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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/4 en 2/5, teksten dienen binnen 
te zijn 12/4 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.
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Wij	maken	vrijblijvend	een	analyse	van	uw	verzekeringen
)09	210	9001		

ON	0479.256.808

Sint-Baafskouterstraat 109 - Sint-Amandsberg
09 228 228 2 / 0487 467 826

dimi.shaw@gmail.com    hairservicedimitri.be

Tarief in het salon :
Wassen + snit : 19 euro

Wassen, snit en brushing : 30 euro

Aan huis:   +6 euro

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Dames & Heren & Kinderen

Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten

WWW.IMMO-ZONE.BE      LAARNEBAAN 48 - HEUSDEN - T. 09-231 75 92

HUIS VERKOPEN ? VAAK KENNEN WIJ DE KOPER AL!
Snelste verkoop aan beste voorwaarden

Gratis schatting bij verkoop

Discrete verkoop mogelijk

Geen verkoop = geen commissie

89% van de panden verkocht binnen de maand !

Verkoopt gemiddeld elke 3 dagen een woning

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

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

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

service aan huis.

www.christiaanvanbignoot.com

T 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

Destelbergenaar opent
filmfestival - Blz. 50

Twee gouden medailles
voor Athena - Blz. 22

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
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Sticker ‘WegwijsOK’
In de brievenbussen waarop een sticker ge-
kleefd is met vermelding ‘geen reclamedruk-
werk’/‘geen reclamefolders’, mogen wij geen 
Wegwijs bussen. Indien dit bij u het geval 
is, en je wil Wegwijs wel ontvangen, kan je 
steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen (Ivon-
na Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker of via 
mail: info@dewegwijs.be). Wij komen dan 
een sticker ‘Wegwijs’ op uw brievenbus kle-
ven, 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 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...
• EHBO-initiaties voor kinderen ................................ 5
• Heusdenaar helpt in Oekraïne ................................ 7
• Recyclagepark beloont betere sorteerders ............ 9
• Gus Roan laat Jacques Brel herleven ...................... 10
• Lachclub Destelbergen in ‘Iedereen Beroemd’ ...... 14
• Frank Deboosere over klimaatverandering ........... 18
• ‘Helden en schurken’ in Sportbasisschool .............. 19
• Gemeente hijst vredesvlas voor Oekraïne .............. 21
• Fietsclub Admiraal in de kijker ............................... 27
• Twee huwelijken op ‘palindroomdag’ ................... 28
• De fusie-saga: zeker niet met Gent! ....................... 30
• Mondmaskers weg in de scholen ............................ 34
• Interview met topmuzikant Miguel Wiels ............. 36
• Veel ruiters op Heusense paardencross .................. 42
• Knaldrang en huidhonger... .................................... 45
• Balletschool kan éindelijk optreden ....................... 46
• Pejo Glasart op Biënnale Venetië ........................... 53
• Het nieuwe ABBA-album onder de loep ................ 55
• Broekstraat en Hoekskenstraat............................... 56
• Sterke seizoensfinale U8 FC Destelbergen  ............ 57
• Duizend km fietsen tegen kanker .......................... 58
• De vaste wijnrubriek................................................ 62

En nog veel verenigingsnieuws verspreid in deze editie. 
Veel leesplezier!

ZOEKERTJES
Enkel PARTICULIEREN kunnen in deze rubriek een gratis zoekertje plaatsen. Maximum 30 woor-
den 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 redactie-adres (zie blz. 1 bovenaan). Graag uw gemeente vermelden aub.

TE KOOP
Recup timmerhout, Schalieberd , Br 10 cm,
D 1,5 cm, L 2,6-1.5 - Aantal 900 LM. Prijs o.t.k.
Tel: 0498-80 80 04

TE KOOP
Multifunctionele kast. Kan gebruikt worden 
als boekenkast of tv kast. Als nieuw. Bruine 
eik.  B120cm/H153cm/D57cm, 2 deuren boven en 
2 onderaan. Vp: 200 euro. Tel: 0472-877982

TE KOOP
Invalide scooter, 
electrisch, merk Vivo 
, mag weg wegens 
dubbel gebruik. 
Vraagprijs.: 300 euro, is 
in zeer goede staat.
Tel. 0472/409266.

TE KOOP
Buffetkast 
(kersenhout, zeer 
stijlvol!), 1960-70; 
230 b, 80 h, 45 diep. 
Eventueel bijpassende 
eettafel 90 x 155, 
elke zijde 55 cm 
verlengbaar. Info 0484-273 073.

TE KOOP
Singer authentieke naaimachine. 
Alle onderdelen, alle 
naaibenodigdheden, naailampje 
en boekje zijn aanwezig. Doe een 
eerlijk bod. Gsm 0494-130606

TE KOOP
Autokinderstoelen (4 stuks): 
Promenade Royal, Babidéal, 
Maxicosi Isofix (zitje én onderstel) 
en MaxicosI Isofix (zitje) tot 18 
kg. (20 tot 80 euro). Tafel BBQ 
elektrisch(15 euro), krabber 
tuin Gardena  9 cm (nieuw:12 
euro), handwerk: breinaalden 
en haaknaalden (1 euro/stuk) en 
breitas (2 euro).
Info: 09-230.44.88.

TE KOOP
Kinderfiets Norta (10-12j): 30 euro. Kinderfiets 
Scott (6-8 j): 50 euro. Mountainbike (14j): 80 
euro. Aanhangfiets: 40 euro. Grote vogelkooi:
30 euro. Alle info: 09-228.63.26

TE KOOP
Barkrukken (4 stuks),
prijs overeen te komen,
0472-738317TE KOOP

Buggy, merk Baninni, 6 tot 36 maand, 
comfortabel in gebruik, gemakkelijk en compact 
opvouwbaar, plastieken regenhoes, rem op 
achteras. Prijs: 30 euro. Tel. 0495-679801
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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 

Te koop
in Destelbergen
•  Rustige locatie nabij jaagpad
 aan de Schelde
• Tuin rondom de woning
 waardoor u de hele dag kan
 genieten van de zon
• EPC: 555 kWh/m²

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

destelbergen@axellenaerts.be - 09 219 08 77 - Dendermondesteenweg 501, 9070 Destelbergen

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 
handelingen 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

Paaseieren zoeken bij Gebuurtekring Ledebeek
Zaterdag 16 april om 14 uur organiseert de Gebuurtekring Ledebeek voor alle kinderen 
van de leden (tot 10 jaar gratis, niet-leden 3 euro) een paaseierenraping. Uiteraard moet 
men vooraf ingeschreven zijn, want naast paaseieren wordt er ook warme choclademelk 
geschonken. De start heeft plaats aan de tent in de Ledebeekwijk.

In de tent is er een bar voorzien voor de ouders, leden en sympathisanten. Inschrijven kan 
tot 9 april bij Dany Mus, email: dany.mus@telenet.be of 0477-138.123. Lid worden van 
Gebuurtekring Ledebeek kan middels een bijdrage van 15 euro, te betalen op de gekende 
rekening van de Gebuurtekring. – (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

Opnieuw WAOD-wedstrijd op 10 juli
Het bestuur van het Feestcomité Eenbeekeinde gaat samen 
met organisator Jef Dhont, tijdens het kermisgebeuren van juli 
een wielerwedstrijd organiseren. De keuze viel op een wed-
strijd voor de WAOD. De vermoedelijke datum zou zondag 10 
juli zijn.

Op een vergadering samen met WAOD-voorzitter Rik Vande-
putte werd een akkoord bereikt om een wedstrijd te organi-
seren op een lokaal parcours. Uiteraard moet de organisatie 
nog in detail uitgewerkt worden, maar het Eenbeekeinde op-
teert dus opnieuw voor een wielerwedstrijd op kermiszondag. 
– (D.D.)

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:
3 KOPEN + 1 GRATIS
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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

NIEUW! EHBO-initiaties voor kleuters 
Op woensdagnamiddag 27/04/22 (14u tot 16u) organiseert Jeugd Rode Kruis Destelber-
gen voor de eerste maal een EHBO-initiatie voor kleuters van de derde kleuterklas. 

Kleuters van 4 à 5 jaar zijn al in staat om enkele eerstehulpvaardigheden aan te leren. Stap 
voor stap kunnen zij vaardigheden en kennis over eerste hulp leren. Op die manier wordt 
hen een helpende attitude aangeleerd. Hoe vroeger we kinderen die vorming kunnen 
geven, hoe ‘normaler’ het voor hen zal zijn om later hulp te bieden. Hier geldt meer dan 
ooit het principe ‘vroeg geleerd is oud gedaan’! 

Beer Brecht is de eerstehulpverlener die de kleuters aanleert wat ze moeten doen bij een 
huidwonde, een brandwonde, een bloedneus … De verhalen zijn helemaal op hun maat 
geschreven, zijn herkenbaar en zijn prachtig geïllustreerd. Zij vormen de basis voor de 
initiatie. Wij zullen werken rond de boeken ‘Een rugzak vol eerste hulp’ en ‘Au, ik ben 
gevallen’. 

De initiaties gaan steeds door in het (Jeugd) Rode Kruis lokaal, in de Kouterstraat 129, 
9070 Destelbergen.  Alle info: sara.vanbrussel@vrijwilliger.rodekruis.be

De kostprijs bedraagt 3 EUR, daarvoor krijgt elke deelnemer een koekje en een drankje 
en een mooie kleurplaat om mee te nemen naar huis. 

EHBO-initiaties voor kinderen en jongeren 
Jeugd Rode Kruis Destelbergen organi-
seert, in samenwerking met de jeugd-
dienst van Destelbergen,  dit jaar opnieuw 
eerste hulp initiaties (zie data in kader). 
Op 3 uur tijd leren de kinderen en jonge-
ren op speelse wijze de kneepjes van de 
eerste hulp. 
Een handboekje met leuke kleurenfoto’s 
toont hen hoe ze een bloedneus, een 
brandwonde en een huidwonde moeten 
verzorgen, gespecialiseerde hulp moe-
ten inroepen en hoe ze best omgaan 
met slachtoffers van een verkeersonge-
val. Spelletjes tussendoor zorgen voor de 
ideale afwisseling. Op het einde van elke 

We organiseren 3 initiaties:  
-  Hupperdehulp (1e en 2e leerjaar)
   Zondag 08/05/22 van 9u t.e.m 12u 
-  Hiep Hiep Help (3e en 4e leerjaar)
   Zaterdag 27/04/22 van 14u t.e.m 17u 
-  Ai Ai Amai (5e–6e leerjaar
 en 1e t.e.m 2e middelbaar)   
   Zondag 24/04/22 van 9u t.e.m 12u

initiatie krijgen de 
kinderen als beloning 
nog een rondleiding 
in onze ambulance. 
De initiaties gaan 
steeds door in het 
(Jeugd) Rode Kruis lo-
kaal nl. Kouterstraat 
129, 9070 Destelber-
gen. 
De kostprijs bedraagt 
3 EUR, daarvoor krijgt 
elke deelnemer een 
koek, drankje, een kleurrijk handboekje en een 
attest. 
Alle kinderen van Destelbergen en omstreken 
kunnen deelnemen. Inschrijven kan tot 5 da-

gen voor aanvang door een mailtje te sturen 
naar:
sara.vanbrussel@vrijwilliger.rodekruis.be
Wees er op tijd bij, want de plaatsen zijn be-
perkt!
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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).
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 APRIL bij ons binnen zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

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

Win een Luxe-ontbijt voor 2 personen 
geschonken door De Korf

We vroegen aan onze lezers:

Welke thee-soort geniet je voorkeur?

A. Gemberthee
B. Rodebessenthee
C. Muntthee   

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. NSU 38%
B. DAF 41%
C. LADA 21%

Er waren 170 deelnemers!

Winnaar werd Samantha Brauwers, 
St. Pietershofstraat, Destelbergen 
(38, 40,22). Ze mocht haar 
waardebon van 100 euro afhalen 
bij Lingeriezaak Aphrodite. 
Proficiat.

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Wonnen ook waardebonnen:  
Marc De Croock,
Carlos Spanhove, Frank 
Willems, Annie Vandaele, 
Bart Frigne, Marina Verhofsté, 
Carine Vervaet, Bruno Pieters, 
Irma Willems. Proficiat.

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
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Hij is een echte specialist, maar door de plotse oorlog met Rusland 
in Oekraïne aarzelde hij geen moment om de beslissing te nemen en 
van zodra het kon naar zijn land terug te keren om er de vele ge-
wonden te gaan verzorgen. Ons respect voor de man is groot, want 
hij stelde alles in het werk om via een konvooi bestelwagens en drie  
ambulances naar zijn thuisland te trekken. We hadden met Ihor Vi-
tenko nog een kort gesprek voor zijn afreis, tussen inladen en tele-
foons door.
Sinds de inval op donderdag 24 februari is Ihor meteen in actie ge-
schoten. In het ziekenhuis waar hij werkte vroeg hij zijn vakantie 
op, want hij wou met vrienden binnen het Oekraïne-Project Ede-
gem vzw een solidariteitsactie opzetten om gewonden in Oekraïne 
te gaan verzorgen. Via de kliniek, familie, vrienden, en tal van ver-
enigingen werden verschillende bestelwagens met allerlei goederen 
in gereedheid gebracht. Uit het ziekenhuis Jan Palfijn zelf kreeg hij 
heel wat medisch materiaal mee zoals scharen, orthopedische mate-
rialen, naalden, ontsmettingsmiddelen en noem maar op. Er werd 
echt van alles verzameld dat daar kan gebruikt: sondevoeding, ont-
smettingsmiddelen, steriele materialen, dozen met pleisters en al 
wat bruikbaar is voor gewonden. Van DL Medical kreeg hij een aar-
dig geheel aan herbruikbaar chirurgisch instrumentarium mee om 
ginder te gebruiken. Zijn eigen auto stak barstensvol met allerlei za-
ken en etenswaren, want Ihor en zijn vrienden wisten niet wat ze 
daar zouden aantreffen in Oekraïne.
Van Ihor en zijn dochter Kateryna, die in Lochristi woont, vernamen 
we dat de woning in de Steenvoordestraat in Heusden, de voorbije 
dagen een echte opslagplaats was voor allerlei materialen die hij 
zou meenemen. Ihor Vitenko gaat niet alleen want hij gaat samen 
met een gezelschap van nog enkele andere Oekraïners die hier in 
de regio wonen, o.m. in Sint-Amandsberg en Gent, maar ook in de 
buurt van Antwerpen en Edegem. Met hun eigen geld en de gekre-

Heusdenaar Ihor Vitenko gaat naar
Oekraïne om gewonden te verzorgen
In Destelbergen leven ze mee met wondverzorger/
dokter Ihor Vitenko (55) uit de Steenvoordestraat. Ihor 
werkt al negen jaar als verpleger in het AZ Jan Palfijn 
maar was in zijn thuisland Oekraïne dokter. In Heusden 
heeft hij ook een eigen praktijk rond wondverzorging.

gen fondsen werden al ambulances gekocht die ook allemaal via 
hulpvaardige mensen in gereedheid werden gebracht. De tocht 
gaat naar een militair hospitaal in de buurt van hoofdstad Kiev. 
Een en ander werd georganiseerd samen met de ngo Oekraïne 
Project Edegem, het zal dus een tamelijk grote karavaan zijn die 
vanuit België naar Duitsland en dan door Polen zal rijden. 
Dinsdagavond 1 maart om 18 uur vertrok Ihor met enkele Oekra-
iense vrienden via Edegem naar zijn thuisland. Wij wuifden hem 
uit, de duim omhoog. Hij was zichtbaar moe door de voorgaan-
de dagen enorm in de weer te zijn voor zijn land. Hij was militaire 
arts van opleiding en geboren in Ternopil in het westen van Oe-
kraïne. In 1999 kwam hij naar België, maar in 2014 toen Rusland 
de Krim annexeerde is hij ook al eens teruggekeerd om te hel-
pen in een militair ziekenhuis. Maar Ihor begrijpt niet waarom er 
oorlog moest komen. Wij begrijpen het ook niet, we hebben Ihor 
Vitenko verder met rust gelaten, want hij was gehaast en heel 
vastberaden. ‘Zijn’ Oekraïne wacht…

Steun Oekraïne, giften vanaf 40 
euro zijn fiscaal aftrekbaar:
Child-Help vzw, De Keyserlei 
58-60 bus 19, 2018 Antwerpen.  
Email info@child-help.be IBAN: 
BE56 7380 1971 7088 vermelden 
Steun Oekraïne.

Manu Debruyne

Ihor Vitenko net voor zijn 
vertrek naar zijn thuisland 
Oekraïne, met de vlag van 
zijn land aan de deur in 
de Steenvoordestraat in 
Heusden. (D.D.)

Zijn eigen auto stak propvol met 
allerlei zaken om mee te nemen. 
(D.D.)

De ambulances die gekocht werden 
en volgestouwd meereden naar 
Oekraïne. (D.D.)
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Meer wagens >>

€ 32.800 Incl BTW

Opel
Insignia ST
5
06/2021
 1.5 Diesel 

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 30.900 Incl BTW

Opel
Corsa-e 
5
10/2021
Elektrisch

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 37.631 Incl BTW

Opel
Vivaro L3
5
12/2021
2.0 D Automaat

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 34.237 Incl BTW

Opel
Vivaro L3
5 
09/2021
2.0 Diesel

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 37.631 Incl BTW

Opel
Vivaro L3 
5
12/2021
2.0 D Automaat

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 15.990 Incl BTW

Opel
Corsa 
18.355
11/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 15.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Corsa
5
12/2021
1.2 Benzine

€ 15.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Corsa
31.261
12/2020
1.2 Benzine

€ 18.750 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
23.067
07/2020
1.2T Benzine

€ 17.750 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5D
21.796
11/2020
1.2T Benzine

€ 19.500 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland
26.069 
11/2020
1.2T Benzine

€ 19.500 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Crossland 
22.917
11/2020
1.2T Benzine

www.garagevanacker.be

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

Garage - Carrosserie

Ons aanbod SPOTICAR tweedehandswagens

VACATURE:
MEKANIEKER

voor onze vestiging te Lokeren

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

Adv 2dehandswagens03/22.indd   1 1/03/2022   14:37

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Donderdag 7 april om 13u30
Wandeling langs de Galloway 
wandelroute in Schellebelle
In het kader van het Sigmaplan werd een 
deel van de Kalkense Meersen in 2015 her-
bestemd als gecontroleerd overstromings-
gebied met een nieuwe, imposante ringdijk. 
Het gebied binnen de ringdijk zal volgens 
de schattingen één keer om de vijftig jaar 
overstromen om het water van de Schelde 
te bufferen. Weekendhuisjes, akkers en losse 
snippers bos maakten plaats voor een open 
meersenlandschap en een groot stuk bos, 
met als kers op de taart een mooi uitzicht 
vanop de ringdijk. Gallowayrunderen zor-
gen hier voor een natuurlijke begrazing. Ze 
zijn zachtaardig en doen geen vlieg kwaad, 
maar ze vinden het ook fijn als je op een af-
stand blijft.
In 2012 verzorgde de Verbeke Foundati-
on een project met tijdelijke en permanente 
ecologische kunst langs de Schelde. Een res-
tant van deze Beeldenstroom is het Salice-
tum van Will Beckers, de man die ook te-
kende voor de hartvormige sculptuur op het 
pleintje in Aard. Beckers vlocht een duizend-
tal levende wilgentakken door elkaar: een 
ode aan de wilg, die al eeuwenlang verbon-
den is met het gebied. Het kunstwerk wordt 
uiteraard indrukwekkender met de jaren.

Vlaamse actieve senioren
Destelbergen-Heusden
Volg ons op facebook: Vlaamseactieve-
senioren Destelbergen-Heusden

Daarna 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, 9070 Destelber-
gen. 
Meer nieuws vind je in onze nieuwsbrief of 
op facebook.

GROOT PAASFEEST
OP DONDERDAG 21 APRIL
OP HET MENU:
Cava of fruitsap met hapjes aangeboden 
door het bestuur, waterkersroomsoep, konijn 
met kasteelbier, pruimen en champignons.
Of
Zalm in een zacht mosterdsausje, frietjes 
of gratin dauphinois, bijhorende groentjes, 
chocomousse, koffie met versnaperingen.

Wij zorgen voor bediening aan tafel
Deuren open om 11u30.
Zaal ’t Meer Koedreef 3 Destelbergen.
Inschrijven kan tot vrijdag 15 april.
Betaling van 48 euro per persoon, op reke-
ningnummer BE68 4494 5950 4134 van Vlas 
Destelbergen, met vermelding van je naam 
en je keuze: konijn of zalm.
Graag ook een mailtje naar:
vlas9070@outlook.com
Je kan ook inschrijven en betalen bij de be-
stuursleden.
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House of Trees

House of Trees
Studio voor 

holistische fitness

Chantal Léah Carlier
pilates-, yoga- en 

gezondheidsdocente

Bijlokestraat 51
9070 Destelbergen

 
Inschrijven of informeren kan 
via Whatsapp: 0471 827 980

De zes parken in Gent en Destelbergen 
ondergaan dan een transformatie en er 
komen ook nieuwe spelregels. De meest 
opvallende is dat grofvuil achterlaten 
niet meer gratis zal zijn. In het recycla-
gepark 2.0 vanaf 2023 zullen de bezoe-
kers wel nog beter de weg vinden naar 
de juiste container. De parken zelf zullen 
duidelijk worden opgedeeld in een beta-
lende en een niet-betalende zone, met 
liefst vijf nieuwe tariefgroepen met elk 
een kleurtje.
De plannen gaan om een investering van 
zo’n 6 miljoen euro vernemen we. Dat 
er in de toekomst betaald moet worden 
was al even verwacht, voor niks gaat de 
zon op. Er is namelijk een Vlaams regle-
ment betreffende het duurzaam beheer 
van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
kortweg het VLAREMA. Om dat allemaal 
in goede banen te leiden zal ook extra 
personeel moeten ingezet. De plannen 
werden recent toegelicht in de gemeen-
teraad. Voor Ivago is het de bedoeling 
om de afvalstromen in te zamelen die zo 

Vanaf volgend jaar betalen voor grofvuil

Recyclagepark 2.0 beloont in toekomst de betere sorteerder
Ivago (waaronder ook Destelbergen in samenwerkingsverband valt) 
gaat in de toekomst de betere sorteerder belonen. Maar er zit ook een 
addertje onder het gras: wie vanaf volgend jaar een containerpark 
bezoekt zal ook moeten betalen voor grofvuil en sommige andere 
zaken zijn beperkt qua volume.

zuiver mogelijk zijn. Dat is belangrijk in 
functie van verdere verwerking en recy-
clage tot hoogwaardige nieuwe produc-
ten. Daarbij zullen de recyclageparken 
zelf ook aangepakt worden met het oog 
op een betere service. Zo zal de vaste slui-
tingsdag op maandag verdwijnen. “Be-
zoekers van het recyclagepark 2.0 zullen 
op die dag hun bezoek kunnen reserve-
ren in de periode van 1 maart tot 1 okto-
ber en tijdens de schoolvakanties, telkens 
tussen 12 en 20 uur. Ook het toegangssys-
teem wordt gemoderniseerd”, zegt Tom 
Claeys van Ivago. “Inwoners van Gent en 
Destelbergen zullen hun e-ID kunnen ge-
bruiken om het recyclagepark binnen te 
komen.” Het systeem van de 12 gratis 
toegangsbeurten blijft dan weer behou-
den. Na de twaalf beurten betaal je so-
wieso 1,50 euro per bezoek, los van wat 
je achterlaat.
De vijf nieuwe tariefgroepen krijgen al-
lemaal een kleur: rood is dus voor brand-
baar grofvuil en zeker betalend. Grijs is 
voor asbest. Oranje omvat inerte en niet 

recycleerbaar materiaal, roofing, trein-
bilzen, gips & gipskarton, harde plastics 
en hout. Geel omvat tuinafval (inbegre-
pen snoeihout en boomwortels) en recy-
cleerbaar steenpuin. Groen gaat dan om 
autobanden, autobatterijen, batterijen, 
fietsbanden, frituurolie en -vet, hol glas, 
KGA, kurk, matrassen, metaal, motor-
olie, papier en karton, piepschuim, plas-
ticfollies, textiel, TL- en spaarlampen, vlak 
glas, krengen van dieren en olietanks. Let 
op de exacte tarieven moeten nog vast-
gelegd worden. Asbest is bijvoorbeeld 
betalend vanaf 200 kilo per jaar via je 
persoonlijke Ivago-rekening (de rekening 
waarmee je ook de containers moet be-
talen als die geledigd worden). Geel en 
oranje is gratis tot aan een bepaald aan-
tal kilo. Rood is meteen betalend vanaf 
de eerste kilo. 
De werken aan de recyclageparken star-
ten in het eerste kwartaal van volgend 
jaar. Pas als die werken klaar zijn gaat de 
betalende regeling in voege. Er zou in 
de toekomst gewerkt worden met num-
merplaatherkenning en weegbruggen. 
De voorlopige tarieven die nu al circu-
leren draaien rond 15 eurocent per kilo 
grofvuil voor de eerste duizend kilo, eens 
daarboven zou het om 25 eurocent gaan. 
Definitief zijn die bedragen nog niet. Ver-
moedelijk zal ook de gewone omhaling 
een aanpassing vergen, maar daar kon-
den we nog geen bevestiging van krij-
gen. – (D.D.)
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Het stond destijds in de sterren geschre-
ven. De Gentse polyvalente zanger en mu-
sicus Gus Roan die Jacques Brel ging ver-
tolken. Dat moest een perfect eigentijds 
muzikaal huwelijk worden. De proefop-
tredens en de enthousiaste mee-beleving 
deden alvast het beste verhopen. Tot 
COVID-19 - zo’n twee jaar geleden - de 
pret en het leven kwam bederven. En de 
voorbereidende inspanningen van arties-
ten en gerelateerde technici hun kunst-
zinnige expressie een halt toeriepen. Of 

Gus Roan laat Jacques Brel herleven…
Met ‘Hommage à Jacques Brel’ laat de Gentse artiest Gus 
Roan het Belgische muziekfenomeen herleven. ‘Roan Le 
Brellien’ - zoals hij zich even passend en harstochtelijk 
in de markt zet - schreef daartoe eigen aangepaste 
arrangementen, opname in de huisstudio inbegrepen. 
Verwacht u geenszins aan goedkoop covergedoe, maar aan 
originele en beklijvende zang en informatieve bindteksten 
waar de bewondering voor zijn idool van afdruipen…

zelfs definitief van de agenda 
deden verdwijnen. Maar de 
‘knaldrang’ - toen dat begrip 
nog niet eens was uitgevonden 
- bleef overeind. Gesterkt door 
o.m. zijn vroegere toneel- en 
muziekervaringen rond de fi-
guur van Edith Piaf, ook al in 
de Scala. Zijn interesse voor de 
Franse taal en cultuur is ove-
rigens geen toeval. Als heuse 
‘Parisienne’  ging zijn groot-
moeder hem daarin vooraf.
Het project verliep aanvankelijk niet van 
een leien dakje. Roan en zijn musici bouw-
den het hele scenario uit aan de hand van 
beschikbare Brel-biografieën. Een moeilijk 
spanningsveld met diens vrouw en doch-
ter inbegrepen. Dat zorgde voor wat ju-
ridisch steekspel. Een strijd van David te-
gen Goliath. De dag van de première werd 
finaal nog een en ander herschreven. Om 
maar te zeggen dat de anekdotes en de 
zeggingskracht van de bindteksten best 
pittig zullen overkomen. Naast het ple-
gen van een vijftiental van Brels beste en 
mooiste nummers, zonder musici. De on-
derscheiden muziekinstrumenten werden 
door ‘Roan Le Brellien’ in zijn opnamestu-
dio vakkundig nagespeeld. De eigentijdse 

muzikale arrangementen sporen naad-
loos, creatief en eigenzinnig met de origi-
nele uit de jaren ’50-’60. Zoals gezegd, be-
roerden de initiële voorstellingen, o.a. de 
kerstconcerten in het kerkje van Afsnee, 
het aanwezige publiek. En lokte vooral 
veel enthousiasme en waardering uit bij 
de toehoorders. “Best leuke reacties” zo-
als Gus het zelf bescheiden noemt.
‘Hommage à Jacques Brel’. Zaterdag 30 
april om 14 en 19.30 uur in Scala, Den-
dermondsesteenweg. Reserveren via Uit-
bureau, Veldstraat 16. Toegangsprijs 16 
euro. Meer info op Facebook Scala, via 
lebrellien@gmail.com. of bij Gus Roan (tel. 
0484/50.08.50)

Tekst: Eric VAN LAECKE

Foto’s: ©Jan Vens
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10% korting op alle laserbehandelingen in de maand april. Ook op combi paketten! 
Boek nu online via www.pure-wellness-experience.be voor een gratis intake gesprek
en start onmiddelijk met uw behandeling. Haarloos tegen het einde van het jaar 
reeds na 4 tot 6 behandelingen.

