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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

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

Werken aan Schuytershoek
gaan traag vooruit. Blz. 3

‘Zorske’: nu ook bier met
gisting op de fles. Blz. 10

Wapenstilstand herdenkingen 
in onze gemeente. Blz. 38

Werking Femma Heusden
stopt na vijftig jaar. Blz. 56

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

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

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

Maandag gesloten 
Dinsdag 17u30-22u00
Woensdag 17u30-22u00
Donderdag 17u30-22u00
Vrijdag 17u30-22u00
Zaterdag 17u30-22u00
Zondag 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

LEVERINGEN op vrijdag, zaterdag
en zondag van 17u30 tot 21u45

Last van FOMO?
Start nu met pensioensparen en mis
ook later geen enkele dinnerdate.
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Pensioensparen kan al vanaf
5 euro per maand. Start nu ook heel
eenvoudig via de Argenta-app.

Zakenkantoor Van Laere Bvba 
DENDERMONDESTEENWEG 447

9070 DESTELBERGEN

tel 09 228 60 84

destelbergen@argenta.be

ON 0477 448 153 RPR OOST-VLAANDEREN

3DC2F067-8BE2-453F-986B-B0004FD677A8.indd   1 8/11/2021   18:02:34

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
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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

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

Juwelier aanhuis:wanneer het voor jou past, in jouw veilige en rustige
omgeving, ruimere aanbod, discretie verzekerd, ...
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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  (D.D.)
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
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• Derde vaccinatieprik voor iedereen .......................  53
• Wat weten we over de Molenweidedreef .............  54
• Emotional Well Being ..............................................  55
• Femma Heusden stopt werking, na vijftig jaar ......  56
• Oude Bareel maakt kennis met verkavelingsplan .  58
• Provincie steunt plattelandsprojecten ....................  60

• 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
Winterbanden op metalen 
velg 195/55R15.
Prijs 160 euro. Bellen tussen
19u en 21u:  09-355.16.77

TE KOOP
Scootmobiel (Vivo), maart 
2019, weinig gebruikt. 
Met veel toebehoren. 
Nieuw 1499 euro. 
Vraagprijs: 1200 euro. 
Info: 0496-754855.

TE KOOP
Mooie, volle kerstboom 
kunststof in 4 delen met voet, 
zonder versiering en decoratie
Hoogte 2,40m/ breedte 
onderaan 1,25m. Info 
09.251.34.25 of 0494.79.37.35. 
Vraagprijs 75 euro,
een koopje

TE KOOP 
Droogkast Zanussi met uitlaat naar buiten. 
Weinig gebruikt 50 euro. Tel: 09-355.31.49 of 
0474-529495

TE KOOP
CD’s, DVD’s, cassettes. Volle moderne eetkamer 
(eik), compleet aupingbed 2 pers. Met matras en 
bodem. Staanlampen, collectie miniatuurboten. 
Info: 0488-169 156 

TE KOOP
Mini stereo’s (radio, 
cd, USB). Drie stuks. 
Afzonderlijk of 
gezamenlijk te koop. 
Prijs: 10 euro/
stuk. Af te halen in 
Destelbergen. Tel 09-2280027 

TE KOOP
Damesfiets  in perfecte  staat,  75 euro.
Tel. 228.10.27

TE KOOP
Meisjesfiets Oxford (9-13 j.). Oerdegelijk 
en in nieuwe staat met versnellingen 
en schokdempers in voorvork en 
boodschappenmandje. Prijs: 170 euro. 
Uitstekend Sinterklaas- of Nieuwjaarsgeschenk 
(nieuw: 380 euro). Tel. 0487-392665.

TE KOOP
Sculpturen. Zw-wt op zwarte 
sokkel: handkus (J. Cutrone), 
H. 46cm, 4 kg, Prijs: 50 euro. 
Gestileerde vogels: grijs, H 15 
cm, 4 kg, prijs: 25 euro. Zwart, 
op marmeren sokkel, H. 26 cm, 
1,75 kg, Prijs: 12 euro.
Info: 09-228 34 84

TE KOOP
Damesfiets Sparta (30 euro), 
kinderfiets norta (10-12j): 30 euro. Kinderfiets 
Scott (6-8j): 50 euro. Mountainbike Giant (14j), 80 
euro. Aanhangfiets: 40 euro. Legoblokken duplo: 
40 euro. Info: 09-228 63 26

TE KOOP
Speelgoed: stapelpiramide
(5 euro), vormenstoof
(5 euro), zes badeentjes 
(5 euro), domino (3 euro), 
Magnetic construction Toy 
(10 euro), Bordspel Elfenland 
(15 euro).
Kerstversiering,
geschenken allerlei…
Info: 09-230 44 88
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Officieel zijn de werken al midden septem-
ber gestart met het aangeven van de situatie 
en het aanbrengen van verkeerskegeltjes om 
op het gevaar te letten. De straten zijn voor 
plaatselijk verkeer, maar doorrijden is niet de 
bedoeling vernemen we. Maar het is vooral 
het feit dat er (soms) niet gewerkt wordt dat 
de buurtbewoners opvalt. En ze vrezen dat 

Wegen- en rioleringswerken in 
Schuytershoek maken buurt bezorgd
“Ze leggen hier de straat open en gaan niet echt verder aan het werk. En 
dat duurt nu al verschillende weken”, zo zeggen buurtbewoners uit de 
omgeving van de Hoogstraat, Goudenhandwegel en Palingstraat. “Ze komen 
ook verkeerskegeltjes plaatsen, maken een put en dan blijft dat zo enkele 
weken onaangeroerd liggen. Wat is daar nu de bedoeling van?”, zo vragen de 
mensen uit de buurt zich ook af. Het gaat om de wegen- en rioleringswerken 
in de Schuytershoek (deel 1) op initiatief van de gemeente in samenwerking 
met Farys en Aquafin. Maar het is geen abnormale praktijk.

het daardoor lang gaat duren. De aanpak is 
wat typisch voor wegenwerken: aannemers 
hebben meer dan één werk waardoor ze 
soms eens daar en dan weer elders aan het 
werk gaan. Dat wekt de indruk dat er niet al-
tijd voortgewerkt wordt.
Schepen Renaat De Sutter (NV-A) zegt dat 
er wel degelijk wordt gewerkt, maar niet al-

tijd voor de mensen hun 
‘voordeur’. De mensen 
worden door de aanne-
mer wel altijd tijdig ver-
wittigd indien de straat 
echt zal open liggen voor 
hun woning, en ze bv. een 
dag niet meer met hun 
auto op de oprit kunnen”.
De buurtbewoners zijn 
vooraf geïnformeerd over 
de werken en ook wel 
over de tijdsduur. Uit de 
praktische informatie op 
de webpagina van de ge-
meente vind je alle prakti-
sche info en updates over 
de geplande wegen- en 
rioleringswerken. Zo le-
zen we dat de eerste fa-
se de Hoogstraat betreft 
en die loopt van woens-
dag 15 september tot en 

In de Palingstraat staan al maanden verkeerskegeltjes 
die de werken aangeven. (D.D.)

met vrijdag 17 december. De Hoogstraat 
werd daarbij vooraan afgesloten en open-
gebroken tussen het kruispunt met de Den-
dermondesteenweg en de Draaiboomstraat. 
Er is omleiding in beide richtingen via de Pa-
lingstraat, Bochtenstraat, Haenhoutstraat, 
Bosmansdreef en Brandstraat.
De tweede fase (er is eerst bouwverlof) is 
voorzien vanaf januari ’22 tot en met april 
van volgend jaar. Dan zal worden gewerkt in 
de Goudenhandwegel tussen de Hoogstraat 
en de Bochtenstraat en in de Palingstraat 
tussen de Goudenhandwegel en huisnum-
mer 76. Er komt ook nog een derde fase en 
die betreft de Palingstraat en is voorzien 
voor de periode van mei ’22 tot en met juli 
van volgend jaar. Een heel exacte timing van 
die twee laatste fases is ons nog niet bekend 
omdat die afhankelijk is van de voortgang 
van de eerste fase. Zoals steeds moet er bij 
dit soort grote werken rekening gehouden 
worden met enig voorbehoud van gunstige 
weersomstandigheden. We veronderstellen 
dat er al flink wat ‘rek’ op de timing zit.

VEEL HINDER
Het is nogal duidelijk dat dit om wel heel be-
langrijke riolerings- en wegenwerken gaat 
die heel wat hinder met zich brengen. In de 
drie voornoemde straten, Hoogstraat, Gou-
denhandwegel en Palingstraat wordt niet al-
leen de riolering aangepakt, maar komt er 
ook een nieuwe rijweg. In de Hoogstraat 
komt er ter hoogte van de huisnummers 3 
en 17 een verkeersdrempel om de snelheid 
in de straat af te remmen. Langs de zijde 
van de woningen wordt een afvoergreppel 
aangelegd om het water van de rijweg op 
te vangen en af te wateren in de RWA-rio-
lering. Op het kruispunt met de Groenstraat 
wordt een uitstulping voorzien om het ver-
keer haaks op de Hoogstraat te laten in- en 
uitrijden, zo lezen we op de website. Er is dus 
wat meer werk dan alleen maar nieuwe rio-
lering en een nieuw wegdek, want ook van-
af het kruispunt met de Groenstraat tot aan 
de grens met Beervelde wordt een compleet 
nieuwe rijweg aangelegd. 
En dan volgen nog de Goudenhandwegel en 
de Palingstraat. In deze laatste straat bevindt 
zich de druk beklante bloemen- en planten-
handel Poelman-Van de Velde die zeker be-
reikbaar moet blijven want dat gaat om de 
topperiode van het jaar.
De bewoners zouden volgens onze info ge-
informeerd worden met een bewonersbrief 
door de aannemer. Maar daar hebben we 
geen weet van. Dat er dus hinder zal zijn ligt 
wat voor de hand, want het gaat om serieu-
ze werken die een impact hebben op de hele 
omgeving. Voor meer info verwijzen we toch 
naar de website van de gemeente. – (D.D.)

AXEL
LENAERTS
makelaars

HUIS VERKOPEN? OF VERHUREN ?
Axel Lenaerts Makelaars

Dendermondesteenweg 501 - Destelbergen - 09-219 08 77
destelbergen@axellenaerts.be - www.axellenaerts.be

De Hoogstraat is afgesloten, maar op 
het ogenblik dat we deze foto namen 
werd er toch al eventjes niet gewerkt. 
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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

NIEUW ASSORTIMENT
WENS-, KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN

In december: ALLE ZONDAGEN OPEN: 9-20 uur

Open op KERSTDAG van 9 tot 20 uur

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

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

De Vuile Brakees naar Oeganda
Als de coronaproblemen het toelaten, dan gaan verschillende leden 
van de mountainbikeclub “De Vuile Brakees” uit Heusden van 8 tot 
19 februari voor een rondrit naar Oeganda. Op 30 november plannen 
ze nog een meeting met de organisatie ‘Allride Afrika’ en dan wordt 
definitief beslist of ze de tocht maken en alsnog kunnen vertrekken 
naar Afrika. Wat wel al zeker is: de club trekt van 10 tot 17 september 
naar het Juragebergte.
Voorlopig zijn daarvoor al 23 geïnteresseerden. De club zelf telt 73 
leden en bestaat al ruim zeven jaar. Het is een toffe groep, een ‘bende 
ongeregeld’ zeg maar. – (D.D.)

WIJ LEVEREN

GRATIS

AAN HUIS

GESCHENKEN
KERST-LOTTO

NIEUWE AGENDA’S
EN KALENDERS 2022

DRUIVELAAR 2022
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Keukens en  
badkamermeubelen 

 

Dressings en 
inbouwkasten 

 

Al uw interieur op 
maat 

 

30 jaar ervaring 

 

Eigen atelier 

 

Totaalrenovatie van 
vloer tot plafond Stapsteenweg 2 c -9070 Destelbergen 

 
09 231 79 36 

www.anka-interieur.be 

gezellig
samenzijn en

kuieren langs de
kerstkraampjes

vrijdag 17 december 2021 van 17:30 tot 21:00

opening door het
kinderkoor

 
kerstkaraoke

 
grime

 
photobooth

 
jingle danceKom langs en

steun de
kansarmen uit
eigen omgeving.

 vrije ba
sisschool

organiseert:

wafels
 

croque monsieurs
 

hot dogs
 

koude & warme
dranken

Vergeet je
covid safe

app/ticket niet!
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De wedstrijd loopt 
SAMEN met het boekje 
WegwijsNoord, dat in 
Sint-Amandsberg wordt 
uitgedragen.
We vroegen aan enkele 
tientallen lezers om een 
vraag te beantwoorden. 
En het is dan aan jullie 
om het PERCENTAGE van 
de antwoorden te raden.

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

of maak kans op waardebons (30, 25, 15, 10 euro) van Pizza Mondo 
Destelbergen, Etna pizzeria, Bistro Céline, Friethoeveke, Restaurants Verseau, 
Hof van Heusden, ‘t Braemhof, De Lage Vuurse, Bistro-B, 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 DECEMBER bij ons binnen 
zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van 100 euro, 
geschonken door Sleeplife Oostakker

We vroegen aan onze lezers:

Welke actrice zie je liefst acteren?

A. Maaike Cafmeyer
B. Jeanine Bisschops
C. Sandrine André     

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. elektriciteitverbruik 52%
B. waterverbruik 24%
C. gasverbruik 24%

Er waren 165 deelnemers

Winnaar werd Luc Roelandt, 
Magerstraat, Heusden (52, 23, 
25). Hij mocht zijn waardebonnen 
afhalen in ‘De Korf’. Proficiat!

Wonnen ook waardebonnen:  

Niels Paredis,
Sofie Minnebo,
Geert Dhooghe,
Chantal Barbiers,
Josée Van Wesemael,
Marc van Driessche,
Christel Kindt,
Robert Heyman,
Vera Van Kerckhove

Voorstelling Jaarboek De Oost-Oudburg
Donderdag 9 december om 19u30 heeft in de Berghine, Dender-
mondesteenweg 437, de voorstelling plaats van het Jaarboek van 
de Heemkundige Kirng De Oost-Oudburg.
Alle auteurs die een bijdrage leverden in het Jaarboek zullen er 
een korte impressie geven van hun verhaal. Uit onze gemeente 
zijn dat Beatrix Baillieul over ‘Philomena Scheire uit Heusden en 
haar Gentse levensdroom’; Leo Fiems over ‘De Heilige Kruiskerk 
van Heusden en haar religieus erfgoed’;  Manu Debruyne over 
‘ACV-medestichter in 1912 en nationaal voorzitter René Debruy-
ne’; Rudy De Meester en Antoon Standaert over ‘Wielrennen 
tot 1990 binnen het werkgebied van de Heemkundige Kring De 
Oost-Oudburg’.
Dirk Bogaert toont ook een reeks nooit in publiek vertoonde na-
tuurfoto’s van ‘De kleurrijke en levendige Damvallei’. Uiteraard 
zijn er nog andere bijdragen van niet-inwoners. Gratis toegang 
maar Covid Safe Ticket nodig. – (D.D.)
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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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>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

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

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D

CHANGE
be your

Nood aan een gesprek?
 

Piekeren - Uitstelgedrag
Angst/faalangst

Grote bevestigingsdrang
Doorgaan en nooit opgeven

 Pleasegedrag - conflicten vermijden
Nooit is iets goed genoeg

Niet luisteren naar signalen van je
lichaam?

Problemen op het werk?
 

Ontwikkelingsgericht coachen

COACH
PERFECTIONISME -

BURN-OUT & STRESS - 
RELATIONELE PROBLEMEN

DEPRESSIE - NARCISME 

Bernadette Verhaeghe
Alfons van den Broeckstraat 103

9041 Oostakker
0491 14 78 20

bernadette@beyourchange.be
www.beyourchange.be

in samenwerking met hetOntwikkelingsinstituut.be

Als de verkeersstromen die er nu zijn, niet 
afnemen in de toekomst dan zullen er zon-
der twijfel files ontstaan op de invalswegen 
naar Gent en de R40. Gevreesd wordt dat 
het verkeer dan onvermijdelijk tot stilstand 
zal komen tussen de Dendermonde- en Den-
dermondsesteenweg. Vooral het kruispunt 
met de Gentbruggestraat en iets verder 
met het Heernisplein zal snel verzadigd zijn, 
want het is langs daar dat men de verkeers-
stromen in de toekomst wil laten rijden. En 
dan hebben we het al zeker niet over de 
alternatieven: R4 richting E17 om Gent te 
bereiken.
Als buurgemeente zal Destelbergen de im-
pact van het mobiliteitsplan op de eigen 
wegen ondervinden en wel omdat alle stra-
ten die nu nog een uitweg bieden in het 
plan éénrichtingsverkeer naar Destelber-
gen gemaakt zijn. Even opsommen: Gal-
genberglaan daar kan je nu wel nog in en 
uit als je naar de Scaldisstraat wil, maar de 
Nijverheidskaai wordt een fietsstraat met 
richting Destelbergen voor de auto’s. Je kan 
dus niet meer met de wagen tot aan gent-
bruggebrug. De Emiel Lossystraat is vanaf 
de Dendermondesteenweg verboden inrit, 
dat is ook zo met de Destelbergenstraat 
en Cécile Cautermanstraat op grondgebied 
Sint-Amandsberg. En dan heb je de Gent-
bruggestraat, alleen te gebruiken om met 
een sluipweg over Gentbruggebrug te rij-
den, maar niet om naar de Jan Delvinlaan 
te rijden. Daarvoor moet je de Aannemers-
straat inrijden tot op het einde om dan via 
de Wolterslaan (dat kleine deel Forelstraat 
is éénrichting naar de Toekomststraat) een 
ommetje te maken via het einde en te keren 
aan de Waterkluiskaai en zo de Jan Delvin-

Destelbergen 
mag zich terecht 
zorgen maken over 
mobiliteitsplan
Mensen met een auto die tevreden 
waren dat er toch geen ‘knip’ kwam 
aan Gentbruggebrug, zullen toch 
verrast zijn van de vele obstakels die 
ze nog zullen ondervinden als het 
Mobiliteitsplan Dampoort en Oud 
Gentbrugge in zijn huidige vorm wordt 
doorgedrukt. Even verduidelijken.

Voetbalwedstrijden van FC Destelbergen 
In de maand december staan volgende wedstrijden op de kalender (telkens aftrap 
om 14u30): zondag 5 december: 2e provinciale A: FCD-FC Sint-Laureins; zondag 19 
december: FC Destelbergen-FC Lembeke. Uitwedstrijd op 12/12 naar Lovendegem. 
– In vierde provinciale B: zondag 28 november: FC Destelbergen B-KESA Bottelare. 
Uitwedstrijden: zondag 5 december naar FC Dampoort en zondag 19 december naar 
VSV Gent B. 
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Ben je op zoek naar een school met een visie? 
Neem zeker een kijkje op onze website www.sportbasisschool.be  

en bekijk ook ons promofilmpje. 

Contacteer ons via secretariaat@sportbasisschool.be of 09 230 63 56. 

Wij verwelkomen u graag voor een schoolbezoek en een rondleiding. 

 

laan te bereiken. Dat wordt dan een sluip-
weg die niet op veel verkeer zit te wachten, 
want de buurtbewoners in de Wolterslaan 
zijn nu al boos. Er hangen daar aan alle wo-
ningen affiches met “Geen sluipweg”. Die 
hebben het dus zien aankomen.
Let op voor de fietsers tellen al die maatre-
gelen niet, die kunnen wel nog stadswaarts 
rijden, het zijn de auto’s die ommetjes moe-
ten maken. Het punt dat gemaakt wordt in 
het Mobiliteitsplan is dat doorgaand verkeer 
moet vermeden worden. En daar is men dus 
aardig in gelukt. In de praktijk wil dat zeg-
gen: volg de Dendermondsesteenweg en 
kom zo via de Dampoort op de Gentse ring 
R40. En dat was ook duidelijk de bedoeling 
in de plannen.
Schepen Michaël Vercruyssen (Open-VLD) 
maakt zich sterk dat men nog eens kan sa-
menzitten met het Gentse schepencollege, 
maar de kans dat er aan het plan voorlopig 
nog iets zal gewijzigd worden is niet danig 
groot. Hij vindt terecht dat de verkeers-
stroom zich gaat verplaatsen omdat bepaal-
de straten afgesloten zijn. “En we gaan er 
zeker niet mee akkoord als zo’n straat op 
ons grondgebied ligt”, aldus Vercruyssen. 
Denk maar aan dat stukje Lossystraat dat 
Gent omdraait, maar een stuk ligt wel in Des- 
telbergen toch? Er zijn al vier plannen aan 
voorafgegaan die telkens al werden aan-
gepast. De Gentse schepen Filip Watteeuw 
(Groen) laat verstaan dat het plan in zijn 
huidige vorm goed overdacht is, en dat de 
uitvoering pas na de werken aan de Dam-
poort (eind ’22) zal plaatsvinden. Nadien 
volgt na zes maanden een evaluatie om het 
plan bij te sturen. Dat is dus koffiedik kij-

ken en hopen dat de weggebruikers inmid-
dels hun rijgedrag zullen aanpassen aan het 
plan. De bedoeling is meer met de fiets te 
rijden of het openbaar vervoer te gebrui-
ken. Maar men vergeet al te gemakkelijk 
dat de meerderheid van de fietsers ook nog 
thuis een auto hebben staan. En het open-
baar vervoer daar verwachten we toch ook 
een beter aanbod van?  – (D.D.)

 Wil jij
• werken tijdens daguren
• zelfstandig maar wel 
 in een team werken
• verantwoordelijkheid 
 & variatie in je werk
•• uitdaging & intern 
 opgeleid worden
• deel uit maken 
 van een jong, groeiend,
 farmaceutisch bedrijf?

 Heb jij
• kennis van de 
  Nederlandse taal 
• enthousiasme & zin 
 in fysiek werk?

Bio Minerals

PRODUCTIE
MEDEWERKER

Dan zoeken wij jou!      
Solliciteer met CV via annelies.heynssens@biominerals.be 

of Bio Minerals NV, Zenderstraat 12, 9070 Destelbergen 
t.a.v. Annelies Heynssens.

BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN
DESTELBERGEN/HEUSDEN:

Wegwijs biedt elke maand de 
kans om gratis uw activiteiten 

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

Info: info@dewegwijs.be
of 0478-97 87 11
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De nieuwigheid bestaat er nu in dat door 
een nieuwe techniek nagisting is op de fles 
en dat het bier ook vitamine B bevat. “Geen 
toegevoegde suikers, wel gerstenmout”, ver-
klapt Georges Heerman ons.
Bij brouwerij Boelens kan Heerman voort-
aan beter terecht voor zijn bestellingen. 
Brouwerij Huyghe moest teveel werk stop-
pen in de ruim driehonderd bakken bier die 
telkens moesten gereedgemaakt worden, 
bij de brouwer in Belsele kon dat gemakke-
lijker omdat die kleinschaliger kan werken. 
Heerman had wel nog geluk dat het recept 
van zijn ‘Zorske’ bewaard is gebleven bij een 
Gentse prof, waardoor hij vlug weer aan de 
slag kon, maar nu dus met nagisting op de 
fles. “Dat is een serieuze verbetering die de 
smaak ten goede komt”, weet hij. De tech-
niek bestaat nu ook om de fles rechtop in de 

Zorske is nu bier met gisting op de fles
Het lokale bier “Zorske” van ex-schepen Georges Heerman zit voortaan in 
een nieuw kleedje. Het bier wordt al even niet meer gebrouwd in de Melse 
brouwerij Huyghe en ook niet in een andere regionale brouwerij, maar 
voortaan bij brouwerij Boelens in Belsele (Sint-Niklaas).

koelkast te bewaren, de drank bevat 6,5 alc. 
“Ofwel laat men de nasting in de fles ofwel 
giet men het flesje meteen volledig leeg. De 
echte kenners drinken het wel met de nagis-
ting, maar ook vrouwen vinden het heel lek-
ker”, weet Georges.
Georges Heerman zorgt zelf voor de ver-
deling, maar zijn bakken worden wel ge-
stockeerd bij Flessengeluk in Heusden. “Dat 
neemt wel wat plaats in beslag, maar ik ben 
de eigenaar van Flessengeluk daar dank-
baar voor. Het bier is nu nog origineler dan 
voorheen, smaakvol en vooral pittig. Je kan 
het drinken in verschillende cafés in de ge-
meente, maar vooral ook in de Sportbar in 
Destelbergen. Het bier is ook te koop in de 
Sparwinkel in het dorp, de Sako op het West-
veld (Sint-Amandsberg) en uiteraard in ‘Fles-
sengeluk’ aan de Zandakkerlaan in Heusden. 

Georges Heerman 
en zijn Zorske, 
voortaan met 
nagisting op de fles. 
(D.D.)

En bij uitbreiding zelfs in verschillende cafés 
in Damme en enkele restaurants in Brugge 
waar Zorske op de kaart staat. – (D.D.)

Praatcafé Nenuphar
Dendermondesteenweg 670 - Destelbergen

Info: 0479-73 15 48

IEDEREEN WELKOM ! - BILJARTCLUB

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

Ook zondagnamiddag! Woensdag gesloten

Wij zijn open op 
KERSTDAG

van 10 uur tot …
Bezoek van kerstman 

gegarandeerd !

Volwassenen en
kinderen welkom !

Georges Heerman stelt nieuw 
boek voor

Indien de corona-maatregelen het nog toe-
laten stelt oud-schepen Georges Heerman op 
23 december om 20 uur zijn nieuw boek voor 
n.a.v. zijn 75ste verjaardag. “Dagboek van 
het Leven” wordt in feestzaal Hof ten Bosse, 
Ten Bosse 14 in Heusden, voorgesteld door 
de Gentse cultuurschepen Sami Souguir. Alles 
gaat gepaard met een hapje en een drankje. 
Je kan er ook het vernieuwde bier van de au-
teur proeven, nl. een Zorske. – (D.D.)



Nr. 117 - December 2021                            119070

Onze webshop is altijd open: 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, maandag en feestdagen.

