolf Baeyensstraat. 
Daardoor komt er in al die straten natuur-
lijk ook ruimte vrij voor voetgangers, fietsers, 
terrassen en vergroening.
Het wijkmobiliteitsplan bestaat uit verschil-
lende lagen. Naast het voorstel komen er 
nog verschillende acties die de veiligheid en 
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

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

• Weekdagen: lunch aan 15 euro
• Altijd VERS klaargemaakt à la minute
• Specialiteit: côte à l’os
• Verschillende suggesties vis
• Groot, gezellig terras
• Vlakbij E17 en R4
• Ruime parking

VIER OUDJAAR IN THE BOSS
Binnenkort meer info op de website

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

Hier en daar Halloweentochten
Voor de aankondiging van de halloweentocht in de wijk Ledebeek (23 oktober) waren alle 
inschrijvingen volgeboekt, maar in de wijk Scheldehof (Eenbeekeinde) plant men ook een 
Halloweentocht en wel op zaterdag 30 oktober zo rond 19 uur. Ook daar zijn er enkele ac-
tiviteiten met de kinderen die verkleed door de wijk zullen trekken. Op zondag 31 oktober 
organiseert KFC Heusden de jaarlijkse Halloweentocht in Heusden, met start op het voetbal-
complex vanaf 18u. Zie ook elders. – (D.D.) 

het comfort van verschillende weggebruikers 
verhogen. Zo zullen een aantal fietsstraten 
worden ingericht, worden een aantal kruis-
punten aangepakt, worden veilige schoolom-
gevingen gerealiseerd en kan vrijgekomen 
ruimte anders worden ingericht. 
Het wijkmobiliteitsplan werd opgestart in de-
cember 2019 met een infomarkt. Nadien le-
verden bewoners en betrokkenen input over 
knelpunten in de wijk. Dit is gebeurd aan de 
hand van een uitgebreid participatietraject. 
Via verschillende kanalen werd feedback 
doorgegeven aan het Mobiliteitsbedrijf. Op 
basis van de knelpunten die werden aange-
geven en de data die het Mobiliteitsbedrijf 
verzamelde, werden een aantal scenario’s 
opgemaakt en voorgesteld in een tweede in-
formatieronde.
Er kwamen heel wat reacties op de scenario’s 
die in de wijken Dampoort en Oud Gentbrug-
ge voorgesteld werden. Vanuit deze reacties 
én verder onderzoek werden alle mogelijke 
circulatie-ingrepen en hun effecten bere-
kend en afgewogen en werd op die manier 
een finaal voorstel opgemaakt. De proce-
dure wordt nu opgestart om het voorstel op 
de Gentse gemeenteraad van 22 november 
ter goedkeuring voor te leggen. Hierna zal 
iedereen in de wijken op de hoogte worden 
gebracht via een brochure met plan en een 
informatiemoment. 
De uitrol is voorzien voor het najaar van 
2022, dus na de huidige werken aan Dam-
poort. Na zes maanden start de evaluatie en 
wordt het plan grondig geëvalueerd. Daar 
worden ook de bewoners van de wijk bij be-
trokken. Indien nodig wordt er bijgestuurd.
(D.D.)
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Maatwerk is ons vak, reeds 3 generaties lang !

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

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

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

Niet dat we het goede nieuws even willen 
temperen, maar de waarheid heeft duidelijk 
zijn rechten. De autotunnel die op termijn 
onder de Dampoort komt (tussen de Kas-
teellaan en de Afrikalaan/Koopvaardijlaan) 
zal er zeker niet komen voor 2032. Minister 
van Mobiliteit Lydia Peeters maakte wel geld 
vrij in de begroting (zo’n 460 miljoen euro), 
maar stelde toch in uitzicht dat de eerste spa-
desteek voor de tunnel onder de Dampoort 
er pas binnen tien jaar zal komen. Het bou-
wen van zo’n tunnel, liefst vijfhonderd meter 
lang, zal zeker twee jaar in beslag nemen. Het 
rekensommetje is dan vlug gemaakt. Binnen 

Tunnel Dampoort zeker niet voor 2032,
wel tramuitbreiding

tien jaar zal de prijs voor de realisatie nog 
oplopen zodat er zeker extra geld zal nodig 
zijn. Maar zo ver willen we nu toch niet voor-
uitlopen op de nog niet eens geplande wer-
ken. Op dit ogenblik is men nog volop bezig 
met de huidige werken aan de Dampoort 
waarbij voorrang werd gegeven aan de reali-
satie van de Verapazbrug. Die brug moet het 
verkeer van de Muidelaan naar de Koopvaar-
dijlaan leiden. De werken aan de Dampoort 
gaan in de volgende maanden naar een be-
langrijke fase met enorm veel verkeershinder 
vooraleer die brug er ook zal liggen.
Het is dus nogal duidelijk dat de werken 

die nu worden uitgevoerd zeker nog niet in 
functie staan van een later geplande tunnel. 
Die plannen (een tunnel onder de Dampoort) 
had men al vijftig jaar geleden en later moe-
ten maken toen er ook al eens meer sprake 
was in de media van een tunnel als oplossing 
voor het verkeersprobleem. Maar die plan-
nen werden nooit doorgedrukt, er werd al-
tijd eerst naar andere oplossingen gezocht. 
Navraag bij de dienst Wegen en Verkeer 
Oost-Vlaanderen bevestigen dat vermoeden, 
het is dus nog meer dan tien jaar wachten 
op een tunnel. Maar er is hoop: met het geld 
dat nu ter beschikking staat van de stad Gent 
zullen twee tramlijnen worden verlengd 
of gerealiseerd. Zoals verwacht zal tram 4 
doorgetrokken worden van het Neuseplein 
tot aan de Dampoort. Die doortrekking, de 
afbuiging van tramlijn 4 dus, stond al op 
de plannen waarbij sprake was van de Ver-
apazbrug. Het gaat om iets meer dan een ki-
lometer tramsporen richting Dok-Zuid. Waar 
precies het eindpunt zal komen moet nog 
uitgewerkt, maar we vermoeden dat men 
niet over de Dampoortbrug zal gaan, al zijn 
we dat toch niet zeker.
Heel belangrijk wordt een nieuw stuk tram-
lijn (tram 7) tussen Dampoort en Gent Sint-
Pieters, met duidelijk aansluiting naar de 
Kortrijksesteenweg. Hier gaat het om een 
budget dat al in 2020 was vastgelegd, en 
waarbij nu ook voorzien is in een tunnel 
voor de R40 onder de Heuvelpoort, met aan-
sluitend een nieuw plein tussen het Museum 
voor Schone Kunsten en het vroegere Casino 
nu Smak (en nu nog deels een parking). – 
(D.D.)

De Verapazbrug is de reden waarvoor nu de derde fase van de 
heraanleg van de Dampoort wordt ingezet. (©stad Gent) 
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Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

van 12:00 tot 15:00 en 18:00 tot 22:00Volg ons op en

KERSTDAG-MENU

OUDEJAARSAVOND

Op zoek naar een logopedist?

Hoe ik jou kan helpen:

Leerproblemen & 
-stoornissen
Moeilijkheden op vlak van 
lezen, rekenen en spelling

Articulatiestoornissen
Problemen op vlak van 
verstaanbaarheid 
(fonologisch en fonetisch 
articulatieprobleem)

Taalstoornissen
Vertraagde taalontwikkeling 
bij taalbegrip- en productie

Afwijkende 
mondgewoonten
Foutieve mondgedragingen 
die aanleiding geven tot 
problemen op vlak van 
articulatie en orthodontie

Meer weten? Surf naar:  
www.logopedietweespraak.be

Hallo! Ik ben Lotte, een enthousiaste 
logopediste met een hart voor kinderen. 
Ik hecht veel belang aan ondersteuning op 
maat van het kind en open communicatie 
tussen alle betrokken partijen.

Meer info stond in vorige Wegwijs.
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.

Parthenon
Veldekensstraat 64 - 9070  Destelbergen - 0474-272 157

WOENSDAG 3 NOVEMBER, 19u30

Jean-Paul Van Bendegem

25 December (van 18.00 u tot 21.00 u)

Hapjes van de chef
***

  Carpaccio van ree, gemarineerde schorseneren,
zalf van gegrilde ganzenlever 

***
 Artisanale kroket van fazant

***
Pastinaak roomsoep, gerookte paling,

kervelolie (+ 5 euro )
***

Traag gegaarde picanha van Schotse hooglander, 
boschampignons, zalf van romanesco 

***
Appelbeignets, vanille -roomijs 

60 euro p.p.  -  Enkel op reservatie 

Aanvang om 19 uur

Coupe champagne, hapjes van de chef 
***

Tartaar van Txogitxu,zalf van gepofte knolselder,
Caviaar “Imperial Heritage”

***
 Ravioli van fazant, bouillon van boschampignons, 

wintertruffel
***

Kroket van pulled wild boar
***

Gegrilde West - Vlaams rood, zalf van boschampignons, 
truffelsaus, chips van knolselder

***
Chocoladefantasie van de chef:

Pana cotta - chocolademousse - brownie - crumble
Koffie met mondversnaperingen 

We toasten op 2022 met een glaasje Champagne 

Dj Robbe verzekert u ambiance tot in de vroege uurtjes 
***

120 euro p.p, all-in 
Met wijn - frisdrank - licht bier van het vat tot 24.00u

Enkel op reservatie via mail of telefonisch
Uw reservatie is pas bevestigd na betaling 

Betalen kan cash of via overschrijving : BE03 0689 4026 5584
Bij overschrijving uw naam, aantal personen, en 

Oudejaarsavond te vermelden.
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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

Briljanten huwelijksjubileum
Adrien en Rachel Geijsen-Elderweirt
Wanneer je als uitgever op jubileum-bezoek mag gaan bij ex-buren, 
is het altijd iets speciaals. Adrien en Rachel vierden hun 65ste huwe-
lijksverjaardag. Niet alledaags. Beiden zijn nog goed bij de les. Dat we 
ons aan enkele grappige anekdotes konden verwachten, is zeker geen 
verrassing.  Schepenen De Sutter en Wim Raman gaven een officieel 
woordje, zoals gebruikelijk. Adrien woonde in de Bijlokestraat op de 
grens van Destelbergen en Sint-Amands-
berg toen hij Rachel leerde kennen. Zij was 
de dochter van de uitbaters van Café Rol-
baantje in Gentbrugge. Ze trouwden in 
1956 en vestigden zich in de Kunststraat 
aan het Heernisplein in Sint-Amandsberg. 
In 1965 verhuisden ze naar de Belgiëlaan in 
Destelbergen, waar ze nog steeds wonen. 
Ondertussen waren twee zonen geboren. 
Werner (1962) en Wim (1964). Die zorgden 
op hun beurt al voor zes kleinkinderen, en 
ondertussen is er ook al één achterklein-
dochter van 1,5 jaar de familie komen ver-

voegen. Adrien was glazenier, maakte vele glasramen die her en der 
in de streek nog steeds te bewonderen zijn. Zoon Wim en kleinzoon 
Wouter zijn ondertussen ook in deze glazeniers-stiel bedrijvig.  Rachel 
werkte destijds in de GB. Als koppel hebben ze veel voor de parochie 
gewerkt:  kaartenverkoop voor Vlaamse kermissen, helpen op wafel-
bak, kaartje leggen,… Ze zijn dan ook gekend op het Eenbeekeinde.
Reizen met de caravan hebben ze meer dan dertig jaar gedaan. Als 
lid van Vakantiegenoegens beleefden ze mooie trips in Europa. Later 
werd dit meer naar Groede, hun geliefde vakantieplek in Nederland.

Er valt veel te vertellen over de deugnie-
terijen die Rachel ooit uitstak bij vrienden. 
Zo heeft ze eens bij voormalig schepen Ro-
land Kerckaert een bord gehangen: “huis te 
koop”, zomaar voor de lol. En die begreep 
maar niet waarom er zoveel belangstelling 
was in de straat. Tot ze merkten dat ‘iemand’ 
een bord TE KOOP aan de gevel en brieven-
bus had bevestigd. Of ook nog “Hier kinder-
opvang”… 
De twee zijn nu stevige tachtigers, maar nog 
altijd goedlachs. We wensen het koppel nog 
vele gezonde jaren toe. – J.C.

Jubilea deze maand

Diamanten huwelijksjubileum Brossé-Bekaert
Roland en Agnes Brossé-Bekaert hebben er een fijn leven opzitten. Ze leerden elkaar op jon-
ge leeftijd kennen op het speelplein ‘Kindervreugd’ in de Wasstraat, een buurt dicht bij de 
Dampoort waar ze beide ook woonden. Roland was de jongste zoon uit het toenmalige café 
De Hoprank aan de Dampoort, Agnes een van de knappe dochters uit zetelwinkel Bekaert 
aan de Dendermondsesteenweg. Toen ze beide negentien waren huwden ze op 1 juli 1961, 
en vrij snel was er dochter Daisy die het huwelijksgeluk kwam vervolledigen. In 1973 kochten 
ze hun woning in de Pasteurstraat in Destelbergen. Het koppel had elk een vaste job, maar in 
de weekends runden ze het café in sporthal Bateas, waar ook enkele sportclubs actief waren. 
In 1975 werd later nog de tweede dochter Sandra geboren. Ze hebben inmiddels ook al drie 
kleinkinderen met Jolien, Lore en Lien.
Het koppel was heel ondernemend, ging vaak op vakantie naar de Costa Brava, de Arden-

nen, de Azurenkust of Italië. Roland 
werd actief als een vertegenwoordi-
ger van het houtbedrijf Van Hoore-
beke. Ze verhuisden toen naar het 
Schouteerpark, maar toen Roland 
vervroegd met pensioen kon maak-
te hij met schoonzoon Peter zijn 
droom waar: een eigen houtbedrijf 
’t Houtboerke. En nu genieten ze 
van hun oude dag. – (D.D.)

Gouden jubileum Eddy D’hondt en Sabine Vindevogel
Deze twee kwieke zeventigers leerden elkaar kennen op een trouwfeest in de Britannia in Heusden. 
Ze waren beide 17 jaar. Eddy moest toen naar het leger pas twee jaar erna sloeg de vonk weer over. 
In 1961 huwden ze in Mariakerke en ze vestigden zich ook daar. Eddy werkte lang bij de Post terwijl 
Sabine aan de slag ging bij een apotheker. Nadat Koen en Els geboren waren verhuisden ze in 1988 
naar de Heidestraat in Heusden. Het waren de buren van schepen Eva Rombaut dit ook de speech gaf 
op 9 oktober in feestzaal De Lage Vuurse. Na heel wat reizen en riviercruises beslisten de jubilarissen 
om nog eens te verhuizen naar de nieuwbouwappartementen in de Muggenwegel in Heusden. Ze zijn 
ondertussen ook de fiere grootouders van liefst zeven kleinkinderen. Het koppel is een trouwe voetbal-

fan, en dan vooral van KFC Heusden en AA Gent. 
Ze genieten nu nog regelmatig van een etentje 
en een pintje drinken. We wensen hen nog vele 
jaren in goede gezondheid. – J.C.
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ONTDEK DE NIEUWE D-MAX 
IN JOUW BUURT !
ROADSHOW BIJ AUTO'S MARTENS 
VAN 7 TOT EN MET 10 MEI! 
OF OP ISUZU.BE

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

& assistentie garantie

5JAAR 100.000km

1 T3,5 T

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

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

AUTO'S MARTENS
Antwerpsesteenweg 59 

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

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

Aan dat initiatief wordt meegewerkt door Fi-
lip Lossie, Nancy Moerman en Jef D’hont. Be-
doeling is dat ze werk maken van de organi-
satie van de lustrumuitgave van de Grote Prijs 
Gino Primo, zeg maar de vijfde keer dat er 
gekoerst zal worden op en rond het Westveld.

Na drie jaar opnieuw wielerkoers in de maak:

Volgend jaar komt er 5e Grote Prijs Gino Primo
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar een klein comité met goede 
bedoelingen gaat zijn schouders zetten onder de organisatie van een 
wielerkoers in Sint-Amandsberg. Op het Westveld waar het wielerhart nog 
steeds klopt, hebben enkele mensen de handen in elkaar geslagen en een 
wielercomité gesticht met de naam Sport@tvinkje of ook wel fvsport.tvinkje, 
een link naar de Vinkenlaan op het Westveld.

“Zo’n organisatie in elkaar steken vergt een 
maandenlange voorbereiding”, weet wiel-
erfanaat Jef D’hont. “Sommige mensen den-
ken dat je op één twee drie een koers kan 
organiseren, maar ze vergeten wel dat je alle 
nodige vergunningen moet hebben. De wed-

strijd moet op de wiele-
kalender komen, en bij 
de WAOD waar we voor 
organiseren,  moet je 
minstens honderd da-
gen vooraf met alles in 
orde zijn. Dat wil zeg-
gen met vergunningen 
en toelatingen voor 
weginname bij de stad 
Gent en de gemeente 
Destelbergen. Daar 
moet men ook kijken 
of er geen werken ge-
pland zijn op het uitge-
stippelde parcours, al-
lemaal werk dat vooraf 

moet in orde zijn vooraleer een wedstrijd van 
start kan gaan”.
Door corona en allerlei andere problemen 
konden de wielerwedstrijden op het Westveld 
de voorbije twee jaar niet plaatsvinden. Maar 
om te organiseren heb je ook een vereniging 
nodig en steun van middenstanders of vereni-
gingen. En in die zin werd een vereniging als 
fvsport.tvinkje in het leven geroepen. Naast 
de koers wil men ook nog wat meer orga-
niseren, maar daar later wel meer over. Vast 
staat dat de 5e uitgave van de Grote Prijs Gino 
Primo nu verankerd is in het weekend van 7-8 
mei 2022. Op zaterdag 7 mei zal er koers zijn, 
en op zondag 8 mei organiseert men op het 
Westveld (de gebuurte) ook de traditionele 
rommelmarkt. De organisaties staan los van 
elkaar, maar vinden wel plaats in hetzelfde 
weekend.
“Wat de koers betreft zal het om een WAOD-
wedstrijd gaan, mogelijks voor verschillende 
leeftijdscategorieën. Vooraf wordt ook ge-
dacht aan een Gentlemen-koers, een kampi-
oenschap van Gent voor wielertoeristen die 
aangesloten zijn bij een regionale fietsclub. 
Eventueel met een klassement per club of 
groep, maar dat alles moet nog uitgewerkt 
tot in detail”, vertelde Jef D’hont ons.
We kunnen nu al verklappen dat de wedstrijd 
voor het grote deel zal verlopen tussen West-
veld en Destelbergen, met dit verschil dat de 
aankomst nu via een lus in de Vinkenlaan zal 
liggen. Eén ronde zou dan 6,6 km. bedragen. 
– (D.D.)

Een klein comité nam het 
initiatief om opnieuw 
een koers te organiseren 
op het Westveld. (D.D.)
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SLEUTELDIENST - VEILIGHEIDSSLOTEN
SCHOENMAKERIJ - AUTOPLATEN
UURWERKBATTERIJEN

Burgem. J. Cardonstraat 19
9070 Destelbergen

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

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

zaterdag van 9 tot 12 uur

SLOTEN- &
SLEUTELMAKERIJ

EDDY

Geregistreerd aannemer

35
jaar

Positief gedacht! 
Als je jezelf geen gewicht toekent,

kun je het ook niet verliezen (Tao Te Ching)

info@zinloosgeweld.net

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

INRUILACTIE OUDE BH: 10 EURO
BRENG UW OUDE, NOG DRAAGBARE BH BINNEN. 

ANDERE VROUWEN, IN NOOD, ZULLEN HÉÉL GELUKKIG ZIJN

U ONTVANGT 10 EURO KORTING
BIJ AANKOOP  VAN EEN NIEUWE BH

VANAF 50 EURO
ACTIE GELDIG TOT 30/11/2021

WELKOM LIN & JIRINA

‘Patotter’ brengt babyvoeding in potjes
Onthaalmoeder Dorien De Wilde uit Heusden, maar actief in Het Bavetje in Merelbeke, heeft 
het initiatief genomen voor babyvoeding in een potje. Het gaat om kant-en-klare verse groen-
tenpapjes in potjes, verse babygerechtjes dus die een alternatief zijn voor ouders die te weinig 
tijd hebben om zelf iets te bereiden. Gezonde voeding dus waarbij Dorien in het weekend 
achter haar eigen fornuis staat in Heusden. De papjes zijn niet gepasteuriseerd en zijn twee 
dagen houdbaar in de koelkast. Zie ook www.patotter.be – (D.D.)

Redactie 
Wegwijs: 

0478-97 87 11.
of mailtje: info@dewegwijs.be
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De Aziatische hoornaar - niet te verwarren 
met de Europese hoornaar - is een grote exo-
tische wespensoort die sinds 2011 vaak voor-
komt in België. Ze vormen een bedreiging 
voor onze inheemse bijen.
De nestbestrijding van de Aziatische hoor-
naar gebeurt meestal vanaf augustus tot be-
gin oktober. De nesten zitten meestal hoog 
in de bomen en zijn dus heel moeilijk op te 
sporen. Bestrijding is een precisiewerk dat 
gebeurt door brandweer en Vespa-Watch. 
In Oost-Vlaanderen krijgen ze versterking 
van RATO vzw (Rattenbestrijding Oost-Vlaan-
deren).
“Met middelen uit het klimaatfonds start-
te de Provincie, in samenwerking met RA-
TO vzw, een pilootproject om de opmars van 
de Aziatische hoornaar af te remmen. RATO 
stoomde zijn team klaar met de nodige op-
leiding en uitrusting. In augustus en septem-
ber 2021 gingen de eerste bestrijdingsacties 
door in aanwezigheid van de experten van 
Vespa-Watch.”

Aziatische hoornaar bestreden in Destelbergen
In de loop van de tweede helft van september en begin oktober werden in 
onze gemeente twee nesten van de Aziatische hoornaar bestreden. Dat was 
geen simpele klus, want vaak zitten de nesten van de Aziatische hoornaar 
tien tot meer meter hoog in een boomkruin. De Provincie coördineerde de 
werken samen met de Brandweer, vzw Rato en Vespa-Watch. 

Aanpak bestrijding
In de late zomer (vanaf augustus) maken de 
exotische wespen een gigantisch nest, waar-
uit de koninginnen in het najaar uitvliegen. 
De nestopsporing gebeurt door vrijwilligers 
van Vespa-Watch. Zij gaan ter plekke kijken 
op basis van meldingen en verifiëren of het 
om Aziatische hoornaars gaat, en niet om in-
heemse wespen of hoornaars. Enkel de Azi-
atische hoornaar wordt bestreden. Als het 
nest van de Aziatische hoornaar wordt ge-
vonden, wordt er overgegaan tot bestrij-
ding. Vaak bevinden de nesten zich op een 
hoogte van meer dan 15 meter, wat van de 
bestrijding een uitdagende klus maakt.

