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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/1 en 2/2 teksten dienen binnen 
te zijn 12/1 op onderstaand adres of via email. Alle info in verband 
met publiciteitstarieven en het plaatsen van teksten via e-mail:
info@dewegwijs.be of telefonisch (14u tot 20u): 0478 97 87 11.

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

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

Jaarboek zet Destelbergen
in het licht - Zie blz. 20, 21, 22

Opmerkelijk verhaal over
Canadese soldaat - Blz. 42

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

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

ALLE
SNOEIWERKEN

AFZAGEN, INKORTEN,
VORMSNOEI ALLE BOMEN

BEL 0477 57 21 86

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

04F4C4EB-B752-49DB-826C-944281C2ACA6.indd   1 24/02/2021   9:30:01

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

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

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

Dé juwelier die dicht bij jou staat... Afspraak aan huis, Snelle & persoonlijke service, ...
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Sticker ‘WegwijsOK’
In de brievenbussen waarop een sticker ge-
kleefd is met vermelding ‘geen reclamedruk-
werk’ / ‘geen reclamefolders’, mogen wij geen 
Wegwijs bussen. Indien dit bij u het geval 
is, en je wil Wegwijs wel ontvangen, kan je 
steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen (Ivon-
na Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker of via 
mail: info@dewegwijs.be). Wij komen dan een 
sticker ‘Wegwijs’ op uw brievenbus kleven, 
zodat onze uitdragers weten dat ze daar wél 
een Wegwijs mogen steken. - Redactie.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

Jan Callebert
Verantwoordelijke uitgever
Algemene coördinatie
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be
zet-werk@telenet.be

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist

We hebben ook gewaardeerde medewerking 
van Louis Gevaert en Gaston Raman met inbreng 
van culturele en/of historische bijdragen. Ivan 
Nimmegeers verzorgt de vaste wijnrubriek.

Wenst u als vereniging contact met één van onze 
medewerkers, stuur een mailtje naar
info@dewegwijs.be, of bel naar 0478-97 87 11 en 
wij bezorgen u de contactgegevens.

Niets uit deze uitgave van Wegwijs mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever. Jan Callebert en alle medewerkers aan 
dit maandblad aanvaarden op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor 
schade aan personen en/of goederen, die in verband gebracht kan worden 
met de in Wegwijs gepubliceerde informatie en/of advertenties.

Werken mee aan ‘Wegwijs9070’

Manu Debruyne  (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

Lees o.a. in dit nummer...
• Vaccinatiecentra blijven open .................................  5
• Boek en CD voor 25 jaar Orgelcomité ....................  8
• Claire Tillekaerts gaat met pensioen ......................  9
• Krijgt Destelbergen CO2-meters terugbetaald? ....  12
• FC Destelbergen op schema ....................................  15
• Jaarboek Oost-Oudburg voorgesteld .....................  20
• KVG Oost-Vlaanderen in de kijker ..........................  24
• Cee pil maakt grote grafiti voor ruiterschop .........  25
• Dora Friethuis stopt na 37 jaar ...............................  30
• Sosseteit reikt alweer de handjes uit ......................  31
• Mobiliteitsplan nader toegelicht ............................  34
• Nieuwe buslijn 23 nog niet in zicht ........................  39
• Gemeente halveert gezinsbelasting in 2022 ..........  41
• Verhaal over Canadese soldaat ...............................  42
• De bal gaat op de stip! ............................................  44
• Werken Dampoort kreeg eerste evaluatie .............  46
• Toekomstplannen De Lijn in onze regio.................  47
• Schoolomgevingen worden aangepakt .................  48
• Wat weten we over de Vissersstraat .......................  50
• Annelien Coorevits stak oceaan over .....................  58
• Onze vaste wijnrubriek ...........................................  62

• 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.

GRATIS AFHALEN
Kweekbak  voor vroege plantjes. 
Gratis af te halen in Laarne.
Tel 09-2309840

TE KOOP
Tomtom adaptor voor in de 
cigarette lighter in de auto, input 12/24V, output 
5V2A, zo goed als nieuw: 5 euro. Ook Tomtom go 
520 navigatie auto, nieuwprijs 220 euro, mag weg 
voor 75 euro  
weg wegens geen auto meer. Weinig gebruikt.
Info: GSM 0496-21 35 88

GRATIS
Antieke trapnaaimachine KAYSER in perfecte 
staat, volledig origineel, kan nog  gebruikt 
worden. Met mooie houten afschermkap.
Gratis mee te nemen. Info : 0472-877982

TE KOOP
Zitbank designmerk 
Montis. 
Afm. Br. 1,85m ; D. 
90cm, incl. pootjes.
Uitvoering in stof: 
zwart en geel.
Degelijk zitcomfort. Weinig gebruikt.
Spotprijs: 950 euro.

TE KOOP
Grote verzameling  bierglazen(153st) ,van 
verschillend leeftijden en  die zelfs niet meer 
bestaan: Sparta pils, Das, Robergpils, Acht, Riva, 
Akila,Atlas, Sirtus, enz…  Info 0475-214 455

TE OOP
Aardgaskachel Well Straeler, druk20/25 bar, 
vermogen 7.0 KW, zeer goede staat. Prijs o.t.k. 
Info: 0494-93 60 54

TE KOOP
Een nooit gebruikt reservewiel 195/65R15 (band 
en velg). Gekocht voor een Toyota Auris zonder 
reservewiel (Prijs o.t.k.).
Info: Geert-P_Vandewalle@skynet.be
 
TE KOOP
Kerstversiering wit/zilver: 
40 stuks (20 euro),
afzonderlijk te koop.
Staande lamp in Rijstpapier
H115x30x25 cm(15euro).
Ophangsysteem kaders:
wit metaal, 2,63m (20 euro).
GSM hoes Samsung
Galaxy A70 Love Mei (20 euro). Vochtvreters Bison 
voor navulling van 450 gr (5 euro/stuk). Alle info: 
09-230.44.88

De redactie van Wegwijs wenst iedereen
een gelukkig en gezond 2022
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Vanaf nu kan je ook oudere edities van Wegwijs & Attentie 
digitaal bekijken op onze vernieuwde website

onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan onze nieuwe webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Vergeet het afgelopen jaar 
trek uw handen uit het haar 
Want nu gaat het beginnen 

In 2022 zullen we wel winnen 

Gezondheid, liefde en geluk, 
Je zal zien onze hoo
kan niet meer stuk!

Wij willen jullie langs deze weg
een gezond jaareinde wensen 

en het beste voor 2022. 

Hopelijk kunnen we
samen van vele activiteiten  genieten.

Het ga jullie allen goed!

Het bestuur van
S-Plus Destelbergen/Heusden

Het bestuur van VIVA socialistische 
vrouwenbeweging Destelbergen/Heusden.

TE KOOP IN HEUSDEN:

CHARMANTE 
WONING MET
GEZELLIGE TUIN

3 ruime slaapkamers
Charmante tuin rondom woning 
EPC: 547 kWh/m² 

Richtprijs: 545.000 euro
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Openingsuren
Politie Destelbergen

Kerkham 3e - 9070 Destelbergen

Tel. 09/363.72.72  (dringend: 101)

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

Oproep aan de bevolking ! 
Geregeld hebben we in onze gemeente jammer genoeg te kampen met inbraken in 
woningen en/of voertuigen. Graag richten we een oproep om bij verdachte 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

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

WIJ LEVEREN

GRATIS

AAN HUIS

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 - PUZZELS - SUDOKU - GEKOELDE DRANK

Wij wensen al

onze klanten een

Gelukkig nieuwjaar !

Gekend huwelijkspaar samen overleden
Net toen deze Wegwijs klaar voor druk was, vernamen we het overlijden van 
François en Maria Desmet-Wullaert. François was de man die samen met zijn 
echtgenote Maria de doe-het-zelfzaak Desmet-Wullaert in het dorp van Des-
telbergen openhield. De zaak wordt nu, als broodjeszaak voortgezet door 
dochter Sabien. Het echtpaar was 56 jaar gehuwd, woonde samen in Gottem, 
maar was beroepshalve vaak in Destelbergen. Begin december kreeg François 
een longontsteking en moest naar de kliniek, waar ook zijn echtgenote die 
aan Parkinson lijdt en die hij verzorgde werd opgenomen. Toen zijn echtge-
note stierf brak ook het hart van François van verdriet. Beide stierven op de-
zelfde dag en werden inmiddels samen gecremeerd en begraven. We bieden 
aan Sabien en Geert Boelens onze innige gevoelens van medeleven aan. 
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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 

Vaccinatiecentra Wachtebeke en Wetteren
blijven open tot eind april
Zoals de zaken er nu voorstaan, zal het vaccinatiecentrum van Wach-
tebeke (en dat van Wetteren) openblijven tot eind april 2022. Ze blij-
ven dus zeker open tot na Kerstmis, al was dat eerst de voorlopige 
bedoeling voor de derde (booster) vaccinatieprik voor de 65+. “Op de-
ze manier kan er zonder onderbreking verder gevaccineerd worden”, 
zegt programmamanager Peter Dendooven van de vaccinatiestrate-
gie Eerstelijnszone Scheldekracht vzw die voor de organisatie instaat.

De acht burgemeesters van Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, 
Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen stonden tijdens hun 
overleg op maandag 22 november meteen op één lijn toen de beslis-
sing moest genomen worden. Eerstelijnszone Scheldekracht zal dus 
tot eind april 2022 blijven vaccineren in De Warande in Wetteren en 
Puyenbroeck in Wachtebeke.

“We maken op vlak van besmettingen een zeer zware golf door op dit 
moment. Het zijn de vaccins die ervoor zorgen dat er niet veel meer 
mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden. Wij moe-
ten de kostbare tijd en energie van onze medewerkers en 
vrijwilligers dan ook optimaal benutten om vaccins toe 
te dienen’, vatte dokter Marc Verstraeten, medisch coör-
dinator van de centra, de situatie samen. Een bijkomend 
voordeel is de duidelijkheid voor de burger: mensen kun-
nen ook voor hun boosterprik terecht in het vertrouwde 
centrum.

In beide centra is intussen een logistieke aanpassing ge-
daan zodat de zaal deels opnieuw beschikbaar is voor de 
sportclubs. Ook via deze aanpassing kunnen de centra 
nog steeds vier vaccinatielijnen organiseren per vaccina-
tiecentrum. Op die manier kan de bevolking van de acht 
gemeenten zo snel mogelijk een bijkomende prik krijgen.

De vergadering van de acht burgemeesters wenst uit-
drukkelijk de gemeenten Wetteren en Wachtebeke, net 
zoals de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen, te be-
danken voor hun blijvend engagement om de locaties ter 
beschikking te stellen. – (D.D.)

Dit zijn allemaal de vrijwillige 
medewerkers die de voorbije maanden de 
twee vaccinatiecentra draaiende hielden. 
Onder hen tal van inwoners van Heusden 
en Destelbergen. (©ELZ Scheldekracht)
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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 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 JANUARI bij ons binnen 
zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van 100 euro, 
geschonken door dranken Goossens

We vroegen aan onze lezers:

Welk huisdier vind je het leukst ?

A. Cavia
B. Papegaai
C. Tam konijn     

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. Maaike Cafmeyer 48%
B. Janine Bisschops 34%
C. Sandrine André 18%

Er waren 164 deelnemers

Winnaar werd Sammy Tanghe, 
Groenstraat, Destelbergen (48, 34, 18). 
Aangezien zijn gezin in quarantaine 
moest voor tien dagen kon hijzelf de foto 
niet afhalen bij Sleeplife. Ik nam een foto 
en ging de waardebon van 100 euro in 
zijn brievenbus steken. Proficiat !

Wonnen ook waardebonnen:  

Marina Steenwinkel,
Geert Dhooge,
Guy Jolie,
Carine Verschraegen,
Johan Malcot, Frans Lebon,
Marie-France Vandervennet,
E. Desmet,
Valère Desaegher Chiro Destelbergen zoekt 

oud-leiding
Chiro Destelbergen bestaat 75 jaar en dat kunnen we niet 
zomaar aan ons voorbij laten gaan! 
Daarom zijn wij op zoek naar iedereen die ooit bij ons leiding 
was om dat samen te vieren tijdens ons jubileum weekend op 
zaterdag 23 april. En we zoeken echt ie-dereen!  
Gelieve contact op te nemen met ons, zodat we u op de hoog-
te kunnen houden, door een mailtje te sturen naar: charlotte.
van.heuverzwyn@hotmail.com.

CHIRO DESTELBERGEN ZOEKT OUD-LEIDING
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Jos Meersman is een uitmuntend getalen-
teerd verteller, die zich geheel zal verplaat-
sen in het muzikaal fenomeen Beethoven. 
Boeiend, laagdrempelig, lichtvoetig, ont-
roerend, verrijkend. De verteller (°1951) 
studeerde musicologie aan de KU Leuven 
en was tot 2011 leraar muziekgeschiede-
nis en algemene muziekcultuur aan het 
Stedelijk Conservatorium van Leuven. Ja-
renlang was hij medewerker aan Klara op 
vrt-radio. In de jaren 80 en 90 was hij de 
drijvende kracht achter het herstel van het 
Leuvens Orgelpatrimonium en reist sinds 
1983 rond in Vlaanderen en Nederland, 
eerst als klavierspeler, nadien als verteller 
waarbij hij in de huid kruipt van diverse 
muzikale grootheden zoals Mozart, Beet-
hoven, Handel…

Vooraf inschrijven, met betaling van het 
inschrijvingsgeld op bankrekening:
BE86 4472 6005 0150, is een must. Het in-
schrijvingsgeld bedraagt 20 euro per per-
soon, Davidsfondsleden betalen 16 euro.

De meest actuele covidmaatregelen zul-
len worden opgevolgd: daarom zijn o.m. 
een mondmasker en een Covid Save Ticket 
noodzakelijk. 

Toast Literair: geniet van een optreden van
Jos Meersmans tijdens een lekker ontbijt
Na de annulatie van vorig jaar, brengt de Davidsfondsafdeling Heusden / 
Wetteren-Ten-Ede op zondag 16 januari 2022 voor de 11de keer mensen 
samen voor een toost op het nieuwe jaar, een lekker ontbijt met aperitief 
en een optreden van Jos Meersmans. Dit alles gaat door in de zaal 
Kollebloem, Leenstraat 18 te 9070 Heusden om 10.00 u.  Ook zal het verdere 
jaarprogramma voorgesteld worden.

Omdat covidmaatregelen nog al eens dur-
ven wijzigen, kan u best de website van de 
Davidsfonds Heusden / Wetteren-ten-Ede 
regelmatig consulteren.

Voetzoekers maken
oorverdovend lawaai
in Heusden
Op sociale media wordt er al vaak gewag 
van gemaakt. Vooral in Heusden hoort 
men vaak ’s avonds laat oorverdovende 
knallen die bij nader onderzoek afkoms-
tig zijn van jongeren die voetzoekers tot 
ontploffing brengen. De politie is op de 
hoogte gebracht van het fenomeen en 
kan na klachten dit niet zomaar laten 
voorbijgaan. Volgens getuigen zou het 
telkens gaan om kleine groepjes jonge-
ren die ’s avonds luide voetzoekers laten 
knallen. Het is vervelend, omdat het echt 
wel om heel harde knallen gaat met weer-
kaatsing op straten en huizen. De mensen 
zijn het beu.

De jeugdinspecteur van de Politiezone 
Rhode & Schelde werd ingeschakeld om 
het probleem aan te pakken. Blijkbaar 
maken de jongeren zich na het voorval 
telkens snel uit de voeten, want als de po-
litie arriveert is er niemand meer te zien. 
“Het is een kat-en-muisspelletje gewor-
den” zegt communicatieverantwoorde-
lijke Ronny Decuyper van de politie. De 
jongelui lopen het risico voor een zware 
verbalisatie, maar de gebruikte springtui-
gen kunnen ook voor ernstige letsels zor-
gen, en dat is een goede reden om er echt 
mee te stoppen! – (D.D.)
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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

Dat is grotendeels te danken aan orgelist Frank 
Heye één van de stichters van het Orgelcomité 
in Destelbergen. Op 16 maart 1996 werd het or-
gelcomité gesticht en dat bestond toen uit Jo 
de Raedt, Denis Vercruyssen, Astrid Verstuyft, 
Mario Van Assche, Ronald Ergo, Michael De Per-
mentier en uiteraard uit bezieler Frank Heye.
In november werd middels een orgelconcert 
het zilveren jubileum gevierd. Bij die gele-
genheid werd een fijn boek en een cd uitge-
bracht. Zonder twijfel is dit boek en de cd een 
mooie terugblik op de voorbije 25 jaar. De cd 
is een echte bloemlezing van live opnames van 
de voorbije 25 jaar. Maar zijn creatie van het 
werk ‘Destelbergen Rhapsodie’, een compo-
sitie van Heye dat werd opgedragen aan de 
gemeente Destelbergen n.a.v. het jubileum, 
en thema’s bevat van priester-musicus Félicien 
Vandenbossche (pastoor in Destelbergen van 
1956-1988) staat er nog niet op. Dat zal voor 
een volgende keer zijn denken we. Wel enke-
le andere meesterwerken, zelfs van Vivaldi. 
Met Frank Heye heeft het orgelcomité duide-
lijk een uithangbord die garant staat voor de 
specifieke orgelmuziek. Heye is dan ook een 

Boek en cd voor
25 jaar Orgelcomité Destelbergen
Het orgel van de Onze Lieve Vrouw ter Sneeuwkerk in 
Destelbergen is sinds zijn restauratie uitgegroeid tot een 
waardevol en vermaard instrument. In de kerk wordt vaak 
het orgel naast zijn liturgische functie, gebruikt als een 
concertinstrument.

figuur die tot buiten onze ge-
meente gewaardeerd wordt 
voor zijn orgelrecitals. Van hem 
bestaan al enkele cd’s met or-
gel-solo, opnamen die gemaakt 
werden in o.m. de Sint-Macha-
riuskerk in Laarne (waar hij ook 
woont), en orgelwerken in de 
Sint-Baafskathedraal n.a.v. de 
zomercyclus door het Gents Or-
gelcentrum. Ook in de dekana-
le kerk in Waregem verzorgde 
hij al de orgelwerken van Wil-
ly Snellings.
Het boek en de cd zijn wel eer-
der een collectors item voor de 
fanaten van orgelmuziek. Het is 
iets om rustig naar te luisteren, 
en het boek brengt ook een 
volledig overzicht van de vele (106 orgelcon-
certen) die Frank Heye op zijn actief heeft. Re-
cent werd Frank Heye nog gevierd omdat hij al 
dertig jaar koster-organist is in Destelbergen. 
Hij was ook vaak te horen in de H.Kruiskerk 
in Heusden. Langs deze weg willen nog even 

benadrukken dat Frank Heye de voorbije ja-
ren tal van prijzen in binnen- en buitenland 
behaalde waaronder zelfs de zilveren medail-
le van de Academie ‘Art, Sciences et Lettres’ in 
Parijs. Hij geeft ook les in Gent en Oudenaarde 
in de plaatselijke Academie. – (D.D.)
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Maatwerk is ons vak, reeds 3 generaties lang !

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

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

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

Tillekaerts wordt in februari 65 en zou dan 
normaal met pensioen kunnen gaan, maar 
ze blijft nog in functie tot eind juni 2022, 
met de bedoeling de zoektocht naar een 
opvolg(st)er te faciliteren. Die zoektocht is 
inmiddels al opgestart vernemen we.

Voor wie Claire Tillekaerts toch niet zou 
kennen even deze toelichting. Tillekaerts 
is licentiaat in de rechten en 
behaalde een postuniversi-
tair diploma management. 
Ze was voor ze CEO van FIT 
(Flanders Investment & Tra-
de) werd, gedurende zo’n 
twintig jaar advocaat aan 
de balie in Gent en combi-
neerde die functie ook met 
lesgeven aan de Universi-
teit van Gent. Een bezige bij 
dus.
Precies twintig jaar gele-
den werd Claire Tillekaerts 
gevraagd om de juridische 

Claire Tillekaerts gaat met pensioen
als CEO van Flanders Investment & Trade
Een van de meest gekende topvrouwen uit onze gemeente, CEO Claire 
Tillekaerts van Flanders Investment & Trade gaat in 2022 met pensioen. Claire 
Tillekaerts is de levensgezellin van de ook al bekende dirigent Dirk Brossé. Ze 
wonen al heel lang in Destelbergen.

dienst op te richten van de Hogeshcool in 
Gent, onder meer om de samensmelting 
met andere hogeronderwijsinstellingen 
in goede banen te leiden, maar voorts 
ook de internationale onderzoeks- en 
ontwikkelingsfondsen op te richten en 
als adviseur op te treden gedurende de 
oprichting van de Associatie Universiteit 
Gent.

In oktober 2006 werd 
Tillekaerts algemeen di-
recteur bij Flanders In-
vestment & Trade. Zes 
jaar later werd ze de 
CEO.

Tillekaerts maakt ook 
deel uit van de raden 
van bestuur van de Nati-
onale Delcrederedienst, 
het Agentschap voor 
Buitenlandse Handel, 
het Vlaams Huis New 
York, het Vlaams-Euro-

pees Verbindingsagentschap (VLEVA), De 
Warande, Ugent, CIFAL-Flanders en het Na-
tionaal Orkest van België. Claire is tevens 
voorzitter van het Internationaal Filmfes-
tival van Vlaanderen Gent, voorzitter van 
de Regentenraad en lid van het Remunera-
tie- en benoemingscomité bij de Nationale 
Bank van België.

Ze is tot slot ook lid van het Beheerscomité 
van het Belgisch Commissariaat-Generaal 
voor de Internationale Tentoonstellingen. 
Je begrijpt dat ze in haar functies ook vaak 
in het buitenland vertoeft, maar nu wenkt 
toch haar pensioen. – (D.D.)



10                              Nr. 118 - Januari 20229070

Enkele beelden van de rondgang 
van de Sint in de Ledebeek-wijk. 
(repro D.D.)

Sint kwam langs
in Gebuurtekring Ledebeek

Veel activiteiten werden afgelast omwil-
le van de coronamaatregelen, maar omdat 
het ook wel veilig kon (en met mondmas-
ker op) mochten de Sint en zijn gemaskerde 
Pieten wel rondgaan bij de kindjes van de 
Gebuurtekring Ledebeek. De burgemeester 
gaf daarvoor hoogst uitzonderlijk toelating 
nadat duidelijk werd dat het ook nog op 
veilige afstand kon en alleen voor de kin-
deren van de leden betrof. Het zal de her-
stellende voorzitter Dany Mus een enorm 
plezier gedaan hebben, dat zijn medewer-
kers het allemaal veilig hebben kunnen 
organiseren. Er werd voordien al kerst-
verlichting geplaatst, een kerststal en een 
mooi versierde kerstboom. En de Sint kwam 
net op tijd, want hij was nog maar net weer 
weg of er brak een hevige stortbui los. 
De heilige man en zijn medewerkers had-
den het duidelijk vooraf goed ingeschat.  – 
(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

Welkom op

onze grote Kerstshow !
Prijs PMD-zakken wijzigt niet
Ivago laat weten dat de blauwe PMD-zakken ook na nieuwjaar qua prijs behouden 
blijven, nl. 6 euro voor een rol van 20 zakken van 75 liter. In tal van gemeenten in 
de regio gaat die prijs van de PMD-zakken wel omhoog. In Gent en Destelbergen 
dus niet.
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Grote keuze

kaarsen en theelichten! 

Bij Kangoeroe vindt u

alles voor de gedekte tafel !

IN DECEMBER

7/7 OPEN

BEHALVE OP KERSTDAG

GROTE KEUZE

LAAGSTE PRIJZEN !!!

Welkom op

onze grote Kerstshow !
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Destelbergen was duidelijk voor op zijn tijd 
en kocht vorig jaar al uit eigen middelen 
(budget MOS, milieuzorg op school) voor 
alle klassen van het basisonderwijs, en de 
verschillende scholen in de gemeente zo’n 
metertje. Het is zodanig ingeburgerd dat 
men het niet meer kan missen vernemen we. 
Het kan ook iets meer, want andere vluchti-
ge stoffen worden ook gededecteerd. Maar 
het staat wel los van het feit dat er toch nog 
hier en daar een corona-uitbrak was, maar 
dat is een compleet ander gegeven. Meestal 
waren dat kinderen of leerkrachten die be-
smet waren, waardoor een klas in quaran-
taine moest. Het CO2 metertje geeft wel aan 
of de klas moet verlucht worden en dat is op 
zich een goede zaak, want besmette men-
sen (of kinderen) ademen bio-aerosolen uit, 
kleine druppeltjes waar partikels van het co-
ronavirus inzitten weten we inmiddels.
Mijn punt nu is: gaat Destelbergen het geld 
dat men daarin investeerde, kunnen recu-
pereren van de onderwijsminister? Die zou 
daar volgens de laatste gegevens zo’n ruim 
8 miljoen euro voor uitgetrokken hebben. 
En het is dus niet de bedoeling dat alleen 
klassen die nog niet zo’n metertje hebben 
bediend worden, het mag ook hier waar 
men op zijn tijd even vooruit was. Als on-
ze info klopt heeft zo’n individueel metertje 
125 euro gekost x zoveel klassen natuurlijk.
Zelf heb ik me overigens ook zo’n CO2-me-
tertje gekocht. Niet dat er bij mij thuis veel 
volk over de vloer komt, maar gewoon uit 
nieuwsgierigheid. Ik heb daarvoor de markt 
afgetast, want die CO2-meters waren een 
tijdlang uitgeput, en er zijn verschillende 
modellen, er is dan ook veel vraag naar. Het 
is belangrijk om weten of uw ruimte goed 

Krijgt Destelbergen CO2-meters terugbetaald van onderwijsminister?
Onderwijsminister Ben Weyts is nu toch overstag gegaan om voor alle 
klassen in het Vlaams  onderwijs CO2-metertjes te kopen. Of de klasruimte of 
uw ruimte bij u thuis goed verlucht is, kan je aflezen aan zo’n metertje.

verlucht is en je dat kan checken op zo’n 
CO2-metertje. Zo weet ik nu dat de ppm 
(parts per million) in normale omstandighe-
den in de buitenlucht ongeveer 450 ppm is. 
Tot 800 ppm is het binnen vrij veilig. Qua 
besmettingsrisico wordt het gevaarlijk als 
je boven de 1.000 ppm gaat. Hoe snel die 
waarden stijgen, is afhankelijk van de groot-
te van de ruimte en het aantal mensen dat 
erin zit, maar het kan snel gaan. In een auto 
bv. met drie inzittenden zit je na enkele mi-

nuten babbelen al makkelijk ver boven de 
risicowaarde, aan 2.000 of 3.000 ppm. Thee-
lichtjes versnellen bv. het verbruik van zui-
vere lucht, waarbij zuurstof wordt omgezet 
in koolzuur. Wie dus veel kaarsjes aansteekt 
voor de sfeer zal vaker eens de ruimte moe-
ten verluchten. Een gewone ventilator is ze-
ker geen goede oplossing, die ververst de 
lucht niet maar zorgt voor een luchtstroom 
die misschien virusdeeltjes gaat verspreiden. 
Een verticaal ventilatiesysteem is dan veel 
beter, want dan wordt de vuile lucht naar 
boven afgezogen. Maar goed ik ben geen 
specialist, wat ik wil benadrukken is dat zo’n 
CO2-metertje die nu ook vaak opduiken in 
klassen en bedrijven en al zeker in de hore-
ca zeker hun nut hebben. – (D.D.)
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Vanaf 4 januari :
Stockverkoop Rodania

Tientallen uurwerken aan -50%

Naast de werking in Gent, is vanaf 2021 
ook de werking opgestart in de stad 
Antwerpen. Een opstart in ruimer Oost-
Vlaanderen wordt voorzien eind 2021.

Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van 
kinderen uit maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen vergroten via buurtsolidariteit. 
De vzw biedt al jaren gratis schoolse on-
dersteuning aan gezinnen met kinderen in 
de derde kleuterklas, het eerste en tweede 
leerjaar. De vrijwilligers van Uilenspel bege-

Uilenspel werkt
via buurtsolidariteit
Uilenspel werd eind 2008 opgestart als grass-roots organisatie 
in Gent op initiatief van een aantal buurtbewoners. 
Ondertussen is Uilenspel een volwassen non-profitorganisatie 
met ongeveer 300 vrijwilligers die omkaderd worden door 
acht teammedewerkers en 1 coördinator.

leiden volgens de principes 
van spelend leren minimaal 
1 uur per week een kind 
aan huis in de eigen buurt. 
Ook de ouders worden bijge-
staan in de schoolse context. 

