
Nr. 120 - Maart 2022                            19070

Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/3 en 2/4 teksten dienen binnen 
te zijn 12/3 op onderstaand adres of via email. Alle info in verband 
met publiciteitstarieven en het plaatsen van teksten via e-mail:
info@dewegwijs.be of telefonisch (14u tot 20u): 0478 97 87 11.

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

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

9070
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Public

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

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

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

Komt een juwelier aan huis?
Ontdek Christiaan Van Bignoot zijn exclusieve

service aan huis.

www.christiaanvanbignoot.com

T 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

Demba Bun ging terug
naar Gambia - Blz. 10

Geen interesse voor
fusie - Blz. 28
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Sticker ‘WegwijsOK’
In de brievenbussen waarop een sticker ge-
kleefd is met vermelding ‘geen reclamedruk-
werk’ / ‘geen reclamefolders’, mogen wij geen 
Wegwijs bussen. Indien dit bij u het geval is, en 
je wil Wegwijs wel ontvangen, kan je steeds 
een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen (Ivonna Ne-
vejanstraat 30, 9041 Oostakker of via mail: 
info@dewegwijs.be). Wij komen dan een stic-
ker ‘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...

• Arno Monsecour: boek als voedingsexpert ............  8

• Demba Bun ging terug naar geboortedorp ...........  10

• Inbraakdetectiesysteem: geen luxe ! ......................  12

• Digitale trekking Middenstandsactie Heusden ......  14

• Illusoir gaat van start ...............................................  16

• Kerk Westveld wordt veilinghuis ............................  17

• Werken aan Dampoort lopen vertraging op .........  20

• FC Destelbergen wil aan de top blijven .................  24

• Wonderwijs wint boekenpakket .............................  26

• Politieke partijen: nog geen fusieplannen .............  28

• 400 zwarte elzen weggegeven in de Zoetenhof ...  30

• Bevolkingscijfers bekeken .......................................  31

• Vereniging in de kijker: De Kadullen .....................  38

• Schepen De Sutter verlaat lokale politiek ..............  43

• Wat weten we over straatnamen? .........................  46

• Ibtisam Gardabou mikt op E.K. ...............................  47

• Elvira Claeys nu 102 .................................................  49

• Moeilijk vrachtverkeer in ‘Ten Bosse’ .....................  50

• Marianne treedt in voetsporen van vader .............  52

• Onze 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
Betonmolen voor doe-het-zelver. 
Prijs 30 euro. Alle info: 0476-850925

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

TE KOOP
Badkamermeubel met 
ruime spiegelkast mag weg 
voor 150 euro.
Gsm 0498-908061

TE KOOP
Mountainbike Thompson, 
wit, schijfremmen, nieuw 
aangekocht, slechts 1000 km 
gereden, weg om medische 
redenen, 2 sets banden (MTB en 

baan), recent onderhoud, 485 euro,
Tel 0473/89.25.29

TE KOOP wegens overlijden
Bed- en badlinnen, wafelijzer, naaimachine, 
tuingerief, kledij, enz.  Alles goede staat. Te 
bezichtigen na afspraak: 0475-95 58 46

TE HUUR
Zonnige studio te Middelkerke, lateraal 
zeezicht, 2/4 pers (geen rokers, geen dieren). 
Beschikbaarheid, Prijs, foto's, info: 0496-720713.

TE KOOP
Tuinset, 1 tafel 80x80, 6 stapelbare stoelen.
Prijs 70 euro.
Info: 0473-33 69 37

TE KOOP GEVRAAGD
Comfortabele lichtgewicht opvouwbare rolstoel, 
alsook verstelbare krukken. Tegen degelijke prijs 
aub. Tel. 0496-79 46 14

TE KOOP
Badkamer meubels 
wegens verbouwing: 
Ligbad + douchescherm, 
dubbele lavabo 
+ onderkasten, 
spiegelkast + verlichting. 
2 Hangkasten alles 
in hoogglans wit. 1 
Radiator,  1 hangtoilet . 
Prijs: 900 euro 
GSM: 0496 81 74 54

TE KOOP
Brievenbus: 1 jaar gebruikt
de sticker(2) is verwijderd.
Prijs: o.t.k
Tel.: 0478-572301
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Verkocht in
Sint-Amandsberg
• Te renoveren woning
 in rustige omgeving
• Zuidgerichte tuin
• EPC: 298 kWh/m2

WENST U OOK UW
EIGENDOM TE VERKOPEN OF TE 
VERHUREN? AARZEL NIET ONS 
TE CONTACTEREN:

Buurtrestaurant
LDC De Reinaert

Sinds begin dit jaar is er een en ander gewij-
zigd voor het Buurtrestaurant. De Directie 
Zorgband Leie & Schelde heeft beslist dat alle 
betalingen van de maaltijden voortaan via fac-
tuur moeten gebeuren. Wie komt eten krijgt 
dus een maandelijkse factuur in de bus voor 
alle maaltijden waarvoor men reserveerde. 
Tijdig afgezegd maaltijden worden niet aan-
gerekend. De nieuwe tarieven zijn 8,5 euro of 
voor sociaal tarief 5 euro. Vanaf 1 maart zal 
een dagschotel bestaan uit drie gangen: soep 
met beschuit, groenten, vlees en aardapellen 
(of pasta/rijst) en een dessert. Enkel water is 
nog voorzien op tafel. Op vrijdag is er keuze 
tussen vlees of vis. Reserveren doe je drie da-
gen op voorhand. – (D.D.)

Leven in de Kollebloem
Noteer alvast een van de vaste activiteiten die dit jaar zeker zal georganiseerd worden: “Le-
ven in de Kollebloem”. De activiteit is gepland op zondag 26 juni. Daarbij worden tal van 
leuke activiteiten georganiseerd voor jong en oud in het prachtige natuurlijke kader van 
de Kollebloem in Heusden. Tegelijkertijd is er een markt waar je naar goede gewoonte kan 
kennismaken met duurzame, artisanale producten en lokale en regionale klimaatbewuste 
organisaties. Lokale verenigingen, regionale producenten en hobbyisten zijn welkom om 
deel te nemen aan de duurzame markt en mogen zich melden bij de dienst Duurzaamheid: 
duurzaamheid@destelbergen.be – (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.

Wenskaarten
MONDMASKERS:

Doos (50stuks): 7,50 euro
Twee dozen: 12 euro

UW ADVERTENTIE IN WEGWIJS?
0478-97 87 11 of info@dewegwijs.be

DRUIVELAAR
2022:

Laatste
stuks !

Politie int boetes
bij verkeerscontrole
De politiezone Rhode & Schelde heeft bij een grootschalige con-
trole in de dagen tussen januari en februari, samen met de be-
lastingsdiensten flink wat automobilisten gecontroleerd. Daarbij 
werd voor enkele duizenden euro’s aan niet betaalde belastin-
gen gerecupereerd.

De controles hadden plaats met de hulp van ANPR-camera’s die 
nummerplaatherkening omvatten. De politie stond opgesteld op 
de Dendermondesteenweg in Destelbergen, de Brusselsesteen-
weg in Melle en de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke. Bij die 
controles werden ook vijf chauffeurs betrapt met een vervallen 
keuringsbewijs. – (D.D.)
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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 

'Crea workshop’: Lente/Pasen
We maken een fijn bloemstuk voor op tafel.
Een combinatie van ringen bekleed met ju-
te die rond een rond oasis cilindertje zit in 
een schaaltje. Daarin  werken we met natuurlijke materialen 
en extra paasversiering. In zachte pasteltinten (foto is voor-
beeld, niet identiek).

Ook deze keer houden we toch rekening 
met de Coronamaatregelen en splitsen 
we de workshop op in twee groepen, een 
groep in de namiddag om 15.00 uur en 
een groep ’s avonds om 19.30 uur. Uiter-
aard met een beperkt aantal en de nodi-
ge veiligheidsmarge in acht genomen. Een 
mondmasker  + covidpas is noodzakelijk.

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

Ben je creatief of wil de uitdaging aangaan?
Schrijf je dan vlug in!

Deze crea-avond gaat door op vrijdag 25 maart. Je hebt keu-
ze om te starten om 15 uur of om 19.30 uur. Telkens in Dien-
stencentrum Heusdendorp 2, Heusden. 
Prijs: 5 euro inschrijving + extra materiaal, oasisvorm, bloe-
men en groen. Meebrengen: vod, schort?, tuinschaar, scherp 
aardappelmesje. Eventueel kartonnen doosje om je stuk vei-
lig op te bergen.

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

VIVA- Socialistische Vrouwen Vereniging
Afdeling DESTELBERGEN / HEUSDEN

Koop bij de lokale
handelaars.

Je vindt er zeker
wat je zoekt !
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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 MAART bij ons binnen zijn. 
Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

Win een waardebon van
100 euro, geschonken door 
Lingeriezaak Aphrodite

Praatcafé Nenuphar
Dendermondesteenweg 670 - Destelbergen

Info: 0479-73 15 48

IEDEREEN WELKOM ! - BILJARTCLUB

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

Ook zondagnamiddag! Woensdag gesloten

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

We vroegen aan onze lezers:

Welke oldtimer wagen vind je het mooist ?

A. NSU
B. DAF
C. LADA   

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. oranje-blauw 25%
B. groen-bruin 37%
C. paars-geel 38%

Er waren 199 deelnemers
Winnaar werd Eric De Ganck, 
Wellingstraat, Heusden (25,38,37). 
Hij gokte best. Zijn echtgenote 
ging de waardebon van 100 euro 
afhalen bij Lingerie ’t Vijgeblad in 
Destelbergen. Proficiat

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Simonne Huylebroeck, 
Christiane Van Laere,
Elie Piers,
Carine De Smet,
Cecil Veilliard,
Guy De Wilde,
Patrick Vermeiren,
Vincent Decuypere.

Proficiat !
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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.

©
 E

LO
M

I

Van cup A tot Oh!
Specialiteit: lingerie en badmode in grote cupmaten

Wegwijs2022-03 Elomi.indd   1 14/02/2022   16:26
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M

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

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

Gratis
prijsofferte

Specialist
MD - CHAUFFAGE

MIKE DOBBELS

Het boek bevat een praktisch vijf-stappen-
plan om u wegwijs te maken, maar ook om 
op een efficiënte manier gewicht te verlie-
zen. Maar afvallen doe je volgens hem ook 
meer met je hoofd dan met je maag. Arno is 
een internationaal gecertificeerd PN expert, 
mindsetcoach en gediplomeerd diëtist, maar 
het boek gaat over veel meer dan je denkt. 
Het is een verhaal dat tot nadenken stemt.

Ex-Heusdense voetbalprof is voedingsexpert

Arno Monsecour helpt u met boek bij uw eet- en beweegpatroon
Heb je al eens voor de spiegel gestaan met de gedachte: “Ik heb al zo 
hard gewerkt, zo hard mijn best gedaan, maar tevergeefs. Ik had al veel 
verder moeten zijn met mijn gewicht. Met mezelf, mijn lichaam, mijn eet- 
en beweegpatroon, kortom ja misschien ook wel met mijn leven”. Wil 
je verlost zijn van emotioneel eten en eetbuien, dan moet je het boek 
“Verlost van verleiding” van Heusdenaar Arno Monsecour eens lezen.

Arno Monsecour (26) is vooral ook gekend 
als een ex-profvoetballer van toen nog 
Sporting Lokeren, maar nu naast een ras-
echte Heusdenaar vooral een begenadigd 
voedingsexpert. Hij was al diëtist toen hij 
nog profvoetballer was, want hij combi-
neerde voetbal met zijn hogere studies. Ar-
no is niet aan zijn proefstuk toe, hij heeft 
al wat ervaring op de teller staan. Hij is 
ook niet de zoveelste voedingsexpert die 
met een wondermiddel uitpakt, maar wel 
iemand die inzicht heeft in wat voeding 
kan teweegbrengen bij de mens. Arno had 
eerder al wat gespreksavonden achter de 
rug, waarin hij zijn theorie kon uiteenzet-
ten: “Gewapend tegen verleiding”. En dat 
ging heus niet over diëten, maar eerder 
over een mindset, een combinatie van voe-
ding en beweging, maar ook over ontspan-
ning, slaap en omgeving. Hij deed dat eerst 
in zijn eigen gemeente, bij wijze van ken-
nismaking. Zo trok hij veel mensen over de 
streep, wat later volgde uit zijn gesprekken 
een boek: “Verlost van verleiding”, uitge-
geven bij Lannoo in 2020. Inmiddels is Ar-
no een gewaardeerde voedingsexpert, met 
bijna 6000 lezers. Zijn boek is een eyeope-
ner, zijn werk werd al geroemd in de me-
dia. Ook in Wegwijs hebben we er al eens 
melding van gemaakt, maar nu hadden we 
een interview met voedingscoach Arno, en 
over zijn boek.

Wij hebben eerst het boek gelezen, zodat we 
meteen wisten waar het om gaat. Het is dus 
geen dieetboek, maar een boek over 80% 
mindset en 20% strategie, op zich een speci-
fieke aanpak. “Alles begint bij een gezonde 
mindset” benadrukt Arno, en hij schrijft dat 
ook in zijn boek. “Teveel mensen hebben last 
van overgewicht, obesitas, en gaan dan voor-
al emotioneel eten en zorgen voor eetbuien. 
Het is een vraag die ook mij bezig hield en 
waarop ik een antwoord heb gezocht en uit-
eindelijk gevonden”, vervolgt Monsecour. 
“In mijn boek ga ik niet vertellen wat je mag 
eten en wat je beter laat, dat weten mensen 
vaak meestal al wanneer ze bezig zijn met 
hun gewicht. Mijn visie is kennis omzetten 
in de praktijk, de combinatie van eten en de 
manier van leven of sporten, zeg maar be-
wegen”.
Arno besteedt veel energie aan het denkpa-
troon van zijn cliënten. “De meeste mensen 
weten wel wat ze moeten doen, maar ze fo-
cussen vaak op foute zaken, wat leidt tot te-
leurstellende resultaten. In mijn boek pak ik 
dit anders aan: we zoeken de juiste mindset, 
waarbij we in de juiste versnelling geraken, 
zodat ze eindelijk werk kunnen maken van 

Arno in actie als profvoetballer. (©D.D.)

Arno met zijn 
boek. (©D.D.)
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

een gezond eet- en leefpatroon. En ja daar 
komt ook wel beweging bij kijken, maar 
het draait allemaal rondom de persoon in 
kwestie, niet wat de partner, de collega, 
vriend of vriendin denkt dat het doel is of 
zou moeten zijn”.
Arno Monsecour heeft zelf enkele be-
langrijke levenslessen getrokken uit zijn 
voetbalcarrière, die helaas door omstan-
digheden te vroeg is afgesloten. Sporting 
Lokeren ging in faling, en ook de carriè-
re als profvoetballer van onze Heusdenaar 
was daardoor geen lang leven bescho-
ren. Gelukkig had hij midderwijl geop-
teerd voor extra studies diëtist. Hij zette er 
sportief zelf een punt achter na het faillis-
sement van Lokeren.  Maar hij had wel en-
kele levenslessen geleerd, zoals hoe je een 
droom omzet in doelen en vervolgens in 
haalbare actiepunten. Of beter nog de les 
waaruit blijkt dat karakter en wilskracht 
alleen niet zaligmakend zijn, en hoe je de 
strijd met jezelf kan loslaten. 
Arno is de broer van Nora Monsecour, de 
transgender danseres die zelf hard heeft 
moeten vechten voor haar doel: de erken-
ning. Nora was ook voor Arno de inspira-
tie om doelen na te streven. Hij wou zich 
maximaal ontplooien, fysiek én mentaal. 
En werd voedingsexpert met een doel: an-
dere mensen helpen. Vandaar het kantel-
punt dat hem typeert: het schrijven van 
een boek met goede en gedegen raad voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in een eet- 
en beweegpatroon. In het boek heeft Ar-
no het niet alleen over eten, dat natuurlijk 
ook, maar over veel meer. Het gaat er voor-
al over hoe je een relatie met eten kunt op-
bouwen, maar waarbij hij ook wat dieper 
gaat graven naar dé oplossing voor het 
eet- en beweegpatroon van de persoon in 
kwestie.
Arno Monsecour is beslagen in zijn vak als 
voedingsexpert, want eten heeft een on-
gelofelijke impact op veel verschillende 
levensdomeinen. Het boek gaat dus over 
veel meer dan alleen maar over eten, het 
gaat over een stappenplan. We willen hier 
niet in detail gaan, omdat je anders mis-
schien het boek niet eens gaat kopen of 
lezen. Wat we wel kunnen verklappen is 
dat Arno Monsecour naast voedingsexpert 
ook wel degelijk diëtist is, internationaal 
gecertificeerd Precision Nutrion L2 Expert 
en Mindset & Bewegingscoach. Hij weet 
dus waar hij over schrijft en wat de doe-
len moeten zijn om tot resultaat te komen. 
Hier de details uit de doeken doen zou niet 
fair zijn. Hij moet zijn beroep kunnen uit-
oefenen. Zijn missie is wel om zoveel mo-
gelijk mensen te helpen, naar een hoger 
level van voedingsbewustzijn te evolue-
ren. Hij is de auteur van “Verlost van verlei-
ding”, een praktisch 5-stappenplan, maar 
dan uitgebreid weergegeven in boekvorm 
en uitgegeven bij Lannoo. Het boek kost 
amper  19,99 euro. Te koop in de betere 
boekhandel of bij Arno Monsecour zelf in 
Heusden.

Manu Debruyne

grote collectie 
verlovings- en 
trouwringen 

voorjaarsactie 
-50% op tweede trouwring

juwelier                    goudsmid 

Karel Heylens 
Tramstraat 35  

9070    Heusden 
tel. 09 231 74 60 

www.juwelenheylens.be

openingsuren: 
dinsdag tot zaterdag 

van 9.30 tot 12.00u 
van 14.00 tot 18.30u 

zondag en maandag gesloten 
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

BLIJ WEERZIEN
“Die inwoners, en vooral mijn ouders, en 
mijn ex-club Busumbala waren niet alleen 
blij om mij eens terug te zien, het was ook 
alsof ik een gulle weldoener was. Maar 

Speler en ex-transmigrant van FC Destelbergen
kreeg oude uitrusting mee naar Afrika

Demba Bun ging eens terug
naar zijn geboortedorp in Gambia
We kunnen het ons zowat voorstellen. Als ex-inwoner van Bakau in 
Gambia terugkeren met een pak voetbalkledij, dan wordt je daar toch 
wel op handen gedragen zeker? Dat is wat speler Demba Bun van FC 
Destelbergen in de loop van januari allicht overkwam, toen hij tijdens 
de wekenlange competitiestop, samen met zijn kersverse bruid Lara 
op bezoek ging naar zijn geboortedorp in Afrika.

het was mijn voetbalclub die bereid was 
om de oude, maar nog best bruikbare spe-
lersuitrustingen af te staan, en ook mijn 
schoonpa zorgde voor een set truitjes en 
shorts, zodat ik die kon meenemen naar 

Gambia en Senegal”, zo vertelt Demba 
Bun. 
Het is een mooi verhaal van ex-transmi-
grant Bun, want dat is zijn voornaam. 
De 23-jarige speler met Afrikaanse roots, 
speelt af en toe in de fanion van tweede 
provincialer FC Destelbergen, waar hij nog 
wat zijn weg aan het zoeken is. Hij scoorde 
al enkele doelpunten, en heeft dus zeker 
talent, maar hij moet zich nog verder inte-
greren en dat weet hij. “Het is allemaal zo 
snel gegaan, want ik woon nu nog maar 
anderhalf jaar in België. Zo’n zes jaar ge-
leden ben ik als jonge knaap weggetrok-
ken uit Gambia, want er was daar voor mij 
weinig of geen toekomst. Mijn weg naar 
Europa was dan ook niet evident. Over 
land en zee, via allerlei Afrikaanse landen 
en woelige zeëen ben ik op zoek gegaan 
naar een betere toekomst zoals zovele an-
deren voor en na mij. Ook ik ging net als al 
die andere transmigranten op zoek naar 
een beter leven in Europa. In Gambia wa-
ren er destijds echt weinig kansen en op-
portuniteiten als jonge man van 17 jaar. Je 
mag wel zeggen dat er dagen van armoe-
de waren in Gambia, ook in het naburige 
Senegal. Ik koos er voor om iets te kunnen 
betekenen voor mijn familie, want veel 
toekomst was er niet in Gambia”, begint 
Demba Bun.
De jonge Afrikaan heeft duidelijk talent, 
maar het gaat allemaal zo snel. “Ik heb de 

De spelerstruitjes van FC Destelbergen 
die een nieuw leven krijgen in Gambia. 
(D.D.)
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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

eerste vijf jaar alleen in Italië gewoond. 
Als kelner werkte ik daar in een hotel in 
Madonna di Campiglio, terwijl ik toen de 
taal nog niet kende en nog alles moest 
leren. Mijn zus woonde wel al in België, 
dus via haar en mijn schoonbroer leer-
de ik uiteindelijk ook nog België en La-
ra kennen, die nu sinds mei van vorig 
jaar mijn vrouw is geworden. Nu ander-
half jaar later ben ik volop aan het inte-
greren in België. FC Destelbergen, maar 
vooral Lara helpt me daarbij ook enorm. 
Via mijn schoonvader, de papa van Lara, 
en lid van de Vuile Brakees in Heusden, 
kwam ik in contact met de trainer van FC 
Destelbergen. Ik mocht al snel een try-
out doen en werd vlug een deel van het 
team. Ik speel steeds met volle passie el-
ke match. Mijn voetbalskills leerde ik op 
jonge leeftijd door de lokale voetbalclub 
in Busumbala, in het westen van Gam-
bia. Die club draag ik voor altijd mee in 
mijn hart. In januari had ik nu de kans 
om eens terug te reizen naar Gambia sa-
men met mijn echtgenote. Want er was 
een voetbalstop door corona, en ik kon 
best een weekje weg naar Gambia met 
Lara, want die wou ook mijn roots wel 
eens zien. Het werd een tof weerzien 
in mijn dorp, want ik had van FC Des- 
telbergen als sponsoring ook nog een 
pak oude  gebruikte voetbaltruitjes, en 
vooral nieuwe truitjes en shorts van mijn 
schoonpa Gunnar meegekregen. Min-
stens vijf sets, ongelooflijk. Ik heb die 
voetbaluitrustingen daar nu een nieuw 
leven kunnen geven, je kan u echt niet 
voorstellen hoe gelukkig de spelertjes en 
de scholen van Busumbala en Bakau wa-
ren toen ze al die truitjes kregen.

