
Nr. 119 - Februari 2022                            19070

Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/2 en 2/3 teksten dienen binnen 
te zijn 12/2 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

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

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

Samenwerking tussen Ivago en 
Kringwinkels - Zie blz. 16

Curieus solidair met slachtoffers
watersnood - Blz. 43

Zeven keer viergeslacht.
De complete foto. Blz. 28

Nieuwe sport- en recreatiesite
in Heusden klaar in 2024.

Blz. 34

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
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Kom langs voor meer informatie.

  

 
 
 

argenta.be

Overstappen naar Argenta 
is kinderspel.

Gemakkelijk, gratis en snel.

Advertentie-A4-Bankoverstap.indd   1 19/11/18   14:32

Zakenkantoor Van Laere Bvba 
DENDERMONDESTEENWEG 447

9070 DESTELBERGEN

tel 09 228 60 84

destelbergen@argenta.be

ON 0477 448 153 RPR OOST-VLAANDEREN

421CDA48-9345-48C8-A839-8E3BF1318330.indd   1 10/01/2022   10:33:19

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

Juwelier aan huis service:
WIJ KOMENGRAAG TOT BIJ JOU.
T 0478 641 113 / www.christiaanvanbignoot.com
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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...

• Destelbergen kreeg brokstukken havenbrand ......  5

• Vuurwerk en knallen aan banden leggen ..............  7

• Gerief teveel? Geef het een nieuwe kans ..............  16

• Soepwedstrijd Belgiëlaan verenigt buren ..............  18

• KFC Heusden dankt vrijwilligers .............................  20

• Koerskledij van Vergesport: link met Heusden ......  24

• Resolutie geluidsproblematiek weggestemd .........  26

• SPEG Racingteam naar race-circuits ........................  27

• Zeven keer viergeslacht: complete plaatje .............  28

• Busstelplaats Destelbergen niet direct weg ...........  30

• Nieuwe sport- en recreatiesite Heusden ................  34

• Racso: beste tennisschool Vlaanderen ....................  36

• Caruur Gent speelt bekerfinale ..............................  37

• Oude fabriekssite zo goed als volgebouwd ...........  41

• Curieus Destelbergen helpt in Wallonië.................  43

• Veel info over fusie-mogelijkheden .......................  46

• Begraafplaatsen krijgen herinrichting ...................  49

• Wat weten we over ‘Ter Laakt’ ? ............................  50

• Hebben betonblokken nog nut ? ...........................  53

• Vaste wijnrubriek .....................................................  54

• Verenigingsnieuws:  verspreid over deze editie

   Veel leesplezier !

ZOEKERTJES
Enkel PARTICULIEREN kunnen in deze rubriek een gratis zoekertje plaatsen. Maximum 30 woorden en 
maximum 1 foto. Stuur tekst (ev. foto) naar info@dewegwijs.be, foto’s moeten van goede kwaliteit zijn. 
Indien u geen e-mailadres hebt, steek uw tekst in een gesloten enveloppe en stuur hem naar het redac-
tie-adres (zie blz. 1 bovenaan). Graag uw gemeente vermelden aub.

TE KOOP
Ziekenhuisbed, elektrisch, merk Burmeier 
Arminia incl. onrusthekken
Nieuw, niet gebruikt. Nog voor levering 
gekluisterd aan speciale rolstoel.
Normale prijs 1.480 euro. Nu te koop voor 
740 euro. Meer info: tel. 0477-880 326

TE KOOP
Keuken te koop in Heus-
den, Ellebogten 48, moet 
weg wegens verbouwings-
werken, moet zelf uitge-
broken worden door ko-
per eind maart/begin april 
2022. Prijs overeen te komen. Alsook CD’s & DVD’s. Alle 
info: GSM 0496-723920

TE KOOP
Twee oude koffieserviezen, twee poefen, globe,strijk-
ijzer, antiek kruisbeeld. Kleine zetel, radio, eenpersoons-
bed, stofzuiger, keukentafel met vier stoelen (prijs otk). 
Info gsm 0494-17 21 00 

TE KOOP
Decoratieve zuil gevuld met schelpen (we-
reldwijd verzameld). Uniek, ambachtelijk 
stuk.  Plexi cilinder (16cm diam.), met voet 
op wieltjes. Totale hoogte 1,50m. VP: 20 
euro. Tel. 09-2283484 
 

TE KOOP
Bakgerief (decoratielepels, taartdeco-
ratie, chocoladegietvormen, uitsteek-
vormeN), Electrische pannenkoeken-
maker Tefal, GSM hoes Samsung Galaxy 
A70 Love Mei, Staafmixer Braun 6500M. 
Alles ideaal als Valentijnsgeschenk(en). 
Tel. 09/230.44.88. 

TE KOOP
Winterwielen, Alu velgen. Banden: Brid-
gestone Blizzak LM32. Maat 205/55r16 
94V. Tel 0471/435024.
Prijs O.T.K.

VERLOREN
Licht beige visserstas, 45/45 cm met bruine schouderriem 
alsook kleine verrekijker in grijs tasje. Terug te bezorgen 
tegen beloning – Tel 09-228 10 41 of 0475-96 54 23.

GEZOCHT
Man 61 jaar, verzorgd, zonder problemen, geen roker en 
geen  drinker, wenst kennismaking met verzorgde praat-
grage dame 60-75 jaar, voor gezelschap/relatie, uitstap, 
etentje...
Contacteer mij: 0485-325 506

Maandagmarkt in de winter tot 16u
We hebben vernomen dat de maandagmarkt in Heusden in de winter zal plaatsvinden van 10 
tot 16 uur, in plaats van tot 17 uur. Dat werd afgesproken met de marktkramers. De reden is 
dat het in de winter vroeger donker is, en dat de marktkramers dan al aanstalten maken om 
weg te gaan want er komt dan ook geen volk meer. Er werd nu een overeenkomst gemaakt 
dat men tot 16u blijft. Eens terug in de lente kan het opnieuw van 10-17 uur zijn. – (D.D.)
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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
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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 

Titel: Verkocht in Heusden 
 

 
       

- Verkoop met levenslang huurcontract 
- Alleenstaande woning in residentiële wijk 
- EPC: 1199 kWh/m²  

 
 

Verkocht
in Heusden
Verkoop met
levenslang
huurcontract.

Alleenstaande
woning in 
residentiële wijk

EPC: 1199 kWh/m²

Scheldevallei ook in 
Destelbergen geselecteerd 
voor Nationaal Park
Het rivierpark “Scheldevallei”, gelegen tus-
sen Antwerpen en Gent waaronder ook de 
gemeente Destelbergen-Heusden valt, is ge-
selecteerd door een onafhankelijke jury om 
erkend te worden als “Nationaal Park van 
Vlaanderen”. Naast Destelbergen zijn er tal 
van gemeenten die tot de Scheldevallei be-
horen omdat de Schelde er langs loopt: Laar-
ne, Wetteren en verderop Dendermonde. 
De gemeenten worden nu verder begeleid 
en ontvangen 100.000 euro steun voor de 
verdere ontwikkeling van het project. In het 
voorjaar van 2023 wordt door een jury en de 
Vlaamse ministers Diependaele en Demir de 
finale keuze gemaakt. – (D.D.)

Wegen en Verkeer snoeit 
langs R4
Het Agentschap Wegen en Verkeer is op-
nieuw gestart met het snoeien van heel wat 
bomen langs de R4, maar ook aan een deel 
van de E17 en de N447 in Destelbergen. Het 
is een driejaarlijks terugkerend fenomeen, 
waarbij bomen afgezaagd worden tot zo’n 
tiental centimeter boven de grond. De be-
doeling is dat de bomen opnieuw uitschieten 
en voor verjonging zorgen, wat ook goed 
is voor de beplanting in de bermen. Zo krij-
gen voorjaarsbloeiers meer kansen om zich 
te ontwikkelen. Het is goed voor fauna en 
flora, maar het oogt raar omdat de bomen 
ook geluidwerend werken. Maar ze schieten 
na enige tijd opnieuw uit. – (D.D.)
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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

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.

Belastingen werden opnieuw gestemd
In de jongste gemeenteraad, die van 23 december, werden tal 
van belastingen gestemd of herstemd. De opcentiemen blijven 
behouden op 650 (op de hoofdsom van de onroerende voorhef-
fing), de personenbelasting op 6,9% van de aanslag op het inko-
men van het voorafgaande jaar van het aanslagjaar. En dat voor 
de periode 2022-2025.

Ook die voor de tweede verblijven werden gestemd: 165 euro 
voor tweede verblijven met een bebouwde oppervlakte niet ho-
ger dan 50 m2,  425 euro tussen 50 m2 en 100m2, 800 euro tussen 
100 en 150 m2 en 1.000 euro hoger dan 150 m2. – (D.D.)

Eind januari herstart de voetbalcompetitie als corona het toelaat natuurlijk. FC Destelbergen hervat op zaterdag 29 januari om 20u met 
een uitwedstrijd op Meetjesland. KFC Heusden A ontmoet op zondag 30 januari om 15u. VSV Gent A. FC Destelbergen B ontvangt dan 
KVV Zwijnaarde B. Zondag 6 februari om 15u. speelt FC Destelbergen A thuis tegen SK Bellem, op hetzelfde uur ontvangt KFC Heusden 
A titelkandidaat KVV Schelde Serskamp Schellebelle en speelt FC Destelbergen B op SK Merelbeke.  KFC Heusden B uit 4e provinciale 
B speelt op verplaatsing bij FC Latem B. Zondag 13 februari om 15u is er FC Assenede-FC Destelbergen A, KFC Heusden B-Hou en Trou 
Zwijnaarde, FC Destelbergen B-FC Gent City en Eendracht Moortsele-KFC Heusden A. Al deze wedstrijden gaan door om 15u. – (D.D.)

Herstart
voetbalcompetitie

Wenskaarten ‘Valentijn’

MONDMASKERS:
Doos (50stuks): 7,50 euro

Twee dozen: 12 euro

DRUIVELAAR 2022
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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)

Daarbij vielen vele kleine en grotere brandende brokstukken van 
isolatiemateriaal op verschillende plaatsen in Sint-Amandsberg, 
oostakker, maar vooral ook tot in Destelbergen en Heusden. Dui-
delijk gedragen door de wind, die de brand nog aanwakkerde. 
Los van het feit dat er toch geen gewonden vielen moest de 
brandweerzone Centrum tot vrijdag 7 januari nablussen. De hele 
loods ging in de vlammen op.
Maar dat brokstukken kilometers verder terechtkwamen, bewijst 
dat een grote brand een impact kan hebben op de naburige ge-
meenten. Veel auto’s werden besmeurd met kleine roetdeeltjes, 
grote stukken verbrand isolatiemateriaal kwam vooral in het 
Damvalleigebied terecht, maar ook op daken. De gemeente Des-
telbergen moest de eigen technische dienst inschakelen om het 
openbaar domein schoon te maken. Er werd een oproep gelan-
ceerd via de sociale media met de tip wat kon gedaan met de 
zwartverbrande stukken isolatiemateriaal. Dat mocht zeker in de 
vuilnisbak bij het restafval. Er kwamen ook tips om het roet met 
water weg te vegen, maar dat lukte niet altijd. In de volgende 
dagen heeft het ook hard geregend, waardoor het meeste toch 
wegdreef. Maar sommige auto’s hadden plekken van het roet, 
die ook na een wasbeurt niet volledig weg waren. Daarvoor kon 
je beter de verzekering inschakelen liet de gemeente weten. 
Later is gebleken dat de brand was ontstaan door een defect aan 
een lopende band. Er werd tot vrijdagnamiddag 7 januari nage-

blust. Dit was dus één van de groot-
ste branden in de Gentse haven. Wij 
herinneren ons ook nog een fabrieks-
brand bij Honda, maar vooral die van 
Bowater Philips in de New-Orleans-
straat in 1972, waarbij liefst zeven 
mensen in de brand bleven. Op die 
brand waren wij aanwezig als persfo-
tograaf, en de beelden vergeten we 
nooit meer. – (D.D.)

Destelbergen (en Oostakker) overspoeld
met brokstukken van havenbrand
De brand van woensdagavond 5 januari in een loods 
van 7.500 vierkante meter van het havenbedrijf 
Stukwerkers, heeft ook een impact gehad op 
Destelbergen en Oostakker.

Enkele beelden van de gevonden brokstukken, waarvan we er enkele in de sociale media vonden. 
Maar de dieren in de weide (en de landbouwers) waren er ook niet gelukkig mee… (repro D.D.)
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De wedstrijd loopt 
SAMEN met het boekje 
WegwijsNoord, dat in 
Sint-Amandsberg wordt 
uitgedragen.
We vroegen aan enkele 
tientallen lezers om een 
vraag te beantwoorden. 
En het is dan aan jullie 
om het PERCENTAGE van 
de antwoorden te raden.

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

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

Win een waardebon van
100 euro, geschonken door 
Lingeriezaak Het Vijgeblad

We vroegen aan onze lezers:

Welke kleurcombinatie vind je geslaagd?

A. Oranje met blauw
B. Groen met bruin
C. Paars met geel    

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. Cavia 38%
B. Papegaai 16%
C. Tam konijn 46%

Er waren 167 deelnemers

Winnaar werd Jessica Raemdonk, 
Raaktstraat, Sint-Amandsberg
(38, 16, 46). Ze mocht haar waardebon 
van 100 euro ophalen bij Dranken 
Goossens.

 

1 
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

Wonnen ook waardebonnen: 

Annie Vandaele, Adrienne De Keyzer, 
Ann Vanbosstraeten, Maud Lammens, 
Greet Heirbaut, Geert Dhooge, 
Magda Van Hapleteer,
Mika Vercruyssen, Edmond Tuyppens.

Proficiat !
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Vuurwerk en knallen
moeten aan banden gelegd
Los van het feit dat er bij de jaarwende 
wel degelijk gedacht werd dat 
vuurwerk mocht worden afgestoken 
(tussen middernacht en 1 uur?), wat 
toch niet het geval was, werd er wel 
degelijk veel vuurwerk afgestoken. 
Slechte communicatie alvast want er is 
in Destelbergen en Heusden massaal 
veel vuurwerk afgeschoten.

Er moet nu kordaat worden opgetreden te-
gen overtreders die tijdens nachtelijke en 
avonduren ook op andere dagen vuurwerk 
afsteken of bommetjes laten ontploffen. 
Het is een ergerlijke situatie die bovendien 
volledig verboden is. In Destelbergen en 
Heusden hadden in de periode tussen kerst- 
en nieuwjaar tal van inbreuken plaats die 
niet door de beugel kunnen. De feiten had-
den plaats in veel wijken in zowel Heusden 
als Destelbergen. De politie is verschillende 
keren opgetreden, maar heeft maar enkele 
keren daders (zes in totaal) kunnen oppak-
ken. Een van de  belangrijkste interventies 
had plaats ter hoogte van de Burgemees-
ter Meirsonstraat, dat zorgde ook voor een 
doorbraak. De zaak werd in handen gege-
ven van het parket.
Burgemeester Sierens: “Sowieso is vuur-
werk afsteken in onze politiezone ver-
boden, onze politiemensen zijn extra 
waakzaam maar eens er oproepen binnen-
komen is het soms moeilijk de exacte loca-
tie op te sporen wegens verspreiding van 
het geluid. Het gevaar van vuurwerk kan 
niet genoeg benadrukt worden, de cam-
pagne van de brandweer en onze politie-
zone moeten dit versterken. In de komende 
vergadering van de politiezone zal dat op-
nieuw aangekaart worden”.
Een van de redenen waarom het verboden 
is ligt in het feit dat vooral dieren (honden, 
katten en paarden, maar ook vaak mensen) 
opschrikken van de harde en onverwachte 
knallen. Een dierenliefhebber liet verstaan 
dat honden kunnen getraind op zo’n ge-
luid. Maar het is gewoonweg verboden, er 
moeten geen uitvluchten gezocht. ’s Nachts 
om 1 of 2 uur bommetjes laten ontploffen 
hoort niet. Wie het toch doet weet dat er 
altijd een p.v. wordt opgemaakt.

V.U.: Hervé De Braekeleer - IMACAR Heusden De Keukeleire - IMACAR NV - 0425.096956 - Hooistraat 128, 9070 Heusden - Tel.: 09 230 91 31

LION PACK
Tot 3.000�€* bovenop de Saloncondities 

In de volgende Wegwijs brengen we...
De reacties van de politieke fracties in onze gemeente over een al dan niet (denkbeeldige) 
fusie van Destelbergen met een (eventueel) andere gemeente. De verschillende partijen 
werden om een reactie verzocht die we dan zullen bespreken. Tenminste als we die tijdig 
binnenkrijgen.

In het volgende nummer zullen we ook de meer exacte cijfers brengen van de bevolkings-
piramides van Destelbergen. Nu al kunnen we zeggen dat in de ‘voorlopige lijst’ er meer 
geboorten (195) dan overlijdens (183) waren in Destelbergen en Heusden. We brengen 
ook de populairste voornamen in de gemeente bij de geboortes in 2021: Louise en Zoë/Zoé 
toppen de meisjesnamen, Miel en Kasper de jongensnamen. Er zijn opnieuw meer meisjes 
geboren, maar die trend is zich nu bij de laatste geboorten aan het keren.

Er zijn ook zes eeuwelingen in de gemeente, twee mannen en vier vrouwen. Destelbergen 
telt voorlopig 18.838 inwoners, maar dat getal wordt eind januari definitief samengesteld 
als alle gegevens verwerkt zijn in het Rijksregister. Dat is een normale procedure. Voor EU 
onderdanen is er bijvoorbeeld een speciaal systeem, waarbij ze wel al in de gemeente inge-
schreven staan, maar nog niet op het adres zolang de woonstcontrole niet rond is. En die 
neemt wat tijd in beslag conform de coronamaatregelen. – (D.D.)
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KLANT: Sportbar ‘t meer

MATERIAAL:
Stoepbord / poster

AFWERKING:

FORMAAT: 84,1x118,9cm

AANTAL: 1stuk recto/verso

EXTRA OPMERKING: 

DATUM: 08/10/2020

TER AKKOORD:

Versie 1 Versie 2

Welkom in Sportbar ‘t Meer!

Groeten, Peter, Kathleen & Tessa

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Valentijn
bij Gobeyn !

Op maandag 17 januari ging de volgende 
fase van de voorbereidende nutswerken in. 
Zeg maar, richting Gent tussen de Driesel-
straat en de Kouterbosstraat. Die houdt in 
dat de verkeersstroom er wat via aangepaste 
en/of verlegde wegstroken zal verlopen. De 
werken zullen tot begin februari duren. Met 
aansluitend de opvolging van de overkoppe-
lingen en de individuele huisaansluitingen 
op de verschillende netten. Fietsers kunnen 

Nutswerken Antwerpsesteenweg in ultieme fase
De voorbereidende nutswerken aan de Antwerpsesteenweg (N70) in Oostakker 
gaan een vijfde en ultieme fase in. Er wordt  gewerkt tussen de Kouterbosstraat 
en de Drieselstraat richting Gent. Opgelet, tot zeker begin februari kan men aan 
het kruispunt Herman Teirlinckstraat (Brico Oostakker) de steenweg niet meer 
dwarsen. Vanaf april komt de definitieve heraanleg eraan… 

niet langs de werken en volgen een alter-
natieve route. Richting Gent verloopt die via 
de Groenstraat, Wildebrake en  Sofie Scholl-
straat. Richting Lochristi via de Achterkouter-
straat, Pijkestraat, Voordestraat en Sparren-
laan. Ook voetgangers kunnen niet door. Ze 
dienen uit te wijken naar de overzijde van 
de steenweg (de even nummers) en de voor-
ziene zebrapaden te volgen. Autoverkeer 
kan tijdelijk niet langer de steenweg dwars-

en op het kruispunt van de Herman Teirlinck-
straat. Ook De Lijn past zijn routes tijdelijk 
aan.

De huidige vierde fase is intussen zo goed 
als achter de rug. De aannemer start al een 
week vroeger (10 januari) de werf op om die 
finaal af te ronden. Vanaf april 2022 komt 
de definitieve heraanleg van het betrokken 
stuk Antwerpsesteenweg eraan. Te beginnen 
met de as tussen de Herman Teirlinckstraat 
en het bushokje Sparrenlaan Lochristi, op dat 
grondgebied. De integrale heraanleg van 
de wegen- en riolering is voorzien tot april 
2024…

Eric VAN LAECKE   
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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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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

‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6

9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16

reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Vanaf 1 september:
Open 7 dagen op 7

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

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

Maandag 15 augustus vanaf 12 uur

Zomer-brunch 
Reservaties:

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

Verwelkoming met hapjes aan tafel 
~

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

~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:

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

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

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

gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …

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

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

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

Menu Braemhof Valentijn 
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 60 euro p.p. 
Met aangepaste wijnen: 

Basic 14.50 euro p.p. 
Upgrade 19 euro p.p. 

(Menu per tafel)

Restaurant Braemhof is vanaf nu open van dinsdag t.e.m. 
zondag. Wekelijkse sluitingsdag op  maandag. 

HERSTART VAN DE TOPBRUNCHES:
Eerste brunch op 30 Januari. Reservatie verplicht . 

Seizoensmenu Braemhof
1ste trimester 2022 

Vanaf vrijdag 07.01.2022 

Ceviche van zeebaars met een chantilly van erwtjes met 
munt, afgewerkt met een crème van groene asperges. 

OF 
Parmentier De Canard Confit afgewerkt met een

zurig sausje. 
*** 

Gebraiseerd kalfsvlees met een krachtige gereduceerde 
saus vergezeld van schorseneren en verfrissende rode biet. 

OF 
Cassoulet van Skrei en Gamba in de witte wijn. 

OF 
Canneloni van ricotta met spinazie en afgewerkt

met een frisse saus. 
*** 

Citroentaartje met merengue.
OF Sabayon met grand marnier. 

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

Met upgrade wijn +19 euro p.p. 
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Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Twee ere-voorzitters uit voetbalwereld
verlieten ons
Op het einde van 2021 verlieten ons twee ere-voorzit-
ters uit de lokale voetbalwereld. Twee figuren die ja-
renlang het reilen en zeilen van hun club uitdroegen 
met een ongebreidelde inzet. Voor FC Destelbergen 
ging dat om oud-voorzitter Patrick Huughe (75), al drie 
jaar ere-voorzitter van de club aan de Kerkham.

Patrick was steevast aanwezig op de wedstrijden van 
wat ooit zijn club was. Ofschoon hij er als speler nooit 
actief was, had hij er wel twee zonen met Lowie en 
Emiel die er lang actief waren vanaf de jeugd. Patrick 
Huughe was als voorzitter de opvolger van bouwonder-
nemer René Dhont. Hij lag aan de basis van de uitbouw 
van de club en zorgde voor een stevige basis. Patrick 
speelde in het amateurvoetbal nog bij FC Oostakker 

en was gastspeler 
bij SK Het Volk. Hij was in zijn nadagen een fer-
vente  golfspeler.