Bij ons kan je ook steeds terecht voor privé sauna, fl oating, (duo)massages, gelaatsverzorgingen, 
pedicure/manicure en Soak Off gel.

Nieuw in ons wellness centrum: laserontharing. 

Kouterstraat 55 - 9070 Destelbergen 
0475 78 21 65 / www.pure-wellness-experience.be 

Veelzijdige en talentrijke musicus
Gustave Romain - alias Gus Roan - is een veelzijdige en talentrijke musicus. 
Dat blijkt uit zijn indrukwekkend palmares dat o.m. 18 gouden- en één 
platinaplaat omvat. Hij kreeg zijn eerste gitaar op 13-jarige leeftijd en 
schreef meteen I’ve got a feeling dat een hit werd voor The New Inspiration.

Hij componeerde voor The Veterans, Sofie, Télévie, 
Unicef, Ruth Mc Kenny, Sandra Kim en vele ande-
ren. En voor ‘De Gantoise’, het nog altijd populaire 
strijdlied Buffalo, Buffalo AA Gent. Hij creëerde 
ook ‘De stirkste man van Gent’ verwijzend naar de 
vroeger burgemeester Daniël Termont. En compo-
neerde ook alles voor de groep Waterloo en speel-
de er zelf gitaar. 
Als producer werkte hij samen met bekende namen 
als André Brasseur, Wim De Craene - zijn boezem-
vriend! - Metropole Orchestra, Axelle Red, Claude 
Barzotti, Grand Jojo e.a. Heel even ook met Marvin 
Gaye toen die in Oostende werkte aan zijn come-
back cd Sexual Healing. Als dance-remixer pleegde 
hij Die Titanic Sinkt in Panic. Muzikale reclamefilm-
pjes voor Mars, Soupline, Kronenbourg, Delhaize 
en diverse tv-stations waren hem niet vreemd. 
Net als kortfilms, industriële toepassingen, ballet 
en theater. Om het nog niet over zijn denderende 
groep van weleer ‘Nie Neute te hebben.
Kortom, Gus Roan is van vele (muzikale) markten 
thuis en een onvolprezen Gentenaar in hart en nie-
ren. De Gentsche Sosseteit is altijd weer op zoek 
naar bekende inwoners om op te nemen in hun 
galerij van ‘Gentsche Handjes’. Gus Roan zou daar 
al lang niet meer in misstaan…

Eric VAN LAECKE 

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke
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BISTRO B’s PAASWANDELING 

Na een leuke en geslaagde editie in 2021, zorgen we opnieuw voor 
beweging en fun. 

Langs prachtig landelijke wegen, voorzien we jullie van een goed gevulde 
picknickzak met heerlijke hapjes en drankjes. En voor alle deelnemers een 
leuke verrassing op het einde van de wandeling!

Wanneer: 17 & 18 april 2022 (vertrek tussen 13u30 & 15u)

Afstand: we bieden twee routes aan: 8,5km en 12km (buggy’s zijn mogelijk 
enkel bij goed weer)

Start & eindpunt: Bistro B, Dorpsstraat 43, 9270 Laarne

Prijs:  Volwassen € 20/persoon of € 38/2 personen 
 Kinderen: € 12,5 per kind 
 Betaling na inschrijving per overschrijving op BE94 0018 7508 9014
 Specials op aanvraag: oesters, champagne, cava, wijn, troula,   
 mocktails, gin tonic’s, chocoladeverwennerij...
 

Paaszondag en -maandag 
17 & 18 april

Wandel mee en schrijf je in vóór vrijdag 8 april  
via 09 366 66 40 of bistrob@bistrob.be. 

Vermeld bij je inschrijving welke route (8,5 of 12km) je wilt volgen.

Aanmelden bij vertrek: routebeschrijving + benodigdheden ophalen
Tip: goede wandelschoenen en een rugzak zijn een aanrader!

Gouden huwelijksjubileum De Loof-Steyaert

Zaterdag 19 februari werden Eric De Loof (°1949) 
en Jeanine Steyaert (°1952) in het gemeentehuis 
ontvangen naar aanleiding van hun gouden 
huwelijksjubileum. Ofschoon hun jonge leven zich 
hoofdzakelijk in Gent afspeelde, kwamen ze in 1993 
toch naar de Admiraalstraat wonen in Destelbergen.

De jubilarissen hebben met Peter en Katleen twee kinderen, 
maar ook drie kleinkinderen met Noa, Helena en Gust. De jubila-
rissen huwden op 19 februari 1972 in Gent, de ontvangst had dus 
precies vijftig jaar later plaats.
Schepen Wim Raman schetste de levensloop van het gouden kop-
pel, waarbij enkele spitante details uit de doeken werden gedaan 
voor de aanwezige familie. Er werd dus wat afgelachen, want 
het koppel leerde elkaar echt kennen via de hulp van de zussen 
van Eric: Trees, Christine en Viviane. Het werd de goede keuze 
want Eric vroeg Jeanine ten huwelijk en het paar deelde altijd 
lief en leed. Eric was overigens een goede sportman die aan atle-
tiek, volleybal en basketbal deed. Hij werkte bij Sidmar maar ein-
digde als leerkracht metaalbewerking in het secundair onderwijs 
Sint-Laurens in Zelzate. Jeanine nam eerst de kruidenierswinkel 
over van haar schoonmoeder, maar toen ze naar Destelbergen 
verhuisden begon ze een carrière in het ziekenvervoer, later als 

secretaresse en ook als ambulancierster bij Life-Care. Het kop-
pel zijn inmiddels ervaren reizigers die bij manier van spreken 
de zeven zeeën bevaren hebben, en al naar de vijf continenten 
trokken. Hun zoon Peter woont overigens in een buitenwijk 
van Los Angeles. En Eric legt die reizen allemaal fotografisch 
vast, want hij is nu een geschoold fotograaf geworden. Sche-
pen Raman overhandigde samen met schepen Vercruyssen de 
traditionele geschenken. – (D.D.)

47ste Paastornooi
bij FC Destelbergen
Voetbalclub FC Destelbergen organiseert 
in het weekend van 16 en 18 april voor 
de 47ste keer een Paastornooi. Nu de co-
ronamaatregelen de goede kant uitgaan 
verwacht de club veel van het voetbal- 
evenement. Er leeft heel wat op FCD 
want naast de mooie prestaties bij de 
jeugdploegen, zowel in de competitie, 
de jeugdcup als de Jartazicup is er ook 
nog het leuke gegeven dat de Fanion 
momenteel eerste staat in 2e procinciale 
A. Reden genoeg dus om vooruit te kij-
ken naar (hopelijk) een aantal vieringen.
Half april staat ook het   jaarlijks Paastor-
nooi op de kalender. Na een afwezigheid 
van twee  jaar is de groep medewerkers 
gretig om ook van deze editie een mooi 
evenement te maken.
Alle spelers van FCD (tot en met de U15) 
zullen hun beste beentje voorzetten op 
dit voetbalweekend. Zo’n 70 ploegen 
zullen te bewonderen zijn op dit tornooi. 
Natuurlijk hoopt de club op een steun-
tje van de supporters. Een groot evene-
ment heeft nood aan hulp van alle FCD 
mensen, maar ook van de supporters. Zo 
zoekt men men onder meer tombolaprij-
zen en sponsors voor de tornooi affiche. 
Voor info of een bijdrage, eventueel prij-
zen, kan je terecht op de website van de 
club of bij bestuurslid Martin De Witte, 
email: martin.dewitte@fcdestelbergen.
be, kristof.deprest@fcdestelbergen.be of 
martine.sandrap@fcdestelbergen.be 
Alle wedstrijden zullen plaatsvinden op 
zaterdag 16 en maandag 18 april, tel-
kens van 9 tot ongeveer 17 uur. Zater-
dagavond 16 april is er vanaf 18 uur ook 
een tornooi voorzien voor alle papa’s en 
wedstrijdjes waarin de mama’s het op-
nemen tegen hun eigen kinderen. Dat 
is een traditioneel gebeuren dat telkens 
veel publiek lokt.  – (D.D.)
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10.599 euro
37.415 km
03/2017
Benzine
51 kW (69 PK)

Fiat 500 1.2 i Lounge / airco/pano dak/parkeersens.

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

Mini One 1.5 Benzine - 102 PK - perf. staat

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

Fiat 124 Spider 1.4 / multiair - navi - parkeercamera

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

Fiat 500 1.0i  MHEV Red Serie / Special edition

NEW

16.990 euro
10 km
2/2022
Benzine
52 kW (71 PK)

Space Star 1.2i Spirit +CVT sda carplay android

NEW

15.490 euro
                  btw incl.
15 km
2/2022
benzine
52 kW (71 PK)

Space Star 1.2i spirit + airco SDA carplay android

NEW

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

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

NEW

43.990 euro
15 km
07/2021
Plug-in Hybride
Elektr./benzine

Mitsubishi Outlander 2.4i - 4WD - PHEV Instyle

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

39.990 euro
950 km
02/2022
72 KW/98 PK
Elektr./benzine

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - plus navi + camera

NEW
100% FISCAAL

AFTREKBAAR

36.490 euro
15 km
7/2021
Plug-in Hybride
169 kW/230 PK

Hyundai Tucson 1.6 T GDi, HEV Full Hybrid comfort

NEW

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be



14                              Nr. 121 - April 20229070

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

In ’t Gentsch is dat dus de ‘Lachbuut’ of 
de ‘Zangbuut’ en die zal dit jaar tijdens 
de Gentse Feesten na een onderbreking 
van ruim twee jaar opnieuw uitvaren. In 
2020 en 2021 kon dat door de corona-
maatregelen niet plaatsvinden, maar dat 
begrijp je wel. Dit jaar moet het lukken.
Van organisator Luc Van Imschoot, de 
voorzitter van de Lachclub uit Destelber-
gen, kregen we de tip dat op 22.02.2022 

Lachclub op de Lachboot en straks in Iedereen Beroemd
Vrijdag 1 april (en dat is geen aprilgrap of aprilvis) moet je zeker 
eens kijken naar “Iedereen Beroemd” op TV1, net na het nieuws van 
19u. Die dag maak je kennis met de “Lachclub uit Destelbergen”. We 
mochten voor de opnames van ‘Iedereen Beroemd’ meevaren met de 
‘Lachboot’ van rederij de Gentenaer. 

(die speciale dag) opnames zouden 
plaatsvinden van de Lachclub voor Ieder-
een Beroemd. In de week van maandag 
28 maart tot en met vrijdag 1 april vormt 
een terugkerend item in “Iedereen Be-
roemd” elke avond vijf minuten lachen 
want dat is gezond met als thema “de 
week van de lach”. Wellicht zullen twee 
items getoond worden waar Destelberge-
naars aan deelnemen, of al zeker leden 

van de locale Lachclub. Interessant om 
weten: Luc Van Imschoot heeft ook op 
zijn auto een nummerplaat met “LACH”, 
en daar werden ook al opnamen van ge-
maakt in de fietsstraat in Destelbergen, 
met leerlingen die het zebrapad overste-
ken en lachen met de nummerplaat.
Voor de opnamen van Iedereen Beroemd 
trommelde Luc enkele leden van zijn club 
op, en die mochten meevaren met een 
boot van rederij de Gentenaer. “Het werd 
een leuke namiddag, want zelfs de came-
raman en de journalist die meevaarden 
om het vast te leggen voor de uitzending 
hielden hun lach niet onder controle. Wij 
weten dan ook wat we moeten doen om 
mensen aan het lachen te krijgen”, weet 
Luc. De Gentse Rederij de Gentenaer had 
dat enkele jaren geleden ook al begre-

pen en zo kwamen in 
de Gentse Feesten tel-
kens  bootuitstappen 
tot stand met ofwel de 
‘Lachbuut’ of de ‘Zang-
buut’. “VRT had daar 
weet van en contac-
teerde ons dus opnieuw 
voor de opnames van 
Iedereen Beroemd in de 
week van de lach”, be-
nadrukt Van Imschoot.
Voor mensen die geïn-
teresseerd zijn, tijdens 
de Gentse Feesten or-
ganiseert de Rederij in 

Enkele foto’s van de opnames 
in samenwerking met rederij de 
Gentenaer en Sonia Busto.

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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de week van 15 tot 24 juli opnieuw dus de vermaarde lach- en 
zangboten. Uiteraard moet je daarvoor inschrijven bij Rederij 
de Gentenaer. “Lachen is de sport voor luie heren en dames. 
We varen rond in volle Gentsche feestenzone en betrekken de 
deelnemers actief en zonder moppen bij het aanstekelijk la-
chen zonder reden. In zekere zin de ideale opwarmer voor de 
Gentse Feesten die nu zeker zullen plaatsvinden na twee jaar 
onderbreking”, besluit Luc. 
Lachclub Destelbergen start terug op elke eerste zondag van 

de maand om 11u, dus op zon-
dag 3 april, 1 mei en 5 juni.

Meer info zie www.lachenis-
gezond.be - Op zaterdag 23 en 
zondag 24 april is er een oplei-
ding voor lachyoga animator 
in Destelbergen, telkens van 
10 tot 18 uur in de Gemeente-
lijke Muziekschool, Kerkham 
3D in Destelbergen. – (D.D.)

Lachclub Destelbergen

start na 2 jaar terug op elke

eerste zondag van de maand om 11 u

in de muziekschool Destelbergen,

in de Kerkstraat.

Data: 3 april, 1 mei en 5 juni.

Daarna gaan we in verlof en starten normaal
terug op 2 oktober 2022

Pensioen na 26 jaar Braemhof
Franciscis (Frans) Kuijpers werkte 36 jaar als garcon in lusthof 
Braemhof in Gentbrugge. Zaakvoerder Van Heule, en vriend 
Guy Colpaert verrasten Frans met enkele waardebonnen en 
een heus wijnpakket. Ook het personeel legde bij voor een af-
scheidsgeschenk voor Frank.
We wensen hem nog vele gelukkige jaren samen zijn echtge-
note. – L.V.

WIN WAARDEBONNEN MET ONZE
GRATIS WEDSTRIJD (ZIE BLADZIJDE 6)

Nu kan dit ook online: www.dewegwijs.be

‘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. 

Seizoensmenu
Braemhof

2de trimester 2022 

Vanaf vrijdag 15.04.2022 

Tartaar van tonijn met gekonfijte citroen,
frisse tomaat en groene asperges.

OF
Rundsmignon “Pot-au-feu.”

***
Zeeduivel met asperges à la plancha geserveerd met 

puree en afgewerkt met een
pesto van raketsla.

OF
Roulade van parelhoen met seizoensgroenten

en afgewerkt met een sausje
van gekarameliseerde xeres.

OF
Wok van de chef met seizoensgroenten.

***
Chocolade moelleux met warme kersen

en vanilleijs.  
OF 

Sorbet trio van exotische vruchten.

Menu 60 euro p.p.
Met aangepaste wijn +14,50 euro p.p. 

Met upgrade wijn +19 euro p.p. 
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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…..

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

Van enkele onthaalouders kregen we info 
rond de locale werking van de kinderop-
vang. “We staan plots midden in het nieuws 
met twee gevallen waarbij de indruk wordt 
gewekt dat de kinderopvang aan een door-
lichting toe is”, schreef onder meer ont-
haalmoeder Mieke S. ons “Wij werken hier 
goed samen, er zijn geen klachten. Mis-
schien zit daar eens een positief verhaal in 
voor Wegwijs, want nu kunnen we dat wel 
goed gebruiken met die negatieve berich-
ten die in de media komen”, vervolgt ze.
Wij hebben schepen Eva Rombaut (N-VA) 
even gecontacteerd voor wat info, want zij 
staat namens de gemeente in voor de ge-
zinsopvang, waarbij onthaalouders in hun 
eigen woning verschillende kindjes opvan-
gen. Hierbij ligt de klemtoon op kleinscha-
lige opvang in een huiselijke sfeer. “We 
hebben 10 opvanglocaties gezinsopvang 
en 2 opvanglocaties groepsopvang waar-
bij meerdere onthaalouders samenwerken. 
In de groepsopvang worden maximaal 18 
kindjes opgevangen per locatie”, verduide-
lijkt de schepen. 
“Vanuit de gemeentelijke dienst is er regel-
matig telefonisch contact met de kinderbe-
geleiders of via mail. De verantwoordelijke 
gaat ook op huisbezoek bij de opvangloca-
ties om de kwaliteit van de opvang en de 
veiligheid op te volgen en de kinderbege-
leiders te ondersteunen op administratief, 
pedagogisch en regelgevend vlak. 
Via het invullen van het Zelfevaluatie-In-
strument voor de Kinderopvang (Ziko-vo 
portretten) wordt de ontwikkeling, het 
welbevinden en de betrokkenheid van de 
kindjes opgevolgd”, dat loopt hier echt al 
jaren heel voortreffelijk weet ze. “We zijn 
daar fier op”. 
Jaarlijks worden ook vormingen georga-
niseerd zoals levensreddend handelen en 
EHBO. De kinderbegeleiders zijn gekwali-
ficeerd en voldoen aan de startvoorwaar-
den van Opgroeien. “Zij zorgen ervoor, 
met hart en ziel, dat de kindjes zich thuis 
voelen, dat ze sociale contacten kunnen 
hebben met anderen kindjes, ze laten crea-
tieve talenten ontspruiten en ze doen aan 
taalontwikkeling. Dit doen ze met heel veel 
overtuiging, liefde, kennis, competentie en 
inzet”, stelt schepen van kinderopvang Eva 
Rombaut.

De dienst kinderopvang is ook het aan-
spreekpunt voor ouders die opvang zoeken 
via het lokaal loket kinderopvang: https://
kinder-opvang.be/nl/destelbergen. Elke ou-
der kan bij vragen of problemen terecht 
bij de dienst. Alle ouders worden ook be-
vraagd via een tevredenheidsmeting. De 
opvang is voor werkende ouders een ge-
ruststelling om hun kinderen in een ver-
trouwde omgeving achter te laten.

De dienst is gehuisvest in het huis van het 
kind Villa Tuur in Axminsterhof 7 of in het 
sociaal huis in de Kouterlaan 19 en is be-
reikbaar via kinderopvang@destelbergen.
be of 09/218.92.58. – (D.D.)

Onthaalouders werken hier 
wél heel goed in liefst tien 
opvanglocaties
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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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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 

Het was 14 februari en dat was ook 
wel Valentijnavond. Het klimaatcafé 
met  Frank Deboosere werd vorig jaar 
al eens uitgesteld omwille van corona. 
Dus wie echt interesse had voor een in-
teressante avond, met wetenschappelijk 
onderbouwde argumenten over het ver-
anderende klimaat, die was toch aan-
wezig. We denken dat niemand het zich 
heeft beklaagd, want Deboosere onze 
VRT-weerman sinds 1987, is ook een goe-
de verteller. Hij kon bovendien putten uit 
zijn rijke ervaring en vooral over cijfers 
en data die indruk maakten. Hij is niet al-
leen weerman, hij is duidelijk dagdage-
lijks bezig met het klimaat. Dat hij dan 
ook nog kon uitpakken met statistieken 
die al sinds 1833, maar vooral intensief 
vanaf 1880 worden bijgehouden in Uk-
kel, was dan ook veelzeggend. Op scherm 
liet hij jaargemiddelden voorbijrollen in-
zake warmte en koude, regenachtige pe-
riode en droogtes, winters met en zonder 
sneeuw en vooral wat de impact is van de 
steeds maar stijgende temperatuur. Frank 
had het over uitschieters inzake droogte, 
zoals dat fameuze jaar 1976, waarbij hij 
droogjes aan de zaal vroeg of sommige 
mensen zich dat nog herinnerden? Het 
was meteen raak, want het overwegend 
oudere publiek heeft die periode nog zelf 
meegemaakt. Maar dichter bij ons herin-
nerde hij aan de warme, zeg maar hete 
zomer van 2020, en de natte en vooral re-
genachtige zomer van 2021, met de over-
stromingen in de Ardennen.
Veel voorbeelden moest Frank Deboosere 
niet geven om zijn gelijk te halen: bij de 
jaartabellen met hoge temperaturen zag 
je de evolutie van de klimaatveranderin-
gen die zich al zo’n halve eeuw echt aan 
het aftekenen is. Zijn grafieken waren in 
zekere zin interactief, want als je de ge-
gevens in detail bekeek dan zag je het 
broeikaseffect overduidelijk in alle tem-
peratuurgrafieken.

Frank Deboosere
kwam praten over
weer en klimaat
Misschien was de dag niet 
goed gekozen om ook jong 
volwassenen naar het JGC te 
lokken, maar de zaal zat toch goed 
vol met de echt geïnteresseerden 
en misschien iets oudere 
bevolking van Destelbergen.

Nog voor Frank Deboosere aan het pu-
bliek werd voorgesteld, had milieusche-
pen Michaël Vercruyssen al meegedeeld 
dat in de volgende gemeenteraad van 
Destelbergen, een klimaatadaptatieplan 
zou worden voorgelegd ter goedkeuring. 
Hij benadrukte dat de klimaatverande-
ring een grote impact zal hebben op onze 
maatschappij en dat inspanningen zullen 
moeten geleverd om de klimaatverande-
ringen onder controle te houden. Ook op 
gemeentelijk vlak. En dan moest Frank 
Deboosere nog aan zijn uiteenzetting be-
ginnen. De weerman ging geen onder-
werp uit de weg, gaf toelichting over het 
verschil tussen ‘weer’ en ‘klimaat’, of het 
opschuiven van de seizoenen wel klopt, 
en hoe het zit met het afkalven van het 
ijs op de Zuid- en Noordpool en de im-
pact daarvan. Op zijn klimaatpagina’s kon 
je zien hoe alle maanden en alle seizoe-
nen nu gemiddeld gesproken een stuk 
warmer zijn dan pakweg in de 19e en 20e 
eeuw. Maar het is zeker, de seizoenen zijn 
niet aan het opschuiven, maar het kli-
maat wordt wel warmer. Daarom moe-
ten we dringend overschakelen op een 
koolstofarme economie, maar het zal niet 
alleen van de bedrij-
ven of van de poli-
tici moeten komen 
die de beslissingen 
moeten nemen, we 
vergeten te gemak-
kelijk dat wij zelf  
ook verantwoorde-
lijk zijn. Frank stuur-
de ons na afloop op 
ons verzoek nog wat 

goede tips, want we konden ook niet al-
les noteren tijdens zijn toespraak. Zijn kli-
maattips zijn nogal duidelijk: ga eens op 
reis in eigen land; wees zuinig met wa-
ter; eet meer seizoensgroenten en fruit 
en zo weinig mogelijk vlees; vermijd het 
gebruik van airco, gebruik groene stroom 
en er zijn alternatieven voor de auto enz. 
Kortom consuminderen in plaats van 
consumeren, het zijn allemaal zaken die 
zullen helpen in de strijd tegen de kli-
maatopwarming. Frank Deboosere kreeg 
tot slot veel applaus, want het was inte-
ressante avond! – (D.D.)