WEDSTRIJD
Er werd meteen een voetbalmatch geor-
ganiseerd tijdens het Fifa Goal Project in 
Yundum. Maar ik was toch precies een 
teruggekeerde volksheld in mijn geboor-
tedorp, het is duidelijk dat ik daar enorm 
veel lachende gezichten heb gezien, en 
dat heeft op mij een enorme indruk na-
gelaten”, vertelt  Bun nog.
“Ik ben blij om nu Vlaamse vrienden 
te hebben in het team, maar ook daar-
buiten heb ik via mijn echtgenote La-
ra al veel vrienden gemaakt in Gent en 
Destelbergen. Ze zijn allemaal heel ver-
welkomend geweest voor mij, en daar-
voor ben ik enorm dankbaar want dat 
helpt voor een flink stuk bij mijn integra-
tie. Samen maken we nu van elke wed-
strijd eentje om nooit te vergeten. Ik ben 
dan ook heel dankbaar voor de kansen 
die ik hier in Destelbergen krijg. Ik hoop 
in de tweede helft van het seizoen nog 
meer een meerwaarde te zijn voor FCD 
en te tonen wat ik echt waard ben”, ver-
telt Demba Bun ons samen met zijn echt-
genote. Bun zelf spreekt vooral Engels, 
maar ook vlot Italiaans, maar toch ook 
al een aardig mondje Nederlands. Want 

hij wil zich echt goed integre-
ren in zijn nieuwe land. Met 
Lara heeft hij daar de gedroom-
de vrouw in gevonden, en het 
klikt. Ze is dan ook psychosoci-
aal begeleidster bij PAG-ASA. 
Demba Bun en Lara beslui-
ten: “We willen heel het be-
stuur, het team en de trainers 
Tim Bossaert en Benny Bontinck 
bedanken voor alles wat ze 
voor Bun en ons al hebben ge-
daan. En we kijken uit naar nog 
meer avonturen die de integra-
tie nog meer zullen helpen re-
aliseren”. Bun tot slot: “Ik wil 
ook mijn schoonvader Gunnar 
Vander Hoeven bedanken voor 
alle hulp die ik krijg. Hij heeft 
veel gedaan voor mijn integra-
tieproces en hij geeft mij tel-
kens ook de nodige steun. Bij 
elke match is hij trouwe sup-
porter. En ja ik voel mij hier nu 
thuis, het is een droom die uit-
komt, en ik weet echt wel van-
waar ik kom”, grapt hij tot slot. 
En Lara weet dat het juist is.

Manu Debruyne

Demba en 
Lara op hun 
trouwdag.

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020
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Wauter Muys
Schaessestraat 15A Unit 22
9070 Destelbergen 

Meer dan elders worden in Melle, Merelbe-
ke, Oosterzele en Destelbergen inbraken ge-
pleegd. Wie even goed nadenkt weet dat niet 
alleen in onze gemeente, maar vooral in de re-
gio veel op- en afritten zijn van snelwegen, en 
veel drukke Gewestwegen. We gaan ze niet op-
sommen, als lezer ken je ze ook wel allemaal. 
De politie weet dat dieven daar vaak handig 
gebruik van maken om hun slag te slaan, om 
dan plots in het niets te verdwijnen. Wauter 
Muys, zaakvoerder van MVDH-Security uit de 
Schaessestraat in Destelbergen is goed op de 
hoogte van de inbraakcijfers. Hij weet dat het 
hier geen overbodige luxe is om een inbraak-
detectiesysteem te installeren. “De kans dat je 

MVDH-Security is erkende installateur van alarmsystemen

In onze regio is een inbraakdetectiesysteem
geen overbodige luxe
Destelbergen-Heusden is een fijne gemeente om in te wonen, maar 
het ligt wel in een regio die ook gekend is voor veel inbraken.
De cijfers van de Politiezone Rhode & Schelde zijn wat onthutsend op 
dat vlak, en daar is ook een reden voor.

ooit  geconfronteerd wordt met een inbraak, 
is hier helaas inderdaad een pak groter dan in 
een meer landelijk gelegen gebied zonder snel-
wegen”, zegt hij. “Maar daar is niks fout mee 
om in een overwegend residentiële gemeente 
te wonen, je kan ook uw voorzorgen nemen”.
Wauter Muys is de zaakvoerder van MVDH Se-
curity, en die levert en installeert beveiliging in 
een spectrum van toepassingen en configura-
ties. Denk maar aan inbraakdetectie, brandde-
tectie, toegangscontrole en camerabewaking 
van gebouwen en bedrijven. “We focussen ons 
graag op de residentiële markt en staan ook 
professioneel in voor de KMO’s. Maar onze 
beveiliging kan overal geïnstalleerd, in uw wo-

ning, appartement en
zelfs ook omtrekbeveiliging”,
vertelt Wauter waarvan de naam iets anders 
geschreven is dan met ou. “In die voornaam zit 
geen foutje, het is wel degelijk een keuze voor 
de eerste letter van het alfabet na de W door 
mijn vader Carlos”, grapt Wauter. “En mijn pa 
zit hier zelf ook in de zaak, hij is  al veertig jaar 
actief in de beveiligingsbranche. Vroeger was 
hij zaakvoerder van de onderneming ETAC”, 
verduidelijkt Wauter Muys. 
Security is duidelijk booming business als we 
horen dat het bedrijf zijn omzet verviervou-
digde na de overname van VDH Security, en nu 
al kan terugblikken op elf personeelsleden. Het 
is dus geen éénmansbedrijf van vader op zoon, 
het is een goed gestructureerde firma die zich 
specialiseerde in de beveiliging. “Wij hebben 
nu onder meer  via mijn vader en mezelf, een 
jarenlange ervaring opgebouwd en verschillen-
de mensen in dienst die elk met hun specialiteit 
zorgen dat we alle beveiligingsopdrachten tot 
in de perfectie kunnen uitvoeren. Zo’n zeven 
mensen zijn vaak op pad voor de installaties 
of nacontrole. MVDH Security levert een cor-
recte oplossing voor elke afzonderlijke situatie 
of budget, zo moet je dat zien”, weet Wauter 
Muys.
“Beveiliging is ons vak, en daar komt echt wel 
een en ander bij kijken. Een inbraakdetectie-
systeem is bijvoorbeeld afgestemd op uw be-
hoeften en risico’s. Dat verschilt van klant tot 
klant, vandaar dat we via onze eigen beveili-
gingsadviseurs altijd een gedetailleerd concept 
uitwerken met de allernieuwste hoogwaardige 
INCERT-gekeurde materialen. We plaatsen sys-
temen met uiterste zorg zoals onze slagzin 
het zegt: peace of mind in security.  Let op, als 
installateur moet je in België alarmsystemen 
plaatsen die erkend zijn door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Wij beschikken over 
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ATHENA: SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE :

Paaskamp 1: GYMSTARS KLEUTERS HELDEN
Sporthal Bergenmeers: 11 april tot 15 april

Kleuterkamp voor kinderen geboren tussen 2019 en 2016. Tij-
dens dit kamp zetten de kinderen hun eerste stappen in de 
turnwereld. Er wordt een afwisselend aanbod voorzien met af-
wisseling van sport, spel en knutselactiviteiten.
Meer info en inschrijven: http://turnclubathena.be/event/paas-
kamp-gymstars-kleuters-helden-2019-2016/

Paaskamp 2: Spring! 5 tot 12 jaar 
Sporthal Bergenmeers: 11 april tot 15 april 2022

Tijdens dit paaskamp leggen we de focus op grondoefeningen 
en Tumbling. Dit kamp is voor de beginnende en  gevorderde 
gymnasten vanaf 5 jaar. Het brengt een afwis-
selend programma op de mat, mini-trampoline, 
dubbele mini-trampoline en airtrack. Fun ver-
zekerd! Gymnasten hoeven nog geen turnerva-
ring te hebben om deel te nemen aan dit kamp.

Meer info en inschrijven: http://turnclubathena.
be/event/paaskamp-spring-5-tot-12-jaar/

Zomerkampen Athena 
Onze zomerkampen staan online!

Er is voor elk wat wils. Springen, turnen, klimmen, klauteren of 
de show stelen? Het zit allemaal in ons aanbod.
Schrijf je nu al in zodat je plaatsje voor deze zomer verzekerd is.
- 4-8 juli : Gymmix Summer (3-12 jaar)
- 11-15 juli: Spring (5-12 jaar)
- 16-19 augustus: Athena’s got Talent (vanaf geboortejaar 2016)
- 22-26 augustus: Gymstars kleuters helden (°2019 – 2016)
Voor leden en niet-leden.

Christiaan Van Bignoot is dé juwelier die bij jou
aan huis komt wanneer het jou best past.

Ben je verloofd en nog op zoek naar
trouwringen? Je kan de uitgebreide collecties in
alle rust bekijken en passen, zonder prikkels van
buitenaf.

Benieuwd naar zijn exclusieve service aan huis?

Neem ook een kijkje op
www.christiaanvanbignoot.com

Christiaan is elke dag vlot bereiken via
whatsapp/tel 0478 641 113 en/of mail
christiaan@vanbignoot.com.

deze erkenning en werken conform de regels 
die vastgelegd zijn door de overheid en/of de 
verzekeringswereld. Het is dus niet zo dat je 
als particulier zelf een installatie neerpoot, dat 
het allemaal in orde is met de vigerende wetge-
ving, of zelfs maar erkend wordt door de ver-
zekeringswereld, er komt wel wat meer om het 
hoekje kijken”. 
Wauter Muys geeft namens MVDH Security wat 
voorbeelden om te bewijzen dat het wel dege-
lijk beter is om dit professioneel aan te pakken. 
“Camerabewaking bv. is een ingewikkelde ma-

terie, waar ook privacy komt bij kijken. Wij stel-
len de klant de juiste technologie voor om de 
beelden consulteerbaar te maken, we gebrui-
ken artificiële intelligentie, slimme camera’s. 
Het zit allemaal vervat in ons concept. Dat is ook 
zo bij de toegangscontrole die we plaatsen. De 
klant wil controle hebben over wat er op zijn 
site gebeurd. Denk maar aan tijdsregistratie, re-
mote opening, bezoekersregistratie, maar ook 
evenzeer controle van gezicht en temperatuur 
zijn mogelijkheden die we kunnen aanbieden. 
Je kan natuurlijk ook kiezen voor intercom of 
videofonie om het gemakkelijk te houden, we 
bieden dan verschillende gebruiksvriendelijke 
designs aan”, vervolgt Wauter Muys.
We besluiten met een vraagje over branddetec-
tie en of dat allemaal kan gecombineerd wor-
den. “Dat zijn oplossingen die we samen met 

de klant bekijken, maar evenzeer vanuit een 
verplichting van de verzekeraar. We houden 
rekening met de NBN S21-100 norm in België, 
en stellen u zowel puntdetectie alsook beams, 
aanzuigdetectie en videoanalyse voor”, aldus 
Wauter Muys. Het is duidelijk dat security iets is 
voor specialisten, want men focust nogal vaak 
op IT en remote service en dat zijn dan weer dé 
troeven van MVDH. 

Wauter tot slot: “wie op zoek is naar een 
alarmsysteem in de regio Gent, Destelbergen of 
de regio Oost-Vlaanderen kan bij ons terecht. 
Wij zijn ook actief in heel België, maar de regio 
Gent en Oost-Vlaanderen zijn wel onze thuisha-
ven. De zaak bevindt zich in de Schaessestraat 
15a unit 22, in Destelbergen. Tel. 09/219.99.91 
of gsm 0476-30.99.14” – (D.D.)
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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

Op donderdag 27 januari werden in het Dienstencentrum Heus-
den de winnaars getrokken van de Eindejaarsactie Middenstand 
Heusden. Zonder publiek. Enkel burgemeester, schepen van Mid-
denstand, filmcamera, enkele persmensen, en enkele bestuursle-
den waren aanwezig. Hopelijk kan dit in 2023 terug met publiek.

Nadat burgemeester Elsie Sierens en Wim Raman een dankwoord-
je inspraken voor de camera kon de trekking beginnen. Er werden 
zes hoofdprijzen getrokken.
1ste prijs:  Een pakket van 1000 euro aan waardebonnen
Winnaar:  Lega Andy. Uitgeloot bij: Drukshop
2de prijs:  Een pakket van 500 euro aan waardebonnen
Winnaar:  Walter Loosen. Uitgeloot bij: Glazenwasserij Diamant
3de prijs:  Een pakket van 500 euro aan waardebonnen
Winnaar:  De Mey Karine. Uitgeloot bij: Beau et Zen
4de prijs:  Een pakket van 400 euro aan waardebonnen
Winnaar:  Smet Margot. Uitgeloot bij: Vil'eau Baby Spa
5de prijs:  Een pakket van 300 euro aan waardebonnen
Winnaar:  De Schrijver Domien. Uitgeloot bij: Bistro Céline
6de prijs:  Een juwelencheque van 250 euro
 geschonken door Juwelier Karel Heylens
Winnaar:  De Cock Monique. Uitgeloot bij: Frietuur FrietHeus

Digitale trekking Middenstandsactie Heusden

De overige personen die als mogelijke winnaar uitgeloot zijn 
bij onze deelnemende middenstanders krijgen elk een bon ter 
waarde van 25 euro geschonken door de gemeente.
Alle winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht door 
het bestuur van MVH.
De prijzen kunnen afgehaald worden bij Praatcafé De Matroos 
(Magerstraat 13 te Heusden) gedurende de hele maand februari 
waar hen ook een drankje van MVH zal aangeboden worden.

Jona De Putter - Secretaris
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               y o g a
e s s e n t i a l s

KOOP IN DE WINKEL
destelbergen

dendermondesteenweg 913
L  A  B A H I A

 
SHOP ONLINE EN HAAL AF

  BAHIA-LIFESTYLE.COM 

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)

DRINGEND GEZOCHT :
OUDE VRACHT- EN BESTELWAGENS

STROOMGROEPEN 

GRONDVERZETMACHINES

LANDBOUWTRAKTOREN

PERSONENWAGENS – JEEPS  – BUSSEN 

TOYOTA, MAZDA, NISSAN,

MERCEDES ENZ..

0475-73 18 59
7d /7d

WINNAAR IS DANKBAAR
Lucrece Brossé van Drukshop in de Tram-
straat in Heusden werd op 12 februari ver-
rast door Andy Lega, de winnaar van de 
eindejaarsactie. Ze kreeg als winkelierster 
een boeket rozen. Lega won duizend euro 
aan waardebonnen met zijn deelname-
kaart bij Drukshop.

Vlaamse actieve senioren Destelbergen-Heusden
Donderdag 3 maart 13u30

Wandeling in en rond
de Blaarmeersen (6 km)

De Blaarmeersen is 
een bekend recrea-
tiedomein van Stad 
Gent. Maar toch 
heeft dit domein nog 
onbekende hoekjes. 
Samen met Walter 
maken wij een wan-
deling in en rond de 
Blaarmeersen. Daar-
na genieten we nog 
van een natje en een 
droogje in sportcafé 
‘t Meer. 
Wij vertrekken stipt om 13u30 op de parking van de Sporthal, 
Koedreef 3, Destelbergen. 
Meer nieuws vind je in onze nieuwsbrief of op facebook: vlaamse-
activesenioren destelbergen-heusden

Donderdag 17 maart om 14u30
Met Dirk Willaert
Rivierduinen in Destelbergen,
vanwaar kwamen ze en waar zijn ze naartoe?

De geschiedenis van de duinen in 
onze streken gaat ver terug. Door 
vele ontginningen die de mens 
heeft gedaan, zijn er wel veel van 
de duinen verdwenen. Maar op het 
domein van de Kollebloem in Heus-
den kan je nog een deel van een ri-
vierduin zien. Door begroeiing van 
grassen en bomen is die daar nog 
bewaard gebleven. Naast de Kol-
lebloem kan je ook aan de Zandberg 
nog een duin zien. In Destelbergen zelf zijn de oude rivierduinen 
al lang geleden afgegraven. Dirk brengt ons het verhaal van dit 
-bijna- verdwenen stukje natuur.
Inkom: Leden van Vl@s Destelbergen en uitpas: 6 euro. Niet-leden 
8 euro
Wij verwachten u in Zaal ‘t Meer Koedreef 3 in Destelbergen om 
14u30. Graag een seintje vooraf (vlas9070@outlook.com). Opgelet: 
nieuw e-mailadres
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Hun namen zijn: Charlotte Dumortier, Fatin-
ha Ramos, Hanne Haverals, Ingrid Godon, 
Korneel Detailleur, Lukas Verstraete, Rand-
all Caesar, Sabien Clement, Sam Vanalle-
meersch, Sebastiaan Van Doninck, Stefanie 
De Graef en Tim Van den Abeele. 
De artistieke coördinatie ligt bij curator Stijn 
Felix, docent aan de Academie voor Beel-
dende Kunst Gent en eveneens illustrator. 
De praktische organisatie ligt bij Iris Van 
Germeersch, oprichter van ViViD Illustrations 
vzw: “illustraties worden te dikwijls als een 
evidentie gezien zonder dat we stilstaan bij 
het creatieve proces van de illustrator. Met 
Illusoir focussen we op de kunst van de il-
lustrator, op de artistieke inventiviteit en het 
talent”. Stijn Felix: “als curator een selectie 
maken was niet gemakkelijk maar tegelijk 
een geweldige luxe. We zijn erg opgetogen 
met zulke illustratoren te kunnen samen-
werken”. 

Illusoir gaat van start 
Illusoir zet van 25 tot en met 28 maart 2022 alle spotlights op 
de passie van de illustrator. Ontdek het creatieproces en de 
kunstwerken op papier van 12 topillustratoren. 