Ook Destelbergenaar Christiaan Vanderstraeten 
(80) verliet ons eind 2021. Hij was ere-voorzitter 
van VSV Gent, en beroepshalve tijdens zijn loop-
baan apotheker in Sint-Amandsberg. Voetbalclub 
VSV Gent was zijn geesteskind, hij laat als jaren-
lang voorzitter geweest te zijn, de club bedroefd 
achter want zijn naam zal altijd verbonden blijven 
met de voetbalclub uit de buurt van Boer Janssens 
in Gentbrugge. – (D.D.)

JE KAN ELKE MAAND
DEELNEMEN AAN

ONZE GRATIS WEDSTRIJD
(ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.be
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GEVANGEN
GELUK

Mijn geluk is nu gevangen 
in een zeepbel van kristal. 

Met helle frisse kleuren 
en de zon van het heelal.

En gaat door het wegen  
van ’t geluk, 

dit teer ballonnetje stuk, 
dan wacht op

nieuwe kleuren 
het oud geluk, 

weer op de ronding
van een zeepbel 

in kristal.

Gedicht opgestuurd door
Francine De Wilde,

uit Heusden

Sticker ‘WegwijsOK’
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd is met vermelding ‘geen reclamedrukwerk’ / ‘geen 
reclamefolders’, mogen wij geen Wegwijs bussen. Indien dit bij u het geval is, en je wil Wegwijs wel 
ontvangen, kan je een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen (Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, via e-mail: 
info@dewegwijs.be). Wij komen dan een sticker ‘Wegwijs’ op uw brievenbus kleven, zodat onze uitdra-
gers weten dat ze daar wél een Wegwijs mogen steken. Er hangen momenteel reeds meer dan 750 van 
dergelijke stickers en die bewijzen hun nut ! - Redactie.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24
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Alweer een jaar voorbij...
Een grote dankjewel aan al onze patiënten en klanten die
we dit jaar mochten ontvangen. Bedankt voor het
 vertrouwen en de vele mooie momenten.
Wij wensen jullie en jullie viervoeters het allerbeste en
een zeer gelukkig nieuw jaar.

Anicura Dierenartsencentrum
Malpertuus
wenst jullie het allerbeste.

Actueel India
Vrijdag 11 februari om 20 uur in Clubhuis Pius X,
Bredenakkerstraat 27, Destelbergen

India is het land met de 
meeste inwoners ter wereld 
en sterk op weg om binnen 
enkele jaren de derde econo-
mie ter wereld te zijn. 

Prakash Goossens ontrafelt 
de complexe weg naar on-
afhankelijkheid en democra-
tie van India. Ontdek samen 

met ons actueel India.

Prakash Goossens (geadopteerde Belg van Indiase origine) 
studeerde onder meer aan de KU Brussel, KU Leuven, de Uni-
versitè Robert Schuman in Straatsburg en de UCL en was o.a. 
assistent aan de rechtenfaculteit van de KU Brussel en is gast-
docent in UCLL. Hij is jarenlang verantwoordelijk geweest voor 
International Advocacy (Genève en New York) en projectenbe-
heer in Azië voor Fracarita International (NGO van de Broeders 
van Liefde). 

Leden betalen 10 euro. Niet-leden 13 euro. Inschrijven kan tot 9 
februari via een mailtje te zenden  naar info@dfdestelbergen.
be of  telefonisch via 09/228 80 29.

De reservatie is pas geldig na overschrijving van het juiste be-
drag op rekening nr. BE24 9793 0548 5438 van het Davidsfonds 
Destelbergen, met als mededeling “India + het aantal perso-
nen”. Uw betaling geldt als bewijs van inschrijving.

Belangrijk ! Mocht deze boeiende avond toch niet kunnen 
doorgaan wegens corona, wordt je betaalde  bedrag integraal 
terug gestort. Wegens coronamaatregelen is het aantal aan-
wezigen wel beperkt! 

LID WORDEN VAN HET DAVIDSFONDS?
Met de Davidsfonds Lidkaart geniet je van een heleboel voor-
delen. Dat kan op twee  manieren!

1. KIES VOOR BOEKEN EN/OF CD’S 
Je krijgt je Davidsfonds Lidkaart als je boeken en/of cd’s aan-
koopt uit het Davidsfonds aanbod, voor minstens 40 euro. 
Kies je voor deze formule, dan ontvang je het bestelde  in 
principe binnen 5 werkdagen thuis, samen met jouw Da-
vidsfonds Lidkaart. Op deze manier kan je je ook aanslui-
ten bij onze plaatselijke Davidsfonds afdeling Destelbergen. 
Of je koopt minstens één schoolbibbon ter waarde van 40 euro.

2. KIES VOOR EEN VASTE BIJDRAGE
    EN SCHOOLBIBBON
Liever geen boeken of cd’s? Je kan ook een bijdrage van 40 
euro betalen. Je ontvangt dan geen boeken of cd’s, maar je ge-
wenste school krijgt dan een schoolbibbon van deze waarde, 
waarmee de school (klas) één of meerdere boeken gratis kan 
aanschaffen voor hun bibliotheek. Een win-win situatie dus !  
Je krijgt je Davidsfonds Lidkaart wel thuis bezorgd en je kan  
aansluiten bij onze plaatselijke afdeling Destelbergen.

Waar kan je terecht? www.dfdestelbergen.be   of  info@dfde-
stelbergen.be  of tel. 09/3283759 (secretariaat) Hier kan je ook 
gratis de boekenbrochure ontvangen. 
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NGELO
DAKWERKEN INFO:

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

Gaan Lochristi en
Wachtebeke fuseren?
Buurgemeente Lochristi en het aangrenzende 
Wachtebeke hebben de intentie uitgedrukt 
om tegen 1 januari 2025 te fuseren. De nieuwe 
gemeente zou meteen het bewonersaantal op 
31.000 brengen. Burgemeester Yves Deswaene 
(Open VLD Lochristi) en zijn collega Rudy Van 
Cronenburg (Vooruit Wachtebeke) vinden het 
alvast een logische keuze. Wie vrijwillig een 
fusie aangaat, kan bovendien rekenen op 400 
euro schuldovername per inwoner. In dit geval 
goed voor een kapitaalsverhoging van 12 mil-
joen euro. De eerste stappen naar een ‘huwel-
ijk’ zijn alvast gezet. Het woord is nu o.m. aan 
de respectieve gemeenteraden. - E.V.L.

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

EEN SUPERLEUKE
WINKEL VOL 

KINDERKLEDIJ EN
 ALLERLEI LEUKE 

GADGETS !!!

VISIT OUR 
ONLINE

WEBSHOP

www.victorcamille.be VICTOR & CAMILLE
Dendermondesteenweg 513a
9070 Destelbergen
+32 (0)497 55 77 07 -

DI-ZA 10-18 U
MA - ZO - FEESTD.  GESLOTEN

Baby Gi • AO76 • Natini • Timboo • MC2Saint-Barth • Mayoral • Done By Deer • Condor • Matisse & Henri



16                              Nr. 119 - Februari 20229070

“Het gaat om een gezamenlijke actie waarmee 
we de afvalberg willen verkleinen”, vertelt ons 
Beatrice van de Kringwinkel in Destelbergen. 
Het nieuwe initiatief werd ook voorgesteld door 
plaatselijk milieuschepen Michael Vercruyssen 
en door Ivago-voorzitter Bram Van Braeckevelt. 
Wij legden ons oor ook te luisteren bij mensen 
die instaan voor de lokale invulling zoals Wim 
Hoogstoel uit Destelbergen. Op één dag werden 
twee vrachtwagens vol met mooie en nog bruik-
bare spullen gered van het containerpark. “We 
geven die spullen een nieuwe kans” vertelde 
Wim, “en daarmee verkleinen we ook nog eens 
de afvalberg”. Om het initiatief slaagkansen te 
geven moet er duidelijk een vaste stand op het 
recyclagepark komen, al kan je natuurlijk ook al-
tijd terecht in de Kringwinkels.
“Zulke directe acties zijn nog belangrijker dan 
sensibiliseren”, zei schepen Vercruyssen bij zijn 
toelichting over het initiatief. “Het is ongeloof-
lijk wat sommige mensen aan spullen wegdoen, 
dat door anderen best nog kan gebruikt wor-
den. Vandaar dat we een gezamenlijke actie 
hebben opgezet tussen Ivago en de Kringwin-
kels”, benadrukt hij.

Samenwerking tussen Kringwinkels en Ivago

Gerief te veel? Geef het een nieuwe kans...
IVAGO en de Kringwinkels Ateljee en Open Plaats (Destelbergen) hebben 
hun schouders gezet onder een tof initiatief waarbij herbruikbare spullen die 
normaal niet thuishoren in het recyclagepark, toch nog een weg naar een 
nieuwe eigenaar kunnen vinden.

Aan het initiatief zijn natuurlijk enkele voor-
waarden verbonden. Het gerief dat men wil 
aanbieden als herbruikbaar moet wel schoon 
en hygiënisch zijn, volledig en niet gescheurd of 
stuk. Al zijn er uitzonderingen: fietsen en elek-
tro zijn altijd welkom, ook als die stuk zijn, want 
die spullen kan men herstellen via een repair ca-
fé. Het rijtje spullen waarvan sprake is tamelijk 
groot: meubelen, huisraad en decoratie, kleding 
en textiel, boeken en muziek, speelgoed, doe-
het-zelf enz. In de Kringwinkels zijn er al geef-
punten, maar voortaan wil men ook een stand 
organiseren bij het binnenrijden van de recycla-
geparken vernemen we van Ivago. Aan het recy-
clagepark in Destelbergen (Stapsteenweg) werd 
een stand ingericht waarvan men hoopt dat die 
een blijvend karakter zou kunnen krijgen. Uit 
de info die wij kregen is duidelijk gebleken dat 
naast de invoering van het diftarsysteem er nog 
bijkomende zaken nodig zijn om de doelstellin-
gen in verband met de verkleining van de afval-
berg te bereiken. Sensibiliseren volstaat vaak 
niet, er wordt nu gemikt op meer concrete ac-
ties zoals de samenwerking tussen Ivago en de 
Kringwinkels. 

We geven als slot deze raad: wie teveel gerief 
in huis heeft kan even nadenken of het geen 
tweede leven zou kunnen krijgen. Want wat jij 
niet meer nodig hebt, is vaak nog perfect bruik-
baar voor iemand anders. Gooi het dus niet weg, 
maar geef het aan De Kringwinkel Open Plaats, 
waar het in dank zal aanvaard worden. Je kan 
er dus met veel terecht, en weet dat er ook een 
gratis ophaaldienst is als je echt te veel of grote 
spullen te geef hebt en je het zelf niet kan bren-
gen. Door te schenken aan De Kringwinkel steun 
je ook de lokale tewerkstelling van honderden 
mensen die moeilijk een job vinden op de re-
guliere arbeidsmarkt. De Kringwinkel (Dender-
mondesteenweg 525, 9070 Destelbergen) komt 
het gratis ophalen met de ophaaldienst, je kan 
daarvoor bellen naar 09/227.25.64. – (D.D.)

Wim Hoogstoel is al jaren vrijwilliger 
in de Kringwinkel en toonde samen 
met schepen Vercruyssen wat ze nog 
konden onderscheppen voor een 
tweede leven. (D.D.)

Het aanbod dat werd gerecupereerd 
op één zaterdag was niet min. (D.D.)
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Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

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

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

 Open van dinsdag tot zaterdag van 9u30 - 12u / 13u30 - 18u. Gesloten op zondag en maandag.
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1 4  F E B R U A R I  =  V A L E N T I J N

Geef haar een cadeau waar 
je zelf ook wat aan hebt

Specialiteit: lingerie en badmode in grote cupmaten

Wegwijs2022-02 Valentijn.indd   1 15/01/2022   17:31



18                              Nr. 119 - Februari 20229070

Voor een kleinere groep: 
tot maximum 60 personen.

Clubhuis Pius X 
Bredenakkerstraat 27

te Destelbergen.

Ook grotere zaal tot 150 p.
is beschikbaar.

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? 

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…..

Er werden 15 soepmakers gezocht, en alle 
buren konden de soepjes proeven en pun-
ten uitdelen. De soep met de meeste pun-
ten kreeg een mooie trofee: een elegante 
gouden soeplepel onder een glazen stolp, 
in de Belgische driekleur. 
Het was een initiatief van Reinout & Car-
men, die nog niet zo lang in de straat wo-
nen. “Op die manier had ik een reden om 
eens aan te bellen bij alle mensen in mijn 
straat. Zo zie ik ook eens wie mijn buren 
allemaal zijn.” vertelt Reinout. “Ik vind het 
leuk om dingen te bedenken die mensen 
samenbrengen. Maar in tijden van corona 
is dat niet evident. Zo kwam ik op het idee 
voor een soepwedstrijd; dat kon helemaal 
coronaproof georganiseerd worden, want 
alles was buiten en verspreid.”

Smakelijkste soepwedstrijd 
in de Belgiëlaan
brengt buren samen
In de Belgiëlaan, gelegen in de 
‘Europawijk’ in Destelbergen, werd 
op zondag 19 december voor het 
eerst een straatsoepwedstrijd 
georganiseerd. “Wie maakt de 
smakelijkste soep van de Belgiëlaan?” 
stond er op de affiche te lezen.
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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

Het was een geslaagde eerste editie. Meer dan 60 buurtbewoners kwamen 
naar buiten om soepjes te proeven. Zestien soepjes konden mensen be-
oordelen. Alle soepmakers hebben hun best gedaan. Uiteindelijk werd de 
wortelsoep met heilbot van Jona en Govanni verkozen tot winnaar. Twee 
jonge mensen die nog volop aan het renoveren zijn in hun nieuwe huisje.  
“Bedoeling is om nog buurt-bindende initiatieven te organiseren in de toe-
komst. Door dit te organiseren leerde ik wat meer mensen kennen, en er 
is veel animo om nog eens iets te doen voor onze buurt.” klinkt Reinout 
enthousiast. “Volgend jaar mogen de mensen alvast een 2de editie van de 
soepwedstrijd verwachten. Ik heb de zangeres van “De soep is aangebrand” 
al kunnen strikken om dan de prijs te komen uitreiken! Voor dit jaar was ik 
helaas te laat, ze had al andere plannen gemaakt.” Aldus de initiatiefnemer.  

“Als er trouwens mensen zijn die dit idee willen kopiëren om 
iets gelijkaardigs in hun straat te organiseren, mogen ze al-
tijd contact opnemen met mij. Ik zou blij zijn om de zien dat 
er nog mensen een soep- of een andere wedstrijd willen or-
ganiseren, want het is een ideale manier om een buurt samen 
te krijgen en elkaar te leren kennen.” 
Reinout is te bereiken op reinout.dewulf@gmail.com 

Wij kijken alvast uit naar een volgende buurtactiviteit in de 
‘Europawijk’. – R.D.
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Algemene schilderwerken - Binnen en buiten
Behangwerken - Plamuur- en gyprocwerken

Gevelrenovatie - Vloerbekleding

GRATIS ADVIES EN PRIJSOFFERTE

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

Ontdek ons
ook op

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

Kleedkamers en kantine werden buiten ge-
bruik gesteld omwille van niet conform met 
de brandveiligheid. De controle was streng, 
want de laatste jaren werd niet echt nog geïn-
vesteerd in de gebouwen omdat er op termijn 
toch een nieuwe accommodatie komt op de 
geplande sport- en recreatiesite Nederbroe-
ken in Heusden. De brandweer kon geen re-
kening houden met die vooruitzichten en gaf 
na een grondige controle een negatief advies. 
De voetbalclub was fel aangeslagen, dat is het 
minste dat we kunnen zeggen.

KFC Heusden is vrijwilligers dankbaar voor opknappen kantine
KFC Heusden heeft een paar moeilijke maanden achter de rug, maar de club 
kruipt stilaan recht met dank aan tal van vrijwilligers die een flinke bijdrage 
hebben geleverd. Voor wie niet weet waar het om gaat: de voetbalploeg zat 
in de rats na een controle van de brandweer. 

Maar in Heusden was men niet van plan om 
het allemaal op zijn beloop te laten. Er was 
overleg met veel instanties en uiteindelijk 
werd binnen de club beslist om zelf initia-
tief te nemen. In eerste instantie werden de 
kleedkamers al brandveilig gemaakt, want de 
club wou zeker niet de handdoek in de ring 
gooien. De competitie had voorrang en zon-
der kleedkamers kwam de competitie in het 
gedrang. Maar er kon verder gevoetbald. Aan 
de inkomstenzijde haperde het toch want 
zonder kantine zag het er op een bepaald mo-

ment toch niet goed uit. Er 
was wel de grote overdek-
kende tent naast het ter-
rein,  waar men nog wel 
een drankje kon verkrij-
gen. Maar met de winter 
en de vaak regenachtige 
dagen was dat ook niet al-
les. “We hebben dan maar 
de koppen bij elkaar gesto-
ken en een architect onder 
de arm genomen en ad-
vies ingewonnen. Samen 
met tal van vrijwilligers die 
ons hielpen, zeg maar  een 
reeks vakmannen, hebben 
we nu een grondige reno-
vatie van de kantine ge-

Een foto van de medewerkers die KFC Heusden met het renoveren van de 
kantine uit de rats hielpen. Binnenin werden muren en ramen aangepakt, 
geïsoleerd en later geverfd. Ze verdienen een dikke proficiat. (repro D.D.)

daan”, vertellen bestuursleden Wim Mouton 
en Edward Reyntjens. “We zijn die medewer-
kers enorm dankbaar, want zonder hen zou 
het niet gelukt zijn. Ze hebben hier dagen 
aan een stuk hun vrije tijd opgeofferd om al-
les volgens de vereisten van de brandweer in 
orde te brengen. We zijn fier op al die mede-
werkers die zich bereidwillig hebben ingezet. 
Met het tijdelijk stopzetten van de competi-
tie tot eind januari en in combinatie met de 
korte stop met eindejaar, hadden we moge-
lijkheden om alles tijdig klaar te krijgen voor 
een nieuwe start waarbij we ook onze kanti-
ne zullen kunnen heropenen na een nieuwe 
controle door de brandweer”, vervolgen ze.
Bij KFC Heusden is men echt wel fier op de 
inzet van al die medewerkers voor hun be-
reidwillige aanpak. Zonder hen zag het er 
niet zo goed uit. Maar nu komt het allemaal 
wel goed. De kantine is opgeknapt, brandvei-
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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

• Trouwringen aan huis kiezen in alle
rust wanneer het jou best past?

• Christiaan Van Bignoot komt tot bij
jou aan huis met zijn collecties en
begeleidt jullie naar de perfecte
keuze.

• Je kan Christiaan vlot bereiken via
whatsapp/tel 0478 641 113 en/of mail
christiaan@vanbignoot.com en dit
elke dag van 9-21u

• Neem je een kijkje op
www.christiaanvanbignoot.com?

lig gemaakt naar een kantine met nieuwe 
elektriciteitsleidingen, alles netjes geverfd, 
kortom we gaan hier straks spijt krijgen dat 
we nog moeten vertrekken als het nieuwe 
sportcomplex Nederbroeken tegen het sei-
zoen 2024-25 speelklaar kan gemaakt. Maar 
dat is wel nog 2,5 jaar, en in die tussenperio-
de kunnen we hier nog rustig verder blijven 
spelen en genieten van onze kantine. “De 
toekomst lacht ons opnieuw toe”, besluit 
Edward Reyntjens, “nu nog op het sportieve 
vlak een tandje bijzetten, want dat verdie-
nen al die medewerkers wel die onze club 
de voorbije weken een handje hebben toe-
gestoken”… - (D.D.)

Bakker Mark Dewulf en Annick Verneert run-
den samen dertig jaren de gekende bakkerij, 
die door de ziekte van de vrouw uiteindelijk 
werd overgenomen in oktober 2020 door bak-
kerij Van Hecke.  Het afscheid viel toen al zwaar 
want het was het levenswerk van Mark en An-

Bekende bakkersvrouw overleden
na strijd die ze niet kon winnen…
Annick Verneert (49) van toen nog bakkerij Dewulf in de Adolf Baeyensstraat 
in Sint-Amandsberg, is in de eerste week van januari overleden aan haar 
ziekte. Ze was zeer geliefd bij haar klanten.

nick, maar de bakker onderstreepte dat 
hij er nu moest zijn voor zijn echtgeno-
te. Annick was bij manier van spreken het 
uithangbord van de bakkerij Dewulf, een 
geëngageerde vrouw die ook nog lang in 
het oudercomité van de Pius X-school op 
het Eenbeekeinde zat.
Annick overleed in aanwezigheid van haar 
geliefden op 5 januari, de familie maak-
te bedroefd maar oprecht haar afscheid 
kenbaar op de sociale media. Op Face-
book volgden honderden steunbetuigin-
gen, want Annick was geliefd. “Ze streed 
een dappere, loodzware strijd waarvan 
ze op voorhand wist dat ze die nooit zou 
winnen”, zo stond er. “Het is triest en toch 
mooi. Het is oneerlijk en tegelijk is het 
goed zo. Het is te vroeg, maar het was 
tijd”. 
Op haar rouwprentje schreef ze zelf nog 
vooraf een mooie tekst: “Niet de lengte 
van je leven, zelfs niet wat je ermee doet. 
Maar wat echt telt is wie – intens, warm en 
oprecht – je onderweg ontmoet. (©Annick) 
In het TV-programma Iedereen Beroemd 

werd in ‘De Droomfabriek’ nog een item aan 
Annick gefilmd. Bart Peeters en Kamargur-
ka vervulden haar laatste wens (een meta-
len sculptuur in de tuin) voor een herinnering 
aan haar nakend afscheid. Het werd uitge-
zonden 11 en 12 januari op VRT. – (D.D.)