Sinds dit schooljaar worden in Gent 
ook tieners uit het vijfde en zesde leerjaar 
ondersteund in hun aanloop naar het secun-
dair onderwijs. De vrijwilliger gaat verder 
aan de slag met de oriënteringsoefening 

waar men op school mee 
start. Men vertrekt vanuit 
mogelijkheden en posi-
tieve oriëntering, nl. vanuit 
talenten en interesses.
De belevingswereld en het welbevinden 
van het kind staan centraal. Daarnaast gaan 
ze aan de slag rond algemene studievaar-
digheden en motivatie. De vrijwilliger kan 
de ouders ook praktische ondersteuning 
bieden bij het zoeken naar, aanmelden en 
inschrijven bij een nieuwe school. Hierbij 
is er ook aandacht voor versterking van de 
digitale vaardigheden van zowel ouders als 
kind.

Daarnaast worden de gezinnen mee op 
sleeptouw genomen door de vrijwilligers 
naar activiteiten van Uilenspel en buurt-
activiteiten. Uilenspel werkt nauw samen 
met de buurtscholen, buurtorganisaties en 
stadsdiensten.

Kriebelt het om zelf aan 
de slag te gaan
als vrijwilliger?

Alle info is te vinden op 
www.uilenspel.be. Of 
scan de QR-code.

Uilenspel kan zeker nog 
een extra financieel duw-
tje in de rug gebruiken. Dit kan ondermeer 
via de aankoop van het fotoboek ‘Gent/
Ghent’. Jouw steun gaat integraal naar dit 
project.
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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

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND

20 duurzame 
appartementen

ruime fi etsenstalling 
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

10 appartementen 
verkocht
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          Wij wensen U een spetterend 

Karin, Ronny en het voltallig team

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

>>>> Vanaf 1 januari 2022 gesloten op maandag <<<<

Gesloten

>>>> Vanaf 1 januari 2022 gesloten op maandag <<<<

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

Maarten De Rocker 
organiseerde
eerste wijn degustatie
Officieel is hij gekend als piloot bij KLM, maar 
hij is ook in Heusden bekend als de zoon van 
kinesist Dirk De Rocker (actief bij verschillen-
de sportclubs). We hebben het over Maarten 
De Rocker, die op 25 november een eerste 
degustatie van Geste-wijnen organiseerde in 
bijberoep in de kinepraktijk van zijn pa. Het 
is een start-up import handel met focus op 
kwalitatieve producten waaronder wijnen en 
champagnes. Maarten is gepassioneerd door 
wijnen en kreeg meteen een goede opkomst 
uit Heusden en Destelbergen. Hij denkt na 
lang twijfelen na over de combinatie piloot 
zijn en de liefde voor de wijnhandel, maar 
dan meer specifiek voor de ‘kleinere’ famili-
ale wijngaarden. “Mijn job als piloot bij KLM 
stelt mij in staat om een verfijnde collectie 
uit te bouwen. We hebben nu een website 
waar je aanvullende info kan vinden www.
gestewijn.be – “Het is een beetje een pas-
sie geworden, en we kijken uit wat we er 
voort mee kunnen aanvangen”, benadrukt 
Maarten. De levering na onze eerste wijnde-
gustatie is al aangevuld want de feestdagen 
komen er snel aan. – (D.D.)

De omslag kwam er duidelijk in decem-
ber, met eerst de inhaalwedstrijd op 
Merendree (2-4), waarna ook tegen Sint-
Laureins (2-1) en Lovendegem (1-4) voor 
drie overwinningen op rij zorgden. Na de 
heenronde staat Destelbergen er dus ta-
melijk goed voor met een kleine kloof op 
de eerste achtervolgers. Zelfs Maldegem 
is nog niet buiten schot, want de gedood-
verfde favoriet moet nog naar de Kerk-
ham komen.
Bij FC Destelbergen droomt men heime-
lijk van meer, maar trainer Bontinck blijft 
met de voetjes op de grond: “Het sei-
zoen is nog lang en we maken dan wel 
veel doelpunten, we krijgen er ook wel 
eens binnen. Het is vaak knokken voor de 
overwinning, maar de sfeer in de ploeg is 
prima en dat opent perspectieven”. Mis-
schien kunnen ze nog mikken op de eind-
ronde denken we, maar de trainer houdt 
die boot nog even af. “Eerst verder wer-
ken, en dan zien we wel wat de toekomst 
brengt. We zitten op schema en dat is 
heel belangrijk, al de rest is een bonus”. 
– (D.D.)

FC Destelbergen perfect op schema
De doelstellingen die zowel de club als trainer Benny Bontinck zich 
voorhielden bij de start van de competitie, worden halfweg het 
seizoen echt wel perfect ingevuld. FC Destelbergen had de ambitie om 
binnen de eerste vijf te eindigen en na de eerste helft van het seizoen 
staat men op een gedeelde tweede plaats, op nauwelijks twee 
punten van leider SK Maldegem. De ploeg had in november een klein 
dipje omdat toen ook enkele sleutelspelers ontbraken zoals Adriaan 
Martiny, Sefa Isci, Enes Akbulut en zelfs kapitein Kevin Van Damme. 
“We hebben dit nog tamelijk goed kunnen opvangen”, vertelt Benny 
Bontinck, “want het is altijd wat moeilijk om met spelers te schuiven. 
Maar ik denk toch dat dit een sterk punt is van ons, we kunnen de 
groep goed gemotiveerd houden en iedereen krijgt zijn kansen, ook al 
moet men soms eens op de bank terechtkomen”. 
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@evenementenradio_vrob

Evenementenradio VROB

www.vrob.be Luister live
97.2 mHz
vrob.be

én ontdek ons in de 
Radio Belgium-app! 

Vier samen met ons de mooiste tijd van het jaar! 

van 26/12/2021 tot 09/01/2022
Vanuit het Speurdonkhof, Busstraat 11 te Zaffelare

Kom gerust langs om te proeven van 
live radio, om te genieten van live optredens 

en om gezellig samen te zijn!
Ontdek de optredens via onze website en sociale media! 

Gault&Millau geeft scores
aan Destelbergense koks
In de nieuwe Gault&Millau staan maar liefst 
vier koks uit Destelbergen of Heusden met 
een vermelding. Officieel zal je alleen het 
nieuwe restaurant Bruun (14) en Corboo (12) 
aantreffen met een link aan Destelbergen, 
maar er zijn ook nog twee chef-koks uit on-
ze gemeente die in de prijzen vallen met hun 
zaak, maar die evenwel niet in Destelbergen 
gevestigd zijn. Zo krijgt ‘Lys d’Or’ van Ignace 
Wattenberge uit Heusden (13,5) en Davy 
Celen en Sarina Van Heule (de dochter van 
Braemhof-eigenaar Luc Van Heule) uit De-
stelbergen (12) met Culix uit Merelbeke in de 
nieuwe Gault&Millau. Mooie scores, waar-
bij vooral nieuwkomer Bruun opvalt. Beide 
broers Ruben en Pieter De Maesschalck had-
den al voor sterrenrestaurants gewerkt waar 
ze ervaring opdeden. In Frankrijk hielpen ze 
‘La Table’ in een luxeresort aan een Miche-
linster en die ervaring nemen ze nu mee in 
hun gastronomisch restaurant Bruun. Destel-
bergen en Heusden hebben nog meer goe-
de restaurants en daar lees je vaak over in 
Wegwijs, en die brengen ook vooral degelij-
ke kwaliteit voor een juiste prijs zonder mee 
te dingen aan Michelin of Gault&Millau. – 
(D.D.)

STEUN ONZE  LOKALE HANDELAARS !

NIEUW IN CAFE
DE NIEUWE ADMIRAAL

Dendermondesteenweg 228
Destelbergen

De vroegere feestzaal is nu

snooker- en biljartzaal!
Na een jaar hard werken

kunnen we deze biljarts ‘inspelen’
op zondag 26 december.

Tevens gelegenheid om 
sportwedstrijden te volgen op

GROOT SCHERM !

Gezellige lounge-hoek voor 
toeschouwers.

Van zodra de corona-cijfers het toelaten 
doen we een ‘officiële opening’.

OPENINGSUREN
BILJARTZAAL:

vrijdag: 16 tot 23 uur
zaterdag: 11 tot 23 uur
zondag: 11 tot 23 uur
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

27 appartementen
1 handelsruimte

ondergronds parkeren
TE KOOP

PROJECT SIFFERHOF
Blauwersstraat 16 LievegemVERLAAGD 

BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

1, 2 of 3 slaap kamers  |  ruim terras
Exclusief en rustig wonen  |  hoogstaande architectuur

In hartje Lievegem en op wandelafstand van horeca en winkels 
Rustige, groene parktuin  |  ondergronds parkeren mogelijk

REEDS 45% VERKOCHT  |  WERKEN AANGEVAT

TE KOOP: LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

27 appartementen  |  1 handelsruimte
1, 2 en 3 slaapkamers  |  ruime zonneterrassen
Stijlvolle binnentuin  |  ondergronds parkeren

REEDS 50% VERKOCHT

Drapstraat 31-33 Nazareth
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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

ZONDAG 23 JANUARI 2022 OM 9.30 U
ZAAL PIUS X, Bredenakkerstraat 31 (school), Destelbergen

TOAST LITERAIR 
 Een heerlijk ontbijt én een wervelende show!
We verwelkomen: ”De Kip van Troje”

Kip Van Troje is een professioneel, on-
gesubsidieerd theatergezelschap. Ze 
bieden heel wat  familievoorstellingen 
aan. Hun voorstellingen worden stuk 
voor stuk gekenmerkt door de sterke 
betrokkenheid met het publiek. Bo-
vendien werken deze mensen innove-
rend, pedagogisch en creatief. Mede 
door de muziek- spel- en lichttechniek 
zijn hun voorstellingen voldoende  
laagdrempelig. Zo willen zij niet bele-
ren, maar inspireren!
Ze brengen voor ons:
“Zoete Zoute Woorden, Warme Arme Charmewoorden”…

Ze vergasten ons op  veel literair 
lekkers en schotelen zelf een pot-
pourri heerlijks voor door grepen 
uit het werk van heel wat steen-
goede  auteurs: Herman De Conin-
ck, Guido Gezelle,  Eddy Van Vliet, 
Judith Herzberg, Martinus Nijhoff, 
Willem Elsschot, Drs. P., Toon Tel-
legen, Rutger Kopland, Paul Van 
Ostaijen, Eduardo Galeano, Percy 

Shelley, Bertolt Brecht, Heinrich Heine, Louis Paul Boon e.a. Een 
lust voor het oor na het verwennen van  de maag.
Laat ons hopen dat corona niet opnieuw  roet in het eten 
strooit, dan kan deze bijzonder fijne activiteit doorgaan in de 
zaal Pius X, Bredenakkerstraat 31 (school). Deze voorstelling  
staat open voor jong en oud ! 
Deelnameprijs: Basis 25 euro - Leden Davidsfonds: 20 euro
Graag vooraf inschrijven (vóór 20 januari 2022): www.dfdestel-
bergen  of tel. 09/228 80 29. Rek. nr.  Davidsfonds Destelbergen:
BE24 9793 0548 5438. Betaling = bevestiging van inschrijving. 

LIDMAATSCHAP DAVIDSFONDS? 
Voor 40 euro (en daar kan je met moeite 1 keer gaan eten in 
een restaurant…) of wat méér indien je boeken kiest,  kan je lid 
worden van Davidsfonds. Voordelen?
• Korting op alle evenementen en boeken (zie bvb Toast lite-

rair…) 
• Ledenprijs bij Davidsfonds Academie (interessante cursussen) 
• Korting bij Davidsfonds cultuurreizen
• Ledenkrant en cultuurvoordelen via mail.
• Aanbiedingen bij méér dan 70 cultuurhuizen in Vlaanderen 

en Brussel ! 

KEN JE DE SCHOOL-BIB-BON???
Je kan boeken schenken aan de school van je 
(klein)kind). Zo zorgen we samen voor de lees-
bevordering in Vlaanderen en Brussel. En… je 
krijgt er alle Davidsfondsvoordelen bovenop, 
want je bent automatisch 1 jaar lid van Da-
vidsfonds! 
Kostprijs per bon: 40 euro

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

SUPERSOLDEN
JANUARI

-20%  -30%  -40%  -50%

DECEMBER KORTINGEN:
KOPPELVERKOOP !

EXTRA OPEN: MAANDAG 3/1
VAN 10 UUR TOT 17 UUR

S
U

P
E

R
S

O
L
D

E
N

LINGERIE, NACHTMODE,
ONDERGOED
Dames en Heren

SLOGGI:
3 + 1 GRATIS

Welkom, Lin & Jirina

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

Ere-politiecommissaris
Antoine Verstraete
overleden
Oud-politiecommissaris Antoine Verstraete 
(81), in zijn loopbaan vele jaren politiecom-
missaris van Sint-Amandsberg in de periode 
net voor de eeuwwisseling, is in de eerste 
week van december overleden. Hij woon-
de al enkele jaren in Destelbergen waar 
hij genoot van zijn pensioen. Antoine Ver-
straete was zijn hele loopbaan actief bij de 
politie en startte op de 12e wijk in Gent. Na 
een examen van officier kwam hij terecht 
bij de Recherche, waarna hij promoveerde 
tot politiecommissaris in Sint-Amandsberg. 
Hij volgde daar zijn voorgangers Albert 
Clauwaert en Sorgeloose op. – (D.D.)

Jeugd FC Destelbergen in de kijker
Zowel in de WM Youth Cup als in de Jeugdcup Het Nieuwsblad doet de jeugd van FC Destel-
bergen het heel uitstekend. In de WM Youth Cup is Destelbergen samen met KFC Merelbe-
ke één van de ploegen die nog zes deelnemende teams in actie heeft. Dat is enorm veel, wat 
wijst op een sterke jeugdopleiding. In de Jeugdcup zijn er ook nog verschillende teams van 
FC Destelbergen die zich al selecteerden voor de wedstrijden na nieuwjaar. In deze laatste 
cupwedstrijden moesten ook al veel wedstrijden verplaatst worden, maar FC Destelbergen is 
daar met de meeste ploegen nog actief. – (D.D.)
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De presentatie van het jaarboek is de spreek-
woordelijke kers op de taart van een  heem-
kundige kalender vol gevarieerde activiteiten. 
Elk jaar - afwisselend op een andere locatie - is 
het een verdiende ode aan alle heemkundige 
doorduwers die de plaatselijke geschiedenis 
mee in kaart brengen. En die het vroegere 
dorpsleven toekomstgericht behoeden voor 
de vergankelijke nevels van de tijd. Die toe-
komst behoort nog altijd het verleden toe en 
een volk dat zijn geschiedenis vergeet, is een 
verloren volk. De vorsers en auteurs dragen 
de boeiende kennis en geschiedschrijving over 
het lokaal verleden nog altijd een warm hart 
toe. Ze doen dat gepassioneerd en gedreven. 
In een vaak - solitaire en moeizame - zoek-
tocht naar nog onontgonnen (deel)aspec-
ten in het aangekleefde onderzoeksgebied. 
Zeg maar Destelbergen-Heusden, Lochristi en 
vroegere gemeenten, de Gentse deelgemeen-
ten Sint-Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, 
Mendonk én de oorspronkelijke Gentse wij-
ken Meulestede en het Sint-Baafsdorp. Helaas, 
driewerf helaas, de jaarlijkse feestontmoeting 
tussen een pak gelijkgestemden met een obli-
gaat drankje en knusse gezelligheid, kon ook 
dit keer niet doorgaan. Voor het tweede jaar 
op rij nu al. Bedreigd en bezwaard door de hy-
giënische crisis die ons wereldlijk al maanden 
in de greep en in de ban houdt. Reden tot vie-
ren was er nochtans genoeg. Het was krék de 
25ste jaarboekvoorstelling, ook al de tiende in 
kleur en volgend jaar bestaat de heemkundi-
ge kring De Oost-Oudburg zestig jaar. Die is 
- naar vorm en inhoud - nu al een briljant ge-
slepen… diamant. 

Corona 
Het bestuur moest al bij vorige editie het ver-
trouwde stramien loslaten én creatief herden-

Jaarboek Oost-Oudburg
‘zoomt’ mee in coronatijden…
Het 58ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is uit. Door 
corona verliep de voorstelling via het onlineplatform ‘zoom’. Een schaars 
groepje auteurs, pers, medewerkers én de plaatselijke burgemeester Elsie 
Sierens maakte - coronaproof - de uitzending en registratie in zaal Berghine, 
Dendermondsesteenweg mee. De lezenswaardige kanjer - 565 bladzijden -  
laat dit keer vooral Destelbergen aan bod komen…

ken. Anders gezegd, het onlinescherm werd 
toen het eigentijds normaal. En meteen de op-
stap en de uitweg naar een virtueel ‘blij weer-
zien’. Het moet gezegd, de Oost-Oudburg 
klaarde professioneel de klus. De boeiende, 
gevarieerde en doordachte voorstelling be-
wees dat heemkundige vorsers die zich  voor-
al over het verleden buigen, best beslagen 
zijn in innovatieve communicatietechnieken. 
Met zopas een nieuwe digitale stap vooruit. 
De kring ontdekte nu ook het onlineplatform 
‘zoom’. Als modern interactief communicatie-
middel met de kijkers en de luisteraars die vir-
tueel ‘aan de draad hangen’. Met dank aan 
bestuurslid Nicole Van Remoortere en het 
technisch team van inwoner en cineast (cul-
tuurinbeeld.be) Luc Van Vreckem en zijn com-
pagnon Chris Vereecken. Dat een inleidende 
en kleurrijke voorstelling over het Destelberg-
se natuurgebied Damvallei diende uitgesteld, 
mocht corona extra op zijn rekening schrijven. 
De voorstelling verliep zowat vlekkeloos. Op 
wat gebruikservaring na. 
Vooraf gaf voorzitter Louis Gevaert een dank-
bare pluim aan het redactieteam dat de tijd-
schriften en het jaarboek mee gestalte geeft. 
Behalve Louis zelf, zijn dat Martine Van Lan-
cker, Maria De Groote, Ignace Van Driessche 
en Frederik Vanderstraeten. Voorts bracht hij 
de voornaamste activiteiten van het afgelo-
pen jaar in herinnering. Zeg maar, You tube-
filmpjes over de auteurs van vorig jaar, vier 
grensverleggende tijdschriften ‘Heemkundig 
Nieuws’, een digitale gids over Gent en een 
heemkundige kaart (en gemeentelijke app) 
over intussen 330 kapelletjes. Maar ook lofbe-
tuigingen voor de erg actieve kringleden bij 
de recente vieringen in het onderzoeksgebied: 
800 jaar parochie Zaffelare, 100 jaar Beervelde 
en het 10-jarig bestaan van de Cultuurmarkt in 

Melle. Om de jaarlijkse grote boekenverkoop 
in de Sint-Amandsbergse begijnhof niet te ver-
geten. U leest er meer over in zijn bijdrage in 
het jaarboek.
Ondanks moeilijke verenigingstijden zijn er 
ook nog altijd toekomstplannen. Zoals ge-
zegd, is de kring in 2022 krék zestig jaar bezig 
en gaat ‘Heemkundig Nieuws’ een vijftigste 
editie tegemoet. Voorts is er de aanmaak van 
een heemkundige kaart met alle molens in 
het werkgebied. Het gaat om alle wind-, wa-
ter-, tred- en rosmolens. Maar ook om de nieu-
we windturbines die er zijn of nog aankomen. 
Een andere ambitie is om in het register van 
de 2.450 gepubliceerde artikel, elke bijdrage 
van een aantal trefwoorden te voorzien even-
als een oplijsting van de belangrijkste voorko-
mende namen. En bovenal zijn ook nieuwe (en 
jonge) krachten meer dan welkom. Ook het 
schrijversbestand mag groter. “Hopelijk kan 
het een volgende keer in een warme zaal, met 
een deugddoende babbel tussen pot en pint” 
sloot Louis Gevaert af. Corona-bier smaakt ‘hy-
giënisch’ nu eenmaal niet lekker…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Luc VAN VRECKEM  

Alle auteurs samen op de foto met burgemeester Elsie Sierens.
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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)

Burgemeester Elsie Sierens had lof voor de gedwongen, maar goed 
uitgewerkte digitale inspanningen via ‘zoom’. “Dat is niet evident, 
eigenlijk iets uniek en dat blijft best ook zo”. Als wensdroom op be-
tere hygiënische tijden. In haar inleiding verwees ze naar een citaat 
van Johann Wolfgang von Goethe: ‘Het beste dat de geschiedenis 
ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt’. Ze trok die pa-
rallel door naar de onderscheiden auteurs. Met een extra verwijzing 
naar heemkundig ouderdomsdeken Frederik Vanderstraeten en re-
porter Manu Debruyne van deze WegWijs. 
Met als titel “Hoe CMBV Sint-Amandsberg groeide binnen het na-
tionale en regionale netwerk Markant”, beschrijft Frederik Vander-
straeten een halve eeuw verenigingsleven tussen 1970 en 2020. Hij 
kon daarvoor beroep doen op grotendeels intact gebleven archie-
ven én de hardnekkige kwaliteitsijver van de bestuursdames. Notoir 
Gents geschiedschrijfster Beatrix Bailleul doet het relaas van “Philo-
mena Scheire uit Heusden en haar Gentse levensdroom”. Daarvoor 
bestudeerde ze het leven van de dame en plaatste dat in een ruimer 
kader. Gelokt door een familielid dat de leiding had over een religi-
euze gemeenschap aan de Sint-Antoniuskaai. Luc Fiems pleegde een 
vulgariserende bijdrage over “De Heilig Kruiskerk van Heusden en 
haar religieus erfgoed. Een verhaal over meubilair, beelden, schilde-

Jaarboek zet Destelbergen
in het licht…
De 58ste uitgave van het jaarboek van De Oost-
Oudburg ‘zoemde’ (!) dit jaar in op Destelbergen. 
Met zaal Berghine als uitverkoren locatie voor de 
voorstelling. Corona besliste daar evenwel anders 
over. Dat deed niets af aan de boeiende bijdragen 
én het enthousiasme van de onderscheiden auteurs. 
Uiteraard op afstand en met mondmasker, behalve als 
ze zelf aan de beurt waren…

rijen en glas-in-lood ramen. Met uit-
voerig relaas over de oude en nieuwe 
kerk en het vele interieur. Met het 
kooreinde als meest intrigerende… 
Inwoner Manu Debruyne, verslagge-
ver van Wegwijs 9070, ging op zoek 
naar de roots en de uitstraling van 
zijn grootvader “René Debruyne”. Die 
was ooit tweevoudig nationaal voor-
zitter van het ACV en de allereerste 
vrijgestelde van het Middencomité, de 
voorloper van de christelijke vakbewe-
ging. (Zie elders in dit nummer). Inwo-
ner Dirk Uyttendaele uit Desteldonk 
vertelt uitvoerig over het “Schilderij Het Laatste Avondmaal in de Onze-Lie-
ve-Vrouw Geboortekerk in Desteldonk”. Dat werd toegeschreven aan Jacob 

Jordaens maar door experten - vooralsnog of definitief - 
ontkend. Dat laatste blijft tot op vandaag een vraag-
teken en nog meer een discussiebasis. Want herken-
ningspunten zijn er zeker… Gentenaar Marc Rummens 
maakt ons wegwijs in de geschiedenis van “De stedelij-
ke basisschool Victor Carpentier te Meulestede”. In die 
tijd een bekende locatie in het stedelijk onderwijsnet. 
In het spoor van De Feniks in de Acaciastraat. Voor ie-
mand die al lang in de wijk aan het Sint-Pietersstation 
woont, is dat - gezien de cultuurverschillen - geenszins 
een evidente onderwerpkeuze. Wim Maes schetst de 
figuur van “Emiel Verschraegen” en een stuk onbe-
kende familiekroniek. Jan Fleurbaey die van “André De 
Cock 1935-2005. Waardigheid voor de armsten”. Over 
de man met een breed maatschappelijk engagement, 
die in 1992 werd bekroond met de prijs van de Liga 
van de Mensenrechten. Beiden waren niet lijfelijk pre-
sent op de voorstelling. Gelukkig is er het… jaarboek. 
Het duo Rudy De meester en Antoon Standaert zetten 

hun sportieve schouders onder het “Wielren-
nen tot 1990 binnen het werkgebied van de 
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg”. Alles 
begon met een fotoverzameling van streek-
renners. Dat Antoon ooit nog zelf wielrenner 
was, fietste allicht mee. Het leverde hem in 
Berghine geen azalea (als bedanking aan alle 
werkers), wel een heuse zegetuil op. Voorzit-
ter Louis Gevaert herinnert in de slotbijdrage 
dan weer aan de vele activiteiten van het 
voorbije werkjaar en zet die chronologisch op 
een overzichtelijk rijtje.
Alles goed voor een kanjer van 565 bladzijden 
lees- en informatiegenot. Prijs voor het jaar-
boek 30 euro voor niet-leden. Meer op web-
stek www.deoostoudburg.be. Wie interesse 
heeft voor de digitale nieuwsbrief kan mailen 
naar louis.gevaert@dsmg.be  

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Luc VAN VRECKEM  
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Burgemeester Elsie Sierens
toont trots het lijvige jaarboek.

Louis Gevaert in gesprek met 
journalist Eric Van Laecke.
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Auteur Manu - alias Emmanuel - Debruyne is 
voor alles nog altijd een bezige bij. Hij werkte 
gedurende vele jaren tot aan zijn pensioen bij de 
vroegere arbeiderskrant Het Volk aan de Gentse 
Forelstraat. De inwoner van Destelbergen was 
in al die tijd ook regionaal free-lance verslag-
gever en persfotograaf. Vandaag zet de 76-ja-
rige journalist zijn uitgebreide ervaring en zijn 
pennenvruchten verder op papier in de uitgaven 
van WegWijs Noord (Sint-Amandsberg) en voor-
al in WegWijs 9070 (Destelbergen-Heusden). Dat 
laatste is momenteel aan een 118de nummer toe 
en draagt tot op vandaag de stempel van zijn 
schrijvershand. Dat iemand als hij nog de tijd 
en de energie vindt om bovenop aan grondig - 
geenszins een overdrijving - onderzoekswerk te 
doen, tart eigenlijk de verbeelding. Of eigenlijk 
weer niet. We herkennen onszelf in hem. Zeg 
maar, altijd geëngageerd bezig, immer gedre-
ven op zoek naar nieuws, erg toegankelijk voor 
medemensen en bereid om informatie te delen 
met wie daarom vraagt. En altijd weer tijd vrij-
maken, ook als die er nooit is. Met als voortdu-
rende en bezwarende splijtzwam, ook nog eens 
moeilijk van neen kunnen zeggen…  
De zoektocht naar wie en wat zijn grootvader 
was, werd ‘getriggerd’ - zoals dat vandaag heet - 
door de uitspraak van twee eminente en eru- Dankzij hem,

kregen we betaalde vakantie!
René Debruyne was een eenvoudige bak-
kersgast, afkomstig (1868) uit het West-
Vlaamse Haringe (Roesbrugge-Haringe). 
Zeg maar van aan de schreve. Bachten 
de Kupe dus. Hij was de eerste - niemand 
deed hem dan voor -  vrijgestelde van de 
‘Christene vakverenigingen van Gent’, 
het zogenaamde Middencomité. In 1896 
de voorloper van de latere christelijke 
vakbeweging ACV waarvan hij aanvan-
kelijk secretaris, later tweevoudige voor-
zitter werd. Met overigens een duidelijk 
verleden in Melle waar hij als tienjari-
ge wees werd geplaatst in een landbou-
wersgezin. Tussen 1921 en 1939 was hij 
ook actief als volksvertegenwoordiger 
op de ‘Katholieke Lijst’. Hij woonde toen 
in Gent maar stond op de Kamerlijst van 
Brugge en kreeg veel voorkeurstemmen. 
Debruyne had een goede kijk op de pro-
blemen van de arbeiders en wist die op 
een adequate manier aan te pakken. Bij 
werkstakingen was hij vaak de bemidde-
laar tussen het werkvolk en de werkge-
vers. Hij genoot van beide kanten ontzag 
en respect. Ook al had hij soms twee pet-
jes op. Als volksvertegenwoordiger lan-
ceerde hij een aantal wetsvoorstellen. 
Zoals de regeling voor verminkten en 
blinden en het ouderdomspensioen voor 
mijnwerkers. En niet in het minst dat van 
de betaalde vakantie dat fundamentele 
grenzen verlegde in eenieders (arbeiders)
gezin. Dankzij hem, genieten we dus nog 
altijd van ‘betaalde vakantie’…

Eric VAN LAECKE   

René Debruyne schreef vakbondsgeschiedenis
Het 58ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg reikt ook een 
geëngageerde brok vakbondsgeschiedenis aan. Collega en medewerker 
aan WegWijs Manu Debruyne uit Destelbergen brengt het verhaal van zijn 
grootvader René. De man was destijds nationaal voorzitter van het ACV en 
lag aan de basis van de ‘wet op de betaalde vakantie’. Een arbeidersdroom 
die toen werkelijkheid werd…

diete professoren Jan De Maeyer en Emmanu-
el Gerard. Die waren van oordeel dat “René 
Debruyne in de geschiedenis niet de eer kreeg 
die hem toekwam’.  Aan een journalist moet ge 
dat geen twee keer zeggen, ook al was de uit-
daging groot. Zelf heeft Manu zijn grootvader 
nooit gekend. Hij ging aan de slag met een stuk 
familiearchief dat zijn acht jaar jongere zus hem 
toestopte. Het was de start van een intensieve 
exploratie aan documenten, fotobeelden, na-
trekken van stamboeken, grasduinen in burger-
lijke archieven enz. De auteur ging niet over één 
nacht ijs en wou alles weten. Het napluizen van 
geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten inbe-
grepen. Tot het integraal kopiëren van een stuk 
familiekroniek die in het bezit was van een jon-
gere neef. Het hield niet op. De hele leef- en 
loopbaan van de man werd minutieus in woord 
en beeld gezet en alle mogelijke adressen opge-
zocht. En niet in het minst werden ook de ver-
schijningsarchieven van zijn vroegere werkgever 
Drukkerij Het Volk nageplozen. Dat leverde 900 
bladzijden op waarin de naam René Debruyne 
voorkwam. Als geëngageerde telg en toenmalig 
voorzitter van de arbeidersbeweging - ook Ma-
nu was destijds ACV-afgevaardigde - was dat niet 
helemaal onverwacht, maar nog altijd indruk-
wekkend. De maandenlange zoektocht leverde 

een aantal roemrijke vaststel-
lingen op. En vooral ook een 
beklijvend en lezenswaar-
dig verhaal over iemand die 
zich rigoureus inzette voor de 
christelijke vakvereniging. Het 
leverde de auteur een deugd-
doende bedanking op van de 
nog levende ACV-voorzitters 
Willy Peirens, Luc Cortebeeck 
en Marc Leemans. Die overi-
gens benadrukten dat ze van 
de geschiedenis te weinig wis-
ten. Waar heemkunde al goed 
voor is… Op de boekvoorstel-
ling hield de auteur het kort 
“je kan alles lezen in het jaar-
boek”. Ook koopmansgeest 
is hem dus niet vreemd… (zie 
ook kaderstukje).

