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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/5 en 2/6, teksten dienen binnen 
te zijn 12/5 op onderstaand adres of via email. Alle info in verband 
met publiciteitstarieven en het plaatsen van teksten via e-mail:
info@dewegwijs.be of telefonisch (14u tot 20u): 0478 97 87 11.

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

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

9070
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Druk:

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

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

Public

Wij maken vrijblijvend een analyse van uw verzekeringen
09 210 9001  

ON 0479.256.808

Veneco lanceert Mobiel 
Energiehuis - blz. 26

Eindelijk weer kermis
aan Nenuphar - Blz. 29-40
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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

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
Verzilverd bestek, 
84-delig (zilver ‘90’). 
In perfecte staat. 
Huwelijksgeschenk in 
1949. Vraagprijs 84 euro. 
Info: 0476-566 233

GEZOCHT
Man, 55 jaar, uit de regio, wenst kennis 
te maken met ouder koppel 65% voor 
vriendschap, gezelligheid, hulp allerlei, 
vervoer, enz…  Info: 0483 530 886.

TE KOOP
Electrische grasmaaier Wolf 50 euro. 3 valiezen 
Samsonite 75 euro. Zakuurwerken, 10 stuks, 
40 euro/stuk. Uurwerkkettingen: 10 euro/stuk. 
Tel. na 18u: 09-230 19 86

GRATIS AF TE HALEN
Aquariumvissen te bekomen, Guppy’s, 
zwaarddragers, black Molly’s, platy’s. 
Tel.:0473-950685

TE KOOP
Damesfiets, niet elec-
trisch, met lage opstap. 
In perfecte staat. Weg 
wegens hoge leeftijd.
Gekost 800 euro. Prijs 
overeen te komen. Info: 09-230 80 98

TE KOOP
Baby kleertjes 0-3 mdn. Zo goed als nieuw. 
Neutrale kleuren. Contact gsm 0494-377306.

TE KOOP
Toiletkast met 5 spiegels 
en verlichting.  Breedte 133 
cm. Hoogte 84cm. Diepte 18 
cm.  Bovenaan diepte met 
verlichting = 30 cm. Prijs o.t.k.
Tel: 0474-758694

TE KOOP
Tafel BBQ elektrisch Friac & 
tangen (10 euro), groot BBQ 
materiaal: vouwrooster/tangen 
(nieuw/5 euro), krabber tuin 
Gardena 9 cm (nieuw/10 euro).
Info: 09-230.44.88.

TE KOOP
1 rode buggy merk Chicco (60 
euro) met toebehoren en 1 
blauwe buggy merk Safety First 
(60 euro) met toebehoren en 
maxicosi.
GSM 0472-242032

TE KOOP
Fietsdrager Thule voor trekhaak, 
85 euro, voor 2 fietsen tot 50kg. 
GSM 0478 672827

Lees o.a. in dit nummer...
• Vijfde leerjaar De Parel meest mediawijs ............... 3
• Finale Jeugdcup Nieuwsblad is dorpsderby ........... 5
• Eindelijk terug bedevaart Bergenkruis ................... 7
• Koen Van Hende is nieuwe schepen....................... 8
• Destelbergen helemaal schoon ............................... 9
• Minister Crevits kwam kijkje nemen ...................... 12
• Fietsen Markoen opendeurt ................................... 14
• Juf Lut met pensioen ............................................... 16
• Veneco lanceert Mobiel Energiehuis ...................... 26
• Kermisprogramma wijk ‘van brug tot brug’ .......... 29
• Haagse Tennishoek breidt uit ................................. 43
• Jacht op molens is geopend .................................... 44
• Gemeenteraad opnieuw in gemeentehuis ............ 47
• Conner Rousseau bekijkt Gentse toekomst ........... 49
• Gedichtenbundel Heerman voorgesteld ................ 50
• Borrems is superbuurt ! ........................................... 52
• Buffalo’s brengen beker naar Gent ! ...................... 54
• Dertig jaar geleden stortte Mellebrug in ............... 57
• Nieuwe huisstijl voor Destelbergen ........................ 58
• ‘Les Miserables’ in Destelbergen ............................. 60
• Bart Van Peteghem nationaal wieskampioen........ 62
• Onze vaste wijnrubriek ........................................... 66

En nog veel verenigingsnieuws verspreid in deze editie. 
Veel leesplezier!
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Te koop
in Heusden
• Recente en charmante woning 
• Woonerf gelegen nabij op- en 

afrit R4 en op boogscheut van 
Heusden Centrum

• EPC: 178 kWh/m²
• Richtprijs: 495.000 euro 

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

Het 5de leerjaar A sleepte zelf ook nog de 4e prijs in de wacht. 
Aan de wedstrijd namen zo’n zestienhonderd klassen in de 
leeftijdscategorie 10-12 jaar deel, wat goed is voor zo’n 30.000 
leerlingen. 
De wedstrijd ging om “De Schaal van M”, een online spel van 
Mediawijs en Ketnet waarvoor een challenge werd uitge-
werkt. Daarbij komen heel wat mediawijze thema’s aan bod, 
zoals games, reclame, (nep)nieuws, sociale media, schermtijd 
en online risico’s. “Hierbij willen we onze leerlingen vormen 

Vijfde leerjaar De Parel is
‘Meest Mediawijze klas van Vlaanderen’
De vijfde klas B van “De Parel” uit Heusden heeft 
recent de wedstrijd van Mediawijs en Ketnet rond 
“mediawijsheid” gewonnen. De klas van meester 
Bernard mag zich nu de “Meest Mediawijze Klas van 
Vlaanderen” noemen.

Het vijfde leerjaar van De Parel viel in de prijzen. 
(©Mediawijs)

tot mediawijze leerlingen die open staan voor het gebruik 
van media door henzelf en door anderen. Ze zijn er nieuws-
gierig naar en onderzoeken de impact van de media op 
zichzelf en op anderen. Daarbij stellen ze zich op als kri-

tische beoordelaars van mediacontent. 
Zo ervaren ze dat de werkelijkheid zo-
als anderen die in de media voorstellen, 
slechts een interpretatie van die werke-
lijkheid is. Soms heeft een voorstelling 
van de werkelijkheid niets meer met de 
feitelijke werkelijkheid te maken. Door 
mediawijs om te springen met de be-
schikbare mediamiddelen en media-
informatie voorkomen leerlingen dat 
ze ongewild zichzelf of anderen in de 
problemen brengen”, vertelt directrice 
Nancy Venneman ons.
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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

29,95 euro, excl. btw, incl. statiegeld 
bij het terugbrengen van deze lege

bidon, inclusief afsluitdop,
geven we 6 euro terug

WIJ LEVEREN

GRATIS
AAN HUIS

8 MEI: MAANDWANDELING DAMVALLEI

‘Het bruine goud’
De Damvallei is een natuurgebied met veel verschillende gezichten. 
Gedurende duizenden jaren heeft de Schelde het landschap vorm 
gegeven. Lokale turfstekers bezorgden de vallei een extra dimensie: 
een snoer van turfputten langs een vergeten Scheldemeander. We 
volgen hun spoor en gaan op zoek naar het bruine goud.
Afspraak op zondag 8 mei om 10 uur op de parking bij Bistro Céline 
(Hooistraat 148, Destelbergen).
Wie een verrekijker heeft brengt hem mee. We volgen soms modde-
rige paden, laarzen zijn aangeraden. De wandeling is niet geschikt 
voor kinderwagens en rolstoelen.

Inschrijving is noodzakelijk! www.damvallei.be

TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN - LOTTO

TELEFOONKAARTEN

BUSKAARTEN - PUZZELS - SUDOKU

GEKOELDE DRANKEN - IJSJES

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.
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

KFC Heusden - FC Destelbergen…

Finale van Jeugdcup Het Nieuwsblad
bij U9 is echte dorpsderby
Voor zover wij ons kunnen herinneren is er nog nooit een finale 
geweest van de Jeugdcup Het Nieuwsblad (en vroeger nog van 
Het Volk), tussen twee ploegen van dezelfde leeftijd uit Destel-
bergen en Heusden. Op zaterdag 7 mei om 13u45 is het zover, 
dan spelen de beide U9-ploegen van onze gemeente de finale op 
het A-veld van KSK Maldegem met een talentrijke lichting die ge-
boren is in 2013 of 2014. De winnaars van deze match mogen op 
15 mei ook nog deelnemen aan de interprovinciale finales tegen 
de winnaars van de andere provincies op de terreinen van Loke-
ren-Temse in Temse. De nationale finale vindt op 22 mei plaats op 
het A-veld van het Freethielstadion in Waasland-Beveren.
Er is dus veel spanning voor deze derby, want het is echt wel uit-
zonderlijk dat twee ploegen van dezelfde leeftijd uit één en de-
zelfde gemeente komen. Beide clubs hebben al eens eerder een 
ploeg in de finale gehad, bij FC Destelbergen is dat vaak de laat-
ste jaren het geval geweest. Voor Heusden waren het meer uit-

schieters. Maar beide ploegen zijn dus nog nooit samen in een 
finale geraakt bij de Jeugdcup. FC Destelbergen heeft wel al twee 
keer de nationale finale gewonnen, nl. met de U17 en met de U15.
Om in de finale te geraken moest Heusden matchen winnen tegen 
FC Smetlede, KE Machelen, Tenstar Melle, KV Sint-Gillis en Hoger 
Op Kalken. FC Destelbergen versloeg onderweg Sint-Joris Sleidin-
ge, Sparta Ursel, KVV Vlaamse Ardennen en FC Latem. Vanaf de 
halve finale was dat zelfs met heen- en terugwedstrijden. 
De spelers van KFC Heusden zijn: Noah Midavaine, Maxime On-
genae, Kaan De Jaegher Kaya, Jules De Trog, Milo Van De Velde, 
Ismael Bah, Emiel Haentjens en Julian Verbauwen. Bij eventuele 
ziekte kunnen er andere jongens opgeroepen worden. De trainer 
is Kasper Van De Walle en de delegee is Tom Verbauwen.

Bij FC Destelbergen gaat het om  De Clercq Rafael, Abdoul 
Naim, Vandensteen Lloyd, Liekens Cezar, Di Nunzio Arthur, Drub-
bel Wout, Van Heghe Guillaume en Maurus Achiel. Maar in de 
competitie en Jartazi-cup speelden ook nog De Croock Vince, Der-
vaux Mathis, Jordanov Aleksandar, Loulidi Adam, Merchiers 
Sem,  Ceuninck Ibe,  Goktepe Enes, en Nachtergaele Matias mee. 
De trainers zijn Luc Devuyst en Patrick Piens, delegees Johan Van-
densteen en Sven Drubbel. – (D.D.)

De ploegen van KFC Heusden en FC Destelbergen spelen de 
finale van de Jeugdcup tegen elkaar. (repro D.D.)
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De wedstrijd loopt SAMEN met het boekje 
WegwijsNoord, dat in Sint-Amandsberg wordt 
uitgedragen.
We vroegen aan enkele tientallen lezers om 
een vraag te beantwoorden. En het is dan aan 
jullie om het PERCENTAGE van de antwoorden 
te raden.
Ingeval er een ex-aequo is bij twee of meer 
deelnemers, is er nog altijd één schiftingsvraag: 
hoeveel mensen hebben deelgenomen aan de 
wedstrijd (opgelet: de wedstrijd is dezelfde in 
de twee regio’s).
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 MEI 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, Broodjeszaak Huis Desmet

Win een bon van 100 euro geschonken 
door Broodjeszaak Huis Desmet

We vroegen aan onze lezers:

Wat vond je het leukst als kind?

A. De Kerstman
B. De Paashaas
C. Sinterklaas   

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. Gemberthee 15%
B. Rodebessenthee 58%
C. Muntthee 27%

Er waren 168 deelnemers!

Winnaar werd Ernest Boone uit de 
Heiveldstraat 31, Sint-Amandsberg 
(15, 56, 29) (172). Zijn echtgenote 
kwam de waardebon ‘luxe-ontbijt 
2 personen.’ afhalen bij Marleen 
van ‘De Korf’. Proficiat

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Wonnen ook waardebonnen:  

Carine Ooms, Frans Nijs, 
Chantal Bekaert, Isolde 
Antonsen, Mieke Mertens, 
Roger Meeuws, Dorothy 
De Vleesschauwer, Werner 
Minnebo, Dominique 
Vandegehuchte. Proficiat.