Ontdek nu onze nieuwe feestcollectie
Verwen je partner of jezelf met een sexy lingeriesetje, een zijdezachte nachtjurk of een leuke Hanky Panky slip. 

Spring nu vrijblijvend binnen in onze winkels of bestel online op onze webshop vijgeblad.be.
 

Weet je haar maatje niet? 
Verras haar dan met een lingeriebon, hét geschenk dat altijd perfect past.

©
 M

A
RI

E 
JO

Wegwijs2021-12-Marie Jo.indd   1 16/11/2021   08:00
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Er zal werk gemaakt worden van een bewaar-
lijst, maar in feite ruim te laat want dat had al 
vroeger gemoeten. We gaan niet volledig in de-
tail treden, maar de problemen werden in een 
recente gemeenteraad terecht aangekaart door 
CD&V-fractieleidster Carolien Ongena. Omdat 
we zelf de gemeenteraad niet meer volgen, 

Waardevol funerair erfgoed weggehaald
op kerkhof Destelbergen
De gemeente Destelbergen heeft waardevol funerair erfgoed, waarvan de 
concessie was verlopen, weggehaald van de begraafplaats in Destelbergen. 
We hadden al een tijdje weet van die problematiek, maar nu geeft het bestuur 
toe dat er wel degelijk ornamenten zijn weggehaald die men toch beter had 
bewaard. En dat nadat men in 2018 al een procedure had opgestart voor 
vervallen en verwaarloosde graven op de begraafplaatsen van Destelbergen 
en Heusden. Maar het ging toch nog mis met waardevolle zaken...

want in Wegwijs kunnen we daarmee niet altijd 
heel actueel zijn, hebben we toch ons licht opge-
stoken bij enkele betrokkenen. 
Bij GeMuDes hadden ze weet van het weghalen 
van waardevol funerair erfgoed van de begraaf-
plaats in Destelbergen. De zaak werd meteen 
aangekaart bij de verantwoordelijke, maar het 

kwaad was toen al geschied en er kwam geen 
reactie meer. Blijkbaar waren van enkele graven 
erfgoedkundige ornamenten weggehaald om-
dat de concessies toch vervallen waren. Het zag 
er roestig of vervallen uit zo vernamen we, maar 
dus wellicht toch waardevol erfgoed. In elk ge-
val zou begin 2021 gezocht zijn naar de afstam-
melingen via een aankondiging op de graven, 
maar daar kwam geen enkele reactie op.
“Elk graf bevat een belangrijk persoon met een 
eigen verhaal” zo staat op een affiche in het lo-
kaal van GeMuDes en dat is ook zo denken we. 
Verantwoordelijke Xavier Deschrijver van Ge-
MuDes heeft de voorbije jaren werk gemaakt 
van een inventaris van alle graven, en daar ook 
foto’s van genomen en hij weet dus dat er waar-
devolle stukken bij zitten op de begraafplaats. 
Zijn lijst was groot groot, maar zou inmiddels op 
verzoek wat bijgestuurd zijn. 
Ook heemkundige Louis Gevaert is die mening 
toegedaan: “Onder meer het enige graf met 
een ijzeren kruis van Isidoor Gijselinck en Ma-
rie-Louise Doolaege uit 1935, is zo verdwenen” 
vernemen we. “Maar er zijn ook nog andere erf-
goedkundige graven die met de tijd verdwenen 
zijn, en het huidige kerkhof was in geschiedkun-
dig opzicht al zo arm, door de verhuizing van 
het kerkhof rond de dorpskerk naar het huidige 
voor de Tweede Wereldoorlog, lezen we bij een 
interview met Louis Gevaert in de krant.
Burgemeester Elsie Sierens liet nu verstaan dat 
er samen met Erfgoed Viersprong, het gemeen-
telijk museum Gemudes en enkele vrijwilligers 
een werkgroep rond funerair erfgoed zal opge-
richt worden om waardevolle graven alsnog te 
behouden. Ze geeft toe dat er dingen niet juist 
zijn gelopen, maar dat dit te goeder trouw was, 
en dat dit in de toekomst niet meer zal gebeu-
ren. 
Het verhaal is wel frappant. Want al in 2018 
werd zoals in veel andere gemeenten een lo-
kale procedure opgestart voor vervallen en ver-
waarloosde graven op de begraafplaatsen van 
Destelbergen en Heusden. Alle graven die als 
vervallen en/of ernstig verwaarloosd werden be-
schouwd, kregen een aanplakking. In het voor-
jaar 2021 werd overgegaan tot de ontruiming 

Het graf met het ijzeren kruis 
waarvan sprake dat inmiddels is 
verdwenen. (D.D.)

BLOEMISTERIJ
POELMAN-
VAN DE VELDE

KERSTBOMEN 
verkrijgbaar !
Op 24 en 31 december
zijn we uitzonderlijk open
van 8u30 tot 16 uur !

Palingstraat 31 - 9070 Destelbergen - 09-355 55 79

Open: dinsdag t.e.m. zaterdag:

8u30- 12u en 13u30- 18u

zondag en maandag gesloten

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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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 !

van deze vervallen en ernstig verwaarloos-
de graven, want die waren er ook, waarop 
geen enkele reactie gekomen was. Het ging 
vaak om eeuwigdurende concessies, soms ou-
der dan 50 jaar, waarbij er geen nabestaan-
den meer waren om zich nog om het graf te 
bekommeren of waarbij de nabestaanden ak-
koord gingen met de verwijdering van het 
graf. Voor de begraafplaats Destelbergen be-
schikt de dienst burgerzaken nu over een lijst 
met voorstellen van graven die eventueel in 
aanmerking kunnen komen om als graf van lo-
kaal historisch belang beschouwd te worden. 
Voor de begraafplaats Heusden is er nog geen 
lijst opgemaakt. Een aantal graven op deze 
voorbereidende lijst kwamen in aanmerking 
om ontruimd te worden.
Burgemeester Sierens: “We stellen vast dat de 
lijst waarover onze dienst beschikt een heel 
uitvoerige lijst is die in het verleden werd op-
gemaakt. Deze lijst is eigenlijk nooit afge-
toetst aan de criteria voor “funerair erfgoed”. 
De expertise voor het opmaken van een defi-
nitieve, correcte lijst is nu voorhanden bij on-
ze Erfgoedcel Viersprong. Zij hanteren criteria 
voor het catalogeren van “funerair erfgoed” 
en volgen hierbij een leidraad. Onder de des-
kundige leiding van Sofie Moeykens (Erfgoed 
Viersprong) en samen met GeMuDes en ook 
enkele vrijwilligers is een inventaris gemaakt 
van beide begraafplaatsen en werd recent een 
lijst voorgelegd aan de werkgroep. Die lijst 
wordt nog verder verfijnd en zal in een latere 
fase aan het college voorgelegd worden. Het 
is dus onze ambitie om een duidelijk kader te 
scheppen voor huidig en toekomstig funerair 
erfgoed waarmee we voortaan aan de slag 
kunnen”, aldus de burgemeester. 
Carolien Ongena was om de late aanpak niet 
echt gelukkig: “Een bewaarlijst is natuurlijk de 
taak van de gemeente, maar eerst zones ont-
ruimen en daarna een erfgoedlijst vastleggen 
is de omgekeerde volgorde. Veel graven met 
historische waarde zijn nu verwijderd, dus wat 
weg is, is weg en komt niet meer terug” klonk 
het bij haar. En dat is ook zo, het had beter  
vermeden geweest. – (D.D.)

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Voetbalmatchen
bij KFC Heusden
Derde provinciale B: Zondag 5 december 
om 14u30 KFC Heusden A-FC Gavere-
Asper;  zondag 12 december Bottelare-
KFC Heusden A; zondag 19 december: 
FC Smetlede-KFC Heusden A. Matchen 
van de vierde provincialer: zondag 28 
november: KFC Heusden B-VV 9000 Gent; 
zondag 5 december: Gijzel-Oosterzele 
B-KFC Heusden B; zondag 12 december: 
KFC Heusden B-Bottelare; zondag 19 
december: KFC Heusden B-FC Dampoort. 
Alle wedstrijden met aftrap om 14u30. 
(D.D.)
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De eerste ‘Prijs
Sander Vercamer’
is voor Siel Desmet
Oost-Vlaams oud-gedeputeerde Sander Ver-
camer (CD&V) uit Heusden heeft sinds kort 
een prijs die met zijn naam verbonden is. 
Siel Desmet mocht voor het eerst de onder-
scheiding, waaraan 1.500 euro verbonden is, 
in ontvangst nemen in de gebouwen van de 
Provincie. De winnaar heeft een innovatieve 
methode (de zogenaamde RI technologie) 
op punt gesteld om compacte sierplanten te 
ontwikkelen.  Siel maakte gebruik van een 
natuurlijk proces om planten compacter te 
laten groeien. Door gebruik te maken van 
de sluwe infectiestrategie van een bacterie 
om plantencellen binnen te dringen,  kon 
Siel de groeiwijze van verschillende planten 
wijzigen. Dankzij deze nieuwe technologie 
hoeven planten in de toekomst minder ge-
remd te worden tijdens de opkweek, bv door 
toepassing van chemische groeiremmers.
De Wetenschappelijke Prijs Sander Vercamer 
zal om de twee jaar een uitzonderlijk en 
recent gedoctoreerd onderzoeker belonen 
voor een project in de land- en tuinbouw. 
Het initiatief komt van het Proefcentrum 
voor Sierteelt (PCS) uit Destelbergen, het 
Proefcentrum voor Aardappelteelt (PCA) en 
het Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG), 
en zal telkens voor een onderscheiding in 
één van de drie sectoren worden toegekend.
Uit een shortlist van drie kandidaten komt 
Siel Desmet als eerste laureaat uit de bus. 

De jury loofde de hoge wetenschappelijke 
kwaliteit van het onderzoek, de innovativi-
teit van de nieuwe techniek en ook de sterke 
praktijkwaarde ervan. De laureaat werkt mo-
menteel als R&D-manager bij ‘Denis Plants’. 
Hij past concreet de resultaten toe en wordt 
ondersteund door een Vlaio-Innovatieman-
daat. 

Sander Vercamer reageerde opgetogen 
over de toekenning van zijn eerste naam-
prijs: “Het is een eer deze prijs uit te reiken 
die vanuit onze proefcentra georganiseerd 
wordt om onderzoekers te stimuleren net 
dat extra stapje richting ondernemers te ne-
men”. –  D.D.

De prijsuitreiking 
vond plaats in het 
Provinciegebouw 
in Gent. 

Neem een kijkje opwww.christiaanvanbignoot.com endoe alvast inspiratie op.
Volg je ons ook op Facebook en instagram?

•

• Wanneer het voor jou past

• Luistert naar jouwvraag en voorziet een ruimer
aanbod voor jou

• Passen kan je in alle rust in jouw veilige omgeving

• Discretie verzekerd

Christiaan is snel bereikbaar via 0478 641 113of mail christiaan@vanbignoot.com

Op zoek naar een uniek juweel voor de
eindejaarsfeesten?

Maak kennis met ChristiaanVanBignoot
de juwelier die bij jou aanhuis komt:

Heb je een vraagof wil je graagmeer informatie?
Christiaan is elke dag vlot bereikbaar van 9-21u, ook op zondag.
Jouw eerste vragen kunnen perfect viaWhatsapp/Tel.

Geen drempel meer om een juwelierszaak binnen te stappen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

NIEUWJAARSRECEPTIE
N-VA Destelbergen-Heusden

Onze afdeling nodigt u uit op haar nieuwjaarsreceptie,                  
zondag 30  januari 2022. 

Vanaf 11u bent u welkom  in  het JGC  ,  Destelbergen                          
voor een hapje en een drankje, u aangeboden door het bestuur. 

Dit jaar is  Matthias  Diependaele, Vlaams minister van financiën 
en begroting, wonen  en  onroerend  erfgoed onze gastspreker. 

Van harte welkom. 
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HUMOR

WERK
GEVONDEN
Harry, een prille veertiger 
maar helaas het ongelukkige 
slachtoffer van het zoveelste massa-
faillissement in België, zit intussen 
al 7 maanden zonder werk. Op een 
dag komt hij thuis en roept: “Schat!! 
Schat !!! Moet je horen! Ik heb een 
geweldige job gevonden! Goed 
salaris, prima vakantieregeling en 
gunstige werkuren!”

Zijn vrouw, Marie, is onmiddellijk in 
de wolken en slaakt een zucht: “Wat 
heerlijk, dat is schitterend!”

“Ik wist wel dat je het naar je zin 
zou zijn!”, antwoordt Harry, “je kan 
maandag beginnen!”

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

NIEUWJAARSRECEPTIE
N-VA Destelbergen-Heusden

Onze afdeling nodigt u uit op haar nieuwjaarsreceptie,                  
zondag 30  januari 2022. 

Vanaf 11u bent u welkom  in  het JGC  ,  Destelbergen                          
voor een hapje en een drankje, u aangeboden door het bestuur. 

Dit jaar is  Matthias  Diependaele, Vlaams minister van financiën 
en begroting, wonen  en  onroerend  erfgoed onze gastspreker. 

Van harte welkom. 

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !

Hij komt, hij komt,… de Sint !
Sinterklaas ontbijtmanden voor groot en klein aan huis geleverd door zwarte piet.

Door het grote succes van vorig jaar leveren we dit jaar terug ontbijtmanden aan huis
Je vind alles terug op onze website www.delagevuurse.be

 

Take away op de feestdagen
Afhaal is open

vrijdag 24/12 van 14u tot 17u
zaterdag 25/12 van 10u tot 11u30

Vrijdag 31/12 van 14u tot 17u
  

Menu’s voor
Kerst en Nieuwjaar

 

Menu in a box
3 verzorgde hapjes van de chef

Foie gras / vijgentaartje / wittewijngelei / peer / speculaas
langoustineroomsoep / cognac / bladpeterselie

Koolvis / kreeft / kaviaar / jus van kreeft (tussengerecht)
reefilet / fine champagnesaus / savooikool / girolles/kroketen

NY dessert
 

Prijs 45 euro/pp - Tussengerecht +15 euro
Bestellen kan tot 20/12 tot 12u - Voor Nieuwjaarsavond: bestellen tot 27/12

 

Fruits de mer schotel
Halve kreeft / 6 gillardeau oesters / 100 gr ongepelde garnalen /

100gr gekookte kreukels / 2 krabbenpoten / 2 black tiger scampi’s /
2 gekookte langoustines / 1 koningsgarnaal groot /

100gr gekookte venusschelpen/ gamberro rosso
Met 2 mini baguetten/ boter/ mayonaise/ cocktailsaus

 
Prijs: 58 euro/pp of 110 euro/2pp

Bestellen kan tot 20/12 tot 12u - Voor Nieuwjaarsavond: bestellen tot 27/12
Zie ook op onze website voor extra’s

 
Oudejaarsavond in De Lage Vuurse: kom mee vieren met ons !

We maken er een spetterende avond van.
De formule en prijzen vind je terug op onze website www.delagevuurse.be

MEER INFO:  Feestzaal De Lage Vuurse,
Motorstraat 115 - Gent - Tel: 0495-21 10 27 - Email: info@delagevuurse.be 
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Bl
ij d

at het weer kan...
en mag...

Dorpsplein Heusden 
gratis toegang 

meer info: secretariaat@mvheusden.be

11 december
van 17u tot 23u

COVID-SAFE TICKET NODIG
De organisatie laat weten dat het Covid Safe Ticket zal 
gevraagd worden voor alle bezoekers aan de Kerstmarkt in 
Heusden. Zodat alles zo veilig mogelijk kan verlopen.

Houd ook het nationale nieuws in de gaten, want op het 
moment dat Wegwijs in druk gaat zijn grote manifestaties 
in open lucht nog altijd mogelijk (17/11). Wanneer er van 
overheidswege strengere maatregelen komen, gelieve er 
dan rekening mee te houden aub. We konden niet langer 
wachten om alles in druk te geven, zodat we tijdig kunnen 
starten met uitdragen (23-11 tot 2/12). J.C.

OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uurTijdens de Kerst-en Nieuwjaarsperiode van 23/12/2021

t.e.m. 02/01/2022 zal onze Bistro GESLOTEN zijn.

U kan wel steeds afhalen in onze Bistro of aan onze 
winkelwagens in de buurt.

Bekijk zeker onze website www.bistroceline.be
of www.restaurantstapsteen.be

U kan 24/24 reserveren of bestellen via onze webshop !



Nr. 117 - December 2021                            179070

‘Badmintonclub Destelbergen’  was  de bena-
ming bij de aanvang.    Het enthousiasme was,  
bij de mensen van het eerste uur zo groot dat 
er weinig tijd en creativiteit gestoken werd in 
de benaming van de club. Achteraf werd dan, 
door één van de leden,  de naam ‘Veerkracht’ 
voorgesteld en aanvaard.

Bij gebrek aan moderne infrastructuur, werd 
er lange tijd in de oude sportzaal aan de Dam-
vallei gespeeld.   We hadden daar maar de be-
schikking over een vijftal speelvelden en de 
kleedkamers en douches waren verouderd. In 
die mate zelfs dat we niet altijd beschikten 
over warm water en het aantal personen per 
kleedkamer zeer beperkt was. Het enthousi-
asme en het plezier onder de leden leed hier 
echter niet onder en de club groeide gestaag.  
Reeds vanaf 2006,  werd ons beloofd dat we 
een nieuwe zaal zouden krijgen.   Die nieu-
we zaal kwam  er veel  later dan voorzien.  In 

Badmintonclub Veerkracht
Dit jaar bestaat onze badmintonclub reeds 15 jaar. Op 1 januari 2006 
werd de club opgericht door 6 fanatieke badmintonspelers, waarvan er 
momenteel nog 3  overblijvende actieve en  kranige leden zijn,  die nog 
regelmatig komen spelen.

zoverre dat we binnen de club weddenschap-
pen organiseerden over het tijdstip wanneer 
de nieuwe zaal er zou komen.
Toen de sportzaal “Bergenmeers”  in 2014  
bijna afgewerkt was,  werd  voorzien dat 
we, vanaf september van dat jaar,  daar zou-
den kunnen spelen.  Echter, toen begaf een 
deel van het nieuwe dak het, waardoor we 
pas een jaar later konden spelen in de nieu-
we sportzaal.   Voor onze club was dit een he-
le vooruitgang.  We kregen meer pleinen ter 
onze beschikking en ook de kleedkamers en 
douches zijn nu up-to-date.

In al die jaren is het aantal leden gegroeid 
van een kern van 6 personen tot momen-
teel circa 50 leden. Van bij het ontstaan van 
de club werd er steeds vooropgesteld dat ie-
dereen welkom is, en dat iedereen die komt, 
steeds moet kunnen  meespelen.  Niemand 
mag aan de kant blijven staan.   Alle leef-

tijden zijn welkom en zowel  geroutineerde 
spelers als spelers die het badmintonspel nog 
moeten leren of minder geroutineerd zijn, 
moeten de gelegenheid  hebben om te kun-
nen spelen.

Dit principe wordt al 15 jaar succesvol gehan-
teerd. Iedereen komt zo aan zijn trekken.   
We hanteren daarbij een systeem, waarbij 
na ieder spel,  iedereen door het trekken van 
een kaart meespeelt. Vooral het plezier in het 
spel, en het goede gezelschap zijn bij ons be-
langrijk !  We spelen allemaal recreatief.

Ook de leute nà het spel is belangrijk !   Voor 
diegenen die dit willen,  is er altijd mogelijk-
heid om,  na de sport,  een drankje te nut-
tigen en een praatje te maken samen met 
andere leden in de sportbar ‘t Meer.  Niet en-
kel de fysieke inspanning staat bij ons hoog 
in het vaandel, ook het sociale contact en de 
vriendschappen die hieruit ontstaan. Daar-
naast  organiseren we jaarlijks een gezellig 
feestje onder de leden.
Dit jaar heeft onze club van de Gemeente Des- 
telbergen een prijs mogen in ontvangst ne-
men als ‘meest sportieve vereniging’.   Een ti-
tel waarop wij bijzonder trots zijn. De club 
nam in september deel aan de Maand van 
de sportclub en organiseerde open lessen. Ze 
vielen hiermee in de prijzen en kregen van 
Sport Vlaanderen een bon voor sportmateri-
aal ter waarde van 200 euro! Onlangs werd 
deze bon in bijzijn van schepen van sport, Fi-
lip Demeyer, overhandigd.

Wij spelen tweemaal per week, namelijk op 
maandag en op vrijdag telkens van 15 tot 17 
uur.
Diegenen die geïnteresseerd zijn kunnen een 
mailtje sturen naar krisjooris@gmail.com.    In-
dien men de sfeer voorafgaand eens wil proe-
ven,  is er steeds mogelijkheid om te komen 
kijken op voornoemde speeldagen.  Nieuwe 
leden spelen de eerste twee speeldagen gra-
tis.  In het lidgeld zit ook een verzekering te-
gen ongevallen inbegrepen.

Iedere geïnteresseerde is hartelijk welkom !
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Covidcode inscannen in de fitness...
Sinds 1 november  moet 
men in de horeca en 
de fitness de Covid-
code tonen samen 
met de identiteitskaart 
om binnen te kun-
nen. Voor sommige 
uitbaters niet meteen 
een gemakkelijke klus 
omdat er extra werk 
kwam bij kijken. In De-
stelbergen verliep dat 
tamelijk vlot, maar dé 
uitschieter was fitnesszaak Fit-Out aan de 
Damvalleistraat. Daar kon je uw Covidcode 
zelf inscannen met uw smartphone, en werd 
meteen ook de naam van het clublid gecon-
troleerd samen met de Covidcode, waarna 
de slagboom openging. Een goed systeem, 
waarbij toch nog een fitnessverantwoorde-
lijke een oogje in het zeil hield. Inmiddels is 
er ook een oplossing gezocht voor sporters 
zonder Covidcode, die moeten buiten trai-
nen.  – (D.D.)

Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen
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Diamanten huwelijksjubileum
Robert en Jeannine Raman-Laveau
Hun huwelijksdatum mocht dan wel op 28 oktober vallen, reeds op 
zaterdag 23 oktober werden de diamanten huwelijksjubilarissen Ro-
bert en Jeannine Raman-Laveau in het gemeentehuis ontvangen door 
een flinke delegatie van het schepencollege. Zestig jaar huwelijk dat 
is niet iedereen gegund, en is al uitzonderlijk te noemen en dat bena-
drukten ook de schepenen Raman, De Sutter, Vercruyssen en Demeyer 
met hun aanwezigheid. De jubilarissen zijn dan ook niet onbekend in 
de gemeente. Robert was minstens 25 jaar de voorzitter van de ver-
dwenen club Racing Destelbergen (die dit jaar een eeuw oud zou zijn, 
mocht de club nog bestaan), zijn echtgenote Jeannine runt café ’t Mu-
zikantje, overigens het eerste huis op de Dendermondesteenweg in 
Destelbergen.
Robert is een geboren Destelbergenaar, zijn echtgenote daarentegen 
is afkomstig uit een klein dorpje in Zuid-Frankrijk. Robert Raman (geen 
familie van de schepen) was in zijn beroepsleven actief als mecanicien, 
later zelfs als vrachtwagenchauffeur. Jeannine werkte eerst als dienst-
meisje, was nadien zelfstandige en is nu nog altijd de uitbaatster van 
café ’t Muzikantje op de hoek van de steenweg en de Herlegemstraat. 
Blijkbaar uit de gesprekken toch een café waar het lokale bestuur nog 
geen pintje heeft gedronken. Het was een sneer, maar eentje met een 
glimlach, want in ’t Muzikantje, een echt volkscafé, kon je tot voor de 
coronaperiode nog een pintje drinken voor 1,50 euro, nu is dat inmid-
dels 2 euro geworden, wat nog heel goedkoop is. En de jubilarissen 
hebben ook twee dochters en één zoon, en inmiddels zijn er ook al vijf 
klein- en twee achterkleinkinderen. Het echtpaar kreeg dan ook de 
traditionele geschenken en er werd ook nog een glaasje op gedron-
ken. Proficiat voor die 60 huwelijksjaren! – (D.D.) 

JUBILEA

Gouden huwelijksjubileum
Gerard en Lieve Moreau-De Coninck
Gerard is geboren op een bloemisterij in Lochristi, hij was de oudste van 
vier kinderen. Zoals in die tijd gebruikelijk begon hij op 14 jaar te wer-
ken bij zijn grootvader. Na zijn legerdienst als ‘bommenlader’ leerde hij 
Lieve kennen. Zij was de dochter van een azaleakweker in de Hoogs-
traat in Destelbergen. Zij ging tot 18 jaar naar ‘de Visitatie’ in Gent 
en begon te werken in de verzekeringssector bij de familie De Groote. 
Toen Gerard kwam werken op de bloemisterij, startte het liefdesverhaal 
tussen Gerard en Lieve. Naar het schijnt in ‘het ketelkot’ sloegen de 
eerste vonken over. Ze huwden in 1971. In 1972 werd Dirk geboren, en 
vijf jaar later vervolledigde Els het gezin. In de jaren 80 nam Gerard de 
bloemisterij over van ‘bompa’. Lieve werkte vanaf toen meer in de zaak 
en trok zich vooral de administratie aan.
Na een leven van hard werken, en mede door rugproblemen van zoon 
Dirk, waardoor hij de bloemisterij niet kon overnemen, stopten ze iets 
vroeger met werken en na hun pensioen ging het dikwijls richting de 
ardennen waar ze een chalet kochten nabij La Roche. Ondertussen wa-
ren er ook drie kleinkinderen Laurens, Marjolein en Minthe de familie 
komen vergroten.
Enkele mooie reizen naar o.a. Noorwegen en Rome, en later mooie va-
kanties met de mobilhome, maar ook tochtjes met de elektrische fiets 
maken hun pensioen-leven een stuk aangenamer.
In het gemeentehuis, tijdens de jubileumviering, bezorgde kleinkind 
Minthe nog een mooi ‘perkament’ met een gedicht dat door de kinde-
ren zelf werd geschreven. En uiteraard ontvingen Gerard en Lieve ook  
een brief met felicitaties van het koningshuis en ook nog de geschen-
ken van het gemeentebestuur, zoals gebruikelijk. We wensen het kop-
pel nog vele jaren in goede gezondheid. – J.C. 