Weerman Frank 
Deboosere kwam in het 
JGC uitvoerig spreken 
over weer en klimaat. 
(©D.D.)

De jaartemperatuur tussen 1880 en 2021 
was duidelijk… (repro D.D.)
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Op maandag 7 maart werd op de speel-
plaats gestart met een heldenparade van 
grote mensen. Naar wie kijken de kin-
deren op? Welke beroepen en talenten 
spreken hen aan? 

De catwalk is er voor een diversiteit aan 
mensen en werd geopend door onze bur-
gemeester Elsie Sierens. Enkele verklede 
leerkrachten en een optocht van enthou-
siaste ouders maakten het geheel ludiek!

Er volgden ook nog bezoeken aan de 
plaatselijke bib, creatieve workshops, 
voorleesmomenten en een heuse boe-
kenbeurs, zo kregen de kinderen de kans 
om op zoek te gaan naar hun talenten.

Onze kleuters hielden een echte ‘helden-
jacht op letterdieven’ die alle boeken 
onleesbaar maakten. Gevolgd door een 
echte heldenparty!

De boekenbeurs vond plaats op woens-
dag 16 maart in de refter van de school. 
We konden er niet meer bij zijn, wegens 
deadline en in druk gaan. Ook de helden-
parade van de kinderen, als afsluiter op 
25 maart, kunnen we niet meer in beeld 
brengen (wegens al aan het uitdragen), 
maar we zijn ervan overtuigd dat ook 
daar de kinderen veel plezier zullen be-
leefd hebben. – J.C.

Jeugdboekenmaand

‘Helden en schurken’
in de Sportbasisschool
In maart is het jeugdboekenmaand. 
Op de sportbasisschool maakten 
ze daar traditioneel een extra 
boeiende maand van!
Het algemeen thema ‘Helden 
en schurken’ gaf ons heel wat 
inspiratie.  

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
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SLEUTELDIENST - VEILIGHEIDSSLOTEN
SCHOENMAKERIJ - AUTOPLATEN
UURWERKBATTERIJEN

Burgem. J. Cardonstraat 19
9070 Destelbergen

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

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

zaterdag van 9 tot 12 uur

SLOTEN- &
SLEUTELMAKERIJ

EDDY

Geregistreerd aannemer

35
jaar

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

6% BTW MOGELIJK

KOM NAAR DE INFODAG
ZONDAG 27 MAART 
TUSSEN 9 EN 15U 

Ontdek de werf en de nog 
beschikbare appartementen op plan. 
Vrije toegang zonder inschrijving.

Oplevering 

najaar 2022
najaar 2022

INFODAG GEMIST? MAAK EEN AFSPRAAK MET ONZE ADVISEUR

Dirigent Jos Van den Borre overleden
Jos Van den Borre (°16-8-1930), een van de laatste diri-
genten van het Mannenkoor “Sint-Barbara” in Heusden, 
is recent overleden (†21-2-
2022). Hij was een tijdlang 
inwoner van Heusden, 
maar woonde laatst in het 
naburige Laarne. Jos Van 
den Borre was beroepshal-
ve werkzaam in het mu-
ziekonderwijs. Maar hij is 
vooral bekend geworden 
als koorleider van Cantabi-
lé in Gent en van het meis-
jeskoor Amabile. Hij was 
ook vaak gastdirigent op internationale ontmoetingen. 
Als pianist was hij vooral actief in “Schubertiaden”, onder 
meer als begeleider van de bas-bariton Firmin Vergauwe. 
Hij was ook een tijd lang koorleider van het mannenkoor 
Sint-Barbara in Heusden. En die verzorgden vaak de mis 
van 11 uur op zondag. Op zijn palmares staan enkele cd’s 
o.m. met werken van Peter Benoit en Europese Volkslie-
deren. – (D.D.)
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Ofschoon de Dag van de Vrede normaal pas 
op 21 september gevierd wordt, heeft de ge-
meente Destelbergen op 1 maart al de Vre-
desvlag gehesen.  Dat komt door de oorlog 
in Oekraïne en daar wil men zich solidair 
mee tonen. Destelbergen telt overigens en-
kele inwoners met de Oekraïnse nationa-
liteit, maar er wonen blijkbaar ook enkele 
Russen. 
“De problematiek in Oekraïne laat ons niet 
onberoerd. Geweld kan nooit een oplossing 
zijn. Omdat wij als lokaal bestuur onze steun 
willen betuigen aan Oekraïne hijsen wij de 
vredesvlag. In eenzelfde beweging geven 
we een duidelijk signaal aan de Europese 
Unie die zich engageert in haar steun voor 
het Oekraïense volk” vertelt burgemees-
ter Elsie Sierens. “Opnieuw oorlog in Euro-
pa is een vreselijke gedachte. Daarbij vielen 
al heel wat slachtoffers, zowel militairen als 
onschuldige burgers. Anderen zijn dan weer 
op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Vrede 
is heel belangrijk. Wij hopen dat de weg van 
de diplomatie leidt tot een vreedzame oplos-
sing van dit conflict.” 
Het hijsen van de vlag werd bijgewoond 
door een delegatie van het schepencollege, 
het gemeentepersoneel en enkele gemeen-
teraadsleden. – (D.D.)

Gemeente hijst
vredesvlag uit solidariteit 
met Oekraïne

SportYves tegen kanker
De organisatie achter ‘SportYves tegen 
Kanker’ liet ons weten dat er een nieu-
we editie komt in juli 2022! Esther Ver-
hamme: “We zijn in de organisatie terug 
enkel met de familie en vrienden van 
Yves De Lausnay, en natuurlijk onze su-
perhelden: de vrijwilliger met een enorm 
warm hart die in onze organisatie zitten 
om hun steun te betuigen aan hun Yves. 
Ons motto #iedereenzijnYves blijft voor 
ons dan ook super belangrijk! We hopen 
echt uit de grond van ons hart dat het zal 
kunnen doorgaan, maar als we het willen 
laten lukken moeten we nu beginnen or-
ganiseren”. Noteer alvast volgende twee 
dagen: 2 en 3 juli 2022: op 2 juli Aperi-
tYves zomerbar en op 3 juli SportYves 
sportevent. Alles zal plaatsvinden in de 
buurt van  de sporthal aan de Koedreef. 
– (D.D.)

Nieuw in 
Destelbergen 

vanaf april

Frituur - Eethuis
Take-away

Patatclub

Dendermondesteenweg 692
Destelbergen

GRATIS EN RUIME
PARKING AAN ONZE ZAAK !

48 zitplaatsen om ter 
plaatse te consumeren.

DE LEKKERSTE 
FRIETJES EN SNACKS !

Als ambachtelijke slager
hebben we ook vers 
klaargemaakte specialiteiten:

-  Entre-côte’s, onze specialiteit!
-  Sappige vers klaargemaakte burgers
- Verse stoverij, vol-au-vent

Bekijk onze facebook of instagrampagina:  “patatclub”
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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

Athena was zelf de organisator van de 
provinciale kampioenschappen en kon te-
rugblikken op een flinke belangstelling. 
Nagenoeg alle clubs uit Oost-Vlaanderen 
namen aan het evenement deel dat een 
heel weekend in beslag nam. “De dagen 
voordien hadden tal van vrijwilligers zich 
enorm ingespannen om alles tijdig klaar te 
krijgen. We zijn hen daar enorm dankbaar 
voor”, vertelt persverantwoordelijke An-
nick Deklerck.

Twee gouden medailles in tumbling
en trampoline voor Athena
Twee gymnasten van turnclub Athena Destelbergen hebben in het 
weekend van half februari telkens een gouden plak gewonnen in de 
Oostvlaamse kampioenschappen tumbling en mini-trampoline. 

Enkele beelden van de wedstrijden in sporthal Bergenmeers. (D.D.)

De club zelf was uiteraard ook tevreden 
met de belangstelling en al zeker met 
de resultaten van hun deelnemers. Twee 
mochten op het hoogste schavotje plaats-
nemen: de 10-jarige Mila Neyt won een 
gouden medaille in het I-niveau. Het was 
al haar tweede succesvolle wedstrijd van 
het jaar voor de jonge tumbling gymnaste 
en dat voor eigen publiek in sporthal Ber-
genmeers.

Xandrine Scheurwegen (senioren niveau A) 
haalde ook goud in de discipline dubbele 
mini-trampoline. Xandrine Scheurwegen 
is tumbling gymnaste bij Turnclub Athena, 
maar deed in deze competitie mee aan de 
dubbele mini-trampoline voor Gymmax. Ze 
behaalde een gouden medaille en werd 
hiermee ook Oostvlaams kampioen. Uiter-
aard deden nog andere jonge atleten mee 
aan de wedstrijden. In februari had ook 
nog de recrea demo-dag plaats waar de at-
leten van turnclub Athena hun eerste wed-
strijd van het seizoen konden afwerken. 
De club was terecht fier op al die jonge 
toppers en dankte alle vrijwilligers, juryle-
den, trainers en gymnasten voor hun inzet. 
Hierbij enkele foto’s van de wedstrijden op 
zondag 13 februari. – (D.D.)

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

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

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

 Open van dinsdag tot zaterdag van 9u30 - 12u / 13u30 - 18u. Gesloten op zondag, maandag en feestdagen.

Lingerie en badmode in grote cupmaten

Wegwijs2022-04 PrimaDonna Swim®.indd   1 15/03/2022   14:29
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DINSDAG 12 APRIL
WOENSDAG 13 APRIL
DONDERDAG 14 APRIL

Voeding
door de eeuwen heen 
door historica én culinaire specialiste

Annelies Van Wittenberghe

Vrijdag 1 en 8 april 2022
telkens om 20 uur

Clubhuis Pius X, Bredenakkerstraat 27 
Destelbergen

Omdat de inhoud zo uitgebreid is, zal deze 
voordracht over 2 avonden gespreid wor-
den. Annelies geeft ons, vanuit een histo-
risch perspectief, een kijk in de geschiedenis 
van de eetgewoonten en voeding van vroe-
ger tot nu. Nooit geweten dat je van ge-
schiedenis trek kon krijgen, dan mag je dit 
zeker niet missen. 
Naast het geestelijke (interessante) voedsel 
kan je ook proeven van verschillende “his-
torische” hapjes. Een aanrader voor ieder-
een die meer wil weten dan de naam van 
het voedsel dat vandaag op je bord terecht 
komt. Annelies  gaf reeds voor Davidsfonds 
Academie een heel merkwaardige en vier-
delige cursus, die door de deelnemers fi-
guurlijk en letterlijk heel erg gesmaakt 
werd. Annelies gaf ook het boek “Smaak!“ 
uit , samen met fotografe Kim Van Lieffe-
ringe. Dus een aanrader! 

OOK 1 AVOND IS MOGELIJK
Het is best mogelijk dat je slechts één avond 
kan aanwezig zijn, je kan  perfect ook voor 
één avond inschrijven. De prijs wordt dan 
ook aangepast voor één of twee avonden.
Voor beide lezingen: basisprijs  2  avonden: 
30 euro  - Leden Davidsfonds: 25 euro

Voor één lezing (of 1 of 8 april): Basis: 25 eu-
ro - Leden Davidsfonds 20 euro 

Voor deze avonden is het wel verplicht om 
in te schrijven, vooral om praktische rede-
nen. Dat kan: 
• via e-mail: info@dfdestelbergen 
• telefonisch: 09 280 80 29

De inschrijving is definitief  na overschrij-
ving van het juiste bedrag op rekening BE24 
9793 0548 5438 van het Davidsfonds Destel-
bergen, met als mededeling “Voeding + na-
men van deelnemende personen”. Indien 
nog nodig zijn de coronamaatregelen op 
die twee zijn van toepassing. 

Het bestuur

Het ‘Orgelcomité Destelbergen’ 
gaat zijn zesentwintigste 
jaargang tegemoet en nodigt u 
uit op een reeks concerten 
       
- 24.04 om 19.00u
Pierre Zevort (Dourdan, Frankrijk)
Marchand, Vierne, Cochereau en Galard

- 15.05 om 19.00 u
Tobias Horn (Besigheim, Duitsland)
Bach, Saint-Saens, Liszt (Ad nos)

- 19.06 om 19.00 u 
Philippe Lefebvre (Notre Dame de Paris, 
Frankrijk)
i.s.m. ‘De Principaal’

- 18.09 om 19.00 u
Frank Heye
Bach, Reger (Erste Suite e-Moll: “Den Ma-
nen Johann Sebastian Bachs”), Verschrae-
gen, Cage

- 25.09 om 15.00 u 
Concert extra muros 
Locatie: Maarke, gemeentelijk cultuurcen-
trum Marca
Frank Heye en het ‘Rosarioconsort’
Programma: De Bachdynastie

- 09.10 om 19.00 u 
Florence Rousseau (Rennes, Frankrijk)
Buxtehude, Bach, Howells, Peeters, An-
driessen, Ansdell-Evans

De concerten gaan door in de kerk O.L.V. 
ter Sneeuw Destelbergen, behalve het 
concert van 25.09

TOEGANGSPRIJS:  10 euro - Onder de 18 
jaar: gratis

Info:
www.orgelcomitedestelbergen.be
frank.heye@telenet.be
0495 82 22 31

ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

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

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

reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.

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

KORTINGS-
BON

-20
euro

bij onderhoud
van uw chauffageketel

(max. 1 bon per onderhoud)
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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

Na 2 jaar zijn we terug van 
weggeweest met het tradi-
tionele spaghettifestijn!
Op zondag 24 april 
verwelkomt VZW JOE-
ENGLISH Heusden u graag 
voor spaghetti à volonté.

De vzw is een vereniging van ouders van 
scoutsleden JOE-ENGLISH die is opgericht 
om het beheer en onderhoud van de lo-
kalen en terreinen in 
de Krekelstraat op zich 
te nemen. Om de loka-
len op te frissen en de 
nodige herstellingen 
te kunnen financieren 
spijzen ze de kas met de 
inkomsten van dit spa-
ghettifestijn.
Alle scoutsleden en hun 
(groot)ouders, oud-le-
den en sympathisanten 
zijn welkom op zondag 
24 april vanaf 11u30 in 
de tent op de terreinen 
in de Krekelstraat 15. 
Inschrijven vóór 18 april 
is wel noodzakelijk via 
de website www.joe-
english.be
Omdat vele handen 
het werk lichter en leu-
ker maken, nodigen de 

vzw-leden hierbij ook de 
(groot)ouders uit om hun 
handen uit de mouwen te 
steken op zaterdag 23 of 
zondag 24 april. Stuur een 
berichtje naar vzw@joe-
english.be en ze houden je 
verder op de hoogte.

Buon appetito!
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

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

DRINGEND GEZOCHT :
OUDE VRACHT- EN BESTELWAGENS

STROOMGROEPEN 

GRONDVERZETMACHINES

LANDBOUWTRAKTOREN

PERSONENWAGENS – JEEPS  – BUSSEN 

TOYOTA, MAZDA, NISSAN,

MERCEDES ENZ..

0475-73 18 59
7d /7d

De grootste fietsclub van Destelbergen, 
Fietsclub Admiraal dus, opende op zon-
dag 27 februari het nieue seizoen met een tof ontbijt in Sportbar ’t 
Meer aan de Koedreef. Op enkele uitzonderingen na waren alle le-
den aanwezig en werd door voorzitter Jonas Heyerick een groeps-
foto genomen. Binnen enkele weken zal er allicht een nieuwe foto 
genomen worden, want de Fietsclub krijgt een nieuwe uitrusting. Na 
het ontbijt werden twee groepen gevormd voor de eerste rit. De A-
B-ploeg legde meteen 75 km. af in een goed tempo, B-C opteerde 
voor 60 km. Vanaf nu wordt er elke zondagmorgen een fietstocht 

georganiseerd. Dit jaar organiseert de 
club ook nog Fietsen in de Champag-

nestreek van 26-29 mei, Coast to Coast in de Pyreneeën 23-30 juli. 
Alle contact verloopt via de website van de club www.fietsclubadmi-
raal.be – Kennismaken met Fietsclub Admiraal kan. Je mag drie keer 
meefietsen zodat je kan zien of de fietsclub Admiraal iets voor jou 
is. Daarna moet je beslissen of je lid wil worden. Als fietsclub is men 
aangesloten bij Cycling Vlaanderen. Voor 50 euro ben je gewoon lid 
(student 30 euro). Lidgeld met individuele vergunning Cycling Vlaan-
deren via Admiraal bedraagt 75 euro (stud. 55). – (D.D.)

Ze stonden klaar 
voor de eerste rit… 
(J.H.)

Fietsclub Admiraal klaar voor nieuw seizoen
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Fietsclub Admiraal ontstond in de jaren 
1970 en kreeg de naam van het café dat 
dienstdeed als eerste clublokaal. De club 
staat open voor iedereen met enige fiets-
ervaring ongeacht leeftijd of geslacht. De 
laatste jaren kwamen er heel wat nieu-
we leden bij. Momenteel zijn er onge-
veer 100, waaronder 10 vrouwen en ook 
steeds meer jongeren. 

Drie teams
De club is opgedeeld in drie groepen: 
A, B en C. Het A-team bestaat uit goed-
getrainde leden en de gemiddelde snel-
heid ligt er dan ook het hoogst (boven de 
30km/u). Het C-team is daarentegen voor-
al bedoeld voor beginners met beperkte 
fietservaring. Het tempo is er aangepast 
aan het niveau van de deelnemers en een 
ervaren clublid staat in voor de nodige 
ondersteuning. 

Het fietsjaar van de club begon op 27 fe-
bruari met een ontbijt en een eerste rit. 
Het seizoen wordt elk jaar afgetrapt in 
hetzelfde weekend als De Omloop het 
Nieuwsblad. Vanaf dan staat er tot eind 
oktober elke zondagochtend een rit inge-
pland. De club wil vanaf dit jaar ook be-
ginnen met ritten op donderdagavond, 
die ook zullen openstaan voor niet-leden. 
De tochten worden afgesloten met een 
drankje in Sportbar ’t Meer in Destelber-
gen, het huidige clublokaal. 

Champagnestreek en Pyreneeën
Elk jaar organiseert Admiraal twee dag-
ritten van ongeveer 160 tot 200 kilo-
meter. Eind mei staat dit jaar ook een 
driedaagse naar de Champagnestreek op 
het programma. Daarnaast trekken de le-
den eind juli naar Frankrijk om coast to 
coast dwars door de Pyreneeën te fietsen 
over bekende hellingen zoals de Tourma-
let en de Aubisque. 

Vereniging in de kijker: fietsclub Admiraal
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 fietsclub Admiraal.

Het bestuur van de club bestaat uit voor-
zitter Jonas Heyerick, penningmeester 
Herman De Sutter, secretaris en bestuurs-
lid Jonas Verdegem en bestuursleden Luc 
Verdegem, Bart Van den Bussche, Geert 
Baeckelandt en Evelien De Stoop. Die 
laatste ontwierp ook het logo voor de 
gloednieuwe outfit waar de club vanaf 
dit jaar mee rijdt. De inspiratie van dat 
logo werd gehaald bij de militaire rang 
van admiraal. 

Contact
Meer informatie over fietsclub Admiraal 
is te vinden op de website fietsclubad-
miraal.be, de Facebookpagina of via be-
stuur@fietsclubadmiraal.be. Wil je lid 
worden? Dan kan je eerst drie keer gratis 
meefietsen om te zien of de club je ligt. 
Het lidgeld bedraagt 50 euro (inclusief 
een wielertruitje).

Tekst: Ellen Van Laere
Foto’s: fietsclub Admiraal

Wil je jouw vereniging extra in de kijker zetten? 
Stuur dan een mailtje naar ellenvanlaere13@
hotmail.com met een korte beschrijving en wie weet 
kom je in het volgende nummer al aan bod.
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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 !

Die dag hadden twee koppels uitgekozen 
om elkaar het ja-woord te geven in het ge-
meentehuis van Destelbergen. De norma-
le trouwdag is vaak op vrijdag of soms ook 
op zaterdag, maar een palindroomdag daar 
wordt een uitzondering voor gemaakt. En 
het kwam ook nog op AVS want het was 
een speciale gelegenheid, dus 22.02.2022. Je 
mag dat getal of die dag omdraaien het blijft 
steeds hetzelfde. Het is en blijft de 22ste dag 
van de tweede maand van het 22ste jaar van 
deze eeuw. Een dag dus om nimmer te verge-
ten. In het Engels spreken ze van ‘twosday’.
Een palindroomdag is een datum die je ook 
achterstevoren kan lezen, maar in zekere zin 
is het toch niet zo uitzonderlijk. Deze eeuw 
komt het fenomeen elk decennium drie 

Twee huwelijken op palindroomdag in Destelbergen
Het is al uitzonderlijk als koppels in Destelbergen mogen huwen op 
een dinsdag, en al zeker als dat in februari is. Soms is daar een reden 
toe, en op dinsdag 22 februari was dat zeker het geval omdat het een 
palindroomdag betrof. 

keer voor, nl. in de jaren die eindigen op 0, 
1 en 2. Vorig jaar was ook 12.02.2021 uniek, 
maar de volgende keer is het toch wachten 
tot 03.02.2030 en dat is nog enkele jaren te 
gaan. Zolang konden Lieven Tusschans en 
Ilona Demol, of Patrick Van Hecke en Mieke 
(Anne-Marie) Gysbergs zeker niet wachten. 
Want dat waren de twee koppels, waarvan 
de bruid en bruidegom elkaar het duidelijke 
ja-woord zouden geven op een uitzonderlij-
ke datum. Beide koppels, eentje om 14 uur 
(2 uur) en eentje om 15 uur hadden dus een 
uitzonderlijke voorkeur voor de palindroom-
dag, en hadden die bijzondere dag ook lang 
van tevoren vastgelegd. Klein detail, en met 
respect voor de privacy, van de vier die huw-
den was er maar één die voordien nog nooit 
gehuwd was. Maar het was bij allen wel zon-
der twijfel grote liefde hebben we gezien.
Het huwelijk van Lieven Tusschans en Ilo-
na Demol stak echt gedirigeerd in elkaar: 
met zang,   tamboerijn en dans, waarbij de 
bruid onder gezang haar intrede deed. De 
hele zaal, er waren echt veel familieleden en 
vrienden opgekomen, zong het Hallelujah 
mee. Eens vooraan in de trouwzaal, werd met 
de nodige ernst de wettelijke bepalingen van 
het huwelijk voorgelezen. Burgemeester Sie-
rens die de voorlezing deed van het huwelijk, 
en bruidegom en bruid de vraag stelde of ze 
elkaar voor het huwelijk aanvaardden, hoor-
de duidelijk twee keer volmondig ja. Brui-
degom Lieven moest het een tweede keer 
zeggen, zodat het luid genoeg klonk. Het hu-
welijk werd overigens gefilmd door AVS en 
ook de pers was aanwezig. De hele trouw-
zaal applaudiseerde voor het prille huwe-
lijksgeluk. Bruid en bruidegom gaven elkaar 
een innige kus na hun huwelijk. Er kwamen 
in de trouwzaal wel geen trouwringen aan 

te pas, dat werd passend gedaan midden 
het publiek. Aan de binnenkant werd de bij-
zondere dag 22-2-2022 gegraveerd. De bur-
gemeester overhandigde wel uitzonderlijke 
geschenken: een fles wijn en een zout en pe-
pervat (you’re the salt in my pepper, zo stond 
het op de doos).
Een uurtje later was het dan de beurt aan 
Patrick Van Hecke en Mieke Gysbergs, waar-
bij ook hun kinderen aanwezig waren. Een-
tje volgde alles via streaming want zat thuis 
door corona. Maar we hadden hier toch de 
indruk dat het een compleet Destelbergens 
verhaal was, de getuigen inbegrepen. En Pa-
trick haalde ook nog meteen een mooi doos-
je boven met twee gouden trouwringen, dat 
gaf een extra fijne toets aan het gebeuren. 
Burgemeester Sierens gaf ook dit koppel de 
gepaste geschenken en wenste hen proficiat 
en veel geluk in de toekomst. Dat doen wij 
dan ook namens Wegwijs, voor beide kop-
pels, het was dan ook een bijzondere dag.

(D.D.)

Stormen teisteren
ook bedevaartsoord
De voorbije stormwinden gingen ook aan 
het bedevaartsoord in Lourdes niet stille-
tjes voorbij. In het zicht van het kerkge-
bouw ging een robuuste boom er voor de 
eeuwigheid bij liggen. Gelukkig bleef de 
centrale zone rechtover de basiliek, waar 
zich een pak majestueuze en impone-
rende hoogstammen bevinden, integraal 
gespaard.
Ook in het aansluitende wandelbos Slo-
tendries werden een aantal kruinen ge-
knakt. Een gespecialiseerde firma maakt 
intussen werk om de omgeving te ‘sane-
ren’. De aanslepende controverse rond 
het wandelbos met de eigenares is intus-
sen beslecht. In het kader van het RUP 169 
Groen deelgebied 204 besliste de Stad al 
in het voorbije najaar om het vroegere 
privébos helemaal te onteigenen. En aan 
het publiek een extra stuk duurzaam 
groen aan te reiken…

Eric VAN LAECKE 
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         Wij wensen U een spetterend 

Karin, Ronny en het voltallig team

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

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

Gesloten

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

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

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

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be
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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
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www.karo-wijnen.be

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

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

Eindelijk terug feest
bij Badmintonclub Veerkracht
Onze badmintonclub heeft een mooie tra-
ditie om met de leden jaarlijks een gezel-
lig feest te bouwen.  In 2021 is dit echter 
niet kunnen doorgaan wegens de Covid19-
perikelen.   Voor dit jaar was er ook lange 
tijd geen zekerheid of we 
deze goede traditie zou-
den kunnen laten door-
gaan. De versoepelingen 
in het corona-beleid, heb-
ben het ons dan toch mo-
gelijk gemaakt om alsnog 
het feest te organiseren op de voorziene 
datum van vrijdag 11 februari.