Bestrijding door RATO vzw
In augustus en september 2021 werden nes-
ten door RATO vzw bestreden in Waasmun-
ster, Destelbergen en Deinze. Op basis van 
meldingen wordt de bestrijding verder ge-
zet, vermoedelijk tot begin oktober. De me-
dewerkers van RATO vzw konden rekenen 
op de terreinkennis en ondersteuning van de 
experten van Vespa-Watch. Zij gingen mee 
tijdens de eerste acties.

Aziatische hoornaar
De Aziatische hoornaar is 
een grote exotische wes-
pensoort die sinds 2011 
voorkomt in België. Door 
de klimaatopwarming 
zijn de leefomstandighe-
den voor deze agressieve 
soort, die zich razendsnel 
uitbreidt, in Europa gun-

stiger geworden. De invasieve, exotische 
wesp jaagt in groep op honingbijen voor 
de ingang van bijenkasten. Bij mindere aan-
wezigheid van honingbijen vallen ze ande-
re inheemse bestuivers aan. De Europese 
hoornaar is dan weer een inheemse soort en 
vormt zeker geen bedreiging.              
Burgers die een Aziatische hoornaar spot-

ten, kunnen hun waar-
neming op de website 
van Vespa-Watch mel-
den. Zo helpen burgers 
mee om de populatie in 
kaart te brengen. In on-
ze gemeente werden op 
verschillende plaatsen 
nesten ontdekt. Dat was 
ook het geval in Sint-
Amandsberg. – (D.D.)

Enkele beelden van de bestrijding van de Aziatische 
hoornaar, hun nest en de plaatsen waar ze gesignaleerd 
werden in onze regio. (©Rato/D.D.)
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Bij opzoekingen voor andere oorlogsgra-
ven in o.m. de Westhoek uit persoonlijke in-
teresse, heb ik eens gespeurd op de lijst van 
de “Commonwealth War Graves”. Ik tikte toe-
vallig Destelbergen in en wat bleek, ook on-
ze gemeente heeft een onbekende soldaat. In 
de tekst wordt zelfs verwezen naar de plaats 
van dat graf van die onbekende soldaat: Des-
telbergen N445, take the first turning on the 
right, the Sint-Pietershofstraat, and the ce-
metery is along here on the left. The grave is 
located along the first aisle on the right. Vrij 
vertaald als: Destelbergen N455, neem de eer-
ste afslag rechts, de Sint-Pietershofstraat, en 
de begraafplaats ligt hier langs links. Het graf 
bevindt zich langs de eerste gang aan de rech-
terkant.
Het is al lang geweten dat op de Common-
wealth War Graves de Britten van het Gemen-
best de graven van hun en andere soldaten 
heel netjes onderhouden. Het graf van een on-
bekende soldaat staat garant voor alle militai-
ren die gesneuveld of vermist zijn in de oorlog. 

In Destelbergen ligt er een onbekende soldaat begraven
Weinig mensen weten dat er op het gemeentelijk kerkhof aan de Sint-
Pietershofstraat een graf ligt van een ‘onbekende soldaat’. Zelfs mensen 
die vertrouwd zijn met de begraafplaats hadden er nauwelijks weet van of 
waren het inmiddels al vergeten.

Wie ooit in de Westhoek zo’n kerkhof bezocht 
zal dat kunnen getuigen. Dat is ook vooral zo 
voor het graf van de onbekende soldaat in Des- 
telbergen. Dat graf wordt netjes onderhou-
den, er zou jaarlijks een bedrag overgemaakt 
worden aan de gemeente om het in ere te 
houden. Soms komt iemand van de Common-
wealth War Graves ter plaatse voor het onder-
houd of inspectie. Maar de gemeente neemt 
dat vaak op zich omdat het graf van de on-
bekende soldaat geplaatst is tussen de zuilen 
die de oud-strijders en burgerlijke slachtof-
fers gedenken. Het is een graf in grijze arduin-
steen, met verwijzing dat het om een soldaat 
uit 1939-1945 ging, met datum 7-8 septem-
ber 1944. De soldaat is dus duidelijk gevon-
den zonder naamplaatje in Destelbergen en 
wellicht in de bevrijdingsdagen. Het zou ook 
een Pool kunnen zijn die werd neergescho-
ten, maar allemaal zeker is dat niet. De soldaat 
moet wel een Brits uniform hebben gedragen.
Verdere opzoekingen leerden ons dat er 
in september ’44 wel degelijk schermut-

selingen geweest zijn met 
aftrekkende Duitsers en opruk-
kende Engelse of Poolse solda-
ten. Oud-voorzitter Eeckman 
van de NSB-Destelbergen heeft 
ooit voor waarheid verteld dat 
er acht dagen na de gevechten, 
achter een haag van het toen-
malige kasteel Eylosch, toen ei-
gendom van de familie Bracq, 
het lijk van een Engelse soldaat 
is gevonden. De dode soldaat 
werd met een militair voertuig 
naar het dorp gereden en na 
een korte plechtigheid op het 
plaatselijk kerkhof begraven.
Xavier De Schrijver, al jaren ac-

tief bij de inventarisatie van het kerkhof en 
verantwoordelijk voor het gemeentelijk mu-
seum (GeMuDes) heeft in het gemeentehuis 
in het archief een smal mapje gevonden daar-
over. Het bevatte de bevindingen van de keu-
ringscomissie die het graf geregeld kwam 
keuren. De soldaat is eenmaal opgegraven en 
weer elders op het kerkhof begraven. Daar 
zijn papieren van, die in het archief van de 
gemeente berusten. Daar deze papieren met 
het opschrift “confidential” zijn voorzien, mag 
niet iedereen ze zo maar raadplegen. Op de 
zerk staat dus de gewone tekst die op een on-
bekende soldaat wijst.
Wie de onbekende soldaat is zal allicht niet 
meer achterhaald worden, want zonder naam-
plaatje zijn er ook geen gegevens. Dat het om 
een Brit of een Pool gaat staat wel vast, want 
die waren herkenbaar aan hun uniform. Gaat 
het mogelijks om die bewuste soldaat die in 
september is gevonden, vermoedelijk wel. Op 
het graf staat dus een datum, maar ook dat is 
een vermoeden want er staat duidelijk op: A 
soldier of the 1939-1945 war 7th-8th septem-
ber 1944. Known unto God.
Als je in november op het kerkhof komt ga 
maar eens kijken, het is een mooi verzorgd 
graf en Destelbergen heeft dus ook zijn onbe-
kende soldaat. 

Manu Debruyne
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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

Afscheidsconcert voor
Angela Merkel
werd geoefend in de Kollebloem
Het is een leuk item die we toch willen 
meegeven in Wegwijs. Voor Angela Mer-
kel werd vrijdag 15 oktober een afscheids-
concert gegeven in de Bozar in Brussel. De 
ex-Duitse bondskanselier was er op uitno-
diging van onze premier. En wie mocht 
het afscheidsconcert dirigeren? Toch wel 
“onze” dirigent Dirk Brossé zeker? Maar 
nog belangrijker is dat het kamerorkest 
Prima La Musica met de solisten Maya Le-
vy (viool) en Rhonny Ventat (sax) die com-
posities brachten van Mozart, Beethoven, 
Brossé en Toots Thielemans, hun optreden 
daags voordien (donderdag 14 oktober 
dus) kwamen oefenen in de Kollebloem in 
Heusden. Zeg maar zo’n vijfendertig mu-
zikanten onder leiding van Dirk Brossé die 
daags voordien nog pas terugkeerde uit 
Philadelphia (VS).
Of de akoestiek van de Kollebloem inder-
daad goed genoeg was kunnen we niet 
benadrukken, maar er werd wel flink ge-
musiceerd. Dat het een succes werd dat 
weten we intussen ook al wel. – (D.D.)

Het kamerorkest o.l.v. Dirk Brossé kwam 
repeteren in de Kollebloem. (D.D.)

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens

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

13.990 euro
10 km
10/2020
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

19.990 euro
23.858 km
10/2019
Benzine
110 kW (150 PK)
Manueel

40.920 euro
10 km
10/2019
Diesel
120 kW (163 PK)
Manueel

30.990 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
118 kW (160 PK)
Automatisch

Fiat Spider 1.4 Multiair Lusso - sensoren/camera

Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond Edition

Isuzu D-Max LSX - Style Hard TopRenault Megane 1.6i E-Tech Phev Intens PLUG IN HYBRIDE

www.garagemartens.be

13.500 euro
60 km

Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

13.990 euro
10 km
10/2020
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2 Diamond Edition Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

26.900 euro
10 km

Diesel
88 kW (120 PK)
Manueel

23.500 euro
10km
07/2021
Benzine
88 kW (120 PK)
Manueel

Fiat Talento L2 - H1 - 120 PK Pro Pack Navigatie Fiat 500X 1.0 FireFly T3 Sport - Two Tone - Pano Dak

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

21.500 euro
10 km
10/2020
Benzine
86 kW (117 PK)
Manueel

Nissan Juke 1.0 DIG-T 2WD Connecta Carplay

NEW
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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,
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9070
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www.dewegwijs.be

Het gemeentelijk museum werd destijds opge-
richt door de Heemkundige Werkgroep Des-
telbergen-Heusden op initiatief van wijlen 
(toenmalig) schepen André Clierick. Op van-
daag zijn dat Xavier De Schrijver (coördinator), 
Lucette Willems, Etienne Baert, Ivan Burggrae-
ve en Carl Decaluwe. Hun niet onbelangrijke 
voorganger en pionier was wijlen Patrick Wil-
liame. Allen hebben min of meer een verleden 
met heemkunde, enkelen waren al bijna dertig 
jaar geleden actief in de heemkring De Gonde 
in Melle.  
Het museum bezit inmiddels een enorme col-
lectie archeologie die op het grondgebied van 
Destelbergen werd teruggevonden. Artefacten 
zeg maar. Anderzijds bewaren ze duizenden fo-
to’s, zichtkaarten, gemeenteplannen, voorwer-
pen uit kerken en kastelen, teveel om allemaal 

GeMuDes draait op gemotiveerde medewerkers
Heb je al eens nagedacht wie het Gemeentelijke Museum van Destelbergen, 
kortweg GeMuDes draaiende weet te houden? Er is immers een 
samenwerking van diverse medewerkers actief, die er hun vrije tijd 
opofferen om niks van de lokale geschiedenis verloren te laten gaan.

op te noemen. Men is ook bezig met de enor-
me inventaris van de graven op de beide kerk-
hoven, inbegrepen het belangrijke erfgoed 
dat zich daar bevindt. Ook naar inhoud want 
iedere persoon die er begraven ligt had zijn of 
haar verhaal. Alles is gebundeld in dikke kaf-
ten en ook nog netjes terug te vinden in de 
met boeken en classeurs uitpuilende rekken. 
Een van de belangrijkste stukken uit de collec-
tie betreft een enorm dik boek uit 1500 met de 
parochieregisters van Destelbergen uit die tijd. 
Belangrijk om weten is dat de burgerlijke stand 
zoals we die nu kennen, pas in de periode van 
Napoleon en zijn Frans regime (de zgn. Fran-
se Directoire in 1796) werd ingevoerd. Vroeger 
waren het de pastoors die alles bijhielden in 
wat we nu de parochieregisters noemen. Ook 
wie niet gedoopt werd of niet katholiek was 

kwam in die parochieregisters terecht, een ver-
plichting die nog dateert uit de periode van het 
concilie van Trente (1545-1563). Zo werden dus 
geboorten, huwelijken en overlijdens bijgehou-
den. Dat moet een immens werk geweest zijn, 
maar het is netjes bijgehouden en nog steeds 
goed leesbaar. In Klappers, waarbij je de op-
somming van familienamen en voornamen 
kreeg, kon je toen al een alfabetische rangorde 
van de familienamen vinden. Destelbergen be-
zit op dat vlak dus een van de alleroudste boe-
ken, overigens nog steeds netjes bewaard. Het 
mag gezegd, de vroegere pastoors van Destel-
bergen hadden een mooi schrift, want alles is 
echt duidelijk te lezen, het lijkt wel kalligrafie.
Naast dit prachtig werk bezit GeMuDes veel za-
ken die gelinkt zijn aan ons erfgoed. Zo hebben 
ze al van meer dan vijftig jaar geleden alle ar-
tikels die in de kranten of tijdschriften versche-
nen zijn, en een link hebben met Destelbergen 
of Heusden netjes geïnventariseerd. Dit is op 
zich een taak waar enorm veel tijd in kruipt en 
dat netjes onder de medewerkers van het ge-
meentelijk museum wordt verdeeld. In norma-
le omstandigheden is GeMuDes, dat nu al een 
tijdje is ondergebracht in het gebouw aan de 
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Kerkham (rechtover de school Wonderwijs), 
annex het gemeentehuis te klein om al die 
zaken te bewaren. Een deel van het museum 
bevindt zich nog in de kelders van het gemeen-
tehuis, maar volgens plannen zou op middel-
lange termijn alles samengevoegd worden in 
het gebouw aan de Kerkham. 
GeMuDes kampt met groeipijnen: documen-
ten moeten ingekaft en liefst in boekvorm, er 
is een overvloed aan werk want er is alle dagen 
wel iemand aanwezig. Op maandagmorgen is 
er meestal de vaste stek voor zo’n vier vrijwilli-
gers die elk over hun computer beschikken en 
zelf elk ook hun taak kennen. Het werk dat ze 
verrichten dikt uiteraard week na week aan. 
Xavier De Schrijver de drijvende kracht achter 
GeMuDes heeft een deel van zijn verantwoor-
delijkheden doorgegeven aan de andere 
vrijwilligers: “Ik ben 89 jaar en moet er reke-
ning mee houden dat er misschien een dag 
komt dat ik er niet meer zou zijn. We had-
den daar ervaring mee toen Patrick Willia-
me in 2016 plots wegviel, dat was niet alleen 
een belangrijk persoon maar ook iemand 
met enorm veel kennis, en dan sta je daar 
plots met een probleem. Dat moeten we ver-
mijden door de taken en de kennis te ver-
delen, dat is een belangrijke les geweest”, 
aldus de coördinator. 
Om nieuws te garen zijn we al verschillende 
keren gaan aankloppen bij GeMuDes en dat 

is altijd een meevaller. Altijd is er iemand die 
u met een probleem of binnen een bepaal-
de zoektocht naar een persoon hulpvaardig 
kan helpen. Het is dan ook een toffe groep 
die goed aan elkaar hangt en waarbij ie-
dereen zijn taken kent. Met Ivan hebben ze 
zelfs een techneut voor computers in huis, 
want computers zijn als mensen, je moet ze 
op tijd en stond een onderhoudsbeurt ge-
ven om ze draaiend te houden.

Email: museum@destelbergen.be
telefoon 09/218.92.86
website: www.gemudes.be Reinaertpark
Dendermondesteenweg 430
(ingang via Kerkham).

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

Don:  11u30-13u30 en 17u-21u
Vrij:  11u30-13u30 en 17u-22u
Za en zon:  17u-22u

Cheque wandeltocht
overhandigd
16 jaar geleden is Eline Ghekiere gestart 
met Animal Trust, een asielcentrum waar 
ondertussen jaarlijks zo’n 250 verwaarloos-
de honden opgevangen worden en na een 
kort verblijf - gemiddeld 1 à 2 maand - wor-
den herplaatst bij zorgvuldig gescreende 
adoptiegezinnen. Er is plaats voor 16 hon-
den en Eline kan rekenen op een kleine 
maar vaste kern van medewerkers en vrij-
willigers. 
Om alles draaiende te houden heeft Animal 
Trust behoefte aan 7.000 euro per maand, 
vooral voor gezond en voldoende eten 
maar ook gepaste medicatie is soms nodig. 
De Dodentocht stappers zijn dan ook zeer 
blij met de bijdrage die ze kunnen schen-
ken aan dit lovenswaardig initiatief.

De zingende ober zingt bekende liedjes  uit de jaren 
’60 ’70 ’80. Ook recentere nummers op aanvraag. 
“Ambiance ten top”. Koffie en gebak gratis!
Dansplezier is verzekerd! (Nu we terug mogen….)

Maandag 8 november 2021
Van 14.00 tot 17.00 uur (deuren om 13.30 uur)
Jeugd- en gemeenschapscentrum
Koedreef 9 Destelbergen.
Prijs? 5 euro. S-Plus leden 2022 Destelbergen-Heus-
den slechts 2 euro (lidkaart). Plaatsen beperkt tot 
150. Wees er tijdig bij!

Inschrijven?
Noodzakelijk vóór 1 november bij….
Nadine Malyster: nadinemalyster@skynet.be, 09/2304249 of 0496/376929.
Leen Verbeke: leen.verbeke@gmail.com 09/2312307
Johan Van Alboom: johan.van.alboom@telenet.be 09/2291105

Dansnamiddag met 
de zingende ober
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STALEN RAMEN EN DEUREN - MAATWERK - INTERIEUR - EXTERIEUR
#SINDS2001 #100%BELGISCH #HANDMADE #TRENDY #KWALITEIT #CREATIVITEIT #PASSIE #ERVARING

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

www.staalmetstijl.be

VACATURES
LASSERS

PLAATSER

Staal
met stijl
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Vrijdag 12 november 2021 om 20 u 
Clubhuis Pius X
Tradities in Turkije en…Vlaanderen

Ebru Avci is dochter van twee-
de generatie migranten uit 
Turkije. Geboren en getogen 
in Gent en zij houdt van haar 
stad. Zij is 27jaar, gehuwd en 
heeft een zoontje van 2jaar. 
Heeft humane wetenschappen 
gestudeerd en nadien haar 
studies verder gezet en afge-
studeerd als ergotherapeut en 
als aanvulling opleiding cre-
atieve therapeut. Werkt full-
time als ergotherapeut op een 
psychiatrische afdeling in AZ 

LIDMAATSCHAP DAVIDSFONDS 2021-2022
Het is weer de tijd van hernieuwing of “intrede” van het Davidsfonds lidmaatschap. 

Twee mogelijkheden : 
A. 40 euro indien je geen boeken wenst. Dan wordt je lidmaatschap automatisch omgezet naar een 
school-bib-bon.  Natuurlijk ben je dan volwaardig lid van Davidsfonds! 

B. 40 euro of méér als je boeken wenst uit de mooie cultuurgids 2021-2022. Gratis te verkrijgen. 
Voordelen van het lidmaatschap?

- Korting op alle Davidsfondsactiviteiten over het hele Vlaamse land. 
- Een goedkopere ledenprijs bij een cursus of dag- evenement van Davidsfonds Academie
- Korting bij Davidsfonds Cultuurreizen
- Gratis ledenkrant (6 x per jaar) en maandelijks extra kortingen of voordelen in je mailbox.
- Korting bij méér dan 70 cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel! 

Davidsfonds: voor weinig geld een grote méérwaarde gedurende het ganse jaar! 

St.-Lucas en AZ Alma Eeklo. Is zeer gedre-
ven en durft wel eens buiten de lijntjes te 
kleuren. Ebru neemt ons mee op tocht en 
leert ons kennismaken met de eerste ge-
neratie Turken in België. Komen aan bod: 
geboorte, huwelijk, volksgeloof, feestda-
gen, ingesteldheid en religie. Wij mogen proeven van Turkse lekkernijen en kunnen 

genieten van traditionele Turkse dansjes. 
Basistarief: 12 euro
Davidsfondsleden 9  euro

Zondag 28 november 2021, 14u
Afhaaldag boeken  + Causerie: 
“Muzikale medicijnen
door Willy Van Peer. 

Willy Van Peer zegt: “Ik stel een veel be-
ter, goedkoper en aangenamer medicijn 
voor dan anti-depressiva: muziek.!!! Een 
hele middag op bezoek bij Schubert, Mo-
zart, Beethoven, of Johann Strauss. Mis-
schien ook met weemoedige of vrolijke 
volksmuziek uit Schotland of Italië! Niet 
alleen je middag is goed, maar ook de 
hele week erna. Geen bijwerkingen. Ten-
zij, misschien, ja toch: het kan verslavend 
werken! We verblijven een hele middag in 
dit mooie muzikale land, en genieten van 
deze medicijnen, met uiteraard veel klank, 
maar ook filmfragmenten uit opvoeringen. 
Daarbij vertel ik ook een en ander over de 
componist, de achtergrond van het stuk, de 
inhoud, en hoe er destijds op werd gerea-
geerd”.
Deze voordracht – met beeld en muziek -  
gaat door van 15 u tot 17 u. Deelnameprijs: 
Basis: 13 euro - Davidsfondsleden: 10 euro
Van 14 tot 15 u en van 17-18 u kunnen de  
boeken afgehaald worden, NIET tijdens de 
voordracht. 

INFO:
www.dfdestelbergen.be    OF 
info@dfdestelbergen.be   OF
secr. : 09/3283759
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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

Schepen Michael Vercruyssen die het initia-
tief nam legde aan de aanwezigen dan ook 
heel kort de werking uit: “een steentje bij-
dragen om de afvalberg te verkleinen, en de 
samenwerking met Ivago door de toepassing 
van het principe de vervuiler betaalt”.
Voor de start werd uiteraard een beroep 
gedaan op mensen die al veel ervaring heb-
ben, maar er was ook een goede inbreng van 

vader en zoon Baert uit Destelbergen. Allen 
konden meteen aan de slag en ons viel een 
bordje op dat alles zegt: “Prutsen is de meest 
onderschatte fase van een creatief proces”. 
Nee het zijn geen prutsers binnen de Repair 
Café, het zijn mensen met ervaring in elek-
tromechanica, mekaniek of electronica en 
al zeker handige kerels die van aanpakken 
weten. Iedereen heeft wel eens iets thuis 

dat stukgaat en soms 
gaat het ook maar om 
een detail. Soms gooi-
en we wel eens iets 
weg omdat het niet 
meer werkt, althans 
dat denken we toch. 
Vaak zijn het spullen 
die na een eenvou-
dige herstelling weer 
prima bruikbaar zijn. 
Daarvoor heb je wel 
eens mensen met re-
paratiekennis nodig 
en dat is wat in de 
Repair Café voorradig 
is. Het Repair Café in 
Destelbergen brengt 
daar verandering in: 

Met vereende kennis wordt in de Repair Café
aan toestellen gewerkt om ze te herstellen. (D.D.)