Type- en Administratiebureau
C&C DEMANGEL vof

Overzicht dienstverlening
www.demangel.be

 chantal.demangel@skynet.be

  Klaverakker 10
9070 Heusden 

   09/230.43.60
0475/37.06.19
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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 

“Er is vooraf grondig overleg geweest op 
uitnodiging van de gemeente via schepen 
Wim Raman, met de parochie, Wereldwin-
kel Oxfam, de scoutsgroep Haeghepoorters 
en enkele andere verenigingen uit Destel-
bergen en alle actoren”, weet Vertriest.
Nieuwigheid is dat de H. mis van 8 uur 
voortaan wegvalt en er geopteerd wordt 
voor drie gelezen missen, namelijk om 9u., 
10u. en die van 16u., deze laatste ook nog 
muzikaal opgeluisterd. Wie de priesters zul-
len zijn was bij het ter perse gaan nog niet 
gekend. Misintenties kunnen alvast vooraf 
aangevraagd worden bij de vzw Parochia-
le Werken van de parochie O.L.Vrouw ter 
Sneeuw. De gemeente zal zelf instaan voor 
de veiligheid in de buurt. 

Opnieuw bedevaart naar Bergenkruis op 26 mei
Noteer alvast: donderdag 26 mei (Hemelvaartdag) is er opnieuw een 
‘normale’ bedevaart naar Bergenkruis. Na twee jaar op een laag pitje door 
de covidtoestanden, mag de bedevaart opnieuw in normale omstandigheden 
plaatsvinden vernemen we van André Vertriest, de verantwoordelijke voor 
Bergenkruis en actief bij de v.z.w. Parochiale Werken.

De vieringen aan het Kruis en de gezel-
ligheid op het terras brengen steeds een 
unieke onafscheidelijke sfeer mee van ont-
moetingen met mensen van de hele regio. 
Denk maar aan Sint-Amandsberg, West-
veld, maar ook van Heusden en Lochristi of 
Beervelde. De bedevaart overstijgt duide-
lijk de gemeente. Zoals steeds is er dichtbij 
Bergenkruis geen verkeer toegelaten, be-
devaarders komen met de fiets of te voet. 
Er zullen ook enkele kramen zijn met ge-
bak en de mogelijkheid om iets zittend (via 
een overdekte tent) te drinken. In de tuin 
van ’t Boerderijtje (op grond van Elise) zal 
er opnieuw een terras worden uitgebouwd 
met alle bijhorende faciliteiten: dranken, 
frietkraam, witvis en veel andere zaken. 
Dus een beetje ingekaderd als een miniker-
mis die ook maar één dag blijft staan, nl. op 
donderdag 26 mei, Hemelvaartdag.

We kunnen ook nog meegeven dat de 
v.z.w. Parochiale Werken (vroeger vzw 
K.W.) op 18 december precies 100 jaar zal 
bestaan. Maar dat is dan iets voor later, 
wellicht zal dat gepaard gaan met feeste-
lijkheden, maar dat moet nog uitgewerkt 
worden vernemen we. – (D.D.)

De voorbije 
weken werd het 
bedevaartsoord 
Bergenkruis 
opnieuw piekfijn 
in orde gebracht. 
(D.D.)
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Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Wauter Muys
Schaessestraat 15A Unit 22
9070 Destelbergen 

Koen Van Hende is nieuwe schepen
Na de aktename van het ontslag van schepen Renaat De Sutter, werd door de N-VA-frac-
tie Koen Van Hende voorgedragen als nieuwe schepen in Destelbergen. Hij mocht in de 
gemeenteraad van eind maart zijn eed afleggen en kreeg van burgemeester Sierens het 
lint als schepen. Van Hende wordt in de volgorde de vierde schepen, net voor Eva Rom-
baut die vijfde schepen blijft. Koen Van Hende neemt ook de functies over van Renaat 
De Sutter inzake stedenbouw, openbare werken en feestelijkheden.

In de gemeenteraadscommissies zijn er wel enkele wijzigingen. Emmanuel Anciaux 
wordt naast voorzitter van de Commissie Mobiliteit nu ook voorzitter van Commissie fi-
nanciën en algemeen beleid. De vrijgekomen plaats van Van Hende wordt dan weer in-
genomen door Hildegard Van Rompu (financiën) en Dora Van Lyssebettens (leefmilieu 
en mobiliteit). Van Rompu is nu ook voorzitter van de Commissie leefmilieu. Van Hende 
is nu ook vertegenwoordiger van de gemeente bij de Kleine Landeigendom Het Volk en 
Veneco, en stemgerechtigde kandidaat bij Ivago en enkele andere. – (D.D.)
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We weten allemaal dat de jaarlijkse ac-
tie “Destelbergen helemaal schoon” een 
initiatief is waarbij het gemeentebestuur 
en Ivago samenwerken. Dit keer waren er 
een week lang activiteiten waarbij ook 
scholen, verenigingen, bedrijven en wijk-
bewoners werden betrokken om zwerf-
vuil in te zamelen.  Een identieke actie 
“De Gentsche Gruute Kuis”, werd in Gent 
georganiseerd. Dit jaar was er zelfs een 
recordopkomst met 3.910 vrijwilligers. 
Maar dat is normaal, want de periode liep 
ook iets langer dan één dag. Dat politi-
ci het voorbeeld geven is lovenswaardig, 
maar wij vinden dat we de wijkbewoners 

Destelbergen helemaal schoon door wijkbewoners…
in de kijker moeten plaatsen. Want die 
doen dat voor een nette buurt, politici 
staan wel eens graag in de kijker (en dat 
mag). In de categorie scholen, verenigin-
gen en bedrijven waren er maar liefst 39 
opruiminitiatieven voor Gent en Destel-
bergen samen. Die initiatieven vertegen-
woordigden in totaal 637 volwassenen en 
950 kinderen jonger dan 12. “De max!”, 
vindt IVAGO-woordvoerster Sandra De-
neef. “Heel fijn om te zien dat de zwerf-
vuilproblematiek zo hoog op de agenda 
staat bij zo’n breed publiek, en dat zo 
veel mensen echte ambassadeurs willen 
zijn van hun propere stad of gemeente. 
Voor de ophaalploegen van IVAGO is dat 
hartverwarmend.”
Minder positief was dat in de week vol-
gend op het initiatief, een graszone in 
een park in Gent vol lag met zwerfvuil. 
Allemaal achtergelaten door fuivende 
jongeren die er de avond voordien een 
feestje organiseerden. Dit is echt een slag 
in het gezicht van al die mensen die het 
wel goed menen en hun blikjes of afval 
deponneren waar het hoort: in de vuilnis-
bak of bij de pmd. – (D.D.)

We kregen nog maar eens melding van een 
viergeslacht in Destelbergen. Op de foto: 
Erica Teirlinck (01/04/1946) woonachtig in 
Gent, Patricia Kaufmann (26/04/1970), Maja 
Colpaert (20/04/1998) en jongste telg is Mi-
lanoré Lotigiers – Colpaert (26/03/2022) al-
lemaal woonachtig in Destelbergen.
Proficiat !

Viergeslacht in Destelbergen



10                              Nr. 122 - Mei 20229070

KLANT: Sportbar ‘t meer

MATERIAAL:
Stoepbord / poster

AFWERKING:

FORMAAT: 84,1x118,9cm

AANTAL: 1stuk recto/verso

EXTRA OPMERKING: 

DATUM: 08/10/2020

TER AKKOORD:

Versie 1 Versie 2

Welkom in Sportbar ‘t Meer!

Groeten, Peter, Kathleen & Tessa

GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Een sessie voetreflexologie:

- helpt je op de goede weg
- vermindert stress en spanning
- helpt je ontladen
- verlicht de pijn
- brengt lichaam en geest in balans.

Sarah De Reu
Voetreflexologe/ Pedicure

Scheldelaan 13
9070 Destelbergen

0493 13 81 88
www.sarahdereu.be

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

Donderdag 5 mei om 13u30

Wandeling in de Makegemse bossen
Gidsen Arthur en Roger. De Makegemse bossen vormen een uniek 
bos- en natuurgebied van ongeveer 200 hectare. Het boscomplex is ge-
noemd naar het gehucht Makegem (uitgesproken als Makkegem). Het 
gebied bestaat uit een mozaïek van verschillende bossen (Makegem-
bos, Heilig-Geestgoed, Harentbeekbos, Bruinbos, Nerenbos, Maken-
bos, Luisdonkbos of Huisdonkbos en Hogenbos) omgeven door land-
bouwgebied. Het gebied is ook gekend voor diverse soorten spechten.
Stevige, waterdichte schoenen of laarzen ge-
wenst. Afstand 6km. 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 Destelbergen. 
Bent u geen lid, maar wandelt u toch graag mee, 
geef dan eerst een seintje naar Yvan Van Damme 
email: vlas9070@outlook.com. Meer nieuws vind 
je in onze nieuwsbrief of op facebook.

Maandag 16 mei om 14u30

Boekbespreking: “De Souffleur”
We bespreken het boek van Diane Broeckhoven. Susanne (66) beleeft 
een zomers gloriemoment: ze haalt de voorpagina van de streekkrant 
met de hoogste zonnebloem van de tuinwijk. Enkele dagen later vindt 
ze op haar deurmat een kaart met de zonnebloemen van Van Gogh en 
een onbekend telefoonnummer. Als ze het nummer na lang aarzelen 
belt, herkent ze meteen de stem die haar terugvoert naar het school-
jaar waarin ze zestien werd. Het jaar waarin haar vader – regisseur 
bij amateurtoneelgroep DOP (Door Oefening Prestatie) – haar tot zijn 
assistente benoemt, waarin ze kennis maakt met haar overleden zusje 
en waarin een aanbeden klasgenoot voor iemand anders kiest. Maar 
vooral het jaar waarin de souffleur, Onno, ongekende gevoelens in 
haar wakker maakt.
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Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

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

Maandmenu MEI

MOEDERDAGMENU

Positief gedacht! 
Omdat ik nooit ergens naar verlangde 

had ik juist alles (Matilde Urrutia) 
info@zinloosgeweld.net

We verwachten u in zaal Domus, Dendermondesteenweg 439 Destelber-
gen om 14u30.
Ook niet leden zijn welkom.

Donderdag 19 mei om 14u30:

Moederdagfeest met optreden Kloaver Viere
Vandaag vieren we alle (groot-)moeders met een grandioos optreden 
van de cabaretgroep Klaover Viere. Ambiance verzekerd. Wij zorgen voor 
koffie en taart.
Leden betalen 6 euro, niet-leden 8 euro.
Voortaan kunt u ook punten sparen voor uw Uitpas. 
Wij verwachten u in Zaal ‘t Meer, Koedreef 3 in Destelbergen om 14u30.
Graag een seintje vooraf naar vlas9070@outlook.com 

Vlaamse actieve senioren Destelbergen
tonen hun groot hart 

Tijdens de ledennamiddag van 17 maart besloten 
het bestuur en onze leden om hun bijdrage te schen-
ken aan de actie 12-12 voor Oekraïne. Sommige van 
onze leden herinneren zich nog levendig de oorlog 
van 40-45 en al de miserie die hij meebracht. Zij kun-
nen zich dan ook goed inleven door welke hel deze 
vluchtelingen nu gaan. Ook Dirk Willaert, onze spre-
ker, schonk zijn volledige onkostenvergoeding aan 
deze actie. Alles samen gaf dit de mooie som van 400 
euro. Het bestuur dankt iedereen voor hun steun.

Yvan Van Damme
Voorzitter 

fijnproevers bordje
***

BBQ toast, gerookte zalm, avocado, zure room, caviaar 
***

Gegrilde asperges AA, carpaccio van holsteiner,
zalf van truffel 

***
Soep van gegrilde langoustines (+ 8 euro )

***
 Gemarineerde Simmental, pont neuf aardappel, 

ratatouille, bloemkoolbeignets 
Of

Tataki van yellowfin tonijn, tartaar van  asperges, zalf van 
gegrilde paprika 

***
Panna cotta van kokosnoot, gegrilde mango,

gefrituurde munt 

60 euro p.p.

Hapje van de chef
&

Carpaccio van Mechelse asperges, gerookte tonijn,
olie van rucola, gepekelde radijsjes 

of
Gelakt buikspek, gegrild witloof, zalf van asperges

***
Artisanale kroket van witte en groene aspergers (+9 euro)

***
 Warm gerookte cote à l’os, gewokte asperges,

portsaus, gegrilde aardappel
of

Gegrilde koolvis , steak van bloemkool, blanke botersaus 
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

Panne cotta van koffie

39 euro
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Ben je op zoek naar een school met een visie? 
Neem zeker een kijkje op onze website www.sportbasisschool.be  

En bekijk ook ons promofilmpje. 

Wees welkom op ons schoolfeest, 25 juni vanaf 14u! 

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

Wij verwelkomen u graag voor een schoolbezoek en een rondleiding. 