We hadden gevreesd dat vele mensen, be-
grijpelijkerwijze,  toch nog terughoudend 
zouden zijn om zich in te schrijven. Met 
meer dan dertig inschrijvingen was de op-
komst toch nog meer dan behoorlijk, ge-
zien de omstandigheden. Er werd gekozen 
om eens van formule te veranderen. Het 
werd een kaas- en wijnavond. De zaal van 
de sportbar in sporthal Bergenmeers te Des-
telbergen was de ideale locatie.

Reeds geruime tijd voor de deuren open-
gingen was iedereen al aanwezig om een 
eerste drink te nuttigen in de sportbar zelf.  
Het blijkt dat we niet alleen goede badmin-
tonners zijn maar ook echte Bourgondiërs.  
Per tafel werd een kaas- of vleesassortiment 
gepresenteerd.   De bediening aan de tafels 
verliep uiterst vlot en zeer vriendelijk.   Al-
vast bedankt voor de twee dames die hier-
voor hebben zorg gedragen !

Wegens de Covid-beperkingen mocht er 
nog niet gedanst worden, en was het voor-
alsnog aangewezen dat men niet te veel 
van tafel verwisselde. Om de tijd dan  toch 
zo plezierig mogelijk door te brengen, 
werd op het laatste moment dan  besloten 
om een bingo-avond te organiseren.

Het is nog een uiterst gezellige en plezie-
rige avond geworden.  Niet iedereen heeft 
spijtig genoeg het geluk gehad om  in de 
prijzen kunnen delen, maar dat heeft de 
pret niet kunnen drukken.

Dat de avond een succes is gebleken, was 
te merken aan het feit, dat op het verplicht 
sluitingsuur (24.00 u) nog bijna iedereen 
aanwezig was en iedereen bijna tegelijker-
tijd naar huis ging. De sfeer was optimaal 
en dit verplicht ons er toe om volgend jaar 
terug een feest te organiseren.  

Dank aan alle medewerkers die zorg heb-
ben gedragen dat dit feest een succes is ge-
worden !

Het bestuur
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Elke DERDE vrijdag van de maand
(volgende = 15 april)
organiseren we terug
onze succesformule:

‘Dinner & Dance’
Een all-in

van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie

van lekker eten en dansen.
Ontvangst aan tafel

met Cava en hapjes, nadien buffet
(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

Alle gerechtjes bestaan uit mooie bordjes 
welke de gasten makkelijk kunnen nemen.
Zowel vis, vlees als vegetarisch is voorzien.

 
Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet

direct naar huis moeten!
 

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

De realiteit is dat naburige gemeenten zoals Melle en Laarne wel 
degelijk op vrijersvoeten zijn. Daar moeten we niet moeilijk over 
doen, het is zo. Beide gemeenten zijn waarschijnlijk op termijn on-
voldoende groot qua inwonersaantal, en vrezen dat ze na 2024 ver-
plicht zullen moeten fusioneren. Dan kan je maar beter zelf uw lief 
kiezen. Dat is in Destelbergen minder of zelf niet het geval. Burge-
meester De Maeseneer van Melle heeft dat nu wel al duidelijk laten 
weten en vraagt o.m. burgemeester Sierens op de koffie om eens te 
luisteren. Maar hij zal ook spreken met de twee andere gemeenten 
die zijn voorkeur kunnen hebben omwille van nauwe banden, nl. 
Oosterzele en Merelbeke die net als Destelbergen in dezelfde Poli-
tiezone zitten. Met Laarne is dat minder het geval, maar De Maese-
neer laat wel uitschijnen dat zelfs een fusie met drie (Destelbergen, 
Melle en Laarne) tot de mogelijkheden kan behoren. 
In Destelbergen zijn ze min of meer zeker van hun stuk, want de ge-
meente heeft geen nood aan een fusie. Maar het zou dus kunnen 
dat men de opportuniteiten in de toekomst toch uit het oog ver-
liest. Wij zijn ook geen voorstander van een fusie, maar we zijn wel 
realist dat er op termijn andere beslissingen zullen genomen wor-
den door de Vlaamse regering. In Melle weet men dat ook, en dat is 
de reden waarom men daar zegt: “wij willen ons lief zelf kiezen”…
Wij hebben ook geluisterd naar de politiekers en nu ook naar 
de lezers van Wegwijs, die weliswaar niet massaal toch voldoen-
de hebben gereageerd. Maar we geloven ook niet dat een meer-
derheid zou opteren voor een fusie met alleen Laarne. Daar zijn 
immers verschillende redenen voor. Laarne-Kalken is een meer lan-
delijke gemeente, daar waar een groot deel van Destelbergen eer-
der een stedelijk karakter heeft net als Melle. Maar daar mag je 
hoegenaamd niet uit concluderen dat er gemikt zou worden op 

MELLE WIL LIEF ZELF KIEZEN…

Destelbergen wil geen fusie
en al zeker niet met Gent!
Inwoners van Destelbergen en Heusden zijn nogal 
verdeeld over een eventuele fusie, er is begrip voor 
en dus zijn er pro en contra, maar de teneur is kort 
samengevat toch zoals het in de titel staat. Dus liefst 
geen fusie voor Destelbergen, en al zeker niet met Gent.

Gent. Geen enkele lezer die ons mailde liet 
een voorkeur blijken voor Gent, integendeel 
zeker niet met Gent zo benadrukte men. Er 
blijft dus niet veel anders over dan zelfstan-
dig te blijven, wat ook de meerderheid van 
de respondenten verklaarde.
Verschillende inwoners hebben de opmer-
king gemaakt dat de huidige politiekers zou-
den verschieten van het resultaat van een 
fusie. De teneur is dat Destelbergen en deel-
gemeente Heusden (iets minder) de laat-
ste jaren een slaapgemeente is geworden, 
waar de buren elkaar met moeite kennen. 
Het Eenbeekeinde bijvoorbeeld is volge-
bouwd en je ziet het verschil niet met Sint-
Amandsberg, dat is ook zo voor een deel van 
Melle dat aanleunt bij Gentbrugge. In Laar-
ne en vooral in zijn deelgemeente Kalken is 
het juist andersom. De meeste inwoners ken-
nen elkaar en de familiebanden zijn hecht 
en veelvuldig. De deelgemeente Kalken is 
daar zelfs een sprekend voorbeeld van, want 
in het huidige schepencollege zetelt slechts 
nog 1 schepen van de ‘hoofdgemeente’ 
Laarne. Verschillende lezers beweren zelfs 
dat bij een latere gemeenteraadsverkiezing 
(als er een fusie is met Laarne) de meeste ver-
kozenen (door de voorkeurstemmen) woon-
achtig zullen zijn in Laarne-Kalken. Met als 
gevolg dat de ‘kleine broer’ de zo bekende 
lakens zal uitdelen aan de grotere hoofdge-
meente. Die uitspraken kennen blijkbaar de 
locale politici van Destelbergen ook, ze we-
ten hoe het er bij de buren aan toegaat. Wij 
hebben het dan ook even nagetrokken bij 
de laatste gemeenteraadsverkiezingen. In 
Destelbergen raak je met 200 voorkeurstem-
men nog verkozen, waar dat in Laarne het 
dubbele moet zijn ondanks zoveel inwoners 
minder.
We sluiten dus hier af met onze enquête 
rond fusie, maar toch in de wetenschap dat 
naburige gemeenten op vrijersvoeten zijn.

Manu Debruyne
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Welkom
op onze
Paasshow !

Ontdek  ook

onze kleurrijke

voorjaarscollectie !



32                              Nr. 121 - April 20229070

Op 29 januari 1922 - krék een eeuw ge-
leden - werd de Vlaamse Toeristenbond 
(VTB) boven de doopvont gehouden. 
Met drie duidelijk afgelijnde doelen: het 
toerisme bij de Vlamingen bevorderen, 
het reizen in het Vlaamse land promo-
ten én de algemene culturele belangen 
van het Vlaamse volk behartigen. Het 
bleek een gat in de markt. VTB groeide 
en bloeide en werd stelselmatig de re-
ferentie op het vlak van cultuurtoerisme 
in eigen streek en van reizen. Uiteenlo-
pende dochterorganisaties staken de kop 

vtbKultuur viert eeuwfeest met nieuwe naam ‘Cultuursmakers’…
Na precies 100 jaar ruilt de oorspronkelijke Vlaamse Toeristenbond (VTB) - de 
voorloper van het latere vtbKultuur - zijn herkenningsjasje voor een nieuw 
uithangbord: ‘Cultuursmakers’. Om hieraan te wennen, zet de vereniging een 
jaar lang feestfestiviteiten op en blikt terug op een eeuw lang cultuurtoerisme 
in Vlaanderen. Ook Cultuursmakers Oostakker én de (vroegere) collega’s van 
Destelbergen-Heusden, vieren mee…

op. Zoals de Vlaamse Kampeertoeristen 
(VKT), het Reis- en Opleidingscentrum 
(ROC), de Simon Stevinstichting en de 
Vlaamse Wandelaarsbond. zelfs de eer-
ste VVV-kantoren zijn uit de oorspron-
kelijke organisatie gegroeid. Later kwam 
er ook nog een Vlaamse Automobilisten-
bond bij met als aangepast uithangbord 
VTB-VAB. De vereniging groeide verder 
door maar liet in de jaren ‘90  het com-
merciële verhaal - lees VAB nv - los. Ze 
richtte zich nog uitsluitend op de ver-
enigingscontext dat als vzw vtbKultuur 

Oostakker laat
Destelbergen niet los
Cultuursmakers Oostakker - de nieuwe 
naam voor vtbKultuur - blijft zich mee 
inzetten voor de Vlaamse culturele be-
hoeften van ook medestanders uit De-
stelbergen-Heusden. Dat engagement 
kwam er nadat het vroegere plaatse-
lijke vtbKultuur er eind vorig jaar zon-
der voorzitter en drijvende kracht viel. 
Na ruim 50 jaar leiderschap van de 
vereniging  besloot Arthur  De Smet 
zich uit die functie terug te trekken. 
Hij was het die in 1964 de afdeling in 
de gemeente oprichtte en er sindsdien 
de altijd bereikbare bezieler van was. 
Een opvolger is nog niet gevonden. 
Alle betrokkenen of belangstellen-
den worden vooralsnog doorverwe-
zen naar de werking van het naburige 
Oostakker. Met referentie naar de 
webstek oostakker@cultuursmakers.
be. De kontaktpersoon is voorzitter 
Pol Storme (tel. 09/259.02.75). Je kunt 
er ook vrijblijvend inschrijven op de 
maandelijkse nieuwsbrief van de af-
deling.

Eric VAN LAECKE

door het leven gaat. Ook in dat laatste 
kwam sinds kort verandering. De roep-
naam - met kleine v vooraan en grote 
K in het midden - werd omgeruild voor 
‘Cultuursmakers’. Een nieuwe vlag die de 
hedendaagse werkelijkheid sociaal-cultu-
reel beter tot zijn recht laat komen. Zeg 
maar, mensen en cultuur bij elkaar bren-
gen onder het motto ‘cultuur smaakt be-
ter samen!’. Een en ander werd recent 
gevierd in de Sint-Augustinuskerk in Ant-
werpen (zie foto). 

Wat in 1922 begon als een ‘toeristen-
bond’ is vandaag uitgemond in een bre-
de culturele vrijwilligerswerking met een 
pak kwalitatieve en kwantitatieve ijk-
punten. Voor de statistici onder ons: 140 
actieve groepen, 1.000 vrijwilligers en op 
jaarbasis 2.500 verschillende culturele ac-
tiviteiten waaraan zo’n 100.000 aanhan-
gers deelnemen. De rode draad doorheen 
de geschiedenis is het ‘samen cultuur be-
leven’. Dat zet Cultuursmakers bij haar 
honderdste verjaardag wat graag in de 
kijker. Het feestelijk en breed uitgewerkt 
cultureel programma spreekt o.m. van 
een stadsfestival, gepimpte feestcaravan-
netjes doorheen Vlaanderen en Brussel, 
waarderende en stimulerende haltes bij 
lokale Cultuursmakers-groepen, een car-
toontentoonstelling, een theatertournee 
over het verenigingsleven, een expo over 
de eigen geschiedenis, een wandelzoek-
tocht en zoveel meer.

Meer info vind je op de site:
www.cultuursmakersviertfeest.be

Eric VAN LAECKE 

Cultuursmakers serveert jubileumbiertje
Om zijn honderdjarig bestaan te vieren, laat vzw Cultuursmakers - het vroegere 
vtbKultuur - ook een jubileumbiertje bottelen. Dat bericht liep ter elfder ure op 
onze redactie binnen. Initiatiefnemer stuurgroep Oost-Vlaanderen i.s.m. Nationaal 
doet daarvoor beroep op de Proefbrouwerij van Lochristi. ‘Tuur’, zoals de nieuwste 
aanwinst zal heten, wordt dra in de buurgemeente voorgesteld in aanwezigheid 
van o.m. Griet Janssens, directeur van vzw Cultuursmakers. Over de feestvierende 
vereniging kan je uitgebreider in het grote artikel hierbij. (EVL)

Singin’ in the rain
Wij nodigen u graag uit op 

zaterdag 27 augustus 2022 aan het Donkmeer te Over-
mere voor de openluchtopvoering van de musical SINGIN’ 
IN THE RAIN. Deze voorstellingen zijn meestal snel uitver-
kocht (50 kaarten), dus al u erbij wil zijn, schrijf dan drin-
gend in. Om het u gemakkelijk te maken (wij zullen er immers niet alleen zijn) brengt 
onze bus u ter plaatse en, na de vertoning, terug naar huis. Geen parkeerproblemen 
dus! Er vertrekt een bus in Oostakker (parking Carrefour, Antw. Stwg) om 19u30 en 
in Destelbergen (carpool parking, naast afrit R4) om 19u45.

Voor leden Pasar en Cultuursmakers bedraagt de prijs 54 euro. Niet-leden betalen 58 
euro. Inbegrepen: toegangskaart, busvervoer heen en terug, fooi van de chauffeur.                        

Reservatie en inlichtingen: Pol Storme, François Van Impelaan 38, 9041 Oostakker, 
Tel.: 09/259 02 75 - GSM 0493/42 25 75 – email: oostakker@cultuursmakers.be
Bankrekening Cultuursmakers Oostakker BE10 7360 6084 2104. Vergeet niet uw 
naam te vermelden in de mededeling.
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In Ledebeek
spelen ze opnieuw
petanque
In de Ledebeekstraat 
op het Eenbeekeinde, 
heeft het bestuur van de 
Gebuurtekring Ledebeek 
werk gemaakt van het 
in orde brengen van de 
twee petanquebanen. 
Van zodra het weer het 
toeliet kon er gespeeld 
worden.

Voorzitter Dany Mus kwam met de geïnteresseerden overeen om telkens er goed weer is op donderdag en za-

terdag te petanquen van 14 tot 17 uur. Bij de eerste beurt begin maart kwamen al acht petanquespelers opda-

gen, o.w. ook drie vrouwen. Omdat er twee banen zijn kunnen ook belangstellenden eventueel deelnemen. 

Alle info bij voorzitter Dany Mus, gsm 0477-138.123. – (D.D.)

NGELO
DAKWERKEN INFO:

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE



34                              Nr. 121 - April 20229070

Vrijdag 18 februari was het bij manier 
van spreken feest, want toen mochten de 
mondmaskers af bij de leerlingen van de 
lagere scholen. We weten ook wel dat de 
maatregel werd ingevoerd uit veiligheid 
voor de kinderen en om erger te voorko-

Zes scholen in Destelbergen en Heusden

Lagere scholen zijn blij dat
mondmasker voor leerlingen nu af mag
Vanuit Wegwijs gingen we eens luisteren bij de zes lagere scholen in 
onze gemeente, om te vernemen welke impact het dragen van een 
mondmasker had op de kinderen, en bij uitbreiding op de leerkrachten, 
de directies en al wie betrokken is bij de school. Inbegrepen de schepen 
van onderwijs Filip Demeyer. 

men. Maar even polshoogte nemen dat 
moest toch kunnen, ook al weten we dat 
privacy hier niet onbelangrijk is. Maar alle 
scholen, en de kinderen in de eerste plaats 
waren het unaniem eens, ze zijn blij dat 
het nu even anders kan.
Een directrice schreef ons: “Weet jij het 
nog? De dag waarop deze pandemie heel 
duidelijk een impact kreeg op ons leven? 
Het was op 13 maart 2020 dat ons leven 
helemaal veranderde. Die dag werden de 
plannen voor een lockdown duidelijk. Dat 
we elkaar heel lang niet zouden mogen te-
rug zien was op dat moment nog niet zo 
duidelijk. Maar we hielden contact. En het 
terugzien op school was intens! Meer dan 
ooit verbonden met elkaar. Hoewel het 
toch met heel wat maatregelen was kon de 
vreugde niet op! Kwam daarbovenop dat 
we ook de kinderen afgelopen jaar ver-
plichtten om mondmaskers te dragen. Aan-
vankelijk 5de en 6de leerjaar, maar wat later 
ook al vanaf het 1ste leerjaar. Een maatre-
gel die opvallend zwaar binnenkwam bij 
heel wat kinderen, ouders en leerkrach-
ten. Maar wat bleef iedereen er positief 
bij! We hebben ook deze maatregel steeds 
gerespecteerd uit zorg voor wie een zwak-
ke gezondheid heeft binnen onze families. 
Want laat ons eerlijk zijn, we hadden wel 
allemaal iemand voor ogen waarvoor we 
deze inspanning wilden leveren”.
Een leerkracht: “Geen enkele maatregel 
echter, heeft ons ervan weerhouden om er 
het beste van te maken! De aanhouden-
de inspanningen van kinderen, hun ouders 
en leerkrachten in deze tijden van crisis 
zijn op z’n zachtst uitgedrukt bewonde-
renswaardig! Heel wat gezinnen werden 
zwaar getroffen door quarantaines. Nood-
gedwongen les volgen van thuis, leerkrach-
ten die simultaan hun lessen gaven voor de 
klas en voor het thuisfront, ouders die een 
beetje leerkracht werden thuis, leerkrach-
ten die zelf uitvielen wegens besmettin-
gen… Iedereen bleef steeds het beste van 

zichzelf geven. De 
klassen werden zo 
goed en zo kwaad als 

mogelijk opgevangen door zorgleerkrach-
ten, door Infano of door vrijwillige studen-
ten”.
En aan leuke activiteiten ontbrak het 
nooit. De leerkrachten bleven niet bij de 
pakken zitten en bekeken wat de moge-
lijkheden waren binnen de beperkingen. 
In alle zes de scholen van Destelbergen en 
Heusden. Eén ding is wel duidelijk geble-
ken: binnen de schoolmuren is de flexibili-
teit, de positiviteit en creativiteit niet stuk 
te krijgen. BEDANKT leerkrachten, direc-
ties, ouders en al wie mee geholpen heeft 
om voor de kinderen deze moeilijke perio-
de door te maken. 
Schepen van onderwijs Filip Demeyer: “Als 
lokaal bestuur zijn we wat betreft de co-
ronamaatregelen natuurlijk quasi volledig 
afhankelijk geweest van wat door de hoge-
re overheden (Federaal, Vlaams, Provincie) 
werd beslist. Je kan als stad of gemeente 
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nooit soepeler zijn dan de 
maatregelen die van bo-
venaf worden beslist, je 
kan enkel strenger zijn. 
We hebben er echter be-
wust niet voor gekozen om 
strenger te zijn. Ook wat 
betreft de mondmasker-
plicht in scholen hebben 
we dus de maatregelen 
van de hogere overheden 
gevolgd, zonder strenger 
te zijn. De meningen over 
de mondmaskerplicht op 
school waren, zoals bij heel 
wat zaken, heel verdeeld, 
zowel bij directies, leer-
krachten, ouders en kin-
deren. Het feit dat er op 
bepaalde momenten wei-
nig of geen lijn meer zat in 
de maatregelen (voor die 
leeftijd wel verplicht/voor 
andere leeftijden niet, op 
die plaats wel verplicht/op 
andere dan weer niet...) maakte het er in 
elk geval niet makkelijker op. 
Het is wel zo dat ik hier en daar toch wel sig-
nalen heb opgevangen dat voor bepaalde 
kinderen de mondmaskerplicht op school 
zeker niet evident geweest is: bijvoorbeeld 
voor de jongere kinderen, of kinderen die 
zich sowieso al moeilijker uitdrukken. Uit-
eindelijk is de conclusie zeker en vast dat 
iedereen heel blij is dat de mondmasker-
plicht op school er niet meer is, en hopelijk 
nu voorgoed”. 

En kijk maar eens naar de foto’s die we 
via de scholen kregen. Het is een tijds-
beeld uit 2022 die de kinderen wellicht 
nooit meer zullen vergeten. Na 19 febru-
ari kregen we ook zelfs een beeld van 
een klas met een mondmasker dat pas-
send werd omgevormd tot een carnavals-
masker. Laten we hopen dat het ergste 
nu voorbij is, al zullen ze daar in Oekraï-
ne wellicht anders over nadenken. 

Manu Debruyne

Ben Wuyts
is Junior journalist
bij Davidsfonds
Naar jaarlijkse gewoonte had begin maart 
de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd 
“Junior Journalist” van het locale Davids-
fonds. Ook dit keer werden de deelnemers 
en hun ouders uitgenodigd in het ge-
meentehuis. Aan de wedstrijd namen 168 
leerlingen deel van drie lagere scholen. 
Burgemeester Elsie Sierens kreeg de eer de 
prijzen uit te reiken. Zo’n twintig laureaten 
kregen allemaal een prijs, en de jonge Ben 
Wuyts werd gevierd als de winnaar met 
een mooi werkje dat hij ook mocht voor-
dragen. Hij is nu ook geselecteerd voor de 
nationale finale. De prijsuitreiking werd af-
gesloten met een muzikaal einde door flui-
tiste Sarah Bettens in de trouwzaal van het 
gemeentehuis. In de juiste volgorde zijn 
dit de laureaten die in de prijzen vielen: 1. 
Ben Wuyts, 2. Jarob Dejaeghere en Maar-
ten Walcarius, 3. Tienne de Geest, 4. Emma 
Tuypens en Lucas Haeghens, 5. Phelie Blan-
chetot, 6. Wannes Verstrepen en Estéban 
Douteau, 7. Alexander Keuleers, Jona Van 
Halst en Omar Gebruers, 8. Charlotte Van 
Bouchaute, 9. Amy De Sutter, 10. Mediha 
Kalajdzini en Otis Ostijn, 11. Oskar Poppe, 
12. Brecht Denissen, 13. Esther Bermejo en 
14. Dila Kayaalp. – (D.D.)
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Miguel Wiels en Georges Heerman zijn fer-
vente supporters van KAA Gent, en ken-
nen elkaar al een tijdje. Heerman had zich 
recent een keyboard aangeschaft en daar 
wou hij met Wiels wel even over praten. 
Jan Callebert, de uitgever van Wegwijs en 
Attentie is in zijn vrije tijd ook een beetje 
muzikant, dus de interesse was meteen ge-
wekt om samen eens bij Miguel Wiels naar 
zijn studio in Beervelde te trekken.
De afspraak had wat voeten in de aarde, 
want de agenda van de drie op elkaar af-
stemmen was niet simpel. Miguel Wiels 
mag dan wel gestopt zijn als componist 
voor K3, zijn agenda zit nog steeds tjokvol. 

Miguel Wiels startte 35 jaar geleden
artiestencarrière in Sint-Amandsberg…
Componist, producent en Vlaams artiest Miguel Wiels aan het grote 
publiek voorstellen is wat achter de feiten aanhollen. Hij is zodanig 
gekend dat hij vaak in de gespecialiseerde boekjes staat, of beter nog op 
tv komt en in de krant staat. Voor Wegwijs hebben we hem even kunnen 
strikken voor een losse babbel over zijn carrière, en daarvoor kregen we 
de hulp van oud-schepen Georges Heerman uit Destelbergen.