Repair café nu echt van start in de Kollebloem
Elke tweede zaterdag van de maand tussen 14 en 17 uur is er in de Kollebloem 
voortaan een Repair Café. Wij woonden de opening bij en er was heel wat 
enthousiasme en meteen een goede belangstelling.

het bestendigt waardevolle praktische ken-
nis, toestellen blijven langer bruikbaar en 
hoeven niet meteen meer de vuilnisbak in 
of naar het recyclagepark. In het Repair Café 
leren mensen op een andere manier naar 
spullen kijken en er opnieuw de waarde van 
in te zien. Maar bovenal wil het Repair Café 
laten zien dat herstellen leuk is en vaak heel 
makkelijk.
Dus als je een toestel hebt dat niet meer 
werkt of waarvan je denkt dat het te her-
stellen is, kom naar de Repair Café telkens 
op de tweede zaterdag van de maand in de 
Kollebloem. Je verneemt er alles over te her-
stellen elektrische apparaten tot zelfs meu-
bels en zelfs fietsen of computers. Bezoekers 
nemen van thuis hun kapotte spullen mee 
en gaan samen met de vrijwillige herstellers 
aan de slag. En als uw toestel echt stuk is en 
niet meer herstelbaar, dan kom je dat daar 
ook nog te weten.
Mooi en gratis initiatief en je kan er aan 
schappelijke prijzen ook nog een drankje 
krijgen. – (D.D.)

v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.11
zet-werk@telenet.be
info@dewegwijs.be
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NGELO
DAKWERKEN INFO:

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

“Het zorgloket is een samenwerkingsverband tussen de ge-
meente Destelbergen en de zorgband”, zo startte Eva Rom-
baut, schepen van sociale zaken, welzijn en volksgezondheid, 
zorgband en jeugd, de infosessie. Ook alle maatschappelijk 
werkers en de ergotherapeut van de zorgband en de gemeen-
te waren aanwezig. Het zorgloket zetelt in lokaal diensten-
centrum de Reinaert. Iedereen kan er terecht met allerlei 
vragen omtrent ouderenzorg.
Het zorgloket werkt zeer laagdrempelig, je hoeft geen af-
spraak te maken op voorhand.
Wie naar oplossingen zoekt zoals het plaatsen van iemand op 
een wachtlijst voor het woonzorgcentrum, buurtbewoners wil 
leren kennen of de zorg wil melden van een dementerende 
ouder enz. kan elke dinsdag- en donderdagvoormiddag van 
10-12 uur terecht in het dienstencentrum De Reinaert. – (D.D.)

Zorgloket helpt bij ouderenzorg
Het team ouderenzorg van de gemeente Destelbergen organiseerde op 
vrijdag 24 september 2021 een infosessie betreffende het zorgloket. 

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

MEER INFO OVER WEGWIJS?
0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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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.

Mag het een
maatje meer zijn?

Wegwijs2021-11-Elomi.indd   1 14/10/2021   09:27
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De voorbije woensdagen hadden al enkele kennismakingsnam-
iddagen plaats, zeg maar  improvisatie oefeningen om het ijs te 
breken. In oktober gaat men dan definitief van start op woens-
dagnamiddag, met uitzondering van de schoolvakanties. Op 
het menu staan immers zang, dans en drama, alles afgewisseld 
met elkaar zodat alles voldoende kan aangeleerd worden. Met 
het uiteindelijke doel volgend jaar in juni een musical brengen.

Musicalopleiding voor jongeren van 
6-18 bij VreeWijs
Samen met professionele docenten pakt Scala’s 
Jeugdwerking uit met een leuk initiatief, nl. een 
musicalopleiding in het VreeWijstheater (Scala) 
aan de Dendermondsesteenweg 163 in Gent 
voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. Interessant om 
weten is dat het laagdrempelig werd gehouden 
door het gebruik van de Uitpas. Met die pas is 
er een financiële tegemoetkoming wat meer 
belangstellenden moet aantrekken.

Enkele beeld genomen tijdens 
de proeflessen. (D.D.)

Theater Scala blijft duidelijk niet stilzitten. Elke woensdag van 14u30 tot 
17u30 hebben daar nu lessen plaats in wat we de opvolger van de voor-
malige jeugd van Theaterplatform Gent vzw kunnen noemen. De hele or-
ganisatie wordt coronaproof gehouden, met voorlopig mondmasker voor 
de 12+ en handontsmetting die voorradig is. Deelnemers brengen een ei-
gen drinkfles met water of drank naar keuze mee en een vieruurtje. En 
uiteraard heel belangrijk: gemakkelijke kledij waarin je kan dansen/spel-
en en aangepast schoeisel zoals turnpantoffels of dansschoenen want er 
wordt op de podia gewerkt.
Aan de organisatie zal meegewerkt worden door een stevig team in regie 
van actrice Veerle Malschaert en Marthe Thys. Voor zang zorgen Loeke 
Van Houtteghem, Friedle De Meyer, het danswerk komt onder leiding van 
Priscilla De Smet, Thalassa Rombaut, en Helena Maes neemt de algemene 
coördinatie waar. Johan Van Hoorde is productieleider en Nadine De Ry-
cke zorgt voor de styling. Weet dus dat daar professionele mensen aan 
meewerken.  
De lessen gaan dus door in Scala elke woensdag, behalve dus de school-
vakanties. In de 2de week van de paasvakantie gaat men op vierdaagse 
bootcamp en eind mei / begin juni brengt men dan een heuse musical. 
Nieuw is dat de organisatie vanaf dit jaar de Uitpas zal hanteren, zodat 
iedereen kan genieten van deze jaarlijkse werking.  Men nodigt iedereen 
uit tot begin oktober om kennis te maken met het leuke initiatief. 
Voor meer info: gsm 0477-93.09.12 of info@vreeswijstheater.be – (D.D.)

Vree wijs! Theater vzw presenteert :

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

KLEPPE TOE
Auteur: Jack Staal Regie: Johan Van Hoorde

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

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent

VREE WIJS THEATER PRESENTEERT:

‘Kleppe Toe’ in theater Scala
Op de persconferentie op 12 oktober werd het nieuwe 
stuk van ‘Vree Wijs Theater’ voorgesteld. Met zeven 
voorstellingen tussen 12 en 27 november keuze te 
over om te komen genieten van dit Gents gezelschap.
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De nieuws persman, Claude Marissael, gaf 
een kleine inleiding waarbij het vooral de 
loftrompet zwaaide over regisseur en du-
vel-doet-al Johan Van Hoorde. Deze laat-
ste waakt er al 15 jaar over dat het Gentse 
scala-theater de ziel voor toneel (en musi-
cal) levendig houdt. Marissael, zelf al vijftig 
jaar op de planken, en onder andere vroe-
ger nog gespeeld in Minard met Romain De 
Coninck en ook nog met Leo Martin, is fier 
om nu het nieuwe gezelschap ‘Vree Wijs’ te 
kunnen en mogen promoten.
Het nieuwe stuk, van auteur Jaak Staal, 
heette aanvankelijk ‘Klep dicht’, maar hier 
in het Gentse klinkt dit natuurlijk veel be-
ter als ‘Kleppe toe’.  Jaak Staal was vooral 
actief in het Antwerpse toneel-leven, maar 
hij werkte ook mee aan tv-producties als ‘De 
Gaston Bergmans show’ en ‘Twee straten 
verder’. Tot 2016 had hij een eigen toneel-
kring ‘Stalen Nagels’ in Kapellen en met de 
voorstelling ‘The American Dream’ won hij 
in 2014 de Cultuurprijs.

KLEPPE TOE
Het stuk situeert zich in de petrochemie 
in de Gentse haven. Daar wordt veel gela-
chen maar men kent er ook veel miserie met 
‘zware jongens van ’t stad’. Een stevige, ras-
echte platte-Gentse dame verschijnt op de 
buhne, en ook een interim uit Polen doet 
intrede.  Een ambitieuze manager denkt 
aan een herstructurering in het bedrijf, kop-
pen moeten rollen, vele maskers vallen af. 
En dan wordt het ‘ieder voor zich’, of anders 
gezegd ‘pompen of verzuipen’. Elk voor 
zichzelf. Volkstoneel van de bovenste plank.
Regisseur Van Hoorde omschrijft het als 
volgt:  “Dit is geen toneel met échte type-
tjes, het zijn meer karakterrollen. Het is iets 
tussen komedie en drama. Ik probeer vooral 
mijn acteurs zich te laten inleven in herken-
bare situaties”. Maar dat er gelachen zal 
worden, is ook zeker…

Johan dankte ook nog eens zijn sponsors De 
Rocker NV, De Witte Technics en Schepens 
bvba.

DE CAST
De cast bestaat uit Lezz Wauters, Rens de 
Coensel, Caressa De Vogelaere, Charlotte 
Vande Weghe, Dirk Van Meirhaeghe, Pieter 
Depouillon en Geert Van Bever.
Lien Meijerink assisteert Johan bij de regie. 
Ze heeft al ervaring, ook in 2014 regisseerde 
ze bij het stuk “Noises off”. Decor: Peter De 
Vos, Marnix Aelman en Magda Coolsaet. Pas-
cal Desloover zorgt voor de techniek. Verder 
achter de schermen: Marleen Dhondt, Lien 
Meijerink, Tiany De Schrijver, Peter De Vos, 
Magda Coolsaet.

MEER NFO
De prémière vindt plaats op
vrijdag 12 november, 20 uur.

Gewone speeldagen:
ook nog op vrijdag 26/11 (20u),
zaterdagen 13/11, 20/11 en 21/11
(telkens 20u),
en zondagen 14/11 en 21/11, om 15 uur.

Normaal tarief: 19 euro.
Met uitpas: 3,80 euro.
Tickets via www.uitbureau.be of 
09/233.77.88 tijdens openingsuren van het 
reservatiebureau.
Uiteraard gaat alles door in Theater Scala, 
Dendermondsesteenweg 163 in Gent

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be



38                              Nr. 116 - November 20219070

Vier oudejaarsavond
in De Lage Vuurse!

Hapjes van de chef | glas Cava MVSA Reserva
&&&

Foie gras | vijgentaart | witte wijngelei |
peer | speculoos

&&&
Langoustineroomsoep | Cognac | 

bladpeterselie
&&&

Koolvis | kreeft | kaviaar | jus van kreeft
&&&

Sorbet | Granny Smith
&&&

Reefilet | fine Champagnesaus |
savooikool | girolles | kroketjes

&&&
NY dessert

&&&
Coupe Champagne

 
Prijs: 149 euro p.p.

Tijdens de maaltijd zijn dranken inbegrepen:
water, aangepaste wijnen, bieren, frisdrank, 

koffie en thee. Vanaf 00u00 is er een open bar 
tot 04u00 met bier, wijn, frisdrank, water.

Inschrijven kan door te storten op rekening 
BE22 0682 4743 9347 van De Lage Vuurse met 

vermelding van naam, oudejaar 2021 en aantal 
personen. Graag 1 reservatie en betaling per 
tafel. Betaling telt als bewijs van reservatie. 

Betalingen dienen in orde te zijn tegen 15/11. 
Reservaties die tegen dan niet betaald zijn, 

worden terug vrijgegeven voor andere klanten. 
Annulaties voor oudejaar zijn niet mogelijk.

Meer info: 
Feestzaal De Lage Vuurse,

Christophe van Loo – Joke D’Hoore 
Motorstraat 115 - Gent - Tel: 09 251 08 08 - 

Email: info@delagevuurse.be

ALLES VOOR DANS
EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT

De actie loopt onder het thema “Generatie 
Rookvrij”, dat is een brede beweging van ge-
zondheidsorganisaties, verenigingen, scho-

Liever bellen blazen dan roken is gesteund door 28 verenigingen
Regelgeverij is het niet en er zullen ook geen GAS-boetes volgen hoorden we uit 
liberale hoek, maar het is wel een sensibiliseringscampagne waarmee Destelbergen 
en Heusden als gemeente wil aansluiten bij nog vijftig andere gemeenten om 
sport- en speelpleinen en speelplaatsen officieel rookvrij te maken.

len en lokale besturen die zo veel mogelijk 
plekken willen rookvrij maken voor kinderen 
en jongeren. Want zien roken, doet roken.

In onze gemeente nemen dus 28 
verenigingen, waaronder ook de 
scholen, actief deel aan de sensi-
biliseringscampagne. Het thema 
werd toeglicht door jeugdsche-
pen Eva Rombaut en gekoppeld 
aan de scholenveldloop in het 
Reinaertpark. Op de terreinen 
van vijftien sport- en jeugdvereni-
gingen, zes openbare speeltuinen 
en de speelplaatsen van alle scho-
len staan voortaan bordjes “Hier 
speel/sport ik rookvrij”. Die bor-
den moeten rokers aanzetten om 
het goede voorbeeld te geven en 
niet te roken in het zicht van kin-
deren en jongeren. Op sociale me-
dia was daarop al kritiek maar dat 

kan je nooit vermijden, er zijn altijd men-
sen die er een andere mening op nahouden. 
Maar we kunnen wel stellen dat roken niet 
gezond is, dus begin er niet aan.

Zal Destelbergen rookvrij worden, nee bijlan-
ge niet, maar het is een initiatief dat tot na-
denken stemt, een sensibiliseringscampagne 
waaraan alle sportverenigingen binnen de 
gemeente en bij uitbreiding de zes scholen 
hun medewerking verlenen en dat mag ge-
steund worden. Het is een sein om gezond te 
leven (en te sporten). Het engagement ‘Ge-
neratie Rookvrij’ werd ondertekend door FC 
Destelbergen, de Zeilclub TC Racso, de Bloe-
menlopers, TC Flipper, de Surfclub, KFC Heus-
den, de Haagse Tennishoek, Javaro, Scouts 
Joe English, Scouts Sint-Lieven, Scouts Hae-
gepoorters, FOS Kangoeroes, Chiro Destel-
bergen, JRK Destelbergen, VBS Wonderwijs, 
GBS Destelbergen, GO De Klaver, VBS De Pa-
rel, VBS Pius X en de speelpleinen Neerheide, 
Reinaertpark, Admiraalpark, Axminsterhof, 
Markiesakker en Kollebloem.

Destelbergen-Heusden is wel één van de ge-
meenten die het heel zorgvuldig aanpakt 
door zoveel verenigingen en scholen voor 
de kar te spannen vernamen we van Gorik 
Zalderloo van Logo Gezond+. Het gaat dus 
niet om een algemeen rookverbod, maar het 
is wel een aanbeveling en dus een engage-
ment. Ook bij KAA Gent volgt men die lijn 
en moet het stadion rookvrij compleet wor-
den. Het is een trend want alle clubs in de 
Jupiler Pro League hebben dezelfde intentie. 
– (D.D.)

Wat beelden van het bellen blazen in 
het Reinaertpark om de rookvrij-actie te 
benadrukken. (©Luc Nimmegeers)
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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

BLOEMISTERIJ
POELMAN-
VAN DE VELDE
Palingstraat 31 - Destelbergen - T. 09-355 55 79

RUIME KEUZE AAN
CHRYSANTEN EN
GRAFSTUKKEN
UITZONDERLIJK OPEN:

zondag 1 november van 9 tot 12 uur

maandag 2 november van 9 tot 12 uur

dinsdag t.e.m. zaterdag:

8u30- 12u en 13u30- 18u

zondag en maandag gesloten

Dirk Brossé gevierd
tijdens eerbetoon
aan Leonard Cohen
Destelbergenaar Dirk Brossé werd op dins-
dag 14 september gevierd door de stad 
Gent n.a.v. zijn 60e verjaardag en voor zijn 
40-jarige muzikale band met de stad Gent. 
De huldiging had normaal al vorig jaar moe-
ten plaatshebben, want toen had ook de 
gemeente Destelbergen plannen voor een 
concert met huldiging voor Brossé. We moe-
ten niet meer benadrukken dat corona roet 
in het eten kwam gooien. Het kan dus aar-
dig lopen, want dit keer kaderde het con-
cert waarbij componist-dirigent Brossé een 
symfonisch eerbetoon bracht aan Leonard 
Cohen, in het Festival van Vlaanderen.
Uiteraard is Dirk Brossé een culturele ambas-
sadeur voor de stad Gent zoals burgemees-
ter De Clercq benadrukte, maar hij is en 
blijft wel een Destelbergenaar en vormt ook 
daar een uithangbord waar men fier op is. 
Burgemeester Sierens mocht als genodigde 
het concert bijwonen om het toch wat te 
plaatsen voor Destelbergen en Heusden.
Het werd duidelijk een prachtig concert, sa-
men met het Symfonieorkest Vlaanderen. 
Achter Dirk Brossé zijn naam staan dan ook 
indrukwekkende verwezenlijkingen. Dirk 
Brossé studeerde muziektheorie, harmonie-
leer, piano en trompet aan het koninklijk 
Muziekconservatorium Gent en vervolmaak-
te zich in de conservatoria van Brussel, 
Maastricht, Nice, Wenen en Keulen. Sinds 
2010 is hij muziekdirecteur van het Chamber 
Orchestra of Philadelphia. 

Bij Film Fest Gent is hij een van de stichters 
van de World Soundtrack Awards en direc-
teur van The World Soundtrack Academy. 
Het oeuvre van Dirk Brossé bestaat uit zo’n 
400 werken, van concerti, oratoria, liede-
ren, kamermuziek en symfonische stukken 
tot partituren voor film, televisie en po-
dium. Naast de titel van onder andere Cul-
tureel Ambassadeur van Vlaanderen en de 

Gouden Medaille voor Verdienste van het 
Vlaams Parlement, werd hij  ook verheven 
tot de erfelijke adel van België, met de ti-
tel van Ridder. Van Koning Filip kreeg Dirk 
Brossé ook al de titel van Commandeur in 
de Leopoldsorde. Stippen we tevens aan dat 
Brossé in Destelbergen ereburger is. Veertig 
jaar geleden maakten wij met hem voor Het 
Volk een eerste interview. – (D.D.)  
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Naast de veldloop voor de schoolkinderen 
was er ook de minstens zo belangrijke, of 
misschien nog belangrijkere eerste commu-
nie in Destelbergen. Alle scholen hadden dus 
leerlingen die of in de voor- of namiddag 
hun eerste communie deden of een andere 
bezigheid hadden. Ook de Vormselvieringen 
werden net als vorig jaar naar het najaar 
verschoven. Verschuiven van dag had geen 
enkele oplossing gebracht, want in septem-
ber stak de kalender zowel in de voorgaande 
weekends of die nadien, in onze gemeente 
Destelbergen en Heusden echt vol. Wat er 
nu allemaal kon en moest georganiseerd was 
echt niet meer bij te houden. Alle weekends 

Een overzicht van de scholenveldloop in 
het Reinaertpark. (©Luc Nimmegeers)

Zonnige scholenveldloop met massa deelnemers
Met een onderbreking van één jaar had op de laatste zaterdag van 
september opnieuw de jaarlijkse scholenveldlooop plaats. Met deze 
opmerking: ondanks enorm veel deelnemers had men toch nog af te rekenen 
met concurrentie die niet te vermijden was.

Eerste reeks meisjes: 1. Rosalie Gevaert, 2. Charlie Gevaert, 3. Lilly De Schaepmeester, 4. Marie Vermeulen, 5. Anna Bollaert. (24 dln.)
Tweede reeks jongens: 1. Bastien Vermoere, 2. Lowie Van Den Haenhaut; 3. Oscar Hesham;, 4. Casper Van Huffel, 5. Sebastien Steyaert. (37 dln.)
Reeks drie meisjes: 1. Lucie Legiest, 2. Lilou Debucke, 3. Cecile Goethals, 4. Ella De Buck, 5. Yasmine Schauwvlieghe. (22 dln.)
Reeks vier jongens: 1.  Ilano Arnaud, 2. Fil Eelbode, 3. Emiel Bodson, 4. Jake Gevaert, 5. Iljo Mathys. (21 dln.)
Reeks vijf meisjes: 1. Lotte Deruyck, 2. Esmée Gaerdelen, 3. Selina Avoduli, 4. Jozefien De Meyer, 5. Nikki Van Poucke. (24 dln.)
Rees zes jongens: 1. Maxine Ongenae, 2. Achiel Maurus, 3. Lander Kuypers, 4. Emiel Van Onacker, 5. Vic Eeckhout. (26 dln.)
Reeks zeven meisjes: 1. Anna Legiest; 2. Marine Verhasselt, 3. Chiara Cordaro, 4. Femke Van Rysselberghe, 5. Anna De Vlieger. (29 dln.)
Reeks acht jongens: 1. Brent Van Dierendonck, 2. Bazz Vervaet, 3. Omer Hasham, 4. Ricardo Van Damme, 5. Kasper Van Den Eede. (37 dln.)
Reeks negen meisjes: 1. Louise Gaerdelen, 2. Felien Devalez, 3. Mine Vercambre, 4. Charlotte Knockaert, 5. Nika Verheggen. (23 dln.)
Reeks tien jongens: 1. Bai Kamara, 2. Arthur Vervisch, 3. Jack Eelbode, 4. Basil De Schamphelaere, 5. Léon Vermeulen. (31 dln.)
Reeks elf meisjes: 1. Cézanne Verhasselt, 2. Maxine Demeyer, 3. Maxine Eeckhout, 4. Maja De Meyer, 5. Mila Andelhof. (16 dln.)
Reeks twaalf jongens: 1. Jacob Obilagwa, 2. Arthur De Cock, 3. Jasper Vanholme, 4. Leon Wytinck, 5. Rune Van Der Vloedt. (23 dln.)
Reeks veertien meisjes: 1. Charlotte Vandenberghen, 2. Sofie Defour, 3. Jitske Obilwagwa, 4. Hannelore Vanhaesebrouck, 5. Claudia Eelbode. (16 dln.)
Reeks vijftien mannen: 1. Henri Simoen, 2. Vervisch Michiel, 3. Steven Verheggen, 4. Wim Van Dierendonck, 5. Koen Eeckhout. (17 dln.)

staken vol activiteiten of ontvangsten en 
vieringen, bij zoverre dat we nu al eens wat 
oud nieuws moeten brengen omdat Wegwijs 
maar één keer in de maand in de bus valt.
De scholenveldloop werd dit keer gekoppeld 
aan rookvrij sporten waarbij de jongelui be-
ter bellen blazen dan rook. Leuk initiatief 
waarop op sociale media naar gewoonte ook 
wat kritiek kwam. Maar de bedoelingen zijn 
juist: “kinderen en jongeren moeten kunnen 
opgroeien en vooral sporten in een rook-
vrije omgeving”, zo benadrukte schepen Eva 
Rombaut het.  Zien roken zet aan tot roken 
en daarom werden alle sportverenigingen 
bereid gevonden om steun te geven.

Maar we zouden het hier over de scho-
lenveldloop hebben. Er waren maar 
liefst 368 deelnemers, tel daar de ou-
ders bij en er was een massa volk waar-
bij de scholenveldloop moest gesplitst 
om het beheersbaar te houden. We 
geven geen namen van de scholen, alle 
scholen namen deel, maar het is ook 
geen onderliggende competitie want 
er was eerste communie en er was die 
zaterdagnamiddag nog voetbal, tennis 
en basketbal.
In de uitslagen was er geen reeks der-
tien, dat terzijde. De eerste drie kwa-
men op het podium en kregen een 
medaille, maar iedereen kreeg wel een 
aandenken. – (D.D.)
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Gun uw
BH een

tweede leven!