November mijmeringen

Als je iemand verloren bent, word je uitgenodigd

om te leven met de liefde die ze achterlaten.

Bloemen beroeren het hart,

daar waar woorden het niet kunnen bereiken.

Loslaten is met je hart toestaan datgene

wat je hoofd niet kan vergeten

info@zinloosgeweld.net
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Gouden bruiloft Stevens-Lammens
Soms heb je al eens huwelijksjubilarissen die je in de gemeente nau-
welijks moet voorstellen. Ze zijn door hun professionele loopbaan 
zodanig gekend, dat je moet oppassen om geen details te vergeten. 
Het echtpaar Walter Stevens-Jacqueline Lammens valt in die catego-
rie, ze zijn beide gekend omdat ze bijna een heel leven in het on-
derwijs stonden. Walter was naast onderwijzer ook nog vanaf 1990 
directeur aan de basisschool Pius X in Destelbergen, hij ging in 2007 
met pensioen. Echtgenote Jacqueline was eerst onderwijzeres, maar 
na de geboorte van dochter Karen werd ze opvangmoeke, dan had ze 
een doopsuikerwinkel annex lekkere pralines, om ten slote opnieuw 
te eindigen in het onderwijs op 65-jarige leeftijd.
Walter en Jacqueline zijn beide afkomstig van Destelbergen, meer 
nog ze woonden in hun jeugdjaren ook nog in dezelfde straat: de 
Kouterstraat. Ze waren lid van jeugdclub ‘De Slets’ waar ze vrienden 
maakten waarmee ze nog altijd contact hebben. Na hun huwelijk 
(20 augustus 1971) woonden ze even op een appartement in Gent-
brugge, maar ze keerden toch snel terug naar de ‘heimat’, toen de 
Haenhoutstraat. Maar nu na drie kinderen, Inge in ’73, Karen in ’75 
en Gerrit in ’82 en inmiddels zes kleinkinderen met Matthias, Quinten, 
Amber, Jorik, Bernd en Noor, wonen ze aan de Dendermondesteen-
weg in Destelbergen. Ze hebben ook al jaren een mobielhome want 
ze trekken er graag eens op uit. Het gouden koppel heeft ook veel 
gemeenschappelijke interesses, o.m. hun liefde voor dieren, maar ook 
in de keuken vullen ze elkaars talenten aan, ze koken vaak samen. In 
hun vrije tijd hebben ze ook oog voor elkaars hobby’s, ze delen knut-
selactiviteiten in en rond hun huis, kortom hun dagen zijn gevuld. En 
nu zijn ze dus vijftig jaar gehuwd, een momentum om eens te vieren 
met de familie en een ontvangst in het gemeentehuis door schepenen 
De Sutter en Vercruyssen. Met gelukwensen van de gemeenschap er 
bovenop! – (D.D.)

Kinesist van O.S.-ploeg viert gouden huwelijksjubileum 
met Martine
Bij het gouden huwelijkskoppel Leo en Martine Hillaert-De Vos had ik 
meteen het gevoel dat ik deze mensen kende. Dat bleek ook toen dui-
delijk werd wie ze zijn: Leo Hillaert was beroepshalve kinesist in het 
U.Z. Gent en zijn echtgenote was verpleegster in de Gentse Bijloke. Zo’n 
mensen loop je al eens tegen het lijf. Maar het werd nog duidelijker 
toen bleek dat het echtpaar ook een heel sportief gezin vormde. Leo 
was lange tijd ook de kinesist van het Olympisch Comité en dus vaak 
betrokken bij de Belgische delegaties voor de O.S., maar vooral ook een 
enorme sportman die ook nog volleybal, tennis (TC Racso) en fietsen 
combineerde met zijn beroep. Echtgenote Martine had ballet gevolgd, 
maar was later vooral de steun en toeverlaat voor haar sportende echt-
genoot die er in sportmiddens de bijnaam “De Volley”  aan overhield.
“Toen ze elkaar leerden kennen was dat niet toevallig op tram 4 in Gent. 
Een periode van handjes vasthouden, wat bewees dat ze op heel jonge 
leeftijd verliefd werden en wellicht nog op weg naar school waren”, zo 
had één van de twee zonen verduidelijkt in wat info voor ceremonie-
schepen Renaat De Sutter, die ook nog vergezeld was van schepenen Ra-
man en Vercruyssen. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 16 oktober 
1971 in Sint-Amandsberg.
Het sportieve koppel Leo en Martine woonde eerst in de Tentoonstel-
lingslaan in Gent waar ook hun oudste zoon is geboren. Voor de tweede 
zoon waren ze al even in Sint-Amandsberg gaan wonen, en uiteindelijk 
vonden ze hun geliefde plek toch aan de Zandberg in Heusden waar ze 
een toffe woning betrekken in de Melkwegel. Samen met hun kinderen 
hebben ze inmiddels ook al zes kleinkinderen, en schepen De Sutter had 
het goed gezien toen hij vroeg aan de oudste kleinzoon om de brief 
van het Koninklijk Paleis voor te lezen. Het was een fijn moment, want 
de jonge en guitige knaap deed dat in stijl: zijn grootouders waren de 
aandachtige luisteraars! – (D.D.) 

JUBILEA

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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DENKSPORT:  VUL DEZE ‘FILIPPINE’ IN
Hiermee zijn geen prijzen te winnen, het is een mooie 

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

Oplossing in volgende Wegwijs. Succes !

Oplossing van vorige keer

A D V I E S Raad

 B I E R G I S T

V A A L  Bleek, verschoten

Ongelijk A N D E R S

Zoetwatervis K A R P E R

Monnik K A R M E L I E T

Nooit N I M M E R

G O O T  Afwatering

H A L L O  Groet

 Stompzinnigheuid I D I O T I E

Beboet G E S T R A F T

W A L V I S  Zeevis

B A G A G E  Valies

Volstrekt niks N I H I L

Levenloos M O R S D O O D

4 10 2 9 10  Uitroep

Erfenis  5 6 10 10 1

4 5 2  5 1 Goed, degelijk

Eed 6 5  8  1 5

6 5  8 8 2 1 5 Nieuw leven

Bijten 12 10   5 7

 12 2 5 7 1 J 5  Rozijnen

Gepeperd 4 3 12 10 7 1

9 8 8 2 7 5 7 Stekels

Getooid  5 2  3 5 2 9

S 1 8 2 5 7 Hinderen

6 5 9 5 11 4 1 Verstild, opgevuld

12 10 11 5 2 10 9 5 7 Makkers

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  
Open op zondag 12 en 19 december van 13u30 tot 18 uur

en op maandag 27 en dinsdag 28 december van 13u30 tot 19 uur

BESTEL TIJDIG UW GESCHENKMANDEN!

Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Alle activiteiten
‘onder voorbehoud’
De activiteiten die in deze editie van Wegwijs 
verschijnen kunnen nog altijd veranderingen 
ondergaan. Om tijdig te kunnen ronddragen 
moeten we onze boekjes steeds rond de 17de 
van de maand in druk geven. De drukkerij 
heeft dan 4 à 5 werkdagen om alles klaar 
te krijgen, alvorens we kunnen starten met 
uitdragen. Indien u dus een activiteit ziet die 
u interesseert bent u best dat u de website 
van de betreffende vereniging controleert 
om te zien of alles nog kan/mag doorgaan.

Wij hopen alvast dat de pandemie (eindelijk) 
tot ‘rust’ komt, maar men kan zich alvast 
de vraag stellen of massa-evenementen 
die men blijft organiseren (lichtfestival, 
Gentse zesdaagse, voetbalwedstrijden...) 
met vele duizenden toeschouwers, niet 
beter achterwege blijven, want zoals steeds 
zijn kleinere organisaties daar altijd de 
dupe van. Evenals de vele handelaars en 
horeca-uitbaters die wellicht - alweer - 
verstrengingen tegemoet gaan. - J.C.
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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.

ASTUCE ORGANISEERT KERSTMARKT 
EN KERSTBOOMVERKOOP

Interieurzaak in het 
voormalige station 

van Oostakker!

Lourdesstraat 6A

ASTUCE KERSTMARKT

 Iedereen is 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.

ASTUCE KERSTBOOMVERKOOP

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.

Volg ons op sociale media
@astuceinterior

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

Winter tasting bij Roi des Rois
Zondag 5 december tussen 10 en 18 uur is er de jaarlijkse 
winter wijntasting bij Roi des Rois aan de Wellingstraat 12 in 
Heusden. In het aanbod zitten artisanale en natuurlijke wijnen 
uit Hongarije en enkele buurlanden.

Om het veilig te houden omwille van corona moet je wel 
vooraf inschrijven in bubbels van max. 4 personen. Ook een 
Covid Safe Ticket of Covid-certificaat is nodig. – (D.D.)
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zelfs eerstenationaler  Luik gewipt”, zo ver-
telt ons erevoorzitter Luk Lefever. “Alles be-
gon in augustus-september toen Falco vier 
zeges op rij haalde in de poule C van de-

ze bekercompetitie. In 
deze poule zaten der-
deklassers Sprimont en 
Finex Oostende maar ook 
de tweedeklassers Gent 
Hawks en Ieper waarte-
gen respectievelijk met 
65-60 en 56-60 gewon-
nen werd”, vervolgt Luk.
In de Gentse regio sprak 
uiteraard de stuntze-
ge tegen tweedeklasser 
Gent Hawks enorm tot 
de verbeelding. Dit had 
men van BBC Falco niet 
verwacht. Telkens kwam 
er meer volk kijken naar 
de baskettempel van het 
Sint Janscollege en dat 
heeft een enorme impact 
gehad op de uitstraling 
van BBC Falco. 
De supporters van de 
club waren heel enthou-
siast want na de winst 
tegen Gent Hawks en Ie-
per volgde nog een mooi 
toetje. “In de loting voor 
de volgende ronde kwam 
dan als beloning voor het 
foutloos parcours in de 
poulewedstrijden eerste-
klasser Luik uit de pot.
Op 11/9 liep dan ook de 
sporthal van het Sint 
Janscollege vol met 500 
aanwezigen voor de con-
frontatie. In een onge-
looflijke sfeer werd ook 
deze spectaculaire en 

“Het fanionteam van derdeklasser Falco 
Gent heeft inderdaad een prachtig parcours 
in de Beker van België achter de rug. Het 
haalde zelfs de 1/8e Finale! Onderweg werd 

BBC Falco tevreden na mooie bekercampagne
Het loopt knap bij BBC Falco dat onder leiding van trainer Dimitri Ongenaet 
en met een goede mix van jonge en ervaren spelers, recent een pak 
supporters heeft bijgekregen. Het bewijst dat mits de goede focus en de 
ideale ingesteldheid de juiste lijnen werden uitgezet bij BBC Falco Gent. 
Ook de spelers genoten na van hun resultaten, ze gaan dit nu in de lopende 
competitie doortrekken. Basketbal zit duidelijk in de lift in Sint-Amandsberg.

Falcospeler Thibaut Platteeuw (9) 
slalomt voorbij een bezoekende 
verdediger. (©sportinbeeld.be)

spannende wedstrijd  door Falco met 80-
76 gewonnen. Van een nieuwe stunt ge-
sproken! Op woensdag 27 oktober kwam 
dan opnieuw een eersteklasser op bezoek 
in Sint-Amandsberg want Brussels was de 
tegenstander van Falco in de 1/8e Finale. In 
een bomvolle zaal  met liefst 800 aanwezi-
gen  kwam een logisch einde aan een opval-
lend en succesvol Falcoverhaal in deze Beker 
van België. 
Luk Lefever verduidelijkt: “Eersteklasser 
Brussels was na onze winst tegen die andere 
eersteklasser Luik trouwens een verwittigd 
man en wou absoluut vermijden om uit de-
ze Bekercampagne te worden gewipt door 
een derdeklasser. Zij hadden ook sedert één 
week een nieuwe coach met Jean Marc Jau-
min en begonnen als profclub 100 % gefo-
cust aan deze wedstrijd. Uiteindelijk won 
Brussels verdiend met 78-102”. 
Een verdienstelijk Falco Gent kon wel be-
hoorlijk weerstand bieden maar dit Brussels 
was toch een maatje te groot. Hoe dan ook, 
Falco Gent mocht met opgeheven hoofd de-
ze Bekercampagne verlaten. Met deze vijf 
op zes mag men fier zijn op de prestaties 
van de ploeg. Een ploeg die nu bestaat uit 
een ideale mix van jonge en vooral ook er-
varen spelers. Dat de jongeren in deze cam-
pagne ruimschoots aan bod kwamen is zeer 
hoopgevend en bevestigt de core business:  
een kwalitatieve jeugdwerking uitbouwen. 
Luk krijgt het slotwoord: “We hebben bo-
vendien als club in deze bekercampagne 
duidelijk aan klantenbinding gedaan, want 
het gebeurt in de Gentse Regio zelden dat 
400, 500 en op 27 oktober zelfs 800 aanwe-
zigen enthousiast een basketbalwedstrijd 
bijwonen. Dit belooft dus voor de toekomst. 
Vanaf nu gaat uiteraard alle aandacht naar 
de verdere reguliere competitie. Ook daarin 
presteert ons fanionteam uitstekend want 
met een vier op vijf vormt Falco, samen met 
Sijsele, Vilvoorde en Antwerp Giants een 
kwartet dat aan de leiding staat in derde 
nationale”. 

Vóór nieuwjaar staan nog enkele thuiswed-
strijden in de sporthal van het Sint-Janscol-
lege op het programma, opworp steeds om 
20u45: op 5/11 kwam Antwerp Giants B al 
langs, op 19 november werd Belgrade Na-
men verwacht, en op 3 december speelt Fal-
co Gent nog thuis tegen Nijvel.  (D.D.)

Dries Lioen 
(5) en Robbe 
Vandenbossche 
proberen een 
tegenstrever 
af te stoppen. 
(©sportinbeeld.be)
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

In de zomer van vorig jaar, te midden van de 
Corona-pandemie,  konden we een balletje 
gooien op de petanqueterreinen,  daarna 
ging alles weer op slot. Ook dit jaar was pe-
tanque de eerste activiteit, al van in de lente. 
Het gewone leven in het Clubhuis Pius X volg-
de druppelsgewijze. Eindelijk terug een paar 
kaarttafels, daarna ook rummikub en lang-
zamerhand groeit opnieuw het vertrouwen. 
Het Clubhuis raakt weer goed bevolkt. 
In september stapten heel wat enthousi-
aste leden mee met natuurgids Marleen De 
Bels, in een wandeling “Van veer tot veer, de 
kracht van het water”, in eigen gemeente. 
Dit verslag kon u uitgebreid lezen in vorige 
Wegwijs.
Een groot petanquetornooi hebben we niet 
kunnen organiseren dit jaar, maar wel het 
kampioenschap van het eigen trefpunt, zij 
het met minder deelnemers dan gewoonlijk. 
Op 17 oktober waren 102 lekkerbekken blij 
met een mooi initiatief van ons bestuur: een 
extra mosselfestijn. Dit was een geschikte ge-
legenheid om de leden te danken voor hun 

trouw ondanks het feit dat er gedurende 
anderhalf jaar omzeggens niks kon worden 
aangeboden. Daarom een braderijprijsje, met 
nog een aperitief en een dessertje toe!
Van dit moment werd ook gebruik gemaakt 
om de petanquekampioenen te kronen. het 

OKRA EENBEEKEINDE

 Mosselen en Duitsers

EINDUITSLAG PETANQUE
Ploegen - aantal wedstrijden gewonnen op 6 – puntenverhouding.

1. Dierens Patrick, De Craene Hubert, Van Wassenhove Pierre  5 +32
2. Verplaetse Hubert, Buysse Annie, De Cuyper Jeanine 4 +21
3. Saveyn Walter, De Buck Lucrèce, Lesage Piet 4 + 9
4. Verleyen Noël, Hoeylaerts Oscar 4 + 6
5. Dedain Maurice, Thienpont Francine, Gaudissabois Roland 4 + 3
6. Gissens Carlo, Saveyn Etienne, De Bruycker Lisette 3 - 2
7. Sion Marcel, De Vos Doreen, De Landsheer Jeanine 2 -11
8. Matthynssens Christian, Gogaert Marguerite, Willems Martine 2 -24
9. Van Maldeghem Robert, Callebert Pol, Daeze Maurits 1 -17
10. Van de Vijver Luc, Schietse Roger, Van de Weghe Iris 1 -24

verslag daarvan geven wij in een kaderstuk 
hierbij.
Intussen is ook de dartscompetitie van start 
gegaan in ons lokaal.

PANG !
Met een volle autocar trokken we vol goede 
moed naar Puurs voor de voorstelling van de 
musical “40-45”. De verwachtingen werden 
onmiddellijk ingelost: een prachtig begin.
Maar dan: “Pang”. Een vliegtuigje bleef hal-
verwege het podium hangen en de boel werd 
afgelast, na tien minuten spektakel. De com-
mentaren vanuit de spectaculaire rijdende 
tribune waren niet mis: “Een vorige keer 
maakten we het ook al mee, toen met de 
musical  14-18, wat een schande voor Studio 
Honderd!”, “’t Is altijd iets met die Duitsers!”, 
“Is er een elektrospecialist in de zaal?”… 
We mochten weer naar huis. Edoch: de Oude 
Krakers van OKRA zijn niet uit hun humeur te 
slaan! Onderweg naar de bus was het gelach 
niet uit de lucht: “Ik heb nog een dranken-
kaart”, “Wat een prachtige avondwande-
ling”, “Zo komen we toch aan onze 10.000 
stappen vandaag”.
De voorstelling was al eens anderhalf jaar uit-
gesteld wegens de pandemie… Wanneer krij-
gen we een nieuwe kans, hopelijk voorgoed 
en zonder schietgrage Duitsers?

Op dinsdag 28 december sluit ons jaarlijks 
kerstfeest dit speciaal jaar af, met een feest-
maal op de middag. – POL

CLUBKAMPIOENEN PETANQUE
Op dinsdag 7 en 14 september ging het clubkampioen-
schap petanque van Okra Eenbeekeinde van start. Deze 
petanquewedstrijd kon rekenen op 29 spelers, goed voor 
10 tripletten die via een geleide loting elkaar konden beka-
mpen. Het werd een spannende bedoening en na de eerste 
dag dachten sommige ploegen o.a. deze van Annie Buysse, 
Hubert Verplaetse en Jeanine De Cuyper dat de eerste plaats 
binnen bereik lag, maar niets was minder waar, het lag al-
lemaal zo dicht bij elkaar en tot de laatste wedstrijd was er 
nog niets beslecht. Uiteindelijk bleek de ploeg van Pierre 
Van Wassenhove, Patrick Dierens en Hubert De Craene iets 
sterker dan de rest. Zij wonnen vijf van hun zes wedstri-
jden, gevolgd door 4 ploegen met 4 gewonnen wedstrijden, dit alles binnen een uiterst 
sportief verloop. De prijsuitreiking ging door op zondag 17 oktober tijdens ons traditioneel 
mosselfestijn. Voor die gelegenheid konden daar alle leden voor een schappelijk prijsje aan 
deelnemen, dit als tegemoetkoming voor de maanden verplichte afwezigheid op alle Okra 
evenementen door de Coronapandemie. Het werd een geslaagde kampioenenviering wa-
arop zo’n 100 leden aanwezig waren en het deed deugd alle vrienden eens terug te zien.

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)
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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

VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID

Hagen op straathoeken
en kruispunten 
moeten gesnoeid zijn 
tot op 75 cm hoogte
In een verslag van de gemeenteraad hebben 
we gelezen dat er meer werk moet gemaakt 
worden op kruispunten en straathoeken van 
te hoog gegroeide hagen. Het staat in het 
politiereglement en het is ook een norm die 
de Provincie hanteert, dat bv. hagen die een 
gevaar vormen voor de zichtbaarheid op 
kruispunten en straathoeken op een hoogte 
van 75 cm. moeten gesnoeid. De problema-
tiek werd aangekaart door Carolien Ongena 
(CD&V) naar aanleiding van een burgerpar-
ticipatiemoment over verkeersveiligheid. De 
info daaromtrent zou in het gemeentelijk 
informatieblad komen, maar wij willen het 
ook even aangeven in Wegwijs omdat het 
een belangrijk gegeven is. Beplanting op 
het openbaar domein is de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente en daar wordt dat 
duidelijk goed opgevolgd, maar op privédo-
meinen ligt dat soms anders daar moet men 
de burger even aanspreken. Dat was ook de 
mening van schepen De Sutter (NV-A): “Het 
klopt dat het politiereglement wat meer 
beschrijvend en misschien net iets te weinig 
concreet is. Er bestaat blijkbaar ook een pro-
vinciereglement, dat die 75 cm als criterium 
handhaaft. Los van de cijfers denk ik dat 
het een goed idee is om dat terug wat meer 
onder de aandacht te brengen. Ik denk dat 

we daar kunnen over nadenken. Het lijkt 
me een goeie suggestie om dat nog eens in 
het infoblad te zetten. Er worden heel veel 
meldingen gedaan door inwoners en onze 
mensen die op het terrein rondlopen, bekij-
ken dat ook proactief. Het is wel een zor-
genkindje om de inwoners er op te wijzen 
dat de hagen elk seizoen moeten gesnoeid 
worden, zeker op dergelijke punten”, aldus 
de schepen.
Algemeen directeur Deryckere zei nog: 
“Momenteel werken we vrij intens aan 
het klachten- en meldingensysteem. Dat 
is in handen van onze dienst organisatie-
beheersing, met tal van andere enthou-
siastelingen wordt een systeem op poten 
gezet dat ook zal gekoppeld worden aan 
de burgerprofielen, zodat elke melding of 

klacht op een professionele manier wordt 
afgehandeld. Concreet worden meldingen 
rond overgroeiende takken die voorname-
lijk in het kader van de verkeersveiligheid 
een probleem vormen, al sinds enkele jaren, 
schriftelijk opgevolgd. Wanneer mensen be-
paalde snoeiwerken niet verrichten, wordt 
daar een verslag met foto’s van gemaakt en 
worden ze individueel aangeschreven met 
een vriendelijke maar kordate vraag om 
het nodige te doen in het kader van de ver-
keersveiligheid. Daarin zit wel een onder-
toon van verdere gevolgen indien men dat 
niet doen. Op dit moment slagen we er in 
om de mensen op een zachte maar kordate 
manier toch te wijzen op het belang van ge-
snoeide hagen”.

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

Gevelrenovatie - Vloerbekleding

GRATIS ADVIES EN PRIJSOFFERTE

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

Ontdek ons
ook op
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DE SINT komT Naar BISTro B!

Op zaterdag 4 december brengt de sint een bezoekje aan 
Bistro B! We maken er een leuke namiddag van: 
 
 14.30u: verwelkoming 
 15.00u: bezoek van sinterklaas en pieten 
 16.00u: pannenkoekenbak 
 
Met kleurwedstrijd voor alle kids! Bezorg ons vooraf je  
persoonlijke brieven, wenslijsten, boodschappen...  
Wij bezorgen deze voor jullie aan de Sint!  
 
Prijs: 10 euro per kind (snoep en  
2 pannenkoeken inbegrepen) 
 
Inschrijven? 
Dat kan via bistrob@bistrob.be  
of telefonisch op het nummer  
09 366 66 40.

Dorpsstraat 43, 9270 Laarne 
www.bistrob.be - 09 366 66 40

DE SINT komT Naar BISTro B!

Op zaterdag 4 december brengt de sint een bezoekje aan 
Bistro B! We maken er een leuke namiddag van: 
 
 14.30u: verwelkoming 
 15.00u: bezoek van sinterklaas en pieten 
 16.00u: pannenkoekenbak 
 
Met kleurwedstrijd voor alle kids! Bezorg ons vooraf je  
persoonlijke brieven, wenslijsten, boodschappen...  
Wij bezorgen deze voor jullie aan de Sint!  
 
Prijs: 10 euro per kind (snoep en  
2 pannenkoeken inbegrepen) 
 
Inschrijven? 
Dat kan via bistrob@bistrob.be  
of telefonisch op het nummer  
09 366 66 40.

Dorpsstraat 43, 9270 Laarne 
www.bistrob.be - 09 366 66 40

 

Afhaalmomenten eindejaarsperiode – Bistro B 
Geschenkbonnen, wijnadvies, wijnpakketten & gins, 

Troula, oesterboxen (kant en klaar) 
 

Woensdag 22/12: 15u tot 17u 
Donderdag 23/12: 15u tot 17u 

Vrijdag 24/12: 15u tot 17u 
Zaterdag 25/12: 14u tot 15u 
Zondag 26/12: 14u tot 15u 
Vrijdag 31/12: 15u tot 17u 

Zaterdag 01/01: 14u tot 15u 
Zondag 02/01: 14u tot 15u 

Tel: 09 366 66 40 – Dorpsstraat 43, Laarne – www.bistrob.be 

Arno Claeys 
heeft een knap 
wielerseizoen 
achter de 
rug en mag 
tevreden 
terugblikken. 
(repro D.D.) 