Eric VAN LAECKE                  

Dit is de meest unieke foto uit collectie Manu: de stichters van het A.C.V. in 1912!
Ook al is dit beeld niet 100%, het is wel heel oud... Op de foto vlnr. J. Van Dijk, pater Georges Ceslas 
Rutten, Hendrik Heyman, Victoire Cappe, René Debruyne (secretaris), Evarist Van Quaquebeke.
Tweede rij: Georges Goetgebuer, Isidoor Degrève, E. Vossen, L. Christophe en A. Lampe.

Schilderij die hij 
kreeg in 1930 
(nationaal congres 
in Luik).

Aan zijn bureau in de Holstraat: 
René Debruyne (ingekleurd).

Louis Gevaert en Manu Debruyne 
in volle concentratie...
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Vlaamse actieve senioren Destelbergen-Heusden
De meest actieve seniorenvereniging van Destelbergen en 
Heusden. Volg ons op facebook: Vlaamseactievesenioren 
Destelbergen-Heusden

Donderdag 20 januari om 14u30:

Nieuwjaarshappening
In normale tijden stond hier nu een uitnodiging voor ons nieuwjaars-
diner, maar Corona heeft er anders over beslist. 
Om deze januarimaand toch niet ongemerkt te laten voorbijgaan, 
en als de maatregelen het toelaten, bent u op donderdag 20  januari 
om 14u30 van harte welkom voor hapje en een drankje. Ook Oswald 
Van Ooteghem zal van de partij zijn met zijn eigenzinnige terugblik 
op het voorbije jaar.
Inkom 6 euro. Leden van Vl@s Destelbergen: gratis

Om een idee te hebben van het aantal aanwezigen, graag een seintje 
vooraf (zo kunnen we de nodige hapjes klaarmaken).
Wij verwachten u in Zaal ‘t Meer Koedreef 3 in Destelbergen om 
14u30. Graag een seintje vooraf (vlas9070@proximus.be) .

Donderdag 3 februari 13 u30

Winterwandeling in Destelbergen
We starten ons wandelseizoen in  eigen gemeente. Raymond brengt 
ons naar leuke, voor sommigen 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 (vlas9070@proximus.be). Graag een 
seintje vooraf, zo kunnen wij voor voldoende hapjes zorgen.

Onthou van ‘t oude jaar
alleen de beste dagen
en spring met nieuwe moed
het nieuwe jaar tegemoet

Aan alle senioren van Destelbergen 
en Heusden een voorspoedig en voor-
al gezond 2022 gewenst !

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

Maandmenu Januari

Hapje van de chef
&

Ravioli van zalmforel,
kreeftensaus 

of
Toast, boschampignons, gerookt damhert

&
Stoofpotje van gegrilde roodbaars,

venkel, jonge aardappelen 
of

Gegrilde filet van everzwijn,
truffelkroket, zalf van gegaarde knolselder  

***.
Appelgebak, vanille-ijs 

of  
Sorbet van appels en veenbessen 

39 euro p.p.

Onze take away menukaart
kan je vinden

op onze website
www.hofvanheusden.be

Heb je nieuws (speciale verjaardag, 

jubileum, viergeslacht,

feestactiviteit...)

in uw vereniging of familie,

stuur het gerust naar de

redactie van Wegwijs: 

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

Geen nieuwjaarsreceptie
Feestcomité Haenhout

Feestcomité Haenhout wenst iedereen
een gelukkig en vooral een gezond 2022.
Het bestuur heeft voor ieders gezondheid 
beslist om geen nieuwjaarsreceptie te organiseren.
Laat ons hopen dat we volgend jaar de traditie terug verder kun-
nen zetten.

André De Mol - Voorzitter
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Onze beste wensen voor 2022 
 

Het bestuur en de 40 muzikanten van uw lokale Gemeenteharmonie, vzw KOGH, 
wensen aan u en aan allen die u dierbaar zijn, een voorspoedig en Coronavrij 2022. 

 
Ondanks de afwezigheid door quarantaine van onze dirigent, is de Sint-Ceciliamis op 
14 november in de Kerk van Heusden alsnog uitermate goed geslaagd. Met dank aan 
repetitor van dienst, Gaston De Belder, en dirigent ad interim, Frank Heye, die beiden 
spontaan hun beste beentje hebben voorgezet voor dit mooie optreden. 
  

Het Sint-Ceciliafeest (27 november) kon helaas niet doorgaan. Als alles goed gaat, 
zullen wij de eretekens aan de 17 jubilarissen (van 2020 en 2021) overhandigen 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Hopelijk houdt Corona zich tegen dan wat koest! 
 

Het was ergens te verwachten, dat het opluisteren van de doopplechtigheid van de 
Waterstofboot, wegens Corona al eens verplaatst van November naar December, 
noodgedwongen in beperkte kring zou moeten gebeuren, zonder onze mooie muziek. 
 

Maar niet getreurd! Ons eerstvolgende groot project heet “Reisgen ten” en dit 
gaat door in het JGC (Jeugd en Gemeenschap Centrum), Koedreef 7 te Destelbergen. 
Het wordt een mooie 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. Noteer de speeldata nu al in uw agenda aub: Zaterdag 23 april om 19u30 
en Zondag 24 april 2022, om 14u30. Het wordt iets speciaals! 
 

Van 26 tot 29 mei 2022 nemen wij, samen met honderden muzikanten uit 
Vlaanderen, Duitsland en Nederland, deel aan het “Harmoniefestival” te Freiburg, in 
het mooie Zwarte Woud in Duitsland. Wij kijken er nu al met veel spanning naar uit 
om Vlaanderen ginder te vertegenwoordigen! 
 

Wil je graag 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, zijn welkom. 
Sommige instrumenten worden verhuurd of in bruikleen gegeven. (0471/93.11.33) 

 

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 

KVG ontstond in 1945 en was in Vlaanderen de eerst ver-
eniging waar personen met een handicap hun lot in eigen 
handen konden nemen. KVG Oost-Vlaanderen is één van 
de afdelingen van KVG en ondersteunt lokale vrijwilligers-
groepen met het organiseren van activiteiten voor mensen 
met een beperking. Die groepen bestaan zowel uit ouders 
van kinderen met een beperking als anderen die zich willen 
inzetten. In de hele provincie zijn er zo’n 325 vrijwilligers. 
Ze zijn verspreid over een 40-tal werkingen waarbij in to-
taal 3 800 leden zijn aangesloten. Die maken uiteraard deel 
uit van een gezin waardoor de activiteiten van de organisa-
tie nog heel wat meer mensen bereiken.

Toegankelijkheid
KVG helpt de afdelingen met het organiseren van tal van 
activiteiten: daguitstappen, feestjes, infomomenten, sport-
activiteiten,… waarbij mensen op een ongedwongen ma-
nier kunnen samenkomen en iedereen er gewoon bij 
hoort. Verschillende lokale afdelingen organiseren ook 
meerdaagse uitstappen met een overnachting. De toegan-
kelijkheid van de activiteiten voor mensen met een fysieke 
of verstandelijke beperking staat steeds centraal. 

G-sportdag
Ook met bovenlokale activiteiten probeert KVG zo veel 
mogelijk groepen te bereiken. Zo organiseren ze in Destel-
bergen de G-sportdag die gericht is op jong en oud. KVG is 
daarnaast een vormingsbeweging die o.a. lokale jeugdbe-
wegingen en gemeenten helpt om activiteiten toeganke-
lijk te maken voor bepaalde beperkingen. Verder kunnen 
mensen die graag bij een reguliere club willen aansluiten, 
in die zoektocht bijgestaan worden door KVG. 

Sociale dienst en vraagwijzer
Maar dat is niet alles: KVG Oost-Vlaanderen biedt nog an-
dere diensten aan. Zo kunnen mensen bij de sociale dienst 
terecht voor professioneel advies over o.a. tegemoetko-
mingen, verhoogde kinderbijslag, sociale tarieven en be-
roepsprocedures sociale wetgeving. 
Vraagwijzer is dan weer een infoloket om personen met 
(een vermoeden van) een handicap wegwijs te maken in 
het zorglandschap. Het loket is er voor mensen die op zoek 
zijn naar ondersteuning maar nog geen zicht 
hebben op welke mogelijkheden er allemaal zijn. 
Daarnaast helpt het ook bij de administratieve 
procedures die doorlopen moeten worden om 
ondersteuning aan te vragen.

Contact
Meer informatie over KVG Oost-Vlaanderen is te 
vinden op kvg.be of op de Facebookpagina. 

Vrijwillig jij mee?
• Heb jij een hart voor personen met een handi-

cap of beperking?
• Ben jij enthousiast om samen met ons activiteiten 

te organiseren voor mensen met een handicap? 
• Heb jij oog voor een veilig, zorgzaam en gezel-

lig kader voor deelnemers?  
• Zit je met een goed idee of vondst, dat wacht 

op ons duwtje in de rug? 
 

Vereniging in de kijker

KVG Oost-Vlaanderen
In Destelbergen en Heusden zijn heel wat 
verenigingen actief. Wegwijs zet elke maand één 
van die organisaties in de kijker. Deze maand is het 
de beurt aan KVG Oost-Vlaanderen. 

Contacteer KVG Oost-Vlaanderen via doemee@kvg.be of 09 227 34 41
Dendermondesteenweg 565
9070 Destelbergen

Tekst: Ellen Van Laere en KVG Oost-Vlaanderen
Foto: KVG Oost-Vlaanderen
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Er is een link met het bedrijf, een ruiter-
shop, want er werden verschillende paar-
den afgebeeld. Het bedrijf stelde de 
afgewerkte street art van onze inwoner 
voor in aanwezigheid van de burgemees-
ter, een delegatie van het schepencollege 
en de kunstenaar zelf.

Aleashop ontstond vanuit de in 1992 in 
Hansbeke opgerichte familiezaak van Bea 
en Denis Teirlijnck, die later ook de P.K. 
Ruitershop in Gentbrugge overnamen. Oli-
vier Teirlijnck en Kim Moeyersoms namen 
in 2008 de winkel in Gentbrugge over en 
veranderden de naam naar Aleashop. In ja-
nuari 2014 verhuisden ze de winkel naar 
het pand op de Dendermondesteenweg in 
Destelbergen. Aleashop is sindsdien een 
gezellige ruitershop van 400 vierkante me-
ter met paardenmateriaal en professioneel 
advies in o.a. zadelpassen en Parelli Natu-
ral Horsemanship. 

In 2019 begon Cee Pil met dit werk: een 
enorm groot en prachtig stuk street art dat 

Cee Pil maakt grote graffiti
voor ruitershop
De bekende graffiti-artiest Cee Pil (Cedric Pil) uit 
Destelbergen heeft aan de Dendermondesteenweg 28, 
aan de gevel van Aleashop een enorm grote en mooie 
graffiti aangebracht.

Foto: ©Ivan Deleus

bovendien goed 
opvalt. De graf-
fiti werd in 3 fa-
ses gemaakt en 
omvat in totaal 
zo’n acht paar-
den die nu de volledige gevel van de zaak 
sieren. Cedric Pil schildert al lang paarden, 
het is een beetje zijn uithangbord. Maar 
hier heeft hij er toch een echt meesterwerk 
van gemaakt. Voor de grootste gevel werd 

OXFORD
NORTA
GIANT
THOMPSON
LACROS
VENTURELLI

ELEKTRISCHE FIETSEN
STADSFIETSEN
KINDERFIETSEN

HERSTELLINGEN
HELMEN & TASSEN

ADVIES & SERVICE

FRAPPÉ

DENDERMONDESTEENWEG 536 - 9070 DESTELBERGEN
09/228.67.66 - WWW.FIETSEN-MARKOEN.BE

DINSDAG - VRIJDAG 9U-12U & 13U15-18U
ZATERDAG DOORLOPEND OPEN

FIETSEN MARKOEN
STAAT VOOR KWALITEIT EN SERVICE. 

VERSCHILLENDE TYPES FIETSEN OP VOORRAAD,
RIJKLAAR EN ONMIDDELLIJK MEE TE NEMEN.

KOM LANGS EN TEST JOUW DROOMFIETS!!

gewerkt vanop een hoogtewerker, want 
het was wel een serieuze uitdaging. Op de 
muur springen enkele jonge paarden uit 
een nog groter dier, je kan er niet naast 
kijken. – (D.D.) 



26                              Nr. 118 - Januari 20229070

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

‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6

9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16

reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Vanaf 1 september:
Open 7 dagen op 7

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

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

Maandag 15 augustus vanaf 12 uur

Zomer-brunch 
Reservaties:

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

Verwelkoming met hapjes aan tafel 
~

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

~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:

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

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

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

gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …

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

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

Volgende brunch:  zondag 18 september: zie www.braemhof.be
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Braemkasteelstraat 6 - Gentbrugge
Tel. 09-231 03 16 - www.braemhof.be

EERSTE
WERKDAGVIERING

Maandag 3 januari 

vanaf 12h00

Glas kirr, 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

Valentijnmenu Braemhof 

Vanaf 11.02.2022 t.e.m. 13.02.2022 

Gebakken foie gras van eend met zwarte peper 
opgediend met kort gesauteerde rabarder en eendejus , 

OF 
Rode mul gemarineerd met citrusvruchten ,vinaigrette en 
verdure. Vergezeld van een mousseline van bloemkool en 

een julienne van wortel en mango. 
*** 

Baby kreeft met een jus op basis van Granny Smith, 
gember en limoen afgewerkt met een botersausje . 

OF 
Medaillon van everzwijnfilet met abrikoos aardpeer en 

vergezeld van een sauce poivrade 
***

Rode vruchten gratin met een sorbet van lychee 

Menu 75 euro p.p.  (Menu per tafel)
Met aangepaste wijnen: 
Basic + 14.50 euro p.p. 
Upgrade + 19 euro p.p. 

We zijn gesloten van 24 december tot en met 2 januari.
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Nassima was de diamantkeurder afgestudeerd 
aan de Hoge Raad van Diamant in Antwerpen, 
en werd een juwelier die aan huis kwam en op 
zoek was naar een ideale plaats voor een ei-
gen winkel.  Philip komt uit Antwerpen waar 
hij al 25 jaar een bekende diamantslijperij 
runt. De twee hadden tijdens een beurs beslo-
ten de handen in elkaar te slaan en samen uit 
te kijken naar de ideale plek voor een juwe-
lierszaak. Toen ze weet hadden van de leeg-
staande gebouwen van het VDK-kantoor aan 
de Heiveldstraat 291a in Sint-Amandsberg, 
werd nog wat bijkomend onderzoek gedaan. 
“Met vooraan de zaak wat parkeerplaatsen 
en de ideale ligging, gingen we snel overstag 
om hier onze juwelierszaak te openen”, ver-
telt zaakvoerster Nassima die zelf in de buurt 
woont.
“Dit was de ideale opportuniteit om er een ju-
welierszaak te vestigen”, weet Nassima. “We 
hadden evenwel geen weet of het gebouw vrij 
was. Na wat exploratie en contacten hebben 
we niet meer getwijfeld, en zijn we na het ak-
koord met de VDK-bank aan de slag gegaan. 
Nassima koos voor een mooie eiken toog, een 
zwarte wand, alles mooi wit en strak, en roze 
velvet stoeltjes in de besprekingsruimte maak-

Nieuwe juwelierszaak ODE Diamonds werkt met stijlvolle juwelen
De nieuwe juwelierszaak ODE Diamonds aan het Westveld, is niet alleen 
goed gelegen, de zaak wordt ook nog gerund door twee vennoten die elk 
in hun vak al jaren hun specifieke expertise hebben. Het is het verhaal van 
een diamantkeurder en een Antwerpse diamantslijper die goede vrienden 
werden, waardoor Ode Diamonds ontstond.

ten het heel tof.  “Op 27 november hebben we 
onder flink wat belangstelling onze zaak al ge-
opend”, benadrukken Philip en Nassima. Het 
is voor beide dan ook een droom die uitkomt, 
want ook Philip dacht al lang aan een eigen 
zaak maar dan buiten Antwerpen, want daar 
zijn al veel juwelierszaken. 
We hebben ons interview met de twee venno-
ten gedaan in de besprekingsruimte  van de 
nieuwe juwelierszaak. Het is er dus heel knus 
ingericht en binnenin de winkel is er flink wat 
etalageruimte met juwelen. Hier is duidelijk 
goed over nagedacht en je begrijpt meteen 
waar de naam ‘Ode diamonds’ op slaat. Het is 
een ode aan de diamant, maar ook aan het ju-
weel. Maar de combinatie om de passie voor 
diamant te combineren met juwelen is duide-
lijk voor beide een ‘dream come true’. Uit al-
les blijkt dat de twee zaakvoerders over alles 
goed hebben nagedacht. “Het kiezen van een 
juweel gaat vaak gepaard met emoties, in de 
juwelierszaak kan dat op een rustige manier 
gebeuren”, weet Nassima. “We trekken daar 
tijd voor uit en zorgen voor een heel persoon-
lijke aanpak, waarbij de klant centraal staat 
in zijn of haar zoektocht naar het gepaste ju-
weel”.

Uit ons gesprek leren we dat het 
aanbod meteen goed in elkaar 
steekt. ODE Diamonds heeft ver-
schillende specialisaties: trouw- 
en verlovingsringen, necklaces, 
stijlvolle juwelen, een kindercol-
lectie, ze doen taxaties, zorgen 
voor maatwerk en herstellingen, 
hebben een dienst als wedding-
planner en het aanbod is ook heel 
gevarieerd in verschillende soor-
ten edelstenen en diamanten. 
Ze ontwerpen alles en kunnen 
het tonen in 3D-model als je dat 
zou willen. Je kan er bijvoorbeeld 
ook een afspraak maken om een 
‘gaatje te laten schieten’ voor één 
of twee oorbellen en dat al vanaf 

de leeftijd van 1 jaar. Gaatjes schieten doen ze 
met het zachte systeem van Studex.
Naast de etalages binnenin zijn er nog tal van 
mogelijkheden om juwelen te tonen, het zou 
ons hier te ver leiden. Kijk maar eens op de 
website www.odediamonds.com  en je zal be-
grijpen dat het aanbod niet onder wat woor-
den te vatten is, want het is enorm. Alles is 
‘made in Belgium’. De zaak zit omwille van 
haar bekendheid en expertise al op Instagram 
(@odediamonds) en facebook (Ode Diamonds), 
er is ook de website om discreet te kiezen en je 
kan ook een persoonlijke afspraak maken via 
gsm 0465-07.60.61.
Wie naar de juwelierszaak komt kan dat op 
maandag, donderdag en vrijdag van 10-18u., 
en de zaterdag van 12-18 uur, Heiveldstraat 
291a. Op de andere dagen is dat op afspraak 
of mailen kan ook: info@odediamonds.com  
Via de website kan je ook een persoonlijke af-
spraak maken met de diamant expert.  – (D.D.)
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Heveldstraat 291a (oude VDKbank) 
9040 snt-amandsberg 

+32 465 07 60 61
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Zebrapaden in regenboogkleuren
voor veilige schoolomgeving
In Gent, Antwerpen en Brussel liggen ook al zebrapaden in re-
genboogkleuren. Daar was dat de bedoeling om een statement 
te maken op de “Internationale Dag tegen Holebi- en Transfo-
bie”, en elders zelfs als een symbool voor verdraagzaamheid 
tegenover mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid, 
maar in Destelbergen en Heusden werden de regenboogkleu-
ren ook aangebracht om aandacht te hebben voor een vei-
lige schoolomgeving. De beslissing viel al eerder binnen het 
schepencollege, maar werd pas later kenbaar gemaakt. Het is 
een initiatief dat het college goedkeurde in het kader van bij-
komende maatregelen in schoolomgevingen. Het oversteken 
in de buurt van de school is daardoor wat duidelijker gewor-
den, vernemen we. Met de regenboogkleuren valt het goed op 
want bij ons gaat het ook een stuk om de veiligheid.

We vernemen dat in de Mobiliteitscommissie raadslid Didier Lebrun 
dat al had voorgesteld, nadat hij voorbeelden in naburige gemeen-
ten had gezien. Het is leuker om over zo’n regenboogkleur te stap-
pen om veilig naar school te gaan. En het valt duidelijk op. – (D.D.)

Dit jaar nemen de kinderen van L4A en L4B van de Gemeentelijke basisschool
Destelbergen deel aan ‘de bende van de vos’. 

‘De bende van de vos’ staat voor activiteiten om kinderen bewust te maken van het 
belang van biodiversiteit in onze samenleving, met in het bijzonder aandacht voor de 
bijen. 

We begonnen ons project met een startactiviteit waarbij de kinderen warm werden
gemaakt om deel te nemen en hun beste beentje voor te zetten. Hier werd ook nog
wat extra uitleg gegeven over het belang van bijen voor de mens. De kinderen
stonden er versteld van hoeveel voedingsmiddelen er niet meer zouden zijn indien de 
bijen verdwenen. Aansluitend op deze activiteit smulden de kinderen van een
gezonde lunch.

Een volgende activiteit werd een absolute topper: we bouwden een insectenhotel. Na 
heel wat geboor, getimmer en geknutsel met natuurlijke materialen mocht het 
resultaat er zeker zijn. Het bijenhotel is zeker een aandachtstrekker in de tuin van 
onze school. 

Wat staat ons nog te wachten? We weten nog niet alles, maar we vernamen wel al 
dat we nog bloembollen zullen planten en dat er nog een imker op bezoek zal komen. 

Dat worden dus nog mooie en leerrijke momenten. 

Gemeentelijke basisschool Destelbergen
Dendermondesteenweg 462
9070 Destelbergen
Tel.: 09 228 49 87 
www.gbsdestelbergen.be
Secretariaat: secretariaat@gbsdestelbergen.be
Directie: directie@gbsdestelbergen.be

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

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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Kerstverlichting in
drie woonkernen
van de gemeente
Dit jaar zal voor het eerst in de drie woon-
kernen van de gemeente (Tramstraat 
Heusden, Dendermondesteenweg dorp 
Destelbergen en Eenbeekeinde) een uni-
forme kerstverlichting uithangen. De ge-
meente heeft daarvoor geopteerd voor 
een huurformule met een ruimer aanbod 
aan armaturen, zodat men kan inspelen op 
de specifieke noden van iedere kern.  Zo is 
de Tramstraat in Heusden vrij smal in ver-
gelijking met de Dendermondesteenweg 
in het Eenbeekeinde. “Naar de toekomst 
toe laat deze aanpak ons toe om bij te 
sturen waar nodig of voor een andere in-
vulling te kiezen indien gewenst. Op deze 
manier willen we voor de nodige sfeer 
zorgen tijdens het winkelen in de kerst- 
en nieuwjaarsperiode”, aldus schepen van 
middenstand en Economie Wim Raman.

Eerder werd al aangekondigd dat er geen 
kerstmarkt is (had moeten plaatshebben 
op 11 december), een gevolg van de Pro-
vinciale covid-reglementering. Er komt dit 
jaar ook geen nieuwjaarsdrink (30 januari 
in Heusden), niet-professionele dans- en 
muziekfeesten zijn overigens verboden in 
heel Oost-Vlaanderen.  Ook de kampioe-
nenviering van 26 november werd uitge-
steld naar een latere datum. – (D.D.)

Jo Decaluwe overleden
Op woensdag 1 december is theater-
man Jo Decaluwe (1942) overleden. 
Gedurende 54 jaar was hij theaterdirec-
teur, regisseur en acteur bij het Gent-
se ARCA en Tinnenpot. Hij vertolkte 
voorts talrijke rollen voor de televisie. 
En was de verpersoonlijking van Pater 
Damiaan op de toneelplanken. De uit-
vaart vond plaats in alle intimiteit. 

Eric VAN LAECKE



30                              Nr. 118 - Januari 20229070

Dora heeft dan exact 37 jaar 
haar frituur opengehouden, 
eerst samen met haar levens-
gezel  Maurice in het friet-
kraam aan de overzijde van de 

steenweg, en vanaf 2002 in het Friethuis aan 
de overzijde. Altijd op het Eenbeekeinde. 
“Samen hebben we 53 jaar frieten gebak-
ken, en het is nu tijd om mijn leven een an-
dere wending te geven”, vertelt Dora ons in 
haar zaak. 
Aan een vrouw mag je haar leeftijd niet vra-
gen, maar Dora geeft het zelf toe: “Ik ben nu 
68 jaar, het is mooi geweest en ik heb enorm 
veel tevreden klanten die ook vertrouwen 
hadden in de kwaliteit van mijn zaak, maar 
ik wil nu wel in schoonheid stoppen. Langs 
deze weg wens ik al die mensen die mij hun 
vertrouwen schonken als klant te danken, 
en wens hen een prettige Kerst en gelukkig 
nieuwjaar”.
Dora haar frituur werd in 1983 nog opgericht 
door haar levensgezel Maurice die helaas al 
in 2010 is overleden. “Ik werkte meteen van-
af de start mee in het frietkraam, en in 1996 
heb ik zelfs het bakken compleet overgeno-
men. Tot op vandaag was ik ook altijd begaan 
met onze wijk, de gemeente, betrokken bij 
de dag van de middenstand, de jaarmarkt of 
de wijkkermis. Ik ben zelfs een tijdlang ge-

Friethuis bij Dora op het Eenbeekeinde
stopt na 37 jaar!
Op het ogenblik dat u deze Wegwijs in de bus krijgt is 
Dora Van Lyssebettens van het gekende “Friethuis” aan de 
Dendermondesteenweg 171 al gestopt met haar zaak. 

meenteraadslid geweest. Het reilen en zei-
len van de gemeente werd hier vaak in mijn 
zaak besproken, ik had veel sociaal con-
tact maar we hebben ook heel wat moeten 
overbruggen. Het is niet altijd rozengeur en 
maneschijn geweest. Op de Dendermonde-
steenweg werden eens grote wegenwerken 
uitgevoerd, we spartelden door de dioxi-
necrisis, er is eens een auto tegen ons friet-
kraam gereden met flink wat schade, en we 
hadden onze verhuis in 2002 van het geken-
de frietkraam naar de woning waar nu het 
Friethuis is aan nr. 171 en dan vergeten we 
nog de lockdown en de corona”, zo vertelt 
Dora.
“Ik heb altijd veel zorg besteed aan de kwa-
liteit van mijn zaak, het moest hier altijd net-
jes zijn, ik ben er prat op dat ik ook altijd 
met een goed humeur in de zaak stond om 
de klanten te bedienen. Maar nu is het mooi 
geweest, de jaren hebben vat gekregen op 
mij en enkele maanden geleden heb ik be-
sloten om er een punt achter te zetten. Of de 
zaak een overnemer krijgt weet ik niet, want 
wie wil nu nog altijd op zaterdag en zondag 
werken?” lacht ze haar tanden bloot.
Friethuis Dora was ook gekend als een klein 
museum. Aan de muur hangen maar liefst 
ruim 1500 fietsplaten, ze heeft ook een enor-
me collectie nummerplaten van binnen- en 

buitenlandse auto’s en zelfs van bootjes. De 
oudste fietsplaat dateert overigens uit 1909, 
een uniek exemplaar dus. Maar wat ze daar 
nog mee gaat aanvangen heeft Dora nog 
niet beslist. “De meest heb ik van klanten ge-
kregen, dat zijn dus souvenirs waar soms een 
verhaal achter schuilt. Die stukken hebben 
dan ook een emotionele waarde. Het vormt 
onderdeel van mijn zaak, maar goed ik zal 
dat wel eens bekijken wat ik daarmee nog 
kan doen”, besluit ze tot afscheid. 