De locatie is een knap gerestau-
reerde pigmentfabriek Blanc Fixe in 
Drongen. Er worden rondleidingen 
voorzien, er is een debat over illus-
tratie en kunst, er zijn contacten met 
de illustratoren en er is een bar om 
bij na te praten. 
De tentoonstelling staat open voor 
alle geïnteresseerden en nieuwsgie-
rigen en is meteen ook de unieke 
gelegenheid om in een illustratie te 
investeren. Info en tickets zijn te vin-
den op de Facebook- en instagram-
pagina van vivivillustrations.be, of 
mail naar info@vividillustrations.be 
We kijken er enthousiast naar uit u 
dan te ontmoeten. Bent u dat week-
end helaas niet vrij, u kan het pro-
ject altijd een warm hart toedragen 
door toch een ticket te kopen en het 
zo te steunen. 
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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  

Proef de lekkerste PAASEIEREN en maak kans
op het winnen van een LUXE-ONTBIJT*

(*Per aankoop van 5 euro ontvangt u een lotje)

info: www.dekorf.be

Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

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  

Depickere Stefan
Sanitair en Elektriciteit

GSM 0478 220 231

email: info@depickerestefan.be

De officiële opening hebben we ook om die reden moeten 
missen. Veilinghuis “Maison Jules” neemt er haar intrek, 
vernemen we van Henk Dekeyser en Jo Tondeleir die het 
veilinghuis runnen dat tot voor kort nog in de Dampoort-
straat was gelegen sinds 2015. Zoon Jeroen Dekeyser is 
zaakvoerder, pa Henk is veilingmeester. Het had daar de 
plaats ingenomen van Modern Behang. Het veilinghuis is 
inmiddels ook goed gekend van het programma op tv (Het 
hoogste bod, op VRT) en gaat nu in de kerk van het West-
veld zijn oppervlakte verdubbelen. Het is een topic voor 

Kerk Westveld wordt
nu veilinghuis
Bij het sluiten van deze Wegwijs was er een 
opendeurdag om kennis te maken met de 
nieuwe bestemming van de modernistische 
kerk van het Westveld. 

de buurt, alles is voorhanden want voor de 
kerk is ook nog een ruime parking.
Door de drukkerij-timing van deze Weg-
wijs en het openstellen van het project 
in de kerk van het Westveld, konden we 
onmogelijk recente beelden vastleggen, 
dat zal dus voor een volgend nummer zijn. 
Het project in de Westveldkerk krijgt wel 
de toepasselijke naam “Kunst in de Kerk”. 
Maison Jules kan daarbij ook terugblikken 
op de eigen start in de Sint-Niklaaskerk 
waar toen antiekmarkten plaatsvonden. 
De binnenruimte van de kerk die dateert 
uit 1965 zal gebruikt worden als tentoon-
stellingsruimte. Het koor biedt de moge-
lijkheid om te gebruiken als veilingzaal. 
Beide worden van elkaar gescheiden door 
een structuur met glas, interessant omdat 
daardoor ook kan bespaard op de verwar-
ming van de anders wel heel grote ruimte 
van de kerk. Er zijn voorlopig veel opties 
wat met de binnenruimte kan gedaan 
worden, de eigenaars staan daar duide-
lijk voor open. Het zou dus kunnen dat er 
naast tentoonstellingsruimte ook andere 
activiteiten kunnen plaatsvinden. De buurt 
is blij met de invulling, al had men ook 
gedacht dat er een buurtcentrum zou ko-
men. Maar de kring van het Westveld is nu 
in goede handen en biedt extra mogelijk-
heden. Er steekt opnieuw veel leven in de 
wijk Westveld, het veilinghuis mag alvast 
de klokken luiden! – (D.D.)

Binnenzicht van de kerk. 

De verantwoordelijken 
van Maison Jules, waarvan 
het veilinghuis nu in de 
voormalige kerk van het 
Westveld zit: Jo Tondeleir, 
Jeroen en Henk Dekeyser.
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UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be

Siësta te Durbuy–Barvaux     www.chaletsiesta.be    0476 84 68 51 

 
Sfeervol ingericht Betaalbaar door de particuliere verhuur 

In de bosrijke Belgische Ardennen : rustig en centraal gelegen 

Ëen comfortabel vakantiehuis voor 6 personen 

Stapels activiteiten .. o.a.: 
- shoppen of culinair vertoeven in Durbuy – Barvaux 
- wandelend genieten in de pittoreske dorpen 
- sporten langs de kabbelende Ourthe, kajak, fietsen... 
- een duik nemen in het zwembad te Durbuy-Bohon 
- winterpret op skipistes van Baraque de Fraiture en Odeigne 

 

Terecht voordeliger  :  geen administratiekosten van de verhuursite  !! 
Laat gerust je vakantiedata weten. Ik bezorg je een allerbeste prijs. 

 

Aha  … gepensioneerd ?  
Vanaf 7 geboekte nachten geniet je van 10% korting op de huurprijs * !!      
(*niet tijdens de schoolvakanties) 

FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR  NA EEN TELEFOONTJE !! 

Gemeentelijke 
Sportbasisschool 

organiseert                            

                     

        Boekenbeurs 
 
 

 
  
 
    in samenwerking  met 

                                                                                                                                                                                                       

woensdag  
16 maart 

in de eetzaal 

Zandakkerlaan 14, Heusden 

van 11u40 

tot 18u00 
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www.acasa.be09 321 03 00
PRO JECT ONTWIKKELING

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 – AANVANG DER WERKEN: VOORJAAR 2022

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

LICHTRIJKE LEEFAPPARTEMENTEN

OPENDEUR VRIJDAG 11 & ZATERDAG 12 MAART
TELKENS VAN 14 - 17 U | ONTVANGST TER PLAATSE

LAATSTE 2 DUPLEX PENTHOUSE APPARTEMENTEN 
MET TERRAS VAN 55 M²

LAATSTE KANTOORRUIMTE (148 M²)
MET MAXIMALE VISIBILITEIT

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

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

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

BEZOEK NU ONS INGERICHTE 
DUPLEX PENTHOUSE 
APPARTEMENT
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     SEIZOEN 2021-2022 

Theater ’t Schat – Magerstraat 78, 9070 Heusden 
 

Heet van de naald 
 

Het covid beestje beheerst het theaterleven meer dan ooit! Wij van ’t Schat 
(’t Scheldezonen amateur theater) uit Heusden kunnen er van meespreken. 
 

Vorige maand nog moesten we noodgedwongen “Maak plaats, mevrouw” verplaatsen naar 
april 2023 om "De God van de slachting" te kunnen doorschuiven naar 18 maart. Maar een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden die enkel door Murphy kan bedacht worden, 
heeft er voor gezorgd dat wij deze productie moeten uitstellen tot november 2022. 
 

Niet getreurd echter, wij brengen jullie een komedie die iedereen van zijn stoel zal blazen: 
 

"De waarheid" 
 

een leugenachtige komedie van Florian Zeller, in een regie van Eddy Janssen. 

OPGELET:    nieuwe aanvangsuren! 

donderdag - - 5 mei – 19u30 

vrijdag 29 april – 19u30 6 mei 19u30 

zaterdag 30 april – 19u30 7 mei – 19u30 

zondag 1 mei – 18u 8 mei – 18u 

maandag 2 mei – 19u30 - - 
 
Voor meer details en reservaties (vanaf 28 maart): www.tschat.be  
of tel 0468 335 532 (enkel op werkdagen van 14u tot 19u) 
 
Het is een publiek geheim dat toneelverenigingen zwaar te lijden hebben onder de 
corona-inactiviteit. Met een zaal in eigen beheer vormen wij daar zeker geen uitzondering 
op, wel in tegendeel. Om onze financiën wat bij te spijkeren organiseren wij in ’t Schat op 
 

zaterdag 19 maart -19u30 een heuse ludieke quizavond. 
 

Er zijn tal van (al dan niet) ludieke prijzen voorzien en met dj Peter Claus aan de 
draaitafel is de animatie verzekerd! 
 

Er wordt gespeeld in ploegen van 4 personen. De inschrijvingsprijs bedraagt 40 € per 
ploeg en daar is een drankenkaart twv 20 € inbegrepen. 
 

Helpen jullie onze kassier op een ludieke manier? 
 

Steek vlug de koppen bij elkaar, vorm een ploeg van vier, verzin een ludieke naam en 
schrijf in via  
 

https://www.tschat.be/nieuws/12/ludieke-quizavond 
 

Alvast bedankt voor jullie steun! 
 

De Scheldezonen 

De derde en meest belangrijke fase van 
de werken aan de Dampoort, zal verschil-
lende maanden langer aanslepen dan 
oorspronkelijk voorzien. Die derde fase is 
gestart in november 2021 en zal nu uit-
lopen tot vermoedelijk in de maand au-
gustus van dit jaar. Normaal zouden de 
werken van de derde fase afgewerkt zijn 
in mei. De reden van de verlenging zijn de 
complexe rioleringswerken die voor het 
nodige oponthoud zullen zorgen. Dat is 
een enorme tegenvaller, want die riole-
ringen moeten vervangen worden, en die 
kunnen ook pas verwijderd worden als er 
een nieuwe riolering is aangelegd. Wat 
ook nog meespeelt is de interferentie met 
nutsleidingen en de personeelsuitval bij 
de aannemer door tal van corona-besmet-
tingen. Het Agentschap Wegen en Ver-
keer (AVW) zal er echter alles aan doen 
om de einddatum (voorjaar 2023) van de 
volledige werken nog te halen. Of het 
ook een impact zal hebben op de al ge-
plande aanleg van de Verapazbrug  is nog 
niet volledig duidelijk. Die werken wor-
den ook dra gestart.
Even meegeven dat onder de Dampoort 
vandaag een kluwen ligt van oude ge-
metste rioleringen. Dat was voorzien in 
de plannen. Wat evenwel niet was gewe-
ten is dat deze riolering veel minder diep 
lag dan aangegeven op de plannen. De ri-
olering bevindt zich overigens ook in een 
slechte staat. Daarom is het agentschap 
gedwongen om, in tegenstelling tot wat 
in de oorspronkelijke planning voorzien 
was, deze oude structuren volledig op te 
breken. Omdat de oude riolering in dienst 
moet blijven tot de nieuwe gebouwd is 
moet men omzichtig te werk gaan en kan 
de oude riolering pas verwijderd worden 
na de bouw van de nieuwe. Pas vanaf dat 
ogenblik kan er gestart worden met de 
heraanleg van de wegverhardingen en dit 
resulteert alvast in enkele weken vertra-
ging.
Behalve de oude riolering bleken er 
ook nog meer nutsleidingen dan ini-

Oorzaak ligt bij riolering
en uitval corona

Werken aan 
Dampoort moeten 
noodgedwongen 
verlengd worden

(©AWV)
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tieel voorzien door de te realiseren 
bouwputten te lopen. Hierdoor moes-
ten een aantal nutsleidingen bijkomend 
worden verplaatst of opnieuw wor-
den aangelegd. Ook dit heeft de wer-
ken een aantal weken doen vertragen. 
Tot slot bleven ook de aannemers, net 
als in tal van bedrijven, niet gespaard 
van corona of omikron. Als gevolg van 
het virus zijn een aantal medewerkers 
ziek geworden waardoor zij in quaran-
taine moeten. Aangezien het vaak gaat 
om gespecialiseerde werkkrachten ble-
ken  deze ook nog moeilijk te vervangen. 
Hierdoor beschikte men over minder me-
dewerkers op de werf en lopen sommi-
ge acties (zoals duikwerken, persingen, 
boorwerken) eveneens vertraging op. 
Jef Schoenmaekers van AWV: “Dit al-
les zorgt ervoor dat de voorziene timing 
voor het einde van fase 3 opschuift van 
eind mei naar midden augustus. Dat is bij-
na drie maanden langer dan oorspronke-
lijk voorzien. We doen er echter alles aan 
om voor de start van het nieuwe school-
jaar te kunnen starten met een volgen-
de werffase. We hopen de verloren tijd 
in de komende fases in te halen zodat de 
einddatum van de werken in het voor-
jaar van 2023 niet in het gedrang komt”. 
Binnen de werfzone wordt er ondertussen 
hard voortgewerkt. Er worden grote pers-
putten van meer dan 20 meter diameter 
en 10 meter diep gegraven om de nieu-
we rioleringsbuizen met een diameter 
van meer dan 2 meter te kunnen aanleg-
gen. Hiervoor is gespecialiseerd personeel 
en materiaal ingezet, zoals de duikers om 
onder water beton te kunnen storten.

We stippen ook even aan dat heel wat an-
dere plannen gekoppeld zijn aan de timing 
voor de werken van de Dampoort, denk 
maar aan het mobiliteitsplan dat gekop-
peld werd aan de einddatum van de wer-
ken aan de Dampoort. Ook de omleidingen 
zullen allicht zolang blijven bestaan.

Manu Debruyne

(©AWV)
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Goede vooruitzichten voor 2022! 
 

Wijzigingen in onze concertagenda 2022: 

• Voor “Reisgenoten” rest er ons ondertussen te weinig repetitietijd 
om heel de playlist naar behoren in de vingers te krijgen tegen 23 en 
24 april 2022. Deze voorstellingen wordt daarom verplaatst naar  
zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022. 

• In de plaats daarvan gaan wij op zaterdag 23 april 2022 een concert 
brengen in het JGC, als onderdeel van ons Harmoniefeest 2022.  

• Op zondag 24 april 2022 houden wij er ons jaarlijks Harmoniebanket.  
• Ergens in juni 2022 brengen wij een gratis openluchtconcert in de 

Eenbeekstraat te Destelbergen. (De datum ligt nog niet vast.) 
• Op 26 juni 2022 gaan wij naar Heusden a/d Maas in Nederland voor 

een mooi event, samen met andere orkesten uit verschillende 
Heusdengemeenten/naamgenoten uit binnen- en buitenland. 

• De Kermisconcerten in Heusden zullen kunnen doorgaan zoals 
gewoonlijk, op zondag 14 en maandag 15 augustus 2022. 

• Op 28 augustus 2022 spelen wij om 10.30 u. op de Kouter te Gent, 
tussen de bloemen. 

• Het Musikfest 2022 wordt op vraag van Freiburg verplaatst naar het 
Hemelvaartweekend van donderdag 18 t/m zondag 21 mei 2023. 

 

Wij zoeken nog enkele vaste collega’s om ons 40-koppig orkest te 
versterken. Alle leeftijden/alle blaas- en slagwerkinstrumenten, ook 
melodisch, zijn welkom. Sommige instrumenten worden verhuurd of in 
bruikleen gegeven. (Inlichtingen: 0471/93.11.33) 
 

Op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van uw lokale 
muziekharmonie: Volg ons op facebook of Instagram of 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 

Nog een viergeslacht
Er is weer een viergeslacht te melden in Destelbergen. Met ver-
traging, want reeds sinds 2017. Juliette Van Durme (°28/05/2019) 
is na grote broer Arthur (geboren in 2017) het tweede kindje 
van papa Jeroen en mama Annelies Raman. De vrolijke meid 
maakt samen met de fiere overgrootmoeder Adrienne Van 
Driessche, oma Lieve Dierick en mama Annelies deel uit van een 
viergeslacht. Alle vier zijn het geboren en getogen Destelberge-
naars en er ook nog steeds woonachtig.
Ondertussen is het jonge gezin in september 2021 ook uitge-
breid met broertje Maurice. – J.C.

 

SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 200         
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD 
 

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

Alle promoties zijn geldig van 23/02 t.e.m. 15/03/22 of tot uitputting 
voorraad 

 

 

GRATIS flesje 
Leffe 33cl 
 
Tijdens uw aankopen tot 15/03/2022, 
€ 0,10 leeggoed te betalen, 
minimum leeftijd 16jaar, 
minimum aankoop van € 10,- 
Max. 1 bon per klant 
 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa in ruil voor uw flesje. 

CHOCOMELK 
INEX, BRIK 1l 
 

€ 1,09 
 
 
 

PERZIKEN 
ISKA 820gr. 
 

€ 1,25 
/kg € 1,52 
 
 
 
 

DASTY 
ONTVETTER 
1l 

€ 2,79 
 
 

CHOCO NUTELLA 
400gr. 
 

€ 2,45 
/kg € 6,13 
 

GWOON 
CHOCO OF 
DUOCHOCO 
400gr. 
 

€1,49 
 
/kg € 3,73 

 
 

INEX YOGHURT 
NATUUR OF AARDBEI 
4x125gr. 
 

€ 1,29 
 
/kg € 2,58 

 

SPA WATER  
IN GLAS 
6x1l 
 

€3,19 
+ LEEGGOED 
/l € 0,53 

APPELMOES GWOON 
720gr  
 

€ 0,85 
 
/kg € 1,18 
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 ‘De Bende van de Vos’
Dit schooljaar worden de leerlingen van alle basisscholen in de gemeente uitgedaagd 
om hun school bijenvriendelijk te maken. Zo hebben ze op initiatief van de gemeente 
in elke school inmiddels al een insectenhotel gebouwd. ‘De Bende van de Vos’ is een 
educatief project dat de interesse wekte van de jongeren en ook nuttig is om eens aan 
de bijen te denken. Want zonder bijen geen fruit. In een volgend nummer komen we 
daar zeker op terug.

Wegenwerken
in de Stationsstraat
Dit voorjaar hebben wegenwerken plaats 
in de Stationsstraat in Destelbergen. Door 
deze werken, die vermoedelijk uitlopen 
tot begin mei, kan de WAOD-wedstrijd (5e 
grote prijs Gino Primo) niet plaatsvinden 
op een deel van het grondgebied van De-
stelbergen.

Organisator Jef D’hont van het Westveld, 
zoekt naar een oplossing en zou de wie-
lerwedstrijd eventueel willen verschuiven 
naar de maand september. Maar dat vergt 
wel wat aanpassingen qua organisatie. 
Meer details ontbreken nog. – (D.D.)

Heropening
Repair café
Zaterdag 12 maart gaan de deuren in de 
zaal van de Kollebloem opnieuw open 
voor het initiatief “Repair Café”. Wie spul-
len heeft die elektronisch of lichtjes me-
chanisch wat hulp kunnen gebruiken, kan 
er terecht van 14 tot 17 uur.

De toegang is gratis. – (D.D.)

• Een nieuw concept door Fitness, Pilates, Yoga en
 gezondheidsspecialiste Chantal Carlier
• In een mooie studio gelegen in een rustige groene omgeving creëren we de 

juiste training voor ieders sportprofiel of project.
• Cardiovasculaire training
• Functional high en low resistance oefeningen
• Bodyshaping
• Voorbereiding op sportvakanties
• Herstel van conditie of mobiliteit
 na zwangerschap of ziekte
• Ondersteunend bij behandelingen van kanker
• Herstel van algemeen zelfbeeld en welzijn 
• Personal, dus niet leeftijd of gender gebonden.
• Duo training of kleine groep mogelijk.

Bijlokestraat 51- 9070 Destelbergen

Info 0471-827980

HOUSE OF TREES HOST :
NU OOK GROEPSLESSEN
START TO YOGA - START TO MEDITATE

Elke zondag van 9u tot 10u in de Sporthal Bergenmeers,
Koedreef 1, Destelbergen
Registreer voor een GRATIS LES via de whatsapp 0471-827980

HOUSE OF TREES
STUDIO VOOR HOLISTISCHE FITNESS  
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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? 

FC Destelbergen 
speelde af en toe in 
andere bezettingen, 
afhankelijk van de 
beschikbaarheid van 
de spelers door corona 
of kwetsuren. (©D.D.)

“We zijn klaar voor de top drie in onze 
reeks” zegt sportief verantwoordelijke Jan 
De Smet, “we gaan ons ook versterken met 
spelers die goed zijn om mee te draaien aan 
de top in tweede provinciale en desnoods 
ook eerste provinciale binnen hun moge-
lijkheden hebben”. Het is duidelijk dat FC 
Destelbergen ambities heeft, want het 
staat nu voorlopig aan de leiding, met als 
eerste achtervolger  titelfavoriet KSK Mal-
degem A op twee en runner-up FC Kleit 
Maldegem op zes punten. Voor de eerste 
achtervolger op de vierde plaats, FC Poese-
le gaapt al een flinke kloof van tien punten. 
Over een eventuele titel gaat men het nog 
niet hebben, dat is nog veel te vroeg, want 
men is nog maar net over halfweg in de 
competitie. Bovendien het is ook maar het 
eerste volledige seizoen in twee provinciale 
voor de blauw-witten. Maar de ploeg uit de 
Kerkham heeft wel al de meeste overwin-
ningen achter de naam staan. Bovendien 
is het zo dat zowel KSK Maldegem als FC 
Poesele nog naar Destelbergen moeten ko-
men. Al denken we toch dat Maldegem de 
grootste kanshebber is op de titel. Zoals de 
zaken er nu voorstaan zal ook de tweede 
mogelijks promoveren naar eerste provinci-
ale, want er komen in de amateurreeksen 
en eerste provinciale enkele plaatsen vrij. 