Hij werkt nu samen met Niels Destadsbader 
aan nieuwe nummers, recent was hij ook de 
organisator van de tweede editie van “24 
uur Live” om aandacht te vragen voor al die 
zangers en muzikanten, die door de coron-
aperiode van de podia waren verdwenen. 
Het was geen politiek statement, het plezier 
primeerde voor Wiels die 24 uur in de bres 
stond in het Sportpaleis, met de bedoeling 
de muziekbusiness te steunen. Maar de le-
zers weten dat allemaal al, want het kwam 
in de media en op tv. Als wij voor Atten-
tie of Wegwijs op reportage gaan moet de 
invalshoek ietsje anders zijn. Miguel Wiels 
eens vanuit een andere hoek voorstellen 

bijvoorbeeld. 
Wij kennen Miguel Wiels 
zoals de meeste mensen: 
van zijn optredens, van 
de vele liedjes voor K3, 
als side-kick en co-presen-
tator in het amusements-
programma ‘Peter Live’ 
met Peter Van de Veire, 
kortom van zijn muziek. 
Hij is gekend tot in Ne-
derland, want hij werkte 
vaak met Paul De Leeuw.  
Maar wat weinigen we-
ten, en wij toevallig wel, 
is dat Miguel Wiels in zijn 
jonge jaren (hij wordt dit 

jaar 50) zijn carrière gestart is met enkele 
optredens op de Negenmeimarkt in Sint-
Amandsberg.
Wij hebben een verleden waarin we dat 
eerste optreden van de toen nog totaal 
onbekende Miguel Wiels bijwoonden. Dat 
kwam zo: de grootvader van Miguel, ker-
misorganisator André Scheire, de vader van 
zijn moeder Christiane dus, was al enkele 
jaren de spil van het feestcomité in Sint-
Amandsberg en later in functie van de stad 
Gent. Wij waren als journalist voor Het Volk, 
op de programmavoorstelling waar opa An-
dré Scheire fier het debuut van zijn klein-
zoon aankondigde. De in 1986 nog jonge 
Miguel Wiels volgde al even pianolessen in 
de Gentbrugse Muziekschool bij leraar Dirk 
De Paepe. Dat was de inspirator die naast 
notenleer, de jonge Wiels de liefde voor 
muziek deed ontdekken. Pianoleraar Dirk 
stond open voor alle muziekgenres, het 
klikte meteen met de jonge Wiels verne-
men we nu. Om een lang verhaal wat in te 
korten: Miguel Wiels mocht van zijn groot-
vader André met zijn keyboard het publiek 
in de feesttent enthousiasmeren. Miguel 
speelde op een vlotte manier deuntjes die 
iedereen kende en waarop zelfs gedanst 
kon worden. Het succes was danig groot, en 
daar is duidelijk de kiem gelegd van de la-
tere muziekcarrière. Hij kreeg bij die optre-
dens heel wat applaus, maar hij bleef toch 
met de voetjes op de grond.
Miguel Wiels: “Van mijn ouders moest ik 
wel eerst mijn diploma behalen om echt 
in de muziekscène te mogen stappen. Dat 
heeft dan nog even geduurd tot ik in 1988 
de talentenjacht ‘Parade der besten’ van 
de TROS won. Ik kreeg toen naambekend-
heid en mocht al snel de pianist van zanger 
Koen Crucke (toen ook gekend als meneer 
Spaghetti) worden. En van het een kwam 
het ander. Ik schreef liedjes voor Samson en 
Gert, later kwam K3 en ik was gelanceerd”, 
verduidelijkt Miguel.
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NATUURTALENT
Wat hij niet zegt is dat hij een onmisken-
baar natuurtalent is. Miguel werd vooral 
componist die uren bezig was met muziek 
creëren, liedjesteksten aanpassen op mu-
ziek, waarbij hij vaak wel eens een melodie 
componeerde die niet meer paste bij de 
tekst, waardoor vooral de tekst moest aan-
gepast. “Het werd een wisselwerking met 
tekstschrijvers zoals Peter Gillis, Alain Van-
de Putte, maar zo werkt het ook met mijn 
vriend Niels Destadsbader. Wij verstonden 
elkaar en zorgden dat het een mooi geheel 
werd tussen muziek en tekst, en inmiddels 
had ik hier in Beervelde ook al mijn eigen 
studio”, vertelt Miguel Wiels die vorig jaar 
na 22 jaar afscheid nam als componist van 
de liedjes van K3. Op zijn palmares staan 
248 K3-liedjes en 22 albums, met Heyah 
Mama als de beste herinnering omdat het 
een eerste grote hit was. “Maar als ik naar 
mijn bankrekening kijk, dan was dat vast en 
zeker wel Oya lélé”, grapt Miguel Wiels met 
een knipoog.
Wat weinig weten is dat Miguel Wiels ook 
een echte supporter is van de Buffalo’s. 
“Dat gaat ook nog terug naar mijn jeugd”, 
herinnert hij zich. “Mijn pa Hugo was een 
autoverkoper bij de Peugeotgarage Ciac in 
Gent. En Ciac was sponsor van KAA Gent, 
en pa moest in de ‘time’ van de match vaak 
met een splinternieuw model rondrijden op 
de buitenkant van het veld in toen nog het 
Ottenstadion. En ik mocht mee. Pa heeft 
toen enkele keren de bochten aan de cor-
nervlag afgesneden, tot jolijt van de sup-
porters maar Michel Louwagie kon daar 
toch niet echt mee lachen. Daar ben ik sup-
porter geworden van ‘Gantoise’, en ik heb 
nog altijd een abonnement”, lacht Miguel 
Wiels.
Uiteraard weet je ook dat Miguel in 2010 
gehuwd is met zangeres Free Souffriau, ook 
wel bekend als Mega Mindy. Free woonde 
toen in Herzele. Maar wat weinigen weten 
is dat de vonk al oversloeg in 2003. “Ik heb 
Free leren kennen als opkomende zangeres 
in musicals, en vooral toen ze in 2002 de ti-
telrol vertolkte in de musical Doornroosje. 
Ik was gecharmeerd door haar mooie stem 
en fijne verschijning, en we zaten vaak sa-
men in Studio 100. Waar we verliefd wer-
den op elkaar is privé, maar het was al in 
2003. We hebben dat lang geheim gehou-
den, want we hadden elk onze carrière. 
Maar goed, we hebben met Wolf (13) en 
Lola (12) al onze koningswens en zijn daar 
een heel gelukkig gezin mee”.
Wie denkt dat Miguel Wiels het voortaan 
rustig aan doet heeft het verkeerd voor. 
“Toen ik bekendmaakte dat ik stopte als 
componist voor K3, dacht men dat ik het 
even wat rustiger aan zou doen. Maar ik 
had de handen vol aan andere verzoeken, 
zoals de muziek malen voor de film van 
Jan Verheyen (Bittersweet sixteen), en voor 
optredens rond muziek. En nu ben ik bezig 
met liedjes voor Niels Destadsbader, muziek 
voor Free want ik ga ook met haar mee als 
ze ergens een optreden heeft, ik begeleid 
haar op de piano tijdens haar soloconcer-
ten. Nee mijn dagen zijn goed gevuld, te-
veel om allemaal op te noemen”.

Wegwijs: En dit jaar wordt je 50, 
iets speciaals in gedachten? Zijn 
er bijvoorbeeld optredens in de 
regio gepland, want anders kun-
nen we dat hier in het magazine 
al aankondigen?
Miguel Wiels: “Daar ben ik nu 
eens niet mee bezig zie, die leef-
tijd gaat zo voorbijgaan, en wat 
op stapel staat daar zal je mijn 
assistente toch moeten voor 
raadplegen, want ik weet dat al-
lemaal niet van buiten. Zelf ben 
ik daar zo niet mee bezig, maar 
wel met muziek maken. Daar 
kruipt ook flink wat tijd in en dat is mijn le-
ven: mooie muziek maken aan de hand van 
leuke teksten. Voor mij is dat voldoende, 
want mijn dagen zijn gevuld”, besluit Mi-
guel Wiels.
“Doe de groeten aan uw ouders, want ik 
ben van hun gerenatie”, vertel ik tussen-
door als we opstappen en nog bewonde-
ring hebben voor de vele gouden en platina 
platen op zijn palmares van Free, Niels en 
K3. De gang van de studio naar beneden 
hangt echt vol.  “Ah zo, jij hebt dus ook 
mijn grootvader gekend?”, lacht Miguel. 
Waarop ik: “ja hij runde café Concordia op 
de Antwerpsesteenweg, maar voordien be-

vond de zaak zich op de hoek van de School- 
en Warnefordstraat in Sint-Amandsberg”. 
Miguel Wiels weet het allemaal: “De Con-
cordia op de Antwerpsesteenweg heeft een 
brand niet overleefd, heel spijtig!”, verdui-
delijkt hij. En vanuit zijn muziekstudio kijkt 
hij naar de verre einder van het landelijke 
Beervelde. “Wij, de familie dus, wonen hier 
allemaal in de buurt, zelfs tante Claudine 
woont hier nu, mijn broer woont dichtbij in 
Lokeren, waar hij in de politiek zit”, lacht 
Miguel de familieman ons tot afscheid.

Met dank voor het interview.
Manu Debruyne
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Twee keer per week verzamelen we on-
der het professionele oog van twee trai-
ners op het domein de Kollebloem. Het 
doel is om ongeoefende lopers stap 
voor stap te begeleiden naar het lopen 
van 5 kilometer. Ieder kan op zijn eigen 
niveau evolueren. De trainer helpt je 
aan de hand van uitgewerkte training-
schema’s om dit op een verantwoorde 
manier te doen en de groep medelopers 
zorgt voor de nodige extra steun in de 
rug. Doe mee, geef jezelf een boost en 
bereik je persoonlijk doel!
Voor deze start to run sessies is de nieu-
we loopomloop van Heusden het ideale 
decor. De omloop start op de Kollebloem 
en is goed bewegwijzerd met enerzijds 
afstandsbordjes om de halve kilometer 
en anderzijds een intervalzone van 600 
m, aangeduid met bordjes om de 100 m. 
Wist je dat deze loopomloop eigenlijk 
reeds in 2021 officieel geopend werd en 
toegankelijk is? Gezien corona ging de-
ze opening door in zeer beperkte kring. 
Met de organisatie van een start to run 
willen we de loopomloop nog eens ex-

Loop mee met de 
nieuwe start to run 
groep in Heusden!
Vanaf eind april, wanneer het 
alweer wat langer klaar is en de 
temperaturen zachter worden, 
kan je aansluiten bij de start to 
run groep in Heusden.

De Davidsfondsafdeling Heusden / 
Wetteren-Ten-Ede richt in:

Wandeling Oosterzele en 
Balegem via het Ettingenbos

We hernemen deze wandeling nadat die 
door het stormweer op zondag 20 fe-
bruari laatsleden onmogelijk kon door-
gaan. We wandelen nu op maandag 18 
april 2022 dezelfde ‘Hettingen route’ (7 
km) die ons brengt door Oosterzele en 
Balegem, met terug start en aankomst 
aan de parking van de Stokerij Van Dam-
me. Het eerste stuk loopt door het Et-
tingenbos, indien het pad begaanbaar 
is. Een verhard weggetje rond het bos is 
ook mogelijk. Zoals gewoonlijk wordt er 
afgesproken om 14u op het Dorpsplein 
van Heusden (carpooling), ofwel treffen 
we elkaar op de parking van de stokerij 

om 14u30. Een ingekorte 
versie van 5.5 km wordt 
voorzien. Deze wande-
ling is niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers. Stevi-
ge wandelschoenen zijn 
aanbevolen. Na afloop 
kunnen we nog genieten 
van een lekker drankje 
in het Koffiehuis stoke-
rij Van Damme. Vooraf-
gaande inschrijving is 
niet nodig en de wandeling is gratis.

PLAN JE JOUW PARTNER TEN HUWELIJK TE
VRAGEN?

En wil je jouw perfecte verlovingsring discreet regelen?
Maak kennis met Christiaan Van Bignoot, juwelier aan huis.

Hij helpt je graag bij het uitvoeren van jouw plan.
Samen met jou gaat hij op zoek naar de perfecte steen voor
jouw ring.
Benieuwd naar deze exclusieve service aan huis?

Whatsapp/tel 0478 641 113

Mail christiaan@vanbignoot.com

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Gezocht: meubelmaker
Ben jij een allround medewerker met een passie voor hout en 

interieur? Dan zijn we op zoek naar jou! 

TAKENPAKKET:

Als allround medewerker zal je meubelen monteren, assembleren en plaatsen
van meubelen op de werf. 

Je kan zelfstandig aan de slag, je bent leergierig en je hebt een oog voor detail,
je bent nauwkeurig. Variatie is dus verzekerd in deze job

Je hebt een diploma van houtbewerking, houttechnieken of interieurinrichting. 

Ervaring is een pluspunt. 

Wil je meer weten over ons? Solliciteren?

Neem een kijkje op www.kimvlerick.be

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief
en CV per email naar info@kimvlerick.be

tra in de schijnwerpers zetten en het 
grote publiek warm maken om de loop-
schoenen aan te trekken!
Op 26 april om 19.00 u, voor de eer-
ste sessie van start gaat, heten we 
alle nieuwsgierigen (lopers én niet-lo-
pers) welkom voor een woordje uit-
leg over de loopomloop en de start to 
run groep. Afsluiten doen we met een 
gezellig drankje en hapje in de Kol-
lebloem. Kom zeker even langs!
Start to run: De Kollebloem, Leenstraat 
18, 9070 Heusden. Wanneer: 10 weken 
lang, elke dinsdag en donderdag om 
19.00 u, tussen 26 april en 30 juni. Prijs: 
25 euro voor de 10 weken. Inschrijven: 
Je kan op voorhand online inschrijven 
en betalen via www.destelbergen.be/
wekelijkse-sportactiviteiten. Late beslis-
sers kunnen ook op de eerste loopsessie 
op 26 april nog aansluiten (enkel cash 
betaling mogelijk). Wil je meer weten 
over de loopomlopen in Destelbergen 
en Heusden, neem dan zeker een kijkje 
op www.destelbergen.be/looproutes-
destelbergen. 

Lifetime Achievement Award
voor Eline Berings
Na het tellen van liefst 2475 stemmen, 
heeft men in Gent de Sportawards van 
2021 uitgereikt. Het gaat om de jaarlijk-
se uitreiking van zes trofeeën aan Gent-

se sporters en sportorganisaties die goed 
presteerden tijdens het voorbije jaar. 
Bashir Abdi (atletiek) en Nina Sterckx 

(gewichtheffen) werden zoals verwacht 
verkozen tot sportman en -vrouw van 
het jaar. Tevens werden ook de 18 Gentse 

olympiërs en paralym-
piërs in de bloemetjes 
gezet. De jury kende 
tot slot de Lifetime 
Achievement Award 
toe aan afscheidne-
mend hordenloopster 
Eline Berings.

De andere prijzen wa-
ren voor de Gentse 
sportvereniging van 
het jaar: Roundnet 
Gent (spikeball). De 
Gentse jongere van het 
jaar op sportief vlak: 
Jente Hauttekeete 
(atletiek - meerkamp) 
en de Sport & com-
munity trofee: Ghent 
Basketbal (basket voor 
kwetsbare kinderen en 
jongeren). – (D.D.)



40                              Nr. 121 - April 20229070

Criminaliteitsstatistieken 
voor Destelbergen
Wonen we in een veilige gemeente, of is er 
meer aan de hand de laatste jaren? Het is 
een vraag die ook een antwoord hoeft. Wij 
kregen inzicht in de criminaliteitsstatistie-
ken van de Federale Politie met betrekking 
tot Destelbergen. Het gaat om de officiële 
cijfers, de aangiften en vaststellingen dus. 
Het kan ook dat bv. uw fiets werd gestolen, 
maar dat je dat uiteindelijk misschien niet 
hebt aangegeven. Goede raad: geef altijd 
zo’n zaken aan want het kan misschien 
naar een opheldering leiden. Let op, de cij-
fers van 2021 zijn nog steeds niet volledig 
en beperken zich tot iets meer dan een dik 
half jaar. Dat heeft dus zeker een impact 
op de cijfers van de inbraken en winkel-
diefstallen. We vergelijken ook, maar dat is 
weinig zinvol zegt de Federale Politie. 
Fietsdiefstallen in 2021: 12, in 2020: 18, in 
2019: 19, in 2018: 30.
Woninginbraken: in 2021: 12, in 2020: 52, 
in 2019 78 en in 2018: 152.
Autodiefstal: in 2021: 2, in 2020: 3, in 
2019: 2, in 2018: 5.
Winkeldiefstal: 2021: 3, in 2020: 35, in 
2019: 30, in 2018: 15.

Als je deze cijfers zou gaan vergelijken met 
bijvoorbeeld Gent, dan is dat zoiets als ap-
pelsienen met peren vergelijken. Gent is 
zoveel groter en er zijn zoveel meer inwo-
ners. Het aantal fietsdiefstallen vorig jaar 
(ook nog niet volledig) bedroeg in Gent 
982, winkeldiefstallen 571, autodiefstal 36. 
Maar als we kijken naar een kleinere na-
burige gemeente zoals Melle dan zien we 
dat daar in 2021 15 fietsdiefstallen waren 
(vooral aan het station, een gekende plek), 
10 woninginbraken en 0 winkeldiefstal-
len of autodiefstal. Of pak Laarne: in 2021 
fietsdiefstal: 1; woninginbraak 4, winkel-
diefstal 1 en autodiefstal 0.  – (D.D.)

Juwelen Karel Heylens
Tramstraat 35, 9070 Heusden | juwelenheylens.be | 09 231 74 60

Italo Bottene

VOORJAARSACTIE 
TROUWRINGEN

-50% 
op 2e trouwring

Neem een kijkje op
onze webshop:

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

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

website of bel ons op 0470/388.300

Dendermondesteenweg 521
Destelbergen
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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
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Met een oponthoud door corona de vo-
rige twee jaren, had zondag 13 maart 
opnieuw een paardencross plaats in 
Heusden. De locatie van de Gentse Rijver-
eniging in de buurt van de Wellingstraat 
en Berkendreef was daarvoor uitermate 
geschikt gemaakt door het Heusdense 
Crosscomité. In de praktijk gaat het om 
de Memorial Frederic De Lathouwer 
waaraan tal van ruiterclubs deelnemen. 
Uit de eigen gemeente waren dat alvast 
Javaro, de Artevelderuiters,  Schelderui-
ters en de Gentse Rijvereniging, maar er 
waren ook clubs uit heel Oost-Vlaande-
ren afgezakt naar Heusden.
Ook dit jaar kwam heel wat publiek kij-
ken naar de verschillende wedstrijden, 
waarbij de ruiters met hun paard ver-
schillende hindernissen moesten nemen. 
De hele dag, het was ook nog mooi weer, 
telden we zo’n kleine tweehonderd 
paarden voor de verschillende reeksen 
die moesten afgewerkt. Zo was er in de 
voormiddag de initiatiereeks pony, een 
identieke reeks voor paard en dan in de 
namiddag de kleine en de grote cross. 
Onder de deelnemers was ook schepen 
Michaël Vercruyssen. Het verschil in de 
wedstrijden stak vooral in de hindernis-
sen die moesten afgewerkt. De organi-

satie stak andermaal goed in elkaar, er 
was zelfs een feesttent voor het publiek 
om even te verpozen voor een hapje en 
een drankje. Hierbij de uitslagen met de 
eerste vijf per reeks.

Initiatie pony: 
1. Lotte Sterckx, 2. Oona de Clercq,
3. Astrid Willaert, 4. Alicia Florin, 
5. Anais Albrecht.

Initiatie paard: 
1. Lotte Sterckx, 2. Cedric Van Zuylen,
3. Emma Van Belle, 4. Kristof Vervaeke,
5. Axelle Lucas. 

Kleine cross:
1. Peter Wauters, 2. Ana-Lucia Rangan,
3. Arne d’Oosterlinck, 4. Peter Wauters,
5. Marthe Van de Maele. (55 dln.)

Grote cross:
1. Wim De Keukeleire, 
2. Sofie Van den Broecke, 
3. Stephan Boterdaele, 
4. Johan Scheirlinck, 
5. Cedric Van Zuylen,
6. Frans Boterdaele. 

(D.D.)

Veel ruiters op Heusdense paardencross

 

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 23/03 t.e.m. 15/04/22 of tot uitputting voorraad 

GRATIS 
Fles IceTea Green 1,5l 
 
 
Tijdens uw aankopen tot 15/04/2022, 
minimum aankoop van € 10,- 
Max. 1 bon per klant 
 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa 

WE ZIJN OPEN OP PASEN EN PAASMAANDAG VAN 8 – 19u 

WIJN BIB 3L 
PLAISIR DU SUD 

€ 9,99 
 
/l € 3,33 

 
 

KNORR SAUZEN 
300ML 
 

€ 1,75 
/L € 5,83 
 
 

LIPTON THEE 
20 BUILTJES 

€ 1,69 
 
 
 
 

Keuze uit: Lemon / 
Forest Fruit / Rozebottel / Munt / 
Morocco / Kamille 

WINNY MAYONAISE 
500ML 
 
 

€1,05 
 
/kg € 2,10 

MAIZENA 
250gr. 
 

€ 1,69 
 
/kg € 6,76 

DOUWE EGBERTS 
DESSERT / MOKA  
500gr 
 

€5,79 
/kg € 11,58 

GWOON CHIPS 
225gr. 
 

€ 1 
/kg € 4,44 

 

 

MAES PILS 
24X25cl    

14 + 10 
GRATIS 

€ 7,39   + leeggoed 
/l € 1,23 

BLIKKEN 10 + 5 GRATIS 

€ 7,59 
/l € 1,53 
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Wauter Muys
Schaessestraat 15A Unit 22
9070 Destelbergen 

Gemeentehuistrappers gaan ook van start
De Destelbergense fietstoeristen van WTC Gemeentehuistrappers 
hebben op zondag 6 maart ook het nieuwe seizoen ingezet. Ze 
spraken af aan hun vertreklokaal Fit-Out Sports @ Health Center in 
de Damvalleistraat, waarna ze met mooi maar fris weer een uitstap 
maakten naar Klein-Sinaai. Daar had de fietsenwijding plaats. Na de 
rit keerden ze terug voor een babbel met een hapje. Meteen werd de 
nieuwe uitrusting voorgesteld (gemaakt door Vergesport van Gino 
De Geest) met daarop de namen van de nieuwe sponsors. – (D.D.)
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Voor een kleinere groep: 
tot maximum 60 personen.

Clubhuis Pius X 
Bredenakkerstraat 27 te 

Destelbergen.

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

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

OP ZOEK NAAR EEN
GESCHIKTE ZAALTJE

VOOR PRIVE
FEEST OF VERGADERING? 

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

Dora Van Lyssebettens
maakt rentree in gemeenteraad

Door het afscheid van schepen Renaat De Sutter in de 
vorige gemeenteraad, kwam er een plaatsje vrij op 
de banken van de N-VA. Als eerste opvolgster is het 
de beurt aan Dora Van Lyssebettens om haar rentree 
te maken in de gemeenteraad. Dora was in de vorige 
legislatuur al rechtstreeks verkozen en zetelde toen 
zes jaar in de gemeenteraad. Nu ze met pensioen is 
heeft ze meer tijd vrij voor haar taak in de gemeen-
teraad. Zoals al aangekondigd neemt Koen Van Hende de taak 
over van schepen Renaat De Sutter. Hij wordt dus de schepen 
van ruimtelijke ordening en openbare werken. Van Hende is een 
IT-specialist en voormalig voorzitter van N-VA. In de gemeente-
raad was hij voorzitter van de commissie Algemeen Beleid en Fi-
nanciën en voorzitter van de commissie Leefmilieu en lid van de 
commissie Mobiliteit. Vermoedelijk zullen die functies nu door 
een andere collega overgenomen worden. – (D.D.)

Hallo, 
Wij hebben leuk nieuws!

Sinds 28 februari 2022 gaat
VIVA-SVV verder onder een 
nieuwe naam: Rebelle, vrouwen die hun wereld verande-
ren. Een sterke naam die uitstraalt waar wij voor staan. We 
blijven de maatschappijkritische vereniging die strijdt voor 
een hedendaags, solidair en inclusief feminisme, waar ie-
dereen zich thuis voelt. Maar we doen dit wel met een 
nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. 

We blijven ook actief in Destelbergen/Heusden met onze 
gedreven vrijwilligers.

Met prikkelende activiteiten en workshops die een link 
hebben met onze thema’s. 

Voor meer info: nadinemalyster@skynet.be of 09/2304249 
of 0496/ 376929

Rebelle, Curieus VZW
en S-Plus Destelbergen-Heusden
Nodigen jullie uit op hun jaarlijks

GROOT PANNENKOEKENFESTIJN
Naar aanleiding van 1 mei viering.

Wanneer?
Zondag 1 mei 2022     
van 15.30 tot 17.30 uur.

Waar?
Kollebloem-Heusden, Leenstraat 18

Prijs?
1,5 euro voor een pannenkoek
met confituur of suiker
Warme en koude dranken aan democratische prijzen.

IEDEREEN WELKOM!
Reserveren of inschrijven hoeft niet!

Destelbergen
Heusden
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Begrippen als virologen, lockdown, inten-
sive care, quarantaine, prikken, groepsim-
muniteit… hebben al lang geen geheimen 
meer. Zelfs uitdrukkingen als anderhal-
vemetermaatschappij, boosteren, kweek-
stokjes (voor in de neus weet je nog wel), 
aerosollen of afstands- en hoestschaam-
te doen een belletje rinkelen. Het internet 
puilt uit met termen die herinneren aan on-
ze recente belevingswereld. Die we, in een 
mengeling van aanvankelijk  heel veel on-

Knaldrang en huidhonger…
De corona-uitbraak heeft in de afgelopen twee jaar een creatieve verzameling 
aan nieuwe woordenschat opgeleverd. Of die nadrukkelijker in de vitrine gezet 
en in de gesprekken laten doordringen. We houden het vooral bij ‘knaldrang’ 
en ‘huidhonger’ omdat daar - gelukkig weer - een goede remedie voor is…

bekendheid, zichzelf tegensprekende boodschap-
pen van kenners en ontkenners en vooral met veel 
vallen en opstaan, hebben doorstaan. Er was ook 
het brede spanningsveld tussen de spontane so-
lidaire initiatieven, het ‘fake news’ en de inven-
tieve complottheoriën. Met de sociale media als 
aanjager die vooral de verschillen en het anders 
zijn in het debat zetten. Die periode lijkt vandaag 
zo goed als voorbij. Al weet je met virusbeestjes 
nooit. En is ook doemdenken een slechte raad-
gever. Met de voeten op de grond blijven, is nog 

altijd een hoge levenskunst. Om even-
tjes een zijsprongetje te maken. Wie 
had ooit kunnen bevroeden - na het 
overwinnen van COVID 19 -  dat in 
het decennia vreedzame Europa van 
de volkeren, de Russische grote beer 
weer zou opstaan?  En zelfs eigen-
tijds dreigt om op de technologisch 
geavanceerde kernknoppen te druk-
ken...
Uit de vele vertrouwd geworden 
woordenschat, onthouden we zelf 
vooral de expressieve lading van 
‘knaldrang’ en ‘huidhonger’. Het ene 
verwijst naar de grote verzuchting - 
vooral ook van de jongere generaties 
- om weer vrijelijk en geestdriftig de 
weer opengaande wereld in de stap-
pen. Het andere beklemtoont de be-
hoefte van eenieder aan (fysiek én 
fysisch) menselijke kontakten en ont-
moetingen. Daar is voor beide invals-
hoeken  gelukkig weer een afdoende 
remedie voor. Zeg maar, het grote 
amalgaan aan verenigingen waaraan 
de goegemeente nog altijd rijk is. Die 
doorstonden - zonder al te veel scha-
de en/of ledenverliezen - de aansle-
pende hygiënische crisis. Ze deden 
gedwongen een stuk aan herbron-
ning, zijn nadrukkelijk weer aanwezig 
en blijken meer dan ooit slagkrach-
tig en vindingrijk. Ook in dit nummer 
van WEGWIJS kan u maandelijks hun 
doen en laten op de voet volgen. Vrij-
willigers van alle slag reiken meer dan 
ooit een gulle hand ‘om niemand ach-
ter te laten’, zoals de politiek com-
municatief de crisis te lijf ging. Aan 
ieder van ons om het weelderig aan-
bod te grijpen en te koesteren. Wees 
(opnieuw) blij en fier om zoveel maat-
schappelijke bindingskracht…

Eric VAN LAECKE

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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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  
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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

NIEUW - NIEUW - NIEUW

Ontbijt box  ‘ LEKKER LOKAAL ‘
Een mooi gevulde box met de lekkerste producten,

home made of in samenwerking met lokale producenten.