Wij herinneren ons nog 
de periode dat haar fri-
tuur de enige was in Des- 
telbergen, omdat een 
notaris meedong naar 
de openbare staan-
plaats in het dorp, en 
hij de frietgeur beu was 
die zijn woning binnen-
walmde. Maar dat is nog 
een ander verhaal. Ge-
lukkig zijn er nu nog fri-
turen, maar Dora zullen 
ze alvast missen.

(D.D.)

Dora Van Lysebettens in haar inmiddels 
gestopt Friethuis. (D.D.)

Ooit stond haar 
frietkraam aan de 
overzijde van de 
steenweg, maar 
de wegenwerken 
versnelden haar verhuis 
naar de overzijde. (D.D.)

Aan de muren in het Friethuis hangt 
zowaar een collectie fietsplaten. (D.D.)

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
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De uitreiking van drie - dit keer vier - Gentse 
handjes was nog altijd een vurig en aangehou-
den pleidooi om de Gentse taalcultuur in stand 
en in ere te houden. De viering ging voor de 
tweede keer door in het Gentse theatergebouw 
bij uitstek: de Minard. Ze kaderde alweer in de 
‘Week van het Gents’. Die wou op verschillende 
manieren het authentieke en rebelse dialect 
meer toekomstige draagkracht meegeven. De 
Gentsche Sosseteit leverde daartoe alweer een 
belangrijke bijdrage. Tijdens die uitgesproken 
Gentse week, werden allerhande activiteiten 
opgezet met o.m. een sensibilisering rond de 
stedelijke straatnaamborden 
(met veelal Franse onder-
toon), diverse lunchlezingen, 
rondleidingen en de zoek-
tocht naar ‘De Geiwene Foe-
rsjet’. Met dit jaar als thema 
‘de beste druuge wursten in 

Gentsche Sosseteit reikte verdienstelijke Gentenaars de hand…
De Gentsche Sosseteit zette de jaarlijkse ‘Gentsche Handjesuitreikinge’ op in 
de Minard. De 38ste editie nu al.  Vorig jaar ging het initiatief wegens corona 
niet door. Vier laureaten maakten hun opwachting: Edmond Cocquyt Sr., 
Sylvia Van Peteghem, Luk De Bruycker en Vanessa Van Durme. Met de ‘Week 
van het Gents’ als dialectisch decor…

de stad”. Die kan je vinden bij Pieter Serry van de 
gelijknamige slagerij aan de Wolterslaan (Dam-
poortwijk). Afgekruid als ze al zijn met typisch 
Gentse ingrediënten als Tierenteyn mosterd, 
het Gents biertje L’Arogante’ en ‘Koantjesvet’. 
Dat laatste roept bij ingewijden nog altijd (hon-
gerstillende) herinneringen op aan de Gentse 
kulders (weesjongens) en dito Blauwe meisjes. 
Tussen haakjes, de  Gentsche Sosseteit zetelt bo-
venop in (internationale) inspraakorganen over 
het Gentse dialect met de herkenbare ‘R’. Met 
‘Gentsche klappenance’ van ‘prezedent’ Eddy 
Levis en zijn compagnon de route, Edmond 

Cocquyt Senior. Even traditi-
oneel sloot de week af met 
een jaarlijkse ‘Bloemenhul-
de’ aan het graf van Lode-
wijk Lievevrouw-Coopman, 
auteur van het Gents woor-
denboek ‘par excellence’.

De ‘Handjesuitreikinge’ blijft een fenomeen 
waar het fervente ‘Fiere volk van Artevelde’ 
naar uitkijkt. Zoals steeds passeerden een pak 
bekende figuren de revue op en naast het po-
dium. De grootse eer viel de vier laureaten te 
beurt. Het ging om Edmond Cocquyt Sr., auteur 
van het Nieuw Gents Idiotikon, Sylvia Van Pe-
teghem, boegbeeld van het bibliotheekwe-
zen, theaterdame Vanessa Van Durme en Luk 
De Bruycker, alias Pierke Pierlala o.m. bekend 
van het ‘’t Spelleke van drei Kluite’. Ze wer-
den ingeleid door respectievelijk Luc Van Den 
Bossche, Herman Balthazar, Frank Van Laecke 
(geen familie!) en Christophe Peeters (zie ook 
kaderstuk). In het gelegenheidswinkeltje kon 
je (Gentse) stickers, boeken, cd’s… aanschaffen. 
Ook nieuwbakken ‘perfesser Gents’ Peter Van 
Haelter verkocht er zijn (scheur)jaarkalender. 
Voor de allereerste keer kon men de ‘handjes-
gieter’ aan het werk zien. De 38ste ‘Handjesuit-
reikinge’ werd extra luister bijgezet door o.m 
de Gentse Belleman, causeur Freddy Desmidt 
en cabaretgroep Kloaver Viere van de Bloeme-
kenswijk. De presentatie was uitzonderlijk in 
handen van ‘Popkoning’ Jean-Pierre Maeren. 
Die nam de honneurs van Pierke Pierlala tijde-
lijk over. De hand van diens geestelijke vader 
Luk De Bruycker werd immers mee vereeuwigd 
in de indrukkende galerij van ‘Gentse Handjes’. 
Die telt momenteel 127 gelauwerden van toen 
tot nu… 

Eric VAN LAECKE 
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AbsoluteCare™

PROSENSE®
BESPAART WATER

EN ENERGIE

ABSOLUTECARE™
WOL EN ZIJDE

VEILIG DROGEN

ProSense®

Geldig van 03/01/2022 tem 31/01/2022

SUPERDEALS
VAN AEG EN ZANUSSI NU BIJ:

€ 579 99
€ 699 99 € 899 99

SUPER
DEAL

SUPER
DEAL

WASMACHINE
L6FSG74BV

• Groot display
• ProSense®-technologie
• ÖKOInverter motor
• SoftPlus
• Anti-Allergy Vapour
• Uitgestelde start
• AquaStop

WARMTEPOMPDROOGKAST 
T8DSG86PB

• Groot display
• AbsoluteCare™-systeem
• SensiDry®-technologie met warmtepomp
• ProSense®-technologie
• Inverter motor
• Alternerende trommelbeweging
• Uitgestelde start

€ 749 99

AUTODOSE
PRECIEZE  

DOSERING,
EFFICIËNTE  

ZORG

UNIVERSALDOSE 
UNIEKE WAS
MIDDELLADE,  

OOK GESCHIKT 
VOOR PODS®

ÖKOMix-technologie
Unieke methode om vooraf wasmiddel,  
wasverzachter en water te mengen  
zodat elke vezel bereikt wordt.

AutoDose®-technologie
Sensoren doseren wasmiddel en was-
verzachter, perfect afgestemd op de 
hoeveelheid was én de textielsoort.

SoftWater-technologie
Zuivert en verzacht water. Behoudt  
de kleuren en texturen van de kledij.

ProSense®-technologie
Past automatisch de wastijd  
en het water- en energieverbruik  
aan de grootte van lading aan.

€ 849 99
€ 999 99

€ 999 99
€ 1199 99

ProSteam®-technologie
Vermindert kreuken zodat 
strijken vaak overbodig wordt.

CONNECTIVITY
ZORG OP MAAT 

VANOP  
AFSTAND

WASMACHINE  
L8FSE96BV

• Groot display
• ÖKOMix-technologie
• ProSense®-technologie
• ProSteam® stoom- 

programma’s
• UniversalDose
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

WASMACHINE L7FE9699SV
• Groot display
• ProSense®-technologie
• ProSteam® stoomprogramma’s
• UniversalDose

WASMACHINE L8FEQ96CS
• Groot display
• ÖKOMix-technologie
• ProSteam® stoomprogramma’s
• ProSense®-technologie
• ÖKOInverter motor
• AutoDose
• Connectiviteit
• Uitgestelde start
• AquaControl

5 JAAR GARANTIE 
Op een aantal geselecteerde toestellen van AEG en Zanussi 
bieden we een extra voordeel met maar liefst 5 jaar garantie  
(2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar aanvullende servicegarantie).

ProSteam® ProSense® ConnectivityÖKOMix

€879 99

€699 99

ÖKOMix

ProSteam®ProSense®

Universal
Dose

ProSteam® Universal
Dose

ProSense®

• ÖKOInverter motor
• SoftPlus
• Uitgestelde start
• AquaControl

UniversalDose-technologie
Wasmidellade geschikt voor alle types 
detergent, zelfs PODS® capsules.

AUTODOSE
PRECIEZE DOSERING,

EFFICIËNTE ZORG

€ 1299 99

€ 999 99

€ 14 90

€ 11 99

€ 34 90

€ 24 99

€ 24 90

€ 19 99

€899 99

€749 99

WASMACHINE
L6FSG94AD

• Groot display
• ProSense®-technologie
• AutoDose®
• Connectiviteit
• ÖKOInverter motor
• SoftPlus
• Anti-Allergy Vapour
• Uitgestelde start
• AquaStop

SOFTWATER 
ULTIEME KLEDIJ

BESCHERMER

€ 779 99

€ 669 99

WASMACHINE
L7FSG84B

• Groot display
• ProSteam® stoom- 

programma’s
• ProSense®-technologie
• SoftPlus
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

WASMACHINE  
L8FSE96BV

• Groot display
• ÖKOMix-technologie
• ProSense®-technologie
• ProSteam® stoom- 

programma’s
• UniversalDose
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

STAPELKIT  
MET UITTREK-  
BAAR REK
SKP11GW3 

 902979794
• Voor AEG wasmachines  

en drogers
• Voor toestellen van  

60 cm breed en 54 tot  
66 cm diep

• Schuiflade schuift  
maximaal 34 cm uit

PREMIUM SOKKEL  
MET LADE
E6WHPED4 

 902980211
• Geschikt voor was - 

machines en drogers.
• Kleur: Global White.

ULTRASONIC 
VLEKKENPEN
A4WMSTPN1 

 902979810
• Voorbehandeling van 

hardnekkige vlekken
• Geleverd in een doos  

met stekker, mengbeker  
en premium houder

ANTI-KALK 
MAGNEET
MCAPOWER 

 902980087
• Voor (af)wasmachine 

(22.000 gauss)
• Universeel  

ANTI-KALK-
SYSTEEM
M6WMA102 

 902980086
• Voor (af)wasmachine 

(14.000 gauss)
• Universeel  

ORIGINAL  
DRYERBALLS®

 902979186

€ 69
€ 59 99

€ 119
€ 79 99

Connectivity

ProSense®

AutoDose®

ProSteam® SoftWater

ProSense®

ConnectivityÖKOMix

€ 249
€ 199 99

WASMACHINE
L9FEB96CB

• Display met witte leds
• ÖKOMix-technologie
• ProSense®-technologie
• ProSteam® stoom - 

programma’s

• SoftWater
• Connectiviteit
• ÖKOInverter motor
• Uitgestelde start
• AquaControl

ProSteam®

PROSTEAM®
MINDER 

STRIJKEN, 
FRISSERE 
KLEDING

SUPER
DEALS
UNIEK AANBOD!

FIBERPRO®
PRECISIEDROGEN, 

ZELFS VOOR 
DONSJASSEN

WARMTEPOMPDROOGKAST
T7DBP8455W

• Display
•  SensiDry®-technologie  

met warmtepomp
•  ProSense®-technologie
•  ÖKOFlow filter
•  Wit paneel

JAAR
GARANTIE

OP DE MOTOR*

*AANBOD ONDER 
VOORWAARDEN

JAAR
GARANTIE

OP DE MOTOR*

*AANBOD ONDER 
VOORWAARDEN

CONDENSATIE-
DROOGKAST
ZS8252DC

•  Display met uitgestelde start
•  Alternerende trommelbeweging
•  Uitgestelde start
•  Inverter Motor
•  Eenvoudig te reinigen  

pluizenfilter
•  Omkeerbare deur
•  Sensor- en tijdgestuurde  

programma’s
€ 529 99

€ 429 99

€ 679 99

€ 549 99

WARMTEPOMP-
DROOGKAST
ZZ8486DH

• Display met uitgestelde start
• Binnenverlichting
• Alternerende 

trommelbeweging
• Inverter Motor
• EasyClean filter voor 

eenvoudig onderhoud
• Kledingbeschermende 

trommel
• Sensor- en tijdgestuurde 

programma’s

€ 749 99

€549 99

€ 629 99

€499 99

€ 1249 99

€999 99

€ 849 99

€ 649 99

CONDENSATIE-
DROOGKAST
T6DBG82W

• Groot display
• ProSense®-technologie
• OkoFlow filter
• Inverter Motor
• Uitgestelde start

WARMTEPOMP-
DROOGKAST
T9DSB98CP

• Extra groot display met 
witte LEDs

• FiberPro-systeem met 
3DScan-technologie

• SensiDry®-technologie
• ProSense®-technologie
• Inverter Motor

AbsoluteCare™
Slimme trommelbewegingen en 
temperatuurregeling voor de ultieme 
verzorging van je kleding.

FiberPro®
De unieke 3DScan-sensor detecteert 
vochtigheid zowel aan de buiten- als 
binnenkant van kleding. 

SensiDry® ProSense®

ProSense®

WARMTEPOMP-
DROOGKAST
T7DBG86P

• Display
• SensiDry®-technologie 
 met warmtepomp
• ProSense®-technologie
• Uitgestelde start 
• Wit paneel
• Dichte deur

SensiDry® ProSense®

ProSense®-technologie
Past automatisch de tijd en het 
energieverbruik aan bij elke lading.

Binnenverlichting
LED binnenverlichting voor een 
optimaal zicht in de trommel.

SensiDry®-technologie
Top resultaten op lagere 
temperatuur.

AbsoluteCare™

FiberPro®

SensiDry®
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EENDEURSKOELKAST
ZRAN24FW

• Mechanische temperatuurregeling
• Automatische ontdooiing koelruimte
• Zeer stil: slechts 38 dB
• 1250 x 550 x 630 mm

€ 449 99

€ 379 99

KOEL/VRIESCOMBINATIE
RDB428E1AW

• Elektronische temperatuurregeling
• Automatische ontdooiing
 van de koelruimte
• LowFrost vriesruimte
• Zeer stil: slechts 40 dB
• LED interieurverlichting
• 1610 x 550 x 547 mm

€ 559 99

€449 99

INOX
DEUR

41L

202L

240L

389L

200L

DIEPVRIEZER
AGB620E6NW

• Elektronische 
temperatuurregeling

• LED-indicaties
• NoFrost: nooit meer ijsvorming
• Geluidsniveau: slechts 43 dB
• Frostmatic-functie voor  

snel invriezen
• 1550 x 595 x 635 mm

< 55 CM >

 XXL 
CAPACITEIT

< 60 CM >

 XXXL 
CAPACITEIT

< 55 CM >

 XXL 
CAPACITEIT

LOWFROST

MINDER
ONTDOOIEN

UNIVERSELE KOELKAST-
FLESSENHOUDER
M4RHBH01

 902980210

€ 19 90

€ 16 99

€ 649 99
€ 779 99

€ 739 99
€ 839 99

EENDEURSKOELKAST
RKE539F1DX

•  Elektronische temperatuur- 
regeling met LCDdisplay

•  DynamicAir
•  Zeer stil: slechts 38 dB
•  Coolmatic-functie

•  Vakantiefunctie
•  Automatische ontdooiing
•  LED interieurverlichting
•  1860 x 595 x 635 mm
•  Vingervlekvrije inox deur

SUPER
DEALS
MET BESTE SERVICE! STEAMBAKE

OPTISPACE 
VOOR MEER 

RUIMTE

INBOUW

INBOUWKOELKAST
SKS612FXAF

•  Elektronische temperatuur-
regeling met LED indicatie

• Automatische ontdooiing
• LED verlichting
• Zeer stil: slechts 36 dB
• Coolmatic-functie
• Deur op deur montage
• Nis: 1225 x 560 x 550 mm

€ 799 99

€ 629 99

203L

INBOUW-
VAATWASSER
FSB53617Z

• Volledig integreerbaar met 
bestekmandje

• Schuifscharnieren voor 
flexibele installatie

• QuickSelect: digitale 
schuifregelaar

• TouchControl
• SatelliteClean: dubbele 

roterende arm voor een 
complete reiniging

• AirDry: de deur opent 
automatisch 10 cm in de 
laatste droogfase

• Optie XtraPower: extra 
reinigingskracht bij sterk 
bevuilde vaat

• Optie GlassCare: optimale 
reiniging en bescherming van 
delicaat glaswerk

• Uitgestelde start
• BeamOnFloor met 2 kleuren
• Geluidsniveau: 46 dB
• Breedte: 60 cm€ 899 99

€699 99

FORNUIS
CIB6646ABM

• Inductiekookplaat
• Multifunctionele oven  

met SteamBake stoomfunctie
• Intuïtieve bediening kookplaat
•  UniSight™-timer-display
• 7 ovenfuncties
• Opberglade
• Ovenvolume: 73 L
• 850 x 596 x 600 mm

€ 949 99

€ 749 99
VOEG STOOM 

TOE VOOR 
KROKANTERE 
RESULTATEN.

INBOUWKOELKAST
ZRAE88FS

•  Mechanische temperatuurregeling
•  Automatische ontdooiing van de koelruimte
•  OptiSpace voor meer ruimte
•  LED interieurverlichting
•  Zeer stil: slechts 38 dB
•  Nis: 880 x 560 x 550 mm

€ 499 99

€ 349 99

SUPER
DEALS
INBOUWTOPPERS!

TOP 
AFWERKING

PRAKTISCHE 
INDELING

202L

BRUGFUNCTIE

MULTI 
FUNCTIE  

WARMELUCHT 
OVEN

VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT 
HK634060XB

•  Inox kader
• TouchControl-bediening
• Automatische opwarmfunctie

€ 549 99

€299 99

€ 1349 99

€999 99

OVEN ZOHXF1X1
• 7 verwarmingsfuncties
• AquaCleaning
• Ovenvolume: 72 L
• Vingervlekvrije inox
• Nis: 600 x 560 x 550 mm

€ 479 99

€ 329 99

INDUCTIE -
KOOKPLAAT
IKE85471XB

• Inox kader
• Inductiezones met booster- 

functie
• Flexibridge: combineer 

verschillende segmenten  
tot uw ideale zone

• PowerSlide-functie: verschuif  
uw pannen over vooraf  
ingestelde temperatuurzones -  
bakken, koken en warmhouden

• Automatische opwarmfunctie
• OptiHeat Control, drieschalige 

restwarmte indicatie: ‘heet’,  
‘warm’ of ‘koel’

• Pauze-functie voor  
korte onderbrekingen Hob²Hood

INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB84443XB

•  Inox kader
•  DirekTouch: tiptoetsschuifbediening
•  Inductiezones met boosterfunctie
•  Brugfunctie: voeg twee kook- 

zones samen tot één grote  
of dubbele zone 

•  CountUp timer
•  Eco Timer
•  Kinderbeveiliging
•  Nis: 46 x 750 x 490 mm

Hob²Hood€ 799 99
€ 1099 99

EASY CLEAN BAKPLAAT
A9OOAF11

 902980259

AIRFRY BAKPLAAT
A9OOAF00

 902980163

€ 69
€ 54 99

€ 59
€ 44 99

24 CM

5 JAAR GARANTIE 
Op een aantal geselecteerde toestellen van  
AEG en Zanussi bieden we een extra voordeel  
met maar liefst 5 jaar garantie (2 jaar fabrieks - 
garantie en 3 jaar aanvullende servicegarantie).

Hob²Hood-technologie
Door middel van sensoren
in het bedieningspaneel  
wordt de afzuigunit 
automatisch bediend.

OVEN
BPE435020M

•  Multifunctionele heteluchtoven
•  Pyrolytische zelfreiniging, 2 cycli
•  Indrukbare bedieningsknoppen
•  LED-display met extra functies
•  8 verwarmingsfuncties
•  Vingervlekvrije inox
•  Nis: 590 x 560 x 550 mm

€ 89999

€ 599 99

• Kinderbeveiliging
• Nis: 38 x 560 x 490 mm

• Kinderbeveiliging
• CountUp timer
• Eco Timer
• Nis: 46 x 750 x 490 mm

PYROLYSE 
ZELF 

REINIGING

SUPER
DEALS
WEES ER SNEL BIJ!

Verantwoordelijke uitgever: Group Van Damme nv, Legeweg 165, 8020 Oostkamp. Alle taksen mogen verstuurd worden naar electrolux@groupvandamme.eu of dit adres · De opgegeven adviespromotieprijzen zijn incl. btw geldig van 03/01/2022 t.e.m. 31/01/2022 
of tot uitputting voorraad · Druk- en zetfouten voorbehouden · ELECTROLUX behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren in de karaktereigenschappen van de toestellen · Garantie op toestellen volgens algemene garantievoorwaarden · Niet-bindende foto’s ·  
Alle vermelde prijzen zijn Recupel inclusief. Electrolux respecteert de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de mededingingswetgeving en mengt zich derhalve niet in in de prijzenpolitiek van haar klanten.

COMPACTE STOFZUIGER OM 
MAKKELIJK WEG TE BERGEN
AL61C2OG

• Zonder zak
• Krachtige prestaties
• Snel en hygiënisch leegmaken
• Compromisloze en langere schoonmaakprestaties
• XL-wielen voor een optimale wendbaarheid
•  74 dB(A)
• Extra parketzuigmond voor harde vloeren
• Snoerlengte van 7 meter
• Actieradius van 10 meter
• Wasbare hygiëne filter Epa 12

SNOERLOZE STOFZUIGER
REINIGT ALLE 
OPPERVLAKKEN
QX6144SW

•  Topprestatie dankzij de 18V  
Lithium-High Density

•  Autonomie tot 45 minuten
•  5-staps filtratiesysteem
•  Afneembare turbozuigmond  

met LED-verlichting 
•  Laadstation op de grond te plaatsen

SNOERLOZE STOFZUIGER
TOT 53 MIN GEBRUIKSDUUR
QX91ULTS

•  De volle zuigkracht - De helft van het geluid
• PETPRO PLUS turbozuigmond
• Uitzonderlijk lange gebruiksduur
• Fluffy PowerRoller met LED-verlichting
• Zuigt stof 7 keer krachtiger op uit kieren
• Geen verlies van zuigkracht
• Draadloos en oplaadbaar

IDEAAL VOOR HARDE VLOEREN
VX72PARK

• Met zak
• Makkelijk de bochten om met 360° Motion
• Stofzakvolaanduiding
• Multi Room System™ voor moeiteloos  

schoonmaken in één keer
• Stille prestaties: 70 dB(A)
• Extra parketzuigmond voor harde vloeren
• 3in1 accessoire: spletenzuigmond +  

zuigmond voor zetels + meubelborstel
• Snoerlengte van 9 meter
• Actieradius van 12 meter
• Wasbare hygiëne filter Epa 12

€ 18995

€ 169 99

€ 22995

€ 199 99

€ 46995

€ 399 99

€ 13495

€ 99 99

€ 21995

€ 199 99

LICHTE EN COMPACTE 
STOFZUIGER
VX41IWP

• Met zak 
• Extra parketzuigmond  

voor harde vloeren
• 80dB(A) 
• 2in1 accessoire:  

spletenzuigmond  
en zuigmond voor zetels  
+ meubelborstel

• Actieradius van 7,5 meter
• Gewicht: 3,7kg

+
GRATIS  

2 DOZEN STOFZAKKEN 
SBAG GR201S

T.W.V.

€2198
8 zakken
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Ja er is geen knip van Gentbruggebrug, en 
nee de Dendermondsesteenweg is geen 
éénrichtingsverkeer gemaakt. Maar dat zijn 
maar zoethoudertjes, want als het plan in 
het najaar van 2022 of begin 2023 wordt 
doorgevoerd, zullen wel andere problemen 
opduiken waar men niet heeft aan gedacht. 
En die zullen zich grotendeels afspelen in 
Destelbergen en meer bepaald op de Den-
dermondesteenweg.
Wij zijn de voorbije weken telkens gaan luis-
teren bij de buurtwerkgroepen die bezwa-
ren hadden over bepaalde punten in het 
plan, we hebben ook de info avond rond 
mobiliteit van CD&V Destelbergen-Heus-
den bijgewoond en daar de bezwaren en 
verzuchtingen genoteerd. We lazen ook de 
bezorgdheden van het schepencollege van 
Destelbergen met betrekking tot die Mo-
biliteitsplannen, omdat het wijken betreft 
die palen aan Destelbergen en dat de ver-
anderingen niet enkel een impact hebben 
op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in 
de Gentse wijken, maar ook op de verkeers-
stromen van en naar Destelbergen. Meer 
bepaald de bereikbaarheid van Destelber-
gen, het parkeergedrag, de toenemende 
parkeerdruk in de wijk Eenbeekeinde en de 
economische gevolgen voor handelaars/mid-
denstanders. Kortom, de verkeersaanpas-
singen mogen niet ten koste gaan van de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid van de 
straten in onze gemeente, liet de gemeen-
te weten.

Destelbergen is nu duidelijk op de hoogte 
van de knelpunten die er zullen aankomen. 
Ze situeren zich rond de verbindingsas Gent-
bruggestraat met Gentbruggebrug, de Nij-
verheidskaai, het éénrichtingsverkeer in de 
Emiel Lossystraat en vooral de te verwachten 
verkeersstroom Dendermondse- (Gent) met 
de Dendermondesteenweg (Destelbergen).

Mobiliteitsplan hield geen rekening met Destelbergen
We hebben de opmerkingen en bezwaren tegen het Mobiliteitsplan van de 
wijken Dampoort en Oud Gentbrugge even laten berusten, en zijn tot de 
slotsom gekomen dat het plan de initiële bedoelingen – minder doorgaand 
verkeer in de omliggende straten – grotendeels zal halen. Vooral als de 
weggebruikers ook nog hun rijgedrag zullen aanpassen en opteren voor 
de fiets. Maar het is ook wel heel duidelijk dat het Gentse Mobiliteitsplan 
op geen enkel ogenblik rekening heeft gehouden met Destelbergen.

WAT HEEL DUIDELIJK IS
In de Mobiliteitsplannen, inmiddels al goed-
gekeurd door de meerderheid in Gent, wil 
men doorgaand verkeer kanaliseren langs de 
grote invalswegen. Dat is dus al zeker de R4/
E17 en de Dendermondsesteenweg, want alle 
straten die op de steenweg uitgeven aan de 
kant van Sint-Amandsberg zijn éénrichtings-
verkeer, en als er al twee richtingen zijn dan 
lopen die wel dood zoals de Galgenberglaan/
Paul De Ryckstraat (Scaldiswijk is te bereiken, 
maar dan stopt het), de Destelbergenstraat, 
Cécile Cautermansstraat, de Scheldestraat, 
de Nijverheidsstraat. Alleen de Gentbrugge-
straat is deels twee richtingen (niet als men 
van Gentbruggebrug komt, dan moet men 
naar de Waterkluiskaai draaien richting de 
Ring/Heirnislaan). Er is dus die fameuze sluip-
weg die de knip omzeilde, maar die voor 
extra problemen zal zorgen op de Water-
kluiskaai en richting Gentbruggebrug. 
Het grote probleem zal het kruispunt van de 
Gentbruggestraat met de Dendermondse-
steenweg vormen. Het is een kruispunt met 
verkeerslichten, ook nog aangestuurd via de 
bussen van De Lijn. Er zijn overigens vijf ver-
keerslichten op het traject van 1,4 km. tussen 
het Heirnisplein in Sint-Amandsberg en de 
Admiraalstraat in Destelbergen. Soms vergeet 
men de lichten aan de busstelplaats, want die 
hebben ook hun nut. Het is dus te verwach-
ten dat er meer verkeer op de steenweg zal 
moeten rijden. Of zoals men in Sint-Amands-
berg na gesprekken zei: “Destelbergenaars 
moeten naar Gentbrugge rijden via Heusden 
of de R4/E17”.  
Het invoeren van éénrichtingsverkeer zal ook 
een invloed hebben op het parkeren. Aan de 
Nijverheidskaai staan veel auto’s geparkeerd 
van mensen die de bus nemen. Dat zal dus 
straks met de neus in de andere richting moe-
ten. Wegrijden zal dan (mogelijks) gevaar 
opleveren met fietsers, want de Nijverheids-

kaai wordt een fietsstraat. Voor de fietsers 
zien we in de toekomst niet echt grote pro-
blemen, tenzij natuurlijk met al dat verkeer 
op de steenweg, maar vooral aan de Water-
kluiskaai.
Dat men vanaf Gentbruggebrug niet recht-
streeks naar de Gentbruggestraat kan rij-
den, zorgt er voor dat aan de Waterkluiskaai 
veel tegenliggend verkeer kan verwacht. 
Een ‘soep wordt het’ zeggen de buurtbewo-
ners van die oplossing. Erger is dat men van 
de R40 (de ring dus) niet via de Jan Delvin-
laan en Waterkluiskaai naar de Nijverheids-
kaai en richting Destelbergen kan rijden, wel 
over Gentbruggebrug. Er komt met name 
een stopbord dat dit zal verhinderen. Op de 
Nijverheidskaai zal dus duidelijk veel minder 
verkeer rijden, wel veel fietsers want Fiets-
straat! Wie van de Ring naar Destelbergen 
wil zal via de Dampoort of op zijn minst via 
de Toekomststraat moeten rijden.
Vragen kunnen gesteld over het zwaar ver-
keer dat nog voor leveringen naar Gentbrug-
gestraat en Nijverheidskaai moet rijden. Er 
zijn daar tal van grote bedrijven die beleverd 
moeten worden. Hoe de vrachtwagens zullen 
wegrijden via eerst een fietsstraat en vervol-
gens de kans hebben om af te slaan via de 
Emiel Lossystraat (en Nekkersvijverstraat) of 
Paul De Ryckstraat/Galgenberglaan om op de 

Files op de steenweg. (D.D.)