Denk maar aan SK Lochristi dat de fanion-
ploeg terugtrekt op het einde van het sei-
zoen, waardoor er zeker meer stijgers zijn.

OOG OP DE TOEKOMST
Maar sportief verantwoordelijke Jan De 
Smet predikt rust: “We hebben vertrouwen 
in onze jonge ploeg, maar gaan er nu ook 
geen extra druk op leggen. Alles wat lukt 
is meegenomen, we staan er goed voor en 
willen dat ook zo houden. Dus voetjes op 
de grond en niet gaan zweven, ik denk dat 
trainer Bontinck dat ook zo aan de spelers 
overmaakt. De sfeer binnen het team is pri-
ma, dus dat is al zeker een goed teken naar 
de toekomst. En wij willen ook jongeren 
kansen geven om door te groeien naar de 
fanion. In dat rijtje passen Rob Hamerlinck, 
Bart Wouters, Luca Roldan-Aragon, Kobe 
Timmerman en de youngsters Jelle Sedeyn 
(16) en Victor Bracke (18) die al mochten in-
vallen van de trainer”.
Veel nieuws valt er niet te rapen, maar het 
is duidelijk dat men nu ook niet stilzit met 
het oog op de toekomst. Er lopen onder-
handelingen met de spelers, maar ook met 
eventuele geïnteresseerde nieuwkomers. 
De meeste spelers zullen blijven, denken 
we. Vast staat dat Adriaan Martiny op het 
einde van het seizoen de club zal verlaten, 

maar dat is omdat hij zijn functie van speler 
niet meer kan combineren met zijn trainers-
werk bij de fanion van KAA Gent. Hij zet 
een stap terug en gaat naar het ambitieu-
ze SKV Oostakker. Voor inkomende trans-
fers raakten wel al de namen van Wesley 
Basyn (Sparta Petegem) en Emmanuel Don-
kor (KWIK Eine) bekend. Ook van Lochristi 
zou mogelijk een speler overkomen, maar 
daarvoor is het nog te vroeg. Ook uit de ei-
gen beloften kloppen er enkele spelers op 
de deur van de fanion, dus het ziet er alle-
maal goed uit bij FCD. – (D.D.)

FC Destelbergen wil aan top blijven meedraaien
Tweede provincialer FC Destelbergen is bezig aan een sterk seizoen. 
Net voor de jaarwisseling kwam de ploeg van trainer Benny Bontinck 
aan de leiding na een reeks van vijf opeenvolgende overwinningen, 
en na de vrij lange winterstop door corona-maatregelen, is men op-
nieuw op het goede elan doorgegaan.
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De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

NATUURPUNT DAMVALLEI
WANDELT:

“Door de bomen
de bossen zien” 
Zondag 13 maart genieten we 

samen met Luc De Kock en Marc 
Haerssens van een wandeling rond 

het Damvalleimeer en langs de 
Schoofmeers.

De bomen geven zich helemaal bloot, 
ze hebben al lang hun bladeren laten 

vallen.
Afspraak om 10u aan het infobord 
aan het Damvalleimeer (Koedreef, 

Destelbergen).
Inschrijving via www.damvallei.

be is noodzakelijk. De wandeling is 
toegankelijk voor kinderwagens en 

rolstoelgebruikers. 
Wie een verrekijker heeft

brengt hem mee!

Voor Natuurpunt Damvallei
Patrick Vleeschouwer



26                              Nr. 120 - Maart 20229070

 

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

 
 

 

 

 

 

 

Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal 

Apotheek Careels (Greta) 

 

 

 
 

Datum: 27/02/2018 

Projectnummer: 2017KMO165597 
Registratienummer dienstverlener: DV.A219689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Maar we wilden als team nog iets meer... 
We kozen voor iets structureler.  We vin-
den het belangrijk om in te zetten op een 
breder en uitdagender leesaanbod.  Dit 
schooljaar hebben we enkele prioriteiten 
waarrond onze school werkt.  Eén ervan is 
lezen in al zijn aspecten  (begrijpend lezen, 
… leesbeleid laten groeien).
Lezen is goed voor je’ – het is een vaak her-
haalde boodschap die je als kind van ou-
ders en leerkrachten te horen kreeg. Ook 
vanuit wetenschappelijke onderzoeken 
kennen we het belang van lezen op ver-
schillende vlakken: van een rijkere woor-
denschat tot sociale ontwikkeling.
We organiseren als school heel veel cre-
atieve acties om te lezen en het lezen te 
bevorderen (zoals meedoen aan de jeugd-
boekenmaand, de voorleesweek…bezoe-
ken aan de bib, lezen met grootouders of 
ouders)… 
Wanneer je onze school binnenstapt moet 
het duidelijk zijn… in onze school is lezen 
belangrijk.  Niet enkel in de klas, we verko-
zen een warme en inspirerende leesplek. 
We hebben vandaag de eerste stappen ge-

Wonderwijs wint
boekenpakket
Vrije Basisschool Wonderwijs won 
een boekenpakket omdat we onze 
voorleesweek in coronatijden toch 
hebben kunnen realiseren. We 
vinden het belangrijk om onze 
ouders te betrekken bij het schoolse 
gebeuren en we kregen heel veel 
respons!  Vele mensen kwamen 
een momentje voorlezen… buiten, 
online… We zijn hen daar heel erg 
dankbaar voor.  

     
      

       
        

          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
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 13:00
Openingsuren:

>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

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

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
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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

Aantal Prijs/stuk Totaal
Kinderontbijt 6€
Standaard ontbijt 10€
Gezond ontbijt 12€
Luxe ontbijt (1p) 20€
Gezinsontbijt (4p) 50€

Levering aan huis +2€
Algemeen totaal

Kruis aan

We halen zelf de bestelling af tussen 7.30 en 9.30u in de refter van school.

(kost +2€)

Levering bij mij thuis tussen 7u45 en 9u (enkel in onderstaande gemeenten)
Straat & huisnummer: …………………………………………………………..
Omcirkel de gemeente: Destelbergen / Gentbrugge / Heusden / Lochristi / Oostakker / Sint-Amandsberg
Mag er aangebeld worden? ja / neen (omcirkel)

(kost +2€)

Ik schenk dit ontbijt aan (enkel in onderstaande gemeenten)
Naam & voornaam:..……………………………………………………………………………….
Straat & huisnummer:………………………………………………………………….................
Omcirkel de gemeente: Destelbergen / Gentbrugge / Heusden / Lochristi / Oostakker / Sint-Amandsberg
Mag er aangebeld worden? ja / neen (omcirkel)

PRAKTISCH ? 
•  Op zondag 20 maart 2022 kan je jouw ontbijt vanaf 7u30 op school afhalen (bij voorkeur te voet/fiets). 
•  Levering aan huis kan voor 2€ extra per leveringsadres.
•  Wij zijn op de dag van de ontbijtactie bereikbaar bij eventuele problemen op het nummer 0485/93 50 86 (tot 10u00).
•  De klas die het meeste ontbijten aanbrengt, krijgt een ontbijtbuffet in de klas! We houden rekening met het aantal leerlingen per klas. 
    Vermeld dus zeker de klas(sen) van uw kind(eren). Bij meerdere kinderen telt de bestelling voor de klas van elk kind.

6€ 10€ 12€ 20€ 50€

Standaard ontbijt

1 broodje + koek 
+ choco + confituur
+ boter + cornflakes 
+ fruit + drinkyoghurt 

+ verrassing

1 broodje + 1 croissant 
+ 1 boterkoek + boter

+ confituur + choco + kaas
 + boursin + fruit + fruitsap
+ yoghurt + hard gekookt 

eitje + peperkoek 
+ flesje bubbels

1 broodje + granola 
+ fruit + griekse yoghurt 

+ pure chocolade 
+ plantaardige melk 

+ mueslireep 
+ thee + honing

Combinatie van het 
beste uit alle ontbijten 

(mét bubbels)

2 broodjes + boterkoek 
+ confituur + choco 

+ boter + kaas + fruit 
+ yoghurt + peperkoek

Luxe ontbijt 
voor 1 persoon

Gezond ontbijtKinderontbijt Gezinsontbijt
voor 2 volwassenen  

en 2 kinderen

HOE BESTELLEN ?
•  Bij voorkeur online via www.bit.ly/ontbijtpiusx met betaling via overschrijving t.e.m. 9 maart 2022.
•  Ofwel via onderstaand formulier met gepast geld, persoonlijk of via een leerling op school te bezorgen, 
    t.e.m. 9 maart 2022. Adres: Bredenakkerstraat 31, 9070 Destelbergen, Tel. 09/228 36 69.
•  De leerlingen, leerkrachten en de leden van de PiusXOuders danken je hartelijk voor jouw bestelling!

Bestelling ontbijtactie 20 maart 2022 
Naam : 
Telefoonnummer :
Ouder van (vermeld klas(sen)!) :

Verwen jezelf of schenk jouw 
buren, familie of vrienden een 
heerlijk PiusXOntbijt. 

De opbrengst gaat naar 
de verdere inrichting 
van de speelplaats. 

26ste ontbijtactie Basisschool Pius X Destelbergen
zondag 20 maart 2022

Scan mij!

Voeg hierbij gepast geld onder gesloten omslag toe.

zet, onze leesklas is een feit.  Onze leesklas 
is ook een deel van ons leesbeleid.  Het is 
belangrijk dat ouders, leerlingen, bezoe-
kers zien dat lezen belangrijk is op onze 
school. 

De directie
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Eddy Van de Walle (Vooruit) zegt dat fusies voor 
hen geen doel op zich zijn, maar dat ze zeker 
ook niet zomaar van tafel geveegd mogen wor-
den. “Ze moeten voor ons ingezet worden om 
tot een beter lokaal bestuur te komen, vanuit 
een krachtiger beleidsvisie die inspeelt op de uit-
dagingen van deze tijd. En vooral om bestuur en 
dienstverlening dichter bij de mensen te bren-
gen en niet omgekeerd. Een slecht idee is ‘poli-
tieke fusies’ organiseren, waarbij de ‘kleur’ van 
de meerderheid als uitgangspunt wordt geno-
men, of de persoonlijke ambities van deze of ge-
ne burgemeester, zoals in het verleden elders al 
te vaak is gebeurd”. 
Advocaat Jo Raes (lokaal voorzitter van Open-
VLD) is persoonlijk van oordeel dat een fusie 
slechts opportuun is, indien dit voor éénieder 
een meerwaarde kan bieden of hebben. Ander-
zijds heeft de huidige pandemie aangetoond 
dat de lokale besturen noodzakelijk zijn en een 
enorme meerwaarde hebben. Los hiervan moe-
ten de inwoners hier eveneens voor open staan, 
hetgeen voor wat Destelbergen betreft niet zo 
evident is als ik verwijs naar de berichten op de 
sociale media. Burgemeester Sierens liet ook al 
duidelijk verstaan dat er in een gemeentefusie 
geen interesse is. 
Carolien Ongena (CD&V) liet ons verstaan dat de 
gemeente niet hoeft te fusioneren: “De huidige 
schaalgrootte qua inwonersaantal en de financi-
ele draagkracht bieden voldoende garantie om 
ook in de toekomst een kwalitatieve dienstver-
lening te garanderen. Als er vragen komen van 
andere gemeenten om te fusioneren, dan moet 
zeer grondig onderzocht worden wat de voor- 
en nadelen zijn,” is haar mening.

Politieke partijen zitten niet te wachten op een gemeentefusie
Een rondvraag bij al de politieke fracties in onze gemeente gaf bijna als 
eensluidend antwoord: voorlopig geen interesse en al zeker geen ge-
sprekken met aansluitende gemeenten. De waarheid is genuanceerder 
want er is wel degelijk al over nagedacht, maar er is op dit ogenblik 
geen enkele aanwijzing dat er echt interesse is.

Roger Lybeer (Groen): “We hebben binnen de 
fractie slechts kort over een eventuele fusie ge-
sproken. Onze lokale groep heeft voorlopig te 
weinig zicht op de eventuele pluspunten en 
minpunten van een dergelijke operatie. Ook een 
swot-analyse voor de verschillende mogelijkhe-
den zou al een hele stap vooruit zijn. Ons voor-
stel is dan ook om een studie-fase in te lassen om 
het thema grondig voor te bereiden, en dan via 
een commissie of werkgroep van de gemeente-
raad de knoop door te hakken. Persoonlijk zie 
ik een tijdschema tot aan de verkiezingen van 
2024. Eventueel kan onze gemeente in de toe-
komst ook nog verplicht worden te fusioneren. 
Als dit niet zo is moet in de analyse ook het zelf-
standig blijven als gemeente mee opgenomen 
worden”.
Henriette Scheire (Vlaams Belang): “Wij zijn van 
mening dat een fusie niet aan de orde is voor on-
ze gemeente. Momenteel  draait het hier goed, 
wij toetsten ook eens bij de burgers, die er de-
zelfde mening op na hielden. Het bestuur kwam 
daar reeds voor samen en wij hebben toen ook 
ons punt kenbaar gemaakt”.
Als laatste liet voorzitter Christ De Baere van N-
VA ons weten dat “Bij de bevraging van de in-
woners in het begin van deze legislatuur bleek, 
dat het enthousiasme rond een fusie niet al te 
hoog lag. Zoals in het bestuursakkoord meege-
geven, dient een fusie voor een toegevoegde 
waarde te zorgen voor onze inwoners en voor 
meer slagkracht te zorgen. De gesprekken die 
door Lochristi en Wachtebeke zijn opgestart en 
het feit dat er openlijker over mogelijke fusies 
wordt gesproken in het algemeen, geven aan 
dat het onderwerp zich niet meer in de taboe-

sfeer bevindt. We sluiten als N-VA dan ook niet 
uit dat dit onderwerp in de komende weken of 
maanden aan bod komt.  Maar op dit ogenblik 
zijn er, wat ons betreft, geen concrete gesprek-
ken lopende”.

SCHULDOVERNAME
De gemeente Destelbergen-Heusden heeft nog 
wat plannen in het vooruitzicht, waarvoor het 
duidelijk zwaar in de gemeentekas zal moeten 
graaien. Denk maar aan wegen- en riolerings-
werken, de nieuwbouw van een gemeenteschool 
in het dorp, de realisatie van een sport- en recre-
atiecentrum in Nederbroeken (Heusden), en we 
vergeten nog wel wat. De meeste plannen wer-
den vooruitgeschoven naar de periode dicht bij 
2024, waaruit we kunnen vaststellen dat de kos-
ten ook op het budget van de volgende jaren  
zullen vallen. Het heeft ook iets te maken met 
de verkiezingen denken we. De gemeente mag 
dan al goed bij kas zitten, het zijn plannen die 
een impact zullen hebben op de begroting. Er is 
ook het feit dat de gemeente al vroeger de ver-
plichting is aangegaan om tegen 2035 de Lijster-
bes te kopen (voor een kleine 2 miljoen euro), en 
in 2043 de Vlierbes voor allicht een even groot 
bedrag. Beide zijn serviceflats in het genre rust-
huizen. Waar op termijn ook onderhoudskos-
ten aan kunnen komen. Dat is natuurlijk verre 
toekomst. Daarvoor worden nu al subsidies op-
zijgezet, maar de echte factuur zal pas in de vol-
gende legislatuur moeten betaald worden, zo 
lezen we in het verslag van de gemeenteraad. 
Dat zijn allemaal kosten, schulden zeg maar die 
men op termijn moet betalen. Dat is allicht niet 
onoverkomelijk, maar bij een gemeentefusie 
zou de Vlaamse Overheid toch voorzien in een 
welbepaalde schuldovername. Voorlopig is die 
schuldovername 200 euro per inwoner voor fu-
siegemeenten van 20.000 tot 25.000 inwoners, 
300 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 
25.000 tot 30.000 inwoners, 400 euro per inwo-
ner voor fusiegemeenten van 30.000 tot 35.000 
inwoners en 500 euro per inwoner voor fusie-
gemeenten met meer dan 35.000 inwoners. Als 
Destelbergen fusioneert  met een andere ‘nabu-
rige’ gemeente, kan het ruim 30.000 inwoners 
tellen en dan kan het mogelijk tot 12 miljoen 
krijgen om die schuld te delgen. Uiteraard ook 
die van de gemeente waarmee men fusioneert. 
Maar binnen de meerderheid is men van mening 
dat dit niet nodig is, dat de gemeente zelf wel 
de kosten zal en kan dragen. We moeten ons dus 
niet ongerust maken. Maar… als er van hoger-
hand beslist wordt dat om te besparen op de uit-
gaven er een verplichte fusie moet komen, dan 
kan het misschien veel geld mislopen. Eddy Van 
de Walle (Vooruit) denkt, net als verschillende 
andere ondervraagden, dat het louter financiële 
geen drijfveer mag zijn bij een fusie. Hij ziet, net 
als de meeste andere partijen meer mogelijkhe-
den in samenwerking met andere gemeenten. 
Als voorbeelden gelden de politiezone Rhode 
& Schelde of de Zorgband (Destelbergen, Mel-
le, Merelbeke, Oosterzele e.a.), of de samenwer-
king via Ivago of de Brandweer (met Gent). Daar 
zijn ook voordelen aan verbonden. 

In een volgend nummer brengen we de reac-
ties van de inwoners, want dat vergde wat extra 
werk. Je kan dus nog altijd iets mailen over “al 
dan niet een fusie” of uw visie naar:
manudb1@telenet.be 

Manu Debruyne



Nr. 120 - Maart 2022                            299070

Welkom
op onze
Paasshow !

Ontdek  ook

onze kleurrijke

voorjaarscollectie !
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De afgelopen dagen werden er liefst vier-
honderd zwarte elzen uitgedaan aan de 
oevers van de poel. “Het mogen dan wel 
zaailingen zijn van de grote ‘Moeder-
boom’, de zwarte els dus, je kan er echt 
knotbomen of solitair planten van ma-
ken. De zwarte els kan tegen natte voe-
ten, maar mag ook op iets drogere grond 
geplant worden”, zegt Philippe Vande-
walle van De Zoetenhof. Alle bomen von-
den hun weg naar geïnteresseerden en 
werden gratis weggeschonken aan par-

Ook nestkastje geplaatst voor kerkuilen

Vierhonderd zwarte elzen weggegeven in de Zoetenhof
Wie denkt dat in de winterperiode de activiteiten in “De Zoetenhof”, 
het zogenaamde voedselbos in Destelbergen (in de buurt van de 
Haenhout) op een laag pitje draaien, is duidelijk niet op de hoogte.

ticulieren. Een groot deel ging ook naar 
een Waregemse school waar ze inmiddels 
aangeplant zijn. Leuk was dat bij het uit-
halen van enkele zaailingen, tussen de 
wortels een stekelbaarsje werd aange-
troffen. Het visje werd uiteraard terug-
geplaatst. Het bewijst duidelijk dat de 
natuur er zijn gang kan gaan.
Maar er viel nog nieuws te rapen. Op initi-
atief van Steven Van De Woestyne van de 
Kerkuilenwerkgroep, werd in januari ook 
een kerkuilennestkast geplaatst op de zol-

der van de stal in de 
Zoetenhof. De Kerk-
uilwerkgroep is een 
vrijwilligersorganisa-
tie en is verbonden 
aan vogelbescher-
ming Vlaanderen. Ze 
heeft tot doel de al-
gemene bescher-
ming van de in het 
wild levende kerkui-
len. De kast werd ge-
maakt door jongeren 
uit de richting hout-
bewerking van een 
Zelzaatse school. Het 
ontwerp en de inde-
ling van de nestkast 
is gebaseerd op een 
jarenlange ervaring. 

Enkele foto’s van de activiteiten in de 
Zoetenhof, met het plaatsen van een 
nestkastje, de zwarte elzen en de kerkuilen. 
(©Zoetenhof/Kerkuilenwerkgroep)

Het is nu afwachten of een koppeltje de 
weg naar de Zoetenhof vindt. De foto 
van de kerkuilen zijn van de Kerkuilen-
werkgroep zelf.
Wie interesse heeft in de werking van 
vzw De Zoetenhof (Voedselbos Destel-
bergen), moet weten dat men de rust in 
de omgeving respecteert en de impact op 
de bodem door betreding wil vermijden. 
In die zin is “De Zoetenhof” enkel te be-
zoeken op aanvraag. Alle info op web-
site: www.dezoetenhof.be  Email: info@
dezoetenhof.be, gsm 0498-77.17.83 of 
Facebookgroep: Voedselbos De Zoeten-
hof. – (D.D.)