Want uw 
oude Beha

is geld waard!

U ontvangt

10 euro korting
bij aankoop

van een beha
(min. 50 euro)

Actie geldig van 1 t.e.m.
30 november 2021

Actie November bij
Lingerie Fee
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De Plantendag stond dit keer in het teken 
van een weekend “Bladeren in het park”. 
Naast de jaarlijkse plantenbeurs die altijd al 
veel volk trekt, was er dit keer op zaterdag 
in en rond de bib een boekenbeurs met ver-
koop van boeken, cd’s, dvd’s, strips en vinyl 
door de bibliotheek maar ook door particu-
lieren. Aansluitend was er poëzie, vertellin-
gen, straattheater, muziek en al zeker ook 
wat lekkers. 

Het aanbod afgevoerde materialen uit de 
bibliotheek was deze keer wel uitzondelrijk 
groot, en ook daar lag de coronalockdown 
wel wat aan de basis. Veel dozen stonden 
gestapeld in het magazijn en moesten om 
wat plaats te ruimen de deur uit. Het was 
evenwel meer dan een boekenverkoop want 
er was ook nog een rits optredens met Tom 
Van Outryve, Sur Mesure, Hilde Rogge en 
Nola Schloma. Een bar met lekkers zorgde 
dat het recept voor herhaling vatbaar is.

De plantenbeurs op zondag spreekt voor 
zich. Bezoekers komen er planten uitkiezen 
of doen gewoon koopjes met de eigen tuin 
op te fleuen. Ook dit keer waren er tiental-
len standhouders met exclusieve planten, 
zodat iedereen wel iets naar zijn gading kon 
vinden. Aansluitend waren er terrasjes die 
goed bevolkt werden, een springkasteel en 
foodtruck. Voor jongelui (of ouderen) was er 
een knutselworkshop en grime en dat alles 
gratis. Bovenop kon men aan de infostand 
een (gratis) zakje krokusbollen meenemen. 
– (D.D.)

Overzichtsbeeld van de Plantendag op 
zondag 19 september. (D.D.)

Plantendag in Reinaertpark blijft grote publiekstrekker
In het weekend van 18-19 september hadden in onze gemeente enkele interessante 
activiteiten plaats. Zo werd er op zaterdag werk gemaakt van de al lang uitgestelde 
(door corona) officiële installatie van de dorpsdichter. Op zondag was er ook de 
plantenbeurs die na een jaartje inactiviteit om dezelfde corona-redenen vorig jaar 
werd afgelast. Deze keer was het een schot in de roos want het was een zonnig 
weekend, en dat lokte veel publiek naar het Reinaertpark.
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deuren: 19u30, start lezing: 20u00
JGC Destelbergen, Koedreef 7
inkom: gratis
vooraf inschrijven via  de  link  op destelbergen.n-va.be 
of via koen.vanhende@n-va.be 

 zijn visie op de federale regering en op migratie & defensie

Iedereen welkom!

dinsdag 23 november

V.U. Christ De Baere, Ter Vennen 49, 9070 Destelbergen

N-VA Destelbergen-Heusden organiseert

THEO TOERT
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MOOIE KERST
KADOOTJES

D E  T R A D I T I E  O M  T E  G E V E N

VANAF NOVEMBER IN DE LA BAHIA
X-MAS SHOP IN SHOP

LA BAHIA YOGA & WELLNESS SHOP

DENDERMONDESTEENWEG 913

9070 DESTELBERGEN

OPEN VAN DINSDAG TOT EN MET ZATERDAG open de My Bpost.app en kies voor levering
rechtstreeks in jouw afhaalpunt LA BAHIA

nieuw 
schrappen van 
nummerplaten

KAMERKOOR GIOCOSO ZOEKT…
Kamerkoor Giocoso uit Sint-Amandsberg zoekt mensen die graag zingen! Ons repertoire bestaat uit een 
gevarieerde mix van liederen in uiteenlopende genres, dus voor elk wat wils. Noten kunnen lezen is geen 
vereiste maar wel een pluspunt.
We repeteren elke vrijdagavond van 19u30 tot 21u30 in De Krekel, Krekelberg in Sint-Amandsberg
We zijn voornamelijk op zoek naar mannenstemmen (tenor en bas) maar vrouwen (voornamelijk sopraan) zijn 
ook meer dan welkom!

Heb je interesse en wil je vrijblijvend eens proberen? Twijfel dan niet en neem contact met ons op via
• Kristin Van Bree: kristin.vanbree@gmail.com of 0474/504267 (voorzitter)
• Henk Allary: henk.allary@skynet.be of 0476/448214 (dirigent)
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Donderdag 4 november 13u30:
Wandeling tussen de Latemse Torens
Op 4 november a.s. gaat onze wandeling 
naar St.-Martens-Latem, in het spoor van Bi-
nus Van Den Abeele.
We starten onze wandeling aan het kerkhof 
van Latem, waar we door een kort bezoek 
hulde brengen aan zijn leven en werk.
Ook wippen we even binnen in de kerk met 
zijn vele kunstschatten. Nadien begeven we 
ons naar zijn huis verder in het dorp.
Onder leiding van onze gids gaan we als het 
ware in zijn voetstappen voor een stevige, 
maar rustige wandeling. Onderweg geeft 
Roger wat meer uitleg over de verschillen-
de aspecten van deze prachtige schildersge-
meente.

Binus Van Den Abeele 
(1835-1918) is bekend 
als de grondlegger 
van het begrip:
St.Martens-Latem = 
schildersgemeente. 
Hij was daartoe trou-
wens goed geplaatst 
achtereenvolgens als 

burgemeester, gemeentesecretaris én schil-
der.
Wij vertrekken om 13u30 op de parking van 
de Sporthal, Koedreef 3 Destelbergen. 
Na de wandeling kunnen we nog wat napra-

ten op het terras van de sportbar.
Graag een seintje vooraf naar
vlas9070@proximus.be

Maandag 15 november om 14u30:
De dokter is uw kameraad niet 
Onder het genot van een tasje koffie en een 
koekje bespreken wij het boek: “De dok-
ter is uw kameraad niet” van Louis Van Die-
vel.  Hierin beschrijft de auteur het leven van 
Guust Van Mol. Een fanatieke maoïst, die op 
latere leeftijd voor dokter studeert. Wij kij-
ken ook al vooruit en maken onze boeken-
keuze voor 2022. 
Ben je een boekenfan, kom dan vrijblijvend 
eens kennismaken met onze leesclub in zaal  
Domus Dendermondesteenweg 439 Destel-
bergen.

Als lid van de Vlaamse actieve senioren kan 
je ook gebruik maken van het voordelige 
aanbod van onze Vl@s boekenwinkel.

Donderdag 18 november 
om 14u30:
Dirk Willaert: Rivierduinen 
in Destelbergen, vanwaar 
kwamen ze en waar zijn ze 
naartoe?

Mocht je héél lang geleden 
door Destelbergen kuieren, 
dan zou je wellicht verloren lopen. De oe-
vers van de Schelde zouden je wel als oriën-
tatiepunt kunnen dienen, maar haar water 
stroomt sinds lang niet meer op dezelfde 
plek. Niet de mens alleen wijzigde de loop 
van de rivier, ook een uitgestrekt duinmassief 
dwong het Scheldewater een andere koers 
te varen. Destelbergen dankt haar naam aan 
de nagenoeg compleet verdwenen duinmas-
sieven. Om het verhaal van die rivierduinen 
te kennen, duiken we samen Dirk Willaert 
50.000 jaar in de tijd, naar de laatste ijstijd. 
Waarom gingen mensen permanent op die 
duinen gaan wonen? En welke invloed had-
den de duinen op de samenleving, toen en 
vandaag? 

Met zorgvuldige illustraties zoeken we ant-
woorden op deze en andere vragen.

Wij verwachten u in Zaal ’t Meer,
Koedreef 3 in Destelbergen om 14u30
Inkom: Gratis, wij zorgen voor een natje en 
een droogje.
Graag een seintje vooraf naar
vlas9070@proximus.be

 

SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 200         
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD 
 

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

Alle promoties zijn geldig van 23/10 t.e.m. 15/11/21 of tot uitputting voorraad 

GRATIS 
1kg appelen te verkrijgen aan de kassa. 
Tijdens uw aankopen tot 15/11/2021, 
minimum aankoop van € 10,- 
Max. 1 bon per klant 
 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa. 
 

WE ZIJN OPEN OP 1 EN 11 NOVEMBER VAN 8 – 19u 

MAIZENA 
250gr. /kg€6,40 
400gr. /kg€4.- 

€ 1,60 
 

YSCO IJSJES 
CHOCOSTICK VANILLE 
10X70ml 

€ 1,35 
/l € 1,93 
 
 

VAATWASTABS SUN 
OPTIMUM ALL-IN ONE 
18 tabs: 

€7,49 
/dos € 0,42 

 
30 tabs: 

€11,29 
/dos € 0,38 

MIRACOLLI 
SPAGHETTI ITALIE 
370gr. 

€ 2,29 
/l € 6,19 

 

GWOON GELDERSE 
ROOKWORST 
 
275gr. 

€ 1,45 
 
/kg € 5,27 

 
 

GWOON KOEKJES 
DEUGNIETJES 
200gr. 

€ 1,39 
 
/kg € 6,95 

MAES PILS 
24X25cl 

18 + 6 GRATIS 
€ 9,23 
+ leeggoed 
 
/l € 1,54 

 

LEFFE BRUIN/BLOND 
8X33cl 

€ 
7,49 
 
 
+ 
leeggoed 
/l € 2,84 

 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET VERSTAND 
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Axminsterhof 7. 9070 Destelbergen 
villatuur@destelbergen.be 

0471 03 63 83 
 

 

Babytheek
Opvoedingsondersteuning 

Preventieve gezondheidszorg 
 

WANTED
BABYSPULLEN VOOR BABYTHEEK DESTELBERGEN

Max. 3 jaar oud. Ouder en in perfecte staat mag ook. 
Gewassen of afgewassen. 
Vrij van: roest, geurtjes, schimmel, kruimels, modder of dierenharen.
Alle functionaliteiten van het artikel werken + handleiding.
Het artikel, alle vijzen en scharnieren zijn stevig.
Geen zichtbare beschadigingen die de veiligheid in het gedrang brengen.
Geen kleding, spijlen bedje, kinderwagen, parken, Maxi Cosi, autostoel!

    HEB JIJ DEZE SPULLEN EN VOLDOEN ZE AAN DE 
 VOORWAARDEN? LAAT HET ONS WETEN!

Co-sleepers
Draagzak/doek

Plooibuggy
Borstvoedingskussen

 

 
Witte Ikea eetstoelen 

Reisbedje
(Babybjorn) wippertje/relax

 
 

 
 

babytheek@destelbergen.be

Wat zoeken we? 

Voorwaarden

Axminsterhof 7, 9070 Destelbergen

 
 

www.destelbergen.be/babytheek

Elke eerste en derde maandag van de maand
16:00-18:00

WAAROM DE BABYTHEEK? 
 

De Babytheek: een handig uitleensysteem voor
babyspullen die je slechts kort nodig hebt. Of je
nu klein woont, slechts enkele keren per jaar je

nichtje op bezoek hebt, een beperkt budget
hebt of radicaal wil kiezen voor minder

 spullen, ... 
De Babytheek wil een antwoord bieden aan

jonge gezinnen op zoek naar duurzaam
babymateriaal. 

 
Je kan bij ons terecht voor plooibuggy's,

babybadjes, wippertjes, co-sleepers,
flessenwarmers, ... 

maar niet voor kledij, parken, autostoelen,
kinderwagens.

 
Voor meer informatie over lidmaatschap,

donaties, openingsuren en locatie vind je op
www.destelbergen.be/babytheek 

Villa Tuur 

Axminsterhof 7, 9070 Destelbergen

babytheek@destelbergen.be
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INTERIEURZAAK ASTUCE 
ORGANISEERT KERSTMARKT 
EN KERSTBOOMVERKOOP

Volg ons op sociale media
@astuceinterior

Naar aanleiding van de feestdagen organiseren 
we elke week in onze interieurzaak een gezellige 

kerstmarkt. Iedereen is uiteraard welkom om 
mee te genieten van glühwein en gezelligheid.

Waar: Oud station Oostakker, Lourdesstraat 6A
Wanneer: van 26 november t.e.m 23 december, 

elke do, vrĳ en zat vanaf 18 uur.

Vanaf 26 november bieden we Nordmann 
kerstbomen aan in verschillende formaten. 

Bĳ aankoop van een kerstboom ontvang je een 
waardebon van €15 vrĳ te spenderen in onze 

interieurzaak.
Kom je kerstboom afhalen in onze winkel of 

reserveer op voorhand via 09 384 80 02.

www.astuce-interior.be
hello@astuce-interior.be

Voormalige station Oostakker
Lourdesstraat 6A

Herfstkampen
turnclub Athena
Herfstkamp:
GYMSTARS KLEUTERS (°2018 – 2016) //
Basisschool De Parel
2 november om 09u - 5 november om 16u
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 afwisseling van sport, spel en knutselac-
tiviteiten.

Meer info
www.turnclubathena.be/event/herfst21-dp1102/

Herfstkamp:
GYM-MIX (° 2016 en ouder) //
Sporthal Bergenmeers Destelbergen
2 november 09u tot 5 november 16u
Sporthal Bergenmeers, Koedreef 1,
9070 Destelbergen

Wie?
LEEFTIJD:
geboortejaar 2016 en ouder
Niveau: BEGINNERS, GEVORDERDEN EN GE-
VORDERDEN+
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 tram-
poline. Ook komt er ritmiek, dans en acro aan 
bod. Een heel leuk en afwisselend kamp voor 
kinderen met en zonder turnervaring.

Tijdens het kamp wordt iedereen op niveau 
ingedeeld, zodanig iedereen voldoende uit-
daging krijgt.

Het bestuur

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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Kwadenplasstraat

Wat we weten van...

9070

Op de Horenbaultkaart van 1605 loopt de Byloke straete door de 
Ledebeek tot aan de grens met Lochristi. Die doorsteek werd door 
de grotere passage een quaden plas.

Op de Carolus Benthuyskaart van 1771 wordt de straat vanaf de 
plaats quaeden Plas tot aan den Dries Leenstraat genoemd. 

In de stratenatlas van Destelbergen uit 1843 wordt de buurtweg met 
het nummer 9, zijnde 6 m breed en 1287 m lang, als volgt beschre-
ven: Chemin du hameau de Kleyngent au hameau de St. Amands-
berg, Quadenplasstraet.

De Quadenplasstraet liep toen vanaf de ingang van het kasteel Suc-
ca tot aan het kruispunt ter hoogte van de huidige Notaxlaan. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, meer bepaald in de periode van 
1942-44 toen Destelbergen bij Groot-Gent was geannexeerd, werd 
de naam Kwadenplasstraat vervangen door Hokkelinkstraat en Ber-
genkruisstraat. De Hokkelinkstraat was het gedeelte van de Kwa-
denplasstraat tussen de huidige Admiraalstraat en de Zevensterrede. 
Vandaar was het dan Bergenkruisstraat tot aan de Volderrede. In de 
gemeenteraadszitting van 6 december 1945 besliste men de voor-
oorlogse straatbenamingen terug te geven.

Het gedeelte van de Kwadenplasstraat ter hoogte van het Succado-
mein is destijds door de tussenkomst van wijlen mevr. Brasseur-de 
Waele nog steeds een aardeweg om het landelijke karakter van de 
omgeving te bewaren. De talrijke wandelaars, doorheen de jaren 
bestendigd, bewijzen haar gelijk.

Door de wijziging van de stratenstructuur op het Eenbeekeinde 
werd er in de gemeenteraadszitting van 2 mei 1979 de princiepbe-
slissing genomen om het afgesneden gedeelte van de Bijlokestraat 

bij de Kwadenplasstraat te voegen, die sedertdien loopt vanaf 
de Prosper De Troyerlaan tot aan de Volderrede.

Midden de 15e eeuw werd het toponiem ten Quaden plassche 
bij het Roosbroek reeds gebruikt. Het ontstaan van het topo-
niem Quaden Plas heeft alles te maken met de loop van de 
Ledebeek, die op die plaats een knik maakt naar het zuiden.

Op een oude kaart, gedateerd 1605, ziet men duidelijk dat de 
doorwaadbare plaats door de Lede daar veel breder was dan de 
rest van de straat.

Quaet is een Middelnederlands woord voor slecht, vuil. Dit 
houdt verband met de ‘wakkige’ ondergrond daar in de buurt.

Als men in de komende jaren de moeite 
doet om langs de Kwadenplastraat en met 
uitbreiding langs de Zevensterrede de reeds 
gevelde bomen te vervangen door nieuwe 
exemplaren, zal Bergenkruis en omgeving 
nog lang een druk bezochte wandelplaats 
blijven.

Louis Gevaert

Meer informatie in:
Het boek “Van Abeeldreef tot Zondernaam-
straat” 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)
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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	
info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Na 2 uitgestelde edities door 
corona:

20 jaar
Beachvolley Gent
Na 2 jaar corona-onderbreking terug 
beachvolley op het Sint-Pietersplein in Gent.
Noteer nu al in uw agenda: de 
vooropgestelde datum is van woensdag
1 juni 2022 tem maandag 6 juni 2022 met 
als klepper een manche van het Belgisch 
Kampioenschap Beachvolley dames en heren 
op zondag 5 en maandag 6 juni.

Organisator Martin Van Der Sichel, zelf ex-
speler van o.a. Destelbergen, Maldegem, 
Vosselare, Nazareth, hoopt alvast om zijn 
jubileumeditie ‘20 jaar beachvolley Gent’ met
veel toeschouwers en veel zon te mogen 
organiseren.

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

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, neem dan contact 

op met ons: Jan Callebert, zet-werk@telenet.be, 0478-97 87 11 (namiddag of avond). Stuur gerust uw 

tekst via mail (liefst in ‘word’), eventueel met foto (jpg). Indien u over geen email beschikt, schrijf of typ 

uw tekst en stuur hem naar de Redactie Wegwijs, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker. Eventueel ne-

men wij contact op met u en sturen een reporter ter plaatse.

Check?
  Je werkt graag in 2 of 3 ploegen
  Fysiek werk schrikt je niet af
  Je kan je flexibel opstellen
  Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands
  Je kan je van en naar Oostakker verplaatsen

Alles afgevinkt? 
Scan en solliciteer meteen.

Zonder ervaring een job  
als GRAFISCH OPERATOR ?

 en leer op de werkvloer

Kies voor
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open klasdagen 
Voor nieuwe ouders en kinderen 

welkom op  Basisschool Pius X Destelbergen  
 

ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021               10-12u  
 
Bredenakkerstraat 31          09/228 36 69 

 
                                                      

                       ZAT 5 FEBRUARI 2022      10-12u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vernieuwend 

zorgzaam 

Jouw plaatsje reserveren kan op volgend e-mailadres: 
directie.piusx@ksdh.be  

 

verbondenheid 

creatief 

divers 

talenten 

sportief 

duurzaam 

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

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
www.sarahdereu.be

Neem nu als voorbeeld de stad Gent. Die heeft beslist om de Koning 
Leopold II-laan aan het Citadelpark om te vormen tot Floraliënlaan. De 
beslissing spoort met het overleg in een speciaal geïnstalleerde stads-
commissie die in het reine wou komen met ons koloniaal verleden. 
Daarbij kwamen zelfs de meeste activistische, extreme en/of absurdste 
stellingen op tafel. Tot het afschaffen van de publieke tussenkomsten 
door de politie toe. Moet allemaal kunnen in een democratie, want vrij-
heid van denken is een kostbaar goed dat alsmaar meer in de verdruk-
king komt. Alleen… gebeurt dat best met veel inlevingsvermogen en op 
basis van (historisch) onweerlegbare feiten. Veel minder op emoties en 
impressies ‘van horen zeggen’. Hoe relevant en eerbaar die ook mogen 
zijn of… lijken. Veel tijd om na te denken - laat staan echt door te den-
ken - wordt er niet meer vrijgemaakt. Daarvoor is de hoeveelheid aan 
informatie en de snelheid waarmee die uit alle hoeken op ons afkomst 
alsmaar chaotischer, fragmentair, vaak nietszeggend en in een flits weer 
voorbij. Onder de noemer ‘de druk van de sociale media en de waan van 
de dag’. Het blijft nochtans essentieel dat mensen met elkaar blijven pra-
ten en met een open geest de ontwikkelingen in de maatschappij tege-
moet treden. We zijn allemaal producten van onze eigen tijd. Die grijpt 
vandaag alsmaar sneller en niets ontziend op ons in en brengt vele ta-
boes aan de oppervlakte. Veelal te laat en inhoudelijk nog terecht ook. 
Zelf zit ik daar als journalist niet meer op te wachten. Lang voordat de 
huidige woke-bewegingen (‘wakker worden’) ingang vonden, fileerde 
ik al met mijn soms scherpe pen de misbruiken en onrechtvaardigheden 
in het systeem. En dat doe ik - net als ook andere collega’s - nog altijd. Zij 
het wat meer gelouterd door de ervaring en de leeftijd. 

Terug naar het begin. Over de figuur van koning Leopold II wil ik mij niet 
eens uitspreken. Veel meer dan de schoolse herinneringen heb ik daar 
niet over. Zoals zovele machtshebbers roept ook die figuur controverse 
op. Ogenschijnlijk met een roemrijk verleden, in praktijk met minder 
propere handen. Voor elke voorstander is er bovendien een tegenstan-
der. Dat is van alle tijden en wordt er morgen niet beter op. Al gaat 
het vandaag vooral over het grote geld, maken Panama-, Pandora- en 
andere ‘papers’ duidelijk. En is dat laatste is nog wettelijk onderbouwd 
ook. Goed dat er nog altijd onderzoeksjournalistiek is die het systeem 
blijft opengooien, ook in turbulente en onzekere tijden. Zomaar straat-
namen, borstbeelden en andere geschiedkundige relicten weghalen, is 
mijn inziens een brug te ver en vooral een zwaktebod. Anders gezegd, 
de eigen geschiedenis gooi je nooit weg, hoe lelijk en ongemakkelijk die 
er ook kan uitzien. Trouwens, waar begint en vooral waar eindigt dat. 
Neem nu Keizer Karel. Ook al geen brave burger als u het mij vraagt. 
Tot pronken de Gentenaars wat graag met hun strop, hun roepnaam 
en de jaarlijkse protesterende Stroppenommegang.  En ze zijn er nog 
fier op ook. Alles heeft zijn tijd, alles heeft zijn prijs. Maar moderne 
beeldenstormers onze geschiedenis laten weggooien, is - herhaald - een 
maatschappelijk zwaktebod. Met dank aan de historici, de heemkundi-
gen, de archeologen en wetenschappers die ons verleden en ons cultu-
reel erfgoed bewaken. Met nog altijd veel daadkracht en enthousiasme 
onze geschiedenis koesteren. En inzichtelijk en transparant die ook in 
een veel langer tijdsperspectief proberen te duiden. Een volk dat zijn 
geschiedenis vergeet of bant, is op termijn immers een verloren volk… 

P.S. Het artikel is ontleend aan onze zusteruitgave Attentie in Oostakker. 
Als morele steun aan de plaatselijke ‘heemkundigen’ waaraan ook Sint-
Amandsberg en Destelbergen zo rijk zijn… 

Eric VAN LAECKE

Bedreigen ‘moderne’ beeldenstormers 
onze geschiedenis? 
Onder druk van de stilaan uit de hand lopende sociale media, 
de dwangmatige politieke correctheid, de opduikende ‘woke’-
bewegingen van alle slag en de toenemende polarisatie, dreigt 
ook onze geschiedenis in de verdrukking te komen. Samen-leven 
is nog altijd veel meer dan de som van dat alles. Voor steden en 
gemeenten vormen die ‘moderne’ fenomenen een extra uitdaging 
hoe daar mee om te gaan... 