Weinig parkeerplaatsen
(Emile Lossystraat).  (D.D.)

Slechte kasseiwegen
(Wolterslaan). (D.D.)
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Dendermondesteenweg te komen, daar is 
echt niet over nagedacht. 
Destelbergen vreest terecht aanzwellende 
parkeerdruk (die is er nu al) want in Sint-
Amandsberg is er blauwe zone (betalend) 
om te parkeren. In een aantal straten in 
Sint-Amandsberg gaat men bovendien het 
parkeren nog onder de loep nemen. Nu al 
worden de dubbele bewonerskaarten om te 
parkeren afgebouwd naar één, dus dat kan 
een reden zijn dat er meer in Destelbergen 
(Eenbeekeinde) zal geparkeerd. 

SLECHTE KASSEIWEGEN
En dan zijn er de mogelijke sluipwegen. 
Buurtbewoners weten dat de Aannemers-
straat in Sint-Amandsberg een ‘open doel’ 
is. Je kan via die straat de Dampoort omzei-
len, al denken we dat de Dampoort in de 
toekomst beter bereikbaar zal zijn om op de 
ring te komen, maar goed eerst toch de wer-
ken afwachten. Via de Aannemersstraat kan 
men doorrijden (een ommetje maken) naar 
de Wolterslaan om dan te draaien via de Jan 
Delvinlaan. Ook de Toekomststraat biedt 
zo’n mogelijkheid, maar je kan niet door 
naar de Forelstraat. De buurt daar vreest te-
recht dat de Wolterslaan een Woltersbaan 
zal worden, met een vertienvoudiging van 
het huidige verkeersvolume in de toekomst. 
Maar dat gaat daar wel om een vrij hobbe-
lige kasseiweg, zeker geen aanrader. Overi-
gens in deze buurt in Sint-Amandsberg zijn 
er flink wat straten met een voorhistorisch 
kasseiprofiel: Bouwmeester- Schelde-, Nij-
verheidsstraat en vele andere straten die 
we hier niet gaan opsommen en die alle-
maal éénrichtingsverkeer zijn. Slotsom is: de 
Dendermondsesteenweg wordt op termijn 
één grote file, met nauwelijks nog vrije par-
keermogelijkheden. En voor de rest zal het 
rondjes rijden zijn als men opteert voor een 
sluipweg, tenzij er een omslag komt en veel 
mensen opteren voor de fiets. Want dat is 
misschien wel het onderliggende doel.

Manu Debruyne

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Al meer dan 40 jaar is Thermelec een gevestigde waarde in de wereld van de verkoop 
van elektrische verwarming en ventilatie. Graag ondersteunen wij onze klanten met het 
juiste advies en een goede service na verkoop. Per direct is Thermelec op zoek naar een 
Magazijnier met eventuele basiskennis elektriciteit om ons team te versterken.

Functieomschrijving:

• Je ben verantwoordelijk voor het klaarleggen van orders (handmatig order picking)
• Je staat in voor het lossen en laden van vrachtwagens
• Je controleert de inkomende leveringen en boekt deze in in het systeem
• Je kijkt eventuele retours na en verwerkt deze in het systeem
• Je houdt de voorraad in de gaten en geeft melding wanneer er goederen besteld 

moeten worden
• Je bent verantwoordelijk voor het ontvangen en nakijken van defecte testellen en 

indien mogelijk het herstellen van het toestel

Onze nieuwe Magazijnier met basiskennis elektriciteit heeft volgende kwaliteiten:

• Je bent uitermate klantgericht en helpt ze graag verder
• Je spreekt uitstekend Nederlands en een goede kennis van het Engels is een plus 
• Je staat open om je op technisch vlak te ontwikkelen om defecte toestellen te 

herstellen
• Je werkt nauwkeurig en efficiënt en houdt het magazijn proper
• Je bent stressbestendig, nauwkeurig en een teamplayer
• Je beschikt in het ideale geval over een heftruckattest

Wat heeft Thermelec te bieden:

Thermelec bied je een boeiende uitdaging, waar je de ruimte en verantwoordelijkheid 
krijgt om mee te denken en jezelf verder te ontwikkelen. Het betreft een voltijdse 
functie, waarvoor een marktconforme verloning wordt voorzien. 

Interesse?

Stuur zo snel mogelijk uw CV (voor 31 januari) door naar info@thermelec.be.

Thermelec is op zoek naar een

Magazijnier

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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Drankenhandel
Nico & Kathy
De Clercq
Dorp-West 134
9080 LOCHRISTI
Tel. 09 355 11 97

info@nicosdrinkmarket.be

 Van 21 december t/m 31 december zijn 
wij alle dagen open 

van 9 u. tot 19 u.

Behalve op 25 en 26 december 
van 9 u. tot 12 u.

Bij aankoop van € 50
> krijg je er een SUBITO LOT bij (geldig van 20 december tot 31 december)

Dubbele punten op de klantenkaart
van 24 december tot 31 december

Wij wensen iedereen 
gezellige bubbeldagen 

tijdens deze eindejaarsperiode!

Onze eindejaarsactie 

We startten de dag met een sfeervolle, druk bijge-
woonde, gebedsdienst opgeluisterd door het zang-
koor Cantoremus en met zang van mezzo- sopraan 
Els Wollaert, aan het orgel begeleid door Frank Heye. 
Aangepaste teksten werden gebracht door voorgan-
ger Luk Thomas en lector van dienst was onze nieu-

we secretaris André 
De Groote. De dienst 
werd besloten met een 
voordracht van onze 
vaandeldrager Franky 
Herrebaut.  Dit alles sa-
men zorgde voor een 
piëteitsvolle sfeer.
Na de dienst volgde 
een ingetogen plech-
tigheid aan het monu-
ment in aanwezigheid 
van de burgemeester 
en het voltallig sche-
pencollege.

11 – novemberplechtigheid NSB – Heusden
Naar jaarlijkse gewoonte herdachten we ook dit jaar de slachtoffers van beide 
wereldoorlogen en tevens de slachtoffers die ook vandaag nog wereldwijd 
vallen in allerlei conflicten..

Onder muzikale begeleiding van on-
ze KOGH, die een prachtige uitvoering 
bracht van ‘Amazing Grace’ werden bloe-
men neergelegd door vertegenwoordigers 
van de Gemeentelijke Sportbasisschool, GO 
De Klaver, de Vrije Basisschool, Curieus, de 
burgemeester en door onze voorzitter Da-
niël De Moor, geflankeerd door onze nieu-
we erevoorzitters Peter en Dirk De Cuyper 
die hun vader Alex opvolgden. Met een 
gedicht , de beide hymnen en het beklij-
vend, zeer toepasselijk lied’ White Cliffs of 
Dover’, gebracht door onze zangeres werd 
deze sfeervolle herdenking afgesloten.
Na een bezoek aan ons erelid - herbergier 
schoven 98 personen (op Covid Safe wijze) 
aan voor het jaarlijks banket in de fraai ge-
dekte eetzaal van de Gemeentelijke Sport-
basisschool waar hen een gratis aperitief 
werd aangeboden. 
Het woordje van onze voorzitter opende 

dit eetfestijn. Daarin heette hij iedereen wel-
kom en werden de nodige dankwoorden en 
huldeblijken de zaal ingestuurd, met een inge-
togen minuut stilte voor hen die ons de voorbije 
2 jaar zijn ontvallen, waarna wij volop konden 
genieten van een lekker viergangendiner.
Na de maaltijd werden door onze voorzitter en 
secretaris de eretekens van 10 jaar vaandeldra-
ger plechtig uitgereikt aan Franky Herrebaut en 
Freddy Van Driessche.
Na de jaarlijkse tombola en het nuttigen van 
nog een glaasje en wat gezellig gekeuvel trok 
iedereen met een tevreden gevoel huiswaarts.
Dank aan allen voor hun aanwezigheid en voor 
hun trouwe steun aan onze afdeling. Tevens 
dank aan de medebestuursleden voor de sa-
menhorigheid en inzet. Alleen samen komen 
we tot dit resultaat!

Philippe De Munter - penningmeester
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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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Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Wegenwerken:
Wij blijven bereikbaar 
via de Palingstraat !

Heb je een groot hart voor baby’s, peu-
ters en kleuters? Wil je hen de eerste stap-
jes in de wereld helpen zetten? Werk je 
graag samen met één of meerdere colle-
ga’s? Dan is samenwerkende onthaalouder 
vast iets voor jou. Samen kan je maximum 
18 kinderen gelijktijdig opvangen.  
 
Meer informatie vind je op:
www.ikwordonthaalouder.be

De dienst Kinderopvang  van de Gemeente 
Destelbergen is de organisator van de op-
vang en staat in voor de ondersteuning van 
de onthaalouders binnen de gezinsopvang 
en de groepsopvang. De gemeente ver-
huurt een kinderopvanglocatie voor baby’s 
en peuters in de Burgstraat 52 te Destelber-
gen. Hiervoor wenst de dienst kinderopvang 
1 kinderbegeleider in de groespopvang aan 
te werven. Samen met je collega word je 
huurder van de locatie en sta je in voor de 
dagdagelijkse opvang van de allerkleinsten.

Aanbod
• Een samenwerkingsovereenkomst in het 

sui generisstatuut (sociaal statuut) voor 
onthaalouders 

• Een job waarbij je gewaardeerd, bege-
leid en ondersteund wordt door de orga-
nisator. 

• Maandelijks een belastingvrije vergoe-
ding, afhankelijk van het aantal kinderen 
en opvangdagen

• Een startpremie van 430 euro en Jaarlijks 
een veiligheidspremie van max 165 euro

• Opbouw van rechten voor kinderbijslag, 
terugbetaling van gezondheidskosten en 
pensioen

• Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziek-
te, moederschapsrust, invaliditeit en ar-
beidsongeval

• De dienst kinderopvang regelt veel van 
je administratie en een stipte uitbetaling 
van je vergoeding

• Je job als samenwerkende onthaalou-
der is combineerbaar met loopbaanon-
derbreking of tijdskrediet

Solliciteren
Stuur snel je kandidatuur naar
kinderopvang@destelbergen.be 
of neem telefonisch contact op
09 218 92 58 of 0498 91 77 36
Werk je liever alleen en heb je interesse om 
te werken als kinderbegeleider gezinsop-
vang in eigen woning? Neem gerust con-
tact op met de dienst kinderopvang.

Gemeentebestuur Destelbergen zoekt
kinderbegeleider /onthaalouder groepsopvang

Tinne (27), onthaalouder: “Ondanks alle 
verantwoordelijkheden moet dit wel de beste job van de 
wereld zijn… Ik voel me zo vaak hun tweede mama”.
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Tussen Destelbergen – Sint-Amandsberg 
– Gent en Melle:

Nieuwe buslijn 23
is voorlopig nog niet
in zicht

Ofschoon De Lijn plannen heeft om op ter-
mijn een nieuwe buslijn 23 in te voeren tus-
sen Destelbergen en Melle (Centrum) met 
een ommetje langs de Zuid in Gent en Me-
relbeke-Flora, is er, voorlopig toch nog geen 
sprake van. De plannen van De Lijn worden 
voortdurend bijgestuurd en zijn ook gekop-
peld aan de plannen van de Vervoersregio 
Gent, waarbij in een samenwerking met 
23 gemeentebesturen is voorzien in ‘ba-
sisbereikbaarheid’. Enkele van de redenen 
waarom er nog geen definitieve beslissing 
is genomen, heeft vooral te maken met de 
coronaproblemen, de impact met het ver-
plichte thuiswerk, een gebrek aan chauf-
feurs en vooral met de wijzigende mening 
dat ook andere vervoersplannen nu kunnen 
bekeken worden. Een en ander staat duide-
lijk in het teken van het decreet “basisbe-
reikbaarheid” waarbij dat vervoernet werd 
uitgetekend. Voor de buslijn 23 staat wel 
nog een ‘werknummer’, dat is omdat het 
nummer van de lijn nog altijd kan wijzigen.

Een en ander werd toegelicht op de CD&V-
gespreksavond in het JGC in Destelbergen, 
waarbij tal van thema’s rond mobiliteit en 
geluidsschermen werden toegelicht door 
Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De 
Roo en ingenieur verkeer en logistiek Roe-
land Van Roosbroeck. Marianne Thysebaert 
van De Lijn verduidelijkte de huidige situ-
atie bij het openbaar vervoer waarbij het 
dus nog alle kanten uitkan. 

Van de persdienst van De Lijn hebben we 
ook vernomen dat de plannen al zeker niet 
in 2022, maar mogelijks pas in 2023 uitge-
voerd worden. Ook de geplande opstap-
plaatsen die zouden worden afgeschaft 
zijn dus uitgesteld. Normaal zou dat na 1 
januari 2022 geweest zijn. Er wordt nu ook 
werk gemaakt van elektrische lijnbussen, 
waarbij de levering wat achterophinkt. Het 
is dus compleet koffiedik kijken. Voor Des-
telbergen (Heusden) en Sint-Amandsberg 
zag het er nochtans goed uit als de voorlig-
gende plannen werden doorgedrukt, want 
dan komt er een betere frequentie tussen 
Destelbergen-centrum (vanaf rondpunt 
Damvalleistraat) via Sint-Amandsberg (Den-
dermondsesteenweg), Gent-Dampoort met 
rechtstreekse verbinding met Gent Zuid en 
uitlopend via Merelbeke-Flora naar Melle-
Leeuw en Melle-Centrum. Samen met de 
ontdubbelde lijn 34 (Wetteren) die voor een 
betere verbinding zou zorgen in Heusden 
(om de 30’ i.p.v. 1 uur, behalve op zondag) 
zou dat voor het centrum van Destelbergen 
zelfs voor een kwartierdienst  gezorgd heb-
ben tussen Destelbergen en Gent. Vooral 
de verbinding met Melle zorgt voor hoge 
verwachtingen. Maar nu blijkt dat tal van si-
tuaties een flinke impact hebben op de uit-
voering van die plannen en werden ze dus 
uitgesteld. – (D.D.)
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ALLES VOOR DANS EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT

Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

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

Ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens

www.garagemartens.be

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

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

NEW

30.900 euro
10 km
12/2021
Diesel
107 kW (145 PK)
Manueel

Fiat Talento L2 H1 - Navigatie - Trekhaak - Parkassist

NEW

37.900 euro
4.580 km
02/2021
Elektrisch/Benzine
99 kW (135 PK)
Automatisch

Mitsubishi Outlander 2.4i 4WD PHEV DIAMOND EDITION

NEW

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

Fiat 500 1.0i MHEV Lounge - Pano dak - Parkassist

NEW

8.950 euro
54977 km
11/2016
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Intense

14.490 euro
15 km

Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i TOP LINE - Keyless

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

36.300 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
72 kW (98 PK)
Automatisch

Mitsubishi Eclipse Cross 2,4 PHEV PLUG IN HYBRIDE

NEW

38.900 euro
10 km

Elektrisch/Benzine
169 kW (230 PK)
Automatisch

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV COMFORT - FULL HYBRIDE

NEW

Delen is hipper dan ooit. Van de 
deelauto en het deelhuis heb je dan 
ook vast weleens gehoord, maar kende 
je het deelpaard al? Via het nieuwe 
deelplatform Horsify vinden ruiters en 
paardeneigenaren de perfecte match. Ook 
in het Gentse wordt er fanatiek gedeeld.
Via Horsify kunnen enthousiaste ruiters in con-
tact komen met paardeneigenaren bij hen in 
de buurt. Deze eigenaren willen hun paard de-
len omdat zij een ruiter, verzorger, menmaatje 
(iemand die gezellig mee gaat op de kar) of 
lesklant zoeken. Ook fok- en draagmerries kun-
nen worden gedeeld. Op deze manier wordt de 
paardensport toegankelijk gemaakt voor ieder-
een. Het gaat hier met name om serieuze en 
langdurige samenwerkingen tussen ruiters en 
eigenaren, waardoor er een band met het paard 
opgebouwd kan worden. Door Horsify kunnen 
ook ruiters zonder eigen paard actief zijn in de 
sport en deelnemen aan wedstrijden. 

Sinds de coronapandemie zijn er meer paarden 
verkocht. Mensen hadden immers opeens meer 
vrije tijd en dan wordt een eigen paard steeds 
aantrekkelijker. Echter, nu de samenleving weer 
op gang begint te komen, wordt deze vrije tijd 
juist steeds minder. Hierdoor neemt de vraag 
naar ruiters en verzorgers toe. Op de website 
van Horsify verschijnen er dan ook steeds meer 
paarden, momenteel zijn dit er maar liefst 395.

Om met vertrouwen te kunnen delen beoorde-
len eigenaren en ruiters elkaar op eigenschap-
pen als paardvriendelijkheid, communicatie, 
betrouwbaarheid en netheid. Ook zorgt het 
platform ervoor dat elke ruiter handmatig ge-
verifieerd wordt. Het platform is open over hoe 
er met paarden wordt omgegaan en ziet streng 
toe op paardenwelzijn. Zo wil het platform bij-
dragen aan een toegankelijke, sociale en paard-
vriendelijke paardensport.

Een mooie ontwikkeling binnen een sector die 
de afgelopen jaren nogal wat kritiek te verduren 
heeft gekregen op het gebied van paardenwel-
zijn. Meer info op www.horsify.com

Van deelauto
naar deelpaard
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Los van het feit dat dit een goede zaak is, de 
gemeente boert duidelijk goed, vergt die beslis-
sing wel enige duiding. De gezinsbelasting was 
vroeger de huisvuilbelasting, want die is nog in 
het leven geroepen om het tekort van de huis-
vuilfactuur van IVAGO op te vangen. Op een 
bepaald moment mocht je dat geen huisvuil-
belasting meer noemen, omdat dit in strijd was 
met de reglementering van OVAM. De factuur 
IVAGO wordt enerzijds betaald door de gezin-

Gemeente halveert gezinsbelasting in 2022
maar dat vraagt wel enige duiding
Vanaf 1 januari 2022 halveert Destelbergen-Heusden de gezinsbelasting. 
Die komt dan op 25 euro i.p.v. 50 euro totnogtoe. Vanaf 2024 bouwt men de 
gezinsbelasting verder af en zal die belasting uiteindelijk verdwijnen.

nen via diftar (aanrekening op basis van het ge-
wicht of volume) en anderzijds door inkomsten 
uit de gezinsbelasting. 
In deze legislatuur heeft men dus beslist om de-
ze gezinsbelasting af te bouwen. Wat zeker een 
goeie zaak is, gezien forfaitaire belastingen niet 
als rechtvaardig beschouwd worden. Dit kan al-
leen omdat de inkomsten uit huisvuilophaling 
vermoedelijk zullen stijgen. Sinds 2019 wordt 
het huisvuil gewogen en zijn de tarieven per ki-

lo hoog. De volgende stap zal misschien  zijn om 
het containerpark betalend te maken. Op die 
manier kan men nieuwe inkomsten genereren 
om de IVAGO-factuur te kunnen betalen. 
In de vorige legislaturen hebben de oppositie-
partijen er altijd voor gepleit om de gezinsbe-
lasting af te schaffen. En het was nu duidelijk 
tijd om over te gaan tot die halvering.
Goed om weten is ook dat een zelfstandige die 
gevestigd is op hetzelfde adres van zijn gezin, 
die gezinsbelasting (AGB) niet moet betalen, 
wel het gezin. 
In welbepaalde situaties kan je (voor elk niet be-
gonnen kwartaal) een terugbetaling vragen van 
de gezinsbelasting: bij het overlijden van een 
alleenstaand familielid; als je als alleenstaan-
de verhuist naar het woonzorgcentrum Kou-
terhof of als je als alleenstaande (opnieuw) een 
gezin vormt. – (D.D.)
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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

Vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

SIERPLEISTER

STEENSTRIPS

ISOLATIE  

GEVELREINIGING 

KALEIEN 

30 euro/m2

isolatiepremie

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 (Ivonna Ne-
vejanstraat 30, 9041 Oostakker of via mail: in-
fo@dewegwijs.be). Wij komen dan een sticker 
‘Wegwijs’ op uw brievenbus kleven, zodat on-
ze uitdragers weten dat ze daar wél een Weg-
wijs mogen steken. - Redactie.

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

JA,
OK
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Al tientallen jaren
goede maatjes…
Tussen Serafien Aerssens (87) uit 
de Wolfputstraat en Patrick Van 
Peteghem (60) uit Destelbergen 
bloeit al enkele tientallen jaren 
een oprechte en deugddoende 
vriendschap.

De eerste is alom bekend als fervent wie-
lertoerist, organisator van de plaatselijke 
wielerkoersen en voorzitter van het Wie-
lercomité Oostakker. Al staat dat intus-
sen geboekstaafd als ‘herinneringen uit 
het verleden’. De laatste is onlosmakelijk 
verbonden aan het rustiek cafeetje ‘In 
het Schippershuis’ aan de boorden van de 
Schelde in Destelbergen dat hij in 1983 
overnam. Dat is tijdens de weekends weer 
open met hulp van een vennoot. Eigenaar 
en chef-kok Patrick is immers werkzaam op 
baggerschepen en telkens zo’n zes weken 
weg of weer thuis. Bij elke terugkeer gaat 

Met de tip die ik kreeg en na een zoektocht 
bij The Commonwealth War Graves Commissi-
on, viel dus ook een heel ander verhaal in mijn 
mailbox. Een waargebeurd verhaal, maar wel 
gelinkt aan Destelbergen, duidelijk nog niet 
de tip die ik kreeg. Niemand kent dit verhaal. 
Het staat immers letterlijk neergeschreven op 
de fiche van de Canadese soldaat Leo John Co-
chrane (27 jaar) uit Belle-Isle, Newfoundland, 
Canada. Seinwachter (F/2832) van de Royal Ca-
nadian Corps of Signals, II Corps Sigs. Het graf 
ligt in Adegem in perceel 10, rij F, graf 7. De 
man was op 6 november 1944 om ongeveer 
23u25 (toen geschreven 11u25) bier aan het 
drinken in café Rumba aan de Heerweg in De-
stelbergen. Café Rumba bestaat al lang niet 
meer, maar in de Tweede Wereldoorlog had 
het café een beruchte reputatie als ‘kaber-
doeze’, zo lezen we in het boek over de cafés 
in Destelbergen van heemkundige Louis Ge-
vaert. De naam kaberdoeze vergt nog weinig 
uitleg en is voldoende gekend, maar er zijn 
verwijzingen dat het afgeleid is van ‘cham-
bre douze’ of ‘4cabaret douze’. We gaan niet 
in detail treden, iedereen kent de betekenis 
wel. Eerst waren de Duitse soldaten er vaak 
als klant, en toen die weg waren kwamen de 
Canadezen. Het café werd uitgebaat door wij-

Opmerkelijk verhaal over
doodgeschoten Canadese soldaat in Destelbergen
Vorige maand brachten we in Wegwijs het verhaal van het graf van de 
‘onbekende soldaat’ op de gemeentelijke begraafplaats. Ik kreeg de tip 
van oud-schepen Roger De Sutter dat er ooit nog een andere soldaat was 
begraven in Destelbergen, en dat die later werd bijgezet op de militaire 
Canadese begraafplaats in Adegem. Navraag bij de verantwoordelijke van de 
Commonwealth War Graves, leerde ons nu een opmerkelijk verhaal kennen 
van een Canadese soldaat die in een berucht café in Destelbergen, werd 
doodgeschoten op 6 november 1944! Destelbergen was toen al bevrijdt door de 
Polen, later hadden Britten en Canadezen hier zelfs een onderkomen in de vorm 
van een kampement. En er waren ook al geen Duitsers meer te bespeuren.

len het gezin van Maurice Plaetinck met zijn 
vrouw Opdila De Bruyker, er waren ook twee 
dochters. Er werd blijkbaar in de oorlog ook 
jenever gestookt, drank die in vaten eens van-
op de bovenste verdieping op de straatstenen 
terecht kwam, en met een geur die heel lang 
in de buurt bleef hangen. Plaetinck was een 
landbouwer maar wel de eigenaar, zijn vrouw 
hield het café open. Er zouden vaak vrouwen 
van lichte zeden onder de klanten geweest 
zijn, maar niet de dochters. “Die avond werd 
er nogal wat gedronken in de Rumba, het ca-
fé zat vol met soldaten, en er waren er drie bij 
die zich niet gedroegen”, zo zou Plaetinck la-
ter aan de Militaire Politie getuigen. Zijn ver-
haal is genoteerd in het officiële p.v. van de 
feiten en is ook een addendum dat terug te 
vinden is bij soldaat Cochrane in Adegem. Het 
is dus geen fictie, maar waar gebeurd!
In het officiële M.P.-verslag lezen we letterlijk: 
“Ik ben Maurice van café Rumba, Destelber-
gen, Heerweg 293, België. Ik ben een boer en 
de eigenaar van het café. Ik keerde op maan-
dag 6 november 1944 om ongeveer 23u25 
uur ‘s avonds terug naar mijn huis. Het café 
zat vol met soldaten en het eerste wat mijn 
vrouw me vertelde was dat er drie soldaten 
op de bank zaten die zich niet gedroegen. Na-

dat ik kwam, schonk mijn vrouw de drie sol-
daten sterk bier in voor 12,5 Francs (Belgisch 
geld) één glas en de kleinste van de drie gooi-
de tien Francs op de toonbank om het bier te 
betalen. Ze vroegen toen om nog drie glazen 
die werden betaald door de soldaat die nu 
dood is. Hij betaalde de volle prijs, 37,5 Francs. 
Hierna weigerde ik ze nog iets te verkopen. 
De overleden man werd boos en beschuldig-
de me ervan pro-Duits te zijn en een collabo-
rateur. De drie soldaten waren dronken, maar 
niet erg dronken. Ik heb niet gemerkt of ze 
gewapend waren. De overleden man (Cochra-
ne dus) kwam langs het uiteinde van de toon-
bank naar me toe en bedreigde me met zijn 
vuist, maar in plaats van achteruit te lopen, 
ging ik naar hem toe en hij werd stil. Intus-
sen waren alle drie deze soldaten volledig ver-
trokken. Op het moment dat de overledene 

Het graf van Leo John Cochrane in Adegem. (repro D.D.)
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ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

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

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

reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.

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

KORTINGS-
BON

-20
euro

bij onderhoud
van uw chauffageketel

(max. 1 bon per onderhoud)

hij op maandagmorgen - de traditie dwingt 
- zijn Oostakkerse wielervriend en mede-
klinker opzoeken. En liefst ook afhalen om 
samen in een plaatselijk cafeetje een paar 
uurtjes bij de praten. Ze houden dat ritueel 
nu al enkele tientallen jaren vol.