Fiberklaar voor
Sint-Amandsberg en Dampoort

Het bedrijf Fiberklaar is bezig met de uit-
rol van een fibernetwerk in samenwerking 
met edpnet voor snel internet, met voor-
lopig gratis aansluiting van jouw woning 
op hun netwerk. Nadien zorgt edpnet voor 
de activatie van je internet. Voorlopig zou 
het alleen nog gaan om een groot deel van 
Oostakker, Sint-Amandsberg en de Dam-
poort. Destelbergen valt voorlopig nog uit 
de boot. Met fiber krijg je snel en stabiel 
internet. Voor meer info Fiberklaar BV, 
Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent. 
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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

Een ander belangrijk gegeven is het aantal 
geboorten en de overlijdens. In 2020 was er 
een echte piek in de overlijdens door corona, 
dat is vorig jaar heel licht omgeslagen. In de 
gemeente waren er in 2021 183 overlijdens 
tegenover 195 geboorten. Maar je mag niet 
te vlug hoera roepen, want bekeken over 
de laatste tien jaar waren er alleen in 2010, 
2011, 2012 en een uitschieter in 2017 meer ge-
boorten dan overlijdens. In al de andere jaren 
vielen er nagenoeg evenveel overlijdens dan 
geboorten, of noteerde men zelfs soms iets 
meer overlijdens. Het lag dus duidelijk niet al-
leen aan corona, want in 2018 waren er ook 
meer overlijdens dan geboorten. 2020 was 

over de laatste tien jaar wel het recordjaar 
met de meeste overlijdens, nl. 211 t.o.v. 176 
geboorten. Maar dat was niet alleen in Destel-
bergen zo, in alle gemeenten waren er toen 
overwegend negatieve cijfers.
Over de samenstelling mannen en vrouwen 
kunnen we kort zijn. Vrouwen leven (meestal) 
langer, maar zijn procentueel ook met iets 
meer: 48;9% t.o.v. 51,1%. In absolute cijfers 
zo’n vierhonderd vrouwen meer dan mannen. 
Interessant om weten is dat de meest voorko-
mende leeftijd zowel bij vrouwen als mannen 
55 jaar is, maar ook 43, 56, 57 en zelfs 61 jaar 
scoren ook hoog. Opvallend is dat er vanaf de 
leeftijd van 90 jaar geen inwoners zijn met een 

buitenlandse nationaliteit. De grootste groep 
met een andere nationaliteit zijn de Bulgaren, 
gevolgd door de Nederlanders, Turkije, Portu-
gal, Polen, Afghanistan en Roemenië. Er zijn 
zes honderd-en-meerjarigen, netjes verdeeld 
over Heusden en Destelbergen elk met drie 
eeuwelingen. De oudste is 108 en dat is dus al 
lang Elza Roels!
Het gemiddeld inkomen per inwoner is in Des-
telbergen bij de hoogste van de regio. Maar 
hiervoor moeten we ons baseren op de laat-
ste gegevens en die dateren al van 2020 als 
aanslagjaar: 24.845 euro/inwoner. Een stijging 
met 4% t.o.v. het jaar voordien. Ter vergelij-
king in Gent is het gemiddeld inkomen per 
inwoner 19.697, maar dat is om veel redenen 
niet vergelijkbaar dat zal u wel begrijpen. 
Destelbergen telt 2.107 btw-plichtige onder-
nemingen, waarvan de vrije beroepen 28,5% 
vormen. 
In Destelbergen rijden er 9.375 personenwa-
gens rond, 55,6% op benzine en 37,7% op 
diesel, de rest hybride of elektrisch. Inzake on-
gevallen (de laatste cijfers dateren uit 2020) 
noteren we 80 ongevallen een stijging van 
8%, qua slachtoffers waren er 98 eveneens een 
stijging met 8%. De hoge cijfers houden dui-
delijk verband met de autosnelwegen E17 en 
R4, dat moet benadrukt. Er waren 31 ongeval-
len met de fiets, 24 met een personenwagen, 
17 met een motor, 15 met een vrachtwagen 
en amper 2 met een voetganger, maar ook 10 
andere. Er vielen 2 doden, vermoedelijk op de 
E17, er waren ook 17 zwaargewonden.

Wat je mag weten over de bevolkingscijfers in onze gemeente
Destelbergen en Heusden tellen 18.839 inwoners (cijfer van begin 2022). Inmiddels 
kan dat getal al wel gestegen zijn, maar het is wel het aantal dat genoteerd is bij 
de bevolkingsdienst en dat ook bij de overheid (Statbel.FGOV) is genoteerd. Op 
tien jaar tijd is het aantal inwoners met 4,8% gestegen (2011-2021). Dat is niet 
echt veel in onze regio. Wetteren is daarin koploper met een stijging met 10,5%, 
Melle met 9,6%, Gent met 8,4%, Lochristi met 5,7%. Alleen Laarne-Kalken hinkt 
achterop met amper een stijging van 1,9%, telkens dus in de laatste tien jaar.
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LAATSTE OPVOERINGEN
6 MAART EN 13 MAART

om 15 uur
Theater Scala

Dendermondsesteenweg 163 - Gent
Reservaties: 09-233 77 88

www.uitbureau.be

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

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

Oplossing in volgende Wegwijs. Succes !

Oplossing van vorige keer

S C H O P Spade

Gereven G E H A R K T

Hitte W A R M T E

 G E L A U W E R D Gevierd

 Hondje K E F F E R T J E

Gevolg E F F E C T  

  G E N A D E Vergiffenis

Goed gemaakt D E G E L I J K

V O O R B E E L D Model

Scheepswerf R E D E R I J

  S M O S Belegd broodje  

B I J G E B O U W Veranda

     B R A N D Vuur

Aangenaam G E Z E L L I G

 G E W I L L I G Goedschiks

Rusten S L A P E N  

Regio 9
1

7 2 11

Legaat 2 7
4

2 3 10 9

8 2 7 5 2 7 14 Geëmotioneerd

Bakstof 5 10 2  

8 6 12 7
2

3 Risico's

Voortduwen 9 1 13 2 3

Niet uit 1
 

13 10 9

9 1 7 5 5 P Zoete vloeistof

14 5 7 2 1 2 7 Diameter

Beginnen 12 3 6 12 3 8  3

Zich amuseren 9 P 2 L 2 3

8 2 7 2 11 1 Verlengd

12 3 9 1 2 11  3 Vuur maken
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MUZIEK  
LÉO 

DELIBES

APRIL02 03
14u en 19u

ZATERDAG

14u en 19u

ZONDAG

NTGENT
SINT-BAAFSPLEIN 17

9000 GENT

RECITAL
2022

Info en online kaartenverkoop:
WWW.BALLETSCHOOL-ANVANDENBROECK.BE
of ticketing Gent 09 225 01 01 - www.ticketsgent.be

L E T
 

 
 

 
 

 
B

A L

PPO
C AILE
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L A D I E S  N I G H T

   C O N T A C T E E R  O N S  G E R U S T  V O O R  M E E R  I N F O
   I N F O @ O D E D I A M O N D S . C O M  |  + 3 2 4 6 5  0 7  6 0  6 1  

M E T  C H A M P A G N E  E N  J U W E L E N
 

K O M  M E E R  T E  W E T E N  O V E R  D E  P E R F E C T E
V E R L O V I N G S R I N G ,  T R O U W R I N G  E N  D I A M A N T K E U Z E  

   B O E K  J E  A V O N D  O P  T I J D !  

HEIVELDSTRAAT 291A, 9040 SINT-AMANDSBERG

Scoutsgroep Haegepoorters 
viert 55e verjaardag !
Op 7 mei 2022 vieren de Haegepoorters hun 55e verjaardag en 
dat willen ze niet zomaar laten voorbijgaan..
Net zoals 5 jaar geleden, toen ze 50 werden  en wat toen een 
onvergetelijke avond werd, organiseren ze ook dit jaar een 
groot “ verjaardagsfeest”.
Een 250- tal Haegepoorters genoten toen van de vele anekdo-
tes,  beeldmateriaal uit de oude doos, ludieke toespraken en 
een geweldig dansfeest.

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Wegen-
werken:

Wij zijn

steeds bereikbaar

via de

Palingstraat,

Molenstraat,

Jagerstraat !
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Positief gedacht! 
Wanneer je iemand anders veroordeelt,

definieer je niet de ander maar jezelf (Wayne Dyer)

info@zinloosgeweld.net

De weergoden waren hen toen bijzonder goed gezind.
Voor de viering van 55 jaar HP zit het groepje organiserende 
oud-leiding mooi op schema.
Het grootste werk en de moeilijkste opdracht  bestaat er in 
om de mailadressen van deze grote groep mensen up- to- 
date te houden en aan te vullen met de honderden Haege-
poorters die we nog niet konden bereiken om ze persoonlijk 
uit te nodigen.

Daarom willen de oud-scouts graag een oproep lanceren 
via WEGWIJS :
Beste lezer, ben je ooit in een recent of in een ver verleden 
lid geweest van de Haegepoorters en wil ook jij komen mee-
genieten van onze verjaardags-bijeenkomst?
Dan vragen we je om een mailtje te sturen naar Patrick Col-
man (colmanpatrick28@gmail.com) met je naam, adres en 
graag een woordje over de periode dat je bij de groep was.
Was je zelf niet bij de groep, maar wel iemand die je kent, 
dan zou het leuk zijn om onze oproep mee vorm te geven !
 

Dank alvast en een stevige linker, 
de Haegepoorters

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 Maart

Hapje van de chef
&

Carpaccio van tonijn, salsa van gegrilde avocado’s 
of

Bresaola , crème van truffels 
***

Gegratineerde Zeeuwse oesters (+ 9 euro)
***

  Mixed grill van 3 soorten vis 
of

Traag gegaarde varkenswangen, saus van Westmalle 
***

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

Panne cotta van framboos , aardbeiencoulis 

39 euro

Lunch: 25 euro
woensdag t.e.m. zaterdag

van 12 uur tot 14u30

Vraag naar onze uitgebreide wijnbijbel.

OFYR-MENU :
minstens één dag op voorhand reserveren.

Minimum 4 personen.

Vraag naar onze brochures.

Grofvuil wordt betalend in recyclagepark
Bij het ter perse gaan van deze Wegwijs vernamen we dat op ter-
mijn, vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2023, er ook in de 
recyclageparken van Ivago in Gent en Destelbergen een nieuwe 
regeling komt, waarbij ook zal moeten betaald worden voor o.m. 
grof vuil en dat het gratis aanbieden beperkt zal worden tot een 
aantal kilo, waarna men ook zal moeten betalen. De parken zul-
len dan opgedeeld worden in vijf nieuwe tariefgroepen. Grote 
gebruikers zullen dan sneller moeten betalen in vergelijking met 
de betere sorteerder. Het plan werd voorgesteld door Ivago onder 
het thema “recyclagepark 2.0”.  Daarin is ook sprake van een aan-
gepaste toegangssysteem met de e-ID. Het gaat om een grondige 
transformatie waarop we in een volgende Wegwijs zullen terugko-
men als alle details bekend zijn. – (D.D.)  
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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

koop nu aan 6% BTW

Aphrodite Lingerie 

www.lingerieaphrodite.be 

Opendeurdagen 
 

8 - 12 maart 
*10 % korting op de nieuwe 

collectie 
 

*niet cumuleerbaar 
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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

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)

HUMOR

VERSTROOID...

Een politiecombi
staat te wachten
aan het rode licht.

Plots zegt de agent die rechts zit 
tegen zijn collega aan het stuur:
“Het is groen”.
Waarop de andere:
“Een kikker?”

Destelbergen
Helemaal Schoon
Zondag 20 maart organiseert de gemeente 
Destelbergen in samenwerking met afval-
verwerking Ivago de jaarlijkse opkuisactie 
“Destelbergen helemaal schoon”. Voor 
het eerst zal de actie een volledige week 
in beslag nemen. Zo kunnen ook scholen, 
verenigingen en bedrijven deelnemen.

Meer info:
www.destelbergenhelemaalschoon.be
(D.D.)
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Neem een kijkje op
onze webshop:

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

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

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 521
Destelbergen

Volksdansgroep De Kadullen werd 38 jaar 
geleden opgericht. Het is een gemoedelijke 
groep waar het plezier van het dansen cen-
traal staat. Bij “volksdans” denken mensen 
vaak aan een klassieke dans met geklap in de 
handen en de typische schortjes, maar dat is 
niet waar deze groep voor staat. Hier maken 
de leden kennis met dansen van over de hele 
wereld. Zo passeerden doorheen de jaren lan-
den als Israël, Roemenië en Japan, maar ook 
België en Nederland de revue.

Gastlesgevers
De lessen gaan normaal door in zaal De Berg-
hine, maar nu heeft de groep tijdelijk een 
onderkomen gevonden in het JGC in Destel-

Vereniging in de kijker: De Kadullen
In Destelbergen en Heusden zijn heel wat verenigingen actief. 
Wegwijs zet elke maand een van die organisaties in de kijker. Deze 
maand is het de beurt aan volksdansgroep De Kadullen. 

bergen. De lessen worden verzorgd door 
Mieke Sergeant en haar man en dochter. De 
lesgevers scholen zich regelmatig bij en vol-
gen bovendien dansstages in het buitenland 
om voortdurend nieuwe dansstijlen naar ons 
land te kunnen halen. Af en toe zijn er ook 
gastlesgevers die de dansers inwijden in hun 
stijl. Dat was de afgelopen jaren door corona 
wel minder evident.

Plezier, ontspanning en beweging
Bij de groep kunnen zowel kleuters, tieners 
als volwassenen terecht. Momenteel zijn er 
een 40-tal volwassen leden van overal uit de 
provincie. De leden van de groep dansen puur 
voor het plezier, de ontspanning en de be-

weging. De focus ligt dus niet op het compe-
titieve, al geeft de groep wel af en toe een 
optreden, bijvoorbeeld voor het goede doel.

Andere activiteiten
Ook naast het dansen is er leven in deze volks-
dansgroep. Zo organiseert De Kadullen jaar-
lijks een barbecue en een sinterklaasfeest en 
gingen de leden bijvoorbeeld al bowlen. Maar 
ook voor deze groep zagen de afgelopen ja-
ren er anders uit. De lessen lagen een hele tijd 
stil en konden pas eind januari 2022 terug op-
gestart worden. Dat gebeurde op vraag van 
de leden: zij wilden heel graag opnieuw hun 
dansschoenen kunnen aantrekken.

Contact
Geïnteresseerden mogen altijd een les van de 
groep bijwonen. Voorkennis of een danspart-
ner zijn niet vereist, gemakkelijke schoenen 
volstaan. Meer informatie over dansgroep De 
Kadullen is te vinden op de Facebookpagina 
of via mieke.sergeant@telenet.be.

Tekst: Ellen Van Laere
Foto: volksdansgroep De Kadullen
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Verlengkabel 50 m. 79,-
Verlengkabel 25 m. 35,-

2 X 18 Watt 29,-
1 X 24 Watt 25,-
2 X 24 Watt 35,-

15,-

Philips LED tube 120 cm:

Antwerpsesteenweg 104           
9080  Lochristi

www.megadeschacht.be

Spatwaterdichte Led armaturen

249,-
Hogedrukreiniger
Karcher K4 power 

control

Met Gratis
Car Shampoo

1800 Watt  
130  Bar
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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

KOOKWORKSHOP
“KOKEN MET BIER”
Wat is er leuker dan gezellig in team koken?
Het is een heerlijke manier om je in je vrije tijd te ontspannen: niet 
alleen het koken, maar ook het genieten van de gezelligheid, van 
het samenzijn en natuurlijk van de heerlijke gerechten.
Wij koken een menu met bier 
van naaldje tot draadje: ape-
ritief, voorgerecht, hoofdge-
recht en dessert.
En iedere kok mag nog één 
genodigde kiezen om vanaf 
20.15 uur samen van al het 
lekkers te proeven.

Praktisch:
Deze avond gaat door in de keuken en de zaal van de Berghine,  
Dendermondesteenweg 439 te 9070 Destelbergen
Op vrijdag 25 maart om 18.30 uur voor de keukenpieten en de 
genodigden sluiten aan omstreeks 20.15 uur
De kostprijs is 20 euro/persoon (kok of genodigde) voor de volle-
dige maaltijd, één bierconsumptie inbegrepen
Inschrijven kan tot 22 maart en dit uitsluitend door storting op de 
kwb-rekening BE95 8901 4400 8958
Er is ten hoogste plaats voor 15 koks in de keuken, dus wie eerst 
betaalt, eerst maalt
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met eric.
martens7@telenet.be of sms/tel 0479 26 61 02
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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 !

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

PAASRECEPTIE
met Matthias Diependaele

N-VA Destelbergen-Heusden
PAASRECEPTIE

met Matthias Diependaele

zondag 17 april 2022

De Berghine
Dendermondesteenweg 437

Deuren open vanaf 11u00
Gastspreker: 11u30

Onze afdeling nodigt u graag uit op haar eerste paasreceptie op Paaszondag. 

Vanaf 11u bent u welkom voor een hapje, een drankje 
 

  en  een  paasverrassing
om  te  klinken  op  wat  hopelijk  de  lente  en  zomer  van  de  vrijheid wordt. 
 

 Graag  inschrijven  via destelbergen@n-va.be .  
 
Dit jaar is Vlaams minister van begroting, financiën en wonen 
Matthias Diependaele onze gastspreker.

Van harte welkom.

Het bestuur

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Luxe nieuwkuis
& was:

LA BAHÍA 
Dendermondesteenweg 913

(Gouden Hand)
Destelbergen

Open van
dinsdag tot en met zaterdag

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

Bel ons of mail ons:
Jan Callebert,
info@dewegwijs.be, 0478-97 87 11
(Stuur gerust uw tekst via mail (liefst in 
‘Word’), eventueel met foto (jpg). Indien door 
ons goedgekeurd, verschijnt dit gratis.

Indien u over geen email beschikt, schrijf of 
typ uw tekst en stuur hem naar de Redactie 
Wegwijs, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 
Oostakker.
Eventueel nemen wij contact op met u en 
sturen een reporter ter plaatse.

Oproep
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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

Schepen Renaat De Sutter
verlaat lokale politiek
Huidig schepen van ruimtelijke ordening en open-
bare werken, Renaat De Sutter heeft in overleg 
met de N-VA-fractie besloten om zijn mandaat 
door te geven. Zijn drukke beroepsactiviteiten als 
zaakvoerder van een aantal bedrijven en deeltijds 
professor aan de UGent, laten hem niet meer toe 
om voldoende tijd vrij te maklen voor zijn politie-
ke carrière. Hij verlaat eind maart de lokale poli-
tiek, ook als lid van de gemeenteraad. Hij blijft 
wel lid van de partij. Raadslid Koen Van Hende 
zal zijn plaats innemen als schepen, na een kor-
te overgangsperiode die loopt tot de gemeen-
teraad van maart. Dora Van Lyssebettens maakt 
daardoor binnenkort haar rentree in de gemeen-
teraad. “Het was een moeilijke keuze, met veel 
spijt”, aldus aftredend schepen De Sutter, “vooral 
omdat ik afscheid neem van een aantal jarenlan-
ge ‘compagnons de route’ zoals Wim, Emmanuel, 
Eva en vele anderen’. De N-VA-fractie schuift nu 
Koen Van Hende als opvolger naar voor. De vol-
gende weken zitten beiden samen om een vlot-
te overdracht van de lopende dossiers mogelijk 
te maken. Koen N-VA-afdelingssecretaris, voorzit-
ter en op dit ogenblik ondervoorzitter. Sinds 2019 
is hij gemeenteraadslid, voorzitter commissie Al-
gemeen Beleid en Financiën, voorzitter commis-
sie leefmilieu en lid van de commissie Mobiliteit. 
Op de N-VA-lijst werd hij vanaf de laatste plaats 
verkozen. Emmanuel Anciaux uit Heusden haal-
de 100 stemmen meer, maar wellicht speelde ook 
het evenwicht mee in het schepencollege tussen 
de beide deelgemeenten denken we. – (D.D.)