Arno Claeys ambitieus om 
wielerprof te worden

Eind oktober heeft wielerbelofte Arno Claeys (21) nog 
eens uitgehaald in de U23 Road Series in Zeeuws-Vlaan-
deren een tweedaagse net over de grens. Hij won er met 
puike voorsprong de tijdrit in Sas van Gent, en eindigde 
uiteindelijk in het algemeen klassement op de 6e plaats. 
Er zat misschien iets meer in, maar dat is natuurlijk koers, 
soms wint men eens en een andere keer grijpt men naast 
de zege. “Ik had in de slotrit in het begin de vlucht gemist 
omdat ik nog niet volledig gerecupereerd was van mijn 
tijdrit”, vertelt de renner uit Oostakker (dicht bij Destel-
bergen en Sint-Amandsberg) ons.
Arno heeft een puik seizoen achter de rug. Heimelijk had 
hij gehoopt om volledig door te breken en een kans te 
krijgen in een profploeg. “Maar dat zal allicht voor vol-
gend seizoen zijn, want die ambitie heb ik wel”, vertelt hij 
ons.  “Met onze ploeg, Home Solution-Soenens gaan we 
volgend seizoen het continentale niveau rijden en dat is 
ook mooi meegenomen. We hebben een sterke kern dat 
hebben we dit seizoen al bewezen, ook Destelbergenaar 
Siebe Deweirdt maakt er deel van uit”, benadrukt Arno. 
Dit seizoen won hij vier belangrijke wedstrijden (Geluwe, 
Tour des deux Sèvres, Berlare en Hooglede) en bovenop 
twee tijdritten individueel en twee ploegentijdritten 
waarvan ene de kampioenstitel opleverde. Hij werd ook 
2e in het B.K. tijdrijden en mocht naar het E.K. tijdrijden 
in Trento. Dat zijn adelbrieven die weinig beloften kun-
nen voorleggen. 

Arno is wel tevreden over zijn seizoen. “Dat ik in het laat-
ste koersweekend niet kon vooraan blijven in de slotrit 
tussen Sas van Gent en Philippine is wat balen, maar de 
winnaar Arnaud De Lie is samen met Remco Evenepoel 
wel een van de beste renners waartegen ik al gekoerst 
heb. Maar met de ploeg zijn we tevreden want we heb-
ben wel twee van de drie ritten gewonnen en ik ben zelf 
volgend seizoen ook nog altijd belofte, dus er zit nog 
groeimarge in”, vervolgt hij.

In de komende weken gaat de fiets even aan de kant, 
maar misschien trekt Arno in december of januari op trai-
ningskamp naar Spanje. Of dat samen met zijn broer Di-
mitri zal zijn weet hij niet, want Dimi gaat zelf ook een 
aantal keer op stage met zijn nieuwe ploeg. “Maar van 
6-16 februari gaan we ook met de ploeg op stage naar 
Altea, dat zijn voorlopig de vooruitzichten”, besluit Arno. 
– (D.D.)

Arno Claeys 
heeft een knap 
wielerseizoen 
achter de 
rug en mag 
tevreden 
terugblikken. 
(repro D.D.) 
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De voorzitter is voorlopig tot zijn algeheel 
herstel tijdelijk vervangen in zijn taken (o.m. 
organisatie en papierwerk) door Gunther 
Van der Poorten en een pak bereidwillige 
mensen, maar al die mensen ervaren het ge-
mis van Dany Mus. Wat men nu organiseert 
is ook een ode aan de voorzitter want zijn 

Enkele beelden van 
Halloween in de wijk 
Ledebeek (D.D.)

Halloween bij Gebuurtekring Ledebeek
De eerste wijk die met Halloween uitpakte was de buurt van de Ledebeekwijk. 
Voorzitter Dany Mus, herstellend van ziekte kon het allemaal nog niet 
bijwonen, maar zal toch ervaren hebben dat zijn medewerkers het goed 
hebben aangepakt. 

werk moet voortgezet. Halloween trok al-
vast 125 ingeschrevenen, waaronder voor-
al kinderen maar ook hun knap uitgedoste 
ouders. Geen feest in mineur dus, integen-
deel een feest van hoop. In de wijk waren 
tal van woningen griezelig mooi versierd 
in het kader van Halloween en de feest-

tent stak barstensvol. Er stond al een kerst-
stal die nog moet opgetuigd en bevolkt 
tegen december. De deelnemertjes kregen 

allemaal lekkers en de 
ouders zorgden dat 
het toch nog een leuk 
feest was. Er werd ook 
gedanst en gezongen, 
kortom een feest!
En men zit daar duide-
lijk niet stil, want op 
zaterdag 4 december 
komt de Sint en zijn 
gevolg al rondrijden in 
de wijk. Voor de brave 
kindjes uiteraard, en 
dit tussen 10 en 12 uur. 
– (D.D.)

Overleden
Roger Haegens
speelde ooit 
voor Gantoise

Recent overleed 
oud-inwoner Roger Haegens (75), een 
van de spelers van FC Destelbergen die 
een mooie voetbalcarrière kon maken 
bij Gantoise, nu KAA Gent.

Hij was een begenadigd jeugdspeler 
bij FC Destelbergen en een goede 
verdediger, die er werd weggehaald 
en in de periode van 1967 tot 1973 in 
de fanion speelde van de Buffalo’s. 
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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 !! 

• 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

Halloween wijk Scheldehof
trotseerde regen
Zaterdag 30 oktober was het regenachtig 
weer, maar dat deerde niet om in de wijk 
Scheldehof, inbegrepen de Ververijstraat, 
met een tof Halloweenfeest uit te pakken. 
Deze jonge buurt hangt echt goed aan el-
kaar en er is ook veel jeugd en die namen 
allemaal deel aan de Halloween-rondgang 
in hun buurt. Er waren de heel kleine kind-
jes die nog wat begeleiding nodig hadden 
van hun ouders, en de al iets grotere die 
zelf al aan de deurbel kunnen klingelen. 
Ze werden allemaal goed ontvangen want 
het was buiten echt heksenweer. Maar dat 
deerde niet, het ging om de leuke sfeer en 
het kon bovendien heel veilig in het don-
ker. Er stond een tentje om even te schuilen 

of iets te drinken, het kon allemaal. 
Sympathiek initiatief van deze jon-
ge wijk die de voorbije maanden 
ook werk maakte van een speel-
straat op zondag en daarbij hulp 
kreeg van bereidwillige buren. Het 
is tof wonen in deze wijk dat is wel 
duidelijk. – (D.D.)

Enkele beelden van Halloween in de 
wijk Scheldehof. (©wijk Scheldehof)

Cartoonist AAaRGh
gaat op restaurant…
Zoals al aangekondigd in een vroegere uit-
gave brengt de Sint-Amandsbergse cartoon-
ist-auteur-humorist Mario De Koninck - alias 
AAaRGh een nieuw boek uit. ‘Op restaurant’ 
doorloopt in meer dan honderd culinaire 
cartoons het traditionele verloop van een 
restaurantbezoek. Zeg maar tussen menu- en 
wijnkeuze, soep, voor- en hoofdgerecht, des-
sert tot de…. afrekening. Driesterrenchef én 
fan Peter Goossens van Hof van Cleve nam het 
voorwoord voor zijn rekening. Daarin maakt 
hij een vergelijking tussen een topgerecht en 
een topcartoon. Ook chocolatier Dominique 
Persoone en de Nederlandse topchef Roger 
Van Damme schreven hun woordje neer.
‘Op restaurant’ is een ideaal cadeauboek voor 
de eindejaarsperiode. Wie het boek via de 
webstek bestelt en in het Gentse woont, beta-
alt geen verzendkosten. De auteur levert het 
af aan huis. De uitgave telt 112 bladzijden, is 
een hardcover en kost 17,50 euro. De oplage 
is beperkt. Een voorbestelling plaatsen, kan 
nu al. De eerste 100 boeken worden door de 
auteur genummerd en gesigneerd.

Alle info op webstek https://shop.aaargh.be.

Eric VAN LAECKE 
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Pure Wellness Experience is een wellnesscenter waar je voor al uw behandelingen terecht kunt. Enerzijde kan je komen genieten 
in de privé-sauna Pure Wellness met Finse Sauna, hamam, infraroodcabine en een grote jacuzzi in de buitenruimte met terras. 
Anderzijds ben je voor professioneel huidadvies aan het juiste adres bij Beauty Experience, het schoonheidsinstituut. Massages, 
pakkingen, duo behandelingen, gelaatsverzorgingen en andere behandelingen zoals ontharingen, pedicure, soak off gel, enz 
worden hier ook aangeboden.

Is floating iets meer voor jou? Dat kan in onze FloatSpa Pure. Een uurtje floaten in een gigantisch bad gevuld met magnesiumsulfaat 
en calcium is een weldaad voor je spieren en gewrichten. Dit geeft je algemene weerstand een enorme boost. 

Kortom, puur genieten en beleving op één adres: 

Pure Wellness Experience wellnesscenter

Kouterstraat 55 , 9070 Destelbergen
0475 / 782 165

www.pure-wellness-experience.be

Davidsfondsafdeling Heusden/Wetteren-
Ten-Ede nodigen uit tot een volgende 
boeiende activiteit:

Hernieuwbare 
energie
Lezing over hernieuwbare energie 
door dr. Jozef Ongena  op dinsdag 
7 december om 19.30 uur in de 
zaal Kollebloem,  Leenstraat 18 te 
9070 Heusden.                                                             

Eèn van de meest knellende  pro-
blemen momenteel in het huidige 
klimaatdebat is zeker het energie-
vraagstuk.

• Hoeveel  kostbare energie 
hebben we nodig om ons bestaan 
comfortabel te houden? 

• Waar moet al die energie vandaan 
komen?

• Welke impact heeft het opwekken en 
consumeren van massa’s energie op 
moeder aarde? 

Dat geeft zeker stof tot nadenken. Daar-
om loont het de moeite om eens te komen 
luisteren naar een expert in die materie.     

Doctor in de fysica Jozef 
Ongena is afkomstig uit 
Belsele en is voorzitter 
van de Belgische en Eu-
ropese vereniging voor 
natuurkundigen.

Zijn standpunten zijn uit-
sluitend gebaseerd op 
wetenschappelijk onder-
zoek. Met zijn kritisch 
ingestelde geest gaat hij 
geen controverse uit de 
weg en durft in het ener-
giedebat vragen te stel-

len bij de houding van zowel de pers, de 
politieke gezagsdragers en de consument.

Het wordt alvast een boeiende avond.                                                                                       
De inkomprijs is 12 euro. Leden van Da-
vidsfonds betalen 8 euro. Voorafgaand in-
schrijven is niet nodig.

Consulteer eveneens de website van de af-
deling voor bijkomende praktische infor-
matie, o.m. eventuele maatregelen naar 
COVID-19 toe.

Het bestuur

ALLES VOOR DANS
EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT
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Nuit de Folie
Dendermondesteenweg 436
9070 Destelbergen
info@nuitdefolie.be www.nuitdefolie.be

Désirée op de koffie  
bij Nuit De Folie
Ontdek Désirée shop-in-shop in Destelbergen

Fotograaf: Heikki Verdurme
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De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

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

Het is niet dat Halloween een chris-
telijk feest is, of omdat men vooral 
aan de doden denkt die de Kelten 
al tweeduizend jaar geleden wilden 
herdenken. Maar in Heusden weten 
ze duidelijk van aanpakken en or-
ganiseren als Halloween er aankomt. 2600 
deelnemers, u leest het goed, en 120 (vrijwil-
lige) medewerkers bestaande uit spelers en 
bestuur om alles in goede banen te leiden. 
Dat verdient een flink applaus. Halloween is 
vooral in Heusden, door de aanpak van de 
lokale voetbalclub echt al jaren goed inge-
burgerd. “Maar mensen vergeten wel eens 
dat er achter zo’n organisatie een pak me-
dewerkers zit die hun beste beentje moeten 
voorzetten”, zegt Ilse Pieters, een van de or-
ganisatieverantwoordelijken. “Zeg ook maar 
dat voorzitter Frédéric Steyaert van KFCH al 
die mensen heel hartelijk bedankt voor hun 
inzet, en de deelnemers voor hun opkomst”. 
Bij deze hebben we dat dus gedaan.
Halloween is een leuk feest waarbij voor-
al aan de doden wordt gedacht. De Kelten 
deden dat dus al tweeduizend jaar geleden, 
door zichzelf op die avond te verkleden als 
doden, zodat verkeerde geesten zouden 
denken dat ze ook dood waren. Zo katholiek 
is dat feest dus niet, maar het is wel een leuk 
feest dat in heel de gemeente en overal in de 
wereld wordt gevierd, en vooral dan in Heus-
den dankzij KFCH.
We hebben die zondagavond een pak ‘do-
den’ gezien, althans zo waren ze vermomd. 
En nee we hebben het niet over de twee 
voetbalploegen van de club die enkele uren 
voordien nog zwaar in de pan werden ge-
hakt, maar over de ruim 2.600 deelnemers 
die later op de avond deelnamen aan een 
meer dan puike Halloweentocht. Zelfs het 
portaal van de H.Kruiskerk werd wat open-
gesteld om de voorbijtrekkende massa te 
laten genieten van ik weet niet hoeveel grie-
zelmomenten. Twee ‘wachten’ stonden er 
met fakkels in de hand en op een verhoog-
je het publiek op te wachten. Het was van in 
het begin griezelen. De stoet van deelnemers 
vertrok al in het Krekelbos, Heusdenkouter, 
het Sparrenbos (naast de autosnelweg), de 
Kollebloem, een klein plekje in de Moeren-

Halloweentocht KFCH lokte 2600 mensen naar Heusden
De weergoden waren KFC Heusden op de Halloweenavond van 31 oktober echt 
wel gunstig gezind. De hele dag regende het pijpestelen, en toen de allerjongsten 
rond 18 uur van start konden gaan, hield het zowaar op met regenen.

akker en de Zandberg aan de beurt 
kwamen. Er waren vijf ‘schrikpos-
ten’ die netjes verdeeld werden op 
het parcours. Onderweg waren er 
ook drie drankposten waar even 
halt kon gehouden of wat gerust en 

wat gedronken, want de hele tocht was toch 
8 kilometer lang. Onderweg hebben we  veel 
monsterachtige figuranten gezien, wat op 
zich al zorgde voor een leuk sfeertje. Er werd 
gegriezeld als we het zo mogen omschrijven, 
maar vooral ook veel gelachen en plezier ge-
maakt. De organisatie, dat moet benadrukt, 
stak flink in elkaar. Als er ergens een druk-
ke straat moest overgestoken dan waren er 
medewerkers met een flashlamp om het vei-
lig te houden. Met zoveel mensen was het 
vaak net een rondtrekkende stoet. KFC Heus-
den heeft het recht om fier te zijn op deze 
organisatie, het is en blijft een kaskraker en 
publiekslokker. Dat de kantine achteraf niet 
kon gebruikt deerde niet, want er was sfeer 
in de ruime tenten. 
De eer van de organisatie gaat naar Ilse Pie-
ters en al die medewerkers, die er veel tijd en 
werk hebben ingestoken om de Halloween-
tocht van hun club opnieuw aantrekkelijk te 
maken. We denken ook dat er onder de aan-
wezigen niet alleen Heusdenaren of inwo-
ners van Destelbergen waren, maar  vooral 
veel mensen uit de regio. En de voetbalclub 
kan nu die steun wel goed gebruiken voor 
haar werking. – (D.D.) Enkele beelden van de 

Halloweentocht van KFC 
Heusden. (D.D./KFCH)

30                              Nr. 117 - December 20219070



Nr. 117 - December 2021                            319070

Gebuurtekring Eenbeekeinde
met veilige Halloweentocht
Zondagavond 31 oktober was het een beetje overal Halloween 
vieren. Bij Gebuurtekring Eenbeekeinde II verzamelden zo’n 70 
griezelig verklede kinderen en bijna evenveel volwassenen voor 
de jaarlijkse Halloweentocht door de wijk. Er werd verzamelen 
geblazen aan café Hul, van waar men ‘belleketrek’ deed in de 
Pasteurstraat, Burg. Meirsonstraat, Kasteel-, Bredenakkerstraat, 
Belgiëlaan en Europalaan op zoek naar snoep. De inwoners waren 
verwittigd want het resultaat was navenant: kilo’s snoep werden 
in de gretige handjes gestopt. De organisatie verliep veilig, want 
op de verschillende kruispunten stonden medewerkers met een 
flikkerlamp om het verkeer op veilige afstand te houden. Ook de 
politie hield een oogje in het zeil. En de stoet eindigde waar die 
ook begonnen was: meevaller want er viel op dat ogenblik geen 
regen meer. – (D.D.)

We hielden in het pikdonker de bonte groep even 
tegen voor een groepsfoto. (©D.D.)
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VOOR NA

VOOR NA

VOOR NA

VOOR

NA

PS: Deze actie gaat enkel door op voorwaarde dat de Corona maatregelen 
het toelaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

steunt de voedselbanken 
 

Beste, 

Wij zijn blij je te melden dat de Delhaize directie Heusden de nationale actie 
van de Voedselbanken ondersteunt. De actie loopt van donderdag 2 december 
tem 8 december in de plaatselijke Delhaize. Tijdens deze periode zullen onze 
plaatselijke vrijwilligers van de Voedselbank Sint-Vincentius aan de bezoekers 
van de winkel waardebonnen aanbieden welke zij vrijblijvend kunnen 
afrekenen aan de kassa ten voordele van de kansarmen in Vlaanderen. 

Om deze actie te doen slagen rekenen wij op de steun van vele vrijwilligers. 

Heb je interesse om aan deze actie deel te nemen klik op onderstaande link: 

https://bit.ly/DelhaizeActie 

en geef je beschikbaarheden door. 
 

Alvast bedankt voor je bereidwillige medewerking. 

Namens het bestuur Voedselbank Sint Vincentius Heusden 

André De Groote 

Voorzitter  

andre.degroote123@gmail.com 

0496/590340 

 

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Kerstbomen Nordmann/Fraseri

Pot gekweekt of gezaagd in
verschillende hoogte

Wegenwerken:
Wij blijven bereikbaar via de Palingstraat !
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Ook dit keer was er flink wat volk komen op-
dagen voor het evenement van de Gentse Rij-
vereniging v.z.w., die samen met het Cross 
Comité en de ruitervereniging van Stephan 
Boterdaele (Equus Deinze) voor de zege-
ning van honden, paarden, ruiters, menners 
en sympathisanten van de paardensport wa-
ren komen opdagen. Het was dus druk en fris 
maar zonnig die zondagmorgen 24 oktober 
op de weide op de hoek van de Welling- en 
Kruisstraat in Heusden. De gemeente had er 
zelfs een feesttent neergezet, je kon er niet 
naastkijken.
Zo’n honderdvijftig ruiters uit de hele re-
gio waaronder tal van ruiters van Javaro Sta-
bles en de Scheepakker, van de Hoefslag uit 
Zwijnaarde, ruiters uit Wetteren-ten-Ede, 
Deinze, Eke-Nazareth, Merelbeke en Ooster-
zele, ze zakten allemaal af naar de paarden-
wijding in Heusden. Het is echt een traditie, 
want ook vijftig jaar geleden was er al een 
Sint-Hubertusviering door wijlen de mensen 
van de manège van Henri De Lathouwer uit 
de Wellingstraat, nu ruitervereniging Javaro 
Stables. Het is echter vooral Stephan Boterda-
ele uit Oosterzele die de Hubertusviering le-
ven blijft inblazen in Heusden, want hij zorgt 
ook telkens voor het Jachthoorngezelschap. 
En die zorgen voor een typische sfeer.
In het verleden was de Sint-Hubertusviering 
steevast op de Heusdense Kouter achter de H. 
Kruiskerk, maar nu is dat op het terrein van 
de Gentse Rijvereniging en die leent zich daar 
enorm goed voor. Er is een grote weide en er 
zijn voldoende plaatsen om de paardenkoet-
sen en de aanhangwagens om de paarden te 
vervoeren, allemaal te stallen. Naast veel rui-
ters, waren er ook dit keer uitzonderlijk veel 
eigenaars met hun hond komen opdagen. 
Het bewijst dat de gebeurtenis  jaarlijks aan 
belang wint.
Toen alle ruiters op de grote weide samen-
troepten, kon het evenement beginnen met 
een korte toespraak door voorzitter Anne 

Steeds meer volk op Heusdense Sint-Hubertusviering
Met uitzondering van vorig jaar, toen er wel een Sint-Hubertusviering was die wat 
gehinderd werd door de coronapandemie, gaat het met de jaarlijkse editie van de 
Sint-Hubertusviering in Heusden elk jaar in stijgende lijn met de belangstelling. 
Sint-Hubertus is de patroonheilige die in verband kan gebracht met de jacht en de 
ruitersport. Ook de wijding van het brood is gelinkt aan de heilige, die overigens 
de 21ste bisschop van Maastricht was en de bisschopszetel overbracht naar Luik, 
maar in Saint-Hubert in de Ardennen is begraven.

Leybaert van de G.R.V. De Heusdense diaken 
Luk Thomas zorgde na een kort dankgebed 
voor de wijding van het brood en de zege-
ning van de dieren.
Ondertussen deden de zeven jachthoornge-
zellen van Arenberg (Leuven) al aardig hun 
best en begonnen almeteen met het blazen 
van “Les Honneurs” (waar het ook zou mee 
eindigen), ter ere van de initiatiefnemers. 
“Er werden heel wat jachtfanfares geblazen 
naast enkele fantasiestukken”, zo vertelde 
Jos Geeraerts van de jachthoorngezellen ons 
achteraf. Meestal allemaal Franse nummers 
zoals “le départ pour la chasse”, “le sanglier”, 
“le point du jour” en nog vele andere. Het 
galmde dus over de weide en de jachthoorns 
waren tot ver in Heusden te horen. Het is een 
sfeervol moment en hoort bij de jacht en de 
ruitersport. Het publiek wist het optreden 
enorm te waarderen met applaus.
Meteen na de wijding van de paarden kon-
den de begeleide wandelingen starten. Elke 
deelnemende ruiter kreeg, zoals dat traditie 
is, bij de start een gratis jenever aangeboden. 
Er was voor geoefende ruiters een springpar-
cours dat leuke foto’s opleverde, voorts een 
wandelparcours voor rustige ruiters en een 
traject voor menners, allemaal door de wei-
landen of op landelijke wegen in Heusden en 
omgeving. Vooral de echte paardenliefheb-
bers hebben dat allemaal gevolgd. Afsluitend 
was er een barbecue (een soort afterhunt) in 
de feesttent en die zat ook goed vol. 

Noteer alvast dat de Sint-Hubertusviering in 
Heusden meestal op de derde (dit keer de 
vierde) zondag van oktober zal plaatsvinden. 
Dit jaar waren er vijf zondagen in oktober 
en dat is op zich al uitzonderlijk. Maar het is 
een gebeurtenis die terecht op veel belang-
stelling mag rekenen want Heusden is duide-
lijk een gemeente met een link met paarden 
en manèges. Er is recent ook een vernieuwde 
paardenroute ingereden. – (D.D.)

Enkele sfeerbeelden van de Sint-
Hubertusviering in Heusden die steeds 
meer aan belangstelling wint. (©D.D.)

Dendermondesteenweg 260 - Destelbergen
Open:  Dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag: van 9u30 to 18u30
 Zaterdag en zondag: van 9u30 tot 18u00

Bezoek ook onze website: www.kangoeroe.be en blijf op de hoogte van onze promoties !en blijf op de hoogte van onze promoties !

OPEN OP
Zondag

Dendermondesteenweg 260 - Destelbergen OPEN OP

Bezoek onze 
Sfeervolle kerstshow

Grote keuze 
Laagste prijzen
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Dendermondesteenweg 260 - Destelbergen
Open:  Dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag: van 9u30 to 18u30
 Zaterdag en zondag: van 9u30 tot 18u00

Bezoek ook onze website: www.kangoeroe.be en blijf op de hoogte van onze promoties !en blijf op de hoogte van onze promoties !

OPEN OP
Zondag

Dendermondesteenweg 260 - Destelbergen OPEN OP

Bezoek onze 
Sfeervolle kerstshow

Grote keuze 
Laagste prijzen

Bezoek onze
Sfeervolle kerstshow
  Grote keuze
   Laagste prijzen 

IN DECEMBER

ALLE DAGEN OPEN

(BEHALVE OP KERSTDAG)
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MIG-Motors komt nu terecht in een nieu-
we site aan de Zeeschipstraat in Gent. Het 
zal er samen ondergebracht worden met 
de ook al overgenomen NAM-garage van 
de Leiekaai in Gent (NAM Noord). De site 
in Evergem blijft bestaan, maar de merken 
Seat/Cupra komen ook naar de nieuwe ge-
bouwen. Het is geen groot nieuws meer, 
want de verhuis lag al een tijdje vast. Begin 
december wordt de nieuwe garage officieel 
geopend, al is die nu al heel actief. Maar 
de MIG-garage in Destelbergen werd nu of-
ficieel gesloten op 10 november jl. Vanaf 15 
november bundelden beide concessies hun 
expertise in één gloednieuwe flagshipstore 
aan de Zeeschipstraat 137 in Gent. De huur-
overeenkomst loopt eind december af. De 
site-manager daar is de ex-Heusdenaar Mi-
guel Bauwens. De garage krijgt de naam 

MIG Motors garage definitief weg uit Destelbergen
Eind december verdwijnt de MIG-Motors garage aan de Dendermondesteenweg 
90 definitief uit Destelbergen. Het bedrijf huurde de gebouwen van
G. Debersaques en die overeenkomst stopt eind december.

MIG-Motors Gent Noord. Om de bekend-
heid wat aan te zwengelen is er een actie 
‘win een auto’, zie win.migmotors.be
Met het nieuws komt ook een definitief 
einde aan MIG Motors in Destelbergen, ge-
kende garage met ook nog een showroom 
voor auto’s van het merk Volkswagen, maar 
ook later Audi, Seat en laatst vooral Skoda. 
“De showroom in Destelbergen was zelf 
ook aan vernieuwing toe”, vernemen we 
van Miguel Bauwens die de nieuwe vesti-
ging zal leiden. “In Destelbergen was er 
ook een parkeerprobleem, dat wordt in 
de Zeeschipstraat veel beter opgevangen 
met een compleet nieuwe garage en show-
room. Er is ook de betere infrastructuur en 
we werken met nieuwe technologieën”.
In de Zeeschipstraat zijn er ook nogal wat 
andere garages die er een stek gevonden 

hebben, het is dus een trend die mikt op 
passage van potentiële klanten die op zoek 
zijn naar een of ander automerk.
Van de twee grote autoverdelers in de ge-
meente Destelbergen-Heusden blijft nu 
(voorlopig)  alleen de Peugeotgarage van 
Imacar De Keukeleire in de Hooistraat in 
Heusden over. Er zijn in Destelbergen ui-
teraard nog tal van andere garages, maar 
geen meer met een showroom zoals des-
tijds Debersaques (later MIG Motors) en nu 
nog Imacar De Keukeleire in Heusden.  