De geestrijke ‘romance’ voert ons eigenlijk 
terug naar de (overleden) brouwer Hubert 
Geers en zijn groeiende passie voor streek-
bieren. Dranken Geers bouwde daarrond 
intussen een heuse traditie uit en kaapte er-
mee al diverse awards en eretitels weg. Se-
rafien en zijn immer lieftallige echtgenote 
Paula waren er in die tijd kind aan huis. Pa-
trick van ’t Schippershuizeke was er dan weer 
regelmatig op zoek naar nieuwe streekbie-
ren voor zijn eigen afspanning. Dat was toen 
een echte rage. Hij stapte ook gedurende 
vele jaren met de ‘brouwers’ mee op tijdens 
de Oogststoet op Vlaaiendinsdag. Nog altijd 
de Oostakkerse topdag. De twee kruisten en 
vonden er mekaar en stonden vele jaren op 
maandag aan de populaire toog van Irma en 
Roger De Decker van de parochiekring. In die 
tijd het toevluchtsoord voor al wie naam en 

faam had in de deelgemeente. Van de 
brouwer en de pastoor tot de hoofd-
onderwijzer en andere plaatselijke 
notabelen en neringdoenden. Met 
vandaag nog altijd florissante herin-
neringen aan filosoof Jan De Geyter 
of kunstenaar Antoine Bracke, vader 
van Siegfried. De kring is inmiddels 
al lang afgebroken en wederopge-
bouwd als Ontmoetingscentrum Oos-
takker (OCO). De twee ‘vrienden voor 
het leven’ vinden zich nog altijd op 
maandag. Ze voelen zich vandaag het 
meest thuis in Café Reintje aan de Bre-
destraat. Al stappen ze sporadisch ook 
wel eens elders binnen…

Eric VAN LAECKE 

mij bedreigde, keek ik toevallig in de keuken, 
en ik zag dat die vol zat met soldaten waar-
onder Signaalman Williams. Een van de solda-
ten in de keuken kwam het café binnen en 
zei iets tegen de drie die daar al waren, en hij 
leek te proberen ze stil te houden. De overle-
dene duwde de nieuwkomer tegen de muur, 
deze keerde daarna terug naar de keuken”.
Plaetinck vervolgt in het officiële verslag: “De 
overledene trapte de deur open en ik zag dat 
er nog maar twee soldaten in de keuken wa-
ren, waaronder Signaalman Williams, met een 
geweer in zijn handen. Hij hield 
het geweer vast met de kolf on-
der zijn arm wijzend in de alge-
mene richting van de overledene, 
die naar hem toe kwam met zijn 
handen in de lucht en lachend als-
of hij de spot dreef met Williams. 
Toen de overledene zich enkele 
centimeters van de loop van het 
geweer bevond, ging het pistool 
af. Ik weet niet precies hoe ver de 
overledene van het geweer was, 
omdat de overledene zich tussen 
mij en het geweer bevond. Ik kon 
niet precies zien wat er gebeur-
de. Als de overledene het geweer 
had gepakt, had ik het hem kun-
nen zien doen. Toen viel de over-
ledene naar voren, terwijl hij op 
zijn rug viel, met zijn hoofd bij de 
tafel. Mijn vrouw en twee doch-
ters stonden onderaan de trap 
toen het schot afging en ze ren-
den naar boven. Naast Williams 
en de overledene was er nog een 
soldaat in de keuken. Na het schot 
zette Williams de kolf van zijn ge-
weer op de grond en de andere 
soldaat in de keuken bewoog zich 
achter hem tussen Williams en de 
deur naar het erf. Enige tijd later 
kwam de dorpsdokter (n.v.d.r. De 
Groote?) binnen en onderzocht de 
dode man. Een paar minuten later 

De gegevens van de overleden soldaat. (repro D.D.)

kwam de Marechaussee (Militaire Politie) bin-
nen. Ik denk dat het schot is gelost in de och-
tend van 7 november 1944 tussen 0u30 en 1 
uur. Williams is drie weken lang bijna elke dag 
in het café geweest en ik beschouwde hem als 
een vriend van de familie. Ik heb hem nog 
nooit dronken gezien en op de avond van de 
schietpartij was hij volkomen nuchter”.
Het is heel uitzonderlijk dat dit voorval zo vol-
ledig gekoppeld werd aan de figuur van Leo 

John Cochrane. Het is immers terug te vin-
den bij zijn naam op de lijst met gegevens die 
aan iedere overleden soldaat zijn gelinkt. Co-
chrane is dus in zekere zin wel een oorlogs-
slachtoffer, ook al werd hij blijkbaar door een 
collega doodgeschoten na een bedreiging.  
Op zijn fiche lezen we ook dat hij een gekwa-
lificeerde chauffeur werd, klasse 3 op 31 ju-
li 1942. Hij was toegewezen aan het IIe Korps 
signaalgevers van de Royal Canadian Corps of 
Signals op 7 augustus 1944. Leo John Cochra-
ne, is geboren op 15 januari 1917, en had ook 

nog twee broers in het leger, nl. Pe-
ter (bij de marine) en Francis (landle-
ger) die dienden in Italië. Zijn ouders 
zijn Peter en Maria Cochrane uit An-
tigonish, Nova Scotia in Canada. 
Officieel is hij dus overleden aan ver-
wondingen bij een accident. Hij werd 
ook gedecoreerd en is erkend als ge-
sneuvelde.
We hebben op de militaire begraaf-
plaats in Adegem een bezoek ge-
bracht aan zijn graf en er wel een 
foutje ontdekt in zijn leeftijd, want 
op het graf staat (zie foto) dat hij 24 
jaar was. Maar het hele verhaal is wel 
juist en is in het Engels weergegeven 
als men surft naar de website van de 
militaire begraafplaats. 

Zie ook: Adegem Canadian War Ce-
metery, en zoek op Cochrane Leo 
John, daar kan je alles gedetailleerd 
vinden. Ook in het Cemetery Regis-
ter. Café Rumba was gekend vanaf 
1941, later werd het café Stad Gent, 
Stad Aalst, café Sportwereld, café 
La Cabana, café Hemelrijk en ten-
slotte dancing Crazy Horse. Voor die 
geschiedenis moet je het boek van 
Louis Gevaert eens lezen (De herber-
gen van Heusden, Destelbergen en 
Beervelde). Mooi stuk geschiedenis.

Manu Debruyne
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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. 

Jo Maris, expert bij Da Vinci, bevestigt dat 
het bij alle ondernemingen in gelijk welke 
sector ooit wel aan de orde is. ‘Dus ook in 
het voetbal: Anderlecht werd al verkocht, 
Verhaeghe schrijft een succesverhaal bij 
Club Brugge en een aantal andere clubs 
zijn al in buitenlandse handen. Alleen de 
bal: die gaat steeds weer op de stip !’
De Witte en Louwagie worden er inder-
daad niet jonger op, dus moeten ze wel 
nadenken over hun opvolging. Bij elke 
eenmanszaak of grote KMO breekt de dag 
aan dat de eigenaar al wat ouder wordt 
en zijn overdracht wenst te regelen. ‘Ou-
der worden is één reden, maar evengoed 
heeft de ondernemer van 40 jaar het wel 
gehad met ondernemen, en wil hij of zij 
ook nog iets anders doen in zijn leven’, 
vertelt Jo Maris. ‘Het verhaal van een klant 
startte ooit vanuit de gezinswoning. Zij en 
haar man deden in bedrijfscommunicatie. 
Het bedrijf groeide en  ook het gezin. De 
vrouw trok naar buitenlandse meetings en 
haar man ging mee met de pasgeboren ba-
by. En hij wachtte buiten de vergaderzaal, 
zodat de baby borstvoeding kon krijgen 
tijdens de pauze. Zo hebben ze meerdere 
jaren hard gewerkt en een goed draaiend 
bedrijf uitgebouwd. Recent hebben wij 
hun kmo verkocht; ze waren beiden rond 
de veertig. Met de opbrengst zijn ze ver-
volgens rond de wereld gaan zeilen’. 

Next level
Maar zo’n een wereldreis is toch ook ooit 
gedaan, wat dan ? ‘Dat is waar. Wat Marc 
Coucke heeft gedaan, dat zien wij ook ge-
beuren. Hij heeft zijn aandelen Omega 
verkocht en gaat nu zijn ervaring en ver-
mogen herinvesteren in menig bedrijf’. 
‘Soms gaat een jong bedrijf plafonneren’, 
vertelt Jo Maris. ‘Het heeft een zekere 

De bal gaat op de stip !
Ook in het voetbal is overdracht naar de volgende generatie aan de 
orde. We weten dat soms de trainer moet vertrekken en dat spelers 
worden gehuurd, verhuurd of verkocht. Maar ook de eigenaars 
denken al eens aan verkoop. De Witte en Louwagie van AA Gent  
‘bekijken dan de strategische mogelijkheden’, zo heet dat dan. 

omvang, maar het bedrijf moet professi-
onaliseren om verder te groeien. De  on-
dernemer van het eerste 
uur onderkent dit pro-
bleem. Ofwel verkoopt 
zij of  hij en gaat op we-
reldreis. Ofwel laat men 
managers of investeer-
ders toe, die de KMO la-
ten doorgroeien naar 
het volgende niveau, 
the next level. De markt 
is daar vandaag klaar 
voor. Net zoals bij Marc 
Coucke zijn dit mensen 
met know-how, vermo-
gen  of een netwerk, die 
de verdere groei moge-
lijk maken. En de onder-
nemer van het eerste 
uur, voelt zich plots min-
der alleen, en kan zich 
opnieuw toeleggen op 
wat zij of hij echt graag 
doet’.

Rol van DaVinci
Dit lijken allemaal com-
plexe verhalen en aan-
gelegenheden. Wat is 
dan de rol van DaVinci. 
‘Wel, in al deze verha-
len is het noodzaak om 
de juiste partijen bij el-
kaar te brengen. Wel-
ke dochter of zoon kan 
de KMO verder zetten? 
Welke investeerder zou 
passen bij een bepaald 
groeibedrijf ? Hoe moet 
het bedrijf gewaardeerd 
worden?  Vervolgens 

moeten  afspraken gemaakt worden, over-
eenkomsten uitgewerkt en ook de bank-
financiering is vaak een opdracht die we 
behartigen.’
DaVinci gaat binnen zijn netwerk op zoek 
naar een geschikte koper voor de zaak. Het 
profiel van de zaak staat anoniem op de 
website www.davinci-cf.be. Jo besluit: ‘En 
als er een koper is gevonden, dan werken 
we een gedragen oplossing uit, die finan-
cieel, fiscaal en juridisch sluitend is voor al-
le partijen’. 
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UW ADVERTENTIE

IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be

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

 Luw 6 7 5 8 9 10 7

11 15 5 8 6 4 10  Arbeid 

8 15 12 15 1  Tafelkleed 

 Maaltijd 4 10 4 14 11 1

 4   4 13 10  Getrek

 Richting 10 4 14 11 1  

 10 4 9 7 4 10  Getijdenboek

 Nochtans 4 14 11 1 4 10

12 15 14 11 1  Kracht

 Kunststof 5 2   5

 Helper 10 4 8 8 4 10

10  4 10  15 5  4 10  Stuurman 

 1 10 7 4 12  Streep 

3 15 10 8 15   Boem!

1 2 3 4 5  Tikken 

P A R D A F Uitroep

Erfenis L E G A A T

p E R F E C T Goed, degelijk

Eed G E L O F T E  

G E B O O R T E Nieuw leven

Bijten K A U W E N

 K R E N T J E S Rozijnen

Gepeperd P I K A N T

D O O R N E N Stekels

Getooid V E R S I E R D

S T O R E N Hinderen

G E D E M P T Verstild, opgevuld

K A M E R A D E N Makkers

GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be
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Om het verkeer tijdens die werken zo vlot en 
veilig mogelijk te laten verlopen en de wij-
ken leefbaar te houden werden een reeks 
verkeersmaatregelen ingevoerd”, vertelt Jef 
Schoenmaekers van het Agentschap Wegen 
en Verkeer ons. “Nu enkele weken na de in-
voering was het tijd voor een eerste grote 
evaluatie. Op basis van die evaluatie en de 
meldingen en klachten van buurtbewoners 
en weggebruikers werden de komende da-
gen al een aantal acties ondernomen”.
De werking van de verkeersmaatregelen 
rond de Dampoortwerf wordt wel dege-
lijk nauwlettend opgevolgd. Uit de vele re-
acties die de dienst krijgt blijkt dat het voor 
veel weggebruikers serieus wennen is. Daar-
naast blijkt ook dat bewoners in verschillen-
de straten toch veel hinder ondervinden van 
het toegenomen verkeer. “We verzekeren u 
dat we al deze meldingen en klachten seri-
eus onderzoeken en er een oplossing voor 
proberen te vinden. De afgelopen weken 
hebben we al heel veel kleine bijsturingen 
en aanpassingen gedaan zoals het herpositi-
oneren van verkeersborden en het tekenen 

Werken rond Dampoort kregen eerste grote evaluatie
De werken van de derde fase aan de Dampoort zijn vier weken geleden 
gestart. Tijdens die fase leggen we de riolering aan ter hoogte van de 
noordelijke boog van de spoorwegbrug, maken we het kruispunt van de 
Koopvaardijlaan en leggen we een deel van het nieuwe Antwerpenplein aan.

van extra belijning op de weg. Voor andere 
problemen was meer onderzoek en afstem-
ming nodig, maar worden nu ook maatrege-
len getroffen”, vervolgt Jef Schoenmaekers.
“We merken tevens dat fietsers de huidi-
ge omleiding richting Sint-Amandsberg en 
Oostakker via de oversteek aan de Dender-
mondsesteenweg niet volgen en via de rij-
baan langs het busplein naar de Land van 
Waaslaan fietsen. Daarom passen we de om-
leiding aan zodat dit toch veilig kan gebeu-
ren en voorzien we omleidingsborden via 
het Antwerpenplein  Een win-winscenario 
op alle vlakken: fietsers hoeven geen auto’s 
te kruisen, maar kunnen ook blijven door-
trappen en winnen hierdoor aan tijd en com-
fort”.

RIJRICHTING AL AANGEPAST
Op vraag van verschillende bewoners werd de 
rijrichting in de Striemenbergstraat en Moer-
landstraat in Sint-Amandsberg omgedraaid. 
De Striemenbergstraat en Moerlandstraat 
worden eenrichtingsverkeer van de Visitatie-
straat richting de Hogeweg. Zo zorgt men  er-

voor dat bestuurders sneller en vlotter de 
R4 bereiken, zonder te veel omwegen. 
Voor fietsers blijft de situatie in beide 
straten hetzelfde: tweerichtingsverkeer 
blijft mogelijk. Bestuurders parkeren 
nog steeds hun wagen aan de rechter-
kant van de rijrichting.
De Antwerpsesteenweg tussen de Ko-
gelstraat en Pilorijnstraat wordt tijde-
lijk dubbelrichting. Bewoners uit de 
Kogelstraat kunnen zo onmiddellijk op 
de Antwerpsesteenweg naar links af-
slaan. Voor bestuurders uit de Pilorijn-
straat blijft de situatie hetzelfde: zij 

kunnen de Antwerpsesteenweg zowel links 
als rechts oprijden.
Ondanks de vele en duidelijke signalisatie 
blijven weggebruikers verkeersmaatrege-
len wel negeren. Dat zorgt voor overlast en 
onveiligheid. De politie zal daarom inten-
siever controleren om ervoor te zorgen dat 
iedere weggebruiker de nieuwe en bestaan-
de verkeersmaatregelen volgt, om het sluip-
verkeer te weren uit de woonkernen en om 
de snelheid te controleren. Afgelopen weken 
werden zo al veel bestuurders op de bon ge-
slingerd voor het negeren van het eenrich-
tingsverkeer op de Antwerpsesteenweg. De 
weken ervoor werden tal van fietsers beboet 
die zich niet aan de verkeersregels hielden 
rond de werf. De komende weken werd ook 
de mobiele flitspaal (Sammeke in de Visitatie-
straat) ingezet om onder meer in de school-
omgevingen op snelheid te controleren.
Aan de Dampoort worden extra wegmarke-
ringen en signalisatie aangebracht. Die to-
nen duidelijk de rijstroken waar bestuurders 
en fietsers mogen rijden. Recent  werden nog 
niet alle rijstroken optimaal benut en fietsers 
begeven zich soms op onduidelijk terrein. De 
extra wegmarkeringen en signalisatie moe-
ten zorgen voor een veiligere situatie en 
vlotter verkeer voor alle weggebruikers. Zo 
komt er bijkomende markering op de Land 
van Waaslaan, aan de fietsoversteek, en op 
de rotonde ter hoogte van de Kleindokkaai, 
zo vernemen we nog van Wegen en Verkeer. 
(D.D.)

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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Wij hebben even ons licht opgestoken bij de 
bevoegde diensten om de precieze toekomst-
plannen te kennen voor onze regio ook al is dat 
maar voor 2023! Die plannen zijn geen geheim, 
maar liggen wel degelijk klaar om eventueel 
uitgewerkt te worden. Over de precieze ampli-
tudes doet men bij De Lijn op dit ogenblik ech-
ter nog geen gedetailleerde communicatie. Men 
heeft het liever over ‘basisfrequenties’ (daluren, 
weekdagen). Op andere dagen of binnen andere 
tijdspannes kan de frequentie van De Lijn lager 
liggen (weekend/avond) of hoger (in de spits). 
Meer bepaald in onze regio rijden bv. bussen met 
de werknummers 27 Gent Sint-Pieters - Melle - 
Heusden - Wetteren - Schellebelle - Dendermon-
de en 28 Gent Sint-Pieters - Melle - Kwatrecht 
- Wetteren - Schellebelle - Dendermonde. In het 
huidige net zorgen lijnen 27/28 voor een ge-
meenschappelijke uurdienst tussen Dendermon-
de, Wetteren en Gent. Het specifieke traject van 
beide lijnen wordt in de daluren dus om de twee 
uur bediend. Op zondag rijdt enkel lijn 28 om 
de 2 uur. De toekomstige bediening na uitrol van 
de basisbereikbaarheid zou dan als volgt zijn: 
In het nieuwe net rijden deze lijnen enkel nog 
functioneel wat wil zeggen tijdens spitsuren op 
school- en schoolvakantiedagen. (Redenen: deel-
trajecten parallel aan spoorweg + te lage ver-
voersspanning tussen kernen om aanbod buiten 
spits te kunnen aanbieden). Ritten in functie van 
Mariagaard blijven bestaan. (Heusden krijgt met 
de opwaardering van (werknummers) lijn 34 wel 

De toekomstplannen van De Lijn in onze regio
“In het kader van het decreet “basisbereikbaarheid” werd binnen de 
vervoersregioraadwerking (waarin o.a. lokale besturen zoals Destelbergen, 
Melle, Gent e.a.  vertegenwoordigd zijn) een nieuw openbaar vervoernet 
uitgewerkt. Herinner u het eventueel afschaffen van bepaalde opstapplaatsen. 
Het nieuwe netwerk zou normaal ingevoerd worden op 1 januari 2022, maar 
door een aantal complicaties zag minister Lydia Peeters zich genoodzaakt om 
de uitrol van het nieuwe netwerk voorlopig voor onbepaalde tijd uit te stellen. 
Het komt er dus ook nog niet volgend jaar, het zal 2023 worden.

een betere verbinding met Gent en Wetteren. 
(die bus rijdt momenteel met een frequentie van 
60’ (pits 30’) dat wordt met de uitrol van basisbe-
reikbaarheid 30’ max. uitgezonderd op zondag.)  
De Lijn met werknummer 34 Wetteren - Laarne - De-
stelbergen – Gent/Dampoort - Sint-Pieters (- Sint-
Martens-Latem - Sint-Martens-Leerne/De Pinte): 
Lijn 34 zal met 30’ frequentie (= basisfrequentie 
op week- en zaterdagen - op zondagen 60’ fre-
quentie) tussen Wetteren en Sint-Pieters rijden.  
Gecombineerd met de toekomstige lijn 23 ont-
staat er een kwartierdienst tussen Destelbergen-
centrum en Dampoort (= basisfrequentie op 
week- en zaterdagen - op zondagen 30’ frequen-
tie). De amplitude van het traject Gent - Wetteren 
wordt daardoor uitgebreid. Op vrijdag en zater-
dag zal deze buslijn langer rijden dan op maan-/
dins-/woens-/donderdag. Op zondag zal de bus-
lijn zeker minder laat rijden. De precieze dienst-
regeling ligt op dit ogenblik nog niet vast,maar 
deze lijn zal alleszins tot laat op de avond rijden. 
Het deeltraject Gent Sint-Pieters - Sint-Martens-
Latem - Sint-Martens-Leerne/De Pinte wordt 
enkel nog functioneel (= tijdens spits) op week-
dagen uitgevoerd. De lus tussen Sint-Denijs-
Westrem Paardekop en Sint-Denijs-Westrem 
Dorp is niet meer opgenomen in de reisweg 
van lijn 34. De bediening van Sint-Martens-
Latem wordt gebundeld op de Kortrijksesteen-
weg: lijnen 77/78 zullen daar in het nieuwe 
netwerk voor een halfuurdienst (basisfrequen-
tie) zorgen in plaats van de huidige uurdienst.  

De Lijn met werknummer 35 Lokeren - Beervelde 
- Destelbergen – Gent/Dampoort  Gent Sint-Pie-
ters: In het nieuwe net wordt lijn 35 een volle-
dig functionele lijn die enkel zal rijden tijdens 
de spitsuren op school- en schoolvakantiedagen. 
Het gedeelte tussen Lokeren en Beervelde wordt 
enkel behouden voor scholierenritten en kent 
dus geen bediening tijdens de schoolvakanties. 
Het traject van lijn 35 wordt overigens dus in-
gekort tot Gent Sint-Pieters. Het huidige traject 
richting De Pinte en Sint-Martens-Leerne wordt 
volledig overgenomen door lijn 34 en wordt 
enkel nog functioneel (in de spits) bediend. 
Lijn 34 neemt de daluurfrequentie tussen Destel-
bergen en Gent Sint-Pieters over. Door de com-
binatie van lijn 34 en de nieuwe lijn 23 wordt er 
tussen Destelbergen en Gent Dampoort een 15’ 
frequentie aangeboden.
 
De Lijn met werknummer 36 Zele - Overmere - Kal-
ken - Destelbergen – Gent/Dampoort - Sint-Pie-
tersstation: Er zal een functionele lijn rijden op het 
traject Zele - Overmere - Kalken - Destelbergen – 
Gent/Dampoort - Sint-Pietersstation: deze lijn zal 
enkel tijdens de spitsuren op weekdagen rijden. 
In tegenstelling tot de huidige lijn 36 zal deze lijn 
niet in daluren of op weekenddagen rijden en 
rijdt deze lijn niet verder dan Gent Sint-Pieters. 
(Het traject richting De Pinte - Sint-Martens-Leer-
ne zal door een andere lijn worden uitgevoerd.) 
De lijn met werknummer 23 Destelbergen – Dam-
poort – Zuid – Merelbeke Flora – Melle Leeuw – Melle: 
Een nieuwe lijn zal Destelbergen (eindpunt t.h.v. 
huidige haltes Damvalleistraat) met o.a. Gent/
Dampoort, Zuid en Melle-centrum/station ver-
binden. Deze lijn volgt traject Destelbergen - 
Dampoort - Zuid - Merelbeke Flora  Melle/Leeuw 
– Melle (Centrum of College?). Deze nieuwe lijn 
zal op weekdagen (incl. schoolvakantie) en op za-
terdag met een 30’ frequentie rijden. Op zondag 
zal deze lijn om het uur rijden. Op vrijdag en zater-
dag zal deze buslijn langer rijden dan op maan-/
dins-/woens-/donderdag. Op zondag zal de bus-
lijn minder laat rijden. Over de precieze dienst-

regeling kunnen we op dit ogenblik 
nog niet communiceren, maar deze lijn 
zal alleszins tot laat op de avond rijden. 
Dus voor wat betreft lijn 23 (lijnnum-
mer kan nog wijzigen) Destelbergen 
– Gent/Dampoort - Zuid - Merelbeke 
Flora - Melle Leeuw – Melle-Centrum is 
er  frequentie 30’ op weekdagen (incl.  
schoolvakantiedagen) en op zaterdag 
en 60’ op zondag. Uiteraard voorlopig 
vanaf 2023. – (D.D.)

Er zijn wel veel bussen van De Lijn in de busstelplaats 
op het Eenbeekeinde, maar het ontbreekt wel eens aan 
chauffeurs. (D.D.)

Nr. 118 - Januari 2022                            479070

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

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92
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“Alle acht die schoolomgevingen dienen op 
termijn aangepakt te worden zodat de veilig-
heid en leesbaarheid van deze omgevingen 
vergroot wordt. Een veiligere schoolomgeving 
draagt bij tot duurzamere verplaatsingen van 
en naar de school”, vertelt ons schepen voor 
mobiliteit Michael Vercruyssen. “Door te inves-
teren in deze schoolomgevingen wordt niet al-
leen de veiligheid van de kinderen aangepakt, 
maar worden  ook deels de mobiliteitsproble-
matieken aangepakt die zich afspelen in deze 
omgeving”.

GEFASEERDE AANPAK
De gemeente heeft, via de mobiliteitscommis-
sie dus een plan gemaakt om de schoolomge-
vingen veiliger te maken. Elders lees je dat er 
regenboog-oversteken gemaakt werden. Maar 
er is duidelijk meer waar men mee bezig is. 
De schoolomgevingen worden nu gefaseerd 
aangepakt. Er is hiervoor een prioriteitenlijst 
gemaakt die de acht (of negen) schoolomge-
vingen in twee ontwikkelingsfasen opdeelt. 
Aangezien er schoolomgevingen in de nabije 
toekomst veranderen (Dendermondesteenweg 
en Zandakkerlaan) worden deze schoolomge-
vingen in een latere tweede fase aangepakt. 
Bij bepaalde scholen is de nood echter, on-
danks de voorziene aanpassingen in de nabije 
toekomst, bijzonder hoog (bv. de Haenhout-
straat). Andere schoolomgevingen worden in 
een latere fase verder aangepakt.
De vijf schoolomgevingen die in de eerste fa-
se aangepakt zullen worden zijn: Wonderwijs 
- Kerkham, Sportbasisschool (zijde Postlaan) 
i.h.k.v. aankomende herinrichtingswerken; 
Vrije basisschool De Parel – Steenvoordestraat; 
Wonderwijs – Haenhoutstraat en Pius X -  Bre-
denakkerstraat. 
In een daaropvolgende fase worden deze 
schoolomgevingen aangepakt: GO Basisschool 
De Klaver – Meersstraat; Gemeentelijke Ba-
sisschool Destelbergen (indien van toepas-
sing) – Dendermondesteenweg; Gemeentelijke 
Sportbasisschool Heusden – Zandakkerlaan; 
Vrije Basisschool De Parel (Kleuter) – Krekel-
straat. De accentueringen ter bevordering 
van de herkenbaarheid en veiligheid van deze 
schoolomgevingen zijn de volgende: plaatsing 
van Calypsoverlichting nabij oversteekplaat-
sen van de scholen; het plaatsen van omega-
beugels voor de schoolpoort, accentueren van 
oversteekplaats d.m.v.  glasbolreflectoren en 
tot slot herkenbaar maken van de schoolom-
geving.

GEKLEURDE OVERSTEEKPLAATSEN
“Destelbergen-Heusden moet een plek zijn 
waar iedereen – (jonge) kinderen, tieners, 
(jong)volwassenen, gezinnen en alleenstaan-
den, (jong)senioren, personen met een beper-
king, zorgbehoevenden, mensen met andere 
huiskleur of geaardheid… – zich thuis kun-
nen voelen”, verduidelijkt de schepen. “Om 
deze mooie woorden kracht bij te zetten heb-
ben we ervoor gekozen om regenboog zebra-
paden in onze gemeente te introduceren. Er is 
immers in onze gemeente geen plaats voor ge-

Schoolomgevingen worden aangepakt
in kader van mobiliteitsproblemathiek
Destelbergen en Heusden kennen verschillende schoolomgevingen. Voor 
schepen Michaël Vercruyssen zeker belangrijk genoeg om de veiligheid om 
en rond de scholen zo maximaal mogelijk te garanderen.

weld of onverdraagzaamheid. Naast de educa-
tieve waarde van deze ingreep zal deze actie 
ervoor zorgen dat een schoolomgeving nog 
beter herkenbaar wordt. Ik wil alvast aange-
ven dat het aanleggen van dit type zebrapad 
dus slechts een onderdeel is van een groter ac-
tieplan om onze schoolomgevingen veiliger te 
maken”.  – (D.D.)

BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN
DESTELBERGEN/HEUSDEN:

Wegwijs biedt elke maand de 
kans om gratis uw activiteiten 

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

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

Wandelaars in de
bloemetjes gezet in Heusden
Ondanks de Corona-perikelen daagden meer 
dan zestig deelnemers op voor de 11-november 
wandeling in Heusden. De wandeling vindt om 
beurten plaats in Heusden of in Destelbergen.
Het betrof dit keer de 15de editie, en hiervoor 
zette schepen van sport Filip Demeyer de or-
ganisatoren Guy De Jaeger en zijn echtgenote 
Greta in de bloemetjes. De vele wandelaars wer-
den warm onthaald bij petanqueclub Haeseveld 
in de Wellingstraat in Heusden. Na de wande-
ling konden de deelnemers ook nog genieten 
van warme soep of een pannenkoek. Ook de 
voorzitter van de petanqueclub, Christel, werd 
voor de zoveelste organisatie in de bloemetjes 
gezet. Het werd opnieuw een geslaagde editie, 
op nu naar volgend jaar want dan zal er gestart 
worden in Destelbergen. – (D.D.)