Annick Verneert 
werd maar 49 jaar.
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Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

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

Maandmenu Februari

GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Hapje van de chef
&

Fregola, creme van  avocado’s, gemarineerde tonijn 
of

Tartaar van Txogitxu, zalf van ganzenlever 
***

Huis bereide kroketjes van kreeft, gegrild witloof, 
citrusmayonaise (+ 9 euro)

***
Op houtvuur gegrilde scampi’s, courgettes,

tartaar met truffel
of

Gegrilde “Black Diamond” ribben met
aroma van “jack Daniëls” bbq saus

***.
Gegrilde ananas, vanille-ijs 

of  
Crème brûlée van tonkabonen 

39 euro

VALENTIJN-MENU

Enkel op 11, 12 &13 februari

Hartige hapjes
***

Zeeuwse oester,
komkommer, granité van gin tonic

***
Bresaola, crème van wintertruffel

***
Soepje van Coeur de boeuf tomaten,
gerookte mozzarella, basilicumolie 

***
Noorse skreihaasje, winterprei, 

lauwe vinaigrette, zalf van truffelaardappel 
of

Gegrilde entrecôte Simmental, cream van bloedworst,
BBQ champignons, Pommes pont neuf

***
 Panna cotta van framboos, aardbeiencoulis,

crumbel van Pistache

55 euro  
60 euro: met soep                                        

Samenstelling politieraad
De gemeentelijke afgevaardigden in de politieraad van de politiezo-
ne Rhode & Schelde zijn: Emmanuel Anciaux, Martinne Plets, Jacques 
Bouckaert, Eveline Hoste, Caroline Ongena. Raadslid Etienne Balcaen 
nam ontslag en gaf na drie jaar zijn functie door aan Martinne Plets, 
want dat betrof een akkoord van 2019 dat werd nageleefd. Burge-
meester Sierens zit ambtshalve in de politieraad. – (D.D.)
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

27 appartementen
1 handelsruimte

ondergronds parkeren
TE KOOP

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

REEDS 50% VERKOCHT

Drapstraat 31-33 Nazareth

PROJECT SIFFERHOF
LIEVEGEM – BLAUWERSSTRAAT 16

> 1, 2 of 3 slaap kamers  en  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

RUIME GEZINSWONING MET 3 SLAAPKAMERS 
EN APARTE PRAKTIJKRUIMTE

TE KOOP: 
LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

RESIDENTIE EONO
GENT – NOENDRIES 38

> Centrumligging in bruisende, gegeerde wijk nabij UZ Gent 
en uitvals wegen

> Moderne, open architectuur en grote raam partijen

> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen 

> Groen zicht over de stadstuinen 

> BEZOEK NU ONZE INGERICHTE MODELWONING

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

BEZOEKMOMENT | ZATERDAG 12 FEBRUARI
VAN 10 TOT 13 U 

ONTVANGST TER PLAATSE IN MODELWONING ‘W1’
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De kans dat je Verge nog niet kent of er nog 
niet alles over weet is misschien wel groot. 
Het is wel een bedrijf dat stilletjes aan een re-
volutie teweegbrengt in de op maat gemaak-
te business van fietskleding. Het bedrijf gaat 
prat op een zorgvuldig beoordeelde mix van 
ouderwets handwerk en vooral nieuwe tech-
nologie. “De koerskledij van vroeger is niet 
meer te vergelijken met wat we nu produce-
ren”, vertelt Gino De Geest, die zelf jarenlang 
wielrenner was. Het voorbije jaar sponserde 
Verge o.a. de nationale ploeg van Oostenrijk, 
waardoor het merk voor het eerst ook aan-
wezig was op de Olympische Spelen in Tokio. 
Ook de Pro-teams zoals Rupelcleaning-Cham-
pion en het Star Casino pro CX-team worden 
door Verge van kledij voorzien. “In het bui-
tenland sponsort Verge eveneens verschillen-
de ploegen, en de ideeën daarvoor worden 
vaak ontworpen in het bedrijf dat een stek 
heeft in de Veldmeersstraat in Laarne, maar 
ook wel vanuit Heusden waar Gino woont.
“Wij mikken met Vergesport meestal op be-

Koerskledij van Vergesport wordt ook vanuit Heusden uitgedacht
Straks begint het wielerseizoen opnieuw en dan zie je al die wielrenners 
rondrijden in die mooie custom koerskledij. Soms vraag je u dan wel eens af waar 
komt die kledij wel vandaan? Vergesport is een grote producent van koerskledij, 
maar weet je ook dat die een link heeft met onze gemeente? Zaakvoerder Gino 
De Geest (de CEO) bijvoorbeeld woont in Heusden, en zijn zus Peggy (sales 
manager, en de mama van profrenner Fabio Van den Bossche) is van Laarne. Maar 
het was ooit ex-wielerprof Willy De Geest (ook al een oud-Destelbergenaar), 
vijftien jaar profrenner, die samen met zijn echtgenote Annie het bedrijfje voor 
fietskledij “De Geest Sport” startte in 1988 en dus de basis legde. 

loftevolle jeugdploegen, want dat zijn de 
profs van de toekomst. Het is voor ons enorm 
plezant om veel van deze jongens die vroe-
ger met onze kledij reden, terug te zien in 
het huidige pro-tour peloton. Verschiet niet, 
Verge beschikt over twee eigen productiefa-
ciliteiten, waarvan de grootste zich inmiddels 
bevindt in Jelenia Gora (Polen), maar ook in 
de Filipijnen hebben we inmiddels een Verge 
fabriek”, vertelt Heusdenaar Gino De Geest.
Officieel werd de merknaam Verge in 1999 
boven de figuurlijke doopvont gehouden. 
“We gingen toen van start met zakenpart-
ner Michael Magur, met de bedoeling om de 
internationale markt op te gaan. Die samen-
werking met Magur verloopt uitstekend, we 
hebben exact dezelfde ideeën, en ik hou ook 
van de Amerikaans getinte aanpak in het za-
ken doen”, vervolgt Gino De Geest. “Verge 
levert nu kledij in alle continenten, zelf ben 
ik als CEO verantwoordelijk voor de volledige 
Europese markt. De meeste bestuursleden bij 
Verge zijn niet alleen fietsers, het merendeel 

zelfs ex-renners. Dat maakt voor ons bedrijf 
een groot verschil, want wij promoten ook de 
hastag #bornfromriders en dat is geen holle 
slogan, maar pure realiteit. Wij brengen ook 
kwaliteit met onze fietskledij, omdat we zelf 
ervaring hebben in het wielrennen. Wij gaan 
er prat op dat wij nu ruim twee decennia na 
onze start, een collectie hebben met heel ge-
avanceerde uitrustingen op de markt van de 
custom fietskledij. Bij zowel de Carrera als 
de Go Fast tijdritpakken gebruiken wij al-
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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
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tijd een supersnelle lichte stof die een grens- 
laag van lucht ernaast creëert, waardoor de 
algehele luchtstroom wordt gladgestreken. 
Dat mag dan heel technisch zijn, maar het 
maakt een groot verschil voor de prestaties. 
Ook de plaatsing van de naden is zorgvuldig 
berekend en de ritssluiting van het TT-pak is 
naar achteren verplaatst om de romp volledig 
glad te maken. Ook onze technische uitrustin-
gen voor slecht weer zijn opmerkelijk, maar 
voor de modale lezer is dat misschien té tech-
nisch allemaal, maar de wielrenner weet dat 
enorm te waarderen. Want met onze fietskle-
dij maken we wel het verschil. Zo hebben we 
allerlei aanpassingsopties voor alle belangrij-
ke kledingstukken. Ik verwijs graag naar bij-
voorbeeld de negen verschillende opties op 
één model koersbroek alleen, plus een keuze 
uit zelfs drie lengtes. Dan is er ook nog een 
personalisatie waarbij we iedereen zijn naam 
op de kledij kunnen drukken, samen met een 
aangepaste maatvoering die in de toekomst 
ook mogelijk zal zijn”.

Gino De Geest vervolgt: “Vanaf het begin was 
het plan altijd om een fabriek te bezitten in 
plaats van de productie uit te besteden. Het 
voorkomt veel fouten en verwarring. Zo be-
houden we volledige controle”,  weet hij. Dat 
laatste woord - controle - komt veel naar vo-
ren. In een branche die berucht is om vage en 
wisselende leveringsdatums, zorgt dit ervoor 
dat Verge altijd zijn belofte van levertijd kan 
waarmaken, Dit is uitzonderlijk in deze bran-
che. Zo gebruikt Verge meer dan 300 verschil-
lende stoffen en 80 verschillende ritsen van 
meer dan 200 leveranciers.
“Als mensen voor het eerst bij ons komen en 
we vertellen ze dat we de levertijd respecte-
ren, geloven ze het niet echt, maar ze heb-
ben hun spullen altijd op tijd”. Gino De Geest 
legt zijn persoonlijke motivatie uit voor deze 
stiptheid in leveringen en de technologiege-
dreven oplossingen die dit mogelijk maken: 
“Toen ik zelf nog wedstrijden reed had mijn 
team nooit de kledij op de afgesproken da-
tum in zijn bezit”. Iets wat we nu nog steeds 

dikwijls horen van teams die 
hun kledij bij onze collega’s la-
ten maken. “Het spijt ons, maar 
het zal nog 2-3 weken langer 
duren voor de kledij klaar is” 
krijgen ze meestal te horen als 
de afgesproken leverdatum na-
dert. Dit is bij ons nooit het ge-
val. Dat is de basis  waarom we 
van bij de start onze eigen facili-
teit hebben opgezet. We steken 
veel energie in onze eigen plan-
nings- en productiesystemen en 
hebben een fulltime program-

meur in dienst. In een typische week ver-
werkt Verge zo’n driehonderd bestellingen, 
bestaande uit ongeveer 4.500 items. “We zijn 
trouwens fier dat, ondanks de wereldwijde 
Corona-pandemie, we nog steeds onze be-
loftes kunnen nakomen” zegt Gino De Geest. 
“Niet simpel met het wereldwijde tekort aan 
grondstoffen. Het is een dagelijks gevecht 
om aan onze grondstoffen te geraken, zoals 
je in een peloton moet vechten om vooraan 
de bergzone aan te vangen.  Ex-renners, be-
grijp je…“. 

En wij laten de CEO met rust want het is al-
weer heel druk bij Verge, want het wieler-
seizoen staat voor de deur. Alhoewel, ze 
koersen nu al het hele jaar rond. Maar nu we-
ten we ook dat sommige fietskledij een link 
heeft met Destelbergen en Heusden.  Zie ook 
www.vergesport.com (D.D.)

Nr. 119 - Februari 2022                            259070

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

Ledenfeest Dekenij Ter Ramen
Na een jaartje te moeten over te slaan, door de alom gekende Corona 
restricties, ging het Ledenfeest editie 2021 toch door. En wat voor een 
feest! Het was een uiterst gezellig weerzien met het merendeel van de  
leden van Dekenij Ter Ramen. Ons eetfestijn was zeer geslaagd met 
een koud buffet van onze buurt-vishandel ‘De Noordzee’. Iedereen 
genoot waarlijk van de zorgzaam klaargemaakte koude schotels.
Niet alleen de honger werd gestild maar ook de vele praatjes en het 
gezellig samenzijn was een verademing voor de vereenzaamde zielen. 
Editie 2021 was toch enigszins anders dan die van 2019, de traditionele 
tombola werd vervangen door een Coronaproof Bingo-wedstrijdje dat 
onder onze leden bijzonder goed onthaald werd.
Door de strikte maatregelen was een dansfeest niet aan de orde maar 
er werd veel nagepraat en het was gezelligheid troef tot in de late 
uurtjes. – F.V.B.
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Schepen Michaël Vercruyssen (Open-VLD) zei 
dat er al veel inspanningen werden gedaan 
met fluisterasfalt, maar dat de geluidsmetin-
gen niet van die aard zijn dat van hogerhand 
nog zal worden ingegrepen om de kosten vol-
ledig te dragen. Hij gaf een uitleg waar het 
allemaal rond draait, tot en met voorbeelden 
van de inspanningen die al gedaan zijn. Omdat 
wij de gemeenteraad niet volgen legden we 
ons oor te luisteren. Burgemeester Sierens liet 
ons verstaan dat de geluidsproblematiek wel 
hoog op de agenda staat bij de huidige beleids-
ploeg en dat al inspanningen werden gedaan 
via een bundeling van krachten tussen Destel-
bergen, Melle en Merelbeke. “Het ontwerp 
van resolutie was duidelijk niet goed technisch 
opgemaakt en houdt onvoldoende rekening 
met actuele initiatieven, bestaande en nieu-
we regelgeving die op dit eigenste moment 
op ons afkomt”, zei ze. “De thematiek rond 
geluidshinder is te belangrijk om niet grondig 
gestoffeerd tewerk te gaan”, waarop de meer-
derheid de resolutie alsnog wegstemde. De op-
positie stemde wel voor en was echt verrast dat 
over de resolutie geen eensgezindheid kon be-
reikt. Wij hebben de indruk dat de meerderheid 
zelf een voorstel wil doen, want wat in de reso-
lutie staat is een correcte weergave van de situ-
atie. De overheid heeft daar een andere visie 
over en nam wel al initiatieven voor eigen reke-
ning die best vergelijkbaar zijn (of zelfs minder) 
met  de situatie in Destelbergen.  
Het is dus niet dat er geen aandacht is voor de 
geluidsproblematiek, maar Carolien Ongena 
(CD&V) had wel een punt omdat Destelbergen 
niet opgenomen is in het Vlaams Geluidsactie-
plan voor belangrijke wegen (2019-2023, goed-
gekeurd tot 2023). Dit Geluidsactieplan inven-
tariseert knelpunten en voorziet budget voor 
investeringen om de geluidsoverlast langsheen 
autosnelwegen te beperken. Destelbergen is 
zelfs een ‘blinde vlek’ in dit Geluidsactieplan, 
het staat ook duidelijk in de resolutie die wij 
goed hebben bekeken. De laatste geluidsme-
ting in Destelbergen bv. ligt overigens al jaren 

Geluidsoverlast E17 en R4 in Destelbergen-Heusden

Resolutie over geluidsproblematiek
door meerderheid weggestemd
Gemeenteraadslid Carolien Ongena riep namens de CD&V-oppositie in de 
gemeenteraad op,  om over de partijgrenzen heen, een resolutie goed te 
keuren over de geluidsproblematiek E17-R4 in onze gemeente, en dat ook op 
de politieke agenda van de Vlaamse regering te zetten. Heel wat inwoners 
ondervinden immers hinder van de permanente geluidsoverlast door E17 en 
R4, waarbij vooral het grondgebied van Destelbergen-Heusden wordt belast 
met een klaverblad, en de kruising van liefst twee drukke autosnelwegen. 
Beide bovendien heel intensief gebruikt, zowel door personenwagens 
als vrachtvervoer. De E17 heeft een gemiddelde van 6.000 voertuigen per 
uur, waarvan 30% vrachtverkeer. De R4 heeft een gemiddelde van 2.500 
voertuigen, waarvan 20% vrachtverkeer. En het aandeel vrachtvervoer kent 
nog een stijgende evolutie. In de resolutie wordt dat allemaal netjes uitgelegd.

achter de rug. De gemeente is thans al heel lang 
vragende partij om geluidsschermen te plaatsen 
langsheen E17 en R4. Maar na een suggestie van 
Wegen en Verkeer werd in de vorige legislatuur 
de boot toch afgehouden wegens te duur.  
De gemiddelde kostprijs van een geluidsscherm 
bedraagt nu al 2 miljoen euro per kilometer 
(bron: www.vlaanderen.be). Voor de financie-
ring van geluidsschermen wordt nog altijd  ge-
bruik gemaakt van een verdeelsleutel tussen 
Vlaamse overheid en de gemeentelijke over-
heid. Geluidsschermen in prioritaire zones wor-
den volledig betaald door de Vlaamse Overheid. 
Dit is het geval bij > 80 dB(A). Op basis van de 
laatste geluidsmetingen uitgevoerd dus in 2016 
en 2017 in Destelbergen langs E17 zou dat be-
tekenen dat de gemeente zelf nog +/- 50% van 
de geluidsschermen zou moeten financieren. 
Voor een afstand van 1,6 km geluidsschermen 
langs de E17 is de kostprijs 2,4 miljoen euro. To-
taal aandeel voor de gemeente wordt geraamd 
op 1.170.000 euro. 
Carolien Ongena: “Wij stellen ons wel de vraag 
of de belastingbetaler van Destelbergen finan-
cieel moet opdraaien voor overlast die veroor-
zaakt wordt door twee autosnelwegen met 
een bovenlokale functie? Beide autosnelwegen 
hebben een nationale en internationale mobili-
teitsfunctie, maar zorgen lokaal voor heel wat 
overlast. En naast geluidsoverlast is er ook nog 
visuele overlast en negatieve effecten van CO² 
uitstoot”. CD&V vroeg dus alleen om de krach-
ten over de partijgrenzen heen te bundelen. In 
de resolutie (waaruit we de teksten haalden) 
wordt ook opgesomd hoeveel de Vlaamse over-
heid al uitgaf voor andere gemeenten inzake 
beperking van geluidsoverlast, maar daar was 
niks voorzien voor Destelbergen-Heusden.
Wat nu vooral ook meespeelt is dat de Vlaam-
se overheid wel volledig de kosten draagt van 
de geluidsschermen die recent in Aalter (E40, 
waar ook een MER speelt, maar waar ook ge-
luidsschermen zelfs aan een bosrand werden 
geplaatst). Of daar een verschil is met Destel-
bergen is maar de vraag. Ook geplande geluids-

schermen in De Pinte (E17) en Melle (E40) zijn 
nu volledig voor rekening van de overheid. Dat 
is toch hetzelfde (of zelfs minder) verkeer dat 
door Destelbergen raast vermoeden we?
Het is dus al van 2016-17 geleden dat er nog re-
cente geluidsmetingen werden gedaan in o.m. 
de Hanekamlos en Hooistraat in Heusden. Wij 
waren daar persoonlijk bij, omdat we er toen 
nog woonden. We hebben toen een petitie aan 
voormalig Mobiliteits- en Milieuminister Weyts 
(N-VA) overhandigd, helaas zonder gevolg. En 
belangrijk om weten is dat er bij recente metin-
gen in Gentbrugge, ‘Viadukaduk’ heeft bewe-
zen (met hulp van de RUG) dat ondanks recent 
fluisterasfalt en splinternieuwe geluidsscher-
men (1 meter hoger dan voordien en betere 
kwaliteit) en die pas in 2021 werden geplaatst, 
het geluid op de E17-viaduct in Gentbrugge is 
toegenomen. Daar staat men dan toch van te 
kijken? Daar ijvert men nu om de snelheid nog 
te verlagen van 90 naar 70 km/uur.  
Burgemeester Sierens (Open-VLD) tot slot: “Het 
geluidsactieplan Vlaanderen is aan hernieuwing 
toe in 2023. Voorbereiding hiervoor is voorzien 
in 2022. Het gemeentebestuur zal hiervan of-
ficieel in kennis gesteld worden, vermoedelijk 
in het voorjaar van 2022. Dit momentum wil-
len we dan aangrijpen om het dossier omtrent 
de geluidsproblematiek ten gronde voor te be-
reiden en goed onderbouwd te wegen op de 
Vlaamse besluitvorming. Wij zullen dit dossier 
dan over de partijgrenzen heen behartigen”. 
Men had het nu ook al kunnen doen denken 
we. We hebben dan ook jaren dicht bij de E17 
gewoond en weten maar al te goed welke im-
pact dat heeft…

Manu Debruyne
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Maar naast voetbal hebben ze ook een an-
dere hobby die ze nu naar een hoger ni-
veau willen brengen. Vorig jaar richtten ze 
het SPEG Racing Team op, maar nu willen ze 
toch nog even wat meer op de racecircuits in 
België vertoeven. Dat zijn dan ‘pa’ Dubois en 
de zonen Gilles en Emiel, en reken daar ook 
maar mama Lieve bij. “Ons doel is om in 2022 
aan enkele manches deel te nemen van de 
BELCAR Historic Cup, de referentie in België 
als het gaat om racen met klassieke wagens”, 
vernemen we van Gilles Dubois.
Gilles is de oprichter en voorzitter van de or-
ganisatie. “De liefde voor de autosport zit al 
sinds kinds af aan in het bloed van zowel mijn 
vader als mijn broer Emiel, en ik doe daar 
duidelijk nog een schepje bovenop”, grapt 
Gilles. “Het verhaal begint met het opbou-
wen van de in 2017 gekochte BMW oldtimer, 
wat toen ook een logische eerste stap was 
om de hobby in de praktijk om te zetten”, 
vervolgt Gilles. “De afgelopen jaren gebruik-

SPEG Racing Team uit Destelbergen trekt naar racecircuits
Al enkele jaren is de familie Dubois uit Destelbergen terug te vinden op 
de racecircuits in België. Je zou dat niet meteen verwachten van een gezin 
dat ook vooral gekend is in voetbalmiddens en waarbij twee zonen en de 
moeder ook nog eens betrokken zijn bij FC Destelbergen.

te de familie voornamelijk om een competi-
tieve en veilige bolide te creëren binnen de 
Belgische racescene. Een uitdagende klus, re-
kening houdend met de grote concurrentie 
binnen de competitie. 
“Het doel is dus om vanaf 2022 aan enke-
le manches deel te nemen van de BELCAR 
Historic cup, de referentie in België als het 
gaat om racen met klassieke wagens’, be-
nadrukt Gilles verder. “In deze competitie 
vinden we onder andere gewezen profes-
sionals terug als Fred Bouyy en Marc Duez. 
Hierdoor lokken de evenementen steeds een 
massa publiek naar de circuits van Zolder en 
Spa-Francorchamps. De aanwezigen hebben 
overigens overschot van gelijk, want de BEL-
CAR staat garant voor spanning en adrena-
line van start tot finish. Voor zowel jong als 
oud is er uitgebreide randanimatie voorzien, 
en ook de racewagens zijn van dichtbij te be-
zichtigen in de paddock. Racewedstrijden 
in België herleven terug als nooit tevoren, 
waardoor ook professionals kunnen meege-
nieten van dit succes”. 

De race-auto van de broers Dubois 
en hun vader. (repro D.D.)

Naast de schitterende sportverenigingen in 
voetbal, tennis, dans enzoverder, is het SPEG 
Racing Team uniek binnen de gemeente Des-
telbergen. Maar ook het raceteam is, net als 
alle andere vereniging, zeer afhankelijk van 
sponsors en vrijwilligers. De werking van een 
vereniging heeft voor de familie overigens 
weinig geheimen door de jarenlange aan-
wezigheid op de voetbalclub van Destelber-
gen. Gilles heeft een geschiedenis als speler 
en jeugdtrainer bij de club, Emiel en moeder 
Lieve zijn nog steeds actief als speler en vrij-
willigster in de kantine.

“Als raceteam kunnen we ons onderscheiden 
van andere verengingen door het nationale 
karakter van het evenement. Waar een voet-
balwedstrijd vaak alleen lokale bevolking 
lokt, zien we dat mensen over heel België af-
zakken naar de racewedstrijden. Dat biedt 
een unieke kans om als bedrijf naambekend-
heid binnen ons land te creëren”, gaat Gil-
les verder. Ook autosportliefhebbers in het 
algemeen kunnen zich melden als vrijwilli-
ger, denk daarbij ook aan liefhebbers voor 
techniek of fotografie.  De activiteiten van 
het raceteam kunnen gevolgd worden via de 
facebookpagina @SPEG racing team. Sinds 
kort kan u tevens T-shirts kopen met het lo-
go van het team, ook hiervoor kan u terecht 
op de sociale media pagina of via email naar 
spegracing@gmail.com. – (D.D.)
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Maar op mijn wekelijkse pingpong-avond wist 
Koen De Coninck, woonachtig in de Malpertuus-
singel, mij te vertellen dat zijn volledige familie 
de kerstdagen kwam doorbrengen bij hem thuis, 
en dat was dan ook hét ideale moment om de 
complete familiefoto vast te leggen. Overgroot-
moeder Suzanna poseert fier met haar zeven 
viergeslachten in vrouwelijke lijn. Uniek! 