Renaat De Sutter
Koen Van Hende 

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

Brusselsesteenweg 212 - Wetteren
09-369 91 35 - 0495-49 19 21
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De lokale afdeling Heusden / Wetteren-Ten-Ede
van het Davidsfonds
nodigt u uit tot volgende 3 activiteiten:

Wordt Schotland de 28ste lidstaat van de EU na de Brexit?
Steven Vergauwen is de spreker op deze boeiende le-
zing. Steven Vergauwen is algemeen secretaris van 
ICEC (International Commission of European Citizens). 
Dit is een samenwerkingsverband van (nationalisti-
sche) verenigingen uit ondermeer Vlaanderen, Schot-
land, Catalonië, Zuid-Tirol, Baskenland, Wales. In 
Vlaanderen is hij bestuurslid van VVB (Vlaamse Volks-
beweging), alsmede hoofd- en eindredacteur van het 

ledenblad (“ONAF”) van deze vereniging. Hij zal ons onderhou-
den over Schotland. Dat is één van Europese “naties”, die blijft 
streven naar onafhankelijkheid. 

De lezing gaat door op dinsdag 8 maart 2022 om 19.30 u in het 
Dienstencentrum, Dorpsplein te Heusden. Toegang: 12 euro per 
persoon, 8 euro voor leden van het Davidsfonds. Voorafgaande 
inschrijving is niet nodig. 

Toast Literair in uitgesteld relais
Na de annulatie in 2021 en recent op 16 janua-
ri 2022, telkens ingevolge corona, brengt de Da-
vidsfondsafdeling Heusden / Wetteren-Ten-Ede op 
zondag 20 maart 2022 om 10 u voor de 11de keer 
mensen samen voor alsnog een toost op het nieu-
we jaar, een lekker ontbijt met aperitief en een op-
treden van Jos Meersmans. Dit alles gaat door in de 

zaal Kollebloem, Leenstraat 18 te 9070 Heusden. Ook zal het ver-
dere jaarprogramma voorgesteld worden.
Jos Meersman is een uitmuntend getalenteerd verteller, die zich 
geheel zal verplaatsen in het muzikaal fenomeen Beethoven. 
Boeiend, laagdrempelig, lichtvoetig, ontroerend, verrijkend. De 
verteller (°1951) studeerde musicologie aan de KU Leuven en was 

tot 2011 leraar muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur 
aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven. Jarenlang was hij 
medewerker aan Klara op vrt-radio. In de jaren 80 en 90 was hij 
de drijvende kracht achter het herstel van het Leuvens Orgelpa-
trimonium en reist sinds 1983 rond in Vlaanderen en Nederland, 
eerst als klavierspeler, nadien als verteller waarbij hij in de huid 
kruipt van diverse muzikale grootheden zoals Mozart, Beetho-
ven, Handel...
Vooraf inschrijven, met betaling van het inschrijvingsgeld op 
bankrekening BE86 4472 6005 0150 met vermelding Toast Lite-
rair, is een must. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per per-
soon, Davidsfondsleden betalen 16 euro.

Gegidst bezoek aan de begraafplaats Campo Santo
te Sint Amandsberg
Onze gids neemt ons op zondagna-
middag 27 maart om 14.30 u mee op 
de uitgestrekte begraafplaats Campo 
Santo die op een heuvel gelegen is, 
met op het hoogste punt de laat-ba-
rokke Sint-Amanduskapel. Hij geeft 
uitleg bij de vele monumentale gra-
ven waarvan er 131 beschermd zijn. 
Een groot aantal bekende personen 
uit de wereld van de kunst, literatuur, muziek, politiek en weten-
schap vonden er een laatste rustplaats.
Afspraak om 14.30 uur met de gids aan de Sint-Amanduskerk, Vi-
sitatiestraat 3 te Sint-Amandsberg. Er is parkeergelegenheid voor 
de kerk.
Aangezien het aantal deelnemers beperkt is dient men zich voor-
af in te schrijven. De deelnameprijs is 12 euro, Davidsfondsleden 
betalen 8 euro. Inschrijven doet men door het bedrag over te 
schrijven op dit nummer: BE 86 4472 6005 0150 met de vermel-
ding Campo Santo

Belangrijke informatie
Bij deze 3 activiteiten zullen de meest actuele covidmaatregelen 
worden opgevolgd en omdat deze maatregelen regelmatig wij-
zigen, kan u best regelmatig onze website Davidsfondsafdeling 
Heusden / Wetteren-Ten-Ede consulteren. Op deze website zijn 
ook de maandelijkse wandelingen “natuur en cultuur” vermeld 
die niet in de bovenstaande reeks activiteiten zijn vermeld.
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7.950 euro
67.750 km
11/2014
Benzine
51 kW (69 PK)

37.500 euro
15 km
SUV
Plug-in Hybride
Elektr./benzine

Fiat 500 1.2 i Lounge / TFT display / airco / pano dak

Mitsubishi Eclips Cross, PHEV plug-in hybride

14.490 euro
45.969 km
01/2018
Benzine
72 kW (102 PK)

Mini One 1.5 Benzine - 102 PK - perf. staat

13.495 euro
3.950 km
09/2021
Benzine
53 kW (72 PK)

Peugeot 108 1.0 VTi Top!  Coll. nav. camera achter

22.490 euro
37.807 km
06/2017
Benzine
103 kW (140 PK)

Fiat 124 Spider 1.4 / multiair/navi/parkeercamera

17.499 euro
10 km
11/2021
Benzine
51 kW (69 PK)

Fiat 500 1.0i  MHEV Red Serie / Special edition

NEW

15.990 euro
10 km
automaat
Benzine
52 kW (71 PK)

Mitsubishi Space Star / Autom / nav / airco

NEW

33.750 euro
                  btw incl.
20 km

Diesel
107 kW (145 PK)

Open Vivaro L3 2.0  145 PK, airco/carplay/android

NEW

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

Fiat 500 1.0i  MHEV lounge/pano dak/parkassist/hybr

NEW

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

43.990 euro
15 km
SUV
Plug-in Hybride
Elektr./benzine

Mitsubishi Outlander 2.4i - 4WD - PHEV Instyle

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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Wat we weten van...

9070
Drie lanen en één straat

Belgiëlaan
België is een koninkrijk in West-Europa, met een bevolking van 11,7 miljoen 
inwoners op een oppervlakte van 30.518 km². België is een representatieve en 
parlementaire monarchie, waarin alle machten van de natie uitgaan. De opeen-
volgende grondwetwijzigingen in de periode 1970-88 hebben België omge-
bouwd van een gedecentraliseerde eenheidsstaat tot een staat van het federale 
type, waarin de soevereiniteit wordt gedeeld door de centrale staat enerzijds en 
de gewesten en de gemeenschappen anderzijds.
De oorsprong van de benaming van het staatkundig begrip België is te vinden 
in de naam Belgae, een groep Keltische stammen die het gebied bewoonden 
dat onder de Romeinse keizer Augustus als de provincie Belgica zou worden 
ingericht. Na de Romeinse overheersing geraakte de naam in onbruik tot aan de 
humanisten in de 2de helft van de 15de eeuw, die echter de namen Belgium en 
Belgae zowel op het huidige Nederland als op het huidige België als op beide 
te samen toepasten. Toen tijdens de Brabantse Omwenteling de Zuidelijke Ne-
derlanden tot een onafhankelijke staat werden uitgeroepen, kreeg deze de naam 
Etats Belgiques Unis. De benaming Belgen werd voortaan bijna uitsluitend 
gebruikt met betrekking tot de bewoners van het grondgebied dat later België 
zou vormen en met de onafhankelijkheid van België in 1830 bleven de namen 
België en Belgen voorgoed binnen die grenzen. 

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

Verenigde Natieslaan
Verenigde Naties afgekort VN of wereldwijd United Nations Organisations 
afgekort UNO, is een wereldorganisatie tot handhaving van de internationale 
vrede en veiligheid en ter bevordering van de internationale samenwerking 
inzake economische, sociale, culturele en humanitaire aangelegenheden. De 
basis voor die organisatie werd reeds tijdens W.O. II gelegd en trad in werking 
op 24 oktober 1945, nadat vijftig landen, waarbij ook België, deelnamen aan 
de oprichtingsconferentie te San Francisco van 25 april tot 26 juni 1945 en het 
Handvest ondertekenden. 

Vlaanderenstraat
Vlaanderen is momenteel een deelstaat van het federale België. Ooit stond 
Vlaanderen voor het voormalig graafschap in West-Europa gelegen tussen de 
Schelde en de Noordzee. De zuidelijke grens veranderde nogal eens. In 863 
was Baldwin met de IJzeren Arm de eerste graaf van Vlaanderen. Vlaanderen 
kende een grote economische bloei van de 12de tot de 14de eeuw, kwam in 
de 15de eeuw onder het Bourgondische Huis en maakte vanaf de 16de eeuw 
deel uit van de Zuidelijke Nederlanden. Enkele revoluties en twee Wereldoor-
logen later was Vlaanderen van twee provincies, stilaan terug uitgegroeid tot 
de Vlaamse deelstaat van het federale België. 

Louis Gevaert

Drie lanen en één straat in een verkaveling van de N.V. Matexi op het Eenbeekeinde. In 
de gemeenteraadszitting van 23 januari 1954 besloot men op de gemeente de inwoners de 
kans te geven goedkopere woningen te bouwen en een speelweide te voorzien, bij voorkeur 
op de wijk Eenbeekeinde. In 1961 stelde de N.V. Matexi een wegenisontwerp voor op hun 
eigendommen met een straatbreedte van 6 m in beton en voetpaden. Op 12 september 1961 
kreeg de N.V. Matexi de machtiging tot het openen van nieuwe straten en het aflijningsplan 
werd definitief goedgekeurd op 18 november 1961. 
De gemeenteraad gaf in haar zitting van 6 september 1962 aan de straten in die verkaveling 
de namen Belgiëlaan, Europalaan, Verenigde Natieslaan en als laatste Vlaanderenstraat. 
Het is merkwaardig dat de drie eerste straten in die verkaveling lanen zijn!
Het aanleggen van de voetpaden werd gerealiseerd in 1976.

Europalaan
Europa is het kleinste werelddeel, na Australië, is ongeveer 10 miljoen km² 
groot en telt circa 746 miljoen inwoners (de grens tussen Europa en Azië is 
niet exact vastgelegd). De naam ‘Europa’ is vermoedelijk afgeleid van het oud-
assyrische of Fenicische ereb, wat zonsondergang betekent (in tegenstelling 
tot de naam Azië die afgeleid is van açu, wat zonsopgang betekent). Europa 
ligt bijna volledig in de gematigde klimaatzone en ondervindt de temperen-
de invloed van de warme golfstroom. De Europese Gemeenschap, gestart als 
E.E.G. (op 25 maart 1957 werd het Europese samenwerkingsverband opgericht 
en bekrachtigd door het verdrag van Rome) en herbergt daarna alsmaar meer 
landen. Op velerlei gebieden werd het steeds belangrijker om als Europees blok 
standpunten in te nemen. Globaal gezien wordt elk land er beter van en deze 
stabiliteit zorgt ook voor een duurzamere vrede tussen onze landen. Na het ver-
drag van Lissabon in 2009 spreekt men nu van de Europse Unie, maar in 2021 
verliet Groot Britannïe de Unie.
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Het is veel meer dan lopen, er komt vooral kracht bij kijken. In Destelbergen 
hebben we met Ibtisam Gardabou (22) iemand die de sport genegen is, en half 
januari als eerstejaars brons haalde op het Belgisch kampioenschap in Bastena-
ken. Ze is dan ook niet aan haar proefstuk bezig. Vorig jaar nam ze deel aan de 
Spartan Race in het Nederlandse Zandvoort in de categorie 18-24 en haalde er 
twee keer goud, zowel op de korte als de lange afstand. In augustus won Ibti-
sam ook al de Spartan Race Super Morzine (Frankrijk) met een voorsprong van 
liefst elf minuten.
Ibtisam Gardabou is anders wel een frêle jongedame. Ze kan goed lopen, maar 
om ook nog kracht uit te stralen moet ze wel nog 
flink trainen. “Ik ben lid van Invictus OCR Team Bel-
gium (Aalst), en daar kan ik tot twee keer per week 
gaan trainen. Sporten is mijn hobby, maar ik geef toe 
er moet wel wat uitdaging bij. Het is niet zomaar wat 
afstand lopen, het is een flink tikje meer”. Het Bel-
gisch kampioenschap in Bastenaken, Bastogne in de 
provincie Luxemburg was op zich een wedstrijd met 
een uniek concept. “De afstand was 15 kilometer 
lang, waarvan de eerste 5 kilometer moesten gelopen 
met een gewichtsvest van 4 kg en onderweg 25 ob-
stakels. Er was een gevoelstemperatuur van -6°. Toch 
wel uitdagend met de hoogtemeters erbij als jongste 
deelnemer. Dit resulteerde in een derde plaats bij de 
elite dames. Zelf was ik heel erg tevreden om op jon-
ge leeftijd bij de elite dames het podium  te mogen 
delen” (nvdr. Podium werd gedeeld met dames uit de-
zelfde club namelijk Invictus OCR Team Belgium).
Ibtisam zit evenwel niet stil. “Op 29 januari heb ik 

Ibtisam Gardabou mikt nu op Europees kampioenschap OCR
Eerst even vertellen waar OCR voor staat, nl. de sporttak ‘Obstacle 
Course Racing’. Versta daaronder ‘lopen met onderweg tal van 
obstakels en hindernissen’. Het is een nieuwe trend die steeds meer 
ingang aan het vinden is, iets voor duursporters of OCR-rookies dus.

deelgenomen aan de préselecties van Ninja Warrior France in Noord-
Frankrijk. Daar heb ik met mijn sterke punten kunnen uithalen. Nu is 
het afwachten of ik door mag naar de volgende ronde in Parijs. Stel als 
dit het geval is, dan vindt de volgende ronde plaats in Cannes en wordt 
het via een tv-programma uitgezonden op TF1. En op 30 januari behaal-
de ik een 4e plaats bij de senioren dames lange cross in Ronse. Het was 
een zeer drassig parcours met veel diepe modder maar ik heb me ont-
zettend geamuseerd. Ik ben nu heel gemotiveerd om te presteren op 
het Europees kampioenschap dat plaatsvindt in de Dolomieten in Ita-
lië in juni e.k.”
Ibtisam Gardabou is ook bij de genomineerden als sportlaureaat in Des-
telbergen, maar door de beperkingen inzake corona is die huldiging 
eventjes uitgesteld naar een latere datum. – (D.D.)

Op het podium (rechts).  
(D.D.)

In actie op de training. 
(repro D.D.)

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
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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

EEN SUPERLEUKE

WINKEL VOOR 

JONGENS EN MEISJES 

VAN 0 TOT 14 JAAR 

VOL FASHION  EN 

ALLERLEI GADGETS

NIEUW
 IN DESTELBERGEN

VISIT OUR 
ONLINE

WEBSHOP

www.victorcamille.be

ZONDAG 6 MAART OM 10.30 UUR
GEMEENTEHUIS DESTELBERGEN

Proclamatie  opstelwedstrijd
“JUNIOR JOURNALIST”
Als alles coronavrij goed zit kunnen 
we de die dag de laureaten vieren 
van deze jaarlijkse wedstrijd. Burge-
meester Mevr. Elsie Sierens zal aan al-
le winnaars een mooi boekenpakket 
overhandigen. 

Deze prijsuitreiking gaat in beperkte 
kring door : alleen laureaten en naaste 
familie kunnen aanwezig zijn. 
Verslag en uitslag vind je zeker terug 
via Wegwijs en krant. Nu al proficiat 
aan de 20 verdienstelijke winnaars ! 

Vrijdag 11 maart 2021  om 20 uur
Clubhuis Pius X
Bredenakkerstraat 27
Destelbergen : 

PETER MALFLIET: “HET CHRIS-
TENDOM PAS BEGONNEN”
Vandaag spreken sommigen maar al 
te graag over het einde van het chris-

tendom en de kerk. De doodsklokken 
worden al geluid. Zou het daarente-
gen kunnen dat het christendom nog 
maar pas begint? Dat we vandaag af-
scheid nemen van een bepaalde “histo-
rische gestalte” van de kerk? Namelijk 
die waarin die kerk in het Westen een 
monopolie verwierf met alle gevolgen 
vandien, positief en negatief?

Peter Malfliet  
…is als bisschoppelijk gede-
legeerde bevoegd voor com-
municatie.
…is de woordvoerder van de 
bisschop en pers- en communicatiever-
antwoordelijke van het bisdom.
…is daarnaast ook de secretaris van de 
bisschop.

Deze boeiende avond is voor iedereen 
GRATIS toegankelijk. Toch willen we 
vragen om vooraf in te schrijven: ofwel 
via info@dfdestelbergen.be  ofwel tel. 
09 228 80 29

DEELNEMEN AAN DE WERKGROEP 
DAVIDSFONDS DESTELBERGEN : 
IETS VOOR JOU ? 
Het brengen van cultuur naar de 
mensen is één van de mooiste vrije-
tijdsbestedingen. Boeiend, interes-
sant, aangenaam én met heel veel 
voldoening! En de hoeveelheid 
werk dat je wil doen bepaal je zelf. 
Misschien wil ook jij wel je steen-
tje bijdragen om wat cultuur uit te 
dragen in onze mooie gemeente? 
Zoals Bram Vermeulen het zo zinvol 
zingt: “Ik heb een steen verlegd in 
de rivier…” Denk er eens over na, 
het is de moeite waard. 

Vrijblijvend verdere inlichtingen:
Davidsfonds Destelbergen:
www.dfdestelbergen.be  of 
voorzitter: Annie  (0495171871) of 
secretaris Lucien (09/3283759) 

Bekijk ook vorige edities van Wegwijs & 
Attentie digitaal op onze website

www.dewegwijs.be
onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan
webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24
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Elvira Claeys is nu 102, maar vierde in stilte
Je zal maar pech hebben, net als vorig jaar vierde Elvira Claeys 
haar verjaardag in alle stilte omwille van het gevaar voor covid-
besmetting in het Panhuyspark. Geen officieel gedoe, maar wel 
een glaasje wijn om dit keer op haar 102e verjaardag te klinken. 
Toen ze twee jaar geleden 100 werd was de pandemie nog niet 
echt doorgedrongen maar wel al aanwezig, en kon er toch nog 
goed gevierd worden. Dit keer werd de viering uit veiligheid af-
geblazen. Vorig jaar kwam schepen Eva Rombaut nog achter het 
vensterglas gelukwensen brengen. Maar Elvira ziet er nog steeds 
heel goed uit. Het is dan ook een echte geboren en getogen in-

woonster van Heusden, waar ze 
op 11 februari 1920 het levenslicht 
zag in Kleempendorp. Toen ze 14 
was ging ze werken bij Royal Ax-
minster, waar ze leerde weven. Na 
het bankroet van de fabriek werd 
ze winkeljuffrouw in een schoen-
winkel in Gent. Na haar huwelijk 
met Gaston Vanlerberghe hielden 
ze een slagerszaak in de Tram-
straat in Heusden. Ze heeft met 
Walter (74) een gehuwde zoon. In 
het Panhuyspark heeft ze inmid-
dels wat vriendinnen gemaakt, 
maar haar verjaardag werd dit 
keer in stilte gevierd uit voorzorg. 
Elvira stelt het goed, dat weten we 
nu. – (D.D.)

Elvira Claeys 
inmiddels 102. 
(D.D.)

Ter hoogte van de Damstraat  verrijst naast de 
R4, een nieuwe bruisende bedrijvenzone waar 
ruimte gecreëerd wordt voor ambachtelijke, 
kleine en middelgrote ondernemingen. 
Op 11 mei 2021 van vorig jaar werd er reeds 
een omgevingsvergunning afgeleverd voor 
twee bedrijfsverzamelgebouwen met 21 units. 
Eén van de units werd aangekocht door de lo-
kale ondernemer Timoty Lalleman, zaakvoer-

der van het bedrijf Decorteam, dat nu haar 
zetel heeft op de Dendermondesteenweg.  
Deze herlokalisatie ligt dan ook volledig in de 
lijn met het doel van de KMO-zone.
Op dit moment zijn er nog verschillende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning lopen-
de vernemen we uit goede bron. Deze zullen 
binnenkort beoordeeld worden door het colle-
ge van burgemeester en schepenen. Bij iedere 

aanvraag zal er nagegaan worden of deze in 
overeenstemming is met de verkavelingsvoor-
waarden én de voorschriften van het RUP. Te-
vens kan er al meegegeven worden dat bij de 
beoordeling rekening zal gehouden worden 
met de mobiliteitsimpact van het aangevraag-
de project. Er moet immers over gewaakt dat 
de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de 
buurt niet aangetast wordt. – (D.D.)