 

Een van die initiatieven is gericht op 
energiebesparende maatregelen in be-
staande serres. Voor initiatieven die 
beter zijn voor het klimaat, trekt de 
minister een verhoogde steun uit voor 
o.m. glastuinbouwbedrijven. Het PCS 
in Destelbergen is inzake uitdagingen 
rond klimaatverandering een van de 
trekkers in Vlaanderen. Een voorbeeld 
zijn de groene living walls bij Denis 
Plants die extreme hitte kunnen tem-
peren. De minister mobiliseerde ove-
rigens de expertise van alle Vlaamse 
Praktijkcentra rond plantaardige pro-
ductie om een antwoord te bieden op 
de vele uitdagingen. De praktijkcentra 

Minister kwam
uitdagingen in land- 
en tuinbouw bekijken
Vlaams minister Hilde Crevits 
heeft op maandag 4 april een 
bezoek gebracht aan Denis Plants 
in Lochristi, dat samen met het 
Proefcentrum voor Sierteelt 
(Destelbergen) initiatieven neemt 
om de uitdagingen in land- en 
tuinbouw rond klimaatrobuust 
telen te ondersteunen.

Bruno Gobin (PCS) bij zijn toespraak tot de 
minister. Verder op de foto René Denis, Leentje 
Grillaert (Oost-Vlaanderen) en minister Crevits.

‘Westveld’ ontdekken
op zaterdag 7 mei
Noteer alvast zaterdag 7 mei in uw agenda. 
Dan begint er op wijk Westveld een feest-
weekend, met een rondgang door de wijk. 
Op initiatief van lokaal dienstencentrum 
Wibier zal buurtbewoner Jacques Brae-
ckman geïnteresseerden meenemen naar 
enkele belangrijke plaatsen van wat ooit 
het Westveld was: de plaats waar de hippo-

Transfergeruchten bij FC Destelbergen
In de veronderstelling dat FC Destelbergen kampioen kan spelen, noteren we al-
vast enkele inkomende transfers. Vooraan: Manu Donkor (Eine), Perry Owusu (DKW 
Evergem), Wesley Basyn (Sparta Petegem). Voor het middenveld: Maxim De Reviere 
(Wetteren). Verdedigers: Olivier Speltdooren (Lochristi ) en Sven Dupré (RC Gent). 
Chris Janssens blijft volgend seizoen trainer. Aan de uitgaande zijde is er voorlopig 
alleen Adriaan Martiny (SKV Oostakker). – (D.D.)
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demonstreren innovatieve technieken 
om klimaatrobuust te telen. Bedrijven 
maken kennis met een waaier van laag-
drempelige tot hoogtechnologische in-
novaties, die optimaal kunnen ingepast 
worden in hun specifieke bedrijfsvoe-
ring en teelten. Dit project helpt Vlaan-
deren haar klimaatambities in land- en 
tuinbouw te realiseren.
Bruno Gobin van het PCS verduidelijk-
te dat de nieuwe geopolitieke crisis 
door de oorlog in Oekraïne een nieu-
we en zeer grote uitdaging vraagt aan 
de land- en tuinbouw, en aan de glas-
tuinbouw in het bijzonder. De enorme 
stijgingen in energieprijzen zullen zeer 
zwaar wegen op de sector. Naast ener-
giebesparende maatregelen zal de sec-
tor ook out of the box moeten denken. 
Het Proefcentrum voor Sierteelt wil sa-
men met ILVO een referentiecentrum 
meerlagenteelt uitbouwen. Meerlagen-
teelt laat een veel hogere productie 
toe met eenzelfde hoeveelheid warm-
te, zodat er minder aardgas nodig is. 
Daarnaast zet het PCS al enkele jaren in 
op energiezuiniger telen in recent ver-
nieuwde onderzoeksserres, waarbij we 
kennis en expertise uitwisselen met de 
sierteeltsector en onderzoekspartners 
in binnen- en buitenland. Minister Cre-
vits maakte een rondgang in het be-
drijf en kreeg er uitleg van René Denis 
(Denis Plants) en Bruno Gobin (PCS). – 
(D.D.)

droom was, het kasteel en de oude hoeve, 
het ontstaan van de wijk van Volkshaard 
enz. Onderweg wordt de geschiedenis van 
het Westveld uit de doeken gedaan. Vertrek 
om 14 uur aan LDC Wibier, deelnemen is 
gratis, maar graag vooraf een seintje geven 
aan Jenny Verstraeten, gsm 0473-80.85.96.

In datzelfde weekend (zaterdag 7 en zon-
dag 8 mei) staan nog enkele activiteiten op 
de agenda: tentoonstelling, poppenkast, 
rommelmarkt enz. – (D.D.)
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Kapsalon
Jessica

Admiraalstraat 20  - 9070 Destelbergen 
09-238 22 60 of 0497-309871 

Ook via fb
of mail jessicavervust@hotmail.be 

DAMES - HEREN - KINDEREN 

OPENINGSUREN:
ma-vrij:  9 tot 19 uur • donderdag 8-12 uur

Zaterdag 8 tot 16 uur
Woensdag en donderdag last minute afspraak

mogelijk na telefonische afspraak

 
FRITUUR – EETHUIS – TAKE-AWAY 

NIEUW IN DESTELBERGEN 
DENDERMONDESTEENWEG 692 

(GRATIS PARKING) 
 

- VERSE FRIETJES EN 
SNACKS 
 

- ARTISANALE 
GERECHTEN (VOLAUVENT 
– BALLETJES IN TOMATENSAUS 
– STOVERIJ – SPAGHETTI - …) 
 

- FANCY BURGERS 
 

- HEALTHY SALADES 
 

- … 

   
ELKE DAG OPEN, BEHALVE OP 
MAANDAG EN DINSDAG 
 
ZONDER RESERVATIES 
 

  
 

Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Fietsen Markoen is in Destelbergen en 
omgeving dé fietszaak bij uitstek, een 
echt begrip voor kwaliteit en service. Ooit 
nog de fietsenzaak van Roger De Coster, 
maar sinds 2002 werd de zaak voortgezet 
door Richard Deweirdt & Lilliane Huys 
onder de naam “Fietsen Markoen”, voor-
heen gevestigd in Wondelgem (Gent).
Nu zijn het Bart, Jurgen en Laurence die 
de grote fietsenzaak van 200m² runnen 
sinds 2020. 
Een mix van jong & oud zorgt voor een 
compleet team. Lily is naast Laurence en 
Bart ook nog steeds een vaste waarde 
in de winkel. In het werkatelier zijn de 
gekende gezichten Rik en Kameran. Het 
doel is een goed gestructureerde win-
kel neer te zetten waar we naast het 
bestaande cliënteel de gekende service 
willen bieden en ook een meerwaarde 
willen betekenen voor nieuw cliënteel.
We zetten verder in op digitalisering, 
website en sociale media. Alsook het mo-
derniseren van de winkel en het compleet 
maken van ons assortiment met enkel 
premium merken.
“Hier in Fietsen Markoen ga je zeker met 
de juiste fiets buiten. Voor een stadsfiets, 
elektrische fiets, kinderfiets, mountain-
bike, en zelfs elektrische plooifiets”, ver-
telt zaakvoerder Bart.
“Je kan de fiets eens testen en we helpen 
de beste keuze te maken uit het ruime 
aanbod”, vervolgt Bart. “We vinden het 

Fietsen Markoen 
biedt kwaliteit
en service
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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

OPENDEURDAG

uiterst belangrijk dat elke klant met de juiste 
fiets en goed geïnformeerd de weg op kan.” 
Service dragen we heel hoog in het vaandel. 
In de winkel staan zo’n honderdveertig fiet-
sen uitgestald, maar de volledige voorraad 
omvat zo’n vijfhonderd fietsen van al onze 
merken. 
Denk maar aan fietsen van Oxford, Norta, 
Giant, Thompson, Lacros, BFK, BNB, Ven-
turelli, Swyff en Frappé, ... Hier is ruim vol-
doende keuze!
De winkel onderging recent een hele trans-
formatie. “Om de klant een ideale winkel-
beleving te geven, en families te ontvangen 
met onze persoonlijke aanpak was de keu-
ze snel gemaakt om onze winkeluitstraling 

te moderniseren”, vertelt Laurence.
“Een echt huzarenstukje om op één week 
tijd de gehele winkel te renoveren net voor 
het fietsseizoen van start ging, maar we zijn 
er in geslaagd en hierop zijn we heel trots”, 

OPENDEURWEEKEND
OP ZATERDAG 21 MEI
& ZONDAG 22 MEI

vertelt Laurence.
Bij Markoen werkt een hecht team, de klant 
is hier duidelijk koning. Hier kan je echt al-
les vinden dat te maken heeft met de fiets; 
fietstassen – helmen – fietssloten – gps – 
banden - onderdelen enzovoort…
Een van de sterke punten van fietsen Mar-
koen is dat je de fiets vooraf kan testen, 
want dat is uiterst belangrijk. Een testritje 
maken om het gevoel op de fiets te ervaren, 
een gemakkelijke zit op een dito zadel, al 
dan niet elektrisch, met een kleine of grote 
batterijcapaciteit naar gelang de noden van 
de klant. Ook voor het aankleden van de 
fiets en rijder (fietstas, helm, …) staat het 
team Fietsen Markoen je graag bij. Het zijn 
allemaal items die een groot verschil maken 
bij de juiste keuze van jouw fiets.
Fietsen Markoen in Destelbergen staat 
klaar voor de toekomst, garant voor kwali-
teit en vakmanschap. Voor grote en kleine 
herstellingen kan u steeds terecht bij Fiet-
sen Markoen.
Om de vernieuwde fietszaak te vieren is er 
in het weekend van 21 en 22 mei een open-
deurweekend met een hapje en drankje. 
Op zaterdag van 9-21 uur, op zondag van 
11 tot 19u.

Meer info kan je vinden op de website 
www.fietsen-markoen.be of op de 
facebookpagina van Fietsen Markoen. 
Dendermondesteenweg 536, 
Destelbergen. 
Tel. 09/228.67.66
E-mail info@fietsen-markoen.be

Foto: © D.D.
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Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

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

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

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

Lingerie en badmode in grote cupmaten

Mag het een maatje
meer zijn?

Wegwijs2022-05 PrimaDonna Swim®.indd   1 17/04/2022   23:32

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  
Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Belevingswinkel  

DE KORF 
Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg 

 
 

In de winkel vind je een  

wisselend aanbod  
in functie van de seizoenen en feestdagen. 

 

Een  gezellige chaos is eigen aan de zaak! 
 
 

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in: 

GENTSE STREEKPRODUCTEN,  
Lokale wijnen en bieren, 
Onze huisgin VITA AMANDI en andere Gentse gins, 

& verzorgde  ONTBIJT- & GESCHENKMANDEN 
 
Verder bieden wij een ruime keuze  aan  

kalligrafische wenskaarten  

geschenken van STRATIER en ander leuks 
 
 

Kom, ontdek en  
maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
  

 

Open van woensdag tot vrijdag van 13u30 tot 19 uur 
zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur 

Gesloten op zondag - maandag en dinsdag 
 
 

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  

Depickere Stefan
Sanitair en Elektriciteit

GSM 0478 220 231

email: info@depickerestefan.be

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

Beleefwinkel

Op zoek naar het ultieme Moederdaggeschenk?

BESTEL TIJDIG HET MOEDERDAG ONTBIJT!
Uitgebreid ontbijt met tal van lekkere verwennerijen, zoet en hartig!

Info : www.dekorf.be 

Juf Lut met pensioen
Op 1 april 2022 ging juf Lut met pensioen. 39 
jaar lang was zij een vaste waarde in de vrije 
basisschool De Parel. Dankjewel Lut voor je 
enthousiasme, de zorg voor de kinderen en je 
collega’s ! We gaan je missen ! Het ga je goed !
Hieronder vind je de tekst die de collega’s 
maakten voor Lut bij haar afscheid.

Liefste juf Lut 
Juf Lut is al 40 jaar in de weer.

Dat doet ze steeds opnieuw, keer op keer.

Ze gaf les in elk klasje,
Ze verzorgde elk broekplasje

De zorg, de 1ste tot de 3de kleuterklas,
Deed ze alsof het ‘peanuts’ was.

De kleinste kleuters stelen haar hart, 
dat maakte haar ‘kleuterjuf’ zijn heel apart

Vele kindjes kennen pietje fluit  
Samen zongen ze heel luid

In 1995 schitterde je hier
als Eefje Donkerblauw. 

Steeds weer schudde je creatieve thema’s
uit je mouw.

Altijd klaar om nieuwe spullen
te knutselen en te bricoleren!
Oeioeioei... met pensioen...

waar gaat ze nu alles stockeren??