Proficiat aan de ganse familie.

Het complete plaatje…
In de editie maart 2021 kon u reeds lezen dat er een zevende 
viergeslacht op komst was voor overgrootmoeder Suzanna 
Braekeleirs uit Destelbergen. Toen brachten we het nieuws met 
een onvolledige foto. Niet verwonderlijk als je weet dat een 
kleindochter van Suzanna in Zwitserland woont, en een kleinzoon 
in Zuid-Frankrijk.

We overlopen misschien nog even
de zeven viergeslachten: 

Suzanna Braekeleirs (Beppe) is de over-
grootmoeder. Ze heeft drie dochters: Lut, 
Bea en Katrien Schepens. Lut heeft dochter 
Mona Clauwaert en kleindochter Lola Wil-
lems. Bea heeft drie dochters: Heidi, Erika 
en Marijke De Coninck. Heidi heeft een 
dochter Lotte De Bock, Erika heeft twee 
dochtertjes, Ellie en Juna Verhelst, Marijke 
heeft een dochtertje Ellis Vandendriessche. 
Katrien heeft dochter Tina Hamelinck en 
kleindochters Zita en Emilia Diericx.

Op de foto: 
Staand van links naar rechts:  Marijke met 
Ellis op de arm, Tina, Katrien, Bea, Heidi, 
Mona, Lut, Lola.
Zittend van links naar rechts: Emilia, Ellie 
op schoot bij Lotte, 
Beppe, Zita, Erika met jongste spruit Juna 
op schoot.

Proficiat aan gans de bende !  – J.C.

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

 HEVELDSTRAAT 291A, 9040 SNT-AMANDSBERG
TEL: +32 465 07 60 61

NFO@ODEDAMONDS.COM

WWWW.ODEDAMONDS.COM

Trouw en-verlovingsringen
Stijlvolle Juwelen
Kindercollectie

 
Taxaties

Herstellingen
 

Oorgaatjes schieten
 

weddingplanner 
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Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

Neem een kijkje op
onze webshop:

www.ds-elektro.be
Liever op afspraak in de nieuwe

winkel of bij jou thuis?
Maak dan een afspraak via de

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 521
Destelbergen

Gemeenteraadslid Carolien Ongena riep na-
mens de CD&V-oppositie in de gemeenteraad 
op,  om over de partijgrenzen heen een reso-
lutie goed te keuren en op de politieke agen-
da van de Vlaamse regering te zetten. Heel 
wat inwoners ondervinden hinder van de 
permanente geluidsoverlast door E17 en R4, 
waarbij vooral het grondgebied van Destel-
bergen-Heusden wordt belast met een kla-
verblad, en de kruising van liefst twee drukke 
autosnelwegen. Beide bovendien heel inten-
sief gebruikt, zowel door personenwagens als 
vrachtvervoer. De E17 heeft een gemiddelde 
van 6.000 voertuigen per uur, waarvan 30% 
vrachtverkeer. De R4 heeft een gemiddelde 
van 2.500 voertuigen, waarvan 20% vracht-
verkeer. En het aandeel vrachtvervoer kent 
nog een stijgende evolutie.
Schepen Michaël Vercruyssen (Open-VLD) zei 
dat er al veel inspanningen werden gedaan 
met fluisterasfalt, maar dat de geluidsmetin-
gen niet van die aard zijn dat van hogerhand 
zal worden ingegrepen om de kosten volledig 
te dragen. Hij gaf een volledige uitleg waar 
het allemaal rond draait, tot en met voor-
beelden van de inspanningen die al gedaan 
zijn. Burgemeester Sierens liet ons verstaan 
dat de geluidsproblematiek wel hoog op de 
agenda staat bij de huidige beleidsploeg en 
dat al inspanningen werden gedaan via een 
bundeling van krachten tussen Destelber-
gen, Melle en Merelbeke. “Het ontwerp van 
resolutie was duidelijk niet goed technisch 
voorbereid en houdt onvoldoende rekening 
met actuele initiatieven, bestaande en nieu-
we regelgeving die op dit eigenste moment 
op ons afkomt”, zei ze. “De thematiek rond 
geluidshinder is te belangrijk om niet gron-
dig gestoffeerd tewerk te gaan”, waarop de 
meerderheid de resolutie alsnog wegstemde. 
De oppositie stemde wel voor.

Geluidsoverlast E17 en R4 in Destelbergen-Heusden:

Resolutie over geluidsproblematiek
door meerderheid weggestemd

Het is dus niet dat er geen aandacht is voor 
de geluidsproblematiek, maar Carolien On-
gena (CD&V) had wel een punt omdat De-
stelbergen niet opgenomen is in het Vlaams 
Geluidsactieplan voor belangrijke wegen 
(2019-2023, goedgekeurd tot 2023). Dit Ge-
luidsactieplan inventariseert knelpunten en 
voorziet budget voor investeringen om de 
geluidsoverlast langsheen autosnelwegen te 
beperken. Destelbergen is zelfs een blinde 
vlek in dit Geluidsactieplan. Alsof er geen en-
kel probleem is. De laatste geluidsmeting in 
Destelbergen ligt overigens al jaren achter de 
rug. De gemeente is thans al heel lang vra-
gende partij om geluidsschermen te plaatsen 
langsheen E17 en R4.  
De gemiddelde kostprijs van een geluids-
scherm bedraagt 2 miljoen euro per kilo-
meter (bron: www.vlaanderen.be). Voor de 
financiering van geluidsschermen wordt ge-
bruik gemaakt van een verdeelsleutel tussen 
Vlaamse overheid en de gemeentelijke over-
heid. Geluidsschermen in prioritaire zones 
worden volledig betaald door de Vlaamse 
Overheid. Dit is het geval bij > 80 dB(A). Op 
basis van de laatste geluidsmetingen uitge-
voerd in 2016 en 2017 in Destelbergen langs 
E17 zou dat betekenen dat de gemeente zelf 
nog +/- 50% van de geluidsschermen zou moe-
ten financieren. Voor een afstand van 1,6km 
geluidsschermen langs de E17 is de kostprijs 
2,4 miljoen euro. Totaal aandeel voor de ge-
meente wordt geraamd op 1.170.000 euro. 
Ongena: “Wij stellen ons zeer de vraag of de 
belastingbetaler van Destelbergen financieel 
moet opdraaien voor overlast die veroor-
zaakt wordt door twee autosnelwegen met 
een bovenlokale functie? Beide autosnelwe-
gen hebben een nationale en internationale 
mobiliteitsfunctie, maar zorgen lokaal voor 
heel wat overlast. En naast geluidsoverlast 
is er ook nog visuele overlast en negatieve 

effecten van CO² uitstoot”. CD&V vroeg dus 
alleen om de krachten over de partijgrenzen 
heen te bundelen. In de resolutie wordt ook 
opgesoms hoeveel de Vlaamse overheid al 
uitgaf voor andere gemeenten inzake beper-
king van geluidsoverlast, daar was niks voor-
zien voor Destelbergen-Heusden.
Wat nu vooral ook meespeelt is dat de Vlaam-
se overheid wel volledig de kosten draagt van 
de geluidsschermen die recent in Aalter (E40, 
waar ook een MER speelt, maar waar ook 
geluidsschermen aan een bosrand werden 
geplaatst) of daar een verschil is met Destel-
bergen. Ook geplande geluidsschermen in 
De Pinte (E17) en Melle (E40) zijn nu volledig 
voor rekening van de overheid. Dat is toch 
hetzelfde (of vaak minder) verkeer dat door 
Destelbergen raast vermoeden we?
Het is al van 2016-17 geleden dat er nog re-
cente geluidsmetingen werden gedaan in 
o.m. de Hanekamlos en Hooistraat. Wij wa-
ren daar persoonlijk bij, omdat we er toen 
nog woonden. We hebben toen een petitie 
aan toenmalig Mobiliteits- en Milieuminis-
ter Weyts (N-VA) overhandigd. Meer nog bij 
recente metingen in Gentbrugge heeft Via-
dukaduk bewezen dat ondanks recent fluis-
terasfalt en splinternieuwe geluidsschermen 
die pas in 2021 werden geplaatst, het geluid 
op de E17-viaduct in Gentbrugge is toegeno-
men. Daar staat men dan toch van te kijken? 
Daar ijvert men nu om de snelheid nog te ver-
lagen.  

Burgemeester Sierens tot slot: “Het geluids-
actieplan Vlaanderen is aan hernieuwing toe 
in 2023. Voorbereiding hiervoor is voorzien in 
2022. Het gemeentebestuur zal hiervan offi-
cieel in kennis gesteld worden vermoedelijk 
in het voorjaar van 2022. Dit momentum wil-
len we aangrijpen om het dossier omtrent 
de geluidsproblematiek ten gronde voor te 
bereiden en goed onderbouwd te wegen op 
de Vlaamse besluitvorming. Wij zullen dit 
dossier dan over de partijgrenzen heen be-
hartigen”. 

Manu Debruyne
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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  

Bestel tijdig uw Valentijnontbijt en/of Tapasschotel
info: www.dekorf.be

We nemen een korte pauze van 24 januari tot woensdag 2 februari

Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -
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Depickere Stefan
Sanitair en Elektriciteit

GSM 0478 220 231

email: info@depickerestefan.be

De Lijn diende zopas de aanvraag in voor de 
omgevingsvergunning voor e-stelplaats Wis-
senhage in Gent-Wondelgem. Behalve een 
stelplaats voor elektrische bussen wordt Wis-
senhage in de nabije toekomst de grootste 
stelplaats van De Lijn. Vermoedelijk zullen de 
eerste elektrische bussen voor de regio wel 
eerst nog een onderkomen krijgen in de bus-
stelplaats aan de Dendermondesteenweg in 
Destelbergen.  
De Lijn realiseert al enkele jaren uitsluitend 

Wissenhage gaat busstelplaats Destelbergen 
(nog niet meteen) vervangen
De Lijn verwacht de komende jaren flink wat elektrische 
bussen, en die moeten allemaal worden gestald en 
opgeladen. Naast het ombouwen van reeds bestaande 
stelplaatsen worden nieuwe stelplaatsen direct ontworpen als 
e-stelplaatsen.

duurzame bouw- en verbouwprojecten in heel 
Vlaanderen. Ook Gent sluit nu aan. Wissenha-
ge wordt één van de eerste nieuwe stelplaat-
sen die reeds vanin de ontwerpfase maximaal 
voorzien worden op het stallen en opladen 
van elektrische en hybride bussen. Wissenha-
ge wordt alleszins de grootste in het rijtje van 
duurzame stelplaatsen. Met de indiening van 
de omgevingsaanvraag voor Wissenhage start 
De Lijn een belangrijk nieuw hoofdstuk in haar 
grote vergroeningsverhaal.

ELEKTRIFICATIE
De Lijn heeft al geruime tijd plannen voor 
een nieuwe stel- en werkplaats in Gent 
omdat de stelplaatsen in Gentbrugge en 
Destelbergen stilaan met ruimtegebrek 
kampen. De nieuwe stelplaats Wissenhage 
zal verrijzen op de terreinen achter de Gal-
veston aan de Wiedauwkaai in Gent. Het 
terrein is ongeveer 14 hectare groot, en 
zal in eerste instantie plaats bieden aan 
minstens 40 standaardbussen en 65 gelede 
bussen. Op termijn zullen dat er nog meer 
worden. De standaardbussen zullen allen 
elektrische bussen zijn. De gelede bussen 
worden (e-)hybrides en wellicht, afhanke-
lijk van de marktevolutie en beschikbare 
middelen, ook e-gelede bussen. Tevens 
worden er 40 trams gestald, en er is buf-
ferruimte voor 15 bussen die in herstelling 
zijn en voor een eventueel laatste contin-
gent dieselbussen in uitfasering. Er wordt 
een centrale werkplaats voor de Gentse 
bussen en trams gebouwd, evenals maga-
zijnen, een administratief gebouw, en was-
straten voor trams en bussen. Tevens zal 
de stelplaats maximaal voorzien zijn voor 
bijkomende elektrificatie in de toekomst. 
Verder zal vlakbij een oefen- en examenter-
rein voor de rijschool van De Lijn worden 
gebouwd. De Gaardeniersbrug, de tram-
brug die geruime tijd geleden reeds werd 
aangelegd, zal verder worden afgewerkt. 
De stelplaats wordt via deze brug verbon-
den met de tramsporen op de Blaisantvest.

GROOTSTE ECOLOGISCHE STELPLAATS
Wissenhage wordt de grootste ecologische 
stelplaats van De Lijn. Naast de focus op 
elektrische voertuigen en voorzieningen 
worden er tal van milieuvriendelijke en 
duurzame ingrepen voorzien zoals 27.000 
m² groendak, 10.000m² zonnepanelen, re-
genwaterrecuperatiesystemen, wasstraten 
met recuperatiewater, enz.
Ann Schoubs, directeur-generaal De 
Lijn:  “De Lijn vergroent en verduurzaamt 
volop, en dat vertaalt zich in al haar gele-
dingen. De meest zichtbare veranderingen 
zijn uiteraard de vloot en de stelplaatsen. 
De Lijn heeft momenteel in heel Vlaande-
ren al ruim 530 hybride bussen rondrijden. 
Bovendien staan er grootschalige upgrades 
naar e-hybrides gepland, en verder stromen 
er de komende jaren honderden elektrische 
bussen in. Zo wordt er eind 2022 een eerste 
levering van 60 e-bussen verwacht voor di-
verse Vlaamse stelplaatsen, o.a. vermoede-
lijk in Destelbergen. Nadien volgen er nog 
veel meer bussen. De bedoeling is om te-
gen 2035 ruim 2.000 e-bussen te hebben en 
alle stelplaatsen aangepast te hebben voor 
e-bussen. De hele vloot zal dan emissievrij 
zijn, zo vernemen we bij De Lijn.
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobi-
liteit en Openbare Werken: “Binnen het 
Vlaams Klimaatplan speelt het openbaar 
vervoer een belangrijke rol. We moeten 
volop inzetten op een vlotter, veiliger en 
milieuvriendelijker vervoerssysteem. Maar 
inzetten op de vergroening van ons open-
baar vervoer betekent niet enkel inzetten 
op de vergroening van de vloot maar ook 
het realiseren van e-stelplaatsen. In die zin 
zetten we samen met De Lijn in Wissenhage 
dan ook op termijn een grote stap vooruit”.

UITVOERING
De nieuwe stelplaats wordt gebouwd vol-
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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

gens een DBFM-constructie. Dat laat De Lijn 
toe om de kosten te spreiden. De aannemer 
op zijn beurt kan het ontwerp naar eigen 
inzicht, kennis en ervaring functioneel op-
timaliseren. Er zijn 3 consortia in de run-
ning om het project te mogen uitvoeren. 
Hun definitieve offertes worden verwacht 
tegen eind maart 2022. De Lijn zal verder 
nog een grondwatersanering uitvoeren op 
het terrein. Er bevindt zich een zware his-
torische vervuiling in het gebied. Een deel 
daarvan werd reeds gesaneerd. Hierna zul-
len de eigenlijke bouwwerken effectief van 
start kunnen gaan. Naar verwachting zal 
de nieuwe stelplaats in de loop van 2026 in 
dienst kunnen worden genomen.   
De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat 
zorgt voor openbaar vervoer met bus en 
tram in Vlaanderen en dus vooral ook in 
onze regio. Ongeveer 3,5 miljoen mensen 
maken jaarlijks een of meerdere keren ge-
bruik van de diensten van De Lijn. 
Voor haar werking krijgt de vervoermaat-
schappij een dotatie van het Vlaams Ge-
west, de belangrijkste aandeelhouder. De 
verkoop van vervoerbewijzen is de tweede 
inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1.000 lij-
nen en 36.000 haltes. Alles samen rijden de 
bussen en trams per jaar circa 11 miljoen 
ritten. De eigen vloot telt 2.250 bussen en 
400 trams. De privéfirma’s die rijden in op-
dracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. 
Zij nemen de helft van de buskilometers 
voor hun rekening. Met bijna 8 000 werkne-
mers is De Lijn een van de grootste werkge-
vers van het land. Bij de privé-exploitanten 
werken nog eens meer dan tweeduizend 
mensen. Als hoofdaandeelhouder van deel-
fietsen Blue-bike promoot en ondersteunt 
De Lijn ook combimobiliteit. Hierbij kunnen 
reizigers voor het laatste stuk van hun ver-
plaatsing een bus- of tramrit combineren 
met een deelfiets.

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Parthenon
Veldekensstraat 64
9070  Destelbergen

0474-272 157
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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

Wauter Muys
Schaessestraat 15A Unit 22
9070 Destelbergen 

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92
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De onderliggende reden was wel degelijk dat 
voetbalclub KFC Heusden er een onderkomen 
zou krijgen, omdat de club op termijn geen 
speelzekerheid had in de Steenakkerstraat. 
Maar er komt meer dan alleen maar voetbal, 
het zal zowat de tegenhanger worden van 
de Bergenmeerssite in Destelbergen die al in 
2015 werd gerealiseerd. Aan het plan hangt 
een prijskaartje van zo’n 4,6 miljoen euro. Het 
adviesforum Sportbeleving boog zich over het 
project. De sportverenigingen actief in de ge-
meente werden betrokken, er was ook een 
brainstormsessie met de buurt en alle geïn-

Nieuwe sport- en recreatiesite in Heusden klaar in 2024?
In de jongste gemeenteraad werd de nieuw te plannen sport- en recreatiesite 
“Nederbroek” toegelicht door sportschepen Filip Demeyer. Het plan stond al 
in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 en werd nu in de gemeenteraad 
voorgesteld, met de bedoeling er dringend werk van te maken. Er bestaat 
al een plan voor meer en betere sportinfrastructuur  waarin voorzien is 
in negen grote zones. De grond (8,5 hectare) is inmiddels al eigendom 
van de gemeente, het studiebureau Adoplan heeft die toekomstvisie nu 
neergeschreven in een masterplan. Dat is dan een inrichtingsplan dat de 
krijtlijnen en ontwerpprincipes uitzet voor de nieuwe sport- en recreatiesite 
die we maar de sportsite “Nederbroek” zullen noemen.

teresseerde inwoners. Zelf hebben we daar 
nooit veel van vernomen. Het is een beetje 
een prestigeproject geworden denken we. Er 
is ook een deel ingevuld via Ruimtelijke Orde-
ning onder bevoegdheid van schepen De Sut-
ter. 
De Nederbroeksite wordt begrensd door de 
R4, de Magerstraat, de Bosheide- en de Ne-
derbroekstraat in deelgemeente Heusden. 
In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich 
het Eendenmeer, de surfput en het Familie-
park Harry Malter. De nieuwe sportsite zal dus 
meer worden dan twee voetbalterreinen, het 

wordt een hotspot voor de bevolking in Heus-
den liet de schepen verstaan.
Uit de plannen leren we nu dat er liefst negen 
zones voorzien zijn in het masterplan van de 
sport- en recreatiezone Nederbroek. We som-
men ze even op: een voetbalzone langs de R4, 
waarbij een supportersheuvel een hoogtever-
schil met de R4 zal krijgen, waardoor men ge-
luid- en lichtproducerende infrastructuur op 
één zone krijgt. Er komen 2 voetbalterreinen, 
waarbij wel niet geopteerd is voor de maxi-
male afmetingen die toegestaan zijn. Naast-
liggend komt een multifunctioneel gebouw 
met kleedkamers, cafetaria en sanitair. Een 
tweede deel vormt de sport- en recreatiezone, 
waar activiteiten op maat van de omgeving 
en passend binnen de visie van het masterplan 
kunnen georganiseerd zoals bv. een skate-
terrein, een polyvalent veld voor o.a. basket 
(hypecourt). In de speel- en recreatiezone ter 
hoogte van de Magerstraat en Bosheidestraat 
komen activiteiten op maat van de omgeving: 
een bikepark (fietsparcours), een natuurlijk 
ingericht trapveld met speelheuvels en mul-
timovepaden. Voor de allerkleinsten komt 
er een speelbos met wilgenhutten en/of tun-

Dit is de inplanting 
gezien binnen een 
groter kader in dat 
deel van Heusden.
(repro D.D.)

Dit is een luchtfoto van het bewuste 
gebied waar de sport- en recreatiesite 
komt in Heusden.

RISTORANTE ETNA
AUTHENTIEKE ITALIAANSE KEUKEN

GROTE KEUZE PIZZA’S
PATROON STAAT AAN HET FORNUIS

OOK OM MEE TE NEMEN - MOOI TERRAS

Dendermondesteenweg 753 - 9070 Destelbergen

T. 09-219 98 35
www.ristorante-pizzeria-etna.be
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nels, klimbomen en huppelpaaltjes. Er komt 
ook een recreatieve groenader, dat is een zo-
ne van minimum 30 meter breed doorheen de 
volledige site en de hoofdtoegang voor voet-
gangers en fietsers. De groenader moet ook 
een buffer vomen tussen de actieve sportzo-
nes en de recreatieve ruimtes in het zuiden 
van de site.