Concertreeks
”Destelbergen Classics”
NIEUWJAARSCONCERT 23 JANUARI
 
De muziekschool Mezzos vzw 
organiseert een reeks klassie-
ke concerten. Het eerste con-
cert is een nieuwjaarsconcert.
Op zondag 23 januari 2022 
om 15 u in de o.l.vr. Ter 
Sneeuw kerk. Voor de concerten nodigt de 
muziekschool Mezzos vzw top muzikanten 
uit. Voor het concert van zondag 23 januari 
hebben ze : Mikhail Bezverkhni, eerste prijs 
koningin Elisabeth wedstrijd op viool en 
Gulzhaina Kydyrova op cello. Samen bren-
gen zij het volgende programma: sonate 
voor 2 cello’s Marcello Benedetto F majeur 
Georg Friedrich Handel sonate voor 2 cello’s 
G mineur, Astor Piazzolla Oblivion, Niccole 
Paganini 24 cappricio’s voor viool, Kazachse 
volkslied, Johan Sebastian Bach aria, Bela 
Bartok duo voor 2 violen, Franz Schubert, 
ständchen 

Tickets aan de kassa – 20 euro /p.p.
We starten om 15u stipt dus kom vanaf 
14u30 naar de kerk.
De volgende concert in de kerk data zijn:  
zondag 1/5 – zondag 16/10 – zondag 11/9 – 
zondag 16/10 en zondag 20/11
De muziekschool Mezzos vzw wil met deze 
concertreeks de klassiek muziek promoten 
in Destelbergen
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Meer informatie in:
Het boek “Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat” die alle 
straatnamen van Destelbergen, Heusden en Beervelde 
behandelt. 
Meer informatie over dit naslagwerk bij de schrijvers Louis 
en Miet Gevaert-De Groote (louis.gevaert@dsmg.be)

Wat we weten van...

9070

In de 15de eeuw heette de straat vanaf de huidige Stationsstraat tot aan de Vis-
sershoek d’autstrate. Wat op de kaart van Carolus Benthuys van 1771 geschre-
ven staat als de haut straete. Bij de opmaak van de atlas van de buurtwegen 
van Destelbergen omstreeks 1843 werd de buurtweg nr. 1, zijnde 6 m breed 
en 8481 m lang, als volgt beschreven: Chemin du hameau de Kleyn Gent à 
Lokeren: Kleyngentstraet, Haenhoutstraet, Beirveldestraet en Toleyndestraet, 
met andere woorden vanaf de (huidige) Volderrede tot de grens met Lokeren 
in Beervelde. Als belangrijkste en breedste weg binnen de gemeente kreeg dit 
traject het nummer 1. De Dendermondesteenweg was toen nog een provinciale 
weg (nu een gemeenteweg). 
Door de aanleg van de R4 werd de Kleingentstraat onderbroken. In de zitting 
van 23 november 1970 besliste men in de gemeenteraad van Destelbergen over 
nieuwe straatbenamingen. Het gedeelte van de Kleingentstraat tussen de Vol-
derrede en de Stationsstraat kreeg de naam Succalaan, het gedeelte van de Sta-
tionsstraat tot de R4 bleef Kleingentstraat en van de R4 tot de Vissershoek de 
Vissersstraat, naar het reeds lang bestaande toponiem Vissershoek. Het kruis-
punt van de Vissersstraat met de (huidige) Houtstraat, de Haenhoutstraat en de 
Damstraat werd met de eeuwwisseling vervangen door een rotonde. Als je van-
daar de doodlopende smalle Visserstraat ziet, doet het helemaal niet meer den-
ken aan de brede Kleyn Gentstraet van weleer. Het verkeersluwe straatje werd 
onder andere tijdens de kermis van Vissershoek het toneel van volksspelen, 
waarvan enkele foto’s hier te zien, maar ook het vinkenzetten vond daar plaats.
Het toponiem Visschershoek is er destijds gekomen door de bewoning op die 
plaats van de familie De Visscher(e), reeds daar te traceren op het einde van 
de 17de eeuw. Aan de hoek van de Haenhoutstraat en de Damstraat woonde 
herbergier Jacobus De Visscher, zoon van Johannes. Gelegen aan de rand van 
de Haenhout, die pas in 1699 in cultuur werd gebracht, zal het er indertijd een 
drukke bedoening geweest zijn. Openbare verkopen en vergaderingen gingen 
er door, zoals in 1721, …hebben ten goeden geselschap vergaedert geweest 
ten huyse van Jacques de Visscher, tavernier binnen de prochie van Destel-

Vissersstraat

berghe en in 1731 een openbare verkoop, 
…ten huijze van de herberg bewoondt 
bij de weduwe Jacques De Visscher. De 
herberg heette toen Scheutenboer. Na de 
dood van Jacobus De Visscher in 1724 
nam zijn weduwe Maria De Vildere en 
later zijn jongste zoon Egidius (Gillis) de 
taak in de herberg over. De herberg was 
gekend als oriëntatiepunt zoals in deze 
beschrijving van 1729… vandaer langst 
de meulestraete tot aende herberghe be-
woont by Gillis De Visscher ende van-
daer… De hofstede en herberg bleven 
tot in 1844 bewoond door de familie De 
Visscher. 
Livinus De Visscher, zoon van herbergier 
Gillis, was aanvankelijk ook herbergier maar verhuisde op het einde van de 
18de eeuw naar de overkant van het kruispunt, een hoeve op de hoek van de 
huidige Vissersstraat en de Houtstraat en installeerde zich als schrijnwerker. 
De eigenaars van die hoeve waren in 1844 de kinderen van Jacques De Vis-
scher jr, de gekende bakkers De Visscher aan de Kerkstraat in vorige eeu-
wen.  Jacques De Visscher jr staat niet alleen geregistreerd als landbouwer en 
bakker, maar ook als officier (de champetter) van de gemeente Destelbergen.
Door de bewoning van de familie De Visscher in de herberg/hoeve en de 
andere hoeve  sprak men weldra van De Visschershoeck, de aanzet voor de 
naamgeving voor de nu nog bestaande wijk Vissershoek en van de Vissers-
straat.

Louis en Miet
Gevaert-De Groote
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www.christiaanvanbignoot.com
Volg je ons ook op Facebook en instagram?

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

• Christiaan luistert naar jouwvraag en voorziet
een ruimer aanbod voor jou

• Passen kan je in alle rust in jouw veilige omgeving

• Wanneer het voor jou past

• Discretie verzekerd

• Jouw eerste vragen kunnen perfect viaWhatsapp/
Tel. 0478 641 113 of mail christiaan@vanbignoot.com

Heb je een andere vraagof wil je graagmeer
informatie over een juweel/oud goud/...?

Christiaan is elke dag vlot bereikbaar van 9-21u.
Geen drempel meer om een juwelierszaak binnen te
stappen.

Ben je nog op zoek naar een uniek juweel
voor de eindejaarsfeesten?

M I J M E R I N G
’t Lonkt naar de lente

in ’t frêle lover,
als een gitzwarte merel op ’t zachte groen

zijn klankbord beklimt,
terwijl de warme zon, 

haar gulle glimlach
doorheen de mensen laat.

Dan jubelt het immer lente.

’t Lonkt naar de lente in de zomer,
als ’t licht aan de horizon

de nieuwe dageraad maakt,
terwijl de rijpe oogst is

geborgen en
nog de prille kiem van mildheid draagt.

Dan jubelt het immer lente.

’t Lonkt naar de lente in de herfst,
als de speling van ’t gebladerte

kleurrijker is dan gouden edelmetaal,
terwijl door die innige rust

een scheppende denken ontstaat.
Dan jubelt het immer lente.

’t Lonkt naar de lente in de winter,
als de tinteling vloeit,
in de naakte botten,

die ’t jeugdig sap stuwt met forse
kracht, naar de zwakste twijgen,

terwijl uit volle borst een zingend hart
op de tonen van de liefde slaat.

Dan jubelt het immer lente.

Francine De Wilde, Heusden (O.Vl.)

Footinstruct-kampen op terreinen van FC Destelbergen
Op de terreinen van FC Destelbergen worden in 2022 maar liefst drie Footinstruct-kampen 
georganiseerd voor jonge voetballertjes. Data zijn: Paasvakantie van maandag 11 april tot 
vrijdag 15 april (5 dagen); Zomervakantie van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli (5 da-
gen) en nog eens van maandag 15 augustus tot vrijdag 19 augustus (5 dagen). De kampen 
lopen telkens van 9-16 uur, er is extra opvang van 8-9 uur en van 16-17 uur. Tarief 115 euro. 
Vroeg inschrijven geeft zekerheid voor deelname.
Inschrijven kan via een link bij FC Destelbergen of via www.footinstruct.be – (D.D.)
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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 -
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We wensen jullie allen
een voorspoedig en gezond

2022 !

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 !

Transvrouw
Nora Monsecour
is gezicht van 
Pantene
Het is altijd een leuk item 
als iemand uit onze ge-
meente in de schijnwerpers 
komt. Dat is nu het geval met Nora Monsecour, 
de zus van Arno en de dochter van Beni Mon-
secour uit Heusden. Nora, ook gekend als de 
vrouw achter de figuur ‘Girl’ (2018) in de film 
van Lukas Dhont waarop de film dus was ge-
inspireerd, heeft nu een mooie uitdaging ge-
kregen. Nora is nu verkozen als het gezicht van 
merkambassadeur van haarproducent Pantene. 
Nora is enorm blij met het feit dat ze nu het 
merk kan vertegenwoordigen. Ze is niet alleen 
een mooie vrouw, haar mooie golvende haren 
hebben duidelijk ook wel de doorslag gegeven. 
Nora is ook nog danseres en combineert dat dus 
met haar werk voor Pantene.

Nora Monsecour is overigens nog heel actief 
in de danswereld, ze is inmiddels alweer ver-
trokken met de Compagnie voor een tour. Haar 
verkiezing als gezicht van Pantene is wel een ge-
volg van de campagne onder de noemer #Hair-
HasNoGender, waarin transgenderpersonen 
een gezicht kregen. Monsecour werd gekozen 
voor de Belgische campagne. Ergens hebben 
we gelezen dat Nora hoopt dat haar ervaring 
anderen kan inspireren om voor zichzelf op te 
komen, om zichzelf als persoon te aanvaarden 
en door anderen aanvaard te worden. Dat heb-
ben wij hier in Wegwijs zeker al gedaan, want 
Nora is echt een mooie vrouw, laat daar geen 
twijfel over bestaan. Het haar maakt nu ook 
deel uit van haar identiteit. Ze kende het merk 
al toen ze nog jonger, al de producten van haar 
mama mocht gebruiken. – (D.D.)

9,4% Positief en 15,8% te snel
tijdens Verkeersveilige Nacht 
In Oost-Vlaanderen, en vooral ook in de po-
litiezone van de regio Rhode & Schelde had 
in de nacht van 10 op 11 december de jaar-
lijkse “Verkeersveilige Nacht” plaats. De 
controles betroffen vooral de snelheid, al-
cohol- en drugscontroles. In onze regio blies 
maar liefst 9,4%  van de bestuurders blies 
positief, waarbij zelfs drie chauffeurs on-
middellijk hun rijbewijs moesten inleveren. 
In onze buurt hadden controles plaats in de 
Meersstraat in Heusden en op de Heusden-
baan in Melle. Voorts ook op de Hundelgem-
sesteenweg in Merelbeke en op Houte in 
Oosterzele. Over heel Oost-Vlaanderen reed 
15,8% van de 4323 gecontroleerde voertui-
gen te snel. Er werd ook gecontroleerd op 
drugs, bij 6,1% van de gecontroleerde perso-
nen een speekseltest werd afgenomen. Het 
was de 25ste editie, en niet onbelangrijk de-
tail: er was fel regenweer. – (D.D.)
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Destelbergen annuleert veel
in functie van coronacijfers
Het is al wat oud nieuws en we konden 
het ook niet meegeven in de Wegwijs 
van december. Maar de gemeente heeft 
veel zaken geannuleerd omdat de coron-
acijfers elke dag slechter werden. Enkele 
zaken zijn inmiddels al voorbij, er is geen 
kerstmarkt en de Sintvoorstelling zijn al 
even voorbij. En er komt nu ook geen 
nieuwjaarsdrink op 30 januari in Heusden, 
ofschoon die datum nog ver vooruit ligt.

Het is een tegenvaller voor de Midden-
standsvereniging Heusden (MVH) en het 
gemeentebestuur, want die hadden wel 
veel verwacht van de kertsmarkt en de 
nieuwjaarsdrink.

Beide evenementen – een gezamenlijke 
organisatie van Middenstandsvereniging 
Heusden (MVH) en het gemeentebestuur 
- weliswaar buiten zouden doorgaan, 
maar bieden ook drank en eten aan. Dan 
moeten de horecaregels gevolgd worden. 
Het mondmasker mag dan enkel af als je 
aan een tafel of toog zit. Daarvoor is er 
onvoldoende ruimte op Heusdendorp. 
Bovendien bewegen de bezoekers regel-
matig door elkaar. MVH is bezorgd om 
de gezondheid van de inwoners en vindt 
beide evenementen ook te risicovol. Het 
bestuur steunt de beslissing om de kerst-
markt en nieuwjaarsdrink te annuleren.  
Burgemeester Sierens: “We vragen uit-
drukkelijk aan alle organisatoren, ver-
enigingen en sportclubs dat ze voor 
elk publiek evenement (her)bekijken 
of dit volledig coronaproof kan plaats-
vinden. We adviseren hen ook om 
evenementen in de mate van het mo-
gelijke buiten te laten plaatsvinden”.  
Organisatoren die de voorbije weken al 
een toelating kregen, zullen worden ge-
contacteerd door onze dienst Evenemen-
ten. Samen bekijken ze of hun evenement 
nog altijd voldoet aan de huidige regels 
en waar we de veiligheid kunnen opdrij-
ven. De gemeentelijke veiligheidscel be-
kijkt en beoordeelt elke nieuwe aanvraag 
altijd op basis van de dan geldende coro-
naregels en protocollen. We verwachten 
dat de regels voor indoor evenementen 
de komende dagen of weken nog stren-
ger zullen worden. – (D.D.)

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

Thuisverpleging met een hart

Regio:
Destelbergen, Heusden, Lochristi 

Voor nieuwe aanvragen of inlichtingen, 
kan u steeds bij ons terecht via onderstaande kanalen:

0496 80 36 29 [7/7 bereikbaar tussen 08:00u - 20:00u]
info@destelbergen-care.be / www.destelbergen-care.be

Onze troeven:
    kleinschalig team
    frequente bijscholingen
    jarenlange ervaring + referentie verpleegkundigen
    24/7 ondersteuning bij palliatieve zorgen
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Op 1 december vierde men in WZC Kou-
terhof de 108-jarige Elza Roels. Haar 
levensloop hebben we in Wegwijs al 
meermaals uit de doeken gedaan, maar 
nu mogen we wel benadrukken dat El-
za echt wel de alleroudste inwoonster is 
die onze gemeente ooit heeft gekend. 
Voor het Kouterhof was ze al de oud-
ste bewoner sinds ze er in 2016 voor 
het eerst resideerde. Elza is ondanks 
haar leeftijd een heel opgewekte da-
me. Ze heeft wat last van kwaaltjes die 
eigen zijn aan haar leeftijd… maar ze 
is enorm opgewekt en straalt nog altijd 
positivteit uit. Burgemeester Elsie Sie-
rens en schepen Eva Rombaut kwamen 
de 108-jarige gelukwensen namens de 
gemeente. Haar enige zoon Daniël en 
schoondochter Jenny en de kleinkinde-
ren woonden de viering bij samen met 
alle residenten van het Kouterhof. Di-
rectrice Caroline Laeremans schetste 
nog even haar levensloop waarbij we 
ons vooral, herinneren dat ze een ge-
vierde operazangeres was met de artis-

tennaam Elzy d’Orvil. Ze is geboren op 
1 december 1913 in Sint-Amandsberg, 
maar woont al sinds 2007 in Destelber-
gen. – (D.D.)

Elza Roels (108) is alleroudste ooit in Destelbergen
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M

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

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

Gratis
prijsofferte

Specialist
MD - CHAUFFAGE

MIKE DOBBELS
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N-VA Destelbergen-Heusden
blijft ook in 2022 werken 

aan een welvarende  , veilige 
 en  warme gemeente.

N-VA Destelbergen steunt Kinderkankerfonds
Onze afdeling steunt elk jaar één of meerdere goede doelen. Tijdens het jaarlijkse mos-
selfestijn in september werden de desserts verkocht ten voordele van vzw Kinderkanker-
fonds.

Een fiere Laetitia Anciaux, onze jongerenverantwoordelijke, mocht een cheque van 500 
euro overhandigen aan Daniel Vandewalle, samen met Danny De Vijlder contactpersoon 
voor de vzw op onze gemeente.

Basiliek
zoekt 

medewerker
Voor de winkel aan de grot in het 

bedevaartsoord van Oostakker-
Lourdes zoeken wij dringend een 

voltijdse winkelverantwoordelijke. 
Deze functie is veelzijdig en boeiend.

We zoeken iemand die vertrouwd 
is met het christelijk geloof, 

commercieel is ingesteld en liefst 
met ervaring in de verkoop, discreet 
en betrouwbaar en die bereid is om 

zelfstandig en flexibel te werken, ook 
tijdens het weekend en ‘s avonds.

Wie zich aangesproken voelt, kan een 
gemotiveerde kandidatuur, samen 
met CV en een pasfoto sturen naar: 

 
VZW Bedevaarten Bisdom Gent 
Ter attentie van Paul DE NEVE 

Onze-Lieve-Vrouwdreef 8 
9041 Oostakker 

basiliekoostakker@bisdomgent.be
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Niet laatste zesdaagse van Iljo Keisse?
Kenny De Ketele heeft met een overwinning samen met Oostak-
kernaar Robbe Ghys de zesdaagse van Gent gewonnen, en dat 
was ook zijn allerlaatste waarmee hij definitief afscheid nam. 
Maar Destelbergenaar Iljo Keisse kan misschien volgend jaar nog 
aan een laatste zesdaagse deelnemen.

Dat zou dan zijn 83ste zesdaagse worden, waarvan hij er al 24 
heeft gewonnen. Het zal nog moeilijk zijn om het record dat op 
naam van Patrick Sercu staat te verbeteren. Wijlen Sercu heeft 
maar liefst 88 zesdaagsen gewonnen. Maar Iljo Keisse heeft wel 
het record (van de huidige renners) met het meest aantal zes-
daagsen op zijn naam, nl. 82, geen enkele renner die nu nog ac-
tief is komt ook maar in de buurt. Dat record kan ook niet meer 
verbeterd want zesdaagsen zijn schaars geworden. Die van Rot-
terdam is overigens al afgelast door de covidmaatregelen.

Iljo Keisse heeft op de piste al een mooi palmares: hij won drie 
keer goud in de ploegkoers (2005, 2008 en 2011). Brons op het 
WK ploegkoers (2005), zilver in het WK puntenkoers (2007) en is 
ook 15 keer kampioen geworden op de baan. – (D.D.)

Iljo Keisse naast Kenny De Ketele 
bij de start van de jongste Gentse 
zesdaagse. (D.D.)

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

Sarah De ReuSarah De Reu
gespecialiseerde Pedicuregespecialiseerde Pedicure
VoetreflexologieVoetreflexologie

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
www.sarahdereu.be

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

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

info@dewegwijs.be of te bellen naar 0478-97 87 11.
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Op een korte anderhalve week werd het kruispunt van de 
Koerspleinstraat met de Alfons Braeckmanlaan aan het West-
veld volledig heraangelegd. Van de gelegenheid werd ge-
bruik gemaakt om de fietsoversteekplaatsen met rode verf in 
te kleuren, zodat het wel heel duidelijk is dat het daar oppas-
sen geblazen is. Beide wegen zijn zone 30, maar dat wordt 
wel eens vergeten omdat de Admiraalstraat (die aansluit op 
de Koerspleinstraat) nog 50 km/uur is. Ook het zebrapad werd 
beter zichtbaar gemaakt.  – (D.D.)

Kruispunt Koerspleinstraat
met Alfons Braeckmanlaan
heraangelegd

Voor een kleinere groep: 
tot maximum 60 personen.

Clubhuis Pius X 
Bredenakkerstraat 27 te 

Destelbergen.

Een gezellig  zaaltje waar alle 
nodige accommodatie aanwezig 

is. De zaal kan  elke dag ter 
beschikking staan, ook op zondag.

Info: Mevr. Marleen Vergeylen, 
Bijlokeweg 39 te Destelbergen,

tel. 09/228 80 29
of vergeylen.marleen@skynet.be

OP ZOEK NAAR EEN
GESCHIKTE ZAALTJE

VOOR PRIVE
FEEST OF VERGADERING? 
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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 !! 

Ergens half november waren de zes en de crew van hun boot 
op de Canarische Eilanden vertrokken voor een nieuw seizoen 
van “Over De Oceaan”, dat volgend jaar op Play 4 zal worden 
uitgezonden.
De zes, James Cook, Gert Verheyen, Jonas Geirnaert en An-
nelien Coorevits, Elodie Ouédraogo en Ella Leyers hebben de 
overtocht goed doorstaan, met lichtjes gebruinde teint van de 
zoon en het zeewater. Maar ze stellen het prima, het was dui-

delijk een toffe overtocht. Annelien postte alvast een foto van 
het hele gezelschap op de zeilboot met als hastag #coming-
homesoon. Op het ogenblik dat u deze Wegwijs in handen 
hebt is al lang terug in Destelbergen bij haar zoontje en doch-
ter. Rani Deconinck verwelkomde haar op Instagram met “wel-
kom terug buurvrouwke, ik kijk uit om uw verhalen te horen”. 
Annelien Coorevits zelf zei “So we did this… onvergetelijke er-
varing met de meest fantastische mensen!”  - (D.D.)

Annelien Coorevits
is veilig
de Oceaan
overgestoken
Samen met nog vijf andere 
bekende Vlamingen, heeft 
Annelien Coorevits uit 
Destelbergen in het weekend 
van 11-12 december laten 
weten dat ze voet aan wal 
hebben gezet op Saint Lucia, 
één van de Caraïbische 
eilanden aan de overkant van 
de Atlantische Oceaan. 
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Het werd een opmerkelijk concert met 
werken van Sweelinck, Buxtehude, Bach, 
Dupré, Vierne en ter verrassing een com-
positie van Frank zelf: ‘Destelbergen Rhap-
sodie’ opgedragen aan de gemeente: ‘con 
temi di Félicien Vandenbossche’, priester 
en componist in Destelbergen van 1956 
tot 1988.

Het hoofdorgel heeft meerdere transfor-
maties ondergaan en onderging in 1995 
onder impuls van Frank Heye een gron-
dige restauratie door orgelbouwmeester 
Etienne de Munck uit Sint Niklaas die het 
instrument samen met zijn opvolger, Ste-
fan Claessens tot op heden regelmatig na-
ziet en onderhoudt.

De kerk beschikt nu ook  over het orgel 
van de Pius X-kerk, wat een grote aan-
winst is en een meerwaarde voor het cul-
tuurpatrimonium.

Zoals gewoonlijk ging het nadien richting 
Domus, voor een puike receptie met bub-
bels en broodjes. Er werd een boek ver-
deeld met CD, boek dat nog steeds te koop 
is via frank.heye@telenet.be tegen de prijs 
van 15 euro.

Wij kijken al uit naar het programma van 
2022 naar de prachtige werken die Frank 
Heye en gastorganisten  voor ons nog in 
petto hebben.

25 jaar Orgelcomité
Destelbergen

Jubileumconcert
met Frank Heye
De kerk OLV Ter Sneeuw zat 
vol, aanwezigen: Mevrouw de 
Burgemeester Sierens, de leden van de 
kerkfabriek, de orgelbouwer, Etienne 
De Munck, leden van het orgelcomité 
en de heel enthousiaste luisteraars, die 
naar gewoonte naar het schitterend 
aanbod van Frank Heye, organist, 
komen luisteren.
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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

Wie denkt dat fitnessen iets uitsluitend 
voor jonge mensen is, heeft het verkeerd 
voor. Ook wie wat ouder is zoals Walter 
Snoeren (78) weet dat drie keer in de 
week gaan fitnessen, een belangrijke 
bijdrage vormt voor uw gestel. Walter 

fitnest inmiddels al exact 25 jaar in Fit-
Out, maar hij is misschien wel het langst 
ingeschreven lid, hij is ook nog niet de 
oudste.
We verrasten hem op zijn zilveren jubi-
leum met deze foto… (D.D.)

Al 25 jaar actief in de fitness...
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Speculaties over een vijfde filiaal van de Ne-
derlandse winkelketen Albert Heijn in Gent, 
gingen de laatste maanden veelvuldig over 
de tong. Zo was o.m. sprake van een nieu-
we inplanting op het Winkelcentrum Dam-
poort aan de Dendermondsesteenweg en 
aan de Vliegtuiglaan ter hoogte van WEBA 
Gent en Decathlon. De internationale pro-

Albert Heijn komt naar (Oostakkerse) Antwerpsesteenweg…
De stad Gent gaf recent zijn goedkeuring voor een extra vestiging van het 
distributiebedrijf Albert Heijn aan de Antwerpsesteenweg (N70), dichtbij 
de grens met Lochristi. Zeg maar, op het bedrijventerrein aan de Herman 
Teirlinckstraat (Brico Oostakker). Hoe het beleid er het extra verkeer zal 
blijven verwerken, is al veel langer een zorgenkind in de omgeving. (Groene) 
reacties zullen dus niet uitblijven…

jectontwikkelaar Redevco - met een inlandse 
beslissingstak Redevco Belgium in Zaventem 
- en Albert Heijn hakten intussen de knoop 
door. De groep promoot zichzelf als ‘Uw ver-
trouwde partner in stedelijk vastgoed’ en zit 
o.m. ook achter de Franse multinationale re-
tailonderneming Carrefour. Dat geldt al ja-
ren ook voor het bedrijventerrein verderop 

aan de Antwerpsesteenweg (Oude Bareel) 
waar o.m. Carrefour hypermarket en een fili-
aal van X20 Badkamers is gevestigd. De Stad 
gaf recent zijn goedkeuring voor (een vijf-
de) exploitatievergunning op de grens van 
Oostakker en Lochristi. Op het terrein waar 
o.m. Brico Oostakker, MediaMarkt, modeke-
ten e5, Auto5… destijds stelselmatig werden 
ingeplant. Het grootste en bekendste filiaal 
situeert zich aan de Ghelamco Arena. Ook 
aan de Korenmarkt, aan de Kouter  en in 
de Overpoortstraat zijn er locaties. Concreet 
zou op het bedrijventerrein het bestaande 
Brico Oostakker worden ingesnoerd en deels 
afgebroken. Aanleunend zou er  een nieuw 
bedrijfspand worden opgetrokken met een 
oppervlakte van zo’n tweeduizend vierkan-
te meter. Met de uitbreiding naar de Gent-
se rand richting Lochristi wordt het scala aan 
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Algemene schilderwerken - Binnen en buiten
Behangwerken - Plamuur- en gyprocwerken

Gevelrenovatie - Vloerbekleding

GRATIS ADVIES EN PRIJSOFFERTE

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

Ontdek ons
ook op
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(Groene) bezorgdheid blijft…
De beslissing van het stadsbestuur om 
aan distributiebedrijf Albert Heijn een 
exploitatievergunning te verlenen, kan je 
nauwelijks een verrassing noemen.

De ontwikkelingsplannen voor het gebied werden al vroe-
ger vastgelegd. Zo lieten de Gentse beleidsmakers in func-
tie van de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling in 
het gebied en de verfijning van het thematisch RUP 169 
Groen, al vroeger verstaan dat de Antwerpsesteenweg is 
voorbestemd als handelsdrukke invalsweg. Met nog altijd 
ruimte voor commerciële uitbreiding, in het bijzonder op 
de clusterzones aan de Herman Teirlinckstraat (Media-
Markt) en op die aan de Oude Bareel (Carrefour hyper-
market). N.a.v. het openbaar onderzoek, alweer een paar 
jaar geleden, maakten nog al wat betrokkenen en aange-
landen zich zorgen over de mogelijkse inperkende groe-
ne evolutie van hun omgeving. En vooral nog het meest 
over de toekomstige leefbaarheid van hun wijk. Met de 
klemtoon op de onveilige verkeersas die de N70 is. De 
twee kruispunten staan trouwens al langer vooraan op de 
Gentse lijst van gevaarlijke knelpunten. Ook de geplande 
herinrichtingswerken houden hen in de ban. Net als het - 
informeel nog voor het einde van het jaar - aangekondig-
de verkeerscirculatieplan in functie van o.m. ook de viertal 
geplande nieuwe verkavelingszones in de buurt. De komst 
van de nieuwe Albert Heijn is niet van aard om de onze-
kere gemoedsrust opwaarts bij te stellen… 

Eric VAN LAECKE

grootschalige baanwinkels met veelal een ruime parking ter beschik-
king, er nog ruimer en aantrekkelijker. Het is al langer gesneden koek 
voor al diegenen die vluchten voor de mobiliteitsontwikkelingen in het 
stadscentrum. Niet alleen voor shoppende klanten maar ook voor zelf-
standige bedrijfsleiders en kmo’s die andere - lees vlotter bereikbare en 
ondernemersvriendelijke - oorden opzoeken in de ruimere regio. Dus 
ook buiten Gent.