Zie www.dekorf.be - themaontbijten

Coppélia is een beeldschone pop die tot le-
ven wordt gewekt en zo de aandacht van 
de jonge Frans trekt. Swanhilda en haar 
vriendinnen zijn nieuwsgierig en gaan op 
pad om te achterhalen wie Coppélia nu 
echt is. De originele versie speelt zich af in 
een Silezisch stadje en werd in 1870 voor 
het eerst opgevoerd. Deze versie speelt 
zich af in Destelbergen, de thuishaven van 
balletschool An Van den Broeck. Een loka-
le knipoog die in het decor werd verwerkt, 
want de ontwerpers lieten zich inspireren 
door het kasteel Van Acker, het gemeente-
huis van Destelbergen. 
‘Coppélia is een echt balletpareltje en 
vraagt veel mime en acteerwerk, maar net 
dat maakt het zo luchtig, toegankelijk en 
mooi om naar te kijken’, vertelt An Van 
den Broeck.   
De ballerina’s Lara Van Der Veken, Aman-
da Morell Fonseca, Hanne Verbaere en Sil-
ke Rogiers kruipen elk één voorstelling in 
de huid van Swanhilda. Zij zetten, jaren ge-
leden, hier hun eerste danspasjes en groei-
den uit tot absolute toppers. 
De rol van Frans wordt vertolkt door Glen 
Lambrecht. Een topdanser met internati-
onale ervaring en de fantastische choreo-
graaf van de producties Oorlogsdochters 
en Cogetama. Glen is ook vaste leerkracht 
in de school en zijn energie en enthousi-
asme werkt aanstekelijk op de leerlingen. 
Dankzij zijn inbreng, is het hoge niveau 
van de school alleen maar verder gestegen. 
Het personage van Dr. Coppélius wordt dan 
weer prachtig neergezet door Peter Leem-
an. Zijn interpretatie van het personage is 
ongelooflijk sterk. Peter is een komiek pur 
sang en staat al jaren op het podium. Zijn 
unieke vibe en uitstraling maakt de inten-
sieve repetities super aangenaam. 
Coppélia is een speels ballet, maar mispak 
je niet. Het technisch balletwerk is van heel 
hoog niveau. Het pointewerk is bijzonder 
uitdagend en de combinatie van de vele 
danspassen en de mime is niet min. An: ‘Ik 
heb zelf veel mime-ervaring en dat geef ik 
nu met plezier door aan mijn leerlingen. Ik 
ben super trots op al mijn dansers. Groot 
en klein, ze geven allemaal het beste van 
zichzelf’. 
Al meer dan 20 jaar, werkt An samen met 
Yevgeniya Stepanova als vaste master 
leerkracht. Yevgenia zorgde voor de cho-
reografieën van de dansers van de mas-
terschool en stak een mega-finale voor de 
200 dansers in elkaar. Amélie De Loose cre-
eerde de poppendansjes en Nel Stevens de 
kleuterdansjes.
Janos Walleyn, een ex-student van het be-
faamde Bolshoi Ballet van Moskou en ex-
danser bij het Mariinsky theater is terug in 
het land en geeft de dansers tal van waar-
devolle artistieke tips. 

200 DANSERS !
Dit groots opgezet dansoptreden staat 
voor 200 dansers en dus ook 200 unieke 
en op maat gemaakte kostuums. An: ‘Kos-
tuums zijn mijn leven en een enorme pas-
sie van me. Ik hou ervan ze te bedenken 
en te ontwerpen. Dankzij de vele vrijwil-
ligers en de ongelooflijke ijver van Brigit-

Balletschool op podium van NTGent

Coppélia kan (eindelijk) opgevoerd worden
Op 2 en 3 april schitteren de 200 dansers van balletschool An Van den 
Broeck op het podium van het NTGent met het ballet ‘Coppélia’. Dit 
stuk is een romantisch, vrolijk, speels en humoristisch opgezet klassiek 
ballet op de muziek van Léo Delibes.
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Siësta te Durbuy–Barvaux     www.chaletsiesta.be    0476 84 68 51 

 
Sfeervol ingericht Betaalbaar door de particuliere verhuur 

In de bosrijke Belgische Ardennen : rustig en centraal gelegen 

Ëen comfortabel vakantiehuis voor 6 personen 

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

 

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

 

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

FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR  NA EEN TELEFOONTJE !! 

te Uyttendaele komen die prototypes dan 
allemaal tot leven. Ik ga er prat op dat ie-
der kind een kostuum krijgt op maat. Ik wil 
dat iedereen echt kan schitteren op het po-
dium. 
“Als kind mocht ik al snel de naaimachi-
ne van mijn mama gebruiken. Ik was 11 
toen ik mijn eerste kleedje helemaal alleen 
maakte. Die passie voor kostuums is zo 
groot dat ik ondertussen al meer dan 5000 
kostuums, bustiers, tutu’s, haarstukken, 
rokken, schoenen en accessoires heb. En ja 
daar komen er nog steeds bij. En speciaal 
voor Dr. Coppélius naait Hilde van Avothea 
een speciale mantel. Het wordt prachtig.’ 
Naast de talrijke vrijwilligers kan de ballet-
school An Van den Broeck ook een beroep 
doen op een vast vrijwilligers team.  Zon-
der Lucrèce Van Hamme (algemene organi-
satie), Brigitte Uyttendaele (kostuums) en 
Evelyne Sinnaeve (fotografie) zou ‘Coppé-
lia’ niet tot stand zijn gekomen. Want zij 
werken dag en nacht mee aan dit project.
Balletschool An Van den Broeck bestaat nu 
meer dan 26 jaar en is absoluut de referen-
tie geworden voor klassiek ballet en dans 
in de regio. Dankzij het topteam met inter-
nationale expertise, de grote balletzalen 
met speciale dansvloer en het enthousias-
me van de leerlingen, staat de school weer 
klaar met een fantastisch ballet. Wil je dus 
de apotheose van hun werk bewonderen, 
dan moet je op 02 en 03 april in het NT-
Gent zijn. Dankzij code ORANJE zijn er 
weer mooie tickets te koop.

Nieuwsgierig naar het eindresultaat? 
#Ballet4ever  #Komdatzien
Zaterdag 2 en zondag 3 april telkens om 
14u en 19u op het toneel van NTGent aan 
het prachtige Sint Baafsplein.
De tickets vliegen de deur uit! Dankzij co-
de ORANJE zijn er extra ticket te koop! 
SURF snel naar:
www.balletschool-anvandenbroeck.be.

Credits aan:
• Glen Lambrechts (https://glenlambrechtproductions.com/ ), 
• Peter Leeman ((https://www.minimal-movements.com/ en https://www.rouwclown.be/).
• Decor – Henk Somers (https://www.eland.be/nl
• Avothea – Hilde ( https://www.avothea.com/)
• Balletschool An Van den broeck (https://www.balletschool-anvandenbroeck.be)

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
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Tweedehandsbeurs
30 april 2022
Op de tweedehandsbeurs 
worden baby- en kinderkle-
ding, babymateriaal, speel-
goed en zwangerschapskledij 
te koop aangeboden. De ver-

kopers staan zelf in voor de verkoop. Elke 
deelnemer krijgt een tafel toegewezen, 
waarop hij vanaf 12u30 de te verkopen 
artikelen kan uitstallen. Deze beurs gaat 
door in de Sportbasisschool, Zandakker-
laan 14, Heusden.
Deelnameprijs: 8 euro voor leden, 12 euro 
voor niet-leden.
De inschrijvingslink vind je ook op on-
ze facebookpagina GezinsbondAfdeling-
Heuden en onze website heusden9070.
gezinsbond.be. De inschrijving is pas gel-
dig na betaling van het inschrijvingsgeld 
via overschrijving op het rekeningnum-
mer BE06 9733 4963 5322 van de Gezins-
bond-Heusden (vermeld in de mededeling 
uw naam). Is dit niet betaald voor 25 april 
dan vervalt de inschrijving. 
Door in te schrijven verklaart de verkoper 
zich akkoord met het reglement.

Activiteiten Gezinsbond Heuden

Paaseieren rapen
16 april 2022
Tijdens deze namiddag (14u30-16u30) 
gaan we samen op zoek naar de paaseie-
ren die verstopt liggen in het Krekelbos. 
Zowel voor als na deze zoektocht voor-
zien we enkele activiteiten. Deze acti-
viteit is enkel voor kleuters en kinderen 
van het eerste en tweede leerjaar. Plaats 
van gebeuren: Sportbasisschool Heusden, 
Zandakkerlaan 14, Heusden
Deelnameprijs: 4 euro per kind. Leden 
krijgen 2 euro/korting via de spaarkaart. 
Breng zeker de spaarkaart mee!
Inschrijven: via de onze website.

Knuffelturnen voor peuters
van 2 tot 3 jaar: april en mei
Knuffelturnen is een leuke variant van 
bewegingsopvoeding voor peuters van 2 
tot 3 jaar met één van hun (groot)ouders. 
Via speelse oefeningen wordt de basis-
motoriek van de kinderen gestimuleerd. 
De reeks bestaat uit 5 sessies. 
Data: 24 april en 1, 8, 15 en 22 mei 2022, 
van 9u30 tot 10u30
Deze lessen gaan door in Villa Tuur, Ax-

minsterhof 7, Heusden. Deelnameprijs: 40 
euro. Leden van de Gezinsbond krijgen 
op de eerste les 15 euro korting via hun 
spaarkaart. Breng zeker jouw lidkaart 
mee. Inschrijven op onze website.
De inschrijving is pas definitief na over-
schrijving van de deelnameprijs op reke-
ningnummer BE06 9733 4963 5322 van 
Gezinsbond Heusden met vermelding 
‘knuffelturnen’ en jouw naam.

Door in te schrijven ben je verzekerd voor 
het deelnemende kind en 2 deelnemende 
volwassenen. Tevens bent u dan ook lid 
van de Gezinssport Vlaanderen.

Papakanda – voor vader(figuren) en kin-
deren tussen 6 en 8 jaar
Het traject bestaat enerzijds uit 6 beweeg-
sessies die om de twee weken georgani-
seerd worden. Daarnaast zijn er 4 leuke 
(online) infosessies over gezonde levens-
stijl. Data: 10 en 24 april, 8 en 22 mei en 
19 juni, van  9u30 tot 11u, telkens in de 
Sportbasisschool Heusden, Zandakkerlaan 
14, Heusden. Deelnameprijs: 60 euro (ver-
zekering inbegrepen) + 10 euro voor bij-
komend kind uit zelfde gezin
Leden van de Gezinsbond krijgen 20 eu-
ro korting via de lidkaart (=spaarkaart) + 5 
euro korting voor bijkomend kind
Info en inschrijving: www.Papakanda.be

Wandeling door
het Campo Santo
Op basis van het Campo Santoplan 
van de stad Gent heeft Renaat de Pae-
pe, gepensioneerd priester uit Sint-
Amandsberg een wandelbrochuurtje 
gemaakt, waarbij je een goed beeld 
krijgt van de belangrijke graven op 
de bekende begraafplaats van Sint-
Amandsberg. Van elk graf nam Renaat 
een foto en is er een beeld van de over-
ledene, heel interessant werkstuk dus. 
Wie de brochure wil om de wandeling 
te maken, kan die gratis afhalen bij 
Renaat de Paepe in de Visitatiestraat 
7A, in 9040 Sint-Amandsberg. Het kan 
ook toegezonden worden mits beta-
len van de portkosten, maar daarvoor 
moet je hem wel contacteren via gsm 
0486-51.41.43. 

Renaat de Paepe was afkomstig van 
Sint-Amandsberg, maar ook een beet-
je van Destelbergen en werd ruim 
vijftig jaar geleden pastoor in Baarle-
Drongen, later Landskouter-Bottelare, 
hij was ook 50 jaar aalmoezenier bij 
CM Intersoc en gaf lang les in het Sint-
Lievenscollege.

Op Facebook maakte De Paepe al een 
kleine aankondiging van de wandel-
brochure waarin hij een lijstje namen 
de revue laat passeren: Frans De Pot-
ter, Aloïs De Beule, Gustave en Karel 
Van de Woestyne, Cyriel Van Gent, Fer-
dinand Lousbergs,  Jan-Frans Willems 
enz. De brochure is goed gedetailleerd 
met tips welke wegen je moet volgen, 
en vooral met interessante info. Een 
aanrader dus.  – (D.D.)
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

> Centrumligging in bruisende, gegeerde wijk nabij UZ Gent en uitvals wegen
> Moderne, open architectuur en grote raam partijen

> Energiezuinig: maximum E-peil E40 en zonnepanelen 
> Groen zicht over de stads tuinen 

> BEZOEK NU ONZE INGERICHTE MODELWONING

RUIME GEZINSWONING 
MET 3 SLAAPKEMERS EN APARTE PRAKTIJK RUIMTE

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

27 appartementen
1 handelsruimte

ondergronds parkeren
TE KOOP

27 appartementen  |  1, 2 en 3 slaapkamers  |  1 handelsruimte
Ruime zonneterrassen  |  stijlvolle binnentuin  |  ondergronds parkeren

REEDS 50% VERKOCHT – AANVANG DER WERKEN: VOORJAAR 2022
BEL NU EN ONTDEK ONZE OPENDEURCONDITIES!

OPENDEUR
Zaterdag 23 april van 14u tot 17u & zondag 24 april van 10u tot 14u

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES 38

Opendeur  |  Vrije toegang - ontvangst ter plaatse  |  Drapstraat 31-33 Nazareth
24 april
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Met deze film ben je niet aan je proefstuk 
toe. Hoe ben je eigenlijk in de filmwereld 
terecht gekomen?
Ik ben al van in mijn jeugd bezig met op 
verschillende manieren verhalen te vertel-
len: via schrijven, muziek, theater en later 
ook film. Na een opleiding als germanist 
ging ik naar de filmacademie (KASK) in 
Gent. Ik werkte eerst in theater en in 2012 
kon ik mijn eerste langspeelfilm ‘Offline’ 
maken. De film was eigenlijk meteen een 
succes zowel bij het publiek als op inter-

Nowhere: nieuwe film van Peter Monsaert
opent Filmfestival Oostende
Het Filmfestival van Oostende opent op 4 maart met de Vlaamse film 
‘Nowhere’. Het is een aangrijpend sociaal drama met ontroerende 
personages en een hoopvolle boodschap. In de hoofdrol vinden we 
Koen De Bouw in misschien wel zijn meest kwetsbare rol ooit. Wij 
ontdekten dat een Destelbergenaar zowel het scenario als de regie 
van deze film voor zijn rekening nam. Redenen genoeg dus voor een 
gesprek met regisseur Peter Monsaert.

nationale filmfestivals. Ik ben dan volle-
dig voor een carrière in de film gegaan 
maar heb tussendoor ook nog wel voor 
theater gewerkt. In 2016 volgde dan mijn 
tweede film ‘Le Ciel Flamand’ en nu is er 
dus ‘Nowhere’.
Humor en hoop zijn twee vaste ingredi-
enten in jouw sociale drama’s. Een rode 
draad in jouw eerste twee films lijkt ook 
de wederzijdse band tussen ouders en 
kinderen en de (soms moeilijke) commu-
nicatie die daar bij komt kijken. Wat is het 

verhaal van jouw derde lang-
speler? 
De film gaat over twee heel 
verschillende individuen: An-
dré en Thierry. André is 55, 
ex-truckchauffeur en vult zijn 
dagen met het opknappen van 
een afgelegen baancafé. Thier-
ry is een dakloze tiener die 
betrapt wordt op poging tot 
inbraak. Ze lijken heel weinig 
met elkaar gemeen te hebben 
maar als hun pad kruist blij-
ken ze veel meer gelijkenissen 
dan verschillen te hebben. Ze 
gaan samen op zoek naar de 
familie van Thierry die hij nooit 
gekend heeft. Het wordt een 
roadtrip waarbij een bijzonde-

re vriendschap ontstaat. Ze komen tot het 
besef dat ze elkaar nodig hebben om in 
het leven vooruit te komen.

Hoe is de film tot stand gekomen?
Film maken is echt een werk van lange 
adem. Ik ben in 2016 begonnen met het 
scenario. In Vlaanderen moet je dan drie 
selectierondes doorkomen om subsidies 
te krijgen. Daarna moet je op zoek naar 
geld via privé financiering en fondsen in 
het buitenland. We zijn uiteindelijk in ok-
tober 2020 met de opnames begonnen 
en de afwerking van de film duurde nog 
ongeveer een jaar. De opnames vonden 
plaats tijdens de tweede coronagolf.

Hoe was het om in die omstandigheden 
een film te draaien?
Gelukkig mocht onze sector tijdens de 
tweede golf werken, al was het onder 

Affiche van Nowhere (2022).

Regisseur Peter Monsaert bij een 
decorstuk uit zijn jongste film.

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

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

Koen De Bouw  en Peter Monsaert 
tijdens nachtopnames van Nowhere.

Peter Monsaert met zijn hoofdacteurs 
tijdens het Filmfestival Oostende

strenge voorwaarden zoals dagelijkse 
controles, mondmaskers en afstand voor 
iedereen behalve de acteurs. Maar dat is 
eigenlijk wonderwel goed gelukt, er is 
ook geen enkele besmetting op de set ge-
weest. Het enige probleem dat opdook 
was dat net voor de eerste draaidag de 
niet-essentiële winkels sloten. We hadden 
nog wat kostuums en decormateriaal no-
dig dus dat was even alle hens aan dek én 
volop improvisatie. We hebben ook een 
aantal scenes in het Franse Marseille ge-
draaid en het probleem daar was dat er 
geen mondmaskers in beeld mochten ko-
men. Maar de binnenstad liep natuurlijk 
vol met mensen die er een droegen! We 
hebben dan maar alle straatscenes opge-
nomen met maar 20 figuranten die geen 
mondmasker moesten dragen. Dat was 
zeker een uitdaging maar ook dat is ge-
lukt. Bij het draaien van een film komen 
er nu eenmaal altijd onverwachte dingen 
op je af. 

Koen De Bouw en Noa Tambwe Kabati 
spelen de hoofdrollen. Hoe ben je bij hen 
terecht gekomen? 
Eigenlijk heb ik de film vrij snel geschre-
ven met Koen De Bouw in het achter-
hoofd, al had ik hem hier nog niets over 
gezegd. Ik heb hem pas gecontacteerd 
toen het scenario min of meer af was. Hij 
was zeker geïnteresseerd maar had toch 
ook twijfels omdat hij normaal gezien in 
een ander soort films speelt. Wat hij hier 
moest doen was onbekender voor hem, 
hij vond het een enorme uitdaging maar 
hij is er volgens mij met glans in geslaagd. 
Het was ook een hele toffe samenwerking 
en Koen is er helemaal voor gegaan. Noa, 
die eerder al in de Vlaamse film ‘Welp’ 

speelde, vonden we 
via een open auditie. 
Tijdens de casting za-
gen we voor zijn rol 
bijna 200 mensen. In 
de laatste ronde van 
de audities moesten 
de overblijvende kan-
didaten een scene 
met Koen spelen. Het 
was direct duidelijk 

dat bij het duo Noa en Koen de mooiste 
chemie ontstond.

Wat wil je meegeven met de film?
Het scenario is eigenlijk al een paar jaar 
geleden geschreven en ik wou het toen 
hebben over polarisatie en over hoe men-
sen meer en meer uit elkaar dan naar 
elkaar toe groeien. En dat blijkt helaas ac-
tueler dan ooit. Ik hoop dan ook dat de 
film achteraf misschien een gesprek zal 
losmaken over het belang van te blijven 

communiceren en open te staan voor wie 
of wat je niet kent.

Waarom zouden mensen naar jouw film 
moeten kijken?
Het is een enorm meeslepend en aangrij-
pend verhaal dat gespeeld wordt door 
twee steengoede acteurs. Je zal een Koen 
De Bouw zien zoals je hem nog nooit ge-
zien hebt. Ook de jonge talentvolle Noa 
Tambwe Kabati zet een personage neer 
dat je niet snel zal vergeten. Ik wil dat 
mensen de zaal verlaten met een gevoel 
van ‘laten we er samen voor gaan’. Het is 
trouwens een film die echt gemaakt is om 
in de cinema bekeken te worden. De erva-
ring zal daar het meest intens zijn: ander-
half uur afgesloten van de buitenwereld 
samen met anderen iets beleven. Dat kan 
alleen maar in de bioscoop.
Nowhere is vanaf 6/04 in de bioscoop te 
zien.

Tekst en foto’s: Frank Paemeleire
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‘Nadir’ in kasteel van Laarne
Nog tot en met 22 mei loopt in het kasteel van Laarne (inmiddels 700 
jaar oud) een unieke tentoonstelling van de vzw Vrienden van het 
Kasteel van Laarne. De Belgische kunstenaar Kris Martin organiseert 
deze tentoonstelling als deelnemer, niet als curator met kunstenaars 
die hem gevormd hebben en beïnvloed. Het kasteel vormt inspiratie 
voor de kunstwerken en de tentoonstelling is als het ware een dialoog 
tussen oude stenen en nieuwe creaties. De Provincie bedacht de orga-
nisatoren met een subsidie van 10.000 euro. – (D.D.)

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 April

Hapje van de chef
&

Vitello tonnato van gegrilde  kalfspicanha 
of

slaatje van rode poon, asperges, padrone pepers 
***

 Toast, gerookte makreelfilet, truffelmayonaise  (+ 9 euro)
***

Holsteiner  teriyaki, rucola, champignons 
of

Asperges, mousseline, gerookte zalm, natuuraardappel 
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

Panna cotta van witte en donkere chocolade 

39 euro

paasmenu

15 - 16 & 17 april 

Hapje van de chef
&

Gegrilde asperges, Black Diamond pork, parmezaan dip 
 &

Tartaar van gegrilde scampi’s, fregola,
schuim van langoustines 

&
Kroket van witte en groene asperges,

zalf van zoete aardappel, witloof  (+ 7 euro)
&

Simmental picanhia, gegrilde lentegroenten,
zalf van groene asperges 

of
Gegrild koolvishaasje, asperge, risotto , dille olie 

***.
Koude sabayon van witte en donkere chocolade 

60 euro
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bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Een hele eer dus voor het kunstenaars-
koppel Peter en Joke (Cnudde-De Graeve) 
uit onze gemeente. In hun eigen Heusden 
niet zo gekend, maar wel al vaak gelau-
werd in de internationale kunstwereld. 
Joke is de kunstenares in glaskunst, Peter 
de grafisch ontwerper en fotograaf. Pejo 
Glassart heeft met die organisatie reeds in 
New York, Miami, Barcelona, Zürich kun-
nen tentoonstellen. Nu het de Biënnale 
van Venetië is zijn er tal van organisaties 
die rond deze belangrijkste kunst biënnale 
kunstshows organiseren in historische ge-
bouwen in het hart van Venetië. De ten-
toonstelling waaraan het Heusdens koppel 

Pejo Glassart uit Heusden 
uitgenodigd voor 
biënnale in Venetië
Op uitnodiging van Artbox 
Project, een in Zürich gevestigde 
kunstorganisatie gespecialiseerd in 
het organiseren van internationale 
kunsttentoonstellingen, 
zowel digitaal als fysieke 
tentoonstellingen dus werd Pejo 
Glassart uit Heusden geselecteerd 
voor de Biënnale van Venetië.

mag deelnemen, gaat door in de Tana Art 
Space, dit is in de dichte nabijheid van 
de grote biënnale zodat die ook veel pu-
bliek trekt. De biënnale van Venetië waar 
de landen hun afgevaardigde kunstenaar 
naar toe sturen is een deel van het grote-
re gebeuren, waarbij de rand tentoonstel-
lingen evenveel aandacht en publiciteit 
krijgen, zodanig dat kunstverzamelaars 
en galeriehouders zeker een kijkje zou-
den gaan nemen naar opkomend talent. 
In 2019 heeft Pejo de London Art Biënnale 
voor toegepaste kunst gewonnen en het 
is voor hen een grote eer om deze keer 
te mogen deelnemen in Venetië, en wie 

Met deze werken exposeert 
het Heusdense koppel Pejo 
Glassart op de Biënnale van 
Venetië. (repro D.D.)

weet volgende keer op de grote biënnale 
als afgevaardigde kunstenaars van België. 
In Venetië pakken ze uit met drie wer-
ken die aan elkaar gelinkt zijn. In Vene-
tië exposeren ze van 1 tot en met 31 mei. 
Voordien zijn ze ook al uitgenodigd voor 
een tentoonstelling van hun werken in de 
Magdalena kerk in Brugge, van 1 tot 29 
april. De voorbije jaren haalden ze al tal 
van prijzen met hun werken die gebaseerd 
zijn op o.m. glasfusie, dus glaskunst in sa-
menwerking met kleurcomponenten, ove-
rigens een heel speciale techniek. Veel van 
hun werk kan je ook terugvinden op hun 
website www.pejoglassart.com – (D.D.)