TE VERMARKTEN ZONE
Centraal op de te ontwerpen site voorziet men 
(1,7 hectare groot) een vrije ruimte die kan 
verder ontwikkeld worden door een externe 
partner. Die partner zal daarbij de visie en al-
le ruimtelijke voorwaarde van het gemeen-
telijk masterplan moeten volgen. Het wordt 
dus een kleine te vermarkten zone, maar dat 
zal wel niet zo simpel zijn om dit in te vul-
len denken we. Aan zoiets hangt een kosten-
plaatje en de opbrengsten 
voor de initiatiefnemer 
zijn nog een groot vraag-
teken, maar het kan wel. 
In de plannen is voorts 
voorzien in een multi-
functionele hal met fo-
cus op turnen en dansen, 
maar daarvoor moeten ti-
ming en financiering nog 
verder onderzocht wor-
den. De hoofdingang van 
het complex bevindt zich 
in het noorden in de Ma-
gerstraat. De in- en uit-
rit in de Magerstraat, het 
kruispunt met de Boshei-
destraat en de verbinding 
naar het centrum van 
Heusden zal zo veilig mo-
gelijk worden ingericht. 
Hiervoor moet allicht nog 
een aparte mobiliteitsstu-
die opgestart die kadert 
in de plannen van ruim-
telijke ordening. Wat wel 
al vast staat is dat in de 
sport- en recreatiezone 

de focus zal liggen op de trage weggebruiker. 
Vanuit dat oogpunt voorziet men een parking 
en de toegangsweg voor auto’s aan de rand 
van de site. Die wordt dan zo groen moge-
lijk ingericht en ligt dichtbij alle gebouwen. 
Grachten, bomen, struiken en hagen die zich 
al aan de rand van de site bevinden, zullen 
ook terug te vinden zijn in de volledige sport- 
en recreatriesite. Alle zones worden visueel 
duidelijk gemaakt met ‘sfeerkamers’ die ge-
vormd worden door lijnvormige groenstructu-
ren zoals bomen, struiken en hagen.
In de komende maanden wordt nu gezocht 
naar een ontwerper voor de voetbalzone, 
want die zal er allicht eerst komen. Midder-
wijl start men de procedure op voor een ex-
terne partner voor de inrichting van de vrije 
ruimte. Volgens de sportschepen moet het 
een hotspot worden in Heusden, een zone 

voor de maximale belevingswaarde en toe-
gankelijkheid van de sport- en recreatiezone. 
Voor voetbalclub KFC Heusden zou het be-
langrijk zijn als het voetbalgedeelte in gebruik 
kan genomen voor de voetbalcompetitie van 
2024-25, en die start meestal in de maand sep-
tember. Maar dat wil ook zeggen dat de kleed-
kamers, cafetaria en de verlichting tegen die 
periode moeten afgewerkt zijn. Inbegrepen 
de parking die plaats zou bieden aan zo’n 108 
auto’s. Vermoedelijk zullen er ook fietsenstal-
lingen moeten komen, want dit is nu niet een 
plaats om er telkens te voet naartoe te wan-
delen. Kortom er is werk aan de winkel en er 
komt wel meer om het hoekje kijken denken 
we om alles tijdig klaar te krijgen. 

Manu Debruyne

Het plan zoals het door 
studiebureau Adoplan werd 
getekend. (repro D.D.)

 

 
 

DEELTIJDS MAGAZIJNIER 
Groeiende onderneming is op zoek 

naar deeltijds magazijnier 
voor 3 halve dagen per week. 

Taken: verwerken van inkomende 
goederen, het in stand houden van 

orde en netheid, toezicht op 
onderhoud van materialen en 

toebehoren. Geen ervaring vereist. 
 

Interesse? Contacteer Nick Ardeel: 
0498/97.34.71, nick@ardeel.com 

 
Ardeel Electrics BV 

Zwaantjesstraat 42 C, 9090 Melle 
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Er waren voor onze 22ste editie van 
het kwb-ontbijt ten voordele van 
Welzijnszorg 2 belangrijke vernieu-
wingen voorzien: zo werden de 
deelnemers gevraagd om zoveel als 
mogelijk zelf hun ontbijt af te halen 
en was er ook de mogelijkheid om 
een luxe-ontbijt te bestellen.
En dat heeft ook gewerkt: meer dan 
60% kwam zijn ontbijt zelf afhalen 
in Domus (en kregen daarbij ook nog 
een leuke attentie) en bijna 1/3de van 
de volwassenen heeft een luxe-ont-
bijt besteld.
En het nettoresultaat was opnieuw 
een voltreffer: 1.455,99 euro werd 
gestort aan Welzijnszorg.
Nog enkele markante cijfers: 402 ontbijten werden verdeeld over 
135 gezinnen: 84 kinderontbijten, 219 volwassenen en 99 luxe-
ontbijten en niet minder dan 20 vrijwilligers hebben zich belan-
geloos ingezet om dit mooie resultaat te bereiken.
Namens Welzijnszorg, dank aan iedereen (bestellers, medewer-
kers, schenkers, lokale scholen, Domus, …) die aan dit succes heeft 
meegewerkt!

Kwb ontbijt:
1.455,99 euro
voor Welzijnszorg

Extra ondersteuning voor wie energiefactuur 
niet kan betalen nog niet nodig, volgens schepen
In de laatste gemeenteraad van 2021 werd door raadslid Van de Walle 
(Vooruit) een vraag gesteld of er geen gemeentelijke ondersteuning 
kon komen, voor mensen die in de problemen raken met de uit-de-
pan-swingende energiefacturen. Hij gaf als voorbeeld de aardgasprijs 
die fel gestegen was, tot het tienvoudige zelfs en waarbij specialisten 
van mening zijn dat dit zich op langere termijn zou kunnen doorzet-
ten. Schepen Eva Rombaut (N-VA) gaf een hele uitleg over welke maat-
regelen er bestaan rond energiearmoede, maar verduidelijkte wel dat 
er nu geen bijkomende maatregelen zoals extra ondersteuning nodig 
zijn. “Als mensen daaromtrent vragen hebben, dan kunnen we nog al-
tijd voorzien. In oktober zijn er overigens tijdens het bijzonder comité 
daaromtrent geen vragen geweest, en dat is ook nu nog niet aan de 
orde. Voorlopig is dat dus niet nodig wij kunnen de huidige aanbiedin-
gen aanhouden voor gas en elektriciteit”, aldus de schepen.

De realiteit is natuurlijk dat de eindafrekening van de energie pas la-
ter komt met een factuur, en dat men op dit ogenblik niet altijd weet 
hoe het nog zal lopen. Dat er nu nog geen bijkomende aanvragen zijn 
wijst ook in die richting, want in de laatste maanden viel er geen stij-
gende vraag te noteren.  De gemeente gaat dus voorlopig niks extra 
voorzien. – (D.D.)

De beste tennisschool in Vlaanderen komt uit Destelbergen

TC Racso op nummer 1 ! 
Tennis Vlaanderen heeft de evaluatie van de jeugdwerking grondig 
herwerkt in 2021. Het resultaat is een ranking van meer dan 300 
tennisclubs over alle provincies heen waarbij TC Racso uiteindelijk 
op nummer 1 staat. Een uitzonderlijke prestatie als je bedenkt dat 
het daarbij vele Vlaamse clubs met nog veel meer mogelijkheden 
qua infrastructuur achter zich laat. Bij de ranking worden alle facet-
ten van de jeugdopleiding in kaart gebracht: organiseren van sta-
ges en lessen, nevenactiviteiten aanbieden, spelers begeleiden naar 
tornooien, aantal competitiedeelnames van jeugdspelers, kwaliteit 
en diploma’s van de officials en de trainers,… Dat zijn uiteraard  de 
evidente criteria, maar ook het maatschappelijk karakter van een 
club is belangrijk. En daar scoort TC Racso nu eenmaal uitmuntend 
door via de UiTPAS aan vele kansarme kinderen de kans te geven om 
tennisles te volgen. 
De coördinator van de tennisschool, Joost van Outryve, is dan ook 
heel tevreden met deze belangrijke onderscheiding. Het is de be-
kroning van een jarenlang traject waarbij professionalisering en het 
streven naar permanente verbetering centraal staan.
Beleving en niet zozeer prestatie staan bij Joost centraal. Hij was en-
kele jaren geleden dan ook reeds de terechte winnaar van de trofee 
“Yves De Lausnay “ waarbij de gemeente de meest verdienstelijke 
trainer van het jaar in de bloemetjes zet.  
Joost staat zelf ook nog heel graag op het veld. De jongste talenten 
laten genieten van hun eerste baltoetsen en hen later zien doorstro-
men naar de eerste ploeg, dat is zijn grote droom en zijn motivatie 
om de club te laten groeien en bloeien. Voor de hoog-competitie 
spelers rekent hij daarbij op de expertise van Jeroen Masson, oud-
ATP speler die ooit de jonge Novak Djokovic nog wist te verslaan. 
Bram Verbraeken coördineert de organisatie van de lessen voor de 
allerkleinsten en Tom Beernaert wordt meer en meer de rechterhand 
van Joost. Maar namen noemen is gevaarlijk en Joost beklemtoont 
dat dit alles het resultaat is van een team van 63 gediplomeerde trai-
ners die zich volop inzetten om meer dan 800 kinderen elke week 
opnieuw tennisplezier te bezorgen. 
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TC Racso is als club heel fier op deze onderscheiding en beseft 
dat een dergelijk succes maar mogelijk is dankzij een optimale 
samenwerking met tal van externe partners: uiteraard de vele 
sponsors die zorgen voor financiële draagkracht maar ook de 
goede verstandhouding met de gemeente Destelbergen, Farys, 
en de cafetaria’s ’t Veld en Bateas mogen daarbij zeker niet 
vergeten worden.  – Het bestuur

Na een ruime zege op Menen (1-3) leek de 
terugwedstrijd voor velen een ‘makkie’. 
Maar in de Edugo Arena kwam Menen op 
21 december zijn vel duur verkopen.  Na an-
derhalf uur stond het 0-3 voor Menen. Er 
kwam dus een ‘golden set’ aan te pas om de 
winnaar van dit bekerduel te kennen.
Zo goed als het ging in Menen, zo stroef 
verliep het deze keer. Zonder publiek in de 
tribunes (corona) startte de wedstrijd al een 
beetje zonder veel sfeer. Tot 8-9 ging het ge-
lijkopgaand in set één. Enkele mooie rally’s 
kregen we te zien met goed verdedigend 
werk aan beide kanten. Maar aanvallend 
moest Caruur de rol lossen. Menen, héél 
sterk in blok, liep op kousevoeten weg en 
haalde met 16-25 de eerste set binnen. Een 
meer gelijkopgaande tweede set gaf Caruur 
wat moed, maar enorm veel opslagmissers 
zorgden ervoor dat setwinst er alweer niet 
inzat voor de Gentenaars: 19-25.
Toen het in de derde set 4-10 stond bracht 
coach Van Huffel de jonge Van Damme in de 
plaats van hoofdaanvaller De Vries, die dui-
delijk een mindere dag had. Maar via 12-18 
kon de 14-21, en 0-3 winst niet vermeden 
worden.

GOLDEN SET
Een herboren Gent liep meteen 5-0 uit, de 
bezoekende coach grijpt reeds naar zijn 
tweede time-out! Via 7-3, 8-5 komt Menen 
nog even terug. Nog enkele foute services 
bij Gent zorgen bijna voor een terugkeer 
(11-9, 12-10). De ervaring van onder meer 
Colson zorgt er echter voor dat Gent toch 
nog deze golden set binnenhaalt (15-10). 
Meer dan verdiend, maar het was bibberen, 
nadat Menen de eerste drie sets had gedo-
mineerd. Op naar het Sportpaleis. 

COMPETITIE
In de reguliere competitie staat Gent mo-
menteel op een zesde plaats. Er zijn nog 
twee thuiswedstrijden:  4 februari tegen 
Aalst en 19 februari ontvangt men Maaseik 
in de Edugo Arena.  Of dit al zal mogen MET 
publiek in de tribunes valt af te wachten, is 
afhankelijk van wat de corona-maatregelen 
zijn op dat moment. – J.C. 

Caruur Gent
speelt bekerfinale!
Op 27 februari mag Gent in het Sportpaleis 
in Antwerpen de bekerfinale spelen. 
Een hoogtepunt in een reeds lange 
aanwezigheid op het hoogste niveau.

VOLLEYBAL 
HEREN
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Stockverkoop Rodania

- 50%
OP ALLE MODELLEN
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JOHAN VAN HOORDE NOG ÉÉN KEER OP PODIUM
IN ‘VRIE WIJS THEATER’

Kantje Boord: knotsgekke komedie
In theater Scala, Dendermondesteenweg, kan men – als corona het toelaat – 
vanaf 24 februari terug amateurtoneel van de 
bovenste plank beleven. Met ‘Kantje Boord’ is 
terug een ‘top’evenement in de maak. Dit stuk 
is voor Johan Van Hoorde zijn afscheid als ac-
teur. Het is dan ook een mooi afscheid. Voor-
zitter Marissael en regisseur Nadine De Rycke 
benadrukken dat deze rol op zijn lijf geschre-
ven is. “Chaotisch, komisch, hectisch”, er waren 
geen termen genoeg om zijn rol in deze kome-
die (van auteur Joh van Eerd) te beschrijven.

Korte inhoud van het stuk
Harrie Vermeulen werkt zich weer eens in 
de nesten in de komedie ‘Kantje Boord’. Als 
goudeerlijke accountant van een groot bedrijf 
ontdekt hij onregelmatigheden in de boek-
houding. Hij besluit onmiddellijk zijn baas in 
te lichten die zich op dat moment op zijn jacht 
bevindt. Hij had nooit kunnen bedenken dat hij met de eerste stappen op de 
loopplank, meegesleurd zou worden in een kolderieke achtbaan van intriges 
en verwikkelingen. Ongewild wordt hij gedwongen zich in allerlei bochten te 
wringen om het jacht en de gasten drijvende te houden. Harrie moet schip-
peren tussen een ijdele matroos, een flirtende schoonzus en een snibbige gast-
vrouw met moordplannen. Als zijn baas hem dan ook nog met allerlei louche 
zaakjes probeert op te zadelen en overboord wil dumpen, is de boot aan. Een 
doldwaze vaartocht waarbij de bulderlach over het water schalt.
De regie is in handen van Nadine De Rycke, die vroeger ook al o.a. Folterkolder, 
Getict, De Bonobo’s, Toetjes, en vele andere onder haar leiding had.
Op de planken dit keer: Marleen Bassez, Amber Verleyen, Geert Van Bever, Jo-

han Van Hoorde, nieu-
weling Quinten Stoffin 
en Johan Van Hoorde.

Avant-première VIP op 
donderdag 24 februari. 
Première vrijdag 25 
februari 20uur. Verder 
ook nog op zaterdagen 
26/2, 5/3, 12/3 om 20 
uur. En zondagen 27/2, 
6/3, 13/3 om 15 uur. 
Kaarten: 19 euro.
Uitpastarief: 3,80 euro.

RESERVEREN
op www.uitbureau.be 
of via 09-233.77.88
tijdens openingsuren.

ACTEURS-AFSCHEID JOHAN VAN HOORDE
De toneel-carrière van Johan startte in 1996. Hij acteerde 
in de beginjaren onder meer in ‘Het Testament’, ‘Folterkol-
der’, ‘Drie charels in loveboat’, ‘Oscar’, ‘Fieste gelijk de bie-
ste’, ‘Vijgen na kerstmis’, ‘Seks en jaloezie’, ‘Le Lapin Rose’, 
en nog veel meer. De gezelschappen waarin hij vertoefde: 
Canto Comedia, Culturele Collega’s, Beton 1999, Mariën 
Theeren 2000, Theater Trac.
In 2001 richtte hij Theaterplatform Gent op. Tussen 2001 
en vandaag speelde hij mee in meer dan dertig producties. 
Hij werd regelmatig omringd door semi-professionele en 
professionele spelers en speelsters. Teveel om allemaal op 
te noemen natuurlijk. De meest bekende stukken waren: 
Robert en Bertram (R. Deconinck), O Broeder O Zuster (R. 
Deconinck), Allo Allo (met Werther Vander Sarren), Lily en 
Marleen, Mijn Poolse kuisvrouw, Noises off (met Loes Van 
den Heuvel), Nonkel Miele en Tante Nitte, Pietje Bluut, Als 
ik de Lotto win (met Hilde van Wesepoel), De Bonobo’s, 
Regisseur, productieleider, presentator
Johan is van alle markten thuis. Heel wat ‘Gentse Revues’ 
werden in de Gentse Feestenperiode gebracht in Scala. 
Duizenden mensen kwamen hierop af. Topavonden in 
het Gentse dialect! Maar hij regisseerde ook stukken van 
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Heb je nieuws (speciale verjaardag, jubileum, 
viergeslacht, feestactiviteit...) in uw vereniging of 
familie, stuur het gerust naar de redactie van Wegwijs: 
info@dewegwijs.be of bel 0478-97 87 11. Wij bekijken 
of we er iets kunnen over schrijven.

o.a. Brusselmans, Jaak 
Staal, Jeugd TPG, Ro-
main Deconinck, Gus 
Roan. Ook muziek-
producties gaf hij 
vorm: Edith Piaf, Bo-
wie, Friends of Scala, 
benefietavonden.
Hij stond ook aan de 
doopvont van jeugd-
opleidingen voor to-
neel. Actrices Mieke 
Boeve, Katrien De Vos, 
en zelfs politici (Chris-
tophe Peeters) kreeg 
hij eveneens onder zijn hoede in Scala. 
Ontbijten op zondag, Gentse senioren-mid-
dagen, Friends of Scala, Roan Celts. Noem het 

op, en Johan werkte 
er aan mee.

Niet stoppen
Niet te onderschat-
ten dus, vandaar dat 
Johan het wat kalmer 
aan wil doen en enkel 
nog de regie op zich 
neemt in de toekomst. 
Uiteraard zal ‘Vrie Wijs 
Theater’ (en Scala) zijn 
tweede thuis blijven. 
Je zal er hem met de 
regelmaat van de klok 
kunnen vinden. – J.C.
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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. 

 
Fotoboek 200 jaar muziek in Heusden: (Nog 4 boeken en dan uitverkocht.) 
Het fotoboek telt 72 bladzijden en bevat onder meer de geschiedenis van de 
harmonie met oude foto’s, de activiteiten van onze harmonie in 2019 en een 
overzicht van alle muzikanten met hun instrument.  

De prijs van het boek bedraagt 30€. U kan dit fotoboek bestellen via info@kogh.be 
Schrijf het bedrag over op rekening BE29 4472 5857 7164 (vermeld daarbij uw naam 
en adres) of betaal online via www.kogh.be 
 

Ons eerstvolgende groot project in 2022 heet “Reisgen ten”. 
Dit concert gaat door in het JGC (Jeugd en Gemeenschap Centrum), Koedreef 7 te 
Destelbergen, op voorwaarde dat Corona zich wat koest houdt en wij voldoende 
kunnen repeteren. Het wordt het 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! 
 

Musikfest Freiburg. 
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 met verve 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      SEIZOEN 2021-2022 

Theater ’t Schat – Magerstraat 78, 9070 Heusden 

 
Nieuwe speeldata 
 
 

De God van de slachting   

Zuurzoete komedie van Yasmina Reza - Regie: Roeland de Trazegnies 
 

De internationaal gevierde schrijfster Yasmina Reza laat in haar komedie twee echtparen 
elkaar het leven zuur maken. 
Waar gaat het over? Een jongen van elf heeft met een stok een paar tanden uit de mond 
van een leeftijdgenootje geslagen. De ouders komen samen om een volwassen oplossing te 
zoeken voor dit incident. Als fatsoenlijke ouders willen ze het akkefietje uitpraten, maar het 
gesprek gaat al vlug over veel andere zaken en ontaardt snel in een vreselijk verbaal 
gevecht. Wanneer gedragen kinderen zich volwassen en wanneer doet een volwassene 
kinderachtig? Blijven alle volwassenen steeds grote kinderen? Beschaving en goede 
manieren blijken opeens heel ver weg. 
Als toeschouwer zit je er knusjes bij, alsof je zelf bij hen in de woonkamer zit. Heerlijk 
voyeuristisch zie je hoe de wederzijdse aanvallen steeds groteskere vormen aannemen en 
de situatie compleet uit de hand loopt. Pijnlijk menselijk maar voor het publiek een o zo 
amusant schouwspel. Een absolute aanrader voor een luchtige toneelavond. 
In 2011 verfilmde Roman Polanski dit stuk met onder anderen Jodie Foster en Kate Winslet 
in de hoofdrollen. 
 

Met: Anne Remerie, Joris Velleman, Wim Rasschaert en Ingrid Bogaert. 
 
 

Gezien de coronaregels voor de culturele sector worden de opvoeringen drie 
weken verschoven. De nieuwe speeldata zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nieuwe aanvangsuren: 19u30 ipv 20u (zondag blijft 18u). 
 
Reservaties:  
vanaf 18 febr. via www.tschat.be of tel 0468 335 532 (enkel op werkdagen van 14u tot 19u) 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

 

--- 

18 maart 

19u30u 

19 maart 

19u30 

20 maart 

18u 

24 maart 

19u30 

25 maart 

19u30u 

26 maart 

19u30u 

27 maart 

18u 

31 maart  

19u30u 

1 april  

19u30u 

2 april 

19u30u 

 

--- 

Ontbijtmand Valentijn   €23/pers. 
Luxe ontbijtmand Valentijn    €26/pers. 

Min 2 personen 

   

Wil jij jouw geliefde verrassen 
met een lekkere ontbijtmand?  

Bestel ze nu via 09 222 02 12 of 
kom langs in de winkel.  

Bij aankoop van een 
ontbijtmand. 
Enkel geldig in Spar Melle.  

 

Postbode Rudy: pensioen...
Op de valreep konden we nog mee-
geven dat postbode Rudy De Braban-
der op 14 januari zijn laatste ronde 
deed. Hij was veertig jaar lang de post-
bode op de Dendermondesteenweg, 
Meersakker-, Schoofmeers-, Reiger-, 
Brand-, Paling-, Bochten-, Groen-, 
Putte-, Draaiboom-, Hoogstraat en 
de Goudenhandwegel. Hij werd er op 
handen gedragen, want de hele buurt 
vierde mee. Proficiat Rudy en bedankt 
en geniet nu maar… (D.D.)

Redactie Wegwijs: 

0478-97 87 11.
of mailtje: info@dewegwijs.be
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Allemaal nieuw en in regel met de allerlaat-
ste strenge bouwverplichtingen. Denk maar 
aan zonnepanelen en warmtepompen, en 
zeker aan groen, het is er vaak voorhanden. 
Residenties zeg maar want het is er tof wo-
nen met uitzicht op de Schelde en de Gent-
brugse Meersen. In de volksmond spreekt 
men van de Durabrikwijk in het Eenbeekein-
de, maar het is officieel ‘het Scheldehof’. 
Het is wellicht de laatste grote woonwijk 
die in Destelbergen kon neergepoot, want 
de meeste andere vrijliggende gronden be-
vatten vooral kleine bouwpercelen. En er is 
een betonstop waarmee voortaan op termijn 
moet rekening gehouden. Die betonstop 
komt er tegen 2040, maar door de klimaat-
maatregelen misschien nog vroeger.
Met de betonstop heeft men in deze wijk 
ook al rekening gehouden, want er is wel 
veel groen, en ruimte is al een tijdje schaars 
in Destelbergen. Op deze plek, aan de oevers 

Oude fabriekssite Nijverheidsstraat is nu zo goed als volgebouwd
Waar ooit eens de oude fabriekssite van TAE en deels UCO stond aan de 
Nijverheidsstraat, is de voorbije vier à vijf jaar een volledig nieuwe wijk uit 
de grond gerezen. Met tal van individuele woningen, maar ook rijwoningen 
en liefst zes grote appartementsblokken.