Ja echt alles heeft ze hier gedaan!
Zelfs de digitale Ikklik agenda nam ze

als een uitdaging aan.
En ja hoor ... Ook in de Krekelstraat 

Stond ze altijd paraat ! 

De eerste stappen op de computer,
word en internet

Daar heeft Martine ‘haren Bert’ voor ingezet.

Ik zie, ik zie, ik zie...
Lut speelt in een harmonie.

Ik hoor, ik hoor, ik hoor...
Lut zingt in een koor.

Op de fiets door weer en wind 
Altijd vrolijk en welgezind!

Juf Lut, DANK voor je Parelengagement
Alles wat je hier deed, was voor 100 %
Je pensioen... je zal weten wat te doen

Reizen en rust? Met van ons: een dikke zoen!

Het parelteam

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 !
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Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

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

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

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

Lingerie en badmode in grote cupmaten

Mag het een maatje
meer zijn?

Wegwijs2022-05 PrimaDonna Swim®.indd   1 17/04/2022   23:32
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Een organisatie van 11.11.11 in de gemeenten 
Destelbergen, Laarne, Melle en Wetteren 
met steun van de gemeente Destelbergen. 

‘Ontwikkelingssamenwerking’  
in de 21ste eeuw 

Elien Spillebeen  
(redacteur MO*)  
     in gesprek met  
  Els Hertogen (directeur 11.11.11) 

De Kollebloem Heusden - 13 mei 2022 - 20u  
Deuren open 19.30 u. -  Einde 22.00 u. -  Inkom gratis 

Adres: Leenstraat 18, Destelbergen (Heusden) 

 Welke richting gaat het uit met internationale solidariteit? Elien bevraagt Els over 
haar boek ‘Van liefdadig naar rechtvaardig’. En ook jouw vragen komen aan bod! 

 Sam Beke zorgt voor muzikale intermezzo’s op accordeon. 
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Plaats van afspraak : Clubhuis Pius X, Bredenakkerstraat 27 
Info en inschrijven : femma9070destelbergen@gmail.com 
Betalen via : BE98 8903 1421 8393 

Bloemschikken Lentecreatie 
Donderdag 16/6 om 19u30  in het Clubhuis 
Voor iedereen met groene vingers is er bloemschikles.  
€34 met Femmapas, €40 zonder Femmapas. 
Inschrijven bij vergeylen.marleen@skynet.be 
 09/228 80 29 

TheaterVis 
Observatie ontmoet fantasie.  
Welkom op de E411. Welkom in Aische-en-Refail. Het is 
al laat. Het is nacht. Maar de snelwegparking, die gaat 
nooit slapen.  
Woensdag 11/5/2022 om 19.30 uur. 
Prijs : € 16, € 12 met Femmapas 
Inschrijven : anne.roels3@telenet.be 

Wekelijks wandelen  
Donderdagavond  28/4-5/5-12/5-19/5-2/6/2022 
We komen samen aan het clubhuis om 19u30 en wan-
delen ongeveer 5 km. Je aanmelden bij An op het num-
mer 0479/306719  
Deze activiteit is gratis  

Creaclub : zonder lesgeefster 
Vrijdagnamiddag  6/5-20/5/2022 
Gezellig samen creatief bezig zijn met breien, haken, 
naaien, knutselen.... 
13u30 – 16u00  in het Clubhuis Pius X 
€3 met Femmapas, €5 zonder Femmapas 
Drankje inbegrepen 

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 !

-30% KORTING
OP ALLE HOUTEN

MOESTUIN/KWEEKBAKKEN
PROMO GELDIG TOT EN MET 07/05



Nr. 122 - Mei 2022                            199070

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

KOMT EEN JUWELIER AAN HUIS?

Op zoek naar een ring, oorringen, een hanger, een armband?

Christiaan komt tot bĳ jou wanneer het jou best past.

Maak geheel vrĳblĳvend in alle rust jouw afspraak aaan huis.

Whatsapp/Tel 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

Benieuwd naar deze service aan huis?

Neem een kĳkje op www.christiaanvanbignoot.com
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F R U I T H O E V E
VAN POUCKE

Koop AARDBEIEN EN KERSEN
rechtstreeks
bij de teler !

OOK TE VERKRIJGEN:
ASPERGES, AARDAPPELEN,
HOEVE-IJS, HONING, VERSE FRUITSAPPEN

Automaat: 7/7, aan ingang hoeve

Seizoenswinkel elke dag open
vanaf 15 april tot 1 augustus

Ma, di, woe en do: 13 u tot 19u
Vr, za, zondag: 09u tot 19u

Elke feestdag van 9u tot 19u

Reigersstraat 9 - Beervelde

Volg ons op facebook Fruithoeve Van Poucke

INFO EN BESTELLINGEN:
GSM Koen 0498-68 19 21
GSM Linda 0492-08 60 52

Schrijnwerken Jeff

VLIEGENRAMENACTIE
2 + 1 Gratis

Geldig vanaf 
01/05/2022 t.e.m. 31/05/2022

0484/754.111
Schrijnwerken-jeff@hotmail.com

Turboverkeersplein
quasi afgerond… 
De aanleg van het grootschalig turbover-
keersplein ter hoogte van de John Fitzger-
ald Kennedylaan en de Dwight Eisenho-
werlaan (Euro Silo) nadert zijn voltooiing. 
Halfweg maart is de zesde - en ultieme - 
fase ingezet. Nog deze maand wordt het 
knooppunt integraal afgewerkt en zal 
alle verkeer voortaan via doelgerichte en 
duidelijk afgelijnde rijstroken én aange-
paste lichtsignalisatie er vlotter zijn weg 
vinden. Momenteel worden vanaf de rich-
ting Gent nog de twee rijstroken aange-
sloten op de rotonde. De werken startten 
in februari van vorig jaar en zijn voorzien 

tot juli ’22. Het turboplein kan tot 6.200 
voertuigen per dag verwerken. De Werk-
vennootschap - de Vlaamse bouwheer van 
grootschalige en complexe mobiliteitsin-
frastructuur - kan nu al terugblikken op 
een vlot en constructief aanlegproces. 
Tijdige, voldoende en betrouwbare infor-
matiespreiding tijdens de werken inbe-
grepen…

Eric VAN LAECKE

Eddy Van de Walle blijft 
voorzitter van Vooruit
Gemeenteraadslid Eddy Van de Walle 
werd op de algemene vergadering van 
Vooruit gevraagd om nog vier jaar afde-
lingsvoorzitter te blijven. Van de Walle 
kreeg duidelijk de meerderheid van de 
aanwezige leden achter zijn project, dat 
resoluut kiest om de rangen te sluiten en 
vastberaden naar buiten te treden met 
de verkiezingen van 2024 op het oog. 
De herkozen voorzitter wil dat doen 
met een boodschap van solidariteit, die 
meer is dan ‘woorden’. Er werden ook 
zeven andere bestuurders aangesteld 
om de boodschap de komende jaren 
tastbaar te maken. – (D.D.)



Nr. 122 - Mei 2022                            219070

OPEN OP

ZONDAG 1 MEI

Zondag 8 mei is Moederdag!
WIJ GEVEN ALVAST ENKELE CADEAU-IDEETJES…

Ontdek onze nieuwe collectie serviezen!

Grote keuze
Lampe Berger
branders
en geurstokjes

Mooie, kleurrijke
collectie tuinkussens!

Grote keuze
Lafuma relaxzetels 

NIEUW !!! 
Barbecook’s eerste kamado:
de Kamal 53 en Kamal 60

Ontdek onze tuinmeubelen!
Italiaans design - 5 jaar garantie!
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LEZING DOOR SEVERINE VAN DE 
VOORDE, AUTEUR VAN HET 
GELIJKNAMIGE BOEK:

OUDERCOMITÉ SPORTBASISSCHOOL 
PRESENTEERT: 

31 MEI 19.30U
EETZAAL SCHOOL

Hoe hou je als ouder het hoofd koel, alle 
ballen in de lucht en ga je niet mee met je 

kind in crisis?
 

Tijdens deze lezing laat Séverine Van De 
Voorde (doctor in de psychologie en stress- 
en burnout coach) je kennismaken met de 

essentiële elementen voor een veerkrachtig 
leven a.d.h.v. zeven sleutels. Je krijgt heel 

concrete tips om zelfzorg in je levensstijl te 
integreren waardoor je met minimale 

inspanningen maximale effecten bereikt.
 
 

Gratis inschrijv
en via 

inschrijf
stro

okje ouderplatfo
rm

 of 

secretaria
at@

sportb
asisschool.b

e

26 juni 
2022

ROMMELMarkt

Van 9u 
tot 17u

zONdag

InschrijvEN 23 april 
Van 15u tot 17u in de Emiel Lossystraat 55G 

ONLINE InschrijvEN vanaf 24 april 
Destelbergenstraat - charlotte.ringoir@gmail.com

Cécile Cautermanstraat - stephanie@idrops.be
Emiel Lossystraat & Asterdreef - 9040rommel@gmail.com

Emiel Lossystraat
 Asterdreef, 

destelbergenstraat  

Cécile Cautermanstraat

9040 Sint-Amandsberg

€5 / stan
dplaats
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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, 2 en 3 slaapkamers  |  1 handelsruimte
Ruime zonneterrassen  |  stijlvolle binnentuin  |  ondergronds parkeren

REEDS 50% VERKOCHT – WERKEN REEDS AANGEVAT
ONTDEK NU ONZE VOORJAARSCONDITIES

RESIDENTIE EONO
GENT - NOENDRIES 38

Drapstraat 31, 9810 Nazareth
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DRINGEND GEZOCHT :
OUDE VRACHT- EN BESTELWAGENS

STROOMGROEPEN 

GRONDVERZETMACHINES

LANDBOUWTRAKTOREN

PERSONENWAGENS – JEEPS  – BUSSEN 

TOYOTA, MAZDA, NISSAN,

MERCEDES ENZ..

0475-73 18 59
7d /7d

OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Op zoek voor je kind...
naar een ZINVOLLE vrijetijdsbesteding...?

DICHTBIJ IN EIGEN BUURT...?
ZINGEN in VRIENDENGROEP... ??

dan is het 

JEUGDKOOR SAM
zeker 

DE JUISTE KEUZE !!

Binnenkort -begin juni- starten 
de VOORinschrijvingen 

voor het koorjaar 2022-2023.   WEES ER BIJ !! 
      Meer info : jeugdkoorsam@gmail.com  - www.jeugdkoorsam.be

Competitie 2021-2022 is halfweg
Wiesclub The Whiskies lag twee jaar stil (je weet wel 
hoe dit komt…) en is in oktober met volle moed herbe-
gonnen. Intussen sloten enkele nieuwe enthousiaste-
lingen aan en de competitie loopt vlot.

Ben je soms ook geïnteresseerd in een kaartje leggen, 
kom maar eens een kijkje nemen in  het Clubhuis Pius 
X, Bredenakkrstraat Destelbergen. We kaarten telkens 

de vierde maandagnamiddag, van sep-
tember tot juni.
Meer inlichtingen vind je ook op:
www.kaartclub-the-whiskies.webnode.be
Welkom!
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We kregen opnieuw een gedicht 
van Francine De Wilde uit Heusden.

Bedankt !

MEI
Als alles weer in ’t groen is getooid,

en ten volle gaat leven.
Als ginds weer dat nest is bewoond,

en de kleintjes gaan bewegen.

Als de meimaand haar geuren spreidt,
al over ’t milde land.
Als weer wagenwijd,

de zon streelt ’t mulle zand.

Als de dagen de tijd doen vergeten,
van wat er is geweest.

Als men heeft begrepen,
de zin van dit feest.

Als men nog luisteren kan,
naar de stille dingen.
Als ’t verlangen dan,

van binnen weer gaat zingen.

Als dankbaarheid uw hart vervult,
om het mooiste moment.

Als de natuur zich onthult,
wees dan tevreden en content.

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

Je vindt het kermisprogramma van eind mei
in deze Wegwijs, van blz. 29 t.e.m. 40

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

Italo Bottene

VOORJAARSACTIE 
TROUWRINGEN

-50% 
op 2e trouwring

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

Italo Bottene

VOORJAARSACTIE 
TROUWRINGEN

-50% 
op 2e trouwring

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

Italo Bottene

VOORJAARSACTIE 
TROUWRINGEN

-50% 
op 2e trouwring

Artyshock Comedy Night
Zaterdag 30 april om 20 uur heeft in het 
Jeugd- en Gemeenschapscentrum Ber-
genmeers aan de Koedreef 7, de Arty-
shock Comedy Night plaats. Comedians 
van dienst zijn David Galle, Joost Van 
Hyfte en als MC zal Edouard De Prez 
op het podium staan. Toegangsprijs be-
draagt 10 euro of 2 euro voor een ticket 
met UiTPAS met kansentarief.