De vroegere garage Debersaques had een 
groot klantenbestand en was vooral de ver-
deler van VW, maar ook Audi, VW bedrijfs-
voertuigen en Skoda, maar in 2018 werd 
de garage ingenomen door MIG-Motors, 
maar de garage en de autodealer bleef ge-
woon bestaan, het was alleen de naam die 
wijzigde. Men trad toen toe tot een gro-
tere structuur, een groepsverhaal dat meer 
mogelijkheden moest bieden. En nu is ook 
MIG Motors ook definitief weg uit Destel-
bergen. – (D.D.)

Site-manager Miguel 
Bauwens is een ex-
Heusdenaar, hier 
naast CEO Jean Van 
der Hasselt. (repro 
D.D.)

De nieuwe site van de garage die 
begin december opent. 

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
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Zoon Jeremy De Kerpel, sinds begin november 
amper 13 jaar oud, is dit jaar al Frans motor-
crosskampioen geworden. In België en Ne-
derland had hij nog weinig tegenstanders, 
vandaar dat hij de voorbije maanden zijn ho-
rizon verruimde en vaak ging crossen in zijn 
leeftijdscategorie in Frankrijk. En dat lukte 
aardig want Jeremy is nu de Franse kampi-
oen geworden in de regio Hauts de France. Al-
thans hij heeft dat kampioenschap gewonnen.
Jeremy stamt uit een motorcrossfamilie in 
Des-telbergen maar is wel geboren in Leuven. 
Hij loopt school in Dendermonde waar hij 

Jeugdige Jeremy De Kerpel is Frans motorcrosskampioen
Hij is een halve Destelbergenaar, want op woensdagnamiddag en in het 
weekend verblijft hij bij papa Stijn De Kerpel in de Kouterstraat om met de 
crossmotor te oefenen.

Sport+ volgt en waar ook zijn mama woont, 
maar hij verblijft dus vaak bij zijn pa in de 
Kouterstraat. “Jeremy stamt inderdaad uit 
wat wij een heel grote crossfamilie kunnen 
noemen”, verduidelijkt papa Stijn. “Martin 
Meganck, de slager uit Destelbergen is in dat 
rijtje neven en nonkels die ook in die sport ac-
tief waren, wellicht de bekendste motorcros-
ser in de familie”, weet Stijn. “Iedereen in de 
familie was betrokken bij de motorcross. Mijn 
zoon Jeremy begon al op vrij jeugdige leef-
tijd met de crossmotor te rijden. Dat was ge-
volg van het feit dat we als ouders wekelijks 

samen met de familie naar 
de motorcrossen trokken en 
hij de microbe bij manier 
van spreken daar al te pak-
ken kreeg. Hij was amper 
3,5 jaar toen hij al op een 
kleine crossmotor kroop in 
onze tuin. Ongelooflijk met 
een machientje van 50cc 
dat hij snel onder controle 
had. Zijn eerste wedstrijd-
je was in Nederland, omdat 
ze daar al vanaf de leeftijd 
van 5 jaar mogen deelne-
men aan wedstrijden. Op 
zevenjarige leeftijd zette 
hij de stap naar de VJMO-
MCLB en daar eindigde hij 

direct derde in het nationale kampioenschap. 
2019 was echt al een topjaar, Jeremy werd er 
kampioen in de 65cc in de grote Bond (BMB-
FMB), hij werd ook kampioen in de catego-
rie ‘kleine wielen’ met motor 65cc in Lille. Dat 
resultaat zorgde toen voor een selectie in de 
Coupe de l’Avenir, een jeugd landenkampi-
oenschap waar hij in Verdun bij de master-
kids een knappe vierde plaats behaalde tegen 
flink wat oudere deelnemers. Dit jaar heeft hij 
de overstap gemaakt naar 85cc en een nieuw 
avontuur gestart in Frankrijk om het span-
nend te houden. Met hier en daar successen 
en uiteindelijk de kampioenstitel in de UFO-
LEP in de Regio Hauts de France”.
Jeremy ziet het zitten in de motorcross maar 
heeft ook nog wat andere hobby’s die de 
crossloze maanden kunnen opvullen. Hij gaat 
graag zwemmen, fietsen en lopen zoals de 
echte crossers dat ook doen. En op school 
staat er ook al veel sport op het menu.  Het 
zit dus in de familie om motorcrosser te wor-
den. – (D.D.)

Een actiefoto met Jeremy De 
Kerpel (13). (repro D.D.)

Op het podium in het Franse 
kampioenschap. (repro D.D.)
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SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 200         
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD 
 

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

Alle promoties zijn geldig van 23/11 t.e.m. 15/12/21 of tot uitputting voorraad 

BON 
€ 1,- korting 

Bij aankoop van 1 kg clementines 
CIBEL 

 
Tijdens uw aankopen tot 

15/12/2021, 
max. 1 bon per klant 

 
Knip deze bon uit en geef af aan de 
kassa. 

GRATIS 
1l halfvolle melk 

INEX 
 

Tijdens uw aankopen tot 
15/12/2021, 

minimum aankoop van € 10,- 
Max. 1 bon per klant 

 
Knip deze bon uit en geef af aan de 
kassa. 

CESAR 
HONDENVOEDING 
150gr 

3 + 1 
GRATIS 

DIXAN 
WASMIDDEL 
VLOEIBAAR 
35dos 

€ 5,49 
/dos € 0,16 
 

GWOON 
COCKTAILNOTEN 
300gr 

€ 1,35 
/kg € 4,50 

 
 

GWOON  
TOMATENPUREE 
140gr. 

€ 0,45 
/kg € 3,21 
 

BIO 
MAISWAFELS 
115gr. 

€ 0,90 
 
/kg € 7,83 
 

FINISH VAATWASTABS 
ALL-IN-ONE 
45 tabs 

1 + 1 
GRATIS 
Zie actieverpakking 
 

SLAGROOM  
SPUITBUS MIMOSA 
250ml 

€ 1,25 
/l € 5,- 

 
 

RIJSTDESSERT 
LIMELCO 
400gr  

€ 0,69 
 
/kg € 1,73 
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De eerste fase op de Antwerpsesteenweg tussen Spar-
renlaan en Drieselstraat is sinds 21 september achter 
de rug. Tot half oktober werkte de aannemer daarna 
aan de overkant van de weg. Zowel op het fietspad 
als op de rijweg richting Gent. Ook die tweede fase is 
intussen achter de rug.  Sinds woensdag 27 oktober zijn 
de nutsmaatschappijen gestart in een derde fase met 
werken vanaf de overzijde van de Drieselstraat tot en 
met de Orchideestraat. Daarbij wordt zowel op het fi-
etspad als op de rijweg richting Lochristi gewerkt. De 
huidige fase loopt tot eind november. De ingreep zorgt 
voor meer verkeershinder o.m. omdat verschillende 
afslagbewegingen beperkt of niet meer mogelijk zijn. 
Dat is o.m. het geval voor het afslaand verkeer naar de 
Groenstraat en de Drieselstraat richting Lochristi.  En 
de afslag naar de R4 vanuit Lochristi ter hoogte van de 
Orchideestraat. Fietsers die zich van Gent naar Lochris-
ti verplaatsen volgen plaatselijke omleidingen via de 
Herman Teirlinckstraat, de Pijkestraat, de Voordestraat 
en de Sparrenlaan. Doorgang voor gemotoriseerd ver-
keer - zeg maar tussen de Dampoort en Lochristi - blijft 
in beide richtingen mogelijk. Maar opgelet, nog slechts 
over één rijstrook. 

Praktisch  (zie ook plan)
Verkeer van Gent richting Lochristi kan op het kruis-
punt niet meer links afslaan naar de Groenstraat. Hier 
geldt een omleiding via het - voorafgaand gelegen- 
kruispunt van de Hollenaarstraat. Hiertoe werd die 
omgeving uitgerust met bijkomende voorsorteerpijlen 
en vooraankondigingsborden. Ook aan het kruispunt 
van de Drieselstraat kan het verkeer richting Lochristi 
tijdelijk niet links afslaan. Hier geldt een omleiding via 

Aanleg nutsleidingen Antwerpsesteenweg in derde fase…
De heraanleg van de nutsleidingen aan de 
Antwerpsesteenweg (N70) ter hoogte van 
de op- en afritten R4, zit in een derde fase. 
Die loopt normaliter tot eind november en 
veroorzaakt extra verkeershinder. Ingeperkte 
afslagbewegingen inbegrepen… 

de verderop gelegen Palingstraat en zo 
verder via de Smalle Heerweg richting 
o.m. Volvo Trucks en Parts. Er zijn nog 
afslaande bewegingen die worden in-
geperkt. Vanuit Lochristi kan je niet 
meer afslaan naar de Orchideestraat 
(oprit R4). Het verkeer kan de (voor 
de brug gelegen) oprit richting Zelza-
te gebruiken en aan het rondpunt van 
Schansakker de keerbeweging maken 
naar de overzijde van de R4 richting 
Oostakker-Destelbergen.
Ook voor wie  verderop de E17 en de 
E40 uitwil. Voor een goed begrip, wie 
vanaf de uitrit vanuit Destelbergen de 
Antwerpsesteenweg, Drieselstraat en 
Gent uitrijdt, kan nog wel de Driesel-
straat uit, zij het over één in plaats van 
twee rijstroken. De aansluiting met de 
Orchideestraat wordt eveneens in ca-
paciteit gehalveerd van twee naar één 
rijstrook, zowel voor aanrijdend (vanaf 
de Dampoort) als voor het afrijdend ver-
keer (richting Lochristi). De steenweg 
dwarsen tussen Orchideestraat en de 
Groenstraat kan ook nog altijd…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan CALLEBERT
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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

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

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

De Sint komt naar Turndorp in Bergenmeersen
Voor diegenen die Wegwijs vroeg in de bus krijgen (we dragen immers uit van 23 november tot 2 decem-
ber) is er groot nieuws! Op zondag 28 november komt de Sint van 14u tot 17u naar het groot turndorp 
van turnclub Athena in Sporthal Bergenmeers. Dit wordt een groot feest voor jong en oud. De Sint kan 
al niet wachten om al jullie blije gezichten te zien.  
De roetpieten voorzien verschillende leuke activiteiten en voeren een show op. De Sint zal natuurlijk 
ook zelf aanwezig zijn en wie weet …. misschien heeft hij voor al die flinke kindjes wel een cadeautje.
Schrijf gratis in: voor leden en niet-leden. Inschrijven is wel VERPLICHT
Wil je er graag bij zijn?  Vraag dan snel aan jullie ouders om je in te schrijven.
Nodig ook vriendjes uit, want dit feest is voor iedereen (dus ook voor niet-leden)
De inschrijvingslink: https://forms.gle/ZhcuYo71HUe172CaA
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Wegwijs Noord - December 2021   13

Antwerpsesteenweg 318 - 9040 St. Amandsberg - Tel. 09 228 38 19

LAAT JE VERLEIDEN DOOR ONZE EIGEN ONTWERPEN EN DESKUNDIGE BEGELEIDING !

Gediplomeerd briljant- en
parel experte

Vanaf 14 december
t.e.m. 31 december:

ALLE DAGEN OPEN,
  9u30-18u15
ook op

ZONDAG EN MAANDAG
  11U00-18u00

NIEUW: BESTELLEN KAN 
NU OOK VIA WEBSHOP

Mogelijkheid tot gebruik
van privéparking op

reservatie in de plaatsPBekijk onze catalogus op
www.juweliervandenberge.be

alle dagen doorlopend open van 9u30 tot 18u15
Zaterdag tot 18u00 - Gesloten zondag en maandag

Op 11 november hadden zowel in Heusden 
(N.S.B.) als in Destelbergen (V.O.S.) Wapen-
stilstandherdenkingen plaats, beide bijge-
woond door het voltallige schepencollege 
en verschillende gemeenteraadsleden, en 
telkens na een korte gebedsdienst in de 
beide dorpskerken. Na een jaartje waa-
rbij Wapenstilstand door corona in stilte 
moest gevierd zonder publiek, werd het 
deze keer wel weer op een normale mani-
er herdacht met redelijk veel aanwezigen. 
In Heusden was zelfs de K.O.G.H. aanwezig 
en die zorgde voor een gepaste muzikale 
ondersteuning van de herdenking. Een 
trompetsolist speelde ‘te velde’, waarna 
de nationale hymne en de Vlaamse Leeuw 
werden gespeeld door de harmonie. Aan 
de zijkant stonden mensen met de vlag-
gen en vaandels van de verschillende 
verenigingen. In de achtergrond stonden 
veel mensen toe te kijken. Aan het oor-
logsmonument werden bloemen neerge-
legd door afvaardigingen en kinderen van 

Wapenstilstand  herdenkingen in Heusden en Destelbergen

NSB HEUSDEN: HERDENKING OP 1 NOVEMBER
Niet alleen op 11 maar ook op 1 november organiseerde NSB-Heusden een herdenking ter nage-
dachtenis van de oorlogsslachtoffers en de overleden oud-strijders.
Deze huldiging had plaats aan het monument op het kerkhof.
Om 11 uur stipt verzamelden de aanwezigen zich aan de ingang van het kerkhof en werden ze, 
begeleid door tromgeroffel ,samen met het bestuur van NSB, waaronder de ere-voorzitter dhr Dirk 
De Cuyper,   burgemeester Sierens en de schepenen Demeyer, Raman, Rombaut en Vercruyssen naar 
het monument geleid, waar de muzikanten van de KOGH reeds stonden opgesteld. Na het voorlezen 
van “In Vlaamse Velden” door de secretaris André De Groote werd een prachtig bloemstuk neerge-
legd door onze voorzitter Daniël De Moor. Dan volgde een fantastische uitvoering van “Amazing 
Grace” en werd de plechtigheid afgesloten met de  hymnen.
Tot onze grote vreugde stelden we vast dat heel wat mensen er  aan hielden deze korte maar intense 
en mooie plechtigheid bij te wonen.

Philippe De Munter, penningmeester
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de scholengemeenschappen De Parel, De 
Klaver en de Sportbasisschool. Ook namens 
Curieus, het Gemeentebestuur en de NSB 
werden mooie bloemenkransen neerge-
legd. Het schepencollege vormde samen 
met NSB-leden de erehaag. Ere-schepen 
André De Groote, de nieuwe secretaris van 
de NSB in Heusden nam de coördinatie 
waar.  NSB-bestuurslid Franky Herrebaut 
bracht op een meelevende manier het dro-
evig verhaal van een gevallen soldaat en 
zijn moeder, om het wrede van de oorlog 
te herinneren. Zangeres Els Wollaert rond-
de af met een knap gezongen “The White 
Cliffs of Dover”, waarvoor ze overigens 
een flinke ovatie kreeg.  De NSB-afdeling 
gaf na afloop een banket voor de leden en 
belangstellenden in de zaal van de Sport-
basisschool.
In Destelbergen was de plechtigheid even 
sereen en oprecht. Ook daar was het 
schepencollege voltallig aanwezig. De 
Vredesbeweging zelfs was goed vertegen-
woordigd, en een bestuurslid sprak een pas-
send woordje om de Wapenstilstand en de 
vrede in herinnering te brengen. Ook daar 
werden bloemen neergelegd door V.O.S., 
Vredesbeweging, Gemeentebestuur en de 
Gemeenteschool. Een muzieksolist speelde 
te velde, de vlag werd fier gedragen door 
een bestuurslid, en een politiefunctionar-
is salueerde op de gepaste manier. Het is 
een piëteitsvol moment waarbij men de 
oud-strijders van beide Wereldoorlogen 
indachtig is. Secretaris Hugo De Smet van 
V.O.S. bedankte heel kort maar duidelijk. 
Ook hier was opnieuw meer volk dan de 
vorige jaren. Het is een mooi gebaar om 
dit jaarlijks te herhalen. – (D.D.)

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

Anicura Dierenartsencentrum         
                    Malpertuus
De beste zorg voor uw huisdier

DAC Malpertuuswordt

Meer wagens >>

€ 14.900 Incl BTW

Opel
Corsa
12.100
08/2020
1.2 Benzine 

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 27.500 Incl BTW

Opel
Corsa-e 
7.500
06/2020
Elektrisch

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 14.900 Incl BTW

Opel
Corsa
18.432
06/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 14.900 Incl BTW

Opel
Corsa
24.176 
06/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 14.750 Incl BTW

Opel
Corsa 
21.053
05/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 16.490 Incl BTW

Opel
Corsa Autom. 
23.623
06/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 16.250 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5D
31.887
07/2020
1.2TBenzine

€ 17.950 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5D 
16.905
06/2020
1.2T Benzine

€ 18.750 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
23.067
07/2020
1.2T Benzine

€ 16.950 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5D
18.997
 07/2020
1.2T Benzine

€ 18.950 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
19.296
10/2020
1.2T Benzine

€ 26.900 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Mokka Autom.
2.500
03/2021
1.2T Benzine

www.garagevanacker.be

Van Acker
Lochristi - 09 355 82 34 - Lokeren - 09 342 83 10

Garage - Carrosserie

Ons aanbod SPOTICAR tweedehandswagens

VACATURE:
MEKANIEKER

voor onze vestiging te Lokeren

cv naar: info@garagevanacker.beof 09 355 82 34

KLANT: Sportbar ‘t meer

MATERIAAL:
Stoepbord / poster

AFWERKING:

FORMAAT: 84,1x118,9cm

AANTAL: 1stuk recto/verso

EXTRA OPMERKING: 

DATUM: 08/10/2020

TER AKKOORD:

Versie 1 Versie 2

Welkom in Sportbar ‘t Meer!

Groeten, Peter, Kathleen & Tessa
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

ZALIG WONEN IN GENTSE NOORDRAND

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

KOOP NU EN VERMIJD STIJGENDE
REGISTRATIERECHTEN VANAF 1 JANUARI 2022*. 
* Indien de compromis ondertekend wordt in 2021.

Politiezone pakt uit met een 
‘diefstalpreventiekwartet’
De politiezone Regio Rhode & Schelde heeft voortaan een eigen 
kwartetspel: het Veilig Thuis Kwartet. Het spel, dat ontworpen is 
door eerste inspecteur Luc Clerbout, staat boordevol tips om wo-
ninginbraken te voorkomen. Want dat is de laatste tijd opnieuw 
een plaag in de regio. Inwoners van de politiezone krijgen het 
Veilig Thuis kwartet bij de aanvraag van diefstalpreventieadvies. 
Het gezelschapsspel van de politiezone bestaat uit dertien catego-
rieën beveiligingstips van de voordeur tot tips rond het opbergen 
van waardevolle spullen. Ook de stappen die moeten ondernomen 
worden na een woningbraak zijn opgenomen in het kwartet. Eer-
ste inspecteur Clerbout van de politie had het idee om mensen al 
spelenderwijs tips rond inbraakpreventie meegeven: “Er bestaat al 
vrij veel informatie rond inbraakpreventie. Maar ik wilde mensen 
de kans geven om ook met hun kinderen over inbraakpreventie te 
kunnen spreken. Een spel was dus de ideale oplossing. Eerst dacht 
ik aan een versie van Stratego, waarbij een dief ergens moest zien 
binnen te raken. Maar al snel kwam het idee van een kwartetspel. 
Dat is klein, leuk en je kan er veel informatie in verwerken. En zo 
geschiedde.” 
Inwoners van de politiezone kunnen gratis en vrijblijvend diefstal-
preventieadvies inwinnen bij de Politiezone Regio Rhode & Schel-
de. Vanaf nu krijg je dus na het bezoek van de DPA ook het Veilig 
Thuis Kwartet, waarin je de tips van de DPA nogmaals kan nalezen. 

Diefstalpreventieadvies aanvragen?
Neem contact op met onze preventiedienst via:
pz.rhodeschelde.slb@police.belgium.eu.

Je kan het gratis diefstalpreventieadvies ook online aanvragen via 
de website (www.politie.be/5418), of het formulier afdrukken en 
bezorgen aan de preventiedienst via post. – (D.D.)

Inspecteur Clerbout met zijn 
diefstalpreventiekwartet.
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Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

In juli vernam juf Nicole totaal onverwacht het nieuws dat 
ze vanaf 1 september 2021 met pensioen kon gaan. Begin 
oktober bezorgden de leerkrachten en de leerlingen van De 
Parel Nicole een onvergetelijk afscheidsfeest onder een stra-
lende zon. Er werden heel wat herinneringen opgehaald in 
liedjes, toneelstukjes, knutselwerkjes, …
40 jaar was Nicole leerkracht in de vrije basisschool De Parel 
in Heusden. Ze gaf vooral les in het 1ste en 2de leerjaar.
Nicole nam haar opdracht als leerkracht heel nauw ter har-
te. ’s Morgens was ze steeds bij de eersten op school maar 
ook ’s avonds bleef ze nog lang na schooltijd haar school-
werk voorbereiden, het werk van de leerlingen nakijken, 
haar klaslokaal netjes achterlaten, een gezellig babbeltje 
slaan met de collega’s, overleg houden met haar collega uit 
de parallelklas, …
Ze had een warm hart voor alle kinderen. Steeds ging ze op 
zoek op welke manier ze tegemoet kon komen aan de zorg-
noden van alle kinderen. Ze had ook een goede band met 
de ouders van de kinderen uit haar klas. Deze waardeerden 
haar betrokkenheid en inspanningen voor alle kinderen.

Juf Nicole met pensioen

Ze was ook een enorm creatieve leerkracht zo-
wel in haar aanbod in de klas maar ook in de 
ideeën en uitwerking van de kostuums en de-
cors bij een schooloptreden.
De kinderen een fijne schooldag bezorgen was 
elke dag haar hoofddoel en zeker en vast ook 
een uitdaging.
Juf Nicole deelde graag pluimen uit aan de kin-
deren. Maar de grootste pluim gaat nu toch uit 
naar jouw hoed, Nicole ! 
Juf Nicole, geniet van je pensioen, samen met je 
man Jan, je kinderen Eline, Tim, Stijn en Julie en 
je kleinkind Lenthe !



Nr. 117 - December 2021                            439070

Wij wensen U een prettige kerst & een gelukkig nieuwjaar!

Binnenkort ontvangt U 
onze eindejaarsfolder in 

uw brievenbus. Kan jij 
niet wachten? Scan dan 

hier onze QR code.

DC by kipjes van De Coster

Laarnebaan 95, 9070 Heusden
09 231 80 10

info@kipjes.be
info@dc-catering.gent
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DINSDAG 14 DECEMBER
WOENSDAG 15 DECEMBER
DONDERDAG 16 DECEMBER
VAN 10U tot 18U

1 + 1
gratis

Het is ondertussen al een hele tijd stil bij “Elck ’t Syne”. De reden zal wel bij 
iedereen bekend zijn. Maar, wij zijn druk in de weer om in het voorjaar 2022  
jullie opnieuw te verwelkomen!
Wij brengen voor jullie B&B “Stille Rust” van Werner van Branteghem in 
een regie van Peter van den Mergel.
De voorziene speeldata zijn : 18/03-19/03-25/03-26/03-2022 om 20u00 en op 
20/03 en 27/03/2022 om 18u00 in het JGC te Destelbergen.
Tot gauw, liefste publiek. Hou jullie gezond en wel en hopelijk tot op één van 
onze voorstellingen in maart.

Wegwijs nu ook te volgen op facebook en instagram.
Je kan ons vanaf nu volgen op Facebook en Instagram. We proberen regelmatig kort nieuws te 

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

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

Nieuw restaurant 
Bruun aan 
Dendermondesteenweg
Aan de Dendermondesteenweg even 
voorbij het dorp van Destelbergen, 
hebben de broers Ruben en 
Pieter De Maesschalck hun nieuw 
restaurant Bruun geopend. De 
twee chef-koks zijn afkomstig van 
Sint-Amandsberg waar hun ma nog 
woont, maar hebben al een gevulde 
carrière als koks achter de rug. Zo 
hielpen ze het Franse restaurant 
‘La Table’ in het luxeresort Chateau 
Castigno aan een Michelinster. 
De naam Bruun verwijst naar 
de legende van Reinaert de Vos 
en dat is op zich al een link met 
Destelbergen. Samen met Cathelijne 
Puyenbroeck, de echtgenote 
van Pieter, vormen ze het team 
van het nieuwe restaurant. Hun 
groenten halen ze o.m. bij de 
Zelfplukboerderij Grondig uit 
Heusden. – (D.D.)

Duizend mastellen gebakken
Bakker Koen Thibault van bakkerij  
Edelweis en Broodhuis Koen heeft voor 
de Sint-Hubertusviering zo’n duizend 
mastellen gebakken. Of hij ze allemaal 
aan de man/vrouw heeft gebracht is niet 
duidelijk maar hij besliste vooraf wel om 
met de eventuele overschot vlaaien te 
maken. Er was keuze uit mastellen met of 
zonder kaneel. Alle bakkers hebben met 
3 november een aanbod van mastellen, 
en die worden dan door een priester 
gezegend. Volgens traditie tegen de 
hondsdolheid en op Sint-Hubertusdag. – 
(D.D.)