Enkele beelden van de laatste fase van de woningen en 
appartementen in de Scheldelaan en Nijverheidsstraat in 
Destelbergen. (D.D.)

van de Schelde ratelden een eeuw geleden 
nog de vele weefgetouwen. Nog niet zo heel 
lang geleden had Kangoeroe en de UCO-win-
kel er nog een onderkomen, maar die zijn 
beide naar even verderop verhuisd. Wie weet 
nog dat hier een carwash was, en in de oude 
gebouwen dicht bij de Schelde een magazijn 
voor voedselbedeling? Het is al lang geschie-
denis, in de plaats zijn gestapelde woningen 
(Ververijstraat) of appartementen (Schelde- 
laan) gekomen. De laatste appartementen en 
woningen in de rij zullen allicht in het voor-
jaar van 2022 worden betrokken. Het gaat 
om de twee laatste appartementsblokken 
binnen de residentie Scala, goed voor telkens 
34 appartementen, in de nabijheid zijn er 16 
woningen. In de residentie Scheldehof langs 
de Nijverheidsstraat komen ook nog eens 22 
appartementen. Verschiet niet: alles is al lang 
verkocht en volgens onze info zijn de mees-
te woningen en appartementen zo goed als 

afgewerkt, maar misschien nog niet 
volledig instapklaar. Er moeten nog 
wat kleine werkzaamheden plaatsvin-
den aan de buitenstaanplaatsen en er 
is nog werk aan sommige bergingen. 
Maar er is nog veel werk aan de om-
liggende gronden, want door de fel-
le regen kon daar nog onvoldoende 
aan voortgewerkt. Eigenaars van een 
appartement lieten ons verstaan dat 
er nu gemikt wordt op de lente om te 
verhuizen. Het groen is op vele plaat-
sen wel al aangelegd, en er zijn mooie 
wandel- en fietspaden bij die zelfs tot 
de Scheldeoever lopen, maar er is dus 
wel nog wat werk dat moet verzet. 
Directeur Claudia Callens van Durabrik 
benadrukt: “Gestapeld wonen is in de-

ze wijk een goed voorbeeld van het nuttig 
gebruiken van ruimte: je hebt onderaan een 
woning met tuin en daarboven een woning 
met terras, beide woningen genieten van de 
groene omgeving, met elk de nodige vrijheid 
en een hoog wooncomfort”.
Er is duidelijk in deze wijk een mix van hui-
zen en appartementen en uiteindelijk is het 
wel een mooie moderne woonsite gewor-
den. Het is een beetje een extra derde wijk 
van het Eenbeekeinde geworden, met een 
bewonersgroep die vrij goed aan elkaar 
hangt. Vergeet niet: ‘Scheldehof’.  – (D.D.)
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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)

Eigentijdse klaslokalen
in basisschool De Parel
Het motto van de vrije basisschool De Pa-
rel in Heusden is: “School in beweging !”. 
De 3 parels op het hellend vlak op het logo 
van de school staan hiervoor symbool. Als 
school en team staan we niet stil maar zijn 
we voortdurend in beweging in ons streven 
naar kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs. 
We vragen van het team een kritische denk-
houding en blijven ons permanent bijscho-
len.

We evalueren ook op geregelde basis onze 
werking en sturen bij waar nodig. Elke leer-
ling krijgt de tijd en de kansen om onder 
de beste omstandigheden uit te groeien tot 
een uniek wonder. We creëren een krach-
tige leeromgeving waarbij spelend leren 
en leren spelen elkaar aanvullen. Daar-
naast willen we ook blijvend inzetten op 
eigentijdse infrastructuur en klaslokalen. Zo 
kwam de voorbije jaren reeds de renovatie 
van de eetzaal en de vergroening van de 
speelplaats aan bod. De voorbije maanden 
werden 3 kleuterklassen gerenoveerd tot 
‘pareltjes’ van lokalen die rust uitstralen. 
Met de hulp van leerkrachten en bereidwil-
lige ouders konden deze lokalen net voor 
de kerstvakantie ingericht worden zodat de 
kleuters na de kerstvakantie konden starten 
in hun ‘nieuwe’ klaslokaal. Een geslaagd 
project !

Ben je als ouder toevallig op zoek naar een 
school in Heusden en wil je graag kennis 
maken met de visie en de infrastructuur van 
onze school? Neem dan zeker contact op 
met de school voor een vrijblijvende rond-
leiding ! (directie.deparel@ksdh.be)

alle dagen doorlopend open van 9u30 tot 18u15 - Zaterdag tot 18u00 (gesloten op zondag en maandag)

Confirmation of love ... make her dream come true

Promise of love... 14 februari :Valentijn !❤ ❤

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

MAANDAG 14 FEBRUARI OPEN VAN 11 TOT 18 UUR

DRINGEND GEZOCHT :
OUDE VRACHT- EN BESTELWAGENS

STROOMGROEPEN 

GRONDVERZETMACHINES

LANDBOUWTRAKTOREN

PERSONENWAGENS – JEEPS  – BUSSEN 

TOYOTA, MAZDA, NISSAN,

MERCEDES ENZ..

0475-73 18 59
7d /7d
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In juli 2021 werd de Vesdervallei getroffen 
door het noodlot. Uitzonderlijk intense 
regenval - het gevolg van een ‘regenbom’ 
waaraan de klimaatverandering niet 
vreemd is - zorgde er in een mum van tijd 
voor dat de rivier veranderde in een kol-
kende stroom van modder en puin. Brug-
gen, huizen en voorzieningen werden 
weggespoeld. Zo ook het schooltje van 

CURIEUS DESTELBERGEN-HEUSDEN

Solidair met de slachtoffers
van de watersnood in Wallonië
Recent organiseerde Curieus Destelbergen-Heusden haar allereerste 
solidariteitsquiz. De opbrengst, 870 euro, gaat naar de heropbouw van een 
basisschooltje, dat in juli 2021 werd vernield door de watersnood.

Ensival, een dorp ten zuidoosten van Ver-
viers. 
Curieus Destelbergen-Heusden wil de her-
opbouw van dit schooltje helpen financie-
ren. Daar is veel geld voor nodig: geld dat 
wij mee willen helpen samen brengen.
“Daarom organiseerden we met Curieus 
Destelbergen-Heusden een solidariteits-
quiz,” zegt voorzitter Eddy Van de Walle. 

“Voor ieder goed antwoord 
gaven we een euro aan dit 
goede doel. In totaal noteer-
den we 870 goede antwoor-
den, en schonken we dus 870 
euro aan de heropbouw van 
het schooltje van Ensival. Het 
is een kleine bijdrage, maar 
één, zo hopen we, die mee het 
verschil helpt maken voor de 
kinderen van de Vesdervallei.”
“De ravage was groot,” ver-
duidelijkt Bob Vanden Eynde, 
die dit goede doel aan het be-
stuur van Curieus Desterlber-
gen-Heusden voorstelde. “De 

overblijvende modder wegschrobben is 
één ding. Maar de dieperliggende schade 
herstellen zal een (duur) proces van lange 
adem worden. En ondanks de vele hulp 
staan de mensen van Ensival er toch vooral 
alleen voor. Ze hebben onze solidariteit 
hard nodig.”
Ook volgende jaren zal Curieus Destelber-
gen-Heusden dergelijke solidariteitsacties 
organiseren. “Aan het format schaven we 
nog,” vult Eddy Van de Walle aan, “want 
voor onze kleine vzw is dit een forse in-
spanning. Maar ons hart is bij de slachtof-
fers van deze klimaatcrisis, vooral ook bij 
de kinderen van Ensival. Voor hun onder-
wijskansen op langere termijn doen we 
het. Toen Bob het idee aanbracht om net 
dit schooltje te steunen, hebben we dus 
geen seconde getwijfeld.”
Dank aan Leen Verbeke, Freddy Van Dries-
sche, Monique D’Hondt, Eric Himpe, Bob 
Vanden Eynde en Nadine Malyster, voor 
hun onmisbare bijdrage bij de organisatie 
van deze solidariteitsactie. “Als voorzitter 
van Curieus Destelbergen-Heusden ben ik 
bijzonder fier op hen,” besluit Eddy Van de 
Walle trots. “We make a strong team! En 
we zullen ook in de toekomst sterke acties 
blijven opzetten voor wie onze hulp nodig 
heeft.”

Meer info:
Eddy Van de Walle,
voorzitter Curieus Destelbergen-Heusden,
0470 11 70 59
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Welkom op de 

openpeuterklasdag 
Vrije Basisschool Pius X 

 

ZATERDAG 5 februari 2022          10-12u  
 

Doorlopend rondleidingen (*)  
en snuffelen in de peuterklas! 

 

Inschrijvingen geboortejaar 2020 
vanaf maandag, 7 maart 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info? 
www.basisschoolpiusx.be 

Basisschool Pius X | Facebook 
 09/228 36 69 

(*) Rondleidingen zijn ook steeds mogelijk op afspraak 

Bredenakkerstraat 31, 9070 Destelbergen     
   

Reserveer je plaatsje: directie.piusx@ksdh.be 
 

Aphrodite Lingerie 

www.lingerieaphrodite.be 

Dendermondsesteenweg 353 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 16 64 

Valentijn 
EXTRA OPEN  

op maandag 
14 februari 
10 tot 18u 
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DIRK MOREAU
hekkens • mechanisatie • balustrades
trappen • metaalschrijnwerk • lassen
constructie & herstelling

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

Mooi
&

degelijk
werk

Er zal moeten bespaard worden. We hebben 
wel geen glazen bol en kunnen dus ook niks 
voorspellen. Maar dat er een verplichting voor 
een fusie komt voor kleine gemeenten is bijna 
zeker. Het is dus goed om vooraf te weten wat 
de mogelijkheden zijn en wat de eventuele 
gevolgen kunnen zijn. De keuze voor één of 
meerdere fusiepartners zal altijd een moeilijk 
te voorspellen proces zijn, want het borrelt 
altijd van onderuit. Vaak nemen burgemees-
ters of politieke partijen daarin het voortouw 
om samenvoegingsgesprekken op te starten. 
Hamvraag is altijd of er druk is voor een fu-
sie, dan wel de hoogdringendheid al dan niet 
leeft bij besturen en individuele bestuurders.

We hebben onze info gehaald uit wat de 
Vlaamse overheid terzake al op papier heeft 
gezet. Een gezamenlijke, systematische en be-
wuste aanpak om de stakeholders te betrekken 
is een belangrijke succesfactor om draagvlak te 
creëren voor een samenvoegingsoperatie. We 
denken daarbij aan de diverse politieke partij-
en (van meerderheid en oppositie), de andere 
buurgemeente(n) en de entiteiten waarvan de 
samen te voegen gemeente(n) deel uitmaken, 
het eigen personeel en de vakorganisaties, het 
lokale middenveld, het bedrijfsleven en uiter-
aard de bevolking zelf. Een doordachte com-
municatie kan emotionaliteit die de discussie 
bij voorbaat hypothekeert, vermijden. Daar-
over moeten de betrokken besturen een vi-
sie ontwikkelen, liefst in samenspraak met de 
fusiepartner(s). 

We gaan er van uit dat politici soms wel in 
achterkamertjes gesprekken aanknopen met 
een eventueel geïnteresseerde gemeente. 
Dat gaat dan meestal met beperkte mensen 
die er een zelfde idee op nahouden. Pas als 
men enige overeenstemming kan vinden zal 
er gedacht worden om daar ook openlijk over 
te communiceren. Wie te vroeg met plannen 
naar buiten komt, kan het samenvoegings-
project hypothekeren. Het begint dus meestal 

Wat je moet weten over 
een fusie van gemeenten
Nee, er is staat voorlopig geen fusie op 
stapel in Destelbergen, maar wat niet is 
kan in de toekomst wel komen. Voorlopig 
gaat men uit van vrijwillige fusies, maar 
op termijn (denk maar aan een volgende 
Vlaamse regering vanaf 2025) zijn we zo 
goed als zeker dat er mogelijks verplicht 
fusies zullen aankomen.

met gesprekken ‘achter de schermen’. Dat is in 
het verleden al het geval geweest vanuit Des-
telbergen, maar dat wil men vaak niet beves-
tigen omdat er toch geen overeenstemming 
was of getuigen ontbreken.
In de voorbereidingsfase moeten de betrok-
ken besturen/personen ook oog hebben voor 
mogelijke knelpunten verbonden aan een 
samenvoeging. Door die in kaart te brengen 
kunnen ze meteen antwoorden zoeken om 
die om te buigen tot een opportuniteit. Hoe 
denken de besturen over politiek-ambtelijke 
verhoudingen? Hoe denken ze over de rol van 
de raad en het uitvoerend orgaan? Willen de 
besturen bevoegdheden delegeren (bijvoor-
beeld van raad naar uitvoerend orgaan of 
naar administratie)? Hoe ruim zien ze het da-
gelijks personeelsbeheer (en dus de concrete 
personeelsbevoegdheden van de algemeen 
directeur)? Hoe werken de besturen nu en zijn 
daarin (grote) verschillen merkbaar? Zijn er 
(belangrijke) cultuurverschillen? Belangrijk is 
ook de mogelijke synergiën in te schatten. Er 
moet vooraf aan de dienstverlening gedacht, 
de ICT-systemen bekijken die verbonden zijn 
aan die dienstverlening, zijn er verschillen of 
gelijkenissen. Ook de belastingen moeten be-
keken, kortom het financiële plaatje is belang-
rijk.
Hoe voorkomen de besturen een democra-
tisch deficit door een grotere afstand (figuur-
lijk, maar in een aantal gevallen ook letterlijk) 
tussen de burger en het bestuur? En, daarmee 
samenhangend, hoe blijft de toegankelijkheid 
van de dienstverlening verzekerd? 
De Vlaamse Regering heeft eerder dus al ex-
pliciet gekozen voor schaalvergroting op vrij-
willige basis. Omwille van het principe van de 
lokale autonomie bevat de procedure voor 
vrijwillige samenvoeging van gemeenten 
in het decreet over het lokaal bestuur (DLB) 
geen criteria of vereisten op het vlak van bur-
gerparticipatie. Dit neemt niet weg dat een 
lokaal draagvlak zeer belangrijk is bij een sa-
menvoeging van gemeenten. Er hangt ook 
een financieel plaatje aan vast. 300 euro/inwo-
ner voor een fusie beneden de 30.000 inwo-
ners, 100 euro meer als men boven 30.000 zou 

gaan. Het is echter raadzaam om voldoende 
voeling te houden met de bevolking en reke-
ning te houden met mogelijke gevoeligheden. 
Dit draagt bij aan een positief verhaal van be-
stuurskrachtversterking voor de inwoners. De 
besturen bepalen zelf op welke manier ze de 
burgers bij het samenvoegingstraject betrek-
ken en hen overtuigen van de eventuele ar-
gumenten. 

De gemeenten die op 1 januari 2019 fuseer-
den, leverden verschillende inspanningen om 
hun burgers te informeren en te betrekken, 
door te werken met een uitgebreide fusieweb-
site, met een generieke fusiemailbox en door 
infoavonden en burgerfora te organiseren. 
Deze besturen kozen er daarnaast voor om bij 
de keuze van de nieuwe naam voor de nieuwe 
gemeente actief rekening te houden met de 
stem van hun inwoners. Ook als de straatnaam 
moest wijzigen door de samenvoeging (door 
een gelijke of sterk gelijkluidende straatnaam 
in de andere gemeente) kozen ze vaak voor 
een interactief proces. 

VOLKSRAADPLEGING

De lokale besturen kunnen hun inwoners op 
verschillende manieren betrekken bij het pro-
ces van samenvoeging. Het DLB (art. 302-325) 
voorziet in een aantal gereglementeerde vor-
men van burgerparticipatie, zoals de gemeen-
telijke volksraadpleging. Eventueel een stuk 
over de politiezone, de hulpverleningszone 
of het gerechtelijk kanton waartoe de nieuwe 
gemeente wil behoren als ze niet tot dezelfde 
zone of kanton behoren. Dat is geen verplich-
ting. De bevoegdheid om die grenzen aan te 
passen ligt wel bij de federale overheid.

Dat is kort uitgelegd wat er allemaal komt 
kijken bij een eventuele fusie van gemeen-
ten. En, we benadrukken het nog eens, voor-
lopig is er dus (nog) geen fusie op komst in 
Destelbergen-Heusden. Maar ooit komt er wel 
zoiets op ons af, want een grote gemeente 
biedt meer mogelijkheden dan een relatief 
kleine gemeente. Soms blijft men vasthouden 
aan wat men heeft en is een fusie niet eens 
nodig. Het hangt allemaal van het financiële 
plaatje af en wat de politiekers van (bv. onze) 
gemeente willen. Tenzij het plots van bovenaf 
wordt beslist en men voor een voldongen feit 
staat. En een interessant detail in ons land zijn 
al veel gemeentefusies doorgevoerd. De aller-
eerste fusie tussen twee gemeenten in België 
was er al in 1857, nl. Roesbrugge-Haringe in 
de Westhoek. Niet toevallig waar mijn roots 
liggen. – (D.D.)

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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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

Ook nu zegt burgemeester Elsie Sierens dat er 
geen sprake is van een op handen zijnde fusie 
met welke gemeente ook. Destelbergen boert 
blijkbaar goed en kan (voorlopig) zelfstandig blij-
ven. Maar is men tegen een fusie? Er zijn immers 
wel lokale politici die tegenover een eventuele 
fusie niet afkerig staan. Want dat biedt moge-
lijkheden naar schaalvergroting via de samenvoe-
ging. En misschien wordt een fusie in de toekomst 
mogelijks wel opgedrongen door de Vlaamse 
overheid? Sommige gemeenten hebben in het 
verleden die stap al gezet en zijn daar nu uiter-
mate tevreden mee. Stel dus dat er toch een fu-
sie zou komen, of dat zo’n fusie door hogerhand 
aangewezen is omwille van schaaloptimalisatie. 
Wat zou dat dan geven voor Destelbergen-Heus-
den? We hebben de mogelijkheden even op een 
rijtje gezet in een “denkbeeldig scenario” met als 
voorbeeld Lochristi en Wachtebeke, waar men 
wel al min of meer akkoord mee gaat.
Een eerdere fusie in 1977 tussen Destelbergen 
en Heusden is nog altijd bij veel mensen niet ver-
teerd, zelfs politici moeten nog steeds op eieren 
lopen als er plannen worden uitgewerkt die de 
beide deelgemeenten betreffen. Je ziet dat bij 
lijstsamenstellingen, bij uit te voeren werken, bij 
allerlei realisaties. Laat staan dat er nu nog een 

Heeft een fusie met een andere gemeente mogelijkheden?
We gaan meteen met de deur in huis vallen: enkele jaren geleden waren 
er gesprekken tussen Destelbergen met een naburige gemeente om een 
eventuele fusie eens af te toetsen. Het is toen nooit tot een fusie gekomen. 
Met de op handen zijnde fusie van Lochristi met Wachtebeke in gedachten, 
vroegen we ons even af wat dat voor onze gemeente kon betekenen met 
een eventuele fusie.

derde of zelfs een vierde gemeente zou bijkomen 
wat zou dat dan geven? Als dat zou gebeuren 
dan moet het op zijn minst de moeite zijn, want 
dat is altijd de bedoeling: de gemeente moet dan 
meer mogelijkheden krijgen bij de fusie. Denk 
maar aan die twee Limburgse gemeenten (Ham 
en Tessenderlo) die wat inwoners betreft (aan-
vankelijk ongeveer 20) te weinig hadden om aan 
30.000 te geraken, en daardoor zo’n 3 miljoen 
euro mislopen van de Vlaamse overheid. Dat is 
rond nieuwjaar plots in kannen en kruiken geko-
men, de 20 nieuwe inwoners werden gevonden. 
Als Destelbergen een bruid zoekt moet dat dus op 
zijn minst een aanpalende gemeente zijn, waar-
door men samen meer dan 30.000 inwoners zou 
tellen. Er zijn veel mogelijkheden, maar die zijn 
niet altijd realistisch. Wetteren en Gent kan je al 
min of meer uitsluiten, want dan zou Destelber-
gen opgeslorpt worden en dat ziet men hier niet 
zitten. Gent zou dat wel willen, maar ons gevoel 
zegt dat de inwoners van Destelbergen-Heusden 
daar niet zo voor open staan. Ik kan mis zijn, het 
is een persoonlijk gevoel na tal van gesprekken. 
Maar met welke gemeenten kan men dan wel fu-
seren? Dat kunnen dan alleen Laarne-Kalken of 
Melle zijn. Of misschien beide? Want de huidi-
ge bestuurders van onze gemeente zijn duidelijk 

niet van plan om van de gemeente een bruid te 
maken. Men wil de touwtjes in handen houden, 
dus men is op zijn minst (denkbeeldig dus) vra-
gende partij…
Destelbergen en Heusden tellen op dit ogenblik 
18.683 inwoners (cijfers van 1.1.2021). De ge-
meente heeft een oppervlakte van 26,71 km2. 
Het aantal inwoners gaat nog steeds licht in stij-
gende lijn. Laarne en Kalken tellen 12.371 inwo-
ners, Melle en Gontrode zijn goed voor 11.782 
inwoners. Let op dit is dus zuivere speculatie, en 
het blijft nog altijd een denkbeeldig scenario. In 
beide gevallen komt men uit boven de 30.000 
inwoners. Dat is dan meegenomen. De Vlaam-
se overheid zou dat belonen met een financi-
ele compensatie van wel 400 euro/inwoner. De 
twee gemeenten waarvan sprake zijn best ver-
gelijkbaar, al is Laarne-Kalken beduidend groter 
(32,07 km2) qua oppervlakte dan pakweg Destel-
bergen. Melle is 15,34 km2 groot. Het verschil 
zit hem in het feit dat Laarne-Kalken ligt in het 
arrondissement Dendermonde, en Melle net als 
Destelbergen in het arr. Gent. Maar dat is geen 
onoverkomelijk issue.
Ook qua politiezone is er een verschil, dat is wel 
iets anders. Laarne-Kalken hoort bij de politiezo-
ne Wetteren-Laarne-Wichelen, terwijl Melle net 
als Destelbergen in de politiezone Rhode & Schel-
de ligt. Bijkomende details: Laarne is niet geïnte-
resseerd in een fusie met Wetteren, Melle wordt 
soms wel aan Merelbeke gelinkt. Maar burge-
meester Dirk De Maeseneer (Melle) benadrukt 
dat in de gemeenteraad van oktober ’21 al duide-
lijk werd gemaakt dat Melle open staat voor een 
eventuele fusie, maar nog geen vragende partij 
is. Maar blijkbaar is dit nog niet aan de orde bij 
eventuele gesprekspartners. Melle denkt wel bij 
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fusie aan de andere gemeenten van de politiezo-
ne Rhode & Schelde (dus Destelbergen, Merelbe-
ke of Oosterzele). 