FESTIVAL VAN VLAANDEREN

“Brossé Songbook” in H. Kruiskerk
Zaterdag 20 november om 20u. heeft in de Heilig Kruiskerk in Heus-
den in het kader van het Festival van Vlaanderen een concert plaats 
met als thema Brossé Songbook. Het is de 20e keer dat er een mu-
ziekconcert is in de dorpskerk. Hanne Roos, Hans Peter Janssens en 
Alex Roosemeyers brengen in de kerk een bloemlezing uit het rijke 
repertoire van Brossé.

Op het programma staan tal van werken die door Dirk Brossé gecom-
poneerd zijn zoals The story of Sacco & Vanzetti, fragmenten uit de 
Musical Daens, Caldéron de la Barca, La Vida es un Sueñon de Musical 
Rembrandt.

De toegang bedraagt 15 euro, UiTPAS-bezitters kunnen zich voor kor-
ting wenden tot cultuur@destelbergen.be – (D.D.)
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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

                                                                                                 
 

 
 

Muzikanten gezocht 
 
 

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

voor hun orkest en melodische drumband 
 

Alle blaasinstrumenten en slagwerk - ook melodisch 
Alle leeftijden 

 
 

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

 
Sommige instrumenten kunnen worden gehuurd of in bruikleen gegeven 

 
 

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

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

adres: Tramstraat 54 9070 Heusden www.kogh.be 
 
 
 

Volg ons op facebook en Instagram 
 
 
 

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

Erkende muziekvereniging sinds 1819 

 
 

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

Vaccinatiecentrum in Wachtebeke
blijft open tot Kerstmis
Door de beslissing van de Vlaamse overheid dat alle 
65-plussers een derde prik mogen krijgen, zal het 
vaccinatiecentrum van Wachtebeke (en dat van Wetteren) 
op 8 november opnieuw de deuren openen. Voorlopig is 
het centrum dicht om alles te kunnen organiseren vanaf 8 
november, tot vermoedelijk de week voor Kerstmis.

Momenteel sluiten de vaccinatiecentra even de deuren om zich voor 
te bereiden op deze derde prikken. Het is de bedoeling dat tegen 
Kerstmis alle nog te vaccineren 65-plussers in de Eerstelijnszone 
een herhalingsvaccin krijgen, een derde prik dus. In Wetteren gaat 
het nog om ongeveer 12.000 mensen, in Wachtebeke om ongeveer 
11.000 mensen. De grootste piek in vaccinaties zal wellicht in no-
vember vallen.

Het behouden van de locaties was geen eenvoudige beslissing. Hier-
bij werd er vanuit de lokale besturen blijk gegeven van het belang 
van algemeen welzijn, maar tegelijkertijd ook het belang van de ge-
zondheid van sporters en de sportclubs die verbonden zijn aan de 
locaties in Wetteren en Wachtebeke. Om tegemoet te komen aan 
het begrip dat er al enige tijd wordt gevraagd, worden de opper-
vlaktes binnen de vaccinatiecentra verkleind om de sportclubs terug 
ruimte te geven.

Het behouden van de bestaande locaties biedt echter veel voorde-
len. De infrastructuur is al opgebouwd en voorzien op het vaccine-
ren van een grote groep mensen. De bevolking is er ondertussen 
mee vertrouwd en kent de mobiliteitsmogelijkheden. De oplossin-
gen voor minder mobielen blijven beschikbaar: mensen kunnen een 
beroep doen op een gratis ticket van de NMBS of de Lijn, en de min-
der mobielencentrales kunnen nog steeds ritten uitvoeren naar de 
vaccinatiecentra. Ook het callcenter blijft bereikbaar, elke werkdag 
van 9 tot 17 uur en elke zaterdag van 9 tot 13 uur. (D.D.)

WERFT AAN!WERFT AAN!WERFT AAN!   
Nieuw concept                01/01/'22

Een nieuw en dynamisch verhaal in de
boeiende wereld van de mobiliteit! 
Zin om deel uit te maken van ons TOPTEAM?
Wij zijn opzoek naar gepassioneerde 

Specialisatie Volkswagen-groep
 

Stuur uw CV en motivatiebrief naar:
Maxime@houseofmobility.be

BOSCH CAR SERVICE
DENDERMONDESTEENWEG 90

9070 DESTELBERGEN

TECHNIEKERSTECHNIEKERSTECHNIEKERS   
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6 oktober was de hinder op de E17 voor-
bij en gingen ook de op- en afrit in Gent-
brugge open. “De werken aan het viaduct 
in Gentbrugge zijn sneller afgelopen dan 
gepland. Het viaduct was sterk verouderd 
en werd daarom ook wel eens het ‘brok-
kelviaduct’ genoemd. Met een totale inves-
tering van meer dan 40 miljoen euro heeft 
men deze belangrijke verkeersader aange-
pakt,“ zegt Vlaams minister van Mobiliteit 

Snelwegviaduct tussen Destelbergen
en Gentbrugge maand vroeger klaar
Op 6 oktober werd de laatste hand gelegd aa de voegen van het E17-viaduct 
tussen Gentbrugge en Destelbergen. De werken aan het viaduct in Gentbrugge 
zijn dus veel sneller afgelopen dan vooraf gepland.

en Openbare Werken Lydia Peeters. De 
snelwegparkings blijven nog even gesloten 
totdat alle voorzieningen in dienst kunnen 
genomen worden. Onder het viaduct werkt 
het Agentschap Wegen en Verkeer nog ver-
der aan enkele meer specifieke lokale be-
tonherstellingen.
De snelwegparkings ter hoogte van Gent-
brugge blijven nog enkele weken dicht tot 
daar de nodige voorzieningen wat betreft sa-

nitair en afval geïnstalleerd zijn, zodat deze 
parkings meteen comfortabel kunnen ge-
bruikt en proper kunnen gehouden worden.  
De werken onderaan het viaduct zijn wel 
nog volop lopende. Hier wordt eerder ge-
keken naar eind dit jaar om de werken af 
te ronden. Tot zolang blijft de ruimte onder 
het viaduct afgesloten. Hier is het agent-
schap nog volop bezig met het herstellen 
van de betonnen brugpijlers en de beton-
nen brugdekken.

Deze werken zijn wel zeer arbeidsintensief. 
Er eerder gekeken naar eind dit jaar om de 
werken af te ronden maar dit is erg onder-
hevig aan temperatuur en vochtigheid. Tot 
zolang blijft de ruimte onder het viaduct 
wel compleet afgesloten. 

De vraag die zich nu wel stelt is hoe het zal 
gaan met het geluid van de E17. Bijna twee 
jaar was de snelheid beperkt waardoor er 
ook minder geluid was voor de bewoners 
van de wijken ’t Pauwken-Hanekamlos en 
Damvalleistraat enerzijds, en de bewoners 
van het Doolaegepark, Stapsteenweg en 
Hooistraat anderzijds. We weten dat er ge-
bruik is gemaakt van fluisterasfalt, maar 
nieuwe geluidsmetingen zouden wel op 
hun plaats zijn. – (D.D.)

Antwerpsesteenweg 253B
9040 Sint-Amandsberg 
BIV erkend makelaar: 508.846 
GSM: 0494/48.69.70 
Email: info@sofimmo.be

 Volg ons op 
 facebook en instagram 
 voor de laatste 
 vastgoedupdates!

 Uw vastgoed in goede handen!

(Ver)kopen of (ver)huren ?

VOOR SNELLE BESLISSERS! Nog slechts 6 appar-
tementen op topligging te koop! Twee gemeubeld. 
Scherpe prijszetting voor instapklare appartementen 
nabij Gent Sint-Pietersstation. Neem als investeerder 
NU uw kans en profiteer van de laatste aankoop aan 
10 % registratierechten. Voor eigen bewoning? Dit 
kan aan 3 % registratierechten. Kom thuis in een 
oase van rust, maar toch op slechts 3 km van Gent 
Centrum, gelegen nabij invalswegen. Ontdek dit 
prachtig project met eigen park (5.000 m²) en ge-

meenschapsruimte met bar en keuken. Uitstekend 
rendement, reeds 93 % verhuurd! Eerste jaar huur-
garantie voor snelle kopers. Dit uniek concept geeft 
u de mogelijkheid zelf te bewonen of te verhuren. 
Samen met deze afgewerkte tweeslaapkamer ap-
partementen met terras komt een kelderberging 
en autostaanplaats. U wilt meer weten? Bewoonb. 
opp.: 72 m² - EPC: 82 kWh/m² - Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Vvg 

Vraagprijs: 295.000 euro

TE KOOP
GENT:

Chantal
Claeysdreef 1

TE KOOP
WETTEREN: Cooppallaan 122
Instapklare alleenstaande woning met garage, 
woonkamer met eetplaats en keuken, twee slaap-
kamers, wasplaats, toilet, badkamer. Verdieping 
werd ingericht als studio met badkamer, keuken en 
slaapkamer. Veel mogelijkheden! Zonnige tuin met 
carport en tuinhuis. 
Elektriciteit conform, 
leidingen reeds ver-
nieuwd. Vrij bij akte – 
opp.: 500 m² - EPC: 287 
kWh/m² - Vg/Wg/Gvkr/
Gdv/Gvv - Vraagprijs: 
330.000 euro

TE KOOP
GENT: Broederli-
jke-Weversplein 145
Ruim appartement 
(105 m²) met zicht 
over de skyline van 
Gent. De indeling is 
de volgende: inkomhal met ingemaakte kasten, 
woonkamer met blokjesparket en terras, geïnstal-
leerde keuken, badkamer met ligbad en lavabo, 
toilet, drie slaapkamers. Gelegen naast Groene Val-
leipark! Op fietsafstand van Gent Centrum. Er hoort 
een privé kelder bij en mogelijkheid tot bijkopen au-
tostaanplaats. Vrij bij akte. EPC: 97 kWh/m² - Vg/Wg/
Gvkr/Gdv/Gvv – Vraagprijs: 265.000 euro

TE KOOP
GENT: Notelaarstraat 17
Rijwoning gelegen in rustige 
straat met vlotte verbinding 
naar invalswegen. De indeling 
van de woning is de volgen-
de: woonkamer met eetplaats, 
keuken, badkamer met toilet, 
lavabo en douche. Veel licht-
inval! Verdieping met twee 
slaapkamers en toegang tot 
dakterras, zolderkamer. Tof project voor starters of 
ouders met studerende kinderen! EPC: 486 kWh/
m² - vrij bij akte - Gvg/Wg/Vkr/Gdv/Gvv – Vraagprijs: 
234.000 euro

TE KOOP
EEKLO: Oostveldstraat 203
Nog 2 bouwgronden te koop! Kavel 2 en 3. Gelegen 
nabij centrum Eeklo voor het bouwen van een hal-
fopen bebouwing met Zuid gerichte voortuin. Opper-
vlakte 825 m². Wijds 
uitzicht achteraan. 
Bouw hier uw droom-
woning! Verkavel-
ingsvoorschriften te 
verkrijgen na aan-
vraag. Vg/Wg/Gvkr/
Gdv/Vvg – Vraagprijs: 
215.000 euro 

OPENDEURDAG
POSTZEGELCLUB

Op zondag 21 november
houdt de Postzegelclub in 
Café De Nieuwe Admiraal, 

Dendermondesteenweg 228, 
Destelbergen

een opendeurdag.

Iedereen die het wenst
kan een kijkje komen nemen 

tussen 10 en 12 uur

Elke bezoeker
krijgt een gratis consumptie. 

WELKOM !
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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

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

Olivier Deschacht 
wordt assistent-coach 
bij nationale U21
Het heeft niet lang geduurd voor onze 
inwoner Olivier Deschacht alsvorens hij 
een nieuwe uitdaging heeft gevonden. 
Eind september raakte hij het eens na 
een interessant gesprek om assistent-
coach te worden van de Belgische ploeg 
U21.

Hij gaat daarvoor samenwerken met 
coach Jacky Matthijssen en zijn ex-colle-
ga’s Thomas Buffel (T2) en keeperstrai-
ner Filip De Wilde. Hij komt bij manier 
van spreken in een vertrouwde omge-
ving want voetbal dat is zijn leven. Dit 
keer gaat het om een zinvol doel: even 
aftesten of er een carrière als trainer zit 
aan te komen. 

Olivier was op de hoogte van de va-
cature en nam contact op met trainer 
Jacky Matthijssen waarna een boeiend 
gesprek volgde over ambities, voetbal, 
doelstellingen en jongere spelers be-
ter maken. En dat zit ook goed, want 
de nationale ploeg van de U21 heeft al 
twee overwinningen behaald in de cam-
pagne voor het EK 2023.

Olivier zal debuteren als assistent-coach 
in de matchen tegen Kazachstan en De-
nemarken. “Ik heb nu een nieuw doel”, 
zo vernamen we van Deschacht. “Het 
is een nieuwe uitdaging en ik ben echt 
geïnteresseerd dat ik daaraan kan mee-
werken”. 

Of hij definitief een job als trainer gaat 
ambiëren zal dus van de kennismaking 
afhangen. “Ik kan de ervaring alvast ge-
bruiken als analist en als trainer”, dat 
opent dus inderdaad mogelijkheden. 
Olivier hing op het einde van vorig sei-
zoen zijn voetbalschoenen aan de haak, 
maar bleef toch intensief sporten met 
tennis en paddel, ook vaak fietsen. – 
(D.D.)
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Biografie Urbanus houdt (eigen) maatschappelijke spiegel voor..
Met als titel “En van waar dit allemaal komt” stelde polyvalent (podium)
artiest Urbain Servranckx - alias Urbanus - zijn zelf geschreven levensverhaal 
voor in onze huisdrukkerij Graphius in Oostakker.

dochter Liesa, zijn beklijvend levensverhaal 
te schrijven. Anders gezegd, het is een merk-
waardige bundeling geworden van anekdo-
tische verhalen en komische toevalligheden 
die niet eens een vastomlijnde chronolo-
gie behoeven - al wordt telkens het jaartal 
vermeld! - en die de lezer op een vlotte en 
vrijblijvende toon moeiteloos meenemen in 
het verhaal. Het is één langgerekte bloem-
lezing aan levenservaringen, momentopna-
mes, kontakten met (muzikale) vrienden en 
andere lotgenoten die een indrukwekkend 
en veelomvattend spectrum overspant. Al-
les ietwat chaotisch maar nog glashelder 
opgeslagen op de harde schijf van de intus-
sen 72-jarige, nog altijd actieve creatieveling. 
Met occasioneel ook een geheugensteuntje 
van derden om die schat aan wijsheid, kriti-
sche alertheid en veelomvattende creatieve 
levensloop nog accurater in woord - en dank-
zij QR-codes - nu ook in beeld te brengen. 
Zonder veel systeem of discipline. Citaat uit 
het voorwoord: “Ik denk dat een mens niets 
vergeet, alles zit verankerd in je hoofd, je 
raakt er alleen niet zo makkelijk 
meer bij omdat er na verloop van 
jaren een paar trappen ontbreken 
naar je bovenkamer”. De auteur 
doet dat in zijn bekende spon-
tane, ongedwongen, schalkse en 
humoristische stijl. Al heel lang 
de rode draad doorheen zijn hele 
artiestenbestaan. Zeg maar, open 
en bloot, vrank en vrij en zonder 
veel franjes en tierlantijntjes. Met 
de nodige relativerende zelfken-
nis, kritische afstandelijkheid en 
een eigen introspectieve kijk op 
de dagelijkse dingen en de wereld 
rondom ons. Waarbij (vermeende) 
taboes en andere ‘heilige huisjes’ 
nog altijd de revue blijven pas-

seren. Zij het vandaag in een wat gereser-
veerder jasje om niemand echt te kwetsen 
en vooral om de banbliksems van de sociale 
media-platformen niet nodeloos aan te ja-
gen. De humorist en podiumcomediant par 
exellence blijft voor alles nog altijd zichzelf 

De autobiografie - 512 bladzijden! - leest als 
één boeiende, grappige én lezenswaardige 
bundeling van anekdotische momenten en 
periodes uit een rijkgevuld leven. De auteur 
laat in eigen hart en ziel kijken en houdt 
- onrechtstreeks - een kritische maatschappe-
lijke spiegel voor. Een pak nostalgieke foto’s 
en tekeningen én QR-codes om filmpjes op 
te roepen, inbegrepen. Kortom, de uitgave is 
uitzonderlijk en dus niet alleen voor de fans 
een aan te raden (vroegtijdig) eindejaarsge-
schenk…
De corona-uitbraak deed ook het artiesten-
wereldje helemaal én vooral erg lang op 
slot. Urbanus zag zijn nieuwste toernee in 
Nederland in het viruswater vallen. Tijd dus 
om in eigen regie en ondersteund door zijn 
vrouw Nadine Mignon en grafisch ontwerper 

HEIMWEE

Kon ik jou heel even horen
laat staan, heel even zien.

Vooraleer ’t heimwee in mij wordt geboren
Terwijl een traan uit mijn ogen viel.

Zo zal ik u steeds beminnen
in ’t heimwee van mijn hart.
Zo zal het steeds beginnen

ik heb u liefgehad.

Laat mij even begaan
om die herinneringen te bewaren.

Zo kan ik even stille staan
bij die vrome dagen.

Immer heimwee, immer zal ik aan u denken
nimmer zal ik u vergeten;

gij kon mij vreugde schenken
ik heb het steeds geweten…

Heimwee in ’t diepste van mijn ziel
hoe kan ik u bedwingen.

Terwijl ik even neder kniel
om ’t heimwee van zovele dingen.

Francine De Wilde. ©
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Kinderliedje
inspireerde boektitel…
De lijvige biografie van Urbain 
Servranckx - alias Urbanus 
uit Tollembeek - kreeg een 
merkwaardige boektitel mee.
“En van waar dit allemaal komt” 
is geïnspireerd op zijn kinderliedje 
‘De Aarde. U weet nog wel, ‘die 
grote bol met planten en met 
beestjes vol…’

De regel uit het liedje werpt extra licht 
op de oorsprong van zijn karakter en 
apenstreken die hij nog altijd verwerkt in 
zijn sketches, strips, liedjes en scenario’s. 
“Mensen vragen me vaak ‘Van waar haalt 
gij dat toch allemaal? Wel daarvan…. Ik 
heb mijn anekdotes en verhalen geschre-
ven zoals ik ze je rechtstreeks op een ter-
ras bij een videeke met vol-au-vent zou 
vertellen”. Die ongedwongen en lichtvoe-
tige invalshoek zet de toon en de lijnen 
uit voor een pak vlotte en aanhoudend 
boeiende lectuur die je in één ruk wilt uit-
lezen. Al vraagt een turf van 512 bladzij-
den meer tijd en inspanning dan zomaar 
vrijblijvend een videeke verorberen...

De biografie is uitgegeven in eigen re-
gie (NV Urbanus België) en is gedrukt 
bij Graphius Gent (zeg maar Oostakker). 
Dochter Liesa stond in voor het grafisch 
ontwerp, de webdesign en de coördina-
tie. Echtgenote Nadine Mignon nam de 
correcties en het beheer van de webstek 
op zich. De distributie is in handen van 
Comedyshows.be uit Brugge.

Het boek ligt al in de modale boekenwin-
kel en kost 30 euro.
Meer info op www.urbanuswenshop.be.

Eric VAN LAECKE

en weet op een eigentijdse creatieve manier 
om te gaan met de wisselvalligheden en de 
gevoeligheden van deze tijd. Dat Urbanus 
als kunstenaar vele en uiteenlopende terrei-
nen heeft ontgonnen, is een open deur in-
trappen. Een snelle en diagonale lezing van 
het lijvige boek roept ook bij ons zelfs nog 

vage en/of onvermoede her-
inneringen op. We laten als 
‘voorsmaakje’ op ruimere 

lectuur de bezige bij even-
tjes luidop zoemen via een 

greep uit het veertigtal ru-
brieken. Lees maar mee: Mijn 

kindertijd, Bij de Bruine Pa-
ters, Schrik van de meisjes, 
Mijn landsverdediging, 
De dood van mijn vader, 

De Reis naar India, Skiffle 
groep Anus,  De verovering 

van Nederland, Bakske vol met 
stro, De belastingcontroleur, 
Strips, hits en dips, Proza Tortu-
osa, Niks Troekare, veel foefe-

lare, Fippende flikken, zwanzende zwaantjes 
en reclamerende rechters. Het vervagen van 
mijn moeder en meer recent, De Bronzen Ur-
banus, Urbanus Musical, Trecto Prix…. Met 
als meest recente (h)erkenningsbloem op het 
palmares: ‘The Best Of’ op VTM anno 2021. 
Dan hebben we het nog niet gehad over de 
fel gelezen stripverhalen, de (zang)optre-
dens, de sketches, de filmpjes, de….de…

Eric VAN LAECKE

SAMANA PIUS X – EENBEEKEINDE
Met zo’n veertig inschrijvingen voor de eerste grote activiteit na de Co-
vid-19 beperkingen was het bestuur best tevreden met de opkomst. Na het 
aperitief en de gesmaakte maaltijd werd de animatie gebracht door de 
“Verborgen Talenten”, een groep van 10 personen die met sketches, play-
back en enkele life nummers voor de sfeer zorgden. De namiddag werd 
daarna traditioneel afgesloten met koffie en gebak. Hierbij enkele foto’s 
van onze huisfotograaf Lucrèce De Buck.

Meer weten over onze werking en activiteiten ?  U kan terecht bij Anne 
Beirnaert, voorzitter – 0497. 36.01.18, of Bea Vlyminck-Van den Bossche, 
huisbezoekverantwoordelijke – 09 228.62.97 of Lieven en Nicole Snoeck-
Provost,secretaris en penningmeester. Het lidmaatschap is GRATIS ! 
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     SEIZOEN 2021-2022 

Theater ’t Schat – Magerstraat 78, 9070 Heusden 
 

HOERA, EINDELIJK! Eindelijk uitzicht op een normaal toneelseizoen! 
 