ALLES VOOR DANS EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Harmoniefeesten 2022

Zaterdag 23 april om 19u30

Zondag 24 april om 12u00

Back on stage

Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden

Eetfestijn

Beenhesp à volonté

Locatie: JGC Koedreef 7, 9070 Destelbergen

Concert:           € 10,-   Kinderen <12 jaar: € 5,-

Eetfestijn:         € 20,-   Kinderen <12 jaar: € 10,-

Combi-ticket:    € 25,-   Kinderen <12 jaar: € 15,-

Reservatie: 0471/931133 - info@kogh.be - QR-code

KOGH vzw

V.U. Jan Van Herzele Groenstraat 230 9041 Oostakker

KOGH vzw Tramstraat 54 9070 Heusden                                  Verboden op de openbare weg te gooien

met mosterd-honingsaus, groentenbuffet en krielaardappelen

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

WEGENWERKEN:
Wij zijn steeds bereikbaar via de Palingstraat,

Molenstraat, Jagerstraat !

WEGENWERKEN:
Wij zijn steeds bereikbaar via de Palingstraat,

Molenstraat, Jagerstraat !

Halfvastenfoor is
helemaal terug…
De jaarlijkse Halfvastenfoor op 
het Sint-Pietersplein en in de rui-
mere omgeving is helemaal te-
rug. Door de corona-toestanden 
moesten de foorreizigers - eigen-
lijk al sinds 2019 - hun attracties 
geheel of gedeeltelijk op stal 
houden. Op enkele (vroegtijdig) afgebroken pogingen of lokale 
uitzonderingen na. Zoals aan de Oude Bareel. Het leed lijkt nu 
hoopvol achter de rug. Tussen 19 maart en 10 april wachten al-
weer in volle uitstraling en vertier, een honderdtal gevarieerde 
attracties. Voor de trouwe bezoekers die op zoek zijn naar een 
kermisvolle uitlaatklep, komt dat niets te vroeg…

Eric VAN LAECKE

BINNENKORT:  HEROPENING

BRASSERIE

‘T KLAVERBLAD
ANTWERPSESTEENWEG 963 - OOSTAKKER

ZOEKT PERSONEEL
INFO: 09-231 03 16
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Nieuw veel besproken album
Toen enkele  maanden geleden het 
nieuwste ABBA-album op de markt 
kwam,  kwam er een einde aan een pe-
riode van nieuwsgierig en ook wel bang 
afwachten.  Enkele jaren geleden reeds 
staken de eerste geruchten over vijf 
nieuwe ABBA-songs de kop op.  Tiens: 
de groep was toch al ruim 35 jaar dood 
en begraven?  En leefden de vier prota-

VOOR MUZIEKLIEFHEBBERS

Het nieuwe ABBA-album onder de loep…
Van een trouwe lezer kregen we een mailtje met de vraag of 
‘hij’ af en toe eens een muziek-groep mag beschrijven. Daarbij 
beloofde de ‘schrijver-met-schuilnaam’ zowel actuele groepen/
zangers, als ‘gevestigde’ muzikanten/groepen aan bod te laten 
komen. Wij vinden dit een leuk initiatief dat ook lezers ‘hun ding’ 
willen doen voor Wegwijs. Als eerste komt ‘ABBA’ aan de beurt.

gonisten zelf nog allemaal?  Want een 
reünie in afwezigheid van ook maar één 
van hen zou toch wrang en geforceerd 
aanvoelen.
Enfin, de vrees was ongegrond. Zeker 
ook wat de kwaliteit en kwantiteit van 
het nieuwe materiaal aangaat.  Hun en-
thousiasme resulteerde uiteindelijk in 
tien nieuwe nummers en dus ook in een 
volwaardig album ipv een EP.  

En de kwaliteit ?
De thema’s die worden 
bezongen zijn dezelfde 
als ondertussen veertig tot 
vijftig jaar geleden.  Wie 
niet goed luistert, komt 
al gauw uit bij oude wijn 
in nieuwe zakken.  Wie 
wél de tijd neemt om 
goed te luisteren, ontdekt 
een plaat die groeit bij 
iedere luisterbeurt. Het 
is moeilijk om er niet ly-
risch over te doen, maar 
we doen het toch.  Dit is 
absoluut geen opportu-
nistische verzameling van 
slappe outtakes en B-kant-

jes uit vervlogen succestijden. In de cre-
dits lezen we dat de opnames vijf jaar in 
beslag hebben genomen; welnu : het is 
eraan te horen! ‘I Still Have Faith In You’, 
is een fantastische opener en meteen 
ook het langste nummer (5.08). ‘When 
You Danced With Me’, het tweede num-
mer, zou als  Eurosongfestivalnummer 
alle rommel  van de laatste jaren moei-
teloos verslaan en is anders en nog beter 
dan ‘Waterloo’. Dat zegt alles over het 
hoge niveau van deze worp.  En ‘Ode To 
Freedom’  is een perfecte afsluiter.  De 
zeven andere nummers, waaronder de 
enige outtake ‘Just A Notion’ (opgeno-
men in 1978 én 2021), moeten absoluut 
niet onderdoen.  Bands hebben de nei-
ging om hun nieuwste plaat als “ons bes-
te werk ooit” te omschrijven.  Dat heeft 
ABBA nog niet gedaan deze keer, voor 
zover wij weten, maar het zou meer dan 
terecht zijn.
Nog dit:  Björn Ulvaeus is wel degelijk 
aanwezig,  maar dan enkel als ‘associate 
producer’, dus niet als muzikant.  Benny 
Andersson speelt als vanouds met veel 
gevoel  op piano en synthesizer; aan-
vullende muzikanten spelen fluit, tenor 
saxofoon, bariton saxofoon, klarinet, 
harp en gitaar. De dames halen, ook als 
vanouds, alles uit hun stem.  Het geheel 
is bijgevolg zoveel meer dan de som der 
delen: de essentie van goeie pop en ook 
beetje Rock op dit plaatje; rijp, doorleefd 
en tegelijk vrolijk. Slechts 37.09 lang,  
maar meer moet dat niet zijn, deze keer. 
Veertig jaar na de laatste, sorry, de vo-
rige elpee.  Krasse zeventigers. Kippen-
velnummer : ‘I Still Have Faith In You’.

Tekst: Henry Trebellac
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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



56                              Nr. 121 - April 20229070

Wat we weten van...

9070
Broekstraat en
Hoekskenstraat

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)

Broekstraat
De Broekstraat is een van de oudste straatnamen van Heusden. Dit 
kwamen we te weten in 2017 nadat de naamkundige dr. Luc Van Dur-
me zijn Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen 
voorstelde. Hij heeft daarvoor onder andere ook het archief van de 
Abdij Nieuwenbosch onder de loep genomen op zoek naar de plaat-
selijke toponiemen. 
Daaruit blijkt dat in een document van 1353 …ande broucstrate… 
genoteerd werd.
Die straat staat 200 jaar later in het penningkohier van Heusden van 
1572 als Broucstraete vermeld en op de Philippus Benthuyskaart van 
1725 als de broeck Straete.  In de stratenatlas van Heusden van 1843 
wordt deze buurtweg met het nummer 8, zijnde 6 m breed en 2131 m 
lang, als volgt beschreven: Chemin du hameau de Hoeksken à Wet-
teren, Broekstraet.
Broek was toen in onze streken het gewone woord voor moeras en is 
afkomstig van het Germaanse broka. Het verwijst hier naar de moe-
rassige omgeving van de Moes- of Moerdongen waarlangs de Broek-
straat gelegen is.
De Broekstraat vormde een gedeelte van de grens tussen Heusden en 
Laarne en bleef lange tijd een met steengruis verharde weg. Bij de aanleg 
van de nieuwe verkaveling Berkendries in 1963 werd aan de verkave-
laars gevraagd het gedeelte van de Broekstraat vanaf de nieuwe straat tot 

aan de Laarnebaan te voorzien van een duurzamere verharding.  
Het gemeentebestuur van Laarne besloot in de gemeente-
raadszitting van 11 mei 1968 verscheidene landbouwwegen 
op zijn grondgebied, waaronder ook de Broekstraat, te ver-
harden. In 1970 kwamen de betrokken gemeenten tot een ak-
koord de Broekstraat te verharden met beton op een breedte 
van 5 m. 

Hoekskenstraat
De Broekstraat werd in 1973 ten noorden van de Laarnebaan 
onderbroken om de op- en afritten van de R 4 aan te leggen. 
De Broekstraat kreeg een nieuwe aansluiting op het grondge-
bied van Laarne via de Wezeneistraat naar de Laarnebaan. Het 
gedeelte vanaf de Dries tot aan de grens met Laarne kreeg in 
eerst instantie de naam Molendries, doch dit werd in de Pro-
vinciale Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving afge-
keurd omdat de straat op die plaats nooit het uitzicht van een 
dries had, de commissie suggereerde Hoekskenstraat, omdat 
de omgeving waarnaar de straat leidt reeds Hoeksken heette. 
In de gemeenteraadszitting van 1 juni 1981 werd de naam 
Hoekskenstraat officieel.
Hoeksken is een naam voor een wijk ten noorden van de 
Laernestraet, die reeds in het penningkohier van Heusden 
in 1572 werd vernoemd als ’tHoucxken, in de atlas van de 
buurtwegen van Heusden (1843) als Hoeksken en op de Ph. 
Vandermaelenkaart (1852) als Hoekxken.
Als toponiem kennen we het woord hoek in de betekenis van 
een ver van het centrum gelegen gehucht of een uithoek met 
een geringe oppervlakte.

Louis Gevaert
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U8 van FC Destelbergen
bezig aan sterke seizoensfinale
Met de finale van de Jartazicup hebben de spelertjes van de U8 
van FC Destelbergen een enorme prestatie neergezet. De U8 
dat zijn spelers beneden de leeftijd van 8 jaar, maar gezien hun 
recente vorderingen spelen die op advies van hun trainers Si-
mon Anseeuw en Ruben Mussche vaak mee in de hogere reeks 
van de U9. “Bij de U8 maakten ze te vaak een groot verschil 
met hun leeftijdsgenoten en dan leer je nauwelijks iets bij”, 
vertelt trainer Anseeuw, “vandaar dus dat we ze tegen spelers 
van een jaartje ouder laten spelen, dan is er meer spankracht”.
Simon Anseeuw: “We zijn met de U8 aan de Jartazicup begon-
nen met een groepsfase van drie matchen. We werden daar-
in 1ste in een groep met FC Poesele, KV Eendracht Aalter en SK 
Vinderhoute. Respectievelijk 5-17 winst, 1-21 winst en 1-2 ver-
lies tegen Vinderhoute. 

Daarna speelden we de kwartfinale tegen FC Goalgetters Sint-
Laureins. Deze wonnen we overtuigend met 20-1. De halve 
finale was heen en terug tegen Juve Mollem VW uit Vlaams-
Brabant. Thuis wonnen we met 19-6 en de terugwedstrijd won-
nen we met 14-16. De finale is ook heen en terug, we spelen 
dan tegen KVK Robur, eerst thuis half maart en uit op 13 april. 

Zowel winnend als verliezend finalist mag dan op 7 mei naar 
de ‘Vlaamse Finales’, een tornooi waar de finalisten van Ant-
werpen, Oost-vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg tegen 
elkaar zullen spelen”.

Het team bestaat uit een hele reeks spelers, waarbij week na 
week gewisseld wordt om iedereen speelkansen te geven. Op de 
bijgaande foto staan  boven van links naar rechts: Patrick Piens 
(trainer u9 die de zieke Ruben Mussche verving), Jules Schoen-
maekers, Loïc D’hondt, Simon Anseeuw (trainer u8), onderaan 
van links naar rechts: Achiel Maurus (supporter), Guillaume Van 
Heghe, Lloyd Vandensteen, Rafael De Clercq en Ibe Ceuninck. 
Dat was het team dat in Mollem ging winnen. – (D.D.)

Het U8-team van FCD na de 
wedstrijd in Mollem. (D.D.)

Ook een markt in Ten-Ede
Telkens op de laatste vrijdag van de maand, heeft in Ten Ede, een 
deel van buurgemeente Wetteren dus, een ‘maandelijkse’ markt 
plaats. Een concurrent voor Heusden zal dat niet worden, maar men-
sen die in de uithoek van Heusden wonen willen we wel informeren. 
De markt heeft plaats op het dorpsplein, en er staat een koffiemo-
biel, een aanbod perkplanten en snijbloemen, een visboer en een 
bio-chocolatier. Er zijn ook enkele kramen die telkens wisselen. Wet-
teren zal de markt ondersteunen met een spaarkaartactie. – (D.D.)

Eén jaar Plukboerderij Grondig in 
Heusden

Van Annelien Noppe, lid van de kerngroep van Plukboerderij 
Grondig kregen we net voor het afsluiten van deze Wegwijs een 
artikel over “1 jaar Plukboerderij Grondig”. We hebben de mooie 
tekst moeten inkorten omdat we ook rekening moeten houden 
met het drukschema en we niet het volledige magazine konden 
omgooien. Want op 1 april blaast de plukboerderij één kaarsje uit 
en dat mogen we niet missen. In hun eerste jaar teelden boeren 
Koen, Benny en Elise groenten voor 190 gezinnen (goed voor 440 
leden) uit de buurt. Én er is een lange wachtlijst met geïnteresseer-
den. Het concept slaat aan en smaakt naar meer. Dit blijkt ook uit 
de reacties van enkele leden.

Plukboerderij GRONDIG kweekt biologische groenten en aard-
appelen en werkt volgens de principes van Community Sha-
red Agriculture (CSA). Dat wil zeggen dat de landbouw door de 
gemeenschap wordt gedragen. Deelnemers betalen in het begin 
van het jaar een vaste bijdrage voor een jaarabonnement. Voor 
deze prijs kunnen ze een heel jaar groenten oogsten op de boer-
derij. Dit principe zorgt ervoor dat de boeren zeker zijn van een 
inkomen en dat de leden van de CSA delen in de risico’s maar ook 
in de successen. 

Naast de CSA met groentenabonnementen is er op het veld ook 
een zelfpluktuin voor aardbeien en frambozen. Deze zelfpluktuin 
staat ook open voor mensen uit de buurt die geen groentenabon-
nement hebben. Hier betaal je per geplukte hoeveelheid. De pluk-
boerderij werkt volgens het systeem van zelfoogst. De verdeling 
van de groenten werkt op basis van vertrouwen. Deelnemers kun-
nen zelf op het veld komen oogsten wanneer het voor hen past en 
nemen enkel mee wat ze op dat moment nodig hebben. 

Na één jaar plukboerderij is het duidelijk: niet alleen de groenten 
groeien op het veld, maar ook de gemeenschap rond de boerderij. 
En die gemeenschap bestaat niet enkel uit de deelnemers van de 
CSA. Er is een grote wachtlijst en de zelfpluktuin van aardbeien 
en frambozen is een succes. Er komen ook scholen uit de buurt 
naar de boerderij voor landbouweducatie. Om de werking verder 
uit te bouwen en te moderniseren, diende de plukboerderij een 
bouwaanvraag in om een houten schuur te bouwen. Deze schuur 
zal dienen voor het bergen van machines, een waterpomp en klein 
alaam en om groenten te stockeren voor de deelnemers. 

In februari 2022 lanceerden enkele deelnemers hiervoor een 
petitie in het kader van een procedure bij de deputatie van de 
provincie Oost-Vlaanderen. “Met onze petitie willen we de bouw-
aanvraag steunen en aantonen dat dit project gedragen wordt 
door een heel grote groep mensen uit de buurt. De petitie was 
een succes met bijna tweeduizend handtekeningen. (A.N./D.D.)

Heb je nieuws (speciale 
verjaardag, jubileum, viergeslacht,
feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de
redactie van Wegwijs: 
zet-werk@telenet.be of bel 0478-97 87 11.
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Ik, Peter Van Damme uit Destelbergen en 
mijn neef, Kristof Van Damme uit Merel-
beke hebben een uitdaging en samen 
gaan we dit doen ! We gaan 4 dagen lang 
elk 250 km fietsen, en dit voor het goede 
doel, voor 1000 km Kom Tegen Kanker !!
Duizend kilometer, het is zwaar maar uit-
eindelijk nooit zo zwaar als de strijd die 
kankerpatiënten moeten ondergaan in 
hun gevecht voor genezing.

Duizend kilometer fietsen tegen kanker
Mogen we eventjes 2 minuutjes
van jullie tijd voor onderstaande ?

Waarom we dit doen ?
Helaas hebben we beiden in ons leven 
te veel mensen om ons heen gezien die 
lijden of geleden hebben aan kanker. 
Sommigen wonnen de strijd, anderen 
verloren de strijd. We stonden aan de zij-
lijn en hebben geprobeerd samen met 
hen de strijd aan te gaan tegen kanker. 
Dit heeft ons zo geraakt dat wij ons nog 
meer willen engageren in de strijd tegen 

kanker. We zijn beiden gepassio-
neerd door het fietsen en we zoch-
ten samen naar een forum om ons 
engagement en onze hobby hand 
in hand te laten gaan en kwamen 
zo uit bij de 1000 km KOTK.
Tijdens het hemelvaartweekend 
van 26 tem 29 mei 2022 trappen 
wij elk 1000 km tegen kanker. Per 
gefietste km zamelen wij 5.5 euro 
in, goed voor 11.000 euro.
Het ganse jaar door zetten wij ini-
tiatieven op om de fondsen bij el-
kaar te krijgen. Onder andere: 
cuberdonverkoop, azaleaverkoop, 
koekjesverkoop zijn een greep uit 
de activiteiten die we reeds orga-
niseerden.

In het najaar organiseren we een quiz en 
een “sneukeltoer” doorheen Destelber-
gen staat ook nog op stapel.

U kan ons echter ook 
steunen door een gift 
te storten op de reke-
ning van KOTK BE 14 
7331 9999 9983 met 
vermelding van “gift” en onze actiecode 
170225827. Vanaf 40 euro is zo een gift 
fiscaal aftrekbaar.
We willen graag iedereen via deze weg 
al bedanken die ons heeft gesteund in 
de acties die we al deden. Een bijzondere 
dank gaat uit naar Pa en Nonkel Hilaire 
Van Damme uit Lochristi die zijn ambach-
telijk gekweekte pronkstukken ter be-
schikking stelde voor het goede doel.
Peter: petervandamme68@gmail.com
Kristof: kristof1vandamme@gmail.com

FC Destelbergen kan
mikken op promotie
Met nog zes wedstrijden voor de boeg, 
waarvan liefst vier thuis, kan FC Destel-
bergen volop mikken op de promotie. De 
ploeg van trainer Benny Bontinck hield 
in de topwedstrijd stand tegen titelkan-
didaat KSK Maldegem (1-1), waarbij elke 
ploeg een helft voor zijn rekening nam. 
Met de voorsprong inzake punten en 
meer gewonnen wedstrijden maakt FC 
Destelbergen niet alleen kans op pro-
motie naar eerste provinciale, maar ook 
op de titel. Destelbergen moet nog thuis 
spelen tegen Zomergem, Merendree, Lo-
vendegem, Belzele en uitwedstrijden op 
Adegem en Sint-Laureins. Men zit ook 
nog in de halve finale van de Hofman Cup 
met een midweekmatch tegen Winnik. – 
(D.D.)
De kans is dus groot dat FC Destelbergen 
het voetbalseizoen als kampioen kan af-
sluiten. Hierbij een beeld van de vreugde 
na de gelijkmaker tegen Maldegem.



Nr. 121 - April 2022                            599070

OXFORD
NORTA
GIANT
THOMPSON
LACROS
VENTURELLI

ELEKTRISCHE FIETSEN
STADSFIETSEN
KINDERFIETSEN

HERSTELLINGEN
HELMEN & TASSEN

ADVIES & SERVICE

FRAPPÉ

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

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

FIETSEN MARKOEN
STAAT VOOR KWALITEIT EN SERVICE. 

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

KOM LANGS EN TEST JOUW DROOMFIETS!!

KOM LANGS EN ONTDEK
KOM LANGS EN ONTDEK

ONZE ONZE VERNIEUWDE VERNIEUWDE WINKEL!WINKEL!

Pak chauffeurs
krijgen boete
in Politiezone
In de Politiezone Rhode & Schelde is het 
menens. Wie te snel rijdt, wie geen gor-
del draagt, of zijn of haar gsm gebruikt 
achter het stuur, krijgt een flinke boe-
te. Op de “Verkeersveilige Dag”, noch-
tans vooraf aangekondigd, werden er 
liefst 1.366 voertuigen gecontroleerd 
in de Politiezone waaronder Destelber-
gen, Melle, Merelbeke en Oosterzele val-
len. In heel Oost-Vlaanderen hadden op 
meer dan 115 plaatsen snelheidscontro-
les plaats. Maar liefst 9,7% van alle ge-
controleerde voertuigen reed te snel. 
“Dat percentage zit al sinds 2016 in stij-
gende lijn”, zegt Gouverneur Carina Van 
Cauter.

Wij willen ons beperken tot de politiezo-
ne van Rhode & Schelde. Op de 1.366 ge-
controleerde voertuigen reden er 68 te 
snel, één rijbewijs werd onmiddellijk in-
getrokken wegens overdreven snelheid. 
23 bestuurders werden betrapt terwijl ze 
hun gsm aan het gebruiken waren ach-
ter het stuur, en die boete is inmiddels al 
aardig opgetrokken naar 174 euro. Zes 
chauffeurs droegen hun gordel niet, en 
er was ook één bestuurder die werd be-
keurd omdat hij rondreed met een niet 
verzekerd voertuig. – (D.D.)

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be

Dirk Brossé werd 60
en viert veertigjarige carrière
De gemeente Destelbergen plant een vie-
ring naar aanleiding van de zestigste ver-
jaardag en de veertigjarige carrière van 
componist en orkestleider Dirk Brossé. De 
viering is door corona al twee jaar uitge-
steld, zodat Dirk inmiddels ook al twee 
jaar ouder is. Maar dat deert niet. Hou 
alvast zondag 12 juni vrij voor een inter-
view in de Kollebloem door Fien Sabbe, 
en als afsluiter het serveren van ‘pizza 
Brossé’ door chef Matteo Evangelista van 
restaurant Etna. Donderdag 16 en vrijdag 
17 juni telkens om 20u is er een concert 
“The Pulse of Joy” met Dirk Brossé in de 
H.Kruiskerk in Heusden in het kader van 
Prima La Musica. In een volgend nummer 
van Wegwijs hopen we een interview met 
Dirk Brossé te brengen. – (D.D.)
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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

Uiteraard heeft dat zijn reden: covid-19 
noopte tot andere oplossingen zoals strea-
ming-vergaderingen waarbij elk raadslid 
gewoon vanaf thuis vergaderde, maar er 
waren ook openbare zittingen die plaats-
vonden in de Berghine. De laatste vergade-
ring had dan weer plaats in het JGC aan de 
Koedreef. De reden was dat de Berghine aan 
een opknapbeurt toe was. Telkens moesten 
dus flink wat inspanningen gedaan met ver-
huizen van tafels en stoelen, om nog van de 
digitale toestanden te zwijgen. “Het is een 

Gemeenteraad al twee jaar niet meer in raadzaal
De gemeenteraad van Destelbergen komt voor de maandelijke vergaderingen 
al twee jaar niet meer naar de raadzaal in het gemeentehuis.

Zo zag de gemeenteraad er uit in het JGC.

rare situatie geweest”, vertelt burgemeester 
Sierens die hoopt op termijn toch terug te 
kunnen keren naar het gemeentehuis voor 
de vergaderingen.
De laatste vergadering in het JGC was ook 
niet zo tof, sommige raadsleden hadden het 
koud vernamen we uit verschillende bron-
nen. De meeste raadsleden hielden hun 
mantel of vest aan om het warm te hebben. 
Die raad nam schepen De Sutter ook afscheid 
van zijn collega’s, waarna men in Sportbar ’t 
Meer nog een glaasje dronk. – (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 zaterdag 2 april om 20u00
DE CHALET, Rozebroekslag (tegenover nr 
19), 9040 Sint-Amandsberg (gebouwtje 
voor Rozebroeken zwembad)

GRATIS. Inschrijven bij:
karinhanus7@gmail.com

Velt Damvallei en ASBR
(Actiegroep Sint-Baafskouter Rozebroeken) organiseren 

Boekvoorstelling Amor Mundi
een positieve post-apocalyptische roman

over de periode 2025-2052

Steven Vromman (low 
impact man) komt zelf 
zij boek voorstellen aan 
mensen die zijn toekomstverhaal van 
‘Amor Mundi’ willen leren kennen. Na-
tuurlijk vertelt Steven niet alles , want 
het boek is achteraf te koop. Steven 
vertelt eerst in grote lijnen de context 
waarin het verhaal zichc afspeelt. Welke 

 https://shop.aaargh.be

scenario’s komen aan bod, en waaop zijn 
deze gebaseerd? Dan volgen een aantal 
fragmenten die aansluiten op de interes-
se en de vragen van het publiek. Meestal 
komen we zo tot een dialoog over wat 
we nu kunnen doen om de gewenste toe-
komst vorm te geven. 

Positief 
gedacht! 