SWOT-ANALYSE
Op politiek vlak zijn er raakpunten tussen De-
stelbergen en Melle, maar ook met Laarne om-
dat in Laarne ook een Open-VLD/N-VA-bestuur 
actief is. In Melle gaat het om CD&V/N-VA. De 
vraag is of een politieke meerderheid een goed 
uitgangspunt is, want bij een fusie speelt meer 
dan alleen politiek. Er moet altijd een SWOT-ana-
lyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en 
Threats) aan te pas komen, een sterkte/zwakte 
analyse zeg maar. De vraag is wat dat gaat geven 
bij de verkiezingen in 2024. Niemand kan dit nu 
al voorspellen, want er zou wel eens een grote 
omwenteling kunnen komen in ons land op het 
politieke toneel, iets wat niemand nog verwacht 
of laat staan nu al voor mogelijk zou houden. 
Want er is ongenoegen bij de bevolking, vooral 
om beslissingen rond corona, vaccinatie e.a.
We hebben ons oor te luisteren gelegd bij enke-
le partijen en daar is wel een trend dat een fusie 
altijd een mogelijkheid biedt, maar er is niemand 
die er meteen openlijk om vraagt. Wel ziet men 
samenwerkingen goed zitten. Ivago is een voor-
beeld van Gent met Destelbergen, denk maar 
aan de huisvuilophaling en de containerparken, 
de brandweer, maar daar stopt het meestal wel. 
Zo wil Laarne aansluiten bij Melle voor de brand-
weer omdat het beterkoop is, waar men nu nog 
bij Aalst en Geraardsbergen zit. 
Een gemeentefusie biedt ook niet altijd voorde-
len, er zijn ook nadelen. Er komt meer personeel 
bij kijken, de gemeenteraad wordt dan wel een 
stuk groter (31 leden?, meer schepenen), maar er 
zijn ook structurele zaken die moeten opgelost: 
waar komt het centrale gemeentehuis? Hoe zit 
het met de dienstverlening? Wat met het overtal 
aan leidinggevenden in het personeelsbestand… 
Destelbergen heeft op dat vlak al wat ervaring. 
In 1921 verloor het Beervelde, deelgemeente die 
eigenlijk altijd bij Destelbergen hoorde maar na 
jaren van zelfstandigheid toch bij Lochristi werd 
gevoegd. Er is de fusie met Heusden die bij de 
vele (vaak oudere) inwoners van Heusden nog 
zwaar op de maag ligt. Al is ook dat wat aan het 
wijzigen. Het zijn allemaal zaken die een rol spe-
len, maar die een “denkbeeldige fusie” niet in de 
weg moeten staan. Stel dat men bv. kiest voor fu-
sie met Melle én met Laarne-Kalken, of met één 
van de twee.

Misschien zou het interessant zijn als lezers eens 
hun mening ventileren? Stuur uw reactie gerust 
naar: info@dewegwijs.be 

Manu Debruyne

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

     
      

       
        

          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
www.bettermindscoaching.com

• Zit je met twijfels of vragen over je huidige job?
• Ben je gestresseerd of gespannen?
• Ervaar je geen werkplezier en voel je je futloos?
• Lig je geregeld wakker van je job?
• Snak je naar een betere balans?

Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou! 
Als coach help ik je die knoop te ontwarren en
terug je professionele draai te vinden.

Lig jij in de knoop met je loopbaan?

Met VDAB-loopbaancheques betaal je slechts 
40 euro voor 4 uur coaching

Park Ter Heide 14, 9070 Heusden

carine.dewulf@bettermindsatwork.com
0479 73 15 40

bettermindscoaching.com/coach/
carine-dewulf/

Contacteer me voor een vrijblijvend gesprek



48                              Nr. 119 - Februari 20229070

Herefordvlees :
natuurlijk, lokaal en smaakvol!

Gepassioneerd door koeien startten we 
in 2016 met het kweken van een ex-
clusief runderras. Het Herefordras, van 
oorsprong een Engels ras, is een vleesras 
met een zeer rustig karakter. De kalfjes 
worden probleemloos op natuurlijke 
wijze geboren. Hun voedingspatroon is 
simpel: vers weidegras en eigen gewon-
nen hooi dus 100 % grasgevoederde 
dieren. Krachtvoeders of voedingsaddi-
tieven komen er niet aan te pas. Onze 
dieren groeien in alle rust op hun eigen 
tempo. 

Zolang de dieren bij ons zijn, geven we 
ze een buitengewoon goed leven. De 
koeien en kalfjes lopen vrij rond op de 
weiden en kunnen steeds schuilen in 
hun ruime ingestrooide loopstal. Op die 
manier staan onze dieren heel dicht bij 
de natuur. Dit proef je dan ook in het 
vlees: heerlijk, mals, smaakvol en puur 
natuur. Het vlees van onze grasgevoe-
derde dieren heeft een hoger gehalte 
aan omega 3-vetzuren, CLA en vitamine 
A en E dan gangbaar vlees. 

Voor meer informatie over de binnen-
kort beschikbare vleespakketten (be-
perkt aanbod): 0472/ 24 54 23 of op de 
Facebookpagina’s van Aardappelauto-
maat Hoogstraat Destelbergen en Here-
fords Destelbergen.

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!!

MODELLEN EN KLEUREN
MODELLEN EN KLEUREN

2022 OP VOORRAAD!
2022 OP VOORRAAD!
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Het nieuws staat ook op de website van de gemeente en is 
bovendien aangeplakt met schetsen op de beide begraaf-
plaatsen in Heusden en Destelbergen zodat iedereen er 
polshoogte kan van nemen. Wij willen het hier nog eens 
brengen want het is wel een grootschalig werk waarbij de 
groendeskundige, de burgerlijke stand en het GeMuDes 
betrokken zijn naast dat landschapsbureau. Het moet dan 
ook een plek worden die een bezoek waard is.

Het originele dossier is wel al jaren oud en werd offici-
eel al in 2014 gestart via de ontruiming van honderden 
graven, urnen en columbaria waarvan de concessie al ge-
ruime tijd verstreken was of er een procedure van ver-
waarlozing liep. Ook de vele oud-strijdersgraven en een 
onderzoek naar graven van lokaal historisch belang wa-

Begraafplaatsen Destelbergen en Heusden krijgen herinrichting
Tegen hooguit volgend jaar moeten de begraafplaatsen 
van Destelbergen en Heusden een nieuwe herinrichting 
krijgen. Op dit ogenblik loopt hiervoor een opdracht bij een 
landschapsbureau. Het gemeentebestuur zorgt zelf voor een 
begeleidende stuurgroep en treedt in nauw overleg met 
onder andere de lokale begrafenisondernemers en de oud-
strijdersverenigingen om alles perfect te laten verlopen.

Een luchtfoto via 
Google van de 
begraafplaats in 
Destelbergen na de 
jongste grote kuis. 
(repro D.D.)

Het herdenkingsmonument 
voor de oud-strijders is fraai 
ingericht. (D.D.)

De begraafplaatsen in onze gemeenten ogen al 
fraai en zijn goed onderhouden. (D.D.)

ren toen onderdeel van het vooronderzoek. 
Veel mensen die slechts uitzonderlijk naar 
de begraafplaatsen gingen waren in die pe-
riode verrast door de aanpak. Het is niet zo 
dat men van elk graf individueel nog weet 
wie moet aangesproken worden. Vaak gaat 
dat met een aanplakking die soms twee jaar 
blijft hangen om het kenbaar te maken. Die 
procedure is dus al lang aan de gang want 
de meeste procedures voor het verwijde-
ren zijn al grotendeels afgerond. Naast de 
al uitgevoerde werken kwam er ook al een 
herdenkingsmonument voor de overleden 
oud-strijders in zowel Heusden als Destel-
bergen. Elke oud-strijder werd daarbij her-
dacht met een persoonlijk naamplaatje op 
het gemeenschappelijk monument. Naar 
aanleiding van 100 jaar wapenstilstand had-
den toen al plechtigheden plaats op beide 
begraafplaatsen.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt 
om de oude wandelpaden tussen de graven 
te renoveren en waar mogelijk te wijzigen in 
graspaden. In 2019 werd toen de ontwerp-
opdracht uitgeschreven, waarna een tweede 
ontruimingsfase werd gestart. Twee zones 
werden geruimd en bezaaid met een gras-
mengsel. Momenteel werkt men de renova-
tie van de muur af op de begraafplaats van 
Destelbergen.

Om de belevingswaarde voor de bezoe-
kers te optimaliseren volgt nu nog een her-
inrichting waarbij overwegend gebruik zal 
gemaakt worden van een groene invul-
ling. Tevens komt er nieuw sanitair en een 
overdekte afscheidsruimte. In Heusden in-
tegreert men ook het achterliggende bos in 
de site, wat ruimte geeft voor een nieuwe 
begraafoptie, nl. het natuurbegraven. Bij-
komend voorziet de gemeente ook stilte-
plekken waar bezinning, rust en sereniteit 
centraal staan. Men zal ook de huishoude-
lijke reglementen onder de loep nemen en 
aanpassen naar de huidige tijd. Ten laatste 
in april 2023 zullen de werken gedaan zijn. 

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn: op 
beide begraafplaatsen staat er ook een in-
fobord.   

Valentijnmenu
Afhaalmenu bij Puur Catering: 45 euro

ZONDAG 13 FEBRUARI - AFHAAL TUSSEN 10 EN 12 UUR

Groenstraat 266 - 9041 Oostakker

Menu
3 hapjes van de chef

&&&
Gravad lax / mierikswortel / groene asperges / rode ajuin

&&&
Knolselder-pastinaaksoep / peterselieolie / chips

&&&
Eendenborst / mangetout / Port-frambozensaus /

gekarameliseerde wintergroenten
&&&

Valentijnsdessert

Info en bestellen:
info@delagevuurse.be

of 0495 21 10 27 
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Wat we weten van...

9070
Ter Laakt

In het jaar 1975 vroeg de N.V. Otramas om in de 
toenmalige gemeente Heusden gronden te mogen ver-
kavelen aan de Meersstraat, ten zuiden van de ver-
kaveling Doolaegepark. Op de vroegere stafkaarten 
stonden in dit gebied steeds steenbakkerijen vermeld. 
Door de regelmatige overstromingen vóór de recht-
trekking en indijking van de Schelde waren die allu-
viale gronden toen immers zeer geschikt om alhier de 
gekende Scheldesteen te bakken.
Om een aanvaardbare wegenstructuur te kunnen ver-
krijgen, kochten ze van de bestaande verkaveling 
Doolaegepark een lot grond dat integraal werd op-
genomen in de nieuwe straat, later genoemd de El-
lebogten. De te voorziene rechtstreekse uitweg naar 
de Meersstraat, later genoemd Ter Laakt, moest een 
rijwegverharding krijgen in beton van 4 m breedte. 
Als rechtstreekse uitweg is er enkel een voet- en fiets-
pad gekomen, de wagens moeten nog steeds via El-
lebochten en Doolaegepark op de Meersstraat komen.  
In de gemeenteraadszitting van 29 augustus 1980 

werd de naam Ter Lakt voorgesteld, wat echter 
op aanraden van de Provinciale Commissie van 
Advies voor Plaatsnaamgeving naar Ter Laakt 
werd gebracht.
De gemeenteweg Ter Laakt werd genoemd naar 
de benaming Ter Lakt dat afkomstig is van het 
zeer oude toponiem Ter Lake. In het archief van 

de abdij Nieuwenbosch te Heusden is in novem-
ber 1300 de gift van een weide te traceren, un pré 
ter Lake up d’oye… In die tijd verwees het woord 
lake naar de monding van een traag stromend wa-
ter in een moerassig terrein, hier de Damsloot, die 
in de Schelde uitmondt. Ter Lake werd toen veel 
gebruikt, zoals in 1394 …sine stede Ter Lake. In 
het Landboek van Heusden van 1653 is het nog 
steeds een merkpunt, Wyck vanden Honsbrouc-
ken Doolaech bosschen beginnende ter Laecken 
ande Veerhofstede lanx Dhoystrate tot an t hecken 
kerende lanx de westkant vanden heyen tot ande 
Hoolstraete totter Laecke. Er was inderdaad op 
die plaats ook een veer om de Schelde over te ste-
ken. Op 16 mei 1658 verkocht Jacques Seghers en 
Geeraard Meulewater een hofstede met het land, 
ongeveer 1 bunder, ghenaemt de veerhofstede ter 
Laecke van oudts tijden gheweest een herberghe 
ghereserveert het veer, met uitplant. 

Louis Gevaert

Meer informatie in:
Het boek “Van Abeeldreef tot Zondernaam-
straat” die alle straatnamen 
van Destelbergen, Heusden 
en Beervelde behandelt. 
Meer informatie over dit 
naslagwerk bij de schrijvers 
Louis en Miet Gevaert-
De Groote
(louis.gevaert@dsmg.be)

Rommelmarkt Oude Bareel
Er wordt terug een binnen- en buiten -rommelmarkt georganiseerd op 20 maart 2022. Zoals steeds in de Kring Oude Bareel, 
achter de kerk, Beelbroekstraat 2, Sint-Amandsberg. Opstellen kan tussen 8 en 9 uur. De deuren gaan open vanaf 9 uur, tot 

17 uur.  Wij vragen om uw covidpas mee te nemen en te tonen. Geen covidpas = geen toegang !
Het is ook verplicht een mondkapje te dragen als u rond loopt (ook voor standhouders).
U kan inschrijven via telefoon, bij Dirk 09-228.19.96 (weekdagen tussen 17 en 21 uur).
Prijs per tafel (2 meter): 4 euro (binnen) of 5 euro (buiten). Te betalen op de dag zelf.

Er zijn ook verse pannenkoeken te verkrijgen (ook om mee te nemen) evenals hotdogs aan democratische prijzen.
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Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

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

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

Als een van de eersten en coronavrij hebben de bewo-
ners van de wijk ’t Pauwken op zondag 9 januari hun 
traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. In open 
(en vrij frisse) lucht want het was nog behoorlijk koud. 
Alleen voor de foto kwam men eens dichterbij staan. 

Nieuwjaarsreceptie
wijk ’t Pauwken

Het initiatief ging uit van de dekenij met deken Eti-
enne Balcaen en dekenin Annemie Van Durme, ook 
baljuw Daniël Mortier en ere-dekenin Diane Van Dur-
me-Bontinck tekenden present. Het werd een lang-
werpige foto en je begrijpt wel waarom. – (©D.D.)

Wij zoeken een

schrijnwerker/
plaatser

Gelieve bij interesse
contact op te nemen aub

Gebr Criel bv
Desteldonkdorp 16a

9042 Desteldonk 
T 09 355 68 57

 
email:

andre.criel@skynet.be

HUMOR

Lettergrepen
Les nederlands over lettergrepen.
De juf vraagt in de klas:
“Wie kent een bloem met 2 lettergrepen?
Stefanie steekt de vinger ophoog en zegt:
“Le-lie” juffrouw.
De juf: “Fijn, fijn fijn” !
Waarop ze vraagt: “nu wat moeilijker. Wie kent 
een bloem met drie lettergrepen”?
Ludo steekt de vinger op:  “bo-ter-bloem”.
De juf:  “Fijn, fijn fijn” !
Nu wil de juf het extra moeilijk maken: “wie 
kent een bloem met vier lettergrepen”?
Jantje steekt de vinger op en antwoordt:
“Ge-slachts-ver-keer”.
De juf wordt rood en zegt: “Jantje, dat is geen 
bloem”.
Jantje: “Neen, juf, maar ‘t is fijn, fijn fijn”...
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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 zijn steeds bereikbaar

via de Palingstraat, Molenstraat,
Jagerstraat !

(*) volgens onze leerlingen natuurlĳk.(*) volgens de leerlingen van GB Destelbergen
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DENKSPORT:  VUL DEZE ‘FILIPPINE’ IN
Hiermee zijn geen prijzen te winnen, het is een mooie 

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

Oplossing in volgende Wegwijs. Succes !

Oplossing van vorige keer

 Luw W I N D V R I J

H A N D W E R K  Arbeid 

 Tafelkleed D A M A S T

 Maaltijd G E R E C H T

G E S L E U R  Getrek    

 Richting R E C H T S

B R E V I E R  Getijdenboek

  E C H T E R  Nochtans 

M A C H T  Kracht

 N Y L O N  Kunststof 

 Helper R E D D E R

R O E R G A N G E R  Stuurman 

S T R I E M  Streep   

P A R D A F  Boem 

T Y P E N  Tikken   

12 5 1 10  Spade

Gereven 4 8 1 3 13  14

Hitte 15 3 13  14 8

 4 8 11 3 2 15 8 13 9 Gevierd

 Hondje  8 6 6  13 14 16 8

Gevolg 8 6 6 8 5 14  

  4 8  3 9 8 Vergiffenis

Goed gemaakt 9 8 4 8 11  16  

 10  13 7 8  11 9 Model

Scheepswerf 13 8 9 8 13  16

  12  10 12 Belegd broodje  

7  16 4 8 7 10 2 15 Veranda

     7 13 3  9 Vuur

Aangenaam 4 8  8 11   4

 4 8 15  11 11  4 Goedschiks

Rusten 12  3  8   

Koop bij de lokale
handelaars.

Je vindt er zeker
wat je zoekt !
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Volgens de bewoners zijn de betonblokken niet langer nodig, 
het is veilig nu omdat iedereen de situatie kent. (D.D.)

“Zijn die nu definitief of gaan die alsnog 
weg, en is er al een evaluatie geweest”, zo 
vraagt Luc Sorel namens de buurtbewoners, 
die zich net als wij herinnert dat in 2017 
aan de buurt, door toenmalig schepen van 
Mobiliteit Roos Leirens werd gezegd dat na 
een evaluatie de betonblokken zouden ver-
dwijnen en vervangen worden door groen-
stroken of gebruikmakend van plooipalen. 
Bedoeling was toen samen met de buurt om 
de situatie voor iedereen duidelijk te maken. 
Daar kwamen toen goede oplossingen uit 
voort, want uit de gesprekken is gebleken 
dat de vroegere configuratie met zich bracht 
dat de snelheid van het verkeer toen geen 
rechtlijnig traject over het kruispunt volgde. 
De snelheid van het verkeer op de rotonde 
werd immers sterk beïnvloed door de late-
rale verplaatsing die voertuigen op de ro-
tonde moeten afleggen. “De betonblokken 
vormen nu al even een doorn in het oog van 
de buurtbewoners, want ze staan bij be-
paalde buren frontaal voor hun woning en 
belemmeren het ophalen van de vuilnis bij 
die woningen. Anderzijds zijn die ook nog 
een gevaar voor fietsers bij een mogelijke 
aanrijding. De betonblokken hadden tot 
doel de situatie veilig te houden, de men-
sen duidelijk te maken hoe het moest, maar 

de blokken waren wel 
een proefproject dat la-
ter zou bijgestuurd wor-
den”, horen we nu in de 
buurt.

Luc Sorel heeft al ver-
schillende keren navraag 
gedaan, bij manier van 
spreken aan de bel ge-
trokken bij de verant-
woordelijken, maar er 
wordt wel geen actie 
meer ondernomen. Het 

is dus de vraag of wat een proefproject was 
in 2017 nu vijf jaar later definitief is. Het gaat 
dus niet om de rotonde en de wegmarkering, 
die is dik in orde. Maar die betonblokken? 
Niemand die daar een antwoord op geeft of 
de situatie opnieuw gaat bekijken. “Hier zou 
een aanpassing zeker nuttig zijn want defi-
nitieve betonblokken, dat was nooit de be-
doeling toen het project werd voorgesteld. 
Na evaluatie zouden de betonblokken ver-
dwijnen voor groenstroken, maar misschien 
is men dat inmiddels vergeten?” aldus nog 
andere buurtbewoners. – (D.D.)

BUURTBEWONERS HEBBEN
NA JAREN VRAGEN
BIJ BETONBLOKKEN
OP ROTONDE EENBEEKEINDE

Is voorlopige 
opstelling nu 
definitief?
Buurtbewoners van de rotonde 
aan de Bijlokestraat met de 
Bredenakkerstraat en bij uitbreiding 
ook de Herlegemstraat en 
Pasteurstraat, hebben vragen over 
de betonblokken.
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Tekst en foto’s: Ivan Nimmegeers

Goud voor Daniel Chotard Cuvée Le Chant de 
l’Archet Sancerre 2018 France
Daniel Chotard, 5 Rue des Fontaines, Reigny, 18300 
Crézancy-en-Sancerre
(Prijsindicatie : 30 euro (75 cl))
Wijndomein Daniel Chotard, aan 
het eind van het dorp Reigny in 
Crézancy-en-Sancerre, wordt 
reeds sinds 1625 door de voorou-
ders verbouwd. Afgestudeerd als 
oenoloog aan ENSA in Toulouse 
kwam Simon op het familiebe-
drijf Daniël Chotard in 2011. Zijn 
wijnfilosofie is erop gericht de na-
tuur zoveel mogelijk haar werk te 
laten doen en alleen op de wijn in te werken wanneer dat 
nodig is. Simon leent zich voor biologische en biody-
namische methoden, zonder naar deze methoden om te 

schakelen. Chant de l’Archet komt uit het deel 
van het keteldal van Reigny, met een bodem die 
dateert uit het Boven-Kimmeridgian, die naar 
het zuidwesten gericht deel met meer kleigrond. 
De wijngaard bestaat uit twee percelen: La Val-
lée de la Côte, gelegen in het bovenste deel van 
de helling, die frisheid en ziltheid brengt en La 
Panquenelle, gelegen in het onderste deel van 
de helling, die materie en het rijpe fruit brengt. 
De 17 ha-aanplant van wijndomein Daniël 
Chotard op de hellingen van Reigny, omgeven 
door een keteldal van kimmeridgische mergel 
en kalksteenheuvels, bestaat uit 80% Sauvig-
non Blanc en 20% Pinot Noir. De diep robijn-

rode Cuvée Le Chant de l’Archet Sancerre 2018 Daniel 
Chotard geurt intens naar rood fruit (framboos, kers en 
rode bes) met zoete, kruidige tonen. De zalvige mond 
met geïntegreerde, fluweelzachte tannines ontwikkelt 
een ronde structuur en mineraliteit die frisheid opwekt. 
Evenwichtig,soepel en zalvig. Een lange afdronk. Ge-
serveeerd aan kamertemperatuur (15°-18°C) past deze 
Cuvée Le Chant de l’Archet Sancerre 2018 Daniel Cho-
tard goed bij kalfsvlees, wild of gevogelte. Op dronk, 
maar zeker nog  kan rijpen tot 2035.