Ginds, tussen de netels  Première: 12 november 2021 
 

Groteske muzikale tragedie van Dimitri Verhulst - Regie: Alain Zeegers 
 

Voor ‘Ginds, tussen de netels’ heeft Dimitri Verhulst zich laten inspireren op het verhaal ‘Bloedbruiloft’ uit 1933 
van de Spanjaard Federico Garcia Lorca. Hij verplaatst de handeling naar een denkbeeldig Belgisch dorpje Urtica, 
de wereld-hoofdstad van de brandnetels, waar twee families al generaties lang een bloedige vete uitvechten. De 
clan Delfosse bekampt de familie Muermans op leven en dood. En waarom? Afgunst over de grond, discussies 
over verkoopprijzen. Céleste Delfosse verwoordt het als volgt: “de waarde van een leven loopt hier gelijk op met 
de prijs van een vierkante meter”. Célestes zoon Cédric staat op trouwen met Emelyne, een jonge vrouw die 
‘iets’ gehad heeft met Léon Muermans. Als dan Léon verschijnt op de trouwplechtigheid gaan de poppen aan het 
dansen. Oude liefdes en onderdrukte rivaliteiten flakkeren weer op en er voltrekt zich (alweer) een drama in 
Urtica. 
Ginds, tussen de netels, een liefdesverhaal in een modern Verhulst-jasje voorzien van de nodige humor maar 
met een onvermijdelijke tristesse die eigen is aan het leven… 
 

Met: Brigitte Demuynck, Ingrid Bogaert, Jacques Goessaert, Peter Claus, Giovanni Vandendaele, Joris Velleman, 
Lieze Van Den Abeele, Sanne Van Dam, Sven De Weder, Louise Zeegers en Iris Dumon.  
 

De God van de slachting  Première: 25 februari 2022 
 

Zuurzoete komedie van Yasmina Reza - Regie: Roeland de Trazegnies 
 

De internationaal gevierde schrijfster Yasmina Reza laat in haar komedie twee echtparen elkaar het leven zuur 
maken. 
Waar gaat het over? Een jongen van elf heeft met een stok een paar tanden uit de mond van een leeftijdgenootje 
geslagen. De ouders komen samen om een volwassen oplossing te zoeken voor dit incident. Als fatsoenlijke 
ouders willen ze het akkefietje uitpraten, maar het gesprek gaat al vlug over veel andere zaken en ontaardt snel 
in een vreselijk verbaal gevecht. Wanneer gedragen kinderen zich volwassen en wanneer doet een volwassene 
kinderachtig. Blijven alle volwassenen steeds grote kinderen? Beschaving en goede manieren blijken opeens heel 
ver weg. 
Als toeschouwer zit je er knusjes bij, alsof je zelf bij hen in de woonkamer zit. Heerlijk voyeuristisch zie je hoe de 
wederzijdse aanvallen steeds groteskere vormen aannemen en de situatie compleet uit de hand loopt. Pijnlijk 
menselijk maar voor het publiek een o zo amusant schouwspel. Een absolute aanrader voor een luchtige 
toneelavond. 

In 2011 verfilmde Roman Polanski dit stuk met onder anderen Jodie Foster en Kate Winslet in de hoofdrollen. 
 

Met: Anne Remerie, Willem Hostens, Wim Rasschaert en Ingrid Bogaert. 
 

Maak plaats, mevrouw  Première: 22 april 2022 
 

Klucht van Ray Cooney en John Chapman - Regie: Patrick Pevenage 
 

Wanneer Philip en Annie Van Damme een avondje uit eten plannen, ziet de binnenhuisarchitect zijn kans schoon 
om hun flat te gebruiken voor een gezellig avondje met Sylvie, de Duitse au pair van het echtpaar Van Damme. 
Rudy De Corte, de zakenpartner van Philip, zoekt ook een onderkomen voor een paar uurtjes en heeft hetzelfde 
idee. En daar blijft het niet bij … Want er verschijnt nog iemand op het toneel die het op het gebruik van het 
appartement heeft gemunt. 
Als er dan ook slordig wordt omgegaan met brieven en andere persoonlijke eigendommen moeten Philip en Rudy 
zich in allerlei bochten wringen om de misverstanden uit de weg te ruimen. Het gaat echter van kwaad tot erger. 
Als klap op de vuurpijl verschijnt ook de succesvolle schrijfster van een bekende jeugdserie, die een nieuwe 
uitgever zoekt voor haar boekenreeks. En zij hecht bijzonder veel belang aan de goede zeden. Het is voor haar 
dé reden om een nieuwe uitgever te zoeken. En dan is de verwarring compleet. 
Een avondje lachen, gieren en brullen! Meer moet dat niet zijn … 

 

Met: Joke Barbry, Frederik Gulinck, Marc Hendrikx, Sarah Heyerick, Lynn Taragola, Gio Vandendaele, Carlo Van 
Overbeke, Charlotte Vande Weghe en Marjan Van Doninck. 
 
Voor alle speeldata en reservaties:  www.tschat.be  

De natuurwandeling van OKRA-Eenbeekeinde bracht 
ons een aangename nazomerdag met veel zon en een 
licht briesje, net goed om te genieten van de buiten-
lucht in de open natuur. Marleen De Bels, onze trouwe 
natuurgids sedert jaren, verwelkomde ons aan de oever 
van de Schelde, nabij Heusden-brug aan het begin (of 
het einde) van de Veerdreef. Het stevige hoekhuis her-
innert ons aan de historische betekenis van deze plek: 
tot eind 19de eeuw was hier een veer. Daarna werkte 
hier de bruggendraaier of de pontier en die kreeg hier 
uiteindelijk een woning. De titel “Van Veer tot Veer” 
verwijst naar het volgende veer stroomafwaarts in de 
buurt van Mellebrug destijds, maar nu uiteraard ook 
verdwenen. Wij vertrokken met elf, gids inbegrepen, 
langs het “jaagpad”, richting Melle.

Het was ongeveer laagtij, toen wij begonnen te stap-
pen, daardoor konden wij dus bijna de hele bodem van 
de Schelde zien: een vieze, glibberige massa: het slik. 
Dat lijkt eigenlijk op een soort supermarkt voor som-
mige vogelsoorten, die daar vrije toegang hebben en 
gretig op zoek zijn naar allerlei insecten, wormen en 
andere lekkere hapjes. 

Na wat stappen daalden we, langs een ongemakkelijk 
trapje in de flank van de dijk, naar beneden en kwa-
men zo in de Molenweidedreef. Via de Molenwei-
destraat stapten we richting Kruisdreef. Daar maakten 

we kennis met de Moeraseik, de eik met ok-
selhaartjes aan de onderkant van het blad. 
Wat verder staat de “Bosseveerhoeve”, een 
historische site bestaande uit restanten van 
wat in de middeleeuwen een bloeiende ab-
dij was van Cisterciënzerinnen. Wij konden er 
even rusten op de banken bij de tafel, onder 
de reusachtige eeuwenoude Linde. Daar kre-
gen we ook wat uitleg van onze gids over de-
ze abdij en de omgeving. Zij wees ons op de 
naam van enkele gebouwen zoals het hoofd-
huis, de bakkerij, de merkwaardige duiven-
toren en nog enkele andere. Marleen wist er 
veel over te vertellen, maar wij onthielden al-
leen de naam Oudenbos, omdat die in onze 
oren onmiddellijk klonk als een soort verwij-
zing naar een band of verwantschap met het 
Gentse klooster Nieuwenbos. Maar daar kwa-
men toch geen vragen over en we lieten dit 
dan maar voor wat het was.

Zo werd het tijd om verder te stappen en be-
landden we spoedig terug aan het jaagpad, 
dicht bij de brug van Melle, en in de buurt van 
waar eeuwen geleden dat andere veer gesitu-
eerd was, het keerpunt van onze wandeling. 
De terugweg , boven op de Scheldedijk bracht 
ons weer in de “beschaafde wereld”, tussen 
wandelaars en fietsers. Maar onze gids wist 
toch onze aandacht verder te boeien door te 
wijzen op de rijkdom aan planten en struiken 
langs de kant van de dijk. Vooral de overvloed 
aan klavers kreeg onze bijzondere aandacht, 
omdat die zo talrijk aanwezig zijn en ook zo 
belangrijk voor het leven in de natuur. Hun 
wortels zijn namelijk belangrijke stikstoffa-
briekjes. Er zijn veel verschillende soorten, al-
lemaal met drie blaadjes en herkenbaar aan 
de kleur van hun bloemen en/of aan de wel 
of niet- gevlekte blaadjes. Dat een eventueel 
vierde blaadje geluk zou brengen, zal wel een 
fabeltje zijn, dachten we zo. Maar toch, je kan 
nooit weten...

Zo kwamen we stilaan bij het veer, waar we 
vertrokken waren en werd het tijd om af-
scheid te nemen. Dat konden we doen met 
een verfrissende pint in de Reinaert te Destel-
bergen en met een welgemeend dankwoord 
voor Marleen. En natuurlijk ook met een ‘tot 
volgende keer’ aan de hele groep.

Een wandelaar.

OKRA EENBEEKEINDE
“Van Veer tot Veer” 
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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 - Gesloten zondag en maandag

Ruime keuze aan verlovingsringen & trouwringen

Gediplomeerd briljant- en
parel experte

NIEUW: BESTELLEN KAN 
NU OOK VIA WEBSHOP

LAAT JE

VERLEIDEN

DOOR ONZE

ONTWERPEN

EN

DESKUNDIGE

BEGELEIDING

Garageverkoop ‘t Pauwken
geteisterd door regen
Meer pech kon men zondag 3 oktober niet 
hebben bij de garageverkoop in de wijk en 
dekenij ’t Pauwken en Hanekamlos: het re-
gende zo fel dat je best nog achter de stoof 
ging zitten want was ook wat koud. Maar 
er was wel een puike garageverkoop. In de 
voormiddag had men de pech met de regen, 
en in de namiddag bleven nog veel mensen 
voor hun tv zitten om Parijs-Roubaix te vol-
gen. Maar er kwam toch volk op af, welis-
waar iets minder dan men eigenlijk had 
mogen verhopen voor die eerste keer. De 
wijk ligt ons nauw aan het hart en wij zijn 
toch even gaan kijken: gelukkig hebben de 
meeste bewoners een ruime garage en kon 
men de te koop gestelde spullen daar netjes 
onderbrengen. Het was dus echt wel een ga-
rageverkoop, en sommige deelnemers heb-
ben toch nog wat verkocht. Maar het was 
wellicht leuker geweest als het weer niet te-
genzat.  In het aanbod veel kunstige werken 
van schilderijen, boeken tot keramiek, leuke 
huishoudtoestellen, kortom het aanbod was 
groot en goed, alleen het weer zat tegen. – 
(D.D.)

Een beeld van de garageverkoop. (A.V.D./D.D.)

JE KAN ELKE MAAND
ONLINE DEELNEMEN AAN
ONZE GRATIS WEDSTRIJD

(ZIE BLADZIJDE 6)
Er zijn leuke waardebonnen 

te winnen.

www.dewegwijs.be
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NATIONALE STRIJDERSBOND
VAN BELGIE         

Afdeling: 9070 Heusden O. Vl.    
Contactadres: Hoorlingstraat 10.

NOVEMBER - PLECHTIGHEDEN
MAANDAG 1 NOVEMBER om 11 uur

Bloemenhulde aan het vernieuwde 
monument van de oud-strijders op het 
kerkhof in Heusden.

DONDERDAG 11 NOVEMBER om 10 
uur     
- 10 u: gebedsdienst Heilig Kruiskerk. 
- 10 u 20: bloemenhulde aan het mo-
nument op het Dorpsplein.
- 12 u 30: banket in de Gemeentelijke 
Sportbasisschool Zandakkerlaan 14.

Menu:

Aperitief
Tomatensoep

Scampi
Varkenshaasje met fijne groenten

Koffie met gebak
½ fles wijn of water p/p inbegrepen

Deelname aan het banket: 25 euro voor 
de leden. 40 euro voor de niet-leden.
Inschrijven vóór 4 november op rek.nr: 
BE57 6528 4408 9335 van NSB Heusden.

OPGELET:
De inschrijvingen zijn pas definitief na 
betaling !

Vriendelijke groeten,
namens NSB-Heusden

Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

OPENINGSUREN:
 
 SMULHOEKJE THE CAVE
ma 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
di 11u30-13u30 gesloten 10u30-14u00
woe gesloten gesloten gesloten
do 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
vr 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
za 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
zo 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-24u00

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

VIER OUDEJAARSAVOND IN THE CAVE !
MET AMBIANCE TOT IN DE VROEGE UURTJES, MET DJ

We starten om 18u30.

Op het menu:
Cava met een overvloed aan hapjes,

gevolgd door SUPER-DE-LUXE WINTERBARBECUE:
varkenshaasje, kipfilet, mignonette, spareribs, BBQworst,

côte à l’os, scampibrochette, ...
met uitgebreid groentenbuffet, frietjes, pasta, aardappelsalade, sausjes...

én natuurlijk ook dessertbuffet

Prijs: 100 euro p.p., dranken tot 02 uur inbegrepen (geen sterke dranken)
Op voorhand reserveren en betalen. Plaatsen zijn beperkt. Info: 0479-064 805 - 0473-249 810

HUMOR

WAARZEGGER

Xavier ging voor 
het eerst naar een 
show van een waarzegger. Hij 
moest op het podium komen. 
De waarzegger voorspelde:  “U 
zult lopen”.

Xavier antwoordde: “maar ik 
kan lopen. Ik mankeer niks”.

De waarzegger: “En toch zal je 
kunnen lopen”.

Xavier ging terug op zijn plaats 
zitten en snapte er weinig van.

Na de show stapte Xavier 
buiten en zag dat zijn scooter 
gestolen was.

De waarzegger kwam ook net 
buiten en zei: “U zult lopen, 
zie je nu wel”...
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>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

Gesloten op maandag 1 november en donderdag 11 november

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

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

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D

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

Erfgoeddag in Melle
met stukken van Gallische hoeve
Leuk item op de Erfgoeddag van de Viersprong 
in de Tuinbouwschool in Melle. Minister Mat-
thias Diependaele kwam er even kijken en zet-
te zichzelf een oude Keltisch helm op die hij 
gezien had in de stand van de Gallische Hoe-
ve uit Destelbergen. Erfgoed Viersprong is een 
samenwerking tussen de gemeenten Destelber-
gen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en 
Sint-Lievens-Houtem, en de organisatie bestaat 
tien jaar. Om dat te vieren organiseerde het dus 
een erfgoedfestival in de Tuinbouwschool in 
Melle. En daarvoor strikte het niemand minder 
dan Vlaams minister van Onroerend Erfgoed 
Matthias Diependaele. En ook gepensioneerd 
ex-schepen André De Groote was er aanwezig. 
(foto L.V.I./D.D.)

EXTRA INFO

Wie niet aanwezig kan zijn op het Domusfeest 
kan zeker een donatie doen op het rekeningnum-
mer vermeld op de uitnodiging. We verwijzen 
graag naar het artikel dat in vorig nummer van 
Wegwijs verscheen met de titel ‘Kruiswegtafere-
len Bergenkruis professioneel gerestaureerd’. Zo 
zie je dat je donatie goed wordt besteed. Alvast 
dank in naam van het bestuursteam.
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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.

De Davidsfondsafdeling
Heusden/Wetteren-Ten-Ede nodigt uit:
Nacht van de
geschiedenis 2021

Nieuwe buren met
de missie in Rwanda
en Congo
De Davidsfondsafdeling Heusden/Wetteren-Ten-
Ede nodig u uit naar een lezing door twee leden 
van de afdeling zelf: Noël Backx en Bert De Wolf. 
Het thema “nieuwe buren” zullen zij interprete-
ren uit de invalshoek van missiewerking vanuit 
onze regio, vroeger en nu.

Noël Backx zal spreken over missiewerking 
in Rwanda. Hij zal het hebben over het le-
ven van zijn oom-missionaris die gedurende 
60 jaar in Rwanda leefde en werkte en o.m. de 
genocide aldaar einde vorige eeuw meebe-
leefde. Ook zal hij missie-animatie Wetteren 
voorstellen die missieprojecten, volgens een 
nieuwe missievisie, blijft ondersteunen. Tenslot-
te zal hij spreken over het werk van de in Rwan-
da werkzame Vlaamse zuster Erna De Wulf.

Bert De Wolf, eerder met een lezing over een-
zelfde thema te gast in onze afdeling, zal spre-
ken over Congo. Dit land is meer dan zestig jaar 
onafhankelijk.  Die recente geschiedenis is niet 

zo fraai.  De missie van vroeger wordt echter 
voortgezet en heruitgevonden door de Congo-
lezen zelf.  Zij runnen nu de parochies, zieken-
huizen en scholen die in de koloniale tijd door 
Belgische paters en zusters zijn gesticht.  Reeds 
dertien jaar helpt vzw KALASI Congolese zus-
ters om de kwaliteit van hun scholen te ver-
hogen.  Bert De Wolf brengt verslag uitvan de 
laatste ontwikkelingen.

De lezing, door corona al tweemaal uitgesteld, 
gaat door op dinsdag 9 november 2021 om 
19.30 u. in de zaal Kollebloem, Leenstraat 18 te 
9070-Heusden. Meer info op onze website.

Wandeling langs tuinen 
en duinen in Wetteren
Deze wandeling van ongeveer 6 km  in het 

Scheldeland gaat door op zondagnamiddag 21 
november 21 en start om 14.30 u aan het Pro-
vinciaal Domein Den Blakken, Wegvoerings-
traat 308 te Wetteren.

De wandeling loopt langs de Schelde,  de vel-
den van de Wetterse boomkwekers, eeuwen-
oude stuifduinen en het provinciaal domein 
zelf. Dit domein is de siertuin van de Wetterse 
plantenkwekers. De wandeling, die kan wor-
den ingekort is gratis en voor iedereen toegan-
kelijk. 

Voorafgaandelijk inschrijven is niet noodza-
kelijk. Ook hier consulteert u best, voor alle 
praktische informatie, de website van onze af-
deling.

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
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Ambachtelijke goudsmid nodigt uit…

Op zondag 21 november is het ‘Dag van de Ambachten’. Juweelontwerpster 
Annelies Weinberger nodigt de wegwijs-lezers graag uit om een kijkje te ko-
men nemen in haar goudsmidatelier. Ontdek de eeuwenoude technieken en 
ambachtelijke gereedschappen. Dit helemaal achteraan de ZOO ateliers, op de 
Victor Braeckmanlaan 137. Ook enkele andere ateliers zullen geopend zijn die 
dag. Welkom tussen 10u en 17u.

Belevingswinkel  

DE KORF 
Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg 

 
 

In de winkel vind je een  

wisselend aanbod  
in functie van de seizoenen en feestdagen. 

 

Een  gezellige chaos is eigen aan de zaak! 
 
 

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in: 

GENTSE STREEKPRODUCTEN,  
Lokale wijnen en bieren, 
Onze huisgin VITA AMANDI en andere Gentse gins, 

& verzorgde  ONTBIJT- & GESCHENKMANDEN 
 
Verder bieden wij een ruime keuze  aan  

kalligrafische wenskaarten  

geschenken van STRATIER en ander leuks 
 
 

Kom, ontdek en  
maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
  

 

Open van woensdag tot vrijdag van 13u30 tot 19 uur 
zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur 

Gesloten op zondag - maandag en dinsdag 
 
 

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  

DENKSPORT:
PROBEER DEZE ‘FILIPPINE’ IN TE VULLEN
Hiermee zijn geen prijzen te winnen, het is een mooie 

‘bezigheidstherapie’. Indien alles juist ingevuld komt er vertikaal in de 
gele strook de naam van een Wegwijs-klant te voorschijn.

Oplossing in volgende Wegwijs. Succes !

Oplossing van vorige keer

S L O T Kasteel

S C H O O L S L A G Zwemstijl

V O O R L O P I G Tot iets beters

Werkweigering S T A K I N G

Voortreffelijk D E G E L I J K

Te veel zon Z O N N E S L A G

K R A B B E N Als het jeukt

G E D A A N Afgelopen

D O E N D E Bezig

Bron van elektriciteit D Y N A M O

1 3  6 9 2 Raad

  6 9 4 7 6 2 12

 1 1 13  Bleek, verschoten

Ongelijk 1 8 3 9 4 2

Zoetwatervis 10 1 4  9 4

Monnik 10 1 4 11 9 13 6 9 12

Nooit 8 6 11 11 9 4

7 5 5 12  Afwatering

 1 13 13 5  Groet

 Stompzinnigheuid 6 3 6 5 12 6 9

Beboet 7 9 2 12 4 1 F 12

 1 13  6 2  Zeevis

 1 7 1 7 9  Valies

Volstrekt niks 8 6  6 13

Levenloos 11 5 4 2 3 5 5 3
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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 !! 

En of ze dit gedaan hebben! Wel 252 kin-
deren van de 274 namen deel aan de 15de 
strapweek die begon op 13 september!  De 
hele week volop in het teken van gezonde 
mobiliteit.  Kilometers gesprokkeld al stap-
pend, lopend, joggend, wandelend of met 
allerlei soorten tweewielers van en naar 
school, sportclub, hobby of voor oma naar 
de bakker,… noem maar op.  Ecologischer 
bestond niet.  Zelfs de oude stappers of ver-
sleten fietsen werden ingezet als versiering, 
werden gebruikt voor verschillende spel- en 
speelvormen waaronder de belgerinkelsym-
fonie verbleekte. Ja hoor, heuse melodietjes 
werden ‘gefietsbeld’.

Ne keer iets anders dan spelen
Stappen en trappen.  Nee, niet de trap op en aflopen alhoewel die wel kan 
tellen om aan onze dagelijkse 10.000 stappen te komen. Nee, stappen dus, een 
ganse week actie in de Sportbasisschool van Heusden om onze jongeren, de 
toekomst dus, aan te zetten om met de benenwagen de school te bereiken.

En de klapper op de vuurpijl was niet met een 
kaartspel tussen de spaken ratelgeluidjes ma-
ken; was niet keitjes tussen de kleurspaken 
krijgen: nee, waar de kinderen als een bezete-
ne mee aan de slag gingen, was het ontman-
telen van een echte fiets ): alles moest eraan 
geloven.  Er diende zelfs een tweede fiets ge-
zocht te worden die door kinderhanden hele-
maal gestript werd: alles wat maar enigszins 
los kon, werd ogenschijnlijk vakkundig losge-
draaid, doorgeknipt, afgekoppeld en het is ze 
zelfs gelukt om de banden van de velgen te 
halen. 
Vele ouders zullen de wenkbrauwen wel eens 
opgetrokken hebben bij alle stoere verhalen 
die deze stapweek met zich meebracht.
Van strappen naar stappen en trappen; van 
passief naar actief; van afstandjes naar omwe-

gen en grootse toeren; van leren naar doen 
en omgekeerd.
En dit alles georganiseerd om onze prille 
toekomst te verzekeren.  Dat deze bewe-
ging nooit mag ophouden!
Met dank aan o.a. KVelo voor het gelever-
de “herbruikbare” materiaal.