David Galle staat al twintig jaar op de 
planken en bouwde, na zijn winst van de 
felbegeerde Comedy Casino Cup op Can-
vas, een ijzersterke live reputatie op als 
stand upper. Joost Van Hyfte is steeds op 
zoek naar je gulle lach met een resem hi-
larische grappen en dolle fratsen uit zijn 
horecaverleden aangevuld met herken-
bare verhalen. Hij laat zich graag leiden 
door het publiek: “Ik heb een menukaart 
in mijn kop zitten, zoek in het begin van 
de avond welk vlees ik in de kuip heb en 
pas mijn set aan terwijl ik aan het spelen 
ben.”

Joost Van Hyfte won de 123 Comedy Cup, 
bereikte de finale van Humo’s Comedy 
Cup en liet zich meer dan opmerken in 
Comedy Casino Cup. Als publieksopwar-
mer voor tal van televisieprogramma’s 
weet hij als geen ander het publiek mee 
te krijgen. MC Edouard De Prez is een co-
median uit Gent met het bijhorend sap-
pig accent. Hij haalde al de finales van 
Radio 2’s Humorklas 2016 en de Lunatic 
Comedy Award 2017. Hij doet vaak voor-
programma’s voor William Boeva, Lukas 
Lelie en Steven Mahieu. – (D.D.)
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De voorstelling van de mobiele energie-
bus was gepland in aanwezigheid van 
Vlaams milieuminister Demir, maar die 
was uiteindelijk verhinderd om aanwezig 
te zijn. Waren wel aanwezig: negentien 
vertegenwoordigers van de 21 gemeen-

Veneco lanceert Mobiel Energiehuis met Vlaamse subsidie
Energiehuis Veneco uit Destelbergen ontving vorig jaar 344.000 
euro subsidies van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 
voor het opzetten van wijkrenovatietrajecten en het uitvoeren van 
thermografische gevelscans.

ten die rondom Gent aangesloten zijn 
bij Veneco en de werking volop steunen. 
Negentien gemeentebesturen (Gent is 
niet aangesloten bij Veneco) van de een-
entwintig hadden vooraf al het Europees 
Burgemeesterconvenant ondertekend en 

gingen hiermee samen de 
uitdaging aan om de CO2-
uitstoot in hun gemeente 
en in de regio met 40% te 
verminderen tegen 2030. 
Veneco ondersteunt als 
streekintercommunale en 
als Energiehuis de gemeen-
tebesturen bij deze ambi-
tie. Men vertrekt daarbij 
vanuit concrete acties die 
vijf klimaatkapstokken be-
vatten: wonen, werken, 
water+groen, mobiliteit en 
energie.
Belangrijk om weten is dat 
huishoudens in onze regio 
één van de belangrijkste 
bronnen van CO2-uitstoot 
zijn. Gezinnen informeren 

en ondersteunen om hun woning ener-
getisch te optimaliseren, heeft dus een 
positieve impact op het klimaat. 
Algemeen Directeur Sofie Vandelannoo-
te gaf bij de voorstelling een korte uit-
eenzetting over de lancering van het 
Mobiel Energiehuis en wat met het sub-
sidiebedrag werd aangevangen. Lokaal 
burgemeester Elsie Sierens benadrukte 
nadien het initiatief en was vereerd dat 
het eerste traject in het Doolaegepark in 
Destelbergen wordt uitgerold. 
Uit de toelichting vernamen we dat men 
zocht naar, en een mobiel loket gevon-
den heeft, dat men klaarstoomde voor 
een roadtrip door de 19 gemeenten. Het 
mobiel energiehuis zal telkens een twee-
tal weken halt houden in een wijk met 
een groot renovatiepotentieel. In elke 
wijk neemt men vooraf thermografische 
gevelscans. Zo krijgt men een indica-
tief beeld over het warmteverlies in de 
woning. Bewoners zijn welkom, na af-
spraak, om deze scan te komen bekijken 
in het mobiel energiehuis. Renovatie-
coach Griet Huylebroeck geeft er dan  
deskundig eerstelijnsadvies op maat. Dit 
kan gaan over concrete renovatiemaat-
regelen, inbegrepen renovatiepremies 
en -leningen. 
Omdat men de dienstverlening rond 
duurzaam wonen en bouwen centra-
liseert in de  mobiele one-stop-shop én 
tot bij de voordeur van de mensen in de 
wijk brengt, neemt men  alle drempels 
weg voor gratis en vrijblijvend renova-
tieadvies. “Met deze deskundige aanpak 
willen we zoveel mogelijk gezinnen ont-
zorgen en aanzetten tot energetisch re-
noveren. Ook kwetsbare huishoudens 
krijgen de nodige aandacht en genieten 
een speciale begeleiding”, zei Sofie Van-
delannoote. 
Begin maart stond de mobiel voor twee 
weken in de wijk Ellebogten, Dooalege-
park en Schaapsdam in deelgemeente 
Heusden van Destelbergen. Een 200-tal 
woningen werden geselecteerd en de 
bewoners ontvingen vooraf een brief 
met meer info over het project. 

De afgevaardigden van de gemeenten kwamen luisteren 
naar de uitleg rond het Mobiel Energiehuis. Rechts 
algemeen directeur Sofie Vandelannoote. (D.D.)

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)
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

DE ZOMERVAKANTIE KOMT ERAAN!
HUUR EEN BAGAGEWAGEN
met of  zonder fietsendrager(s)

bagagewagen: 18 euro / dag ● 85 euro / week
fietsendrager: 10 euro / dag ● 20 euro / week

GARAGE VERMEERSCH J. 
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/396.76.88
# info@garagejv.be  - www.garagejv.be

Het mobiel loket wordt dus bemand 
door renovatiecoach Griet Huyle-
broeck. En het traject wordt mogelijk 
gemaakt dankzij de samenwerking met 
SOM vzw, ILV Wonen Leie en Schelde en 
VEKA. 

VENECO
Veneco is dus een intergemeentelij-
ke vereniging van 21 gemeenten rond 
Gent: Aalter, Assenede, De Pinte, Des-
telbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, 
Gavere, Kaprijke, Kruisem, Lochristi, 
Lievegem, Maldegem, Melle, Merelbe-
ke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laure-
ins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte. Gent 
heeft zijn eigen aanpak die daar los van 
staat.  
Naast de kerntaken inzake gemeente-
lijke dienstverlening, gaat Veneco uit 
van nieuwe noden van de gemeente-
besturen door intergemeentelijke sa-
menwerking te stimuleren, en het 
opzetten van een regionale werking. 
Veneco bevordert voorts de samenwer-
king tussen haar vennoten en realiseert 
projecten van gemeentelijk belang zo-
als het aanleggen van en de reconver-
sie van bestaande bedrijventerreinen, 
het oprichten van bedrijfsverzamelge-
bouwen, het realiseren van woning-
projecten of herbestemmingsprojecten. 
Veneco bevindt zich in de Panhuisstraat 
1 in Destelbergen. Voor info kan je hen 
bereiken via info@veneco.be of tel. 
09/251.22.22. – (D.D.)

Het Mobiel Energiehuis is dus een vrachtwagen 
met alles erop en eraan om bv. een 
thermografische gevelscan te doen. Bewoners 
kunnen dan in het Mobiel Energiehuis alles 
bekijken. (D.D.)

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

Schepen Renaat De Sutter heeft in het 
laatste schepencollege waar hij fysiek 
aanwezig was, een passend afscheidsge-
schenk gekregen: een fruitmand. Burge-
meester Elsie Sieren had daar een goede 
uitleg voor. “Tijdens de soms ellenlange 
vergaderingen van het schepencollege 
is vaak voorzien van een gezonde fruit-
korf.” En Renaat had de goeie gewoonte 
om daar een banaan uit te nemen, “om-
dat dat gezond is en vol vitaminen steekt” 
zei hij telkens. Dus kreeg hij bij zijn af-
scheid als schepen van openbare werken 
en feestelijkheden een volle fruitmand 
met vooral bananen. Renaat is ook een 
wielertoerist, dus hij wist de hint wel te 
appreciëren. De Sutter wordt vervangen 
door zijn N-VA-collega Koen Van Hende.
Met Renaat De Sutter verliest het sche-
pencollege wel iemand met veel techni-

Renaat De Sutter kreeg fruitmand voor afscheid

sche ervaring, want openbare werken, 
rioleringswerken, waterbeheersing, ruim-
telijke uitvoeringsplannen waren ook in 
zijn professioneel leven zijn ding. Hij had 
daarvoor geen infoblad nodig om uitleg 
te geven.
Op zijn palmares staan de opstart van de 
rioleringswerken in de Schijtershoek, de 
realisatie masterplan Bergenmeers, uit-
werking bouwplannen gemeenteschool, 
masterplan recreatiegebied Nederbroe-
ken, de realisatie van het RUP van de kas-
telensite, het handhavingsbeleid voor 
bouwovertredingen en het stoppen 
van ondoordachte bouwplannen in het 
woonuitbreidingsgebied van Destelber-
gen. Waarmee we niks willen afdoen van 
de vaardigheden van de andere leden 
van het schepencollege, want die zijn nu 
nog actief. – (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

Gesprek: Tussen hoop en 
hersenletsel
De Corridor, Olmenlaan te Wetteren
Op vrijdag 6 mei 2022 om 20.00u gaat 
Johan Braeckman in gesprek met Stijn 
Geerinck n.a.v. Stijns’ boek ‘Tussen hoop 
en hersenletsel’. Stijn Geerinck, een oud-
student van Johan Braeckman, werd op 
de fiets aangereden door een dronken 
automobiliste. Hij onderging uitgebreide 
en complexe chirurgische ingrepen. Daar-
na kwam een jarenlange revalidatie. Hij 
schreef daarover een aangrijpend boek. 
Hoe moet mijn leven nu verder met de 
blijvende beperkingen als gevolg van dit 
ongeluk? 
Dit gesprek kan men bijwonen door 10 
euro te storten, liefst vóór vrijdag 29 april, 
op de bankrekening van onze Davids-
fondsafdeling  BE86 4472 6005 0150 met 
de vermelding ‘De Corridor’. Let op, de 
plaatsen zijn beperkt.

Tweedaagse uitstap Luik
Zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2022

Op zaterdag maken we de verplaatsing 
naar Luik met de trein en vertrekken om 
08.09u vanuit het station van Melle waar 
gratis parkeergelegenheid voorzien is. Na 
overstap in Gent  om 08.25u, komen we 
aan in Luik-Guillemins om 10.00u. Van 
daar wandelen we naar het hotel Van Der 
Valk Congres waar we eerst onze ‘lichte’ 
reiskoffer in bewaring geven en eventu-
eel iets vrij kunnen eten en drinken. Daar-
na nemen we de pendelboot die ons naar 
het centrum brengt. We bezoeken met 

een gids het museumcomplex Le Grand 
Curtius, befaamd voor de prachtige wa-
pencollectie, Maaslandse en religieuze 
kunst, archeologie en sierkunsten. In de 
namiddag volgt er een stadswandeling, 
terug met gids, waarbij we ook de ka-
thedraal St-Paul bezoeken. Met de pen-
delboot keren we terug naar het hotel 
en checken in. Het avondmaal, voorafge-
gaan door een aperitiefje, wordt ons aan-
geboden in het restaurant van het hotel.

Op zondag kunnen we direct na het ont-
bijt uitchecken en de bagage in bewaring 
geven. We wandelen door het park naar 
het museum van schone kunsten La Bove-
rie waar de gids ons opwacht voor een ge-
leid bezoek aan dit schitterend museum. 
Daarna nemen we terug de pendelboot 
naar het centrum waar een bezoek aan 
de microbrouwerij Curtius met een lunch 
op het programma staan. In de namiddag 
maken we een geleide wandeling in het 
leuke historisch centrum met bezoek aan 
de kerk St-Jacques. In de late namiddag 
varen we terug naar de halte bij het ho-
tel en halen onze bagage af in het hotel. 
Na eventueel een kleine opfrissingsbeurt 
en een drankje begeven we ons naar het 
station Luik-Guillemins. Om het uur zijn er 
treinen naar Gent op het uur.
Deze tweedaagse uitstap wordt aange-
boden aan 200 euro per persoon op ba-
sis van een tweepersoonskamer. Voor een 
eenpersoonskamer is het 250 euro. Daar-
bij inbegrepen is het  volledig pakket zo-
als hierboven vermeld met uitzondering 
van de dranken en de verplaatsing naar 
Luik. De gidsbeurten zijn in het Neder-
lands.  Wie met de wagen wil gaan dient 
om 10.30u op de afspraak zijn in het ho-
tel.
Voor meer informatie gelieve te bellen 
naar de organisator van deze uitstap: 
Pierre Coppens op het nummer 047 98 
11 27. Inschrijven kan door het vermelde 
bedrag over te schrijven op onze DF-reke-

ning BE86 4472 6005 0150 met 
de vermelding: Tweedaagse 
uitstap Luik. Opgelet: lidmaat-
schap van het Davidsfonds is 
noodzakelijk. Het afsluiten van 
een eigen annulatieverzekering 
is ten zeerste aan te bevelen.