Gemeente bekijkt aanvragen voor bedrijvenzone Damstraat

‘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

RESTAURANT BRAEMHOF IS VANAF NU OPEN

VAN DINSDAG T.E.M. ZONDAG. 

WEKELIJKSE SLUITINGSDAG OP  MAANDAG. 

DATA TOPBRUNCHES 2022
IN HET BRAEMHOF:

Zondag 27 februari - Zondag 27 maart 
Pasen zondag 17 april - Vaderdag zondag 12 juni 

Zondag 25 september - Halloween zondag 30 oktober  
Eindejaar zondag 27 november

TOP-BRUNCHES:
Aperitief met voorproevertje aan tafel

Koud en warm voorgerechtenbuffet

Uitbundig hoofdgerechtenbuffet

Uitgebreid desserten buffet

Iedere brunch bevat tal van seizoenstoppers!

De brunch start stipt om 12.00u

60 euro per volwassene 
Kinderen 4- 2 jaar: 35 euro per kind

Kinderen tot 4 jaar gratis

Inclusief dranken tot aan de koffie,
exclusief sterke bieren,

sterke dranken, champagne en cava

Reservatie verplicht: Tel. 09-231 03 16 
email: reservations@braemhof.be
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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

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

Bij de gemeente is men van mening dat de feestzaal Hof Ten 
Bosse altijd moet bereikbaar zijn voor leveringen. Dat vormt 
dan ook geen probleem. Met wat goede wil is het zeker op te 
lossen. Maar er moet dan ook een oplossing gevonden wor-
den voor de leveringen waarin alle partijen zich kunnen vin-
den, want op zich kunnen zware vrachtwagens die moeten 
leveren echt moeilijk indraaien in de smalle ‘Ten Bosse’ als ze 
van de Laarnebaan komen. Simpel gezegd, met wat goede wil 
is er een oplossing langs de Moerenakker best te organiseren. 
Alleen moet men daar naast het verbodsteken van de rijrich-
ting, een uitzonderlijke toelating plaatsen voor het leveren 
aan Hof Ten Bosse, dan is het probleem opgelost. Maar of dat 
er komt is een open vraag.

Zware vrachtwagen kan moeilijk
bocht nemen in Ten Bosse
“Het is al de vijfde keer dat een indraaiende 
vrachtwagen de hoekstijl van de woning op 
de Laarnebaan 64 heeft stukgereden. Ook het 
straatnaambord aan de ene en het groene hekken 
aan de andere zijde van de straat werden al 
meermaals geraakt. Hier moet toch een oplossing 
kunnen gevonden worden om dat probleem 
op te lossen op de hoek van de Laarnebaan 
met Ten Bosse” vertelt ons lezer Danny D.G. uit 
Destelbergen. We beschrijven de situatie…
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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

Wij contacteerden alvast schepen voor mobiliteit Michaël Vercruys- 
sen en die liet ons verstaan dat het restaurant Hof ten Bosse door 
de jaren heen geëvolueerd is van een restaurant naar een feest-
zaal. Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren werden zowel 
door de uitbater als het bestuur maatregelen getroffen. Bij fees-
ten is er een shuttle dienst, rijrichtingen werden aangepast en par-
keervakken geschilderd. Het is natuurlijk vervelend dat iemands 
eigendom vernield wordt, maar tot  onze spijt dien ik te melden 
dat op korte termijn hier geen oplossing kan voor gevonden wor-
den. Zo zal het omdraaien van de rijrichting net tot gevaarlijkere 
situaties leiden aan het kruispunt Laarnebaan/Ten Bosse”. 
Maar dat is dan ook niet de bedoeling, er kan nagedacht over 
een oplossing waarbij de leveringen, en dan uitsluitend voor de 
vrachtwagens, een mogelijkheid wordt geboden om tot aan Hof 
Ten Bosse te rijden via de Moerenakker. Niet om door te rijden 
naar de Laarnebaan.
Schepen Vercruyssen: “De enige manier om dit probleem op te 
lossen is er voor te zorgen dat de bocht breder wordt gemaakt. 
Dit kan enkel wanneer  de gemeente een stuk  grond verwerft, 
aangezien de weg tussen 2 private eigendommen ligt. Een der-
gelijke ingreep is echter niet voorzien in de meerjarenplanning 
noch werd de wenselijkheid ervan nagegaan door onze diensten.  
We mogen immers niet vergeten dat een bredere straat ook meer 
verkeer kan aantrekken. Dit laatste kan volgens mij niet de be-
doeling zijn. Een eerder voorstel werd al besproken op een intern 
overleg (technische dienst, mobiliteit en politie) maar negatief be-
oordeeld,” aldus de mobiliteitsschepen.
We waren al een tijdje op de hoogte van de problematiek waarbij 
de hoekstijl van de bewoners op de Laarnebaan 64 werd aangere-
den. We dachten dat men in de Mobiliteitscommissie over een op-
lossing zou nadenken. De situatie is gekend want de straat op zich 
is ook niet zo breed. Aan de overzijde is een identieke weg overi-
gens afgesloten omdat die ook niet breed genoeg is. Hier maak-
te men een uitzondering, en dat kunnen we absoluut begrijpen 
want de feestzaal moet beleverbaar zijn. Maar er is ook het aspect 
veiligheid en dat indraaien is ook voor de chauffeurs die moeten 
leveren niet echt overzichtelijk. Het bewijs is geleverd want er zijn 
al enkele aanrijdingen geweest met de hoekstijl. Het probleem is 
inmiddels gekend in de Mobiliteitscommissie, ’t is kwestie om nu 
nog een oplossing vinden.

Als je de foto’s bekijkt dan begrijp je de situatie, want zwaar ver-
keer kan bijna onmogelijk in deze straat rijden zonder brokken te 
maken. De straat is duidelijk te smal, dat is nu eenmaal zo. Dan-
ny sprak alvast een schepen en raadsleden aan. Allen suggereer-
den om de gemeentelijke dienst Mobiliteit te contacteren voor 
een oplossing. Maar de reactie eindigde met een negatief advies, 
want verbieden dat men Ten Bosse mag inrijden is niet toege-
staan. Maar dat was ook niet de bedoeling, je kan het probleem 
ook oplossen door vanaf de Moerenakker te leveren. 
Danny tot slot: “Hof Ten Bosse perfect bereikbaar maken voor le-
veringen kan via de Moerenakker en dit op een veilige manier. 

Het is simpel via en-
kele borden aan te 
passen, bv. enkel la-
den en lossen of uit-
gezonderd plaatselijk 
verkeer tot aan de 
feestzaal, dat is denk 
ik maar een kleine 
moeite. Maar het kan 
toch niet zo zijn dat 
men een gevaarlijke 
situatie in stand blijft 
houden met alle ge-
volgen van dien?”

(D.D.)

Anicura
Dierenartsencentrum
Malpertuus
 
Ons professioneel team verwelkomt u en uw huisdier met plezier.
Wij bieden een breed spectrum aan diensten, gaande van routine controles,
tot uitgebreide beeldvorming alsook gespecialiseerde consultaties en sterk
gespecialiseerde operatieve ingrepen. Wij staan klaar om je dier met de
beste zorgen te omringen. Meer informatie is terug te vinden op onze
website.
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

Aan het woord is Marianne Van De Velde (58) 
uit de Houtstraat in Destelbergen. Ze schildert 
ook landschappen en stillevens, maar soms ook 
dieren en zelfs portretten. “Het is altijd een be-
langrijke trigger geweest als het onderwerp me 
inspireert of intrigeert”, aldus Marianne.

Marianne treedt in voetsporen van haar vader als kunstschilder
“Het begon allemaal met mijn vader Maurits. Hij was beroepsmilitair 
in Duitsland en in zijn vrije tijd was hij een gepassioneerde 
landschapschilder. In de kazerne waar hij verbleef bezocht ik 
regelmatig de tentoonstellingen van zijn werken, en die hebben bij 
mij een onuitwisbare indruk nagelaten”.

Dit is iemand met talent dachten we al even 
toen we via Facebook Marianne aan het vol-
gen waren. Ze is bovendien de echtgenote 
van osteopaat Patrick Roels, en die kennen we 
ook al even. Haar werken zijn heel mooi, het 
is kunst en zo iemand moet toch ooit eens er-
gens exposeren dachten we. Maar Marianne 
denkt dat het misschien nog te vroeg is of dat 
het dit jaar misschien kan gebeuren. “Ik heb al 
aanbiedingen gekregen, maar exposeren met 
mijn werk is nu niet mijn eerste betrachting, 
het schilderen is een uit de hand gelopen hob-
by. Het is ook niet mijn beroep, want ik heb 
gewerkt als stalenmaakster bij Cabrita in Ze-
le, maar nu ben ik al twintig jaar huisvrouw. 
Ik doe het wel heel graag en ik wil er natuur-
lijk wel iets mee blijven doen”, vertelt ze ons.
Marianne was dus al snel gebeten door de mi-
crobe om te schilderen. Ze volgde de kunsthu-
maniora en ging ook nog naar de tekenschool. 
Nu tientallen jaren later heeft ze een eigen 
stijl ontwikkeld waarbij ze vooral schildert met 
acryl en op doek. Soms trekt het op fotowerk 
dat op canvas is gezet, maar het is wel degelijk 
een schilderij. “Het schilderen maakt inmid-
dels wel een groot deel uit van mijn leven. Ik 
ga meestal zelf op zoek naar een thema of ik 
schilder voor een opdrachtgever op basis van 
bijvoorbeeld een foto,” weet Marianne. Soms 
is dat wel terug te zien in haar werk, het is niet 
dat alle inspiratie zo los uit het hoofd op doek 
gezet wordt, er gaat wel wat tekenwerk en 
voorbereiding aan vooraf.
Marianne Van De Velde: “ik schilder nu vaak 
in opdracht van iemand die een specifiek werk 
wil, bijvoorbeeld van een kind aan de hand 
van een foto, of een dier, of soms iets leuk om 

blijvend te herinneren zoals een landschap of 
een gepersonaliseerde schilderij voor een spe-
ciale gelegenheid”. Marianne werkt dus vaak 
in opdracht, en als er geen opdrachten zijn 
dan gaat ze zelf aan de slag met iets dat haar 
inspireert.
Enkele van die werken tonen taferelen aan het 
strand van een kust, echt strandleven dus. Het 
heeft wel iets weg van een fotografische weer-
gave, waarbij sommige details zo detailrijk   le-
vensecht zijn. Het is duidelijk een speciale 
techniek die ze hanteert. Marianne verduide-
lijkt: “ja ik heb een bepaalde stijl, en op mijn 
website kan je dat ook lezen. Ik gebruik al 
eens een foto om die na te schilderen, meestal 
doe ik dat via mijn Ipad waar het beeld is op-
geslagen. Maar mijn werk zit vaak tussen actie, 
dieren, landschap, stillevens en porttretten. 
Het is heel uiteenlopend en misschien moet ik 
inderdaad wel eens exposeren om wat meer 
aandacht te krijgen voor mijn werk. Maar veel 
mensen hebben al wel de weg gevonden naar 
mijn werk. Ik heb een goede website (www.
mariannevandevelde.be) en daar kan je ook 
veel van mijn werken zien en mij contacteren.

We vernamen nu ook dat Marianne uitgeno-
digd is voor een tentoonstelling met haar wer-
ken in Beveren, ten huize “Lou-Lou Vintage & 
Artshop” van 14 juni tot 26 juli.  – (D.D.)



Nr. 120 - Maart 2022                            539070

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Miele actie inbouw:
-5 % bij aankoop van 4 inbouwtoestellen 

Actie tot eind april 2022 

P.D.S. CARS

GARAGE-CARROSSERIE

SEDERT 1973 ERVARING IN ALLE MERKEN
SEDERT 1993 ACTIEF IN OOSTAKKER

U KAN BIJ ONS TERECHT VOOR:
ALLE ONDERHOUD, BANDEN, REMMEN,
BATTERIJ, UITLAAT, SCHOKDEMPERS,

AIRCO, KOPPELING, LASWERKEN,
ALLE MOGELIJKE DEFECTEN,

DIAGNOSESTELLING,
HERSTELLEN ALLE ONGEVALSCHADE

IEDEREEN WELKOM !

GENTSTRAAT 98 - 9041 OOSTAKKER

TEL. 09/259 06 13 - 0497/486.522

Open van maandag tot donderdag

van 08u00 tot 12u00 en 13u00 tot 18u00

WWW.PDSCARS.BE

OKKASIEWAGENS MET 1 JAAR WAARBORG

STEEDS AFGELEVERD

MET GROOT ONDERHOUD

BANDENVERKOOP

STEEDS SCHERPE PRIJZEN

+ GRATIS MONTAGE

+ GRATIS UITBALANCEREN

GOED EN BETAALBAAR  -  STERK IN SERVICE  -  UW VERTROUWEN WAARD

Nog een viergeslacht…
Het viergeslacht Dewelde waarvan de 3 
jongsten wonen in Destelbergen, de oudste 
woont in Kermt (Hasselt) ieder is het oudste 
kind van zijn vader.
Oorspronkelijk uit Kermt afkomstig kwam 
Mathias naar Gent om te studeren en bleef 
hier plakken net als zijn broer 2 jaar later. 
Sinds 2020 zijn de ouders (Patrick Dewelde 
en Linda Martens) hun zonen gevolgd van-
uit Kermt naar Destelbergen. In 2021 kwam 
er nog een Dewelde bij en zo werd een vier-
geslacht gevormd.

Op de foto:
Miel Dewelde 08/12/2021, Mathias Dewelde 
17/07/1990 momenteel 31 jaar, Patrick De-
welde 30/09/1964 momenteel 57 jaar, Robert 
Dewelde 25/04/1939 momenteel 82 jaar.

Proficiat !

Paardencross op zondag 13 maart
Zondag 13 maart organiseert het Crosscomité Heusden in functie van de Memorial Fre-
deric De Lathouwer, de jaarlijkse paardencross in Heusden. Afwisselend is dat een or-
ganisatie die door de Artevelderuiters, KRV Schelderuiters of de Gentse Rijvereniging 
wordt georganiseerd. Zaterdag 26 februari  (tussen 10 en 15u) is er een voorafgaande 
trainingscross.

De echte paardencross vindt plaats op zondag 13 maart op de terreinen van de Gentse 
Rijvereniging in de Wellingstraat in Heusden, tussen 10 en 16u. Alle info op www.cross-
heusden.be – (D.D.)
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Tekst, foto’s: Ivan NimmegeersKwalitatieve Belgische mousserende wijnen op de 
proefbank (deel 2)

WIJN VAN BELGISCHE BODEM
De Belgische wijnbouw zit in de lift. De totale Belgische wijnproductie van 1.853.034 liter in 2020 benaderde 
die uit het topjaar 2018. Het aantal wijnbouwers steeg sterk in 2020, met meer dan een kwart. In 2020 werden 
maar liefst 198 wijnbouwers geregistreerd tegenover 154 in 2019. Dat gaat over zowel professionele als ama-
teur wijnboeren. In totaal werd in België maar liefst 587 hectaren gebruikt om wijn te verbouwen. Slechts 14 
producenten bezitten meer dan 10 hectaren grond.  Elk nummer van Wegwijs stellen we één wijn van Belgische 
terroir voor, die de wijnconsument zal toelaten zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

Wijndomein Waes Wit 2019
Locatie: Wijndomein Waes, Hondelee 44, 9052 Zwijnaarde, België 
Provincie: Oost-Vlaanderen
Appellatie: Vlaamse Landwijn – Wijn met Beschermde Geografische Aanduiding
Druivensoorten: Solaris en Bianca
Gastronomie: aperitief, zeevruchten, vis en gevogelte, Oosterse keuken, geitenkaas 
Prijsindicatie: 21,95 euro (75 cl)

Sinds 2005 verbouwen de broers Lieven en Lodewijk Waes in Zwijnaarde aan de oevers 
van de Schelde zowel witte (Solaris, Bianca en Cabernet Blanc) als rode druivenvari-
eteiten (Rondo, Regent, Léon-Millot en Cabernet Cortis). De wijngaard op een bodem van zand en lichte 
leem omvat 4 hectaren, die zich door de nabijheid van de Schelde in een micro-klimaat bevindt. Het do-
mein wordt vanuit ecologisch standpunt op basis van biodynamische en biologische principes verbouwd: 
duurzame  cultuurmethodes, organische bemesting op basis van plantaardige compost, ecologisch verant-
woorde bestrijding met zachte, niet vervuilende producten (bordelese pap, zwavel, plantenaftreksels …), 
gecontroleerde natuurlijke begroeiing, manuele oogst, strenge selectie, manuele verwerking van de oogst en  
minimale interventie bij het vinificatieproces. De vinificatietechnieken van Wijndomein Waes met de modern-
ste apparatuur zijn gebaseerd op traditie en authenticiteit met het oog op het produceren van zuivere, authen-
tieke wijnen. De druiven voor Wijndomein Waes Wit werden handmatig geoogst en de persing was traag en 
zacht. De alcoholische gisting vond plaats onder lage temperaturen waardoor aroma’s en smaken optimaal 
bewaard werden. Na de fermentatie rijpte de wijn nog enige tijd op inox vaten.

Wijndomein Waes Wit 2019
De interspecifieke rassen Solaris en Bianca verenigen zich harmonieus in Wijndomein Waes Wit 2019, helder lichtgeel met 
groene weerspiegelingen, die in een intense neus elegante aroma’s ontplooit van steenvruchten (abrikoos, perzik), groen fruit 
(kweepeer, appel) en citrusfruit (citroen) met bloemige tonen van rozenblaadjes en appelbloesem. In de mond fris, sappig, 
dicht en evenwichtig. Lange afdronk. Geserveerd tussen 7 en 10°C is Wijndomein Waes Wit 2019 een ideale begeleider voor 
vis en schaaldieren, Oosterse keuken, asperges, gevogelte, wit vlees en geitenkaas. Op dronk, kan nog bewaren tot 2024.

Domaine du Bousquet  Bulles de Wallonie 
Méthode traditionnelle Blanc de Blancs 
(kostprijs: 19,50 euro)
(Domaine du Bousquet, Baele & Fils, Rue de 
la Distillerie 51, 5081 La Bruyère,
tel. 081 56 65 45)
De wijnen van Domaine du Bousquet worden 
opgevoed in Bovesse bij Baele & zoon. Do-
maine du Bousquet  Bulles de Wallonie Mé-
thode traditionnelle Blanc de Blancs, volgens 
de traditionele methode minimaal 9 maan-
den op latten gerijpt. Een elegante, frisse en 
bloemige wijn, met lichte bubbels en delicate 
tonen van citrusvruchten en witte bloemen. Ideaal als ape-
ritief, maar ook perfect bij zalmpapillotes, witte vis, sint-
jakobsschelpen, schaaldieren en zeevruchtenschotels.

Chapitre Extra Brut Crémant de Wallonie 
Méthode traditionnelle (kostprijs: 20,00 euro)
Domaine du Chapitre B, Rue de la Ferme du 
Chapitre 9, 1401 Baulers)
Sinds 1981 fokten Annie Demarbaix en Etienne 
Hautier op de 25 ha-boerderij ‘Ferme du Chapitre’ 
waar aanvankelijk tot 2000 witblauwe Belgische 
runderen werden gehouden en vervolgens 60 hec-
taren graan werd geteeld. In april 2013 besloot het 
echtpaar 5,5 hectare of 22.000 hybriden of PIWI-
druivenrassen te planten. Twee van de drie zonen, 
Guillaume en Betrand, vervoegden hun ouders op 

het wijndomein. De huidige oppervlakte bedraagt 10 ha en  
jaarproductie van Domaine du Chapitre schommelt jaarlijks 
tussen 30.000 en 45.000 flessen witte, rosé, rode en mous-
serende wijnen.
Na een opvoeding in roestvrijstalen vaten gedurende en-
kele maanden rijpte de basiswijn van  Chapitre Extra Brut 
Crémant de Wallonie Méthode traditionnelle minstens 12 
maand ‘sur lattes’. De helder bleekgele Chapitre Extra 
Brut Crémant de Wallonie, een assemblage van Johanniter, 
Bronner en Hélios, geurt naar citrusfruit (limoen) en groen 

De Belgische wijn zit in de lift en ook de productie van Belgische mousserende wijnen. Voor dit 
artikel werden 18 flessen mousserende wijnen ontkurkt, de kwaliteit van de geproefde flessen is van 
bevredigend tot zeer goed. Het aankopen van deze Belgische mousserende wijnen vraagt wat zoek-
werk, slechts één mousserende wijn kon gevonden worden in een grotendeels in Wallonië geves-
tigde Europese supermarktketen, de overige mousserende wijnen zijn te vinden bij gespecialiseerde 
cavisten of op de wijndomeinen zelf.

fruit (appel) en exotische tonen van meloen en lychee. In de 
ronde mond verfijnd, sappig, fruitig en evenwichtig. Perfect 
van aperitief tot dessert.