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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WTC Gemeentehuistrappers heeft zijn naam 
te danken aan café “het Gemeentehuis” 
waar de club in 1971 ontstond op initiatief 
van enkele vrienden. Meer dan 50 jaar later 
bestaat de Gemeentehuistrappers nog steeds 
en is het een kleine, gezellige groep die een 
29-tal leden telt. Iedereen kan aansluiten, 
ongeacht leeftijd, geslacht of niveau. 

Fit-Out
Elke week organiseert de vereniging twee 
tochten, een op zondag en een op woens-
dagavond. Het seizoen start de eerste zon-
dag van maart en loopt tot midden oktober. 
Naargelang de weken vorderen worden de 

Vereniging in de kijker: WTC Gemeentehuistrappers
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 wielertoeristenclub Gemeentehuistrappers. 

fietstochten geleidelijk opgebouwd van 35 
km tot ongeveer 75 km. Zo kan iedereen na 
de winter terug in het ritme komen. Als het 
weer het toelaat, gaan de leden ook in de 
winter fietsen. Af en toe maken ze boven-
dien langere ritten van 200 à 300 km. Sinds 
2016 beginnen de tochten steeds aan fitness-
centrum Fit-Out in Destelbergen. 

Vanaf volgend seizoen zullen ze ook tochten 
organiseren voor een tweede groep waarbij 
het tempo haalbaarder is voor nieuwelingen 
en oudere leden. Die groep is ook bedoeld 
voor leden die zich niet elke week kunnen 
vrijmaken om te fietsen en dus mogelijk niet 

in topvorm zijn. Volgend seizoen krijgt de 
club ook een nieuwe wieleroutfit. 

Fietselfstedentocht
Naast de wekelijkse fietstochten tijdens het 
seizoen organiseren ze het hele jaar door an-
dere activiteiten. Zo reden ze al het parcours 
van de Amstel Gold Race en de Fietselfste-
dentocht. In het voorjaar plant de wielerclub 
een fietsvakantie naar Calpe. Verder vindt in 
de zomer een barbecue plaats en het fietsjaar 
wordt afgesloten met een brunch in Gent. 

Contact
Meer informatie over de club is de vinden 
op wtcgemeentehuistrappers.be of de Face-
bookpagina. Geïnteresseerden mogen drie 
keer meefietsen alvorens ze beslissen of ze 
al dan niet lid worden. Het lidgeld bedraagt 
150 euro (volledige uitrusting en verzekering 
inbegrepen). 

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: WTC Gemeentehuistrappers

• 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

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be
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JE KAN ELKE MAAND
ONLINE DEELNEMEN AAN
ONZE GRATIS WEDSTRIJD

(ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.be

Vernieuwde ruiterroute in
Heusden ingereden
In samenwerking met Sport Vlaanderen en de gemeente 
Destelbergen werd zondag 10 oktober de vernieuwde 
ruiterroute ingereden. De ruiterroute start voortaan aan Javaro 
in de Wellingstraat in Heusden, er staat een unieke zuil met de 
weergave van de ruiterroute.

Openingsrede van schepen Demeyer aan  de 
vernieuwde ruiterroute in Heusden. (D.D.)

Schepen Filip Demeyer van sport 
kreeg de eer om de route voor te 
stellen, zelf is hij geen ruiter maar hij 
had de route vooraf verkend met de 
fiets en die bedraagt 5, 21 of 32 km. 
al naargelang de mogelijkheden van 
ruiter en paard. Zo’n dertig ruiters 

kregen de kans om de route te ver-
kennen.
Tijdens de voorstelling werd ook hul-
de gebracht aan de ‘peter’ William 
Vandooren van de ruiterroute, maar 
die nu stopte met de manège Artevel-
deruiters, vereniging die enkele jaren 

geleden de ruiterroute patroneerde 
die nog door de Provincie werd ge-
opend. De vernieuwde ruiterroute 
is nu de achtste ruiterroute in de 
provincie en één van de belangrijk-
ste. William Vandooren was één van 
de trekkers van de opstart van de 
ruiterroute die destijds vijf jaar ge-
leden werd opgestart. Hij is nu nog 
actief met paarden en betrokken bij 
de paardencross in Destelbergen.
Dat gekozen werd voor een start-
plaats bij Javaro (de vroegere 
manège De Lathouwer) van eige-
naar Wim Jacques, ligt wat voor de 
hand. Het is één van de heel actieve 
ruiterverenigingen in de gemeente 
met een sterk recreatief (jumping, 
dressuur, wandelen) en competitief 
(jumping) niveau. De club heeft ook 
een flinke jeugdwerking. Javaro be-
eindigde ook het project clubgrade 
een begeleid traject om sportclubs 
te versterken binnen de Vlaamse 
sportfederaties. Javaro haalde in-
middels ook het label jeugsportclub 
van de liga van de paardensport. – 
(D.D.)
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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
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De uitdrukking ‘Suisse’ was de meest gang-
bare term, maar vaak zei men ook ‘Pijken-
heer’, ‘Kerkwachter’, ‘Pijke’, ‘Pijkeman’ of 
zelfs Pijkenier. Soms had men het ook over 
de ‘onderkoster’, maar het kwam allemaal 
toch op hetzelfde neer: iemand die in de 
kerk voor orde en rust zorgde door zijn fi-
guur en gezag. De kerkbaljuw werd verge-
leken met de pauselijke Zwitserse Garde, 
waaruit dan het woord ‘Suisse’ ontstond. 
De laatste ‘Suisse’ die onze gemeente had 
was wijlen Frans De Waele (°Sint-Amands-
berg 14-10-1899, †Destelbergen 19-9-1995). 
Hij is vermoedelijk ook de allerlaatste kerk-
baljuw in Vlaanderen (hij was actief van 

BEKENDE DORPSFIGUREN (3)

Frans De Waele de allerlaatste ‘Suisse’…
Onze gemeente en dan spreken we echt over Destelbergen en Heusden, 
heeft een verleden met een inmiddels verdwenen ‘beroep’, nl. dat van 
kerkpolitie. Vaak ook gekend als kerkbaljuw en ‘Suisse’. En hier brengen we 
het verhaal van Frans De Waele, de allerlaatste in dienst…

1939 tot 1985) in een ongelooflijk lang rijtje 
voorgangers. Zelf was hij in Destelbergen 
de opvolger van Achillis Bracke (°Destel-
bergen 1885-†Destelbergen 1976) en van  
August Rogiers (†1920). In Heusden dui-
ken nog tal van andere namen op: Aegi-
dius Naudts (1762-1850), Joannes-Baptista 
D’Hooge (°Heusden 1789-†Heusden 1867), 
Louis-Leonard Bocqué (1821-†1899), René 
Pacqué (°Heusden 1891-†Heusden 1966). 
Er was ook een Petrus De Bruyne (1817-
1899) die kerkmeester was in Landskouter 
maar overleden is in Destelbergen waar hij 
woonde. We hebben de namen gevonden 
dankzij inwoners Gaston Raman, Sylvain De 
Rocker en Xavier De Schrijver. Misschien wa-
ren er zelfs meer.

Maar de persoon die ons ooit belangrijke 
informatie doorspeelde was wijlen politie-
commissaris Michel Vercruyssen uit Heus-
den. Hij had intense opzoekingen gedaan 
en wist het onderscheid te duiden tus-
sen een kerkbaljuw en een Suisse (Pijken-
heer). Zo blijkt dat een kerkbaljuw altijd 
gekleed was met een lange zwarte toga die 
een zwarte staf droeg van ongeveer 160 
cm. lengte met een zilveren kruis. De taak 
van de kerkbaljuw bestond hier in dat hij 
bij plechtige erediensten de priesters moest 
begeleiden. Dat kon ook het opleiden van 
een bruidsstoet of een begrafenis zijn, hij 
was derhalve vooral een ceremoniemeester. 
Deze functie werd lang gebruikt in Heus-
den, maar alleen voor de bruidsstoet, ook 
wel eens voor een dankmis bij een huwe-
lijksjubileum.

Prachtig en uniek portret door wijlen 
fotograaf Roger Pieters met de Suisse voor 
het altaar. (repro D.D.)

De tekening die kunstenaar Eric Roets van 
Suisse Frans De Waele maakte. (D.D.)

De Suisse of Pijkenheer, beide termen wer-
den gebruikt om een kerkpolitieman aan 
te duiden, is iets anders, maar toch groten-
deels vergelijkbaar. Het woord Suisse werd 
uitgesproken met een zachte ‘s’ vooraan, 
zodat het klonk als zwies. Deze persoon 
droeg een steek op het hoofd, had een don-
kere mantel aan (een soort redingote) met 
lint op de rechterschouder met vermelding 
“Eerbied in Gods huis” of “Kerkpolitie”. De 
taak van de Suisse bestond erin tijdens de 
kerkelijke plechtigheden tussen de gelovi-
gen te wandelen om orde en tucht te doen 
heersen. Speciaal de kinderen boezemde hij 
een zekere vrees in. Hij was ook de drager 
van een hellebaard (Spaans type) van 2 me-
ter hoog, voorzien van een sierstuk tussen 
wapen en stok. Dit sierstuk bestond vaak 
uit blauwe koorden afgewisseld met goud-
draad.

In Heusden was de laatste Suisse een zekere 
Thibo die al zou overleden zijn rond 1940, 
maar zijn beroep al een tiental jaren vroe-
ger had gestaakt. Hij werd volgens onze in-
fo niet meer vervangen. 

FRANS DE WAELE

Maar we zouden het over Frans De Waele 
hebben als bekende dorpsfiguur. De aller-
laatste Suisse in Destelbergen. Wij hadden 
het geluk ooit met hem een interview te 
mogen maken. Frans was een streng maar 
rechtvaardig kerkbaljuw die zijn taak heel 
ernstig nam. Tijdens dat interview zei Frans 
meteen dat hij niet over mensen zou spre-
ken, want dat kon hij niet maken in zijn 
functie als kerkpolitie. Maar na lang aan-
dringen kwam hij toch los in zijn sappig 
taaltje. Frans De Waele was van beroep 
schoenmaker maar normaal geen grote 
babbelaar. Het was wijlen pastoor  Alfred 
Ruys van de dorpskerk in Destelbergen die 
hem de functie in november 1939 zou aan-
bieden. Frans kreeg daarvoor 5 fr. (oude 
Belgische franken) per dienst, bedrag dat 
hem telkens na drie maanden werd uitbe-
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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

taald. “Ik kon die job als zelfstandige niet 
weigeren” zei Frans De Waele ons toen. 
“Als de pastoor u dat vraagt kunt ge maar 
beter ja zeggen of uw boeltje pakken in de 
gemeente”, wist hij nog. Frans was als hij 
Gents sprak zeker niet op zijn mondje ge-
vallen. Maar hij kon ook zonder te spreken 
gezag uitstralen. “Jongelui die vaak zitten 
vaak te babbelen, meisjes die briefjes door-
geven, dat kan ik niet hebben” sprak hij 
streng. Van sommige jongeren had hij geen 
hoge pet op, maar rondlopen moest hij niet 

veel doen. Eerst eens goed in hun richting 
kijken en dan indien nodig een verwittiging 
geven”, vertelde hij. Op Gust de Puienklop-
per  was hij wel boos. “Die had geen manie-
ren. Toen de pastoor God aanriep, riep Gust 
schalks terug ‘ik kom af’. Wat voor manie-
ren zijn dat in de kerk? Hij is hier eens in de 
kerk binnengekomen met zijn marcelleke 
aan (een wit onderlijfje), en ging toen ge-
woon vooraan zitten zodat iedereen hem 
kon zien. Later liep hij treiterig langs de 
middengang terug naar buiten”. 

Bij manier van spreken versleet Frans De 
Waele later nog drie pastoors: Camiel Van 
der Wee, Frans Jozef De Bruycker, en tot 
slot Félicien Vandenbossche. Alleen van Al-
fred Ruys en Félicien Vandenbossche had hij 
een hoge dunk overgehouden vertelde hij 
mij, Camiel  Van der Wee daarentegen had 
twee meiden om zijn huishouden te doen 
en daar had hij toch bedenkingen bij van 
lichtjes overdreven. En Frans Jozef De Bruy-
cker was een legeraalmoezenier geweest 
en had een mank been als oorlogsinvalied. 
Hij is altijd een beetje een militair gebleven 
die dacht nog steeds in het leger te zitten 
en eiste dus ook van zijn onderpastoors mi-
litaire tucht. Eentje kreeg zelfs eens slaag in 
de sacristie, maar de pastoor bleef toch een 
icoon door zijn oorlogsverleden. Maar door 
zijn handicap kon hij mij niet volgen in de 
processie of op de trappen van de kerk, en 
dat was soms lastig want ik moest ter plaat-
se trappelen. Maar het waren op zich goe-
de priesters dat wel”. 

Frans De Waele was zelf een diepgelovig 
man en had dus wel een eigen mening, 
maar liep altijd een beetje als pas gestre-
ken door het leven. Hij kwam ook altijd 
met zijn netjes gestreken broek heel vroeg 
naar de kerk, waar in de sacristie zijn ande-
re attributen lagen. Nog voor de mis begon 
begroette hij op een archaïsche manier en 

met een diepe buiging 
de Heer. Hij was in zijn 
professioneel leven ook 
een goede schoenmaker 
en kreeg als kerkbaljuw 
het nodige respect dat 
bij zijn ambt paste. Bij 
ons interview bood hij 
een zelfgemaakte drank 
aan met een appelsien 
en koffiebonen in. Zel-
den zoiets lekker ge-
dronken.

In totaal was Frans 
liefst zesenveertig jaar 
dé Suisse in de kerk 
van Onze-Lieve Vrouw 
ter Sneeuw en versleet 
daarbij vier speciale 
broeken. Hij was toen 
ook de enige die op de 
juiste manier met de 
speciale sleutel de twee-
de deur van de kerk 
goed en perfect kon 
openen. Frans leerde 
dat later nog zelf door 
aan Wilfried Waldack en 
aan Denis Vercruyssen. 
Iedereen in Destelber-
gen heeft Suisse Frans 
De Waele gekend, tenzij 
men toen nog niet ge-
boren was of nooit ter kerke is gegaan, dat 
kan ook. Hij werd 95 jaar! 

De nazaten van deze laatste Suisse hebben 
nog een grote ingekaderde foto van hun 
vader of grootvader als Suisse. Later kre-
gen die kinderen een bijnaam die naar zijn 
functie verwees, nl. Maurice de Suisse, Ma-
ria de Suisse, Martha de Suisse en zo zijn ze 
lang gekend geweest in de gemeente.

Manu Debruyne

Mooie kleurenfoto van Frans 
De Waele zoals velen hem 
gekend hebben. (D.D.)

In de 
kerk van 
Heusden 
staat nog 
steeds deze 
Helle-
baard. 
(repro D.D.)
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Heerlijke Sinterklaaspakketjes voor het goede doel!
Ben je met jouw bedrijf nog op zoek naar een leuke at-
tentie voor jouw personeel? Verdienen de collega’s op 
het werk, de vrienden in de sportclub, en de hele fami-
lie thuis ook eens dat de Sint bij hen langskomt? 
Verras ze dan met één van de heerlijke 3 formules voor 
u samengesteld door de leden van Kiwanis Destelber-
gen Reinaert, en dit reeds vanaf 3 EUR.
Bovendien steun je op die manier ook de helden bij Ba-
by Nest. Onze opbrengsten gaan integraal naar deze 
prachtige vzw die zorgt voor een gratis baby-uitzet aan 
kansarme moeders uit Oost-Vlaanderen. Lees er alles 
over op hun website!
Bestellen kan online op www.kiwanisdestelbergen.be. 
Da’s makkelijk!

Pakket 1 (small) 3 EURO
(1st. Klaasman Speculoos 9cm 3st. 37,5gr / 1st. Iced gem 
25gr BofIn / 1st.Trolli Gloeiwormen 10gr Zakje / 1st Gouden geld 5gr / 1st. Sint guimauve / 1st 
Popcorn Jimmy’s zoet 27g / 1st. Balconi Snack al Latte / 1st Koetjesreep).

Pakket 2 (medium) 7 EURO
(Sint 125gr 20cm Melk / 1st. Sint guimauve / 1st Medaillon 21gr Sint / 1st. Klaasman Speculoos 
14cm 2st. / Lieve vrouw guimauve 140gr / Buche marsepein 50% 100gr).

Pakket 3 (large) 10 EURO
(Sint 125gr 20cm Melk / Lieve vrouw guimauve 140gr / Buche marsepein 50% 100gr / CRACK-
IT ICED GEM 200gr / ABC koekjes 200gr / Inex Samon drankje).

Haast je! Bestellen kan tot eind oktober.

Tot binnenkort,
Team Kiwanis Destelbergen.

Een 11.11.11-avond
met info en sfeer 
Het 11.11.11-thema van 2021 is ‘Investeer 
mee in een betere  wereld’. Van liefdadig 
naar rechtvaardig, het zijn uitdagingen die 
ons wereldwijd verbinden.

De toekomst moet beter worden voor ie-
dereen. Dit is hét moment om samen een 
nieuwe solidaire wereld uit te bouwen en 
de scheve verhoudingen recht te trekken. 

Het thema is ideaal om initiatieven, pro-
jecten, activiteiten van lokale vrijwilligers 
in de kijker te zetten: Pasparou (Malawi), 
Mama Kivu (Vrouwen in Oost-Congo), 
WSM (Gezondheidszorg in Bangladesh), 
Wereldwinkel (fairtrade), 11.11.11-Destel-
bergen-Heusden, zullen die avond voor 
een standje zorgen.

11.11.11 licht kort de inhoud van de cam-
pagne toe en de link met de andere initi-
atieven. Een drankje en een hapje zullen 
niet ontbreken. 

Het wordt een ontmoetingsavond waar we 
elkaar inspireren, waar we mensen ont-
moeten en meer te weten komen over een 
betere wereld (Wat? Hoe?). 

Waar:
De Kollebloem Leenstraat 18,
Destelbergen-Heusden

Wanneer:
Woensdag 10 november 2021
welkom vanaf 19.30 u. 

Toegang: Gratis. 

Extra info?
Destelbergen111111@gmail.com 

Praatcafé Nenuphar
Dendermondesteenweg 670 - Destelbergen

Info: 0479-73 15 48

IEDEREEN WELKOM ! - BILJARTCLUB

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

Ook zondagnamiddag! Woensdag gesloten
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Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Allerheiligen 
Chrysanten in pot of bak

Verschillende kleuren beschikbaar

Kunstbloemstukken en -boeketten

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

Gemeentelijke Basisschool Destelbergen strapt
Op vrĳdag 17 september was het op onze school ‘Strapdag’. 
Stappen en trappen of met z’n allen samen ‘strappen’. 

De kinderen droegen een fluohesje en kwamen te voet, met de fiets of 
met de step naar school. Octopus, Liesje en hun vrienden waren ook 
van de partĳ!  Door deze eenvoudige acties gaan wĳ duurzaam naar school. 
Zo zorgen we voor een veiligere schoolomgeving, dragen we zorg voor het 
milieu en verplaatsen we ons op een gezonde manier. 

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

Château de Bioul Terre Charlot 2019 Appelation Côtes de Sambre et Meuse protégée

Locatie: Château de Bioul, Place Vaxelaire 1, 5537 Bioul, België 
Provincie: Namen
Streek : Côtes de Sambre et Meuse
Appellatie: Appellation Côtes de Sambre et Meuse protégée
Druivensoorten: Solaris
Gastronomie: aperitief, wit vlees (kalfsblanquette) en gevogelte, kaas 
Prijsindicatie: 15- 16,20 euro (75 cl)

Vanessa Vaxelaire en haar echtgenoot Andy Wyckmans plantten in 2009 2 hectaren Bronner en 
Johanniter rond het kasteel van Bioul, dat reeds 120 jaar de pijler is van de ontmoetingen, dromen 
en projecten van onze familie. Zo ook hun wijnproject waarvoor ze in Brussel in 2007 dienden te 
ruilen voor Brioul, een project van gepassioneerden met resistente druivenrassen, biologische wijn- 
bouw en permacultuur. In 2010 werden reeds 5 hectaren Solaris, Muscaris, Pinotin en Cabernet 
Blanc bijgeplant. Een jaar later volgde een nieuwe aanplant van 2 hectaren Cabernet Noir, Cab-
ernet Jura  en Solaris. In 2015 werd 1 hectare aangeplant in het kasteelpark en in 2020 2 hectaren 
Sauvignier gris. De wijngaard op leisteengrond, op een hoogte van ongeveer 200 meter, bedraagt 
vandaag 12 hectaren, verspreid over 5 percelen, die sedert 2020 biologisch behandeld wordt met 
reeds biodynamische praktijken. De aanwezigheid van de rivier de Maas op zo’n 3 kilometer 
voorkomt ook het risico van vorst. Een gemiddelde jaarproductie bedraagt 50.000 flessen, waar-
van 70% wit en 30% rood. 

Château de Bioul Terre Charlot 2019 Appelation Côtes de Sambre et Meuse protégée
De wijnstokken Solaris zijn aangeplant op het perceel Terre Charlot in het centrum van het dorp, op een steile 
en stenige helling op een ader van koolstofhoudende schist, die de zonwarmte overdag opslaat en ’s nachts 
afgeeft. Ongeveer 8.000 flessen werden van deze Château de Bioul Terre Charlot 2019 gebotteld. 
De Château de Bioul Terre Charlot 2019 met helder lichtgele kleur met gouden weerspiegelingen, geurt 
zuiver en intens naar groen fruit (kruisbes) en citrusvruchten (citroen, limoen, grapefruit), met tonen van 
steenvruchten (abrikoos, perzik) en florale toetsen. De droge mond met een hoge zuurgraad en gemiddeld 
alcoholgehalte zet vol aan, fris, rond en evenwichtig en smaakt sterk naar citrusfruit (citroen, limoen). Een 
kruidige pointe in de lange afdronk. Op dronk, maar kan nog rijpen. Opgediend aan 8 tot 10°C als aperitief of 
als begeleider van gevogelte, wit vlees of kaasschotel.