Foto’s:  Johan Braeckman
en Stijn Geerinck



Nr. 122 - Mei 2022                            299070

W I J K C O M I T E  “ V A N  B R U G  T O T  B R U G ”
HEIRWEG - DAMVALLEI -  KOUTER.a - GOUDEN HAND - ERTBEUR

— — —  K E R M I S P R O G R A M M A  — — —
Tent parking Café Nenuphar, Dendermondesteenweg 670, Destelbergen

26 mei t.e.m. 29 mei 2022

9070Zet-werk VOF

Jan Callebert

Uitgever Wegwijs, WegwijsNoord, Attentie

Maandelijks ± 20.000 regionale krantjes

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

Olivier De Visscher
0475 71 93 52

Container dienst
0495220378

info@dvoafbraak.be

www.containerenafbraak.be

Breestraat 4 - 9270 Laarne

Lunch:
25 euro

woensdag t.e.m. zaterdag
van 12 uur tot 14u30

OFYR-MENU :
minstens één dag op voorhand reserveren.

Minimum 4 personen.

Vraag naar onze brochures.

Laarnebaan 99 - Heusden  - Tel/fax 09/335.39.86
info@hofvanheusden.be - www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open 12-15u en 18-22u

Volg ons op en

Café De Smesse
bij Luc en Viviane

Dendermondesteenweg 769 
(hoek Damstraat) • Destelbergen

Tel. 0479 31 00 51
email: lucvanrenterghem@skynet.be

OPEN VRIJDAG EN ZATERDAG VANAF 18 UUR

BOUW & IMMOBILIËN
RENÉ DHONT

09 229 25 25

Dendermondesteenweg 567
9070 Destelbergen
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Dé vakhandelaar

voor de professional

Bed-In
Lippevelde Tony

De online shop
met service

www.bed-in.be        info@bed-in.be

Tel. 09-238 10 80

Alle snoei- en velwerken

Kwaliteitsbrandhout

09 222 38 48
0475 48 24 88

Ottergemsesteenweg 385 - 9000 Gent

Follow Up

DRUKWERKEN

0495 29 21 92
Jabbejestraat 25 - 9230 Wetteren

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   2 1/04/22   15:11
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Donderdag 26 mei

10u00 Tent aan Café Nenuphar gaat open

11u00 OPENINGSRECEPTIE voor

 sponsors en genodigden,

 met hapje en drankje

12u00 Wielerwedstrijd LWU

(tot 18u) alle categorieën

20u00 Optredens van

- Michael Angelo,

- Danny Fabry + zangeressen

- Angelo Martinez,

- Jettie Pallettie

Vrijdag 27 mei

08u00 Start Rommelmarkt in Damvalleistraat
 8 euro voor 5 meter

 Inschrijven: 
 Kelly 0479-73 15 48 of
 Daisy 0472-48 52 98

14u00 Familie-
 namiddag
 met
 Ritchie
 Paris

 Tent aan
 Café Nenuphar

 2 koffiekoeken + 2 koffies:  10 euro
 Inschrijven voor 20 mei:
 Kelly 0479-73 15 48 of
 Daisy 0472-48 52 98

19u30 Prijsschieting op liggende wip
 (zonder vizier)

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   3 1/04/22   15:11
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Antwerpsesteenweg 661 - 9040 (S.A) Gent

09 238 20 20 - 0475 46 24 72

www.abscars.be - info@abscars.be

Dendermondesteenweg 491
9070 Destelbergen

09 328 16 37

Maandag gesloten
Feestdagen open vanaf 17u.

0472 04 05 06
info@svgservice.be
www.svgservice.be

Vakkundige installatie, herstellingen & onderhoud

Meersstraat 180 - 9070 Heusden

09 210 11 70 - 0492 85 51 27
www.heli-cat.be

planning@heli-cat.be

Terras
met speeltuin

Grote parking

Zandstraat 1

9270 Laarne

Alle dagen open vanaf 9u30

Gesloten op dinsdag en woensdag

Zaterdag en zondag gesloten

van 13u00 tot 16u00

0475 80 02 08
tzand1@telenet.be

Hooistraat 148 - Heusden
www.bistroceline.be
info@bistroceline.be

Alle dagen open 12-21 uur. Dinsdag & woensdag gesloten

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   4 1/04/22   15:11
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Didier Beckers

0477 37 33 85

pannen - leien - goten

staande naad - edpm - isolatie

Dak & zinkwerken

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   5 1/04/22   15:11
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Zaterdag 28 mei

10u00 Start petanquetornooi,
 vaste doubletten
 10 euro per doublet (4 rondes)

18u30 Eetfestijn + showavond
 28 euro p.p. (kind -12 jaar: 15 euro)

 Friet met beenham
 en groenten
 + ingang show inbegrepen
 Inschrijven tot 20/5:
 Kelly: 0479-73 15 48
 
20u00 Showavond: met:

  Michael Angelo

Yves Segers

Travestieshow “House of Grace”
een show vol pluimen en ambiance!

Zondag 29 mei

11u00 Oesterbar
 met achtergrondmuziek 
 6 oesters
 + glas witte wijn en brood:
 15 euro
 Gewone oesters of gegratineerd
 
 Inschrijven tot 20/5:
 Kelly: 0479-73 15 48

14u00 Kermisbingo:  5 ronden

20u00 Trekking ‘zuipkaarten’,
 2 hespen te winnen

 Discobar

21u00 Sluiten van het kermisweekend

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

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

Superleuke winkel
voor jongens/meisjes

van 0 tot 14 jaar.
Vol fashion

en allerlei gadgets !

Dendermondesteenweg 513a - Destelbergen - 0497-55 77 07
Open: dinsdag tot zaterdag 10-18u.

zondag, maandag en feestdagen gesloten.
Visit our online webshop: www.victorcamille.be

WIJ DANKEN AL ONZE

SPONSORS

VOOR HUN STEUN !

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   9 1/04/22   15:12

Café Pallieter
9070 Heusden

‘T OUD KAASHUIS
vraag onze kaasplanken

kaas - zuivel - fijne vleeswaren
Dendermondesteenweg 434
Destelbergen - 09/228 33 58

brandst.demaesschalck@skynet.be

www.texacodemaesschalck.be

Feestsalons - Afhaaldienst

‘t Schuurken
• 3 Sfeervolle zalen aangepast
 aan al uw feestelijkheden

• Patroon aan het fornuis

• Afhaaldienst op bestelling

• Gezellig terras met grote
 siertuin en kinderhoek

Wetterensteenweg 18
9260 Serskamp

Tel. 09 369 12 89
Fax: 09 366 52 14

www.schuurken.be
info@schuurken.be

uit

sympathie

uit

sympathie

Sint-Annaplas

bij Hans en Annie
Hooistraat 53 - 9070 Heusden

Tel. Hans 0476 42 89 31 Tel. Annie 0497 92 06 60

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   8 1/04/22   15:12
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 + ingang show inbegrepen
 Inschrijven tot 20/5:
 Kelly: 0479-73 15 48
 
20u00 Showavond: met:
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Yves Segers

Travestieshow “House of Grace”
een show vol pluimen en ambiance!

Zondag 29 mei

11u00 Oesterbar
 met achtergrondmuziek 
 6 oesters
 + glas witte wijn en brood:
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 Gewone oesters of gegratineerd
 
 Inschrijven tot 20/5:
 Kelly: 0479-73 15 48

14u00 Kermisbingo:  5 ronden

20u00 Trekking ‘zuipkaarten’,
 2 hespen te winnen

 Discobar

21u00 Sluiten van het kermisweekend

Neem een kijkje op
onze webshop:

www.ds-elektro.be
Liever op afspraak in de nieuwe
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Maak dan een afspraak via de
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 IN DESTELBERGEN
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WEBSHOP

www.victorcamille.be

Superleuke winkel
voor jongens/meisjes

van 0 tot 14 jaar.
Vol fashion

en allerlei gadgets !

Dendermondesteenweg 513a - Destelbergen - 0497-55 77 07
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zondag, maandag en feestdagen gesloten.
Visit our online webshop: www.victorcamille.be

WIJ DANKEN AL ONZE

SPONSORS

VOOR HUN STEUN !
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Café Pallieter
9070 Heusden

‘T OUD KAASHUIS
vraag onze kaasplanken

kaas - zuivel - fijne vleeswaren
Dendermondesteenweg 434
Destelbergen - 09/228 33 58

brandst.demaesschalck@skynet.be

www.texacodemaesschalck.be

Feestsalons - Afhaaldienst

‘t Schuurken
• 3 Sfeervolle zalen aangepast
 aan al uw feestelijkheden

• Patroon aan het fornuis

• Afhaaldienst op bestelling

• Gezellig terras met grote
 siertuin en kinderhoek

Wetterensteenweg 18
9260 Serskamp

Tel. 09 369 12 89
Fax: 09 366 52 14

www.schuurken.be
info@schuurken.be

uit
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uit
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Sint-Annaplas

bij Hans en Annie
Hooistraat 53 - 9070 Heusden

Tel. Hans 0476 42 89 31 Tel. Annie 0497 92 06 60
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SPECIALE BEREIDE SCHOTELS
Dendermondesteenweg 350 - Destelbergen - Tel. 09 228 30 86

SCHOONHEIDSINSTITUUT -  PRIVE WELLNESS
Haenhoutstraat 229 - Destelbergen - T 09 345 40 64 - gsm 0475 98 33 25

uit
sympathie

Familie Luyckx

B O U W W E R K E N

SNOECK  EMIEL & NICO
Haenhoutstraat 242 - Destelbergen

Tel. 09 356 90 74

info@restaurantlef.be

09 228 96 93

www.restaurantlef.be

DAMVALLEISTRAAT 41
9070 DESTELBERGEN

gebroeders Baert Gebr. bvba

Bedrijvenlaan 8 - 9080 Lochristi
Tel. 09 345  94 31
Fax 09 345 95 65

info@baertbvba.be - www.baertbvba.be 

ROLLUIKEN - ZONWERING - POORTEN

Zandakkerlaan 2/B - Heusden

Openingsuren:
11u30 - 13u30 & 17u00 - 22u30

maandag gesloten

Bieststraat 15a - 9270 kalken

09 369 52 72
0499 31 47 56

Elektro Nimmegeers

Heidestraat 24 - 9070 Heusden

geert.nimmegeers@telenet.be

0499 99 15 68

Praatcafé
Beervelde-dorp 58 

9080 BeerveldeDe Bonte Koe

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   6 1/04/22   15:12



Nr. 122 - Mei 2022                            379070

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   7 1/04/22   15:12



38                              Nr. 122 - Mei 20229070

Van Loo
Danny

ALLE 
SCHILDERWERKEN

GRATIS PRIJSOFFERTE

0485 73 80 92

Jagerstraat 5a- 9070 Destelbergen

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   11 1/04/22   15:12

DE SCHOENDOKTER
Ambachtelijke Schoenmakerij

Zon- en maandag gesloten

Houtstraat 20 - 9070 Destelbergen
0475-57 22 59

CAFE - FEESTZAAL

ADMIRAAL
Cafe open van 10 uur tot ... - Dinsdag gesloten

Dendermondestw. 228 - Destelbergen

EDDY ROUSSEEUW
Ruiten wassen
Afwassen rolluiken
en dakgoten
Magerstraat 20 - 9070 Heusden
Tel. 09 230 45 06

&Medische Pedicure
Podotherapie

Ann Plasmans
Gebrevetteerd verpleegkundige
Podotherapeut

Verzorging aan huis na telefonische afspraak.