Zilver voor Grace 2017 Cuvee Misaawa Wine of 
Yamanashi Japan
Grace, 173 Todoroki Katsunuma-cho, Koshu, Yama-
nashi 409-1315, Japan
(Prijsindicatie: 92,00 euro (75 cl))
Cuvée Misawa is de representatieve single 
vineyard cuvée van het wijndomein Grace 
(‘Chuo Budoshu’ in het Japans), dat dateert 
uit 1923. Begunstigd met de langste zonuren 
van Japan, is de in 2002 verworven Misawa-
wijngaard in Akeno, waar men de wijnstokken 
verticaal laat groeien, omringd door bergke-

Daniel Chotard Cuvée Le Chant de l’Archet Sancerre 2018 
Wijn van het jaar Wegwijs 2021
De achtste Wijn van het jaar van het tijdschrift Wegwijs is 
Daniel Chotard Cuvée Le Chant de l’Archet Sancerre 2018 
(Frankijk). De zilveren medaille gaat naar Grace Cuvee 
Misaawa Wine of Yamanashi (Japan) en de bronzen medaille 
naar Mullineux Swartland 2020 Straw Wine (Zuid-Africa).

Het was alweer geen probleem om een 
kist Wegwijs-klassewijnen te vullen. Ondanks de Coronapandemie was 
het aanbod enorm rijk en alweer zeer kwalitatief. Het blijft elk jaar 
hartverscheurend kwaliteitsvolle wijnen naast de kist te zien vallen. Maar 
in eer en geweten werd geproefd en hergeproefd en voor de achtste keer 
de kist samengesteld. De selecties van de wijndomeinen zijn afkomstig 
uit11 verschillende landen : Zuid-Afrika (2x), Argentinië, België, China, 
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Libanon en de 

Verenigde Staten. Voor de vierde keer is een Franse selectie Wijn van het jaar. De wijnwereld is 
gemundialiseerd en uit het aanbod kwalitatieve Belgische wijnen heeft wijnboer Benoît Heggen 
zich als eerste Belgische wijn een plaats in de kist verworven.

tens. Na strenge selecties, zowel in de wijngaard en in 
de wijnmakerij, worden de druiven op een nauwgezette 
manier gevinifieerd in kleine hoeveelheden, 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 re-
genval zowel in de vroege zomer als tijdens het regen-
seizoen zeer gering, wat positieve effecten had op de 
bloei en de vruchtzetting, wat leidde tot een natuurlijke 
opbrengstbeperking. De diepkleurige Grace 2017 Cuvée 
Misawa, een Bordaux-blend van 53,3% Merlot, 23% Ca-
bernet Franc, 11,9% Cabernet Sauvignon en 11,8% Petit 
Verdot, geurt intens 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. 

Brons voor Mullineux Swartland 2020 Straw Wine 
South Africa
Mullineux & Leeu, Riebeeksriver Road, Malmes-
bury 7299, South Africa
(Prijsindicatie: 30,00 –  35,00 euro (37,5 cl))
Chris & Andrea Mullineux richtten in 2007, na hun 
verblijf bij wijnhuizen in Frankrijk, Zuid-
Afrika en Californië, hun wijndomein Mul-
lineux Family Wines in Swartland (60 kilo-
meter ten noorden van Kaapstad) op om er 
terroir-expressieve wijnen te produceren van 
de graniet-, schist- en ijzerhoudende bodems 
van de regio. De Chenin-druiven worden en-
kele weken buiten in de schaduw gedroogd 
tot ze half ingedroogd zijn. Het vocht dat op 
natuurlijke wijze uit de bessen is verdampt, 
zorgt voor geconcentreerde smaken, zuurte-
graad en suiker. De druiven half verschrom-
peld tot rozijnen werden gekneusd en geperst 
in hele trossen en overgebracht in oude Franse vaten van 
225 liter. De gisting gebeurt in oude vaten (minimum 
vijfde jaargang) met inheemse gisten en kan tot een jaar 
duren. De gisting werd op natuurlijke wijze gestopt toen 
de gist niet verder kon gisten De wijn wordt ongefilterd 
gebotteld. De intens diep goudgele Mullineux Straw 
Wine 2020 biedt een weelderige, intense neus van ge-
droogde perziken, abrikozen, marmelade en geconfijte 
mandarijnschil, met hartige, nootachtige aroma’s van 
amandelen, marsepein en honing. In de mond geconcen-
treerd fruit en een laag alcoholgehalte. Door de zuren 
evenwichtig en fris ondanks 362g/l restsuiker. Een frisse 
en zeer lange afdronk van gedroogde abrikozen. De wijn 
wordt het best gekoeld geserveerd op 8 °C bij nagerech-
ten op basis van amandelen of exotisch fruit. De produc-
tie van deze meditatiewijn bedroeg 7.276 flessen. 

Black Chalk Classic 2016 English Sparkling 
Wine England
Black Chalk, Shop and Tasting Room, The 
Old Dairy, Fullerton Road, Andover SP11 
7JX, England, Great Britain
(Prijsindicatie: 37,50 –  42,00 euro (75 cl))
In de wijnrubriek ‘Glas op de wereld’ van januari 
2022 werd de mousserende wijn uit Hampshire 
besproken, Black Chalk Classic 2016, een assem-
blage van 49% Chardonnay, 34% Pinot Meunier 
en 17% Pinot Noir van eignenaar-wijnmaker Ja-
cob Leadley en zijn schoonbroer-medeoprichter 
Andrew Seden. De aanblik van Black Chalk 
Classic 2016 English Sparkling Wine is met kleine en 
fijne constante belletjes. In de intens 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 alco-
holgehalte, strak aanzettend, presenteert zuivere fruit-
smaken 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 langous-
tines, magere visgerechten (kabeljauw, tong, koolvis, 
schelvis of zeeduivel). Op dronk tot 2026.

Brazin Old Vine Zinfandel Lodi 2017 USA
Brazin Cellars, Manteca, California, USA
(Prijsindicatie: 20,60 euro (75 cl))
Voor de wijnrubriek‘Glas op de wereld’ van ok-
tober 2021 werd Brazin Old Vine Zinfandel Lodi 
2017 USA geproefd, een wijn die komt uit de koe-
le kustwijngaarden van Monterey, de Lodi Valley. 
Dit gebied bevindt zich op 160 km ten oosten van 
San Fransisco, langs de delta van de Sacramento-
rivier, aan de voet van de Sierra Nevada. De bijna inkt-
kleurige Brazin Old Vine Zinfandel Lodi 2017 ontwik-
kelt in een neus vanille, chocolade, mokka, braambes, 
zwarte kers, zwarte bes met kruidige (peper, kaneel) 
en rokerige tonen. In de geconcentreerde mond intense 
smaken van pruimen, chocolade en tonen van mokka en 
vanille. Rijke, geïntegreerde tannines en evenwichtige 
zuren. Geserveerd op kamertemperatuur (15 à 18°C ), 
perfect bij langzaam geroosterde varkensribbetjes of 
lamsvlees, gegrilde biefstuk met kruiden of pittige kip-
curry, maar ook bij krachtige, pittige pastagerechten. Op 
dronk tot 2026.

Cantina St Michael-Eppan Sanct Valentin 2018 
Chardonnay Südtirol Alto Adige DOC
Via Circonvallazione, 17-19, 39057 Appiano sulla 
strada del vino BZ, Italië
(Prijsindicatie: 21,90 euro (75 cl))
Voor Wegwijs september 2021 werd Cantina St. 
Michael-Eppan Sanct Valentin 2018 Chardon-
nay Südtirol – Alto Dige DOC geselecteerd. De 
Chardonnay-druiven zijn afkomstig van op het 
zuidoosten en zuidwesten gelegen wijngaarden 
met zandige kalkgrind op een hoogte tussen 450 
en 550 meter. Cantina St. Michael-Eppan Sanct 
Valentin 2018 Chardonnay Südtirol – Alto Dige 
DOC, strogeel met een lichtgroene weerspiege-
ling is een topwijn, waarvan er maximaal 4.000 
flessen werden geproduceerd! In de mond 
krachtig en mineraal. Perfect evenwicht, goed samenge-
stelde zuurgraad en uitstekend rijpingspotentieel. Licht 
gekoeld geserveerd, aan 10-13°C, past Cantina St. Mi-
chael-Eppan Sanct Valentin 2018 Chardonnay Südtirol 
– Alto Dige DOC, goed bij stevige gerechten zoals fritto 
misto (gefrituurde zeevruchten), porcini-paddenstoelen-
ravioli met roomsaus en risotto met Graukäse kaas en 
chili. Alsook bij gebraden kip en Wiener Schnitzel. Te 
drinken tot 2028.
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De kist klassewijnen 2021 omvat volgende wijnen in alfabetische volg-
orde :
Black Chalk Classic 2016 English Sparkling Wine England
Brazin Old Vine Zinfandel Lodi 2017 USA
Cantina St Michael-Eppan Sanct Valentin 2018 Alto Adige DOC Italia
Château Changyu  Moser XV Cabernet Sauvignon-Blanc de Noir 2018 Helan 
Mountain Range China
Château Marsyas Rouge 2014 Vallée de la Békaa Liban
Cheval des Andes 2017 Mendoza 
Daniel Chotard Cuvée Le Chant de l’Archet Sancerre 2018 France
Domaine des Marnières Pinot Noir Cuvée Parcellaire 2020 België
Grace Cuvee Misaawa 2017 Wine of Yamanashi Japan
Mullineux Swartland 2020 Straw Wine South Africa
Silverthorn 2017 The Green Man Bottle Fermented Methode Cap Classique 
Brut South Africa
Weingut Pfeffingen 2019 Riesling Trocken Weilberg, VDP.Grosse Lage

Erelijst
Wijn van het jaar Wegwijs
2021 Daniel Chotard Cuvée Le Chant de l’Archet 
Sancerre

2020 Domaine Didier Dagueneau Blanc Fumé 
2019 Adega de Favaios 1980 Moscatel do Douro 
2018 Quinta das Lamelas +40 Years Old White Port
2017 Château de la Gardine l’Immortelle Châteauneuf-du-Pape 2015
2016 Devaux Cuvée D
2015 Agricola Querciabella – Carmentina 2007
2014 Chassenay d’Arce Cuvée Confidences Rosé Brut

Château Changyu  Moser XV Cabernet Sauvignon-
Blanc de Noir 2018 Helan Mountain Range China
Chateau Changyu Moser XV Co.Ltd. Jinfeng Dis-
trict, Yinchuan, Ningxia, China
(Prijsindicatie: 12 euro)
Voor ‘Glas op de wereld’ van augustus 2021 
werd de prijsvriendelijke Château Changyu  
Moser XV Cabernet Sauvignon-Blanc de 
Noir 2018 Helan Mountain Range China 
geselecteerd. De joint venture wijn tussen 
de Oostenrijkse Lenz Moser en het Chinese 
wijndomein Changyu wordt geproduceerd 
sedert 2015. De kleur, de textuur en het 
smaakprofiel van Chateau Changyu Moser 
XV Blanc de Noir- Cabernet Sauvignon 
verrassen de wijnwereld. Chateau Changyu 
Moser XV Blanc de Noir- Cabernet Sauvig-
non 2018 toont zich met een kleine hint van 
rosé in het glas. Aroma’s van aardbei, per-
zik en appel met bloemige en kruidige tonen 
(witte peper) en een verfrissende grapefruittoets beto-
veren de neus. De mond biedt voldoende zuurheid om 
de frisheid te bewaren en exotisch fruit met een lange, 
fruitige afdronk. Deze rosé is te drinken en niet geschikt 
om te rijpen. Gekoeld te serveren (7 à 10°C) als aperi-
tief of begeleider van gestoomde vis en kip, loempia en 
noedels. 

Château Marsyas Rouge 2014 Vallée de la Békaa 
Liban
Kefraya Village, Jeb Jannine Road, Bekaa Valley, 
Lebanon, Kefraya, Libanon
(Prijsindicatie: 31,95 –  24,95 euro (75 
cl))
De wijnrubriek ‘Glas op de Wereld’ bracht 
ons in november 2021 naar de rode, klei-
achtige bodem op 900 m hoogte in het 
zuidelijke deel van de Bekaa-vallei in Li-
banon. Chateau Marsyas Rouge 2014, een 
Bordeaux-blend van : 55% Cabernet Sau-
vignon, 20% Syrah, 10% Merlot, 10% Pe-
tit Verdot en 5% Cabernet Franc, rijpte 12 
maanden op Franse eiken vaten, waarvan 
een derde nieuw. De intense neus geurt naar 
zwart fruit (braambes, zwarte kers, zwarte 
bes), vanille, chocolade, leer, hints van zoethout en pe-
perige tonen. De mond met een gemiddelde zuurgraad, 
hoog alcoholgehalte en geïntegreerde tannines, is krach-
tig en vol met smaken van zwart fruit (kers) en peper. 
Chateau Marsyas Rouge 2014 Vallée de la Békaa kan 
nu gedronken worden, maar laat zich verder rijpen tot 
15 jaar na de oogst. Geserveerd op kamertemperatuur 
(15°C-18°C) vormt hij een uistekende begeleider voor 
gegrilde vleesgerechten (lamsvlees).

Cheval des Andes Mendoza 2017 Argen-
tina
Terrazas de los Andes, Luján de Cuyo, 
Mendoza Province, Argentinië
(Prijsindicatie: 91 euro (75 cl))
Cheval des Andes Mendoza is een gemeen-
schappelijke onderneming van Chateau 
Cheval Blanc en Terrazas de Los Andes. 
De wijngaarden liggen op grote hoogte in 
twee van de meest vermaarde subregio’s 
van Mendoza: Las Compuertas in Luján de 
Cuyo, de oudste en meest klassieke wijn-

bouwregio van Mendoza, en La Consulta, in de voor-
name regio van de Uco-vallei, verder naar het zuiden. 
Cheval des Andes Mendoza 2017, een assemblage van 
60% Malbec en  40% Cabernet Sauvignon, wordt om-
schreven als een ‘Grand Cru’ uit Argentinië. Deze wijn 
combineert de levendige en intense expressie en sap-
pigheid van Argentijnse Malbec met de strengheid, 
elegantie en de elegantie van Cabernet Sauvignon en 
de know-how van Château Cheval, Grand Cru Classé 
A uit Saint-Emilion. De robijnrode Cheval des Andes 
Mendoza 2017 met granaatrode weerspiegelingen biedt 
een frisse, complexe neus met braambes, tabak, vanille, 
chocolade en leer. De aanzet in de mond met stevige, 
zachte tannines is soepel en rijk. Elegant, evenwichtig 
en vol. Lange afdronk. De wijn laat zich drinken op ka-
mertemperatuur (15°C-18°C) als metgezel van steak met 
gegrilde groenten, gevogelte of lamsvlees. Nog jong om 
te drinken, maar laat zich rijpen tot 2040.

Domaine des Marnières Cuvée Parcellaire Cuvée 
Pappy 2020 Belgique
Domaine des Marnières, Chemin du Roi 11, 4608 
Warsage, België
(Prijsindicatie: 14,50 euro (75 cl))

In 1995 startte fruitteler Benoît Heggen in 
het dorp Warsage, in het hart van het Land 
van Herve, met wijnbouw met de aanplant 
van wijnstokken naast zijn huis. Momen-
teel omvat de wijngaard uit vier percelen 
op klei- tot silexbodem met kalkachtige 
ondergrond 3,5 hectaren. Hij beperkt zijn 
rendementen tot 25 hl/ha om zo het beste 
uit het fruit te halen. De alcoholische en 
malolactische gisting van deze Pinot Noir 
vonden plaats in inox kuipen. De wijn 
rijpte 7 maanden op eiken vaten.  Domaine 
des Marnières Cuvée Parcellaire Cuvée 
Pappy 2020, intens robijnrood, geurt in-
tens naar kers, rode bes en braam met 
tonen van kruidnagel, cacao en tabak. De 
ronde mond smaakt naar rood fruit en hints van koffie. 
Vol, soepel en evenwichtig, Lange afdronk. Opgediend 
aan 15 – 16°C past deze Domaine des Marnières Cuvée 
Parcellaire Cuvée Pappy 2020 uitstekend bij rood vlees. 
Op dronk, maar laat zich bewaren tot 2026.

Silverthorn 2017 The Green Man Bottle Fermented 
Methode Cap Classique Brut South Africa
R317, Robertson, 6705, Zuid-Afrika
(Prijsindicatie: 25,50 euro)
The Green Man werd eind januari 2018 met de hand 
geoogst in de vroege ochtenduren. De druiven werden 
per volle tros geperst met een zeer lage recovery rate 
van slechts 600 liter per ton. De gisting vond 
plaats in een roestvrijstalen tank bij 15 gra-
den Celsius en een klein deel werd in va-
ten gegist om de complexiteit te vergroten. 
De tweede gisting vond plaats in de fles en 
de wijn verbleef minimaal 24 maanden op 
het bezinksel, dat handmatig (remuage en 
dégorgement) werd verwijderd. De totale 
productie bedroeg 15.796 flessen (750ml) en 
490 magnums. De rijke, fijne, mousserende 
droge wijn Silverthorn 2017 The Green Man 
presenteert zich in een levendige groengele 
tint met fijne belletjes en een fijne mousse. 

In de neus frisse aroma’s van groen fruit (appel), wit 
fruit (perzik) en tonen van bloemen (acaciabloesem) on-
dersteund door een subtiele hint van mineraliteit en een 
zweem van versgebakken brioche en biscuit. In de mond 
een elegante structuur, die zorgt voor een zachte explosie 
van bubbels in de mond en een lange, romige afdronk. 
Deze wijn is een subliem aperitief, maar past ook per-
fect bij rauwe zeevruchten, bij kaviaar, bij ganzenlever, 
bij schaal- en schelpdieren (Sint- Jakobsschelpen, kreeft, 
krab en langoustines) of bij verse kazen. Serveren op 
8°C.

Weingut Pfeffingen 2019 Riesling Trocken Weilberg, 
VDP.Grosse Lage
Weingut Pfeffingen, Pfeffingen 2, 67098 Bad Dürk-
heim, Deutschland
(Prijsindicatie: 25,50 euro)
De selectie van 2019 Riesling Trocken Weil-
berg, VDP.Grosse Lage van het wijnhuis 
Pfeffingen-Fuhrmann-Eymael in Bad Durk-
heim in het Duitse wijnbouwgebied Pfalz 
geselecteerd, gebeurde op maandag 6 sep-
tember op Riesling, Pinot & Co in De Ark 
in Antwerpen. De 15 ha-wijngaard is aange-
plant met de witte druivensoorten Riesling, 
Pinot Blanc, Gewurztraminer en Scheurebe, 
evenals de rode rassen Pinot Noir en Dorn-
felder. De bodems hebben een hoog gehalte 
mergel en zandgrond. wondermooie Riesling 
2019  Trocken Weilberg, VDP Grosse Lage 
bekoort mij nog het meest: een fris, complex 
boeket met intense aroma’s van appel en abri-
koos. Heldere, vrij koele, ietwat fris-groente 
citrus-steenvruchtengeur met florale nuances 
en een hint van donkere bessen. Rijp, sappig, 
zeer licht warm fruit, plantaardige, gistige en delicaat 
nootachtige aroma’s, een vleugje rode en zwarte bessen, 
levendige zuurgraad, persistent, zekere kracht en diep-
te, hints van pesto op de achtergrond, matige zoetheid, 
krijtachtige mineraliteit, zeer goede, strakke, sappige 
afdronk.  
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Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

ErgoPlus® De uitneembare nekrol van hoogwaardige Talalay-
latex ondersteunt je nekwervels maximaal in elke slaaphouding. 
De bovenste compartimenten met latex of synthetische vulling 
zijn gezoneerd. De zijkanten zijn iets meer gevuld  om je hoofd 
correct te ondersteunen als je op je zij ligt.  De middenvulling is 
zachter, wat ruglig aangenamer maakt.

ErgoSupport® Dankzij de hoogwaardige latexvulling biedt 
ErgoSupport® je uitzonderlijk ligcomfort. De kenmerkende vorm 
sluit mooi aan op je schouders en stimuleert een  correcte houding 
van je nekwervels. 

Ergosleep® Het hoofdkussen dat perfect aansluit bij jouw SLAAP-
DNA®. Bestaat uit 3 lagen 100% Talalay-natuurlatex, te combineren 
volgens je slaapbehoeften. Getest en goedgekeurd door de Rode 
Duivels. Ergonomisch slapen doe je in een bed 

dat je perfect ondersteunt en afgestemd 

is op jouw lichaam. Het is jouw idea-

le combinatie van bedbodem, matras en 

hoofdkussen. Zo ervaar je optimaal slaap-

comfort. En word je wakker zonder rug- 

of nekpijn. Klaar voor een nieuwe dag.

Ergonomisch slapen

Streven naar een 
gezonde nachtrust

Sleeplife® steunt langdurig zieke kinderen. 
Voor een beter schoolleven. 

Voorkom nekpijn met een neksteunkussen
Word je wakker met nekpijn? Dan is de kans groot 

dat je hoofdkussen niet bij je lichaam past. Het juiste 

ergonomische  kussen ondersteunt je hoofd, nek en 

hoge rugwervels. Je hals ontspant maximaal en je ont-

waakt met een uitgeslapen gevoel. Zonder nekpijn. 

Er is altijd een Sleeplife®-winkel in jouw buurt. Kom gerust langs voor slaapadvies op maat van jouw leven. 

ErgoPlus®

De uitneembare nekrol van hoogwaardige Talalay-latex 

ondersteunt je nekwervels maximaal in elke slaaphouding. 

De bovenste compartimenten met latex of synthetische 

vulling zijn gezoneerd. De zijkanten zijn iets meer gevuld 

om je hoofd correct te ondersteunen als je op je zij ligt. 

De middenvulling is zachter, wat ruglig aangenamer maakt.

ErgoSupport®

Dankzij de hoogwaardige Talalay-latexvulling biedt 

ErgoSupport® je uitzonderlijk ligcomfort. De kenmerkende 

vorm sluit mooi aan op je schouders en stimuleert een 

correcte houding van je nekwervels. 

Ergosleep® Het hoofdkussen dat perfect aansluit bij jouw 

SLAAP-DNA®. Naast zijn unieke ergonomische vorm kan je 

gemakkelijk een Talalay-steunlaag en/of -nekrol inbrengen 

voor extra ondersteuning.

www.sleeplife.be

te lage slaaphouding te hoge slaaphouding correcte slaaphouding

Openingsuren: 

di-vr: 09u30-18u30 · za: 09u30 - 18u00

zondag en maandag gesloten

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1124

Voorkom nekpijn met 
een neksteunkussen

Word je wakker met nekpijn? Dan is 
de kans groot dat je hoofdkussen 
niet bij je lichaam past. Het juiste  
ergonomische  kussen ondersteunt 
je hoofd, nek en hoge rugwervels. Je 
hals ontspant maximaal en je ontwaakt 
met een uitgeslapen gevoel, zonder 
nekpijn.
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