Duitsland wereldklasse
De titel van de grote jaarlijkse Duitslandpresentatie is veran-
derd van Riesling & Co naar Riesling, Pinot & Co. “De reden 
hiervoor ligt voor de hand: het areaal Spätburgunder, Weis-
burgunder en Grauburgunder is de laatste jaren in Duitsland 
enorm toegenomen. Deze druivenrassen bevinden zich intus-
sen in ongeveer 30% van alle Duitse wijngaarden. Duitsland 
is niet langer alleen het land van Riesling, maar is intussen een 
‘Pinot Paradise’. Voor Spätburgunder als voor Grauburgunder 
is Duitsland het op twee na grootste land ter wereld en wat 
Weissburgunder betreft is Duitsland ondertussen wereldlei-
der,” stelt Steffen Schmidt.  
Duitsland met de meeste gebieden die doorgaans een koel, 
continentaal klimaat hebben, kunnen hun druiven een lange, 
koele rijpingsperiode geven, waarbij de druiven suikerrijpheid 
bereiken, maar toch hun aciditeit kunnen behouden, De Duitse 
wijnboeren produceren Rieslings van wereldklasse en de ge-
botrytiseerde zoete wijnen blijven imponeren.  24.049 hecta-
ren zijn aangeplant met Riesling, waaronder in de belangrijk-
ste wijngebieden 5.895 ha in Pfalz, 5.435 ha in Mosel, 4.855 
ha in Rheinhessen en 2.475 he in Rheingau.

Op maandag 6 september vond Riesling, Pinot & Co plaats in De Ark, tegenover 
het Havenhuis in Antwerpen. Een gamma van meer dan 20 Duitse wijndomeinen 
kon worden  ontdekt. Riesling, Pinot & Co is een niet te missen evenement voor 
elke professional die van Duitse wijn houdt. Na maanden van annulaties in 
verband met de corona-pandemie vonden er wereldwijd weer presentaties van het 
Duits Wijninstituut (DWI) plaats en de belangstelling in Antwerpen was groot. 23 
Duitse wijnproducenten stelden hun gamma aan het Belgische vakpubliek voor. 
We proefden en ontdekten hun Duits assortiment en peilden al proevend naar de 
heersende tendens in het Duitse wijnlandschap.
Een selectie uit de 131 wijnen op de proefbank.

Riesling en Pinot Noir
schitteren op Riesling,
Pinot & Co 2021

Grauburgunder
7.069 hectaren in Duitsland zijn aangeplant met Graubur-
gunder (Pinot Gris), waaronder 2.190 ha in Baden, 1.957 
ha in Rheinhessen en 1.830 ha in Pfalz. Grauburgunder met 
goede opbrengsten en desgewenst ook hoge mostgewichten, 
geeft compacte trossen, die het de botrytis makkelijk maken 
en daarmee dus ook de productie van edelzoete wijnen. De 
druif, die bijzonder goed gedijt op lössterrassen, maar ook op 
kalkbodems en stenig terrein, is weinig gevoelig voor ziekten 
of vorst. Opbrengstbeperking en uitdunnen worden veelvuldig 
toegepast. Grauburgunder wordt zowel op staal, in groot hout, 
als op barrique en met malolactische vergisting gevinifieerd. 
Grauburgunder is in de regel droog, met medium body en 
met frisse zuren. Droge Grauburgunder Kabinett en Spätle-
sen begeleiden uitstekend visgerechten, pasta, lam, vederwild 
en jong haarwild. Barriquewijnen vragen om intens smakend 
lam, vederwild of ree. Fruitig zoete Spätlesen of edelzoete 
Auslesen passen bijzonder goed bij vette schimmelkazen en 
desserts met honig, amandelen of marsepein.

Weissburgunder
Weissburgunder (Pinot Blanc) is reeds op 5.747 ha aangeplant, 

waaronder het meest in Baden 1.579 ha, Rheinhessen 1.455 
ha en Pfalz 1.353 ha. De hoge eisen die Weissburgunder aan 
bodem en klimaat stelt, duiden op verwantschap met de Spät-
burgunder: warme, diepe en krachtige bodems, evenals droge 
en warme locaties. Spätburgunder teelt gemakkelijk en kan 
door een lange rijpingstijd hoge mostgewichten bereiken. De 
aanblik van Weissburgunder is bleek- tot lichtgeel en de geur 
is zacht en ingetogen met een licht nootachtig aroma. Weiss-
burgunder wordt vooral droog gevinifieerd, met medium tot 
krachtige body en fijne zuren. Voor de opvoeding van Spät- en 
Auslese kunnen ook houten vaten gebruikt worden. Klein-
schaigl zijn ook edelzoete versies en frisse Weissburgunder-
sekt verkrijgbaar. De wijnen van Weissburgunder zijn droog 
en elegant met frisse zuren en fijn fruit. Het gamma reikt van 
lichte zomerwijnen tot krachtige droge Auslese. Weissburgun-
der is niet al te alcoholisch en ontplooit aroma’s van groene 
noten, appel, peer, kweepeer, abrikoos, citrusvruchten of verse 
ananas. In de mond toont Weissburgunder een medium body 
en een aangenaam frisse zuurgraad. Hij begeleidt ideaal bij vis 
en zeevruchten, kalfvlees, varkensvlees en gevogelte. Extrac-
trijkere Weissburgunders, al dan niet houtgerijpt, passen ook 
bij lam of jong wild.

Spätburgunder
In Duitsland zijn 11.717 hectaren wijngaard met Spätburgun-
der aangeplant, waarvan voornamelijk in Baden (5.333 ha), 
Pfalz (1.691 ha), Rheinhessen (1.471 ha) en Württemberg 
(1.323 ha). Spätburgunder (Pinot Noir) stelt eveneens hoge 
eisen aan klimaat en bodem en gedijt op de beste locaties, ge-
kend als de ‘Rieslinglagen’. Wanneer de groeicondities goed 
zijn, dan bereikt de Spätburgunder een topvorm en beloont 
hij de inspanningen met enkele van de mooiste rode wijnen 
ter wereld. Spätburgunder wordt voornamelijk als droge rode 
wijn gevinifieerd, soms ook met een gehalte restsuiker. Van 
Spätburgunder wordt ook rosé en sekt geproduceerd. Wanneer 
de druiven direct na de pluk geperst worden, dan wordt er uit 
het kleurloze sap een Blanc de Noirs gemaakt, een witte wijn 
uit blauwe druiven. In het geval van hogere kwaliteiten voeden 
veel producenten hun wijnen op in houten vaten. De wijnen 
van Spätburgunder hebben een fruitig aroma met amandel en 
zijn vol en zacht van smaak. De typische Spätburgunder kan 
geuren naar rijp rood fruit, variërend van aardbeien tot kersen 
of naar zwart fruit van bramen tot zwarte bessen. Bij op hou-
ten vaten opgevoede wijnen komen daar accenten van vanille 
en kaneel bij. Men maakt onderscheid tussen het klassieke en 
moderne type. Traditioneel werden de beste Spätburgunders 
uit zeer rijpe druiven gemaakt. Ze hadden een roestachtige tint 
met niet te veel kleurintensiteit en ze waren mild van smaak 
met weinig tannine.  Naast dit klassieke type wordt de mo-
derne Spätburgunder steeds belangrijker. Dit type heeft een 
krachtige rode kleur, meer tannine, minder zuren en ondergaat 
vaak een korte lagering in kleine eikenhouten vaten. Krachtige 
rode Spätburgunders, opgediend aan 16°C,  begeleiden uitste-
kend vleesgebraad, wild of kaas. Weissherbst is de ideale food 
match bij voorgerechten en zacht vlees of als aperitief. 

Proefnotities
Josten & Klein (Ringofenstr.3, D-53424 Remagen) 
(Wijngebied: Ahr/ Mittelrhein)
Josten & Klein  2019 Schiefer Sauvignon Blanc Guts-
wein prsenteert zich zeer aromatisch, delicaat fruitig, 
wrang en fris. De goudgele 2017 Glanzstück Sauvignon 
Blanc Ortswein met groene weerspiegelingen ontplooit 
een delicaat boeket van rijpe gele en groene kruisbes-
sen, tonen van rokerige mineraliteit en subtiele vanille. 
Fris in de mond. Rijpe passievruchten in de lange af-
dronk. De gudgele 2017 Gartenlay Sauvignon Blanc 
Große Lage is een krachtige wijn die nog wat tijd vraagt 
om te evolueren, waarin 30 maand houtrijping subtiel is 
geïntegreed. Kruisbes, witte perzik, vuursteen en pas-
sievruchten met tonen van vanille domineren het intens 
boeket. Limoengeste en amandel in lange, romige af-
dronk.

Max Muller I (Hauptstr.46, D-97332 Volkach) (Wijnge-
bied: Franken)
Rainer Müller opent zijn degustatie met een 2020 Riesling 
Trocken Gutswein, die fruitige aroma’s biedt van groene appel 
en een hint van citrus, verkwikkende zuurgraad en frisheid in 
de mond. Intens steenfruit en restzoet typeren de 2020 Scheu-
rebe Trocken Sommerach Katzenkopf  Erste Lage. Fruitig en 
elegant in de mond. 2020 Silvaner Trocken Volkach Ratsherr 
Große Lage geurt naar peer en kweepeer in de neus. In de 
mond met frisse zuren sappig. Diepte en structuur kenmerken 
de 2020 Weisburgunder Erste Lage Trocken Sommerach Kat-
zenkopf Erste Lage openbaart rijp geel fruit met kruidige to-
nen. Fris, vol en gestructureerd in de sappige en fruitige mond. 
2019 Silvaner Trocken Eigenart, im Holzfass ausgebaut Große 
Lage openbaart geel fruit met kruidige en toasttonen.  Zeer 
elegant in de mond.
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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.

Aaldering Estate Pinotage Blanc 2020 Blanc de Noir W.O. Stellenbosch Wine of South Africa
Locatie: Aaldering Estate, Devon Valley Road, Devon Valley, Stellenbosch, South Africa 
Continent: Afrika - Gebied: Devon Valley, Stellenbosch, Western Cape, South Africa
Druivensoorten: 100% Pinotage
Gastronomie: visgerechten (zalm, tonijn), lamsvlees
Prijsindicatie: 17,95 –  18,95 euro (75 cl)

Het Nederlandse echtpaar Mariane en Fons Aaldering kochten in 2004 Estate Aaldering Vineyards, 24 hec-
taren groot in Devon Valley, een streek in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, om er op duurzame wijze 
druiven te verbouwen en kwalitatieve wijnen te produceren. Na de investering in hoge kwaliteit voor de 
wijngaard en het vinificatiemateriaal kwam in 2010 hun eerste wijn op de markt. Hoewel de wijngaard niet 
gecertifieerd is, gebruiken ze elementen uit de biologische en biodynamische landbouw, passend bij hun 
visie om de natuur zoveel mogelijk haar werk te laten doen. De Devon Valley, waar de koele, zuidoostelijke 
winden voor verkoeling zorgen in de zonovergoten wijngaarden tussen 110 en 160 meter boven zeeniveau, 
staat gekend voor zijn afgebroken granietbodems (Hutton, Clovelly soil). Een natte en koude winter na de 
droogte van 2018 hielp de wijnstokken bij het opbouwen van voldoende reserves voor het groeiseizoen 
2020. Een gelijkmatige knopzetting en een koel groeiseizoen van september 2019 tot januari 2020 legden 
de basis voor een goede natuurlijke zuurgraad en optimale fenolische rijpheid in de druiven. De regen hielp 
de wijnstokken aan water en er hoefde minder te geïrrigeerd. Met de warme dagen en koele nachten vanaf 
februari, namen de smaak- en kleurniveaus toe en leidden tot de productie van geconcentreerde wijnen met 
een levendige zuurgraad. 

Aaldering Estate Pinotage Blanc 2020 Blanc de Noir W.O. Stellenbosch Wine of South Africa
Deze complexe witte karakterwijn, een Blanc de Noir, van de blauwe Pinotage biedt een unieke uienschil 
tint en in de neus intense aroma’s van appel, peer, perzik en banaan met tonen van rood fruit (aardbei) en 
mineralen. In de mond rond, romig, mineraal en een vol mondgevoel. De afdronk is lang. Geschonken aan 
10-12°C begeleidt Aaldering Estate Pinotage Blanc 2020 uitstekend Deze Pinotage Blanc kan bij verschil-
lende gelegenheden gedronken worden, ook als aperitief  of als begeleider van vette vis (gebakken zalm of 
tonijn). Nu te drinken of  dankzij de levendige zuurgraad laten rijpen tot 5 jaar na de oogst.

Chateau Marsyas Rouge 2014 Vallée de la Békaa – Liban 
Locatie: Kefraya Village, Jeb Jannine Road, Bekaa Valley, Lebanon, Kefraya, Libanon
Continent: Azië - Gebied: Vallée de la Békaa, Libanon
Druivensoorten: 55% Cabernet Sauvignon, 20% Syrah, 10% Merlot, 10% Peit Verdo en 5% Cabernet Franc
Gastronomie: lamsvlees
Prijsindicatie: 31,95 –  24,95 euro (75 cl)

De familie Johnny R. Saadé maakt met de hulp van oenoloog Stéphane Derenoncourt op Château Marsyas, gelegen 
op 900 m hoogte in het zuidelijke deel van de Bekaa-vallei, uitmuntende kwalitatieve wijnen. De oorsprong van 
de familie, handelaars en landeigenaars, gaat terug tot Gabriel Saadé (1854-1939) en Rodolphe Saadé (1900-1956, 
laatstgenoemde vader van Johnny R. Saadé. Marsyas, geciteerd door Strabo en Plinius de Oudere, is de oude naam 
van de Bekaa-vallei, gelegen in de uitlopers van de Libanonberg. De Vallei van Marsyas, of Vlakte van Noach zoals 
het door de oude Arabieren werd genoemd in verband met de veronderstelde begraafplaats van de bijbelse profeet, is 
ook de plaats van het oude Baalbeck-Heliopolis, dat in 1984 door Unesco tot Werelderfgoed werd verklaard. De 65 
ha grote wijngaard, aangeplant in rood met 60% Cabernet Sauvignon, 25% Syrah, 5% Cabernet Franc, 5% Merlot 
en 5% Petit Verdot en in wit met 50% Chardonnay en 50% Sauvignon op een bodem van rode klei en kalksteen, 
onderscheidt zich door een hoge plantdichtheid van 6.250 planten per hectare en een productie per plant van minder 
dan 1 kg. De geaccumuleerde alluviale afzettingen hebben een compacte kalkstenen ondergrond doen ontstaan, een 
bedrock bedekt door een laag grond van 40 tot 50 cm. Deze rode bodem, die wordt gekenmerkt door de aanwezig-
heid van ijzer en witte stenen, vormt een klei-kalkachtige bodem die gunstig is voor de wijnstok.

Chateau Marsyas Rouge 2014 Vallée de la Békaa – Liban 
Chateau Marsyas Rouge 2014, een Bordeaux-blend van 55% Cabernet Sauvignon, 20% Syrah, 10% Merlot, 10% 
Petit Verdot en 5% Cabernet Franc, rijpte 12 maanden op Franse eiken vaten, waarvan een derde nieuw. De intense 
neus geurt naar zwart fruit (braambes, zwarte kers, zwarte bes), vanille, chocolade, leer, hints van zoethout en pepe-
rige tonen. De mond met een gemiddelde zuurgraad, hoog alcoholgehalte en geïntegreerde tannines, is krachtig en 
vol met smaken van zwart fruit (kers) en peper. Chateau Marsyas Rouge 2014 Vallée de la Békaa kan nu gedronken 
worden, maar laat zich verder rijpen tot 15 jaar na de oogst. Geserveerd op kamertemperatuur (15°C-18°C) vormt 
hij een uistekende begeleider voor gegrilde vleesgerechten (lamsvlees).

Weingut Ökonomierat Lind (Hauptstraße 56, D-76865 
Rohrbach)(Wijngebied: Pfalz)
Elena Lind opent met een top-Riesling, de 2020 Riesling Troc-
ken Granit Sélection Noir: Volumineuze mond met minerali-
teit, pittige citrusaroma’s. Verfijnd en sappig in de mond. De 
2019 Weißburgunder Trocken Mandelpfad ontplooit intens 
kweepeer, peer en abrikoos. De mond is zacht en vol. De 2020 
Grauburgunder Trocken Mandelpfad geurt naar walnoten en 
amandelboter. Rijk en romig, rijpe peer, honing, gedroogd 
fruit en amandelen in de mond. De 2020 Spätburgunder Blanc 
de Noirs halbtrocken Mandelpfad presenteert zich fruitig, fris 
met een discrete zoetheid, gedragen door de kracht van de Pi-
not Noir en geurt zoet naar brioche, honing en rijpe appel. De 
2019 Pinot Noir Trocken Mandelpfad biedt een fijne structuur 
met aroma’s van kersen, bramen en pure chocolade. De 2015 
Cabernet-Cuvée Trocken Edition Ökonomierat Sélection Noir 
rachtig, volumineus met fijne houttonen en zachte tannines 
geurt naar zwarte bessen, peper, chocolade, leer en vanille.

Weingut Pfeffingen (Pfeffingen 2, D-67098 Bad Dürkheim) 
(Wijngebied: Pfalz)
Jan Eymal (zie foto) presenteert als 
instapwijn de Weißburguder 2020 
Tocken VDP. Gutswein met peer, 
kweepeer en een hint van walnoten, 
in de mond droog, fris en fruitig. De 
Chardonnay 2020 Trocken Ungstein, 
SP, DP. Ortswein, de enige wijn met 
een malo-lactische gisting, geurt 
naar brioche, gele appel, peer, boter 
en walnoot, in de krachtige mond 
elegant en droog. De Riesling 2020 
Trocken Ungstein, Terra Rossa, VDP. Ortswein, afkomstig 
van de rode kleigrond, biedt een kruidig boeket en in de mond 
frisse zuren en een ziltige mineraliteit. De wondermooie Ries-
ling 2019  Trocken Weilberg, VDP Grosse Lage bekoort mij 
nog het meest: een fris, complex boeket met intense aroma’s 
van appel en abrikoos
Heldere, vrij koele, ietwat fris-groente citrus-steenvruchten-
geur met florale nuances en een hint van donkere bessen. Rijp, 
sappig, zeer licht warm fruit, plantaardige, gistige en delicaat 
nootachtige aroma’s, een vleugje rode en zwarte bessen, le-
vendige zuurgraad, grip van brokkelige tannine, persistent, 
zekere kracht en diepte, hints van pesto op de achtergrond, 
matige zoetheid, krijtachtige mineraliteit, zeer goede, strak-
ke, sappige afdronk.  2018 Spätburgunder Trocken Ungsten, 
“SP”, VDP.Ortswein geurt naar bramen, vanille, rokerige en 
nootachtige tonen. In de rijpe mond enigszins ziltig. Toast in 
de lange afdronk.

Weingut Meine Freiheit (Rhein-
strasse 3, D-65375 Oestrich-Winkel) 
(Wijngebied: Rheingau)
Suzanne Ossendorf (zie foto) laat mij 
de 2019 Roter Riesling Trocken als in-
stapwijn proeven: neus van rode appel, 
mond sappig en fruitig. De krachtige 
2019 Pinot Noir ‘im Barrique gereift’ 
Trocken Assmannshäuser Höllenberg 
biedt roodfruitige aroma’s (kersen) en 
vanille.  De medium gestructureerde 
mond eindigt op een gemiddeld lange afdronk. De 2015 Char-
donnay Sekt Brut Nature weet mij te bekoren: gele appel en 
rijpe honingmeloen in de neus. Fijne romige pareling, een hint 
van brioches met gezouten boter kenmerken de lange afdronk.

Weinmanufaktur Frey  (Weedegasse 10, D-55234 Ober-
Flörsheim (Wijngebied: Rheinhessen)
De frisse, lichte instapwijn 2020 Riesling Trocken geurt naar 
citrusfruit en gember. De neus van de 2020 Pinot Blanc wordt 
gedomineerd door kweepeer, in de mond droog en evenwich-
tig. De robijnrode Trocken 2018 Pinot Noir Trocken geurt naar 
kersen en toont een fijne tanninestructuur.

Weingut Sebastiann& Ralf Erbeldinger –
Bastianshauser Hof (West 18, D-67595
Bechtheim) (Wijngebied: Rheinhessen)
Theresa en Sebastian Erbeldinger kiezen als instap-
wijn de frisse 2020 Weißburgunder Bio Trocken 
‘Gutswein’, die geurt naar meloen, witte wijngaard-
perzik en een gereserveerd nootachtige aroma. De 
2020 Grauburgunder Bio  Trocken ‘Sebastian Er-
beldinger’ geurt naar limoen en mandarijn en is 
in de mond elegant, evenwichtig en volumineus. 
De complexe 2019 Pinot Noir Trocken ‘Sebastian 
Erbeldinger’ ruikt naar zwarte kersen, vanille en 
zoethout. In de mond complex en vol, zacht in de afdronk. Na 
verschillende mislukte oogstpogingen in de afgelopen jaren, is 
Bastianshauer Hof erin geslaagd een bijzondere wijnspeciali-
teit te oogsten. Op 22 januari 2019 konden zij bij min 10° Cel-
sius bevroren druiven van de variëteiten Gewürztraminer en 
Scheurebe oogsten en twee edele zoete specialiteiten presente-
ren die in Duitsland steeds zeldzamer worden. Bastianshauser 
Hof 2018 Scheurebe Eiswein Premium edition kenmerkt zich 
door zijn gedroogd fruit, honing en hoge concentratie. 

Weingut Rappenhof (Bachstraße 47, D-67577 Alsheim) 
(Wijngebied: Rheinhessen) 
Karl Muth (zie foto) laat mij als instapwijn 2020 Riesling 
Trocken VP.Gutswein proeven: groen fruit (appel, peer) en 

citrus (grapefruit) in intense neus. 
Levendige zuurgraad en duidelijke 
mineraliteit in een frisse mond. In 
de 2020 Riesling Trocken Oppen-
him Herrenberg VDP.Grosses Ge-
wächs zorgt kalksteenmergel voor 
stevigheid, body en structuur. Rijpe 
abrikoos, perzik en zilte minerale 
tonen geuren in een intense neus. In 
de rijke mond zacht romig en weel-
derig fruitig (meloen en ananas), 
een pittige zuurgraad en een zilte 
mineraliteit. Lange afdronk. Een 
aanrader met veel rijpingspotentieel. De 2020 Weissburgunder 
Trocken VDP.Gutswein is rechtlijnig, elegant en fris-fruitig. 
De 2020 Chardonnay Trocken Alsheim VDP.Ortswein bekoort 
door zijn tropisch fruit en in de mond sappig, romig en zacht. 
De complexe 2014 Riesling Auslese Nierstein Pettenthal, 
VDP. Grosse Lage geurt naar mango en ananas en is sappig 
en fris in de mond  met een rozijnachtige zoetheid en pittige 
zuren. Groot rijpingspotentieel.
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Tot € 1.000 voordeel 
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