Onmogelijk
is geen feit

maar een mening

(Mohammed Ali)

info@zinloosgeweld.net
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Tekst, foto’s: Ivan Nimmegeers

Rieslingwijnen uit New York
Riesling is een van de meest koude tolerante druiven-
soorten van de Vitis vinifera, met de hoogste kwa-
liteit in koelere groeiomstandigheden. Geen wonder 
dat deze nobele druif geschikt is voor de noordelijke 
wijngaarden van de staat New York. Riesling staat 
ook bekend om zijn vermogen om zeer verschillende 
wijnstijlen te produceren. New York is daarop geen 
uitzondering, waar de wijnen worden gemaakt in een 
breed scala van restsuikerprofielen van beendroog tot 
zeer zoet. In dit artikel sluiten we ons aan bij Paul 
Grieco en een panel van voorbeeldige Rieslingpro-
ducenten en verkennen we deze historische druiven-
soort en heerlijk verfrissende, aromatische witte wijn.  

Moderator Paul Grieco
Paul Grieco werd praktisch geboren in een restau-
rant. Zijn familie was eigenaar en uitbater van het 
beroemde restaurant La Scala in Toronto, waar hij al 
op zeer jonge leeftijd werd ingewijd in de wereld van 
service en gastvrijheid. Na zijn wijnstudie in Italië 
keerde Paul terug naar de VS om te werken in enkele 
van de beste restaurants, waaronder Bully, Gotham 
Bar and Grill, Grabriel’s, Judson Grill en Gramercy 
Tavern. In 2003 opende Paul samen met kokchef- 
partner Marco Kenora Hearth en later Terroir. Hij is 
nu de enige eigenaar en general manager van Terroir 
(24 Harrison Street, New York, NY, 10013). “De wijn 
van de Riesling staat voor evenwicht, delicaatheid, 
übergevoel van plaats en vermogen om eeuwig te 
leven met kick ass complexiteit en lekkers voor de 
grote proost,” opent Paul Grieco.

De vier panelleden
Kelby Rusell (Red Newt Cellars) bij het Seneca-meer, 
vervoegde het wijndomein in 2012 nadat hij was af-
gestudeerd aan de Harvard University, waar hij zich 
toelegde op orkestmanagement. “Fermentaties zijn 
een stuk gemakkelijker te beheren dan mensen in 
een orkest. Wijn maken is ook een creatieve onderne-
ming. Ik heb de wijnmicrobe Ik weet niet hoe iemand 
van ons de wijnmicrobe krijgt. Ik was opgegroeid in 
de Finger Lakes en dacht dat ik nooit meer naar huis 
zou komen nadat ik naar de universiteit ging, omdat 
Kodak en Xerox sloten en een snelle veerboot naar 
Toronto geen succes was.” 
Ben Stamp (Lakewood Vineyards) werd in 1989 
geboren op het wijndomein. “Hij was 3 weken oud 
toen alles daar begon,” weet Paul Grieco. “Weet je, ik 
denk dat iedereen behoorlijk romantische visies heeft 
over hoe het is om op te groeien bij een wijnmakerij 
en iedereen vindt het zo cool dat je familie een wijn-
makerij heeft. Maar je hebt het mis, de wijnmakerij 
bezit mijn familie. Ik ben hier opgegroeid en het was 
letterlijk meer mijn thuis dan waar mijn ouders toe-
vallig woonden, terwijl ze probeerden dit bedrijf van 
de grond te krijgen. De eerste wijnstokken op deze lo-
catie werden in 1951 in de grond gezet en onze eerste 
Riesling plantten we in 1981. Ik weet niet wat ons 30 
jaar kostte om daar aan toe te komen, maar de daarop-
volgende 40 jaar zijn heel leuk geweest. We maakten 
onze eerste jaargang op Lakewood Vineyards in 1988 
en brachten die op de markt in 89 met de opening van 
ons proeflokaal, ongeveer 3 weken nadat ik geboren 
was. Opgegroeid in de Finger Lakes ben ik daarna 
naar Cornell gegaan om oenologie en wijnbouw te 
studeren. Ik kwam kort terug voor de zomer en vroeg 
mijn vader wie hier de wijnmaker was en is, ondanks 
vele pogingen om hem van de catwalk te duwen, is 

Riesling, nobele wijndruif met verschillende 
wijnstijlen in de staat New York

 De webinar ‘New York State of Wine: Riesling: The Noble One 
met Paul Grieco, is volledig gewijd aan Riesling in de staat New 
York. De panelleden voor deze webinar op woensdag 8 juni 2021 
waren moderator Paul Grieco, Kelby Rusell (Red Newt Cellars), 
Ben Stamp (Lakewood Vineyards), Nic Bozzo (Nostrano Vineyards) 
en Fred Merwarth (Hermann  J. Wiemer). Op de proefbank vier 
wijnen: Red Newt Cellars 2016 The Knoll Riesling, Lakewood 
Vineyards 2019 Dry Riesling, Nostrano Vineyards, 2018 Halfzoete 
Riesling en Hermann J. Wiemer Vineyard, 2019 Riesling HJW 
Vineyard. In cursief de wijnnotities van Ivan Nimmegeers.

	

	

Inleiding	met	titel		

	

	

of	

	

	

1b	Inleiding	–	rechterkant	naast	Inleiding	1	

hij nog steeds wijnmaker. Ik vroeg hem wat nu en 
hij stuurde mij naar het westen om fouten te maken 
op een ander. Ik heb een paar jaar wijn gemaakt in 
Californië, Oregon, Australië en Nieuw-Zeeland en 
in 2013 ben ik hier fulltime in Lakewood ingetrok-
ken,” vertelt Ben. Paul wilt weten of wat Ben wilde 
doen altijd wijn maken is geweest. “Ik heb een tijdje 
in de horeca gewerkt toen ik in Californië was, met 
een paar seizoenen bij Ritz-Carlton in Lake Tahoe. 
Dus dat was een beetje een introductie tot gastvrij-
heid en werken als sommelier. Ik werk nu ook zeker 
een groot deel van de tijd in het proeflokaal hier, maar 
ik waardeer het zeker om in de kelder en in de wijn-
gaarden te zijn.”
Derde wijnboer in het panel is Nic Bozzo (Nostrano 
Vineyards). “Bedankt dat je me de kans hebt gegeven 
om deel te nemen. Het is een eer,” stelt Nic  “Nostra-
no Vineyards werd in 2010 opgericht. Toch kweekt je 
familie daar al vier generaties lang fruitdruiven. Dat 
begon allemaal in 1943. Mag ik vragen wat jou en de 
familie ertoe bracht om in 2010 een wijndomein te 
beginnen?,” vraagt Paul. “Weet je wat het was, nadat 
ik mijn studie landschapsarchitectuur aan de Syra-
cuse University had afgerond, studeerde ik in het bui-
tenland in Nieuw-Zeeland, heb daar een diploma als 
landschapsarchitect behaald en richtte mij meer op 
eco-landbouwtoerisme. Aangezien de Hudson Valley 
op ongeveer 90 minuten afstand van New York City 
ligt, zag ik veel potentieel. Ik zag veel toerisme in het 
gebied, vooral met boerenmarkten. Je kent airbnbs en 
omdat ik zo dicht bij de Hudson River was gevestigd, 
zag ik een kans. Omdat ik op Syracuse was, bezocht 
ik vaak Finger Lakes en het was een beetje zoals je 
zei dat het een beetje begon te groeien: het proces van 
het maken van wijn, precies de sfeer van een wijn-
domein en gewoon een soort van zijn. Ik wilde nog 
de familieboerderij in leven houden. Ik wist gewoon 
dat ik geen appelboer of bessenboer was en er niet 
echt van hield om naar alle markten te gaan en al het 
fruit en al dat soort dingen er op te zetten. Dus ik zeg 
eigenlijk dat ik het systeem een   beetje heb gemanipu-
leerd en in 2010 begon met het planten van fruit en 
vanaf dat moment heb ik een proefruimte geopend en 
gekozen om proberen wijnen te maken. Geloof me, ik 
heb het hier geleerd. Al mijn fouten zijn op dit terrein 
gebeurd en ik maak nog steeds fouten. Maar zoals ik 
al zei, ik ben in de Hudson Valley. Ecotoerisme is zo 
sterk hier in de Hudson Valley dat het gewoon goed 
voelde. Dus maken mijn vader, mijn oom en mijn 
grootvader wijn, van fruit van onze wijngaard, maar 
het was nooit te koop, nooit voor consumptie. Dat is 
een beetje waar ik het fruit van onze boerderij wilde 
halen en mensen wilde laten zien dat de Hudson Val-
ley bekend staat en bekend zal staan   om hun wijnbe-
reiding. Zo is het begonnen.” 
“Geweldig om iedereen te zien. Het is een superbowl 
om je te zien, Paul,” zegt vierde pannellid Fred Mer-
warth van wijndomein Hermann  J. Wiemer. “Fred, 
jij bent een van de drie wiens opleiding zeker in 
New York State doorging, je ging naar Cornell en 
je werd verondersteld ‘s werelds grootste bankier te 
zijn, Fred. Wat is er met jou gebeurd?,” vraagt Paul. 
“Opgegroeid op een grote boerderij in Pennsylvania, 
besloot mijn familie de boerderij te verkopen in het 
midden van mijn eerste jaar. Ik dacht dat ik veel ver-
schillende dingen kon doen en bankieren kwam een 
keer ter sprak. Ik ging in het buitenland studeren en 
eenmaal ik in Duitsland studeerde was er geen kans 
meer dat ik ooit nog achter een bureau zou gaan zit-

ten.” “Dus je ging in de leer voor wijn en toen koch-
ten jij en Oscar (nvdr. Bynke) Hermann J. Wiemer in 
2007.  “Wat zijn de verschillen als ik terug in de tijd 
kon gaan en de Hermann J. Wiemer Riesling 01 kon 
proberen tegenover een Riesling die je vinifieerde. 
Wat zouden de verschillen kunnen zijn die je in dat 
grootse domein hebt geïntroduceerd?,” wilt Paul van 
Fred weten. “Ik denk dat de grootste verschuiving die 
we hebben gemaakt is het uitbreiden van fermentaties 
door het laten plaatsvinden van elke natuurlijke, elke 
spontane gisting die een texturale component heeft 
geïntroduceerd om onze wijnen, die hiervoor echt 
geen deel uitmaakte van het palet. Iets waar ik echt 
naar gestreefd heb om in al onze wijnen te verwerken 
is een zeer gestructureerd middenpalet. Ongeacht het 
facet waar we dat ook doen, of het nu lange fermenta-
ties zijn, uitgebreid bladcontact, soorten fermentaties 
in verschillende vaten, dat is de grootste verandering 
voor mij van Hermann. Ik denk dat zijn wijnen zeer 
goed waren, zeer technisch onderbouwd, zeer lineair 
met een focus op zuren. We  hebben de buitenkant 
van dat uitgebreid.”

Historische achtergrond
 “Rock on, all right heren. We gaan een beetje in grote 
lijnen praten over New York Wine Riesling en dan 
komen we terug op de te proeven wijnen.  De volg-
orde waarin we gaan proeven is de volgorde waarin 
we zojuist de wijnmaker hebben ontmoet: dus eerst 
Red Newt, dan Lakewood, en dan Nostrano en dan 
eindigen we met Hermann J. Wiemer. Een brede slag 
wijn in de staat New York. 11 meren in Finger Lakes, 
uitgeslepen door gletsjers en de hand van God. Ik 
weet niet hoe het zit met die zeven dagen in bijbelse 
tijden, maar op de zevende dag rustte hij echt of rustte 
zij echt. Ik zou graag denken dat die dag eindigde 
met een glas New York State Riesling, maar dat is ge-
woon in mijn gekke brein,” grapt Paul. “We weten dat 
de eerste wijnstokken de grond in gingen in de staat 
New York in 1829 in Hammondsport. De zaken in het 
noorden gingen pas echt open met de voltooiing van 
het Eriekanaal in 1825. De overgrote meerderheid 
van de druiven in de grond waarvan de wijn in die 
tijd werd gemaakt, was bestemd voor gebruik door de 
kerk. Maar een hoogtepunt van de 19e-eeuwse wijn 
uit de staat New York was de grote Western Cham-
pagne Company die in 1873 wereldwijd de kranten-
koppen haalde toen het een mousserende wijnwed-
strijd in Wenen won. Natuurlijk gingen de zaken echt 
lopen. De New Yorkse boerderij- en wijndomeinwet 
van 1976 (nvdr. De “New York Farm Winery Act” 
van 1976 is een wet die druiventelers in New York 
toestaat wijnmakerijen op te richten en rechtstreeks 
aan het publiek te verkopen, tot een maximum van 
50.000 US gallons (190.000 L) per jaar) brengt ons 
bij de dag van vandaag. In ieder geval zakelijk ge-
zien, ging de eerste Riesling de grond in door Dr. 
Konstantin Frank in 1958. We staan   dus nog in de 
kinderschoenen met onze Rieslingexploratie en de 
allereerste oogst door Dr. Konstantin Frank was in 
1962, een uitdrukking van Riesling.  Dan komen we 
bij Hermann J. Wiemer en de oprichting van de wijn-
gaard waarvan we de vierde wijn gaan proeven van-
daag, de HJW-wijngaard. Die wijnstokken gingen in 
1977 de grond in en het eerste jaar van productie was 
1979. Het tijd is om erin te springen en de vier speci-
fieke wijnen te proberen en onze Rieslingkennis in de 
staat New York uit te breiden met ons vier experten.”

Op de proefbank: vier wijnen  
Red Newt Cellars, 2016 The Knoll Riesling
The Knoll is een subperceel van twee hectare 
van onze belangrijkste Rieslingsite, de Iahoma-
wijngaard. Red Newt ligt aan de zuidoostkant 
van Seneca Lake, de zogenaamde Banana Belt. 
Onze beste locatie voor Riesling is tegenover 
ons, aan het meer. Iahoma is een fascinerende 
plaats, het is relatief hoog gelegen op meer zand-
steen. Van zandsteen afgeleide grond is niet zo 
gebruikelijk in de Finger Lakes. “2013 was de 
allereerste jaargang. Vanaf het moment dat de 
Riesling werd geplant, wisten we dat het zijn ei-
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gen ding wilde zijn: de wijnstokken hebben er altijd 
anders uitgezien, ze zijn op een andere schaal gerijpt, 
de eerdere waarschijnlijk vier iteraties van de wijn 
zijn uiteindelijk geassembleerd omdat we niet dach-
ten dat we goed hadden gedaan aan wat we dachten 
dat de locatie zou moeten zijn. Ik heb er verschil-
lende technieken mee geprobeerd. Ik denk dat mijn 
verhaal eigenlijk parallel zou lopen met wat Fred zei 
wat betreft de evolutie van de wijnbereidingsstijl. De 
eerdere geweldige klassieke stijl bij Red Newt, een 
beetje meer lineair, een beetje meer zuren, leek niet 
het beste naar voren te brengen van wat de Knoll zou 
kunnen zijn. In 2013 heb ik de dingen een beetje om-
gedraaid en besloten dat daar de plek is, zoals zoveel 
geweldige locaties in de Finger Lakes,” stelt Kelby.
Red Newt Cellars, 2016 The Knoll Riesling: Sterke 
mineraliteit in evenwicht met intense tonen van ci-
troen, limoen, pompelmoes, groene appel en honing. 
In de citrusfruitige mond met een levendige zuur-
graad maar tegelijkertijd een ingetogen zoetheid, 
weelderig, geconcentreerd en complex. Citrusfruit 
(limoen) en honing in zeer lange afdronk. Op dronk. 

Lakewood Vineyards 2019 Dry Riesling
“Sinds het midden van de jaren 90 maken we op La-

kewood Vineyards droge Rieslings. De eerste 
Rieslings, eind jaren 80, maakten we in een-
zelfde stijl, een medium zoete Riesling. In het 
midden van de jaren 90 hebben we ook een 
droge stijl toegevoegd, omdat we ontdekten dat 
zoveel van de druiven die we binnenbrachten 
zich gewoon echt voor die stijl leenden. Ze had-
den een beetje meer lineaire zuurgraad met een 
meer citrusgedreven palet, een beetje minder 
tropisch en dus hebben onze wijngaarden, die 
naar beneden stromen naar de westelijke oever 
van Seneca Lake, vijf verschillende blokken 
Riesling, allemaal hier op het domein Lake-
wood Vineyards. Dus dit is bijna een Riesling-
landgoed met 94%, 6% is afkomstig van een 
wijngaard op slechts een paar kilometer ver-

derop. De oogst in 2019 was later vanwege het fan-
tastische weer in de maanden september en oktober. 
Als we het mooi droog en zonnig kunnen houden in 
de herfst, kunnen we de druiven wat later plukken en 
zo het paletgewicht en de textuur in de wijngaard op-
bouwen in plaats van dat in de kelder te proberen. Dit 
werd geoogst in eind oktober 2019 en we hadden nog 
steeds veel zuur, de druiven zijn doodrijp, de schillen 
zijn mooi en zacht en we hadden een ph die eigen-
lijk nog steeds onder de 3 was. Daar houden we van, 
als we een ph onder de 3 kunnen krijgen, weten we 
dat deze wijn nog jaren, zo niet decennia, mee gaat. 
Het is echt leuk om wijnen te maken, jaargangen als 
deze,” verduidelijkt Ben.
Lakewood Vineyards 2019 Dry Riesling. Deze licht 
goudkleurige Lakewood Vineyards 2019 Dry Ries-
ling, droog en fruitig, presenteert tonen van citroen, 
appel en limoenrasp. Een evenwichtige aciditeit en 
mineraliteit in de mond, die breed aanzet. Heerlijk 
zuurtje in de zachte afdronk. Een zeer voedselvrien-
delijke wijn, perfect in combinatie met zeevruchten. 
Op dronk maar kan nog rijpen.

Nostrano Vineyards, 2018 Semi-Sweet Riesling 
“Toen we voor het eerst Riesling gingen verbouwen, 
was dat eerlijk gezegd alleen omdat ik persoonlijk ge-

interesseerd was in de druif en de wijn zelf. Ik 
werd er echt verliefd op in de Finger Lakes en 
toen ik naar Nieuw Zeeland ging, was het een 
van mijn favoriete wijnen om een glas van te 
drinken, Riesling paste heel goed bij kaas. Dus 
ik zag hoe veelzijdig de druif was. Ik realiseer-
de me niet hoe moeilijk deze te telen was, voor-
al in de Hudson Valley. Ik heb het gevoel dat 
we zeer strenge winters hebben. We worstelen 
in de wijngaarden met verschillende ziekten: 
botrytis is een heel normale ziekte en ook veel 
barsten in het hout, dus in onze strenge winters 
noem ik het de kanker van de wijngaard. Dus 
we zijn constant planten aan het vervangen, elk 
jaar krijgen we dat eindelijk onder controle en 

krijgen we onze wijngaard terug op het punt waar hij 
was. Dus dit jaar denk ik vanaf ongeveer 2016 tot 
ongeveer 2020 hebben we eindelijk een goede con-
sistentie in de wijngaard en in de kelder met ons fruit. 

Alles wordt met de hand geoogst, we doen veel hand-
werk omdat we zo’n klein wijndomein zijn. Wij al-
lemaal, alle mensen in de wijngaard. We hebben ook 
veel tijd. Ja, dat is een van onze eerste aanplantingen, 
we hebben veel tijd om in de wijngaard te zijn en 
echt te kijken naar al ons fruit, dat daar is. De laat-
ste vier-vijf jaar hebben we een goede consistentie in 
de wijngaard. Alle wijnstokken staan op een heuvel. 
We doen niets plat, alles is rotsachtig. Zeer intense 
hellingen, veel terrasvormige blokken. Dus oogsten, 
tractorwerk en wandelen door deze wijngaarden valt 
bij ons zeker niet mee. Maar het helpt juist om deze 
lekkere koele nachten in de zomer te krijgen. We kre-
gen veel goede blootstelling aan de zon op ons fruit,” 
vertelt Nic.

Nostrano Vineyards, 2018 Semi-Sweet Riesling, ont-
plooit sinaasappelbloesem, witte perzik en tonen van 
tropisch fruit (ananas, meloen) in een intense neus. 
Licht zoet (off-dry) in de evenwichtige mond met 
witte perzik, groene appel en tonen van tropisch fruit. 
Citrusfruit in de lange afdronk met een zuurtje. Op 
dronk maar kan nog rijpen.

Hermann  J. Wiemer HJW Vineyard Riesling 
2019
“HJW Wijngaard Hermann plantte deze in 1977, het 
was zijn tweede aanplanting, de eerste was in 1973. 
De 73 en 74 aanplantingen, ik weet niet waarom ik 
naar Hermann heb geluisterd, die hebben 
we in 2005 gerooid. Ik weet niet waarom 
ik naar hem geluisterd heb, maar de 77 en 
78 aanplantingen produceren nog steeds. 
Dit waren wijnstokken die Hermann 
meebracht van zijn vaders entbedrijf in 
Duitsland. Het is echt een fantastisch ver-
haal om de wijnstokken in de VS te krij-
gen. Maar alle wijnen van Hermann tot 
2001 waren gebaseerd op deze wijngaard. 
De droge, halfdroge en late oogst en als 
hij een reserve maakte, wat hij tot op dat 
moment slechts twee keer had gedaan. En 
zoals we in het begin hebben gesproken 
over wat ik naar de tafel heb gebracht of 
heb veranderd binnen het wijn maken, is deze wijn, 
het perfecte voorbeeld van die verandering in stijl. 
Ook al is het hetzelfde fruit waar Hermann 30 jaar 
geleden mee werkte, de stijl is definitief geëvolueerd 
naar veel meer textuur, een dieper gevoel van com-
plexiteit en een deel daarvan is denk ik het werk dat 
we begonnen te doen in 2007-2008 om niet alleen 
door de wijngaard te stappen en te plukken, maar heel 
selectief en respectvol te zijn over hoe de wijngaard 
rijpt als een heel blok. Het is een groot blok, dat onge-
veer 14 hectare groot is en heel verschillend rijpt van 
noord, zuid, oost en west,” aldus Fred. “We stapten 
van het machinaal oogsten af in 2007 en met de hand 
plukten kon je een rij plukken goudkleurig fruit aan 
de zuidkant en groener fruit aan de noordkant. Bo-
vendien gingen we van drie tot vier plukken van dit 
blok naar ongeveer 26 tot 27 passages. We plukken 
de druiven over een zeer lange periode, soms meer 
dan zes weken.”
Hermann  J. Wiemer HJW Vineyard Riesling 2019. 
De gemiddeld goudkleurige Hermann  J. Wiemer 
HJW Vineyard Riesling 2019 geurt naar  peer, ap-
pel, perzik, abrikoos en witte bloemen. In de mond 
met hoge zuurgraad, medium body en minerale rug-
gengraat, appel, perzik en bloesem. Fris, verfijnd en 
elegant, ondersteunen de scherpe zuren het weelde-
rige fruit. Rond en bloemig. Zacht en subtiel. Krach-
tige, sappige lange afdronk. Biologisch-dynamisch 
geteeld maar nog niet gecertificeerd. Op dronk maar 
kan nog rijpen tot minstens 2030.

Rieslingklonen
“We hebben het hier nog niet over gehad en ik denk 
dat we bij Riesling niet dezelfde klonale gesprekken 
hebben als bij Pinot Noir en Chardonnay en ik heb 
begrepen dat er bij die aanplant in ‘77 drie verschil-
lende klonen waren, namelijk 110, 198 en 237. Van 
het verhaal van hoe die wijnstokken naar de Finger 
Lakes kwamen via Canada met een bakkerijvracht-
wagen, moeten we ooit een film maken. Gaan we 
ons in de toekomst dieper en dieper in de Riesling-
klonen verdiepen,” vraagt Paul. “Eigenlijk vertelt 
Hermann me dat de hele tijd. Hij zegt dat ik hier 
een film over moet maken. Met mijn kwekerijhoed 
op kan ik bevestigen dat klonale secties belangrijker 
worden. Verschillende secties, verschillende klonen, 
je wijngaard, je regio, bewegen in een pad van beter 
plantmateriaal voor een hele overvloed van verschil-
lende redenen zou je een andere kloon planten of 
het nu rijpheid is, of het is zuur, of wat dan ook is.  
Maar ik denk dat naarmate we ons als regio ontwik-
kelen, we zullen evolueren naar een punt waar het 
materiaal dat we hebben het beste materiaal is dat 
we hebben en materiaal dat we zouden moeten plan-
ten. En dus denk ik dat we al het plantmateriaal dat 
we ons voor Riesling kunnen voorstellen hier al heb-
ben: materiaal dat evolueert, materiaal dat bestand 
is tegen min 14, min 15, dat zijn parameters en va-
riabelen die we ons allemaal realiseren en waarmee 
we zullen moeten werken. Ik denk dat plantaardig 
materiaal er is om te bereiken wat we nodig hebben 
vanuit een oogpunt van wijnbouw, maar ook vanuit 
een oogpunt van wijnkwaliteit. In de Elzas proefde 
ik in 1999 bij een heel kleine producent. Tien  jaar 
later ging ik terug en zijn familie, die al 500 jaar 
wijn maakte, had eindelijk een heel klein grand cru-
perceel gekocht. Je hebt je grand cru, welke planten 
ga je erin zetten? Het is net alsof dit de belangrijkste 
beslissing is die je in je leven 
gaat maken vanuit een wijn-
bouw standpunt. Maar voor 
de Franse wijnboer maakte 
het gewoon niets uit. Hij zou 
het plantmateriaal nemen dat 
iedereen in termen van Ries-
ling aanplantte, omdat dat in 
hun kleine gebied in de Elzas 
thuishoorde. En het verbaasde 
me gewoon en het zette me 
echt aan het denken over klo-
nale selecties van plantmateri-
aal of het plantmateriaal dat je daadwerkelijk hebt, 
zou het beste kunnen zijn waarmee je werkt,” besluit 
Fred.

In het kader van de tweede serie van Boldly NV 
werden de gewaardeerde druivensoorten van 
New York belicht naast voorbeelden uit topregio’s 
over de hele wereld. Op 27 november 2021 kwam 
Riesling aan bod in ‘The Batlle Royal. Daarover 
breng ik volgende maand verslag uit.
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