De Sint komt op 4/12 naar 
Ledebeek
Gebuurtekring Ledebeek organiseert op 
zaterdag 4 december tussen 10 en 11u30 
een rondgang met Sinterklaas. Hij zal aan 
huis komen met een geschenkje en lekkers 
vernemen we van Dany Mus en Gunther 
van der Poorten. Inschrijven was nodig bij 
het bestuur. – (D.D.)
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PRIMER  muur & plafond

5 L + 1 L GRATIS 10 L + 2 L GRATIS

MUUR  BINNEN

5 L + 1 L GRATIS 10 L + 2 L GRATIS

3 treden 95            66,50
4 treden 110          77,-
5 treden 120          84,-

MUUR BUITEN 6 treden 150          105,-
7 treden 165          115,50

5 L + 1 L GRATIS 10 L + 2 L GRATIS 8 treden 185          129,50

MUR & PLAFOND

4 L + 1L GRATIS 8 L + 2 L GRATIS

LATEX 

5 L + 1 L GRATIS 10 L + 2 L GRATIS

PLAFOND

5 L + 1 L GRATIS 10 L + 2 L GRATIS

ANTWERPSESTEENWEG    104      9080 LOCHRISTI

Dubbele trede, dubbel zoveel stavlak

Alles binnen bereik met de handige -

smartBox en emmerhaak

Antislip treden en slijtvaste trapvoeten

Sterk, stabiel en toch licht in gewicht

13979

69 129

85 149

39 65

65 119

69 125

Op alle Altrex 
Double Decker  

trapladders 

30 %
KORTING
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VIVA
Destelbergen/Heusden
verandert binnenkort 

van naam!

Vanaf januari 2022 krijgt VIVA een 
nieuwe naam, zoals zovele verenigingen.
De nieuwe naam is weliswaar nog 
geheim en wordt pas vrijgegeven tegen 
het uitbrengen van de Wegwijs.
Daarom in volgende Wegwijs meer 
erover.
 
BLOEMSCHIKKEN: 
KERST-TAFELSTUKJE
Jullie kunnen nog steeds inschrijven 
voor de Workshop Bloemschikken. Die 
gaat door op vrijdag 10 december 2021. 
We maken een fijn Tafelstukje, thema 
‘Kerst’.
Er is een workshop om 15.00 uur en één 
om 19.30 uur. Voor beide zijn er nog 
enkele plaatsen vrij. Wees er dus vlug bij 
om in te schrijven.
Vele aanwezigen van de vorige 
workshop hebben al ingeschreven en 
beperken het aantal om te voldoen aan 
de corona regels.

Meer info en inschrijven kan bij Nadine 
Malyster via 09-230 42 49 of 0496-376929 
of via mail: nadinemalyster@skynet.be

tweedehands, 
eerste keus

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
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RUIME GEZINSWONING MET 3 SLAAPKAMERS 
EN APARTE PRAKTIJKRUIMTE

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES 38

>  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.be
www.stapelplein.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

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

KOOP VÓÓR EIND DIT JAAR NOG AAN 10% I.P.V. 12% REGISTRATIERECHTEN EN KRIJG ER 2% EXTRA KORTING BOVENOP
VOOR MEER INFO, NEEM CONTACT OP MET ACASA

GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be
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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. 

Bekijk ook vorige edities van 

Wegwijs & Attentie digitaal op 

onze website

www.dewegwijs.be

onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan

webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24

v.u. Jan Callebert
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zet-werk@telenet.be
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Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden
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Snelheid minderen
op E17 of R4
is ook goed voor
het klimaat
Er zijn duidelijk andere manieren dan ge-
luidsschermen die vaak vrij duur zijn om 
minder geluid te hebben in de buurt van au-
tosnelwegen. Destelbergen is bijvoorbeeld 
samen met Melle en Merelbeke voorstander 
om werk te maken van een verlaging van de 
snelheid op de R4 en E17 (of E40). Het is een 
complex dossier, omdat bepaalde geluids-
maatregelen effectief zijn en andere soms 
niet. Dat de Vlaamse overheid op sommige 
plaatsen geluidsschermen subsidieert of vol-
ledig zelf gaat betalen, is iets wat knaagt in 
Destelbergen en Heusden. 

De problematiek werd recent nog eens aan-
gekaart in de gemeenteraad door raadslid 
Van de Walle (Vooruit), die zelf van mening 
is dat de discussie nu misschien best ver-
legd kan worden naar de verlaging van de 
snelheid, want daar kan men klimaatmatig 
winst uit halen. 

Snelheid verminderen zorgt immers voor 
minder uitstoot en dat is dan weer goed 
voor het klimaat. Zo pleiten de drie ge-
meenten voor een snelheidsverlaging van 
120 km per uur naar 90 km. Op het viaduct 
van Gentbrugge is de snelheid al verlaagd 
naar 90 km/uur en dat blijft zo. Het verlagen 
van 90 naar 70 km voor vrachtwagens is nog 
niet besproken, want daar is nog niet alles 
over gezegd. Het kabinet van minister Lydia 
Peeters (Open VLD) wijt het feit dat het tra-
cé R4 120 km/uur behoudt, aan de verkeers-
stroom naar de haven. Daar heerst dus een 
economisch aspect dat niet onbelangrijk is, 
volgens haar. – (D.D.)

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens

9.850 euro
128.150 km
02/2015
Elektr/Benzine
55 kW (75 PK)
Automatisch

Toyota Yaris 1.5i VVT-i Hybrid Dun E-CVT

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

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond Edition

23.450 euro
10.695 km
02.2017
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

Fiat 124 Spider 1.4 multiAir/navi/parkassist

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

19.500 euro
550 km
03/2021
Benzine
88 kW (120 PK)
Manueel

Hyundai i30 1.0 MHEV/carplay/android, cam-sensoren

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

45.990 euro
0 km

Diesel
120 kW (163 PK)
Automatisch

Isuzu D-Max V Cross automaat full options, trekhaak

NEW

30.990 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
118 kW (160 PK)
Automatisch

Renault Megane 1.6i E-Tech Phev Intens PLUG IN HYBRIDE

NEW

36.900 euro
10 km
07/2021
Elektr/Benzine
169 kW (230 PK)
Automatisch

Hyundai Tucson 1.6 GDi Comfort/navi/full hybrid

NEW
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Aphrodite Lingerie 

www.lingerieaphrodite.be 

Dendermondsesteenweg 353 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 16 64 

MAKE IT A   
DECEMBER TO 

REMEMBER  

SHOP  
LOCAL FOR 
CHRISTMAS 

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? 

Vaccinatiecentrum
Flanders Expo heropent
op 1 december
De stad Gent liet weten dat het vaccinatie-
centrum in Hal 2 van Flanders Expo zal her-
openen op woensdag 1 december. Gentse 
85-plussers en 65-plussers zullen er nog dit 
jaar hun zogenaamde ‘boosterprik’ of derde 
prik kunnen krijgen. Het centrum blijft ook 
daarna open om de situatie nauwgezet op 
te volgen. Alle Gentse 85-plussers kregen in-
middels al een uitnodiging om een afspraak 
in het vaccinatiecentrum in Flanders Expo in 
te plannen. Zowat 62 % van hen, of 7.715 
personen, heeft intussen de derde prik al ge-
kregen. De voorbije weken gingen ook de 
uitnodigingen naar alle Gentse 65-plussers 
de deur uit. Zij kunnen hun afspraak boeken 
tussen 1 en 23 december. Ook kinderen die 
sinds september 12 jaar zijn geworden, ont-
vingen opnieuw een uitnodiging. Ten slotte 
kunnen ook mensen die nog niet gevacci-
neerd zijn via de vaccinatielijn op het num-
mer 09-210.10.44 nog steeds een afspraak 
maken. De boosterprikken en eerste prikken 
zullen gebeuren met Moderna of Pfizer, bei-
de mRNA vaccins. 

Het centrum blijft net zoals voorheen toe-
gankelijk voor mensen met een beperking of 
mensen die minder mobiel zijn. Er is opnieuw 
gratis openbaar vervoer en gratis parking. Er 
wordt ook gezorgd voor rolstoelvervoer, vrij-
willigersvervoer en taxivouchers voor men-
sen met verplaatsingsmoeilijkheden en een 
beperkt inkomen. – (D.D.)

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
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Verlaagde snelheid 
tussen E17/R4 en nieuwe 
turborotonde
De maximumsnelheid tussen de 
verkeerswisselaar Destelbergen (E17/R4) 
richting Gent-Zeehaven (turborotonde) 
wordt tijdelijk teruggebracht van 120 naar 
90 km/u. Dat moet o.m leiden tot een 
betere doorstroming en minder filevorming. 
In de omgekeerde richting blijft de 
verkeerssnelheid behouden.

De aanleg van de nieuwe turborotonde 
op de R4 ter hoogte van Euro Silo door De 
Werkvennootschap, gaat alweer een nieuwe 
- vierde - fase in. Het gaat om de verbin-
ding tussen de Dwight Eisenhowerlaan en 
de noorderlijke bocht van het nieuwe ver-
keersplein. Bedoeld voor het verkeer vanuit 
Destelbergen naar Gent. Daartoe worden, 
net voor het verkeersplein, zogenoemde 
slimme verkeerslichten bijgeplaatst. Wie 
richting Zelzate uit wil, houdt dan rechts aan 
op de Dwight Eisenhowerlaan en neemt de 
nieuwe afslag. Ook nu verloopt het verkeer 
intussen via tijdelijke en versmalde rijstro-
ken, aangepaste snelheidsbeperkingen in-
begrepen. Fietsers en pendelaars die buslijn 
555 nemen, ondervinden geen hinder. In een 
intussen afgelopen derde fase werden drie 
extra rijstroken richting Destelbergen aan-
gelegd. Die moeten op termijn het verkeer 
vanuit  Zelzate beter en vlotter kanaliseren. 
Anders gezegd, wie richting Destelbergen 
uitrijdt, maakt gebruik van de nieuwe zuide-
lijke bocht. Vandaar rechtsaf via de nieuwe 
afslagstrook. Deze vierde fase is voorzien tot 
begin december, waarna de aannemer fase 
5 start. 

Ingeperkte snelheid

De toegestane verkeerssnelheid op de 
Dwight Eisenhowerlaan richting Euro-Silo 
is intussen (tijdelijk) ingeperkt van 120 naar 
90km/u. Op last van het Vlaams Agentschap 
Wegen en Verkeer, De Werkvennootschap 
en de stad Gent. En dit al vanaf de ver-
keerswisselaar van Destelbergen tot aan de 
John Fitzgerald Kennedylaan (Euro-Silo). In 
de omgekeerde richting blijft de geldende 
verkeerssnelheid behouden. De maatregel 
moet zorgen voor een veiliger verkeer, een 
betere doorstroming en minder filevorming. 
De voertuigen worden zo beter gespreid tus-
sen de verschillende werken in de buurt en 
moeten de bestuurders die van de E17 ko-
men “bewust maken van de verminderde 
snelheid in het havengebied”, staat het in de 
infobrief. Vooral ter hoogte van de afrit Oos-
takker-Lochristi is het meer dan uitkijken. 
De files staan er soms tot ver op de snelweg 
aan te schuiven om af te rijden. Voornaamste 
oorzaak zijn de vernieuwingswerken van de 
nutsleidingen - én het ingeperkt aantal rij-
stroken en afslagbewegingen - als voorberei-
ding op de ingrijpende wegenwerken op de 
R4-kruispunten aan de Antwerpsesteenweg 
in Oostakker-Lochristi...

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan Callebert
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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

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 

Ook in 2022
30 euro/m2

Isolatiepremie

Officiële opening hondenlosloopweide
Zaterdag 13 november had de officiële opening plaats van de hondenlosloopwei-
de in de Kerkham. Schepen voor Leefmilieu Michaël Vercruyssen, die het initiatief 
nam, had zelf zijn hond Ufo meegenomen, maar hij was niet alleen, ook bur-
gemeester Sierens en schepen Demeyer waren aanwezig, evenwel zonder hond. 
Maar er waren wel veel hondenliefhebbers, wat bewijst dat dit een geslaagd ini-
tiatief is. In de vorige Wegwijs kon je al de aankondiging lezen, het was toen 
wachten op de officiële opening. Waar tot voor kort nog rondtrekkende circussen 
neerstreken, kunnen nu honden hun kunstjes vertonen. Een  kortgemaaide weide, 
omgeven door een stevig hoog hek en even hoge houten balken geeft de dieren 
alle vrijheid om zich eens uit te leven. “De locatie is ideaal, vlak bij het gemeen-
tepark en niet ver van de Damvallei”, aldus de schepen. Ter info: dit mag geen 
terrein zijn vol met hondenpoep, de zakjes moeten gedeponeerd in de vuilnisbak-
ken die buiten het terrein staan. De hondenliefhebbers zijn enthousiast over het 
initiatief. – (D.D.)
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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

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.

Na ruim 50 jaar voorzitterschap van vtbKultuur Destelbergen 
heeft Arthur De Smet besloten zich uit deze functie terug te 
trekken. Hij was het die in 1964 de afdeling van vtbKultuur in 
onze gemeente oprichtte en sindsdien de enthousiaste bezieler 
is geweest in het organiseren van een brede waaier van culturele 
activiteiten.  Uitstappen, wandelingen, quiz-avonden, zangmo-
menten, voordrachten, tentoonstellingen, toneel, musicals en 
andere voorstellingen zijn door Arthur en zijn bestuursploeg jaar 
na jaar op poten gezet. Voor veel deelnemers uit onze gemeente 
zijn deze activiteiten erg deugddoend en verrijkend geweest.
Helaas is er op dit moment geen opvolger voor het voorzitter-
schap van vtbKultuur Destelbergen gevonden. Nu de corona 
toestand het toelaat om terug samen aan cultuur te doen, wil 
vtbKultuur toch ook verder culturele activiteiten aanbieden in 
de regio Destelbergen / Heusden. Daarom verwijzen we alle ge-
interesseerden naar de naburige afdeling vtbKultuur Oostakker 
waar speciale aandacht zal zijn voor deelnemers uit Destelber-
gen. 
Je vindt alle informatie en activiteiten van vtbKultuur Oostak-
ker op de website www.vtbkultuur.be/oostakker en je kunt er 
ook vrijblijvend inschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief van 
deze afdeling. De contactpersoon bij vtbKultuur Oostakker is Pol 
Storme die je kan contacteren via tel. 09/259 02 75 of via oostak-
ker@vtbkultuur.be.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
vtbKultuur is ook steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor 
hun werking. Heb jij interesse om, samen met anderen, culturele 
activiteiten te organiseren kijk dan zeker op onze website www.
vtbkultuur.be/word-vrijwilliger. 

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 

 
TECHNIEKERSTECHNIEKERSTECHNIEKERS   

WERFT AAN!WERFT AAN!WERFT AAN!   

Nieuwsgierig? Scan deze QR! 

DENDERMONDESTEENWEG 90 9070 DESTELBERGEN

Stuur uw CV en motivatiebrief naar:
info@garagedebersaques.be

VANAF januari 2022
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

BEDENKINGEN ROND DE VERPLAATSINGEN

Een derde vaccinprik voor iedereen? 
Het is nu quasi zeker dat er na nieuwjaar een derde vaccinprik komt voor de 
mensen beneden de 65 jaar. Op dit ogenblik is dat nog steeds het geval met 
inwoners van 65+ en ouder, inbegrepen de risicopatiënten. Ook het Zorgpersoneel 
zal dra een derde prik aangeboden krijgen.

In onze gemeente moeten we daarvoor 
opnieuw naar de sporthal in Wachtebeke, 
want dat is zo georganiseerd voor de vier 
gemeenten Wachtebeke, Lochristi, Laarne 
en Destelbergen, en dat is iets wat misschien 
toch naderhand beter toch plaatselijk kon 
georganiseerd. En nee ik ben niet tegen 
Wachtebeke, maar het is wel een verplaat-
sing voor inwoners van Destelbergen (en 
bij uitbreiding Laarne en Lochristi) die mis-
schien toch beter kon vermeden door het 
in de eigen gemeente en per gemeente te 
organiseren. Op zich vind ik de organisatie 
van ELZ Scheldekracht zeer goed, maar als 
nu blijkt dat men al een derde keer een ver-
plaatsing moet maken dan ben ik toch over-
tuigd dat het ook in de eigen gemeente had 
gekund. Destelbergen had vooraf zelf een 
voorstel gedaan voor een vaccinatiedorp 
op de carpoolparking aan de op- en afrit-
ten van de R4 en Dendermondesteenweg, 
of in een leegstaande bedrijfsruimte in de 
Schaessestraat. Na uitgebreid overleg bin-
nen de ELZ bleken beide voorstellen toen 
niet haalbaar. De (opstart)kosten voor zo’n 
vaccinatiedorp waren te hoog en het kan-
toor voldeed uiteindelijk niet qua bereik-
baarheid. De gemeente stelde ook alles in 
het werk om onze inwoners te laten aanslui-
ten bij het vaccinatiecentrum in Wetteren 
of Flanders Expo. Dat bleek ook organisa-
torisch niet haalbaar. Het zou de capaciteit 
van de beschikbare vaccinatielijnen overbe-
lasten en de evenwichtige spreiding binnen 
de eerstelijnszones in de regio verstoren 
werd gezegd.
Voor Destelbergenaars is de afstand naar 
de sporthal in Wachtebeke tussen de 21 
en 26 kilometer, uiteraard maal 2 want je 
moet ook nog eens terugkeren. En dan nog 
eens voor wie Pfizer of Astra-Zeneca kreeg, 
want er waren twee prikken nodig. En dat 
het nu de derde keer gaat worden mag dan 
heel goed zijn voor onze veiligheid en be-
scherming, maar persoonlijk denk ik dat het 
anders kon georganiseerd, want aan al die 
verplaatsingen hangt ook een prijskaartje. 
Eentje dat de burger moet betalen. Simpel 
zou dat misschien niet geweest zijn, maar als 
ik nu vaststel dat er in Wachtebeke tal van 
vrijwilligers zijn uit Destelbergen en Heus-
den die dagelijks naar Wachtebeke moe-
ten rijden, dan had men dat met diezelfde 
mensen ook in de eigen gemeente kunnen 
doen. Proficiat aan die mensen trouwens, 
dat moeten we benadrukken. 
Een andere plaats vinden, en dat moest ze-
ker geen sporthal zijn, kon best vrijgemaakt 
voor een langere periode. Is dit kritiek, ja 
misschien. Maar er is over deze aanpak dui-
delijk van hogerhand ingegrepen. Aanvan-
kelijk was het de bedoeling om de afstand 
kleiner te houden, maar voor Destelbergen 
is dat wel eventjes veel kilometers meer ge-
worden.

Zelf ben ik de voorbije dagen opgeroepen 
via een mail, mijn echtgenote kreeg een 
identieke uitnodiging één dag later. We 
werden voordien altijd (toevallig door op de 
reservelijst te staan) samen opgeroepen, dus 
dat kon misschien ook nu dacht ik. We heb-
ben de vaccinatiedata die we kregen aan-
gepast, want we moeten benadrukken dat 
lukt vrij gemakkelijk via de oproepingsmail. 
Er staken alleen wat minuten verschil tussen 
ons beide, maar het ging toch om slechts 
één rit. Ik denk dan even aan het milieu en 
de vele kilometers die andere mensen moe-
ten rijden. Maar toegegeven ik zou zeker 
ook eens nog verder gereden zijn voor één 
vaccinatie, dat had ik er voor over. Maar ik 
denk dat het voor de duizenden inwoners 
van Heusden en Destelbergen telkens wel 
een grote afstand is. Ik ben erg tevreden dat 
een derde prik misschien wat zekerheid en 
bescherming zal bieden, maar mag ik toch 
mijn bedenkingen hebben?
In de oproepingsbrief staat dat je uw e-tic-
ket en de uitnodiging moet meebrengen en 
uw identiteitskaart. En uiteraard een mond-

masker op, en zeker geen ziekteverschijn-
selen vertonen. In Wachtebeke volstond 
alleen de identiteitskaart, er werd wel uw 
temperatuur gemeten, maar geen e-ticket 
of brief smeer nodig blijkbaar. De mensen 
hebben ervaring en zijn enorm behulpzaam. 
Het verliep snel en heel gemakkelijk, ik heb 
een vermoeden dat er zo’n driehonderd 
vaccins per dag werden gegeven. Daarvoor 
werd slechts een klein deel van de sporthal 
gebruikt, want dat men ook een derde vac-
cin moest toedienen had men zeker vooraf 
niet zien aankomen. Dus dat was een hele 
organisatie van heropbouwen en herorga-
niseren. Er komt zeker wat bij kijken.

BESCHERMINGSGRAAD VACCIN DAALT
Blijkbaar neemt de beschermingsgraad van 
alle vaccins af, dat is uit recent onderzoek 
gebleken. Ook vaccinoloog Geert Leroux-
Roels (UGent) bevestigt het nut nu. We ken-
nen de details niet maar het gaat om al de 
vaccins. Gevaccineerden kunnen dus dui-
delijk na hun twee prikken (of ééntje) niet 
op hun beide oren slapen. Je kan altijd het 
derde vaccin weigeren, maar dat is dan een 
persoonlijke beslissing.
Als men de kost zou berekenen die de 
gemeente Destelbergen investeerde om 
mensen zonder vervoer in Wachtebeke te 
krijgen, en ook de individuele kost van de 
inwoners die met de auto naar daar reden, 
dan zou men ook aan een aardige som ko-
men. Ik had het er voor over en jij misschien 
ook, maar uit vele gesprekken heb ik toch 
een kritische noot gehoord. Initieel was de 
bedoeling dat een afstand naar de vaccina-
tiecentra zo’n 10-15 minuten maximum zou 
bedragen. Het is een half uur geworden. 
Had men vooraf geweten dat er drie prik-
ken nodig zouden zijn, dan had men dat 
zeker anders moeten organiseren denk ik. 
Maar eerlijk is eerlijk: wie in Sint-Kruis-Win-
kel of pakweg Mendonk woonde en naar 
Flanders Expo in Gent moest was niet veel 
beter af. Die had wel wat graag naar Wach-
tebeke gereden… – (D.D.)
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Wat we weten van...

9070

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)

Drie straten te Heusden die beginnen met hetzelfde toponiem: Molenweide, 
afkomstig van het woord Meulen weede. De oorsprong van die plaatsnaam 
is te vinden in de boeiende geschiedenis van het klooster van Nieuwenbos, 
een abdij van de zusters in de orde van Cîteaux, de Cisterciënzenorde, die 
aan de Schelde te Heusden gevestigd was van 1246 tot de verwoesting in 
1578 tijdens de Reformatieperiode. In de nabije omgeving van hun klooster 
bevond zich hun meulen (op het Meulenberchsken) met  de Meulenacker 
en een grote Meuleweede. Die laatste bevond zich ten zuiden en ten westen 
van de huidige Molenweidestraat, reikend tot aan de Wellingstraat, en ten 
oosten en westen van de Molenweidedreef voor het gedeelte dichts bij de 
Molenweidestraat. Volgens het penningkohier van Heusden van 1572 bezat 
de abdis van het klooster Nieuwenbos de Groote Meuleweede met Meulen-
berch, 5684 roeden groot (8 ha 44 a 35 ca).

Molenweidedreef
In de stratenatlas van Heusden van 1843 wordt deze buurtweg met het num-
mer 64, zijnde 3 m breed en 385 m lang, als volgt beschreven: Chemin de 
celui dit: Moleweestraet à l’Escaut, Moleweedreef.

Molenweidestraat
Op een kaart van Philippus Benthuys van Heusden (1717) heet deze straat de 
meulen Straete, lopende van de melhouck Straete (de Wellingstraat) tot aan 
‘t pachtgoedt van ‘t clooster van nieuwenbossche. 
Op een kaart van Philippus Benthuys van de Melhoek (1732) heet het ge-
deelte tussen de hullendriesch en de gansendriesch de gansendriesch straete. 
In de stratenatlas van Heusden van 1843 wordt deze buurtweg met het num-
mer 63, zijnde 3 m breed en 1909 m lang, als volgt beschreven: Chemin du 
Aelmeersch au hameau de Hullendries (servitude), Moleweestraet.
De Moleweestraet liep dan vanaf de Wellingstraat  langs het kloosterdo-
mein tot aan de Wellingstraat aan Hullendries. De meulen Straete en gansen-
driesch straete zijn hier niet meer in voorzien.
In de bevolkingsboeken van Heusden vinden we verschillende schrijfwijzen: 
(1847-80) Molenweedestraet, (1880-90) Molenweedestraat, (1890-1920) 
Meuleweidestraat, (1921-1947) Meuleweestraat en vanaf 1948 Molenweide 
en Molenweidestraat.
In haar zitting van 3 juli 1876, met goedkeuring van de B.D. van 2 juni 1877, 
ging de gemeenteraad akkoord het gedeelte van de Molenweedestraet, tus-
sen de Kruisdreef en de Veerwegel, (alhier merkelijk breder) te versmallen 

Molenweidedreef, -straat en -wegel

en de grond te verkopen aan de aangelande (mevrouw M. De Volder, 
douairière van ridder Stas de Richelle). 
Door de aanleg van de R 4 in 1973 werd de Molenweidestraat onder-
broken. Voetgangers en fietsers kunnen langs de R 4 naar de Schel-
de-oever en dan terug langs de R 4 het andere gedeelte van de oude 
Moleweidestraat bereiken. Dit afgesneden gedeelte ten zuiden van 
de R 4 heet vanaf 1981 Kalverbosstraat.  Die naam wordt ontleend 
van het toponiem Kalverbos en -weide, een plaats dichtbij de hoeve 
en betrekkelijk klein, waar de jonge runderen grazen, vooraleer ze 
naar de verdere mestweiden worden gebracht.

Molenweidewegel
De Molenweidewegel heette voorheen Kalverlos. Waarschijnlijk 
was er langs die weg geen bewoning daar de beide straatnamen niet 
in de bevolkingsboeken terug te vinden zijn.
De naamverandering naar Molenweidewegel dateert van vóór 1955 
gezien die terug te vinden is op een wegenkaart van Heusden van ge-

noemd jaar.  Er is zowel ten noorden als ter zuiden 
van de R4 nog een stukje Moleweidewegel, ten zui-
den zelfs nog aangeduidt met een straatnaambord.

Louis Gevaert
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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

Emotional Well Being werd in 2015 opge-
richt door gediplomeerd psychologe en 
yogadocente Greet Swinnen. Bij de orga-
nisatie kunnen mensen terecht voor be-
drijfscoaching, psychotherapie en yoga. 
Daarnaast werkt Greet ook met klankscha-
len: ze geeft er aparte lessen over en be-
gint en eindigt de yogalessen vaak met de 
gong. 