0476 33 71 81 CENTRALE VERWARMING Damstraat 21F - 9230 Wetteren

09 231 29 61

0477 63 94 42

Callens1@telenet.be

SANITAIR - VENTILATIE

BETONBORINGEN

Fiscaal- en Boekhoudkantoor
Helmut Vandenhove
Heiendestraat 52
9160 Lokeren

09 349 27 27
helmut.vandenhove@telenet.be

uit

sympathie

uit

sympathie

Dendermonde-
steenweg 800

9070 Destelbergen 
Tel. 09/355.71.64
Fax 09/355.89.66 

Industriële onderhoudswerken
Pomprevisies - Alle merken
Demontage en montage van

mini-kraan

Nieuwedreef 51 - 9160 Lokeren - T/F 09 349 17 45

Sven 0477 20 28 50 - Mario 0497 54 48 65

info@devosmechaniek.be
www.devosmechaniek.be

Verkoop nieuwe & tweedehandswagens
Herstelling & onderhoud alle merken

0472 43 69 67
Kloosterlandstraat 32 - 9290 Overmere

MEns en hoND in evenwicht

Bjorn Snoeck

0477 41 03 58
bjorn.snoeck@gmail.com

Gehoorzaamheid
Gedragstherapie

Privé of in groep

Bij jou thuis

of op ons terrein
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Van Loo
Danny

ALLE 
SCHILDERWERKEN

GRATIS PRIJSOFFERTE

0485 73 80 92

Jagerstraat 5a- 9070 Destelbergen

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   11 1/04/22   15:12

DE SCHOENDOKTER
Ambachtelijke Schoenmakerij

Zon- en maandag gesloten

Houtstraat 20 - 9070 Destelbergen
0475-57 22 59

CAFE - FEESTZAAL

ADMIRAAL
Cafe open van 10 uur tot ... - Dinsdag gesloten

Dendermondestw. 228 - Destelbergen

EDDY ROUSSEEUW
Ruiten wassen
Afwassen rolluiken
en dakgoten
Magerstraat 20 - 9070 Heusden
Tel. 09 230 45 06

&Medische Pedicure
Podotherapie

Ann Plasmans
Gebrevetteerd verpleegkundige
Podotherapeut

Verzorging aan huis na telefonische afspraak.

0476 33 71 81 CENTRALE VERWARMING Damstraat 21F - 9230 Wetteren

09 231 29 61

0477 63 94 42

Callens1@telenet.be

SANITAIR - VENTILATIE

BETONBORINGEN

Fiscaal- en Boekhoudkantoor
Helmut Vandenhove
Heiendestraat 52
9160 Lokeren

09 349 27 27
helmut.vandenhove@telenet.be

uit

sympathie

uit

sympathie

Dendermonde-
steenweg 800

9070 Destelbergen 
Tel. 09/355.71.64
Fax 09/355.89.66 

Industriële onderhoudswerken
Pomprevisies - Alle merken
Demontage en montage van

mini-kraan

Nieuwedreef 51 - 9160 Lokeren - T/F 09 349 17 45

Sven 0477 20 28 50 - Mario 0497 54 48 65

info@devosmechaniek.be
www.devosmechaniek.be

Verkoop nieuwe & tweedehandswagens
Herstelling & onderhoud alle merken

0472 43 69 67
Kloosterlandstraat 32 - 9290 Overmere

MEns en hoND in evenwicht

Bjorn Snoeck

0477 41 03 58
bjorn.snoeck@gmail.com

Gehoorzaamheid
Gedragstherapie

Privé of in groep

Bij jou thuis

of op ons terrein

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   10 1/04/22   15:12
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CAFE NENUPHAR 
Een gezellig volkscafé,

gelegen aan het
rondpunt Damvalleistraat

Dendermondesteenweg 670, Destelbergen

GESLOTEN OP WOENSDAG

De Verseau

ALUMINIUM GEVELBEKLEDING 
EN CORTENSTAAL OP MAAT

GEVELBEKLEDING

Damvalleistraat 30  
9070 Destelbergen 
info@rtek.be 
+32 (0) 9 233 97 59

www.rtek.be
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Zin in een nieuwe uitdaging ? Dan is RTEK misschien wel dé oplossing!

RTEK is immers continu op zoek naar bouwkundige tekenaars en schrijnwerkers 
om mee te werken aan de realisatie van haar aluminium gevelbekleding 
met een hoge afwerkingsgraad.

Voor verder informatie kan u ons steeds contacteren 
voor een vrijblijvend gesprek! ALUMINIUM GEVELBEKLEDING 

EN CORTENSTAAL OP MAAT

GEVELBEKLEDING

Damvalleistraat 30  
9070 Destelbergen 
info@rtek.be 
+32 (0) 9 233 97 59

www.rtek.be
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uit
sympathie

GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

 Boekje2022_fmt220x300_12blz.indd   12 1/04/22   15:12
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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

 

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 23/04 t.e.m. 15/05/22 of 
tot uitputting voorraad 

BON GRATIS 
Fles ORDAL  Limonade 1l 

 
Tijdens uw aankopen tot 15/05/2022, 

Min. aankoop van € 10,-, 
leeggoed € 0,20 te betalen 

Max. 1 bon per klant 
 

Knip deze bon uit en geef af aan de kassa 

 

KOM NU DE RUIME KEUZE  
PERKPLANTEN, HANGPOTTEN, 
DECOPOTTEN,… ONTDEKKEN! 

WIJN ROSÉ 3L 
SUN OF AFRICA  

€ 9,39 
/l € 3,13 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET 
VERSTAND 

SANGRIA 1,5L 
PENASOL 

€ 1,85 
/L € 1,23 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET VERSTAND 

COTE D’OR CHOKOTOFF 
500gr. 

€ 4,15 
/kg 8,30 
 

 

SNOEPJES KATHY 
ZURE TUTTERS 
500gr 
 

€ 1,69 
/kg € 3,38 
 

KATTENVOEDING 
FRISKIES DROOG 
2kg 

€ 4,69 
/kg € 2,35 

KANDIJKOEKJES 
GWOON 260gr 

€ 0,99 
/kg € 3,81 

SCHWEPPES  
TONIC OF AGRUM 
1,5l 
 

€2,05 
 
/l € 1,37 
 

VICTORIA BIER 33cl 

€ 4,15  + leeggoed 
/l € 2,10 

+ GRATIS BIERGLAS  
BIJ AANKOOP VAN 1 
CLIPJE! 
 
 
 
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, 
DRINK JE MET VERSTAND 

Atelier in beeld
Zondag 15 mei is het ‘Atelier in Beeld’ en ZOO Ateliers én LOOdsen Braem (voormalige 
Anmatrans site en ex-Illuseum) stellen hun deuren open voor nieuwsgierigen tussen 10u 
en 18u. Glaskunst, meubelmakers, juwelen, schilderkunst,  instrumentenbouwers, keramiek 
en zo veel meer. Kom al onze vakmannen, kunstenaars, creatievelingen, ambachtslui en 
ondernemers ontdekken die dag! Welkom in Victor Braeckmanlaan 137, 123 en 119A. Voor 
updates hou onze FB pagina in de gaten en hopelijk tot dan!
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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

                                                                                                 
 

 

Brief van onze voorzitter, Johan de Lophem. 
 

Beste vrienden van de Harmonie, muzikanten en dirigenten van KOGH, 
Geachte bestuursleden, sponsors en sympathisanten, 
 

Voor zij die dit nog niet wisten: ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN VAN GAAN. 
 

Na meer dan 30 jaar als bestuurslid en Voorzitter van onze Gemeenteharmonie, heb 
ik besloten om, met heel veel spijt en pijn in het hart, de fakkel over te dragen. 
 

Ik wil alle huidige en vroegere bestuurders, muzikanten en dirigenten bedanken voor 
hun inzet en toewijding aan onze Harmonie, maar heel bijzonder aan onze Secretaris 
LUC en Penningmeester JAN, welke onze Harmonie doen floreren en leven.  
 

Het bestuur heeft met eenparigheid van stemmen het Voorzitterschap van onze 
Koninklijke Harmonie overgedragen aan de Heer André De Groote, Ereschepen van 
Cultuur van onze gemeente, tevens secretaris van de Oud-strijdersbond Heusden en 
lid van verschillende verenigingen. 
 

André staat alom bekend als joviale volksvriend van iedereen uit onze gemeente en 
daarbuiten. 
Wij kennen André ook als trouwe toeschouwer op onze concerten. Hij weet dus al 
redelijk goed welke de noden zijn en de beperkingen van onze muziekvereniging. 
 

Ik wens onze Harmonie nog vele mooie jaren, na deze voor iedereen moeilijke 
Coronatijden, en ik blijf de harmonie verder steunen en adviseren, vanaf nu als 
erevoorzitter van de Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden-Destelbergen. 
 

Erevoorzitter, Johan de Lophem.  
 
 
P.S.: Op www.kogh.be vind je alle info, weetjes en foto’s over uw lokale 
muziekvereniging. 
Daar kan je ook terecht voor uw inschrijving op de Nieuwsbrief, uw sponsoring en de 
activiteitenkalender van vzw KOGH.   
 

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

Erkende muziekvereniging sinds 1819 

Beste Vrienden 
van de Harmonie 
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Maandag gesloten
Dinsdag 17-21 uur
Woensdag 11u30-13u30 en 17u-21u

Don:  11u30-13u30 en 17u-21u
Vrij:  11u30-13u30 en 17u-22u
Za en zon:  17u-22u

De Haagse Tennishoek is gevestigd in de 
landelijke Haagstraat in Heusden en biedt 
voor elk wat wils. Bovendien staan de leden 
steeds centraal en is iedereen er welkom. 
Die aanpak werpt zijn vruchten af, want 
het ledenaantal is verdubbeld. De club staat 
onder leiding van voorzitster Katrien De 
Schepper en penningmeester/secretaris Ni-
cole Scheire. 

Speelterrein en terras
De club investeerde onlangs sterk in de toe-
komst. Zo kunnen de leden sinds vorig jaar 
gebruikmaken van vier terreinen die uitge-

VERENIGING IN DE KIJKER

Haagse Tennishoek breidt uit
Bij tennisclub de Haagse Tennishoek uit Heusden is recent heel wat 
veranderd. Zo is het ledenaantal verdubbeld en beschikt de club over een 
groter speelterrein en terras. Bovendien organiseert de Haagse Tennishoek 
uiteenlopende activiteiten waardoor iedereen er zijn gading vindt. 

rust zijn met ledverlichting. Daarnaast wer-
den ook het speelterrein en het terras van 
het clubhuis uitgebreid en zijn er nu twee 
petanquebanen. Die investeringen waren 
mogelijk dankzij de vele sponsors van de 
club. 

Lessen, stages en kampen
Iedereen kan bij de Haagse Tennishoek te-
recht voor tennislessen, stages en kampen. 
Sinds het begin van het nieuwe tennissei-
zoen organiseert de vereniging die activitei-
ten in eigen beheer en staat Alain Schelfhout 
in voor de organisatie en planning ervan met 

de tennisleraars en de deelnemers. 
Op die manier is de werklast van het 
bestuur heel wat lichter geworden. 
 
Toernooien
Op vrijdag 8 april organiseerden 
ze een Sunweb Tennis Funday voor 
kinderen en van 13 april tot 24 
april ging bovendien een Tennis 
Tour Enkeltornooi door. Die activi-
teit was meteen een groot succes: 
na amper vier dagen waren er al 
175 inschrijvingen. Wie zich daar-
na nog inschreef, kwam op de re-
servelijst terecht. Ook komende 

zomer staat er al heel wat op het program-
ma: zo kan iedereen van 23 augustus tot 
3 september bij de Haagse Tennishoek te-
recht voor een dubbeltornooi. 

Clubhuis
De vereniging beschikt over een clubhuis 
dat voor iedereen toegankelijk is. Ook le-
den van andere verenigingen zoals de Ves-
pa-club komen er regelmatig over de vloer. 
Van vrijdag tot zondag kan je in het club-
huis eten à la carte of een gerecht afhalen. 
Op andere dagen kan je er een croque of 
spaghetti bestellen en in de zomer maakt 
Tim de lekkerste gerechten klaar op zijn 
OFYR-barbecue.

Contact
Volg de club op Facebook voor de laatste 
nieuwtjes.

Tekst: Haagse Tennishoek en Ellen Van Laere 
Foto’s: Haagse Tennishoek
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Wat we weten van...

9070
De jacht op molens
is geopend !

Sedert april 2022 komen de windmolens op de kaart van de 
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, zie www.deoostoud-
burg.be/kaart
We hopen op jullie medewerking voor de aanvulling van de 
gegevens, de documentatie, tekeningen, schilderijtjes of foto’s 
van de beschreven molens.
De volgende molens zijn we op het spoor:
4 in Destelbergen: Molen Auman, Molen De Clercq, molen 

Roels Thomas en molen Roels Franciscus, zie: www.deoos-
toudburg.be/taxonomy/term/14

8 in Heusden: De Nieuwenbosmolen, De Kernemelkmolen, 
Molen Van Wetter, Molen Remue, Hazeputmolen, Molen 
Mannens, Ertbuermolen, Ascoopmolen, zie: www.deoost-
oudburg.be/taxonomy/term/16

28 in Oostakker en Sint-Amandsberg samen: De Veldmolen, 
De Krijtemolen, Wittewallemolen, De Greytmolen, Molen 
Audenaert, Molen Pomperigge, Molens Capiteyn, Molens 
De Tremmerie, Molen Braeckman, Molen Vermeulen, Mo-
len Drubbel, Witte Molen Van de Cotte, Molen Reynier, 
Molen Mertens, Molen Van Eecke, Molen Heirnis, Klink-
koutermolen en de Oxfamwindturbine en nog tien andere te 
identificeren.