Bottleneck 
Maar er is en blijft vooral ook de flessenhals (bottleneck) die het proj-
ect nu al bezwaart. De nieuwe inplanting zou dagelijks zo’n duizend-
tal klanten aantrekken. Traditioneel nog een pak meer op zaterdag. Op 
een nu al erg handelsdrukke verkeersas als de Antwerpsesteenweg is 
dat vragen om extra moeilijkheden. Nu al staat het verkeer - en al ze-
ker op piekmomenten en op zaterdag - er veelvuldig aan te schuiven, 
nog het meest vanuit de richting Lochristi. We hebben het dan nog ni-
et over de aankomende en maanden durende herinrichtingswerken ter 
hoogte van de in- en afritten aan de R4. Ook de in- en uitgangsweg naar 
de nieuwe baanwinkel baart zorgen. De stad wil die rechtstreeks laten 
aansluiten op de N70. Het Agentschap Wegen en Verkeer - de beheerd-
er van de steenweg - huldigt al jaren de stelling dat dit niet meer kan. 
Ervaring leert. Wie vertrouwd is met de situatie verderop op het grond-
gebied Lochristi weet hoe gevaarlijk en risicovol die afslaande bewe-
gingen op de steenweg altijd weer zijn. Een foute urbanisatie heet dat 
vandaag. De Stad legt het bedrijf op om een nieuwe mobiliteitsstudie 
te maken en zich te buigen over ook andere en minder nadelige mobi-
liteitslast op de omgeving. Al mogen en kunnen de bouwplannen nu al 
doorgaan(!). Wie al vijftig jaar vertrouwd is met de omgeving, zoals wij, 
bekruipt een zoveelste déjà vu. Ooit werd op de gemeenschappelijke 
grens met buurgemeente Lochristi de komst van IKEA aangekondigd. 
Dat ging toen gelukkig niet door. Voor Volvo Trucks vond men dan weer 
een mobiliteitsoplossing via de aanleg van het op- en afrittencomplex 
Schansakker. De geschiedenis herhaalt zich. De omgeving is en blijft een 
uitdaging op het vlak van o.m. wonen, leven, werken en verkeer. En ei-
genlijk dus ook van winkelen…

Tekst: Eric VAN LAECKE
Foto’s: Jan Callebert    

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…..

U zoekt een zaal? 
VZW Parthenon heeft een zaal voor

25 tot 100 personen. Deze staat gratis ter 
beschikking (onder voorwaarden) op een unieke 

locatie voor jouw trouw-, verjaardags-, doop-, 
familie-, jubileum-, lente-, communie-, bedrijfsfeest. 

Ook seminarie, conferentie, productvoorstelling 
of een wekelijkse vergadering behoren tot de 
mogelijkheden. Dit alles op een steenworp van 

hartje Gent te Destelbergen. 
Parthenon bezit een gezellig authentiek karakter, 
heeft naast een grote tuin en overdekt terras een 
ruime parking op het domein en is omringd door 

rustgevend groen. 

Meer weten?
Contacteer ons op m.thielemans@skynet.be

Parthenon
Veldekensstraat 64
9070  Destelbergen

0474-272 157

Redactie Wegwijs: 

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

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

Luxe nieuwkuis & was:

LA BAHÍA 
Dendermondesteenweg 913

(Gouden Hand) - Destelbergen

Open van dinsdag tot en met zaterdag
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gelegd op de goede grondbewerking, op het bereiken van een 
evenwichtige grond. Echter, in de biologische teelt wordt ge-
wone compost gebruikt. Volgens de biodynamische telers is dit 
onvoldoende. Door de bezoedeling van de natuur is de grond te 
zeer aangetast en verzwakt, zodat een extra toets nodig is voor 
de regeneratie. Dit gebeurt met de biodynamische preparaten. 
Ook heel wat geïntegreerde landbouw in de Belgische wijn-
bouw met een zo efficiënt mogelijk gebruik input van buiten 
het bedrijf van stoffen (kunstmest en bestrijdingsmiddelen).

Ideale serveertemperatuur
Ervaring heeft uitgewezen dat de ideale serveertemperatuur 
van mousserende wijnen, goed gekoeld is tussen 6° en 10° C 
ligt. Als de wijn te koel is, heeft hij een verdovend effect op 
de smaakpapillen en wordt het aromapalet beperkt. Boven de 
10°C worden de wijnen echter ervaren als te zwaar en minder 
sprankelend.

Op de proefbank
Wijndomein Aldeneyck Pinot Brut Méthode traditionnelle 
(kostprijs: 19,50 – 21,70 euro)
(Wijndomein Aldeneyck, Hamontweg 81, 3680 Maaseik, tel. 
089 56 41 02)
Afkomstig van de handmatig geoogste druiven van de percelen 
aan de Heirbaan (Maastricht-Nijmegen op mineraalrijke kie-
zel- en grindbodem is deze Pinot Brut een assemblage van Pi-
not Blanc, Pinot Gris en Pinot Noir. “Na 10 jaar zijn we in 2010 
ook met de Mousserende Pinot Brut gestart en werd er gezocht 
naar de ideale assemblage bij de Pinot Brut en toen was het 
aandeel Pinot Noir groter. Sinds 2011 is deze 1/3 
van elke Pinotvariëteit (33% Pinot Blanc, 33% Pi-
not Gris en 33% Pinot Noir) in een cofermentatie,” 
stelt Karel Henckens. De druiven worden aan de 
tros geperst en gevinifieerd als droge witte wijn in 
tanks van roestvrij staal. Na de tweede gisting rijpt 
de wijn met zijn ‘lie’ (resten van de gist) nog dertig 
maanden ‘sur lattes’. 
De goudgele Aldeneyck Pinot Brut (Lot no.PBR6), 
appellatie Vaamse mousserende kwaliteitswijn 
BOB Maasvallei Limburg,  presenteert fijne bel-
letjes en geurt naar appel, peer, witte bloesems, 

Tekst en foto’s:
Mathilda Nimmegeers en 

Ivan Nimmegeers

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

Wijnstoksoorten en druivenrassen
Wie zegt mousserende wijnen kijkt naar Champagne, Cré-
mants, Cava en Prosecco. Chardonnay, Pinot Noir, Meunier, 
Pinot Blanc in Champagne, Crémant wordt ook gemaakt 
volgens de méthode traditionelle, maar in het desbetreffende 
AOC gebied en de daar geldende wetgeving en met de lokale 
druivenrassen. Naast Vitis vinifera, een Euraziatische soort, 
zijn er Amerikaanse soorten, maar die in tegenstelling tot Vitis 
vinifera bestand zijn tegen de phylloxera, tegen nematoden en 
tegen droogte. Heel wat druivenrassen, die ook in de Belgische 
wijnbouw gebruikt worden, zijn interspecifieke druivenrassen  
of hybrides, een wijnstok waarvan de ouders tot twee verschil-
lende druivensoorten behoren. 
Wanneer Belgische wijnbouwers wijnen van Chardonnay, Pi-
not Noir, Meunier en Pinot Blanc maken, ligt de topproductie 
op hetzelfde niveau als die van vele Champagnedomeinen. De 
Belgen slagen erin Champagne-wijnboeren te evenaren omdat 
ze dezelfde bodem (het bekken van Parijs loopt tot aan Door-
nik) hebben, hetzelfde klimaat als ze 20 jaar geleden in Cham-
pagne hadden en ze dezelfde druivensoorten met dezelfde 
onderstammen gebruiken. Wijnbouwers die dezelfde aanplant 
gebruiken als in Champagne produceren een look-alike cham-
pagne. Wat heel goed en verdienstelijk is, ook al is de mise 
sur lattes in Champagne wettelijk 15 en in België doorgaans 
9 maanden. Het is wel met een champagneachtige mousseux  
moeilijker om zich te onderscheiden. Vandaar de belangstelling 
van sommige Belgische wijndomeinen voor interspecifieke 
druivenrassen.

Respect voor milieu
Opmerkelijk is dat heel wat wijndomeinen werken volgens 
bodynamie, biologische of duurzame landbouw met respect 
voor het milieu. Ook al claimen de wijnboeren niet de bijho-
rende labels. De kwalificatie ‘Biodynamisch’ betekent dus dat 
men werkt in overeenstemming met de energie (zon, planeten, 
water, zuurstof) die het leven schept en onderhoudt. Dit prin-
cipe wordt methodisch en als een wetenschap toegepast. Het is 
erop gericht de gezondheid van grond, plant en eindproduct te 
bevorderen. Het gebruik van originele ‘homeopathische’ pre-
paraten, ook genoemd attributen is hierbij slechts één van de 
vele aspecten. Zoals in de biologische teelt wordt grote nadruk 

Kwalitatieve Belgische mousserende wijnen op de proefbank (Deel 1)

De Belgische wijn zit in de lift en ook de productie van Belgische mousserende wijnen. Voor dit artikel werden 
15 flessen mousserende wijnen ontkurkt, de kwaliteit van de geproefde flessen is van goed tot voortreffelijk. 
Het aankopen van deze Belgische mousserende wijnen vraagt wat zoekwerk, slechts één mousserende wijn kon 
gevonden worden in een grotendeels in Wallonië gevestigde Europese supermarktketen, de overige mousserende 
wijnen zijn te vinden bij gespecialiseerde cavisten of op de wijndomeinen zelf.

limoen en gist. De verfijnde mond, die rond aanzet, biedt le-
vendige zuren en een gemiddeld alcoholgehalte. Evenwichtig, 
fris en mineraal. Lange afdronk. Perfect als aperitief en bij 
schaaldieren. Op dronk, nog 4 jaar houdbaar.

Château de Bioul Brut des Houilleres Crémant de Wallonie 
(kostprijs: 25 euro)
Château de Bioul (Bioulvax sa, Place Vaxelaire 1, 5537 Bioul, 
tel. 071 79 99 43)
Het wijnkasteel Château de Bioul en zijn 12 hectaren wijn-
gaard zijn indrukwekkend, net als de wijnen die er worden 
geproduceerd met respect voor natuur en traditie door 
Melanie Chéreau uit Muscadet, sinds meer dan 12 jaar 
wijnmaker. Eigenaars Vanessa Vaxelaire en haar echt-
genoot Andy Wyckmans kozen voor biodynamie en 
interspecifieke rassen op een bodem van schist, kalk-
steen en koolzuurhoudende leisteen. Château de Bioul 
Brut de Houilleres werd gemaakt volgens de traditio-
nele methode, met een tweede gisting op fles en een 
rijpingsperiode op latten van ten minste 9 maanden.
Aardbei en kers domineren de intens roodfruitige neus 
van de zalmroze Château de Bioul Brut des Houillè-
res Crémant rosé brut, een assemblage van Pinotin en 
Cabernet Noir (de percentages worden geheim gehou-
den) van de wijnaarden Houillères en Plate Pierre. De 
Crémant Rosé parelt constant fijne belletjes, net als de frisse 
aanzet die rood fruit etaleert. In de mond droog, rond, leven-
dig en evenwichtig. Fris en lang in de afdronk op een bittere 
pointe. Deze AOP Crémant de Wallonie past perfect bij lichte 
gerechten zoals vis (rode zeebarbeelfilets, licht gerookte zalm), 
schelpdieren (kreeft), wit vlees of gewoon als aperitief.

Domaine du Chant d’Éole Brut Blanc de Blanc Méthode tradi-
tionnelle (kostprijs: 22,50 – 23,95 euro)
(Domaine du Chant d’Éole Brut Blanc, Grand Route 58, 7040 
Quévy-le-Grand, tel. 065 22 05 00)
 In 2010 werden de gronden aangekocht voor de wijngaard 
in Quévy-le-Grand, ten zuiden van Bergen. Het wijngoed is 
ontstaan uit een ontmoeting tussen Filip Remue, een 
wijnbouwer uit Champagne en de familie Ewbank-Van 
Hecke, een Belgische familie landbouwers. In 2011 be-
gon de aanplant. Meer dan 270.000 wijnstokken van de 
traditionele druivenrassen - Chardonnay (97%), Pinot 
Noir (2%) en Pinot Blanc (1%) - zijn aangeplant op een 
terrein van 30 hectare in Quévy. De bodem, die op het 
zuiden ligt, bestaat grotendeels uit kalk.
De bleekgouden Domaine du Chant d’Éole Brut Blanc 
de Blanc met elegante, fijne bubbels, een assemblage 
van 98% Chardonnay en 2% Pinot Blanc, geurt naar 
appel en peer. Na walsen boter, brioche, gegrilde hazel-
noot en amandel. In de mond droog, elegant, rond en 
evenwichtig, citroen, limoen, brioche, perzik, groene 
appel en peer. Bittertje in de afdronk met broodkorst, groene 
appel en gisttonen. Nu drinken als aperitief of begeleider van 
tapas, zeevruchten en visgerechten.

Wijnkasteel Genoels-Elderen Zilveren Parel 2014 Méthode tra-
ditionelle Brut (kostprijs: 28,20 euro)
(Wijnkasteel Genoels-Elderen, Kasteelstraat 9, 3730 Riemst, 
tel. 012 39 13 49)
Op het kasteel van Genuels-Elderen, de voormalige 
residentie van de Prins-bisschop van Luik, plantten 
dochter Joyce van Rennes en haar vader Jaap in 1991 
de eerste wijnstokken Chardonnay en Pinot Noir. Het 
domein met zijn 30 hectaren wijngaard ligt in de his-
torische wijnstreek van Haspengouw, die een uniek 
terroir biedt door zijn milde klimaat en lagen van kalk-
steen en leem. De Zilveren Parel is een coeur de cuvée 
(enkel het beste deel van de persing) van 100% Char-
donnay, vergisting en 1 jaar rijping op bezinksel met 
bâtonnage op gebruikte eiken fusten met vervolgens 
een uitzonderlijk lange flesrijping van minimaal 3 jaar 
sur latte.

Domaine des Marnières Chardonnay Barrique Cuvée Sarah 2019
Locatie: Domaine des Marnières, Chemin du Roi 11, 4608 Warsage, België 
Provincie: Luik
Streek: streek van Herve
Druivensoort: Chardonnay
Gastronomie: zeevruchten, vis en gevogelte 
Prijsindicatie: 13,16 – 14,70 euro (75 cl)

Domaine des Marnières Chardonnay Barrique Cuvée Sarah 2019
Benoit Heggen werd wijnbouwer als uitdaging om te bewijzen dat er in België goede wijn 
te maken valt. Sinds 1995-1996 plantte Benoît Heggen naast zijn huis in Warsage, in het hart van de streek van 
Herve, 30 wijnstokken Auxerrois, Riesling, Siegerrebe, Pinot Gris en Müller Thurgau. Sinds 1963 teelt hij ap-
pelen en peren op 63 hectaren. In 2004 werden 500 wijnstokken Pinot Gris, 350 Chardonnay, Gewürztraminer 
en 180 Pinot Noir aangeplant en in 2011 nog eens 3.000 Pinot Noir, 3.000 Chardonnay en 500 Pinot Gris. In 
2021 werden nog eens 100 wijnstokken Chardonnay aangeplant en in 2022 zullen 2 ha met 7.000 wijnstokken 
Chardonnay, Pinot Gris en Zweigelt aangeplant worden. Momenteel omvat de wijngaard uit vier percelen op 
klei- tot silexbodem met kalkachtige ondergrond 3,5 hectaren. De oogst passeert de druivenkneuzer-ontsteler 
om het sap van de trossteeltjes te verwijderen. De komende twee tot drie uren volgt schilweking (macération 
pelliculaire), waarbij de gekneusde witte druiven geweekt worden in de most om extra geur- en smaakstoffen te 
laten vrijkomen. Pas hierna wordt er geperst en volgt de alcoholische gisting in roestvrijstalen tanks aan 17-18°C. 
Nadat de alcoholische gisting is afgerond koos Benoit voor malolactische omzetting (MLF) op Franse eiken vaten 
(een assemblage van verschillende jaren met een nieuw vat in het lot). De wijn wordt vijf maanden opgevoed op 
bâtonnage (het rondhusselen van gist in een vat witte wijn), waarvan de eerste maand met ouillage (bijvullen van 
het vat). Vervolgens het aftappen van de wijn uit het vat, filtreren, zwavelen (35 mg per l) en bottelen in afnemende maan en 
kiezend voor fruit- en bloemdagen om de aroma’s te bewaren. 

Domaine des Marnières Chardonnay Barrique Cuvée Sarah 2019
De flessen van Domaine des Marnières dragen op het etiket de zegel van de enige munt die Jan I van Brabant in 1282 in Dalhem 
sloeg. De goudgele Domaine des Marnières Chardonnay Barrique Cuvée Sarah 2019 geurt weelderig naar citrusfruit (citroen), 
groen fruit (appel, kruisbes, peer) en steenfruit (perzik, abrikoos) met minerale tonen (vuursteen) en bloemige tonen(acacia). 
In de droge mond met een hoge zuurgraad en gemiddeld alcoholgehalte, citroen en kruisbes, fris en evenwichtig. Mineraliteit 
en frisse aciditeit in de afdronk. Zeevruchten en vis gaan goed samen met Domaine des Marnières Chardonnay Barrique Cuvée 
Sarah 2019, licht gekoeld geserveerd aan 10°C. 
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Wellingstraat 12 - 9070 Heusden 
www.roidesrois.be

Wellingstraat 12 - 9070 Heusden 
www.roidesrois.be

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

Black Chalk Classic 2016 English Sparkling Wine
Locatie: Black Chalk, Shop and Tasting Room, The Old Dairy, Fullerton Road, Andover SP11 7JX, England, Great Britain
Continent: Europa
Gebied: Black Chalk Wine, Hampshire, Wessex, England, Great Britain
Druivensoorten: 49% Chardonnay, 34% Meunier en 17% Pinot Noir
Gastronomie: aperitief, schelpdieren en magere visgerechten
Prijsindicatie: 37,50 –  42,00 euro (75 cl)

Jacob Leadley verliet zijn baan in Londen in 2009 om zich om te scholen tot wijnmaker bij Emma Rice in Hattingley 
Valley, voordat hij voor eigen rekening begon en samen met zijn zwager Andrew Seden een mousserend wijnproject 
opzette, gebaseerd op de inkoop van lokaal geproduceerde Chardonnay, Pinot Noir en Meunier uit wijngaarden 
in Hampshire die op ondiepe krijtbodems staan aangeplant. Nadat hij eerder opviel met twee indrukwekkende 
debuutreleases (Black Chalk Classic 2015 en Black Chalk Wild Rose 2015) onderscheidt hij zich eveneens met 
de jaargang 2016. In dit schilderachtige deel van Hampshire is het klimaat onvoorspelbaar, wat leidt tot oogst- en 
opbrengstvariatie. In 2019 breidde Black Chalk uit door 12 hectare wijngaard in Test Valley in Hampshire te leasen 
van Fullerton Estate. De vier wijngaarden - Hide, Rivers, The Levels en The Circle - zijn beplant met Pinot Noir, 
Meunier, Chardonnay, Pinot Gris en Pinot Précoce en liggen binnen een straal van 1,5 km van het wijndomein Black 
Chalk. Voor de mousserende wijnen worden de druiven geperst met hele trossen en koud gekoeld voordat de eerste 
gisting gedurende ongeveer 10 dagen in roestvrijstalen en eiken vaten plaatsvindt om de zuren te verzachten en de 
complexiteit te vergroten, met een gedeeltelijke malolactische gisting voor het mengen en stabiliseren. De proeffase 
bepaalt of er al dan niet een malolactische gisting wordt uitgevoerd. De prise de mousse vindt plaats in het vroege 
voorjaar en de wijnen rijpen vervolgens ten minste 20 maanden op de droesem en worden na de dégorgement nog 
zes maanden op kurk bewaard voordat ze worden vrijgegeven. 

Black Chalk Classic 2016 English Sparkling Wine
De aanblik van Black Chalk Classic 2016 English Sparkling Wine is met kleine en fijne constante belletjes. In de in-
tens geurende neus groene appel, citroen, gist, toast, geroosterde brioche en krijtachtige mineraliteit. De droge mond 
met een hoge aciditeit in evenwicht met het fruit en gemiddeld alcoholgehalte, strak aanzettend, presenteert zuivere 
fruitsmaken met zure appel, peer, witte perzik, veenbes en citroenschil. Mineraal en bloemig in de uitzonderlijk 
lange, fijne afdronk. Gekoeld te schenken aan 8°C als aperitief of als begeleider van oesters, verse langoustines, 
kreeft en magere visgerechten (kabeljauw, tong, koolvis, schelvis of zeeduivel). Op dronk tot 2026.

Grace 2017 Cuvée Misawa Wine of Yamanashi, Japan
Locatie: Grace, 173 Todoroki Katsunuma-cho, Koshu, Yamanashi 409-1315, Japan
Continent: Azië - Gebied: Yamanashi, Japan
Druivensoorten: Merlot (53,3%), Cabernet Franc (23%), Cabernet Sauvignon (11,9%), Petit Verdot (11,8%)
Gastronomie: pluimwild, rund- en hertenvlees
Prijsindicatie: 92,00 euro (75 cl)

Het wijndomein Grace (‘Chuo Budoshu’ in het Japans) begon in 1923, toen de eerste generatie Chotaro Misawa naar 
Katsunuma in de prefectuur Yamanashi kwam en zijn ‘Chotaro’-wijn op de markt bracht. Cuvée Misawa is de repre-
sentatieve single vineyard cuvée van Grace.  Begunstigd met de langste zonuren van Japan, is de in 2002 verworven 
Misawa-wijngaard in Akeno  omringd door bergketens. De merknaam ‘Grace Wine’ is vernoemd naar de Drie Gratiën. 
De familie Misawa gelooft dat goede wijnen voortkomen uit voortdurend in om de teelt van druiven te verbeteren 
en zo de kwaliteit ervan te verhogen. Na succesvolle pogingen als pioniers om in 1990 de Cabernet Sauvignon en 
Chardonnay verticaal te laten groeien om de smaakconcentratie te verbeteren, hebben ze hun wijngaarden uitgebreid 
en dezelfde technieken toegepast op Merlot en Petit Verdot. De dagtemperatuur tijdens het groeiseizoen verschilt er 
over een 20 graden. In de wijngaard is er geen gebruik van herbiciden of chemische kunstmest. Na strenge selecties, 
zowel in de wijngaard en in de wijnmakerij, worden de druiven op een nauwgezette manier gevinifieerd in kleine hoe-
veelheden, spontaan vergist, en vervolgens gerijpt in kleine partijen. De wijn wordt gebotteld zonder klaren of filteren. 
De wijn rijpte 18 maanden op Franse eiken vaten. In 2017 was de regenval zowel in de vroege zomer als tijdens het 
regenseizoen zeer gering, wat positieve effecten had op de bloei en de vruchtzetting, wat leidde tot een natuurlijke op-
brengstbeperking. Een grote jaargang kondigde zich aan: de blauwe zomerlucht hield de hele maand augustus aan en 
in september overschreed de temperatuur verschillen tussen dag en nacht van 20 graden Celsius. Hoewel er in oktober 
twee tyfoons waren, kon het groeiseizoen profiteren van de vroegere weersvoordelen en door de rijpheid en de oogst 
op het juiste moment te laten plaatsvinden, werd het een ideaal wijnjaar.

Grace 2017 Cuvée Misawa Wine of Yamanashi, Japan
De diepkleurige Grace 2017 Cuvée Misawa, een Bordaux-blend van 53,3% Merlot, 23% Cabernet Franc, 11,9% 
Cabernet Sauvignon en 11,8% Petit Verdot, geurt discreet en complex naar viooltjes, zwart fruit (pruim, zwarte bes, 
braambes), vanille, leer en hints van koffie. In de mond met zachte tannines krachtig en vol. Op dronk, maar kan nog 
rijpen tot 2025-2027. Te karafferen en te schenken op kamertemperatuur (16°C) bij gebraden rundvlees, hertenvlees 
of pluimwild. 

De licht goudkleurige Zilveren Parel 2014 Méthode traditio-
nelle Brut Wijnkasteel Genoels-Elderen, AOP Haspengouw, 
ontplooit in de neus elegante aroma’s van boter, vanille, bri-
oche, toast, geroosterde amandelen, rijpe perzik en appel. Een 
zeer verfijnde mousse. In de volle, elegante mond met hoge aci-
diteit  van elegante zuren en mineraliteit opnieuw het rijpe fruit 
van appel, peer, citroen, gele pruimen, brioche en toast. Zeer 
lange, droge afdronk. Lekker als aperitief, als begeleider bij 
oesters, warme visgerechten. Laat zich nog bewaren tot 2028.

Wijndomein Vandersteene  Blanc de Noir Brut (kostprijs: 16 
euro)
(Wijndomein Vandersteene, Krekelstraat 32a, 
9052 Zwijnaarde, tel 09 221 95 95)
De familie Vandersteene, gekend door hun in 
1988 opgerichte bloemisterij Gemaflor, breidt 
haar passie voor ambacht uit naar het produceren 
van eigen schuimwijn volgens de traditionele me-
thode. Ze bewerken en onderhouden eigenhandig 
hun 3,500 ha-wijngaard, Ze gebruiken uitsluitend 
druiven van eigen wijngaard, er worden geen 
druiven van andere telers toegevoegd of aange-
kocht.Frederik Vandersteene maakt onder bege-
leiding van Franse oenologen uit de Champag-
nestreek mousserende wijnen op het 3,5 ha grote 
wijndomein.

De lichtgouden Wijndomein Vandersteene  Blanc de Noir Brut, 
een blend van 60% Pinot Noir en 40 % Pinot Meunier, met con-
stante fijne pareling, geurt naar groene appel, perzik, brioche 
en gist. In de levendige mond met frisse zuren, gemiddeld al-
coholgehalte en gemiddeld mondgevoel. Lange afdronk. Deze 
gastronomische wijn past perfect als aperitief of bij visgerech-
ten en schaaldieren.
De iconische Blanc de Blanc Brut van Wijndomein Vander-
steene  (kostprijs: 16,50 euro), samengesteld uit 80% Chardon-
nay en 20% Pinot Blanc, is alweer bij zijn release uitverkocht.

Vin de Liège L’Insoumise Brut (kostprijs : 18,90 euro)
(Vin de Liège, Rue Fragnay 64, 4682 Heure-Le-Romain )
Vin de Liège, een in 2011 gestichte coöpera-
tieve van ruim 2.000 leden, produceert meer dan 
100.000 flessen in toepassing van organische wijn-
bouw. Vin de Liège L’Insoumise Brut, groengeel, 
parelt fijn en presenteert een mooie frisheid en ele-
gante zuren.  Citroen, limoen en een beetje pom-
pelmoes zowel in de neus als in de mond. Zure ap-
pel en witte bloemetjes. In de mond rond, breed en 
evenwichtig. Heel mineraal. Lange afdronk met 
bittere pointe. Perfect voor het aperitief. Hij zal 
net zo goed samengaan met lichte maaltijden op 
basis van zeevruchten als met zachte kazen (Brie) 
of een verfijnde geitenkaas.

Nieuw bestuur introniseert Oost-Vlaamse wijnboer Diederik 
Vandersteene
Op het 64ste Sint-Martinuskapittel op zaterdag 20 november in de Sint-Pietersabdij te 
Gent werd Martine Braeckman als postulant in de kapittelraad aangesteld en Diede-
rik Vandersteene van Wijndomein Vandersteene geïntroniseerd. Verder namen onder-
voorzitter Etienne Moernaut en deken Christian Genbrugge ontslag en werd Jacques 
Vervaet tot nieuwe deken aangesteld. Het nieuwe bestuur van de Wijnmetersgilde 
bestaat uit voorzitter Jacques Vervaet, ondervoorzitter Martine Oris, secretaris Marc 

Dejonckheere, ledenverantwoordelijke Martine Braeckman, penningmeester 
Joseph Vermussche en de andere kapittelleden Luc Panis, Jos Merlier, Gilbert 
Delaruelle, Marc Dejonckheere, Georges De Smaele, Marijke Huvenne en 
Marc Lambert. “Spilfiguur van het Wijndomein Vandersteene, Diederik Van-
dersteene, werd geëerd voor de vele prijzen die de in Syntra Gent opgeleide 
wijnbouwer/ wijnmaker mocht ontvangen voor de schuimwijnen die pas in 
2020 op de markt kwamen: overallwinner van de Beste Belgische wijnen in 
2020 met de Blanc de Blanc, de Gouden medaille 2020 voor de Blanc de Noir, 
de Blanc de Blanc en Eerste oogst, de Gouden medaille  Beste Belgische Wijnen 2021 voor de Blanc de Blanc 
en de Zilveren medaille voor de Blanc de Blanc. Tevens driemaal zilver en eenmaal brons op de wedstrijd van 
Wijnen van de Lage Landen 2021. In het wielerjargon zou men zeggen, als neoprof rijdt hij direct in de prijzen.”  
(Tekst en foto: Ivan Nimmegeers) 
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