Hatha-yoga en Easy Yoga

De yoga vindt elke weekdag plaats en 
gaat door op verschillende locaties: Sint-

  VERENIGING IN DE KIJKER:

Emotional Well Being
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 Emotional Well Being. 

Lievens-Houtem, Heusden, Lochristi, Wet-
teren en enkele lokale dienstencentra in 
Gent en Sint-Amandsberg. Op dinsdag is 
er om 20u telkens dynamische hatha-yo-
ga waar afgewisseld wordt tussen kracht, 
ademhaling, stretchen en ontspanning. Tij-
dens die lessen volgen de asanas (verschil-
lende lichaamshoudingen) zich relatief 
snel op. Na de sessie voelen deelnemers 
meer harmonie en vitale kracht en kunnen 
ze beter slapen. 
Op donderdag om 10u vindt dan weer het 
uurtje Easy Yoga plaats dat de deelnemers 

volledig oplaadt. Het begint steeds met 
een combinatie van zachte lichaamsbewe-
gingen op het ritme van de ademhaling 
om in een diepwerkende natuurlijke flow 
te komen die de deelnemers een aange-
naam gevoel geeft. Naarmate het uur vor-
dert, wordt opgebouwd naar een intenser 
niveau om te eindigen met diepe ontspan-
ning. 

Tienbeurtenkaart

De lessen yoga worden steeds gegeven in 
kleine groepjes van een 8-tal deelnemers. 
Mensen kunnen bij de doorlopende lessen 
op elk moment instappen. Bij Easy Yoga in 
het bijzonder kan makkelijk aangesloten 
worden. De kostprijs per sessie is normaal 
14 euro. Deelnemers kunnen ook een tien-
beurtenkaart kopen (6 maanden geldig) 
waardoor ze slechts 10 euro betalen per 
beurt. De lessen lopen ook door in de va-
kanties en gaan in de zomermaanden vaak 
door in de tuin. 

Yoga in het park

Verder verzorgt Greet elke woensdag in 
juli en augustus samen met twee andere 
yogadocenten ‘Yoga in het park’ in Destel-
bergen. 

Contact

Meer informatie over Emotional Well 
Being is te vinden op de website emotio-
nalwellbeing.be of te verkrijgen via het te-
lefoonnummer 0499 10 59 23. 

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: Greet Swinnen
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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

Bestellen en betalen kan tot uiterlijk 7 december 2021:
• Via mail aan :
 - Ivan Stevens:  stevensivan@telenet.be
 - Marc De Durpel: marc.dedurpel@telenet.be
 - Maurice Roels: maurice.roels@gmail.com
• Met het bestelformulier in het parochiesecretariaat Domus, Dendermondesteenweg 439, 9070 Destelbergen
Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 9 tot 11 uur en op vrijdag van 15 tot 17 uur
Betalen uitsluitend:
• Via overschrijving op de kwb-rekening BE95 8901 4400 8958
• In een gesloten omslag met gepast geld in Domus
Praktisch
• Op zondag 12 december kan je jouw ontbijt vanaf 7.30 uur afhalen in Domus
   Een leuke attentie wacht daar bovendien nog op jou !
• Levering aan huis kan tussen 8 en 9 uur en tussen 9 en 10 uur als zelf afhalen niet mogelijk is 
• De dag van het ontbijt zijn we telefonisch bereikbaar in Domus: 09 228 84 50

Bestelformulier :

Naam:  .........................................................................................................................................................................

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

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................

 Aantal Prijs/stuk Totaal 
Kinderontbijt   5 euro 
Standaardontbijt volwassene  7 euro 
Luxe ontbijt   15 euro
Gezinsontbijt:   
    • volwassenen  24 euro 
    • kinderen 

  Algemeen totaal 

Aankruisen aub 
 Zelf afhalen tussen 7.30 en 10 uur in Domus
 Levering tussen 8 en 9 uur
 Levering tussen 9 en 10 uur

 Leveringsadres:  ..........................................................................................................................
                             ..........................................................................................................................
                             ..........................................................................................................................

Gezinsontbijt: maximaal 24 euro

Kan enkel een combinatie zijn van standaardontbijt volwassene en kinderontbijten

Luxe ontbijt volwassene: 15 euro

1 broodje + boterkoek + croissant
fruitsapje
bubbels

2 soorten kaas
boter

yoghurt
confituur

fruit
peperkoek

Kinderontbijt: 5 euro

broodje + boterkoek
smeerkaasje

boter
yoghurt

confituur
fruit

peperkoek
chocomelk

Standaardontbijt 
volwassene: 7 euro

2 broodjes + boterkoek
kaas
boter

yoghurt
confituur

fruit 
peperkoek

	

	

	

	

	

	

Ontbijt kwb Destelbergen ten voordele van Welzijnszorg
zondag 12 december 2021

De opbrengst van deze ontbijtactie

wordt integraal gestort aan Welzijnszorg

✂

Femma Heusden stopt
na vijftig jaar activiteiten
Na meer dan 50 jaar deel uitgemaakt te heb-
ben van het verenigingsleven in Heusden, werd 
er met pijn in het hart besloten een punt te 
zetten achter de Femma-werking in Heusden. 
Voor mensen die geen kennis hebben van de 
werking van Femma, dat is de huidige naam 
van wat oorspronkelijk de K.A.V. was. Kort-
weg Katholieke Arbeiders Vrouwen. Femma 
en K.A.V. dus hebben een stuk geschiede-
nis in het verenigingsleven van Heusden ge-
schreven. Heel wat dames van de gemeente 
waren in meer of mindere mate actief in de-
ze vereniging en dat gedurende vele jaren. 
“Dankzij Femma konden ze eens ontsnap-
pen aan hun dagdagelijkse bezigheden en 
samen met vriendinnen een babbeltje slaan, 
ervaringen uitwisselen en vooral plezier ma-
ken en genieten van elkaars aanwezigheid,” 
vertelt voorzitster Martine D’Haeyer. “Door de 
jaren heen werden allerlei activiteiten geor-
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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)

ganiseerd zoals Kerstfeesten met playback, 
Lentefeest, kooklessen, fabrieksbezoeken, 
wandelingen, gespreksavonden, culturele 
bezoeken aan steden en musea, knutselac-
tiviteiten, of het breicafé... allemaal activi-
teiten die flink wat belangstelling lokten”. 
Belangrijk onderdeel van Femma was “den 
Hobby” waar om de veertien dagen enkele 
dames bijeenkwamen om echte “handwerk-
kunstwerkjes” te maken en waarvan we toch 
kunnen zeggen dat Madeleine De Brauwer 
de grootste bezielster was. Op heden be-
staat het Femma Team uit Heusden nog uit 
voorzitster Martine D’haeyer en vijf kernle-
den namelijk Brigitte Bruno, Claudine Claus, 
Marcella Hillaert, Monique Uvijn en Vivianne 
Rasschaert. Maar deze kern is te klein om op 
regelmatige basis verder activiteiten te blijven 
organiseren. Nieuwe mensen vinden om een 
engagement op zich te nemen, blijkt jammer 
genoeg ook vandaag niet zo evident meer te 
zijn. Daarnaast heeft corona het voorbije an-
derhalve jaar en het niet kunnen organiseren 
van tal van activiteiten, er helaas ook voor ge-
zorgd dat leden vervroegd afhaakten. En dat 
is de reden dat Femma na vijftig jaar stopt, 
meer moet daar niet achter gezocht worden. 
Maar het is duidelijk met spijt in het hart. 
Martine D’haeyer opnieuw: “Alles heeft zijn 
tijd en we kunnen alleen maar met veel ge-
noegen terugkijken op wat is geweest en 
Femma 9070 blijft uiteraard nog actief in on-
ze gemeente. Dus wie interesse heeft kan bij 
de zustervereniging nog terecht.

Op donderdag 2 december worden alle kern-
leden nog eens extra bedankt voor hun jaren-
lange inzet en dit met een tof ontbijt. Daarna 
wordt de bladzijde definitief omgedraaid, 
maar met dank aan allen die er jaren bij wa-
ren !”

Op donderdag 21 oktober organiseerde Fem-
ma voor al de nog aangesloten leden van de 
laatste 2 jaar, een gezellig afscheidsetentje in 
Brasserie Reinaert. Alle aanwezigen hebben 
genoten van deze bijeenkomst en het gezel-
lig samenzijn, want na maanden van corona-
maatregelen was het weerzien duidelijk een 
onvergetelijk moment. Er was niet alleen het 
lekkere eten maar ook van de verhalen uit 
het verleden die werden opgediept, heeft 
iedereen genoten. De slotactiviteit voor de 
leden was zo te horen aan hun reactie dus 
meer dan geslaagd! Om alles mooi af te ron-
den is er met het bestuur van het ‘gouden’ 
Femma beslist om nog een ontbijt vast te leg-
gen op donderdag 2 december om 9.00 uur in 
de FoodLuck in Heusden. Alle belangstellen-
de leden werden opnieuw uitgenodigd. Daar 
zal aan tafel nog eens worden nagepraat 
over de vijftig jaar werking van Femma (én 
KAV) in Heusden. Belangrijk om weten nage-
noeg de meeste leden van Femma zijn echte 
Heusdenaars, al zijn er ook enkele inwijkelin-
gen die zich goed hebben ingeburgerd zoals 
de voorzitster zelf.  – (D.D.)
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De stedenbouwkundige ontwikkelingsplan-
nen op de Oude Bareel beroeren al sinds 
2019 de wijk en zijn (toekomstige) bewon-
ers. De betrokken omgeving staat ingekleurd 
als woongebied. Het gaat om een enorme 
groenoppervlakte en over heel wat te bouwen 
woningen in de publieke ruimte. De plannen 
in wording, willen de omgeving verdichten 
en omgevingsvriendelijker maken. Conform 
de lange termijn beleidslijnen van het stads-
bestuur. Zeg maar, zowel naar vorm, inhoud, 
infrastructuur, verkeersafwikkeling en noem 
maar op. Rekening houdend met voortschri-
jdende stedenbouwkundige discussies en dito 
eigentijdse oplossingen. Met de alsmaar uit-
breidende centrumstad én - meer dan ooit - 
de toenemende klimaatdruk als dwingende 
stok achter de verdere evolutiedeur.
De vier aangekondigde ‘projectzones’ in de 
maak, wakkeren nog altijd de plaatselijke 
waakzaamheid en de betrokkenheid aan. 
Geëngageerde burgers bogen zich al in werk-
groepen over wat hen concreet te wachten 
staat. En liefst ook nog kan of zal worden 
bijgestuurd. Verschillende private eigenaars 

Oude Bareel maakt kennis met eerste verkavelingsplan
Bouwbedrijf en projectontwikkelaar HECTAAR uit Roeselare 
informeerde als eerste de bewoners van de Oude Bareel over zijn 
verkavelingsplan in de wijk. Het gaat om de bouw van 45 woningen 
in de omgeving Wespenorchisstraat en Koraalwortelstraat. Het 
maakt een belangrijk stuk uit van ‘Deelgebied 4’ in het (plaatselijk) 
stedenbouwkundig ‘masterplan’. Voor meer concrete gegevens over 
het voorliggende plan, wijken we uit naar volgend nummer.    

hebben er verkavelingsplannen in de maak. 
In een globale context wil de stad voldo-
ende aandacht voor de publieke ruimte, het 
speelweefsel, de buurtvoorzieningen en de 
aansluiting op de omliggende open ruimte. 
De algemene inrichtingsvoorschriften zijn als-
maar duidelijker. De feitelijke inrichting van 
de ‘verkavelingen’ is afhankelijk van de spec-
ifieke omgevingssituatie én de economische 
haalbaarheid voor de bouwpromotoren. De 
stad zette daartoe vanaf het begin een be-
geleidings- en informatietraject op, gericht 
op een ‘masterplan’ voor het hele gebied. 
De doelstellingen ervan zijn niet min. Slim en 
kwaliteitsvol verdichten zonder de eigenheid 
van het gebied uit het oog te verliezen. Het 
creëren van een samenhang tussen de aparte 
voorstellen en het verhogen van de kwaliteit 
ervan. En niet in het minst, het organiseren 
van de communicatie en de participatie naar 
de diverse betrokkenen (‘stakeholders’) toe. 
Terugkoppelingsmomenten naar bewoners 
en eigenaars inbegrepen.  Los van de stedeli-
jke informatie die later nog komt, liet verka-
velaar HECTAAR als eerste zijn licht over zijn 

concrete plannen in deelgebied 4, schijnen. 
De samenspraak met de stedebouwkundige 
diensten verliep vlot, niet altijd vanzelfspre-
kend. Al moeten het nutsbedrijf Farys en het 
stedelijk Mobiliteitsbedrijf zich nog over de 
concrete invulling van het verkavelingsdos-
sier buigen en… zich uitspreken. Net over 
die beide aspecten (waterhuishouding en 
verkeersafwikkeling) kwamen op de infover-
gadering de prangendste vragen. Dat is voer 
voor de stadscommunicatie, niet die van de 
verkavelaar die als eerste - het siert hem - het 
publieke klankbord trotseerde. Alertheid en 
opvolging blijven geboden. Naar verluidt, zou 
- in het spoor van het verkeersplan Dampoort-
Sint-Amandsberg-Oud-Gentbrugge nog voor 
het jaareinde ook het circulatieplan voor de 
Oude Bareel worden uitgerold. 
Meer over het voorliggende verkavelingsplan 
in volgend nummer…

Eric VAN LAECKE  

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
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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.beSecr. : Lucien Van Laere, Vinkenstraat 12 Destelbergen

lucienvanlkaere@telenet.be, tel. 09/3283759

WE ZOEKEN…
Om het met de woorden van Peter De Wil-
de , voorzitter van Davidsfonds , te zeggen: 
“De historische missie van Davidsfonds 
beschreef men onder de term : “volksver-
heffing”. De woorden zijn veranderd, de 
doelstelling niet: ervoor zorgen dat mensen 
in Vlaanderen zich goed voelen in de ge-
meenschap en zich bovendien engageren 
om die gemeenschap te versterken. En dit 
via een specifieke invalshoek - namelijk via 
cultuur – bouwen we actief mee aan een 
Vlaamse identiteit.”…
We zoeken ook in Destelbergen mensen die bereid zijn om een 
stukje mee te werken aan deze bouw. Een stukje vrije tijd willen 
besteden aan eenvoudige, deugddoende en mooie  cultuur. Cul-
tuur : de belangrijkste sector na de zorg voor de zieke medemens!  
Iets voor jou?  Neem even vrijblijvend contact op om er méér over 
te weten:  www.dfdestelbergen.be   of tel. Annie (voorzitter) 
0495/171871  of Lucien (secretariaat): 09/3283759 

WE BIEDEN AAN: 
Zondag 12 december 2021 bezoeken we de 
prachtige tentoonstelling “KNAL!” in de Uni-
versitaire bibliotheek in Leuven. De tentoonstel-
ling biedt een heel mooi overzicht van alles wat 
met de revolutionaire theorie over de oerknal 
te maken heeft, een theorie die …in Leuven 
ontstaan is dank zij professor George Lemaitre. 
Een gids begeleidt ons in deze knappe tentoon-
stelling. En die tentoonstelling staat open voor 
iedereen, niet alleen voor wetenschappers! 
In de namiddag stappen we even verder naar 
het M museum dat vlakbij ligt. Daar stellen ver-
schillende kunstenaars uit binnen- en buiten-

land hun ideeën rond de oerknal tentoon via allerlei kunstwerken. 
Voor deze beide tentoonstellingen is er een combi-ticket ter be-
schikking van 16 euro.  ’s Middags gebruiken we de maaltijd in 
een mooi restaurant vlakbij het museum. Totaalprijs combi-ticket 
+ maaltijd: 40 euro. Niet inbegrepen: het treinticket en drank bij 
het eten. 
Inschrijven via www.dfdestelbergen.be OF info@dfdestelbergen.
be  OF tel. 09/228 80 29.  Wie inschrijft ontvangt nog de gedetail-
leerde info over deze mooi uitstap. 

WE NODIGEN UIT:  U ZIJT WELLEKOME
Zondag 26 december 2021 – tweede kerstdag om 16 uur in de 
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw kerk te Destelbergen
Een samenzangnamiddag rond kerstliederen, gelardeerd 

met mooie poëzie. Het 
mannenkoor Sint-Barbara 
van Heusden, onder de 
kundige leiding van dirigent 
Paul Ascoop, ondersteunt 
deze samenzang. Aan het 
orgel geeft Frank Heye  zijn 
beste klanken ten gehore. 

Deze zangstonde is gratis 
voor iedereen en elke 
aanwezige ontvangt een 

brochure met de kerstliederen.  Een prachtige gelegenheid om 
de kerstdagen mee af te sluiten. 

Nadien, indien de covid-maatregelen het toestaan, worden alle 
aanwezigen graag uitgenodigd op een gratis drankje in de zaal 
Domus, Dendermondesteenweg 439. 
Van harte welkom! 

EERSTE
WERKDAGVIERING

Maandag 3 januari 

vanaf 12h00

Glas kir, witte wijn of fruitsap met wachtbordje

***
Carpaccio van ananas met tartaar van scampis, afgewerkt

met avocado,koriander en chips van schorseneren
Of

Roulade van parelhoen met een kastanje mousseline, 
sinaasappelsaus en oesterzwam

***
Gebakken zonnevisfilet met gekonfijte venkel, 

chardonnaysaus en truffelpuree
Of

Ragout van everzwijn met Luikse siroop, jonge worteltjes, 
champignons en amandelkroketjes

***
Surprise Braemhof

Aangepaste wijnen en waters
Koffie of thee naar believen met zoetigheden

Menu aan 65 euro
(Exclusief zware bieren, sterke dranken, cava en champagne)

Enkel op reservatie
Telefonisch tijdens de kantooruren of via mail: 

reservations@braemhof.be
Keuze van menu uiterlijk tegen 20 december door te geven

 

 
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
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Een van de promotors die daarbij betrok-
ken is het Destelbergens Proefcentrum voor 
Sierteelt uit de Schaessestraat. Er zijn der-
tien plattelandsprojecten voorgesteld die 
nu nog moeten goedgekeurd door Vlaams 
minister van Omgeving Demir, waarna de 
projecten echt van start kunnen gaan. De 
plattelandsprojecten hebben vooral ook tot 
doel een economische, ecologische, educa-
tieve en recreatieve impuls te geven aan 
het Oost-Vlaamse platteland en de leef-
baarheid zeg maar de vergroening ervan te 
verhogen. 
De projecten zijn verspreid over heel de 
provincie, en situeren zich in de Hogeschool 
Gent, Lokeren (Sociale Kruidenier), Lier-
de (dorpskern ontharden en vergroenen), 
Nukerke (heraanleg dorpskern), Hansbeke 
(dorpskernvernieuwing), Kruisem (Uitkijk-
toren), Sint-Denijs-Boekel (Ontmoetings-
park) en het Waasland (Bosgroep Noord).

BIODIVERS GROEN
Maar wij willen ons hier beperken tot de 
inbreng vanuit Destelbergen. Het project 
waar het Proefcentrum voor Sierteelt voor-
staat betreft “Biodivers groen: klimaat-
robuust en budgetvriendelijk”. Tuinen en 
openbaar groen bieden nog veel potenti-
eel om de biodiversiteit op het Oost-Vlaam-
se platteland te verhogen. De professionele 

TUINEN VERGROENEN IN PLAATS VAN VERHARDEN IS DE TOEKOMST

Provincie steunt plattelandsprojecten 
met hulp van Proefcentrum voor Sierteelt
De Provincie heeft 1,7 miljoen euro uitgetrokken voor Oost-Vlaamse 
plattelandsprojecten in 2021 met de bedoeling om nog meer te 
vergroenen in plaats van te verharden, want ook dat is goed voor het 
klimaat. De grond waterdoorlaatbaar maken om overstromingen tegen 
te gaan.

groensector, nl. de gemeentelijke groen-
diensten, landschaps- en tuinarchitecten 
en tuinaannemers, is klaar om een transi-
tie te maken naar meer biodiverse inrich-
ting van groenzones en tuinen, maar is nog 
op zoek naar kennis en kosteninschattin-
gen om dit in de praktijk te realiseren. Dit 
project vanuit Destelbergen speelt hierop 
in door de huidige kennis en praktijkvoor-
beelden rond biodiverse beplanting voor 
ontwerp, aanleg en beheer te bundelen en 
uit te wisselen, en actief te implementeren 
bij de professionele Oost-Vlaamse groen-
sector en hun stakeholders (siertelers, pro-
jectontwikkelaars, ontwerpbureaus en de 
onderwijsopleidingen). Via demonstratieve 
groenzones, een beslissingsmatrix, een re-
kentool voor beheer en aanlegkosten, vor-
mingen, online en offline disseminatie en 
virtuele rondleidingen krijgen groenvoor-
zieners tools om hier zelf mee aan de slag 
te gaan. Het Proefcentrum voor Sierteelt uit 
Destelbergen helpt hierbij.

TUIN VAN DE TOEKOMST
Via samenwerking met het Proefcentrum 
voor Sierteelt en de 57 Oost-Vlaamse lo-
kale besturen wil het project ‘Tuin van de 
Toekomst’ bijdragen aan een mentaliteits-
wijzing inzake particuliere tuinen. De hui-
dige tuintrends focussen nog op verharding 

en er is te weinig aandacht voor biodivers en 
inheems groen. Dat moet dus dringend wij-
zigen. Indien private tuinen in de toekomst 
natuurlijker worden ontstaat zonder zware 
financiële inspanningen vanwege overhe-
den, een nieuw geaggregeerd en klimaat-
robuust natuurtuinengebied dat zo’n 10% 
van de Oost-Vlaamse grondoppervlakte be-
slaat. Er dient daarom draagvlak gecreëerd 
voor natuurlijke tuinen waarin natuurlijke 
processen toegelaten worden. Dit project 
zet in op het klimaatrobuust maken van pri-
vate tuinen, hetgeen ook de land- en tuin-
bouw en de imkerij in de regio ten goede 
komt. Via inheemse plantenkeuze en ont-
harding kan de particuliere tuin beter har-
moniëren met het omliggende landschap, 
waardoor zowel de beeldkwaliteit van de 
omgeving als de biodiversiteit toeneemt. 
Qua soortenrijkdom zullen vooral (bestui-
vende) insecten, vogels, kleine zoogdieren 
of amfibieën meer kansen en ruimte krij-
gen. Een natuurlijke omgeving, zowel in 
buitengebied als in verstedelijkte kernen, 
draagt ook bij aan het welbevinden van de 
bewoners en is aantrekkelijk voor bezoe-
kers. In deze subsidieaanvraag wordt gefo-
cust op de inzet van communicatie om een 
zo breed mogelijk publiek te informeren en 
te sensibiliseren tot klimaatgerichte actie in 
de eigen tuin.

Een van de belangrijke projecten richt 
zich ook naar klimaatneutrale bedrijven 
dankzij koolstofopslag in boslandbouw. 
Met dit project willen ze het mogelijk ma-
ken dat Oost-Vlaamse bedrijven en bur-
gers hun CO2 uitstoot compenseren door 
te investeren in koolstofopslag via loka-
le agroforestryprojecten bij Oost-Vlaamse 
landbouwbedrijven. Dit doen ze door een 
tool te lanceren (binnen het Treecological 
platform die enerzijds landbouwers onder-
steunt bij het maximaliseren van koolstof-
opslag op hun bedrijf en die anderzijds 
burgers en bedrijven de kans biedt om hun 
CO2 uitstoot te compenseren door te inves-
teren in deze landbouwbedrijven. Hierbij 
zal de focus liggen op boslandbouw, beter 
gekend als agroforestry, want agroforestry 
biedt hiervoor grote opportuniteiten. 

Tip: in sommige gemeenten en steden 
(Gent in 2022) wordt verharding van 
gronden (asfalteren o.m.) belast, dat is 
niet zo als men de grond laat vergroenen 
(waterdoorlatend). – (D.D.)

JE KAN ELKE MAAND
ONLINE DEELNEMEN AAN
ONZE GRATIS WEDSTRIJD

(ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.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 WOENSDAG/DONDERDAG

• 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



Nr. 117 - December 2021                            619070

                                                                                                 
 

Goed nieuws! 
 

Na de last-minute afgelaste concerten (op het Kouterplein te Heusden en tussen de 
bloemen op de Kouter te Gent), mochten wij eindelijk weer eens onze mooiste 
muziek brengen voor een echt publiek. En dat deed deugd; zowel bij onze muzikanten 
als bij ons publiek! 
 

Ons eerste concert van dit jaar, gaven wij met veel plezier op 22 augustus op het Van 
Bunnenplein te Knokke. En dat was een schot in de roos. Zelden hebben wij zo’n 
uitbundig publiek meegemaakt! 
 

En op 16 oktober mochten wij dan weer in het JGC te Destelbergen voor eigen publiek 
spelen, in samenwerking met “Les Bons Vivants” uit Wetteren. Twee concerten voor 
de prijs van één, zeg maar. Zowat alle muziekgenres kwamen aan bod.  
Zij die erbij waren, zagen en hoorden dat het goed was. De afwezigen hebben hier 
helaas echt wat gemist!    
 

Wij zijn gevraagd om op 14 december in Antwerpen de doop van een boot op te 
luisteren. Deze boot is momenteel de grootste binnen de Europese Unie, die volledig 
op Waterstof vaart. Een primeur dus voor Vlaanderen, en een hele eer voor onze 
muzikanten!    
 

Ons volgende groot project heet “Reisgen ten” en dat gaat door in het JGC te 
Destelbergen op zaterdag 23 april, om 19u30 en op zondag 24 april 2022, om 14u30. 
Het wordt een muzikale reis rond de wereld. Voor de komische noot in dit spektakel 
riepen wij de hulp in van de acteurs van “Tatertheater”, eveneens uit onze gemeente.  
 