Domaine de la Marnières Brume d’Automne 
Brut Rosé (kostprijs: 18,00 euro)
(Domaine des Marnières, Chemin du Roi 11, 
4608 Warsage, tel. 04 376 77 91)
Benoit Heggen werd wijnbouwer als uitdaging 
om te bewijzen dat er in België goede wijn te 
maken valt. Sinds 1995-1996 plantte Benoît 
Heggen 30 diverse wijnstokken naast zijn 
huis in Warsage, in het hart van de streek van 
Herve. Momenteel bedraagt de oppervlakte 
wijngaard 3,5 hectaren, verdeeld over vier per-
celen op klei- tot silexbodem met kalkachtige 
ondergrond.
Domaine de la Marnières Brume d’Automne Brut Rosé, 
een harmonieuze assemblage van Pinot Noir en Chardon-
nay van het in 2004 aangeplante perceel Petite Marnières 
d’Aubin-Neufchâteau, helder roze met een aantrekkelijke 
mousse en sterk bruisende fijne belletjes, ontplooit soepele 
en fijne aroma’s van aardbei, framboos en citrusvruchten 
met kruidige tonen (kruidnagel). In de mond soepel, weel-
derig, fruitig en evenwichtig. Stevige, lange afdronk. Ide-
aal aperitief en bij rood fruit, zwarte chocolade, canard à 
l’orange (dankzij de citrustoetsen in deze wijn), lamskote-
letten, eend en fijne vleeswaren. Op dronk.

Domaine Viticole du Chenoy Perle de Wal-
lonie Blanc de Blancs (kostprijs: 17,50 euro)
(Domaine Viticole du Chenoy, Rue du Chenoy 
1B, 5080 Emines)
In april 2000 legde Philippe Grafe, directeur 
van de vennootschap Grafe-Leoccq, zijn func-
tie neer en stichtte twee jaar later het Domaine 
du Chenoy in Emines bij Namen. In april 2003 
plantte hij 6 hectare wijnstokken: 12.000 plan-
ten van de rode druivensoort Regent en 13.000 

planten verdeeld over Bronner, Merzling, Johanniter, Sola-
ris en Helios. In april 2004 werden 7.000 wijnstokken van 
2 hectare Pinotin aan het domein toegevoegd. In november 
2004 vloog de wijnmakerij in brand, maar dit weerhield niet 
de aanplant van 4.000 Rondo wijnstokken op 2 extra hecta-
re in 2005. In 2016 begon het landgoed aan zijn biologische 
overgang en een jaar later traden de bio-ingenieurs Pierre-
Marie en Jean-Bernard Despatures toe tot het management-
team. Momenteel bedraagt de oppervlakte wijngaard 14 
hectaren, aangeplant op ondiep klei-leem en een rotsachtige 
ondergrond met afwisselend banken van kalksteen, zand-
steen en schist.
Domaine Viticole du Chenoy Crémant Perle de Wallonie is 
een assemblage van Johanitter, Helios, Bronner en Merl-
zling.  De druiven worden delicaat met de hand geplukt en 
de lange rijping van 15 maanden op latten geeft een mous-
serende wijn elegantie en finesse met een subtiel parfum 
van citrus en wit fruit. Domaine Viticole du Chenoy Perle 
de Wallonie Blanc de Blancs, geproduceerd onder de BOB 
Crémant de Wallonie appellation, licht geel, biedt fijne bub-
bels, romige mousse en intens boeket van bloemen (mei-
doorn, linde) en citrusfruit (limoen). In de mond fris, ver-
fijnd en persistent. 

Domaine du Ry d’Argent Cuvée Nell Brut 
(kostprijs: 19,95 euro)
(Domaine du Ry d’Argent, Rue de la Distillerie 
51, 5081 La Bruyère, tel. 081 56 65 45)
Domaine du Ry d’Argent in Bovesse, gelegen op 
een prachtige zuidelijke helling op het Naamse 
platteland tussen Samber en Maas, plantte in 2005 
onder impuls van Jean-François, de jongste zoon 
van de familie Baele een wijngaard aan van 5 hec-
taren in hartje Haspengouw. De nood om de acti-
viteiten van de hoeve met akkers en melkkoeien te 
diversifiëren was ingegeven door de opeenvolgen-
de landbouwcrisissen. De oppervlakte wijngaard 
omvat momenteel 13,5 hectaren. Cuvée Nell Brut Domaine 
du Ry d’Argent draagt de naam van de dochter van de wijn-
maker. Deze Blanc de Blancs op basis van Auxerrois kleurt 
middelgeel met gouden weerspiegelingen en ontwikkelt in 
de neus krokante bloemen- en verse fruitaroma’s (rode ap-
pel, gele pruim, perzik en abrikoos) met tonen van brioche. 
Fijne belletjes. In de mond met een milde zuurgraad een-
voudig, sappig, fris, elegant en knapperige harde appel en 
peer. Te drinken als aperitief of bij voorgerechten.

Driesse Extra Brut Belgische mousserende kwaliteitswijn 
(kostprijs: 24,50 euro)
(Driesse, Oordegemstraat 32, 9520 Sint-Lievens-
Houtem, gsm 0495 32 68 16)
Toen de ouders van Marc Van den Driessche hun 
landbouwbedrijf stopten, plantte hij in 2006 in Sint-
Lievens-Esse 5.300 wijnstokken. Op 1 ha oppervlak-
te werden Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay 
aangeplant. De wijnen worden gevinifieerd in Vlier-
zele op 12 kilometer van de wijngaard. 
Driesse Extra Brut werd vervaardigd op basis van 
een gelijkmatig aandeel Chardonnay, Pinot Noir en 
Pinot Meunier. De Extra Brut kenmerkt zich door 
zijn evenwicht, zijn fruitigheid, zijn mineraliteit en 
de kenmerkende tonen van autolyse (brood, biscuit 
en toast): zeer fijne mousse, veel belletjes, elegante 
aroma’s van brioche, broodkruimels, appel en grapefruit. In 
de mond, die levendig aanzet, een hoge aciditeit en elegante 
structuur, appel en bitter grapefruit. Uitgelezen aperitief. 

Louis Van ’t Hooghof Blanc de Noirs Brut Méthode Tra-
ditionelle (kostprijs: 26,50 euro)
(L&L Distribution, Kruisabelestraat 27, 8951 Dranouter, 
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GLAS OP DE WERELD
De wijnwereld globaliseert reeds tientallen 
jaren. Door de toenemende globalisering 
van de wijnwereld dient zich een enorme 
verscheidenheid van druivenrassen en wijntypes 
aan op onze markt, zowel uit koude als warme 
klimaten. Zoveel diversiteit van wijnculturen en smaken liggen 
op de schappen van wijnverdelers in onze directe omgeving. 
Elk nummer van Wegwijs zullen we 2 wijnen uit de diverse 
continenten en alle prijscategorieën de revue laten passeren op 
zoek naar karaktervolle en elegante en pure wijnen. Kritisch 
voor de alcoholrijke smaakbommen en vlakke massaproducten.

De Martino Single Vineyard La Blanca Semillón 2019 D.O. Valle Del Maipo Chile
Locatie: Manuel Rodriguez 229, Isla de Maipo, Chile
Continent: Zuid-Amerika 
Gebied: Casablanca Valley, Aconcagua, Chili
Druivensoorten: Sémillon
Gastronomie: oesters, gegrilde vis, inktvis, schelpdieren en garnalen
Prijsindicatie: 24,50 euro (75 cl)

Vandaag zetten de derde en vierde generatie het werk van stichter Pietro De Martino voort, die in 1934 
de Avezzano-regio in de Abruzzen (Italië) ruilde voor Isla de Maipo in het midden van de Maipo Vallei 
(Chili), ten zuiden van Santiago, met zijn alluviale bodem en mediterrane klimaat. Momenteel omvat het 
familiebedrijf De Martino 300 hectaren wijngaard. De Sémillondruiven voor deze wijn zijn afkomstig van 
de wijngaarden van de familie De Martino in Isla de Maipo. Dit gebied geniet een gematigd mediterraan 
klimaat en de wijngaard is slechts twee hectare groot en uitsluitend aangeplant met Sémillon, de eerste witte 
variëteit was die op het landgoed werd aangeplant. Vanaf het begin stond de wijngaard gewoon bekend 
als ‘La Blanca’.  2019 is slechts de eerste jaargang van De Martino Single Vineyard La Blanca Semillón.
De op 12 maart 2019 handmatig geoogste hele druiventrossen werden geperst in een verticale pers onder 
oxidatieve omstandigheden. De alcoholische gisting vond spontaan plaats in gebruikte Franse 228 liter ei-
ken vaten. Vervolgens werd de wijn ‘sur lie’ gerijpt gedurende 12 maanden in foudres van 5.000 liter. Deze 
wijn onderging geen malolactische gisting en werd slechts licht gefilterd voor het bottelen.

De Martino Single Vineyard La Blanca Semillón 2019 D.O. Valle Del Maipo Chile
Deze karaktervolle wijnen van geselecteerde alleenstaande wijngaard (Single Vineyard) in de gerenom-
meerde Maipo Vallei belichamen de stijl van De Martino. La Blanca is een elegante Sémillon, met fruitige 
tonen, zowel in de neus als in de mond, met een perfecte zuurgraad. De wijn geurt naar uitgesproken citrus 
(limoen en citroenschil), groen fruit (appel en kruisbes) en tropisch fruit (abrikoos, mango, perzik) en tonen 
van honing en bijenwas. In de droge mond, intens fruitig een rijke smaak van abrikoos, mango en perzik, 
breed en gestructureerd. Veel extract en lage zuurgraad. Gekoeld geserveerd tussen 7 en 10°C is De Martino 
Single Vineyard La Blanca Semillón 2019 een goede begeleider van rauwe oesters, gegrilde vis, inktvis, 
schelpdieren en garnalen. Op dronk, maar kan nog 12 tot 15 jaar rijpen. 3.600 75 cl-flessen  en 100 magnums 
werden gebotteld van deze jaargang. 

Lunaria Ruminat Terre di Chieti Indicazione Geografica Protetta Primitivo 2020
Locatie: Società Olearia Vinicola Orsogna, Via Ortonese 29, 66036 Orsogna (Ch), Italia
Continent: Europa
Gebied: Abruzzen, Italië
Druivensoorten: Primitivo
Gastronomie: fijne vleeswaren, gegrild of gebakken rundvlees, pastagerechten en pittige harde kazen
Prijsindicatie: 8,99 euro (75 cl)

In Midden-Italië, niet ver van de Adriatische Zee, ligt Abruzzo, een schilderachtig deel van de Apennijnen. 
Weidse velden, wijngaarden en olijfbomen strekken zich aan uw voeten uit. Tussen het strand en de sneeuw, 
de invloed van de nabijgelegen Adriatische Zee en een optimaal evenwicht tussen zon en koelte, rijpen hier 
wijnen die vol maar niet overdreven zwaar zijn. Orsogna ligt op een hoogte van ongeveer 500 meter. In de 
jaren ‘90 begon de Cooperativa met de omschakeling van de eerste wijngaardarealen naar biologische teelt. 
Dankzij positieve ervaringen op het gebied van teelt, kwaliteit en afzet kon de verantwoordelijke projectleider 
en oenoloog Camillo Zulli steeds meer leden ervan overtuigen deze weg in te slaan. Tegenwoordig is 60% van 
de totale productie biologisch gecertificeerd, waarvan 15% Demeter-kwaliteit is.
De biodynamische Primitivo-druiven worden na zorgvuldige selectie ontsteeld en gekneusd. De schillen blij-
ven gedurende 20 dagen in contact met de most en gisten bij een constante temperatuur van 24 - 26°C. De 
rijping gebeurt in stalen tanks, gevolgd door botteling. Een toegevoegde waarde is de herontdekte traditie van 
het met de hand sluiten van de flessen met touwtjes, die voor Orsogna wordt uitgevoerd door het bevriende 
landbouwbedrijf van BABALU, de sociale coöperatie Sant’Eusanio Sangro. Ze binden fles per fles met de 
hand met oranje draad (de kleur van biodynamica), volgens het oude landbouwgebruik van hun grootouders. 
Het is een symbool van hun verbondenheid met het gebied.

Lunaria Ruminat Terre di Chieti Indicazione Geografica Protetta Primitivo 2020
De paarsrode Lunaria Ruminat Terre di Chieti Indicazione Geografica Protetta Primitivo 2020 met paarse 
weerspiegelingen geurt naar zwart fruit (braambes, zwarte bes, zwarte kers), vanille en chocolade. De mond 
met zachte zuren en hoog alcoholgehalte  die fluwelig aanzet, is rond en fruitig en smaakt naar braambes, 
zwarte bessen en kersen met cacao. Lange afdronk op rood fruit (kersen). Geserverveerd tussen 16°C en 18°C 
begeleidt Lunaria Ruminat Terre di Chieti Indicazione Geografica Protetta Primitivo 2020 uitstekend fijne 
vleeswaren, gegrild of gebakken rundvlees, pastagerechten en pittige harde kazen.

tel. 0033 6 73 41 00 57)
Champagneboer Thierry Niziolek van het huis 
Louis Déhu in Venteuil plantte in mei 2015 1,5 ha 
wijngaard met een plantdichtheid van 9.000 wijn-
stokken per hectare Pinot Noir en Pinot Meunier 
op zandige kleigrond met ijzerslak in Dranouter 
in het Heuvelland. De wijn wordt traditioneel ge-
vinifieerd in roestvrijstalen tanks (méthode tradi-
tionelle) met een dosering van 6,5 gr/l.
Louis Van ’t Hooghof Blanc de Noirs Brut Mé-
thode Traditionelle een monocépagewijn Pinot 
Noir, kleurt helder bleek goudgeel, presenteert 
een romige mousse en een fijne pareling. De in-

tense neus geurt naar groen fruit (appel, kweepeer) en ci-
trusvruchten (limoen en citroenschil) met tonen van brioche 
en toast. De mond is droog, rijk, sappig, fris, verfijnd en 
evenwichtig. Mineraliteit in de lange afdronk. Een ideale 
begeleider voor visgerechten en schaaldieren. Op dronk, te 
drinken binnen de 2 jaar.

Schorpion Zwart Brut Nature Méthode Traditionelle 
(kostprijs: 27,60 euro)
(Schorpion, Kersendaelstraet 37, 3724 Vliermaal,

gsm 0477 58 12 08)
In 1994 plantte Willy Schorpion, voormalig opti-
cal design engineer bij Barco in Kuurne, in Vlier-
maal 280 diverse wijnstokken, waarvan enkel 
Chardonnay niet werd gerooid. De in 1998 aange-
plante 1,90 ha wijngaard van Schorpion met meer 
dan 7.000 wijnstokken is gelegen op een zuidhel-
ling, op zware leemgrond met op één meter diepte 
een kalklaag, De aanplant bestaat uit 2/3 Char-
donnay en 1/3 Pinot (gelijkmatig verdeeld over 
Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc en Auxerrois). 
De bodem is volledig begroeid met gras en er is 
totaal geen gebruik van herbiciden De jaarlijkse 
productie van Schorpion bedraagt 12.000 flessen. 
De handmatige oogst van 5 plukkers wordt dage-
lijks geperst met een traditionele verticale korf-

pers. Hele trossen worden ongekneusd onder lichte druk 
tot vier keer geperst. In roestvrij stalen vaten wordt het sap 
volledig uitgegist, zodat de suikers van de druiven dus vol-
ledig worden omgezet in alcohol. De basiswijn rijpt nog zes 
maanden in de vaten. Na de toevoeging van de liqueur de 
tirage voltrekt zich de tweede alcoholische vergisting. De 
CO2 die de gist produceert lost op in de wijn en zorgt voor 
de bubbels. Door het gas komt er ook een druk van 6 bar in 

de fles. Na de botteling worden de flessen opgestapeld in de 
kelder, waar ze enkele jaren onaangeroerd blijven liggen. 
De gisting duurt één tot twee maanden. Als alle suiker opge-
bruikt is, sterven de gistcellen af. Daarna gaan de gistcellen 
ontbinden, waarbij aroma’s gevormd worden. Dit ontbin-
dingsproces (autolyse) kan tot tien jaar duren. Zolang de 
gistresten in fles blijven, wordt de wijn steeds beter. Om de 
naam ‘Méthode Traditionnelle’ te mogen gebruiken moeten 
de wijn minstens negen maanden gerijpt zijn met de gist in 
de fles, bij Schorpion drie jaar of langer. Voor de remuage 
gebruikt Schorpion een gyropalette, waarbij de korf om de 
drie uur twee seconden wordt gedraaid om dan weer drie 
uur stilstaan. De machine werkt dag en nacht door, zodat 
het programma op één week afgewerkt is. Wanneer de re-
muage voltooid is, volgt dégorgement (letterlijk het uitbra-
ken van het bezinksel). De flessenhals wordt gedurende tien 
minuten enkele centimeter diep in koelvloeistof van -25 °C 
gedompeld. Hierdoor ontstaat een ijsprop in de hals, waar-
door het bezinksel geklemd wordt tussen de kroonkurk en 
de ijsprop. De fles kan nu gewoon rechtop gezet worden. 
De fles wordt afgespoeld met zuiver water om de resten 
van de koelvloeistof te verwijderen. De kroonkurk wordt 
geopend en door de druk wordt het ijs onmiddellijk uitge-
spuwd. Het ijs duwt hierbij het bezinksel voor zich uit. Het 
resultaat is heldere wijn, zonder een filter gebruikt te heb-
ben. En de wijn is steeds in dezelfde fles gebleven waarin 
hij enkele jaren tevoren gebotteld werd. Alvorens de fles 
af te sluiten met een kurk, wordt de fles bijgevuld voor het 
verlies door de uitgespuwde ijsprop. Het bijvullen gebeurt 
met wijn waarin suiker is opgelost, die niet meer zal vergis-
ten, vermits alle gist verwijderd is. Naargelang de hoeveel-
heid suiker die bijgevoegd wordt, worden de verschillende 
zoetheidsgraden verkregen. Voor de Brut Nature is er geen 
suiker toegevoegd.
Schorpion Zwart Brut Nature Méthode Traditionelle Lot 
L160718210414 (het lot geeft de datum van botteling en 
dégorgement weer), een goudgele assemblage van 2/3 Char-
donnay en 1/3 Pinot Noir uit het oogstjaar 2015 en dégorge-
ment in april 2021, geurt naar brooddeeg, brioche, abrikoos, 
witte bloesems, citroen en nectarine. Zachte mousse. In de 
mond, gist, brioche en steenvruchten (abrikoos, nectarine), 
elegant, rond en vol. Lange finale.

Vignoble des Agaises Rufus Chardonnay Brut Sauvage 
Méthode traditionnelle (kostprijs: 18,9 euro)
(Vignoble des Agaises, Chemin d’Harmignies 1,
7120 Estinnes)

De wijngaard van Rufus, waarvan de eerste 
twee hectare Chardonnay in 2002 werden 
aangeplant, ligt in Haulchin, tussen Binche 
en Mons, op een zuidhelling die erg rijk is 
aan kalksteen.Geleidelijk breidde de wijn-
gaard uit tot zijn huidige oppervlakte van 
35 hectaren. De cuvée Chardonnay Brut 
Sauvage, een monocépagewijn, ondergaat 
gedurende 15 maanden een tweede gisting 
op fles, waardoor de aromatische intensiteit 
ontwikkelt.
Vignoble des Agaises Rufus Chardonnay 
Brut Sauvage Méthode traditionnelle toont 
fijne belletjes. De neus ontplooit verfijnde 
aroma’s van grapefruit, citroen, appel, perzik, biscuit en 
brooddeeg. In de mond body en hoge aciditeit, appel en 
mineraal, droog, strak, fris en evenwichtig. Een excellent 
aperitief en begeleider van zeevruchten. Op dronk.
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