Van 26 tot 29 mei 2022 nemen wij, samen met honderden muzikanten, deel aan het 
“Harmoniefestival” te Freiburg, in het Zwarte Woud, Duitsland. Wij kijken er nu al 
naar uit!  

Wil je meespelen met de 40 muzikanten van KOGH? 
Wij zoeken nog enkele vaste collega’s om ons orkest te versterken.  
Alle leeftijden - Alle blaas- en slagwerkinstrumenten, ook melodisch. 
Sommige instrumenten worden verhuurd of in bruikleen gegeven. (0471/93.11.33) 
 

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van uw lokale muziekharmonie? 
Volg ons op facebook of Instagram. Schrijf in op onze Nieuwsbrief via www.kogh.be  
 

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

Erkende muziekvereniging sinds 1819 

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

De meest actieve seniorenvereniging
van Destelbergen en Heusden

Donderdag 2 december om 13u30:

Afsluitende wandeling
in Destelbergen

Traditiegetrouw verkennen we op onze laatste 
wandeling van het jaar, onze eigen gemeente. 
Raymond brengt ons naar leuke, voor sommi-
gen onbekende plekjes. Daarna genieten we 
nog van een natje en een droogje in sportcafé 
‘t Meer. 
Wij vertrekken om 13u30 op de parking van de 
Sporthal, Koedreef 3 Destelbergen. 
Voor meer info contacteer Yvan  via mail:
vlas9070@proximus.be.

Donderdag 16 december
KERSTFEEST AFGELAST

Wegens de stijgende corona-cijfers heeft het 
bestuur beslist om binnenactiviteiten voorlopig 
niet te laten doorgaan. Dank voor het begrip.

Wij wensen alle senioren van 
Destelbergen en Heusden een 
prettig en gezond eindejaar!
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Tekst en foto’s:
Mathilda Nimmegeers en 

Mallaury LaurentMadeira: zon, zee, wijn en rum

Madeira bestaat uit 4 eilanden: de bewoonde Madeira en 
Porto Santo, en de onbewoonde Desertas en Salvagens. 
Madeira werd in 1419 ontdekt door de Portugezen en maakt 
sindsdien deel uit van Portugal, en bij uitstek van de Eu-
ropese Unie. Al snel verbouwen de eerste inwoners suiker-
riet. Suiker is op dat moment zeldzaam in Europa en wordt 
zelf als een specerij beschouwd. Vanaf de 17e eeuw wordt 
suiker ook in andere Portugese kolonies zoals Brazilië ge-
produceerd en richt Madeira zich tot de wijnindustrie. Van 
de totale 740 km² oppervlakte van het eiland zijn 470 km² 
bestemd voor de wijnbouw.
Het bergachtige reliëf splitst het vulkanische eiland op in 
7 microklimaten. Zo wordt het regenachtige noorden ge-
domineerd door het 15.000 ha grote laurierbos, sinds 1999 
opgenomen als Unesco Werelderfgoed. Het voornamelijk 
bestaande uit groene bomen en struiken laurierbos is van 
cruciale ecologische waarde voor de hydrologische balans 
van het eiland. De hoofdstad Funchal ligt in het zuiden en 
kan rekenen op weinig regen en een steeds mild klimaat.
Als vulkanisch eiland gelegen in het midden van de At-
lantische oceaan geniet Madeira van een mild subtropisch 
klimaat met warme zomers en zachte winters. De bodem is 
rijk aan mineralen, ijzer en fosfor, die bijdragen tot de ken-
merkende aciditeit die de wijnen zo lang fris houdt. Water 
vloeit van de bergen dankzij een oeroude kanalensysteem: 
de zogenaamde ‘levadas’, die ook bloedmooie wandelroutes 
vormen.

Blandy’s: familiebedrijf sinds 1811
In Funchal hebben we meteen ook een afspraak in de oude 
‘Blandy’s Wine Lodge’, sinds 1840 huis van de bekende 
wijnfamilie Blandy, vandaag geleid door Chris Blandy, de 
7e generatie. De in 1811 opgerichte Blandy’s maakt sinds 
1925 deel uit van de Madeira Wine Compagny, een in 1913 
gestichte vereniging van verschillende wijnhuizen.
De redelijk smalle wijngaarden liggen op een hoogte tot 800 
m op terrasjes die ‘poios’ genoemd worden. Doordat vele 
‘telers’ eigenlijk gewoon hun eigen tuin gebruiken, groeien 
de druiven meestal over een pergola, boven groenten. Dit 
historische ‘latada’ systeem wordt de laatste jaren desalniet-
temin geleidelijk aan vervangen door standaard latwerk die 
het zonlicht maximaliseert. 

(Niet zo) inheemse druivensoorten
Madera is een versterkte wijn. Zoals porto of sherry wordt 
de fermentatie gestopt door het toevoegen van alcohol. Dit 
verlengt sterk de houdbaarheid van de wijn en hielp deze 
vroeger lange afstanden af te leggen. Madera wordt stan-
daard vervaardigd uit 6 druivensoorten.
De enige toegestane rode druif is Tinta Negra. Deze veel-
zijdige druif tekent 80 % van de Madeiraanse wijngaarden 
en wordt vooral gebruikt voor het maken van 3 jaar oude 
wijnen. 
De door veel aciditeit gekenmerkte Sercial wordt meestal 
gebruikt voor het vervaardigen van hele droge wijnen. Het 
groeit voornamelijk op het zuidelijke gedeelte. Deze zeer 
laat rijpende druif geeft droge, lichtgekleurde wijnen met 
lichte body en veel frisheid. 
Verdelho ontplooit zich zowel in het noorden als het zuiden 
van het eiland. Verdelho is een laat rijpende druif die voor 
goud gekleurde half droge elegante wijnen zorgt met accen-
ten van tropisch fruit. 
Terrantez is misschien de meest zeldzame maderadruif. 
Lang gebruikt voor premium wijnen, Terrantez is heel 
kwetsbaar en werd grotendeels vervangen door productie-
vere druivensoorten, waardoor het bijna uitstierf. Het zorgt 

voor lichtzoete wijnen. 
De vroeg rijpende Boal groeit voornamelijk in het zuiden 
en levert licht koperkleurige, halfzoete wijnen met medium 
body, veel rondheid en een boeket van specerijen en ge-
droogd fruit. 
Malmsey of Malvasia wordt geteeld op geringe hoogte (150-
200 m) in het zuidelijke deel van Madeira. Deze druif biedt 
zoete ronde wijnen met een donkere kleur, veel body en no-
ten van honing en specerijen.

Oogst, fermentatie en rijping
De oogst begint eind augustus tot midden oktober en door 
de steile hellingen worden alle druiven met de hand geplukt. 
Blandy’s koopt druiven van zo’n 600 telers. Na verificatie 
worden de druiven ontsteeld en geplet. De ‘afval’ wordt ge-
bruikt als voeding voor het vee. In tegenstelling tot Tinta 
Negra genieten de witte druiven van een vliezige maceratie. 
Fermentatie van het most vindt plaats in inox vaten en wordt 
gestopt door het toevoegen van brandy eens de gewenste 
suikergehalte en alcoholpercentage bereikt zijn.
Wat madera zo uniek maakt ? Het opwarmen van de wijn 
tijdens de rijping. Madera is eigenlijk toevallig ontstaan. In 
het tijdperk van de grote ontdekkingen werden vaak volle 
wijnvaten in de scheepsruimen geladen om de dorst van de 
matrozen te lessen, maar ook om als ballast te dienen. Een 
van deze vaten kwam heelhuids terug na vier tochten rond 
het evenaar. De door de hoge tropische temperaturen verhit-
te wijn was nu stukken beter! Zo begon een nieuwe tendens, 
de zogenaamde ‘vinho da roda’, of ‘rondreiswijn’. Vandaag 
reizen maderavaten niet meer rond de wereld. Twee technie-
ken amen deze reizen na: estufagem en canteiro.
Bij het estufagem-proces (1795) wordt de wijn in grote be-
tonnen tanken 4 maanden verhit aan 45 °C. Daarna volgt 
een rijping van 2 jaar in houten vaten. Deze methode word 
vooral gebruikt voor Tinta Negra-wijnen. De canteiro-me-
thode voorziet een rijping van min. 4 jaar in deels lege hou-
ten vaten. Door het contact met de zuurstof oxideert de wijn. 
De vaten worden gelagerd in warme zolders waar de milde 
temperaturen van het eiland voor de verhitting zorgen.
Er bestaan 2 type madera’s: blends en single harvests. De 
blends bestaan in 3, 5, 10, 15, 20, 30 Years Old en More than 
40 Years Old. Deze leeftijd is een gemiddelde. Single har-
vests zijn verdeeld in 2 subcategorieën: Colheita, een 5 tot 
18-jarige rijping in houten vaten en Vintage, een minimale 
20-jarige rijping in houten vaten.

Verdelho 5 Years Old en Harvest 2014 Colheita Malmsey
Na een interessante tour van de Wine Lodge krijgen we in 
de degustatieruimte 2 Blandy’s te proeven. De eerste is de 
Verdelho 5 Years Old, een halfdroge topaasgekleurde blend 

met een gouden schijn die naar sultanarozijnen, karamel en 
gedroogd fruit geurt, met een vleugje hout en specerijen. De 
mooie frisheid en fijne aciditeit past goed bij wild en paté, 
maar maakt ook een uitstekend aperitief. De tweede is de 
Harvest 2014 Colheita Malmsey, een donker amberkleurige 
single harvest met een neus van gedroogd en gekonfijt fruit, 
brandy en vanille. De mond is zoet en vol met een lange 
frisse finish met toetsen van honing en noten. Een topper bij 
desserten en kaas.

Henriques & Henriques: in de bakermat van madera-
wijnen
In 1850 sticht lokale landeigenaar João Gonçalves Henri-
ques het wijnhuis dat in 1912 overgenomen wordt door zijn 
2 zonen. João Joaquim and Francisco Eduardo Henriques 
gaan een partnerschap aan waaruit de naam van het bedrijf 
voortvloeit. De 2 broers sluiten ook een deal: de eerste die 
trouwt zal zijn aandelen aan de andere laten, wat uiteindelijk 
ook gebeurt. In de jaren 60 overlijdt de laatste Henriques en 
vrienden erven het bedrijf.
Redelijk uniek voor Madeira: de meeste druiven komen 
van de 10 ha wijngaard in Quinta Grande van Henriques 
& Henriques, een reuzenwijngaard op Madeiraanse schaal 
met vooral Verdelho, alsook van hun kleinere wijngaard 
van 1,5 ha waar voornamelijk Terrantez is geplant. Ook hier 
wordt het treillis-systeem links gelaten ten gunste van de la-
tada. De rest van de druiven worden opgekocht bij lokale 
telers of particulieren.
In 1992 wordt een nieuwe loods gebouwd in Câmara de 
Lobos, zo’n 15 km van de hoofdstad. Het grote voordeel: 
de hoge vensters die helpen bij het natuurlijke verhitten van 
de wijn. Dit nieuwe gebouw is opgesplitst in 3 verdiepingen 
waar wijn in vaten rijpt: het bovenste verwelkomt de boe-
tiek, de benedenverdieping de rijpende vaten en de labo, en 
in de kelder wachten de te bottelen wijnen in inox vaten.

Een uitvoerige degustatie
Na het bezoek krijgen we een uitvoerige degustatie. Ons eer-
ste glas is de Monte Seco, de enige droge aperitiefwijn. Met 
20 gr/l heeft deze monocepage over 5 maal minder restsui-
ker dan de gemiddelde zoete madera (+100 gr/l). Deze zeer 
frisse Tinta Negra met accenten van groene appel, citrus en 
noten past goed bij aperitiefhapjes, oesters en geroosterde 
amandelen.
Daarna volgt de Single Harvest 1997, een 100 % Tinta Ne-
gra. Deze door aroma’s van stroop, hout, rozijnen en droog 
fruit gekenmerkte madera heeft genoten van een 6 maand 
lange cask finish in bourbonvaten. Daarop volgt de ronde 
Sercial 10 Year Old met mooie zuren en een zeer lange fi-
nish.
De Verdeho 2007 Single Harvest heeft een mooi boeket van 
tropisch fruit (meloen, passievrucht, ananas) en sinaasap-
pelschil. Deze veelzijdige halfdroge madera past uitstekend 
bij foie gras, consommé, sushi, Aziatische gerechten, harde 
kazen maar ook gebak.
De Boal 2009 Single Harvest wordt binnenkort gelanceerd. 
Deze halfzoete madera levert een neus vol specerijen (noot-
muskaat), confituur en gekonfijt fruit die desserten, vers 
fruit, geaderde kazen, vanille-ijs en pure chocolade uitste-
kend begeleidt.
De zoete Malvasia 20 Year Old betoverd door zijn noten van 
chocolade en koffie (espresso). Daarna volgt de Terrantez 
20 Year Old. Deze koning der druiven geeft uitzonderlijke 
wijnen. Dat maakt deze complexe en perfect gebalanceerde 
halfdroge wijn duidelijk met zijn neus van groene peper, 
specerijen (gember), ziltig kantje en lichte bitterheid. 
Last maar zeker not least: de 1954 Terrantez. Terrantez-ma-
derawijnen mogen wettelijk enkel halfdroog of halfzoet zijn. 
Deze voor het intreden van de wetgeving gemaakte wijn is 
mogelijk de zoetste wijn van H&H. De mooi in balans en 
perfect gestructureerde wijn levert fijne koffienoten, een 
kilometerlange finish en zoveel complexiteit dat hier geen 
gerecht tegenover kan.

Het bloemeneiland Madeira staat bekend voor haar adembenemende landschappen, ongerepte natuur, 
wandelpaden, zacht klimaat en grote biodiversiteit. Maar ook de smaakpapillen vertrekken mee op 
vakantie naar het autonome gebied van Portugal. WegWijs neemt je mee op ontdekkingstocht van de 
Madeiraanse wijnhuizen Blandy’s en Henriques & Henriques en de rumdistilleerderij O Reizinho.

Madeira: zon, zee, wijn en rum
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WINTER-TASTING
BIJ ROI DES ROIS

ZONDAG 5 DECEMBER, 10 tot 18 UUR

Kom onze eigenzinnige selectie van
bubbels & wijnen ontdekken !

We bieden artisanale & natuurlijke wijnen aan uit 
Hongarije en buurlanden.

We nemen voorzorgsmaatregelen om het veilig 
te houden en vragen aan iedereen die wil komen 

om zich in te schrijven: maximaal 2 “bubbels” 
van maximaal 4 personen per bubbel/uur. We 
houden ons aan max. 1 uur zodat iedereen de 

kans heeft om rustig te ontdekken.

U kan zich inschrijven via de link
op www.roidesrois.be 

Op bezoek bij de kleine rum-
koning
Tussen 2 wijnhuizen in hebben 
we een afspraak bij rumdistil-
leerderij O Reizinho. We worden 
er met open armen en meteen 
een proefglas ontvangen door 
Nevena en João Pedro Ferreira. 
Pedro, in Madeira geboren, keer 
zo’n negen jaar geleden terug van 
Zuid-Afrika met vrouw en kin-

deren. Zijn vader Florentino Izildo Gouveia Ferreira heeft 
een klein domein waar hij voor zijn plezier rum, of aguar-
diente, maakt. De familie Ferreira besluit er een bedrijf van 
te maken et beheert sinds 6 jaar de kleinste distilleerderij 
van Madeira.
De naam van het huis wordt snel gekozen: O Reizinho, of 
kleine koning, als eerbetoon aan Pedro’s overgrootvader. 
Die wordt eind 19e eeuw prematuur geboren, wat toen ge-
lijk staat aan een doodsvonnis. Omdat men vermoedt dat hij 
zijn eerste nacht niet zal overleven, zegent de priester hem 
met de troostende woorden dat hij een kleine koning in de 
hemel wordt. De hemel, dat ziet de pasgeborene echter nog 
niet zitten. Niet enkel overleeft hij de nacht, hij groeit ook 
uit tot een ware krachtpatser die 15 kinderen op de wereld 
zal zetten. 
Rum heeft als basis melasse (Spaanse en Engelse stijl) of 
suikerrietsap (Franse stijl). De beschermde naam ‘Rhum 
agricole’ bestempelt rums die suikerrietsap als suikerbron 
gebruiken. Pedro, tevens ook master distiller, werkt met 
purperen suikerriet die grotendeels uit Ponta do Sol (‘de 
plaats van de zon’) komt. Rumproductie is inherent aan de 
oogst van de suikerriet, van maart tot mei. O Reizinho maakt 
dan zo’n 600-700 l/dag in 2 koperen distilleerkolven (‘pot 

stills’). Het assortiment van de branderij telt momenteel 6 
rums. 
De ronde witte Vintage 2015 heeft een complex profiel van 
zoete specerijen en kruiden, olijven, veel frisheid en mooie 
zuren. De in madera vaten gerijpte O Reizinho Gold heeft 
een fris profiel van hout, tabak, zoete specerijen met een 
zilte groene toets.
De Aged 3 Years bestaat in 3 varianten. De 45 ° heeft een 
boeket van hout, zoete specerijen en graan met fruitige noten 
en een mooie mineraliteit. De licht gezwavelde complexere 
Cask Strength geeft ook frisse grasaccenten en gegrilde no-
ten weer. De Cask Strength Cognac Cask Finish brengt een 
mooi fruitig neus, met zacht hout, gras, olijven, druiven en 
kruiden.
De diepe amberkleurige kleur van de Cask Strength Aged 6 
Years gaat een mooie neus van hout, graan, zoete specerijen, 
caramel en gegrilde noten vooraf. De mond is zacht en le-
vendig, met een zeer smakelijke finish.
Pedro en Nevena geven ons ook een paar leuke adresjes 
mee, waaronder de Pukiki Bar, de enige tiki bar van het ei-
land, die onlangs ook het bezoek kreeg van z’n Gentse te-
genpartij  The Drifter. Daar proeven we het beste van de 
twee werelden die onze reis ritme gegeven hebben in de 
vorm van hun Cane & Vine cocktail, een drink op basis van 
rum en madera. We konden ons geen beter afsluiter wensen.

‘Poncha’
Rum vormt ook de basis van de ‘poncha’. 
Dit lokaal aperitief heeft vele varianten maar 
de originele bestaat uit rum, citrussap en 
-schil en suiker of honing gemengd met de 
mexelote, een soort vijzel. De beste poncha 
in Funchal is naar onze bescheiden mening 
te vinden in het Madeira Rum House… en 
wordt gemaakt met witte O Reizinho!

Peter Arijs eerste Best Belgian Taster of the Year
Op de eerste Belgian Blind Tasting Competition kregen de 54 deelnemers kregen 5 witte en 5 rode wijnen voorgezet. De 

enige informatie die de deelnemers meekregen was dat het ging 
om Europese wijnen waarin één druivenras dominant is. De deelnemers konden 
punten scoren met het herkennen van het druivenras, het juist inschatten van land 
en regio van herkomst, het oogstjaar en de rijpingsmethode. Volgende laureaten 
kronen zich tot de besten uit 54 kandidaten: hoofdlaureaat is Peter Arijs, redacteur 
bij Ken Wijn en medewerker van wijnhandel Qualivino te Lier. Runner-Up is 
Jean-Christophe Verschelde, Adviseur en Verantwoordelijke Wijnopleidingen bij 
Colruyt en op de  derde plaats (Bronze Award) is er een ex-aequo tussen ir. Bruno 
Van Geyseghem, voorzitter van Oenocycle, bij de uitreiking vertegenwoordigd 
door zijn dochter Stéphanie en Julien Wautier, sommelier in bijberoep en student 
Oenologie aan Cefor. Ivan Nimmegeers (Foto Vinopres) 

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.

Famiglia Pasqua “Hey French You Could Have Made This But You Didn’t” Bianco Veneto IGT 
Locatie: Pasqua Vigneti & Cantine Spa, Località San Felice Extra - Via Belvedere, 135, 37131 Verona VR, Italië
Continent: Europa - Gebied: Veneto, Italia
Druivensoorten: Garganega (60%), Pinot Bianco en Sauvignon
Gastronomie: aperitief en bij Venetiaans visgerechten, pasta en geroosterde kip
Prijsindicatie: 32,95 –  34,99 euro (75 cl)
 
Riccardo en Alessandro Pasqua, de derde generatie, leiden het merk Pasqua en breken graag met de regels en doen 
dat ook met Hey French, een multi-vintage Bianco Veneto IGT uit de Soave Classico zone. Hey French ‘First 
Edition’ is een assemblage van vier jaargangen: 2013, 2015, 2016, en 2017.  De wijn is een perfecte blend van 
Garganega (60%),aangevuld met Pinot Bianco en Sauvignon, die afkomstig is van verschillende percelen wijngaard 
aan de Veronese kant van de Monte Calvarina in het meest oostelijke deel van Soave Classico. Vulkanische bodems 
bieden het potentieel voor gestructureerde, langlevende, mineraalgedreven wijnen. Voor elk geselecteerd jaar vindt 
de vinificatie van de witte druiven plaats met maceratie op de schillen gedurende ongeveer 10 uur. Later wordt een 
alcoholische gisting bij lage temperatuur in gang gezet met geselecteerde gisten. Daarna volgt een gedeeltelijke 
malolactische gisting, voor ongeveer 10% van het product, in houten vaten. Ten slotte volgt een rijping in hout 
voor tweede gebruik gedurende ongeveer 6 maanden en een laatste verfijning in stalen tanks. De charmante en 
humoristische kant van de Pasqua broers bracht hen ertoe het label Hey French, You Could Have Made This But 
You Didn’t te creëren.  De wijn is een knipoog naar de Franse regio’s en wijnmakers die hen inspireren. Het etiket 
is een creatie van de Frans-Cubaanse kunstenaar CB Hoyo, wiens werk op humoristische wijze de spot drijft met 
de maatschappij in het algemeen.

Pasqua “Hey French You Could Have Made This But You Didn’t” Bianco Veneto IGT 
De bleekgele Pasqua ‘Hey French You Could Have Made This But You Didn’t’ Bianco Veneto IGT is mooi gestruc-
tureerd met een goede frisheid en tonen van intense mineralen (van de vulkanische bodem) met tonen van peren, 
perziken en bloemige toetsen (fresia, brem) in een intense neus. In de krachtige mond met een levendige zuurgraad 
een mooie harmonie van de expressie van de verschillende jaargangen en smaken van wilde bloemen, hazelnoot, 
citrus en gegrilde ananas. Hey French is lekker op zichzelf of als aperitief.  Hij combineert, licht gekoeld geserveerd 
(10-13°C) heerlijk met klassieke Venetiaanse visgerechten zoals baccalà, linguine met mosselen en risotto met 
zeevruchten. Deze wijn kan  nu gedronken worden en bewaard tot 2028. 

Mullineux Straw Wine 2020  Swartland Wine of Origin South Africa
Locatie: Mullineux & Leeu, Riebeeksriver Road, Malmesbury 7299, South Africa
Continent: Afrika - Gebied: Swartland, Coastal Region, Western Cape, South Africa
Druivensoorten: 100% Chenin Blanc
Gastronomie: mandeltaart en zachte kazen
Prijsindicatie: 30,00 –  35,00 euro (37,5 cl)

Na hun verblijf bij wijnhuizen in Frankrijk, Zuid-Afrika en Californië richtten Chris & Andrea Mullineux in 
2007 hun wijndomein Mullineux Family Wines opnin Swartland (60 kilometer ten noorden van Kaapstad) om er 
terroir-expressieve wijnen te produceren op de graniet-, schist- en ijzerhoudende bodems van de regio. Zes jaar 
later veranderde de bedrijfsnaam in Mullineux & Leeu na een nieuwe investering van Analjit Singh. Het wijn-
domein gebruikt alleen compost die ze zelf maken van hun kudde Nguni runderen, ze planten bodembedekkers 
en gebruiken mulch om de bodem toe te dekken waarop hun wijnstokken staan gezond en levendig te maken. Ze 
volgen deze filosofie tot in de wijnmakerij waar ze alleen gebruik maken van de wilde gisten die op de druiven 
in de cuverie komen en vermijden de toevoeging van zuren, enzymen en andere vinificatietechnieken die het 
karakter van de wijngaarden kunnen maskeren. Chris & Andrea gebruiken Chenin Blanc van de granietbodems 
van de Paardeberg, druiven  met de meeste zuurgraad, die bij normale rijpheid, dus niet laat geoogst worden. 
De druiven worden enkele weken buiten in de schaduw gedroogd tot ze half ingedroogd zijn. Het vocht dat op 
natuurlijke wijze uit de bessen is verdampt zorg voor geconcentreerde smaken, zuurtegraad en suiker gecon-
centreerd worden. De druiven half verschrompeld tot rozijnen werden gekneusd en geperst in hele trossen en 
overgebracht in oude Franse vaten van 225 liter. De gisting gebeurt in oude vaten (minimum vijfde jaargang) 
met inheemse gisten en kan tot een jaar duren. De gisting werd op natuurlijke wijze gestopt toen de gist niet 
verder kon gisten. De wijn wordt ongefilterd gebotteld.

Mullineux Straw Wine 2020  Swartland Wine of Origin South Africa
De  intens diep goudgele Mullineux Straw Wine 2020 biedt een weelderige, intense neus van gedroogde per-
ziken, abrikozen, marmelade en geconfijte mandarijnschil, met hartige, nootachtige aroma’s van amandelen, 
marsepein en honing. In de mond geconcentreerd fruit en een laag alcoholgehalte. Door de zuren evenwichtig 
en fris ondanks 362g/l restsuiker. Een frisse en zeer lange afdronk van gedroogde abrikozen. De wijn wordt het 
best gekoeld geserveerd op 8 °C bij nagerechten op basis van amandelen of exotisch fruit. De productie van deze 
meditatiewijn bedroeg 7.276 flessen. Op dronk, minstens nog 15 jaar na jaargang te bewaren.
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Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

JOHAN,
Ergosleep® slaper sinds 2018

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

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

DANA,
Ergosleep® slaper sinds 2018

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

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

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak
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