5 in Zaffelare: Geetcotmolen, De Clercqsmolen, Dorpsmolen, 
Molen Walraeve, Binnenrosmolen Dupont. 

2 in Mendonk: Molen Cromhout en Windmolen Mendonk.
3 in Desteldonk: abdijmolen, Oude molen en Molen perceel 

826.
5 in Beervelde: Molen Van Lierde, Molen Waeyenberghe, Mo-

len De Clercq, Molen Begijn, Rosmolen Waeyenberghe. 
4 in Zeveneken: Stadtsmolen, Grutteriemolen, Oliemolen Van-

develde en de Hondekernmolen.
6 in Lochristi: Molen Steens, Bundermolen, Dorpsmolen Lo-

christi, Molen Wille, Molen Van Overwalle en molen Adri-
aenssens. 

4 op de grens met Lokeren: De Oudenboschmolen, de Molen 
Lokerse end, de Molen Haentjes en de Westledemolen.

7 in Meulestede: Molen de Tollenere, Molen De Kostrege, 
Molen de Bystere, Renne Molen, Molen Kamstrege, Molen 
’t Motjen en Molen Zwaene nest.

Er zullen dus minstens 75 oude windmolens op de kaart komen, maar 
niet allemaal op dezelfde dag. Daarbij komen eveneens nog de rosmo-
lens, immers heel wat molenaars hadden ook nog een rosmolen om ook 
op windarme dagen te kunnen malen.
Op de website www.deoostoudburg.be klik je rechts boven op het 
woord kaart. Na enkele ogenblikken komt de kaart open. Naast de 330 
kapelletjes kan je daarop een 75-tal molens vinden. Door op een mo-
lenembleem te klikken krijg je een klein kaartje, door daar op de titel 
te klikken komt alle informatie tevoorschijn. Als er meer dan één il-
lustratie is, vind je die door op de foto te klikken, met het pijltje onder 
de foto klik je de foto’s één na één tevoorschijn.
Wil je per gemeente de molens zien moet je onder de kaart scrollen tot 
aan de naam van je gemeente, als je op die gemeentenaam klikt, dan 
zie je enkel de gegevens van die gemeente op je scherm. Het vervolg is 
gelijk aan hierboven, om meer te weten moet je meer klikken.

Ik wens je veel plezier tijdens jou jacht op de vele molens, reacties 
altijd welkom bij louis.gevaert@dsmg.be 
 

Louis Gevaert

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Turboverkeersplein bijna afgerond
De aanleg van het grootschalig turboverkeersplein aan de John Fitzgerald Kenne-
dylaan (Euro Silo) nadert zijn voltooiing. Het verkeer kan voortaan doelgericht, duide-
lijk afgelijnd én met aangepaste lichtsignalisatie alle kanten uit.

De nieuwe infrastructuur is berekend tot 6.200 voertuigen per dag. De werken start-
ten in februari ’21 en lopen tot juli 2022. (EVL)
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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

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

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

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

Oplossing in volgende Wegwijs. Succes !

Oplossing van vorige keer

Regio S T R E E K

Legaat E R F E N I S

G E R O E R D Geëmotioneerd

Bakstof O L I E  

G E V A R E N Risico's

Voortduwen S T U W E N

Niet uit T H U I S

S T R O O P Zoete vloeistof

D O O R M E T E R Diameter

Beginnen A A N V A N G E N

Zich amuseren S P E L E N

G E R E K T Verlengd

A A N S T E K E N Vuur maken

11 12 5 4 8 1 8 Overjas (Frans)

Prijzentrekking 8 1   1 5 12

10 4 3   Schilderbenodigdheid

6  1 6 1 Broodsmeersel  

 4 5 13    4 België (Frans)

onderdompelen 7  11 4  

 10 4 3  4 2 4 3 7 Veilig

10 4 3  9  2 8 Bijna gevallen

7 1 4 5 9 14 8  Plan, oogmerk

Premie, extra  4 5 1    13

Kids 2 14  7 4 3 4  

10 4 3 7 4 2 8 Verdoken

Heb je nieuws 
(speciale verjaardag, 
jubileum, viergeslacht, 
feestactiviteit...)
in uw vereniging of 
familie, stuur het gerust naar de
redactie van Wegwijs: 
info@dewegwijs@telenet.be
of bel 0478-97 87 11.

Wij proberen dit op te volgen.
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De Gezinsbond Heusden
en Villa Tuur (Destelbergen) organiseren 

Schapenwolkjeswit
Workshop voor peuters van 1,5 tot 3 jaar

Tijdens deze workshop ontdek je als ou-
der of grootouder samen met je kind leu-
ke slaapritueeltjes die je thuis kan toepassen. 
Breng een zacht dekentje en een knuffel mee.

De workshop gaat door op zaterdag 21 mei 2022
eerste sessie (exclusief voor leden Gezinsbond): van 14u30 tot 
15u30, tweede sessie (voor iedereen): van 15u45 tot 16u45 
in Villa Tuur Axminsterhof 7, Heusden. Deelname is gratis.
Omdat het aantal deelnemers beperkt is tot 10, is het noodzake-
lijk om vooraf in te schrijven via gezinsbondheusden@gmail.com.

Gemeenteraadslid 
Leen Verbeke voor 
Vooruit naar BCSD
Tijdens de algemene vergadering 
werd ook een nieuw lid aangeduid 
voor het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst, nadat Celien Van-
moerkerke hier om een persoonlijke 
reden ontslag nam. Het BCSD is een 
orgaan binnen de gemeentelijke 
OCMW-werking dat zich buigt over 
individuele ondersteuning voor wie 
het moeilijk heeft in onze samenle-
ving.
Vooruit koos Leen Verbeke als opvol-
ger. ‘Zij zal met passie de belangen 
van de mensen verdedigen,’ verdui-
delijkte de voorzitter. ‘En ze zal de 
link leggen tussen de steunvragen 
die in het BCSD aan bod komen, en 
het beleidswerk van onze fractie in 
de gemeenteraad”, aldus Van de 
Walle. – (D.D.)
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bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

KRISTINA DEBOEL
Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE - BARISTA
Ook Koffie

Wachtruimte met mogelijkheid voor

darts 3 soorten, kaarten, verwarmd terras

maandag 09u00-20u00 - dinsdag 14u00-20u00
donderdag 14u00-20u00
zaterdag 14u00-20u00

woensdag gesloten, vrijdag en zondag op afspraak
Wintermaanden open tot 19u00

Dames!  Elke laatste zaterdag v/d maand:

Victoriajuwelen: bezichtigen en bestellen

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

Gemeenteraad Destelbergen
opnieuw in gemeentehuis
Na twee jaar weg geweest te zijn van het gemeentehuis, is 
de gemeenteraad eind maart opnieuw in vergadering ge-
weest in de trouwzaal van het gemeentehuis. Voor het eerst 
sinds twee jaar was er ook een kleine opkomst van enkele 
belangstellende in woners. De voorbije twee jaar had de 
gemeenteraad vaak plaats via Teams en streaming, waarbij 
elk gemeenteraadslid van thuisuit de raadszitting volgde. Er 
werd ook enkele keren vergaderd in de Berghine en in het 
GJC in de Koedreef. Telkens ging dat gepaard met een grote 
verhuis van in te zetten middelen en digitale verbindingen. 
Dat is nu hopelijk definitief gedaan. Voortaan zal men om de 
maand vergaderen op de vierde donderdag van de maand. 
In de vakantie is er geen gemeenteraad. – (D.D.)

Het was al twee jaar geleden dat de 
gemeenteraad nog in het gemeentehuis 
plaatshad. (©D.D.)
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DINSDAG 17 MEI
WOENSDAG 18 MEI
DONDERDAG 19 MEI
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Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta      –     27/02/2018 
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

Einde maart werden we 
uitgenodigd op een (late) 
nieuwjaarsreceptie van 
Gebuurtekring Eenbeek-
einde. Nu het eindelijk 

Late nieuwjaarsreceptie op Eenbeekeinde

nog eens mocht 
liet het bestuur 
de kans niet lig-
gen om de buren 
nog eens uit te no-
digen bij Garage 
Debersaques voor 
een hapje en een 
drankje. Voorzits-
ter Hilde gaf kort 
een overzicht van 
wat er dit jaar nog georganiseerd wordt. 
Zo ligt het nu al vast dat rond tweede 
weekend van juli terug kan gefeest wor-
den. Het volledige programma krijg je in 
één van de volgende Wegwijs-boekjes.

Een zeventig-tal buurtbewoners 
kwam klinken op het nieuwe jaar. 
Ook burgemeester Sierens en enkele 
schepenen waren aanwezig.

Dora, die rechtover bijna veertig jaar een 
frituur uitbaatte, ontmoette er nog eens ex-
buren Guy Debersaques en zijn echtgenote.

Voorzitster Hilde spreekt 
de menigte toe.
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Bekijk ook vorige edities
van Wegwijs & Attentie
digitaal op onze website

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

Met dank aan
webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

v.u. Jan Callebert
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

Elke DERDE vrijdag van de maand,
organiseren we terug
onze succesformule;

‘Dinner & Dance’
Eerstvolgende:  20 mei, 17 juni

(niet in juli). Dan terug vanaf augustus.

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

Op maandagavond 28 maart kwam Con-
ner Rousseau naar Oostakkerdorp. Voor 
een boekvoorstelling. Al ging het eigenli-
jk niet écht over het boek, maar over zijn 
visie over ‘socialisme’. 
Hij benadrukte dat de partij terug meer 
haar eigen gang moet gaan, op basis van 
meer socialistische waarden. Zich niet 
meer mag laten beïnvloeden door an-
dere partijen en/of personen. Het ganse 
rijtje aan ‘socialistische idealen’ werd op-
gesomd en besproken.
Vooral “gratis kinderopvang” bleek zijn 
stokpaardje. Maar ook de blijvende strijd 
tegen armoede en het beschermen van 
de zwakkeren in de maatschappij. Dat 
wonen een basisrecht is en betaalbaar 
moet blijven werd ook duidelijk in de 
verf gezet.
Hij liet verstaan dat het met zijn partij in 
Gent al enkele jaren niet meer de juiste 
richting uitgaat. Dat het anders kan en 
zeker anders moet. Het publiek liet een 
aantal vragen en opmerkingen op hem 
los. Rousseau probeerde daarop - al dan 
niet wat ontwijkend - een afdoend ant-
woord te formuleren.

J.C.

Conner Rousseau kijkt
naar de (Gentse) toekomst
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Gedichtenbundel
‘Dagboek van het leven’
van Georges Heerman

Normaal had de gedichtenbundel “Dag-
boek van het leven” van ex-schepen 
Georges Heerman, al enkele maanden 
geleden moeten voorgesteld zijn. Maar 
de Covid-maatregelen beslisten er an-
ders over en uiteindelijk werd zijn boek 
met gedichten ergens eind maart voor-
gesteld in Hof ten Bosse. Onder de vele 
aanwezigen herkenden we enkele be-
kende figuren zoals Jo Lemaire, Trond 
Solied, gewezen wielerkampioen Guido 
Reybrouck en zelfs de eerste schepen van 
het Nederlandse Valkenswaard. Heer-
man heeft duidelijk flink wat relaties, 
laat daar geen twijfel over bestaan. De 
ex-politicus voorstellen hoeft niet meer, 
want in Destelbergen spreekt iedereen 
hem gewoon aan met zijn voornaam: 
Georges. Omdat op hetzelfde moment 
de locale gemeenteraad plaatshad, werd 
op de Gentse schepen van cultuur Sami 
Souguir een beroep gedaan om het werk 
van Georges Heerman even te belichten. 

Daaruit leerden we toch nog even dat 
Georges al drie romans en nu ook met 
‘Dagboek van het leven’ zijn derde dicht-
bundel op zijn actief heeft. Naast filmre-
gisseur is hij ook schilder en brouwer van 
het bier ‘Zorske’. 

Wij waren aangenaam verrast door de 
gedichten in het boek. Hier is echt goed 
over nagedacht, het is bovendien mooie 
proza en zelfs echt poëzie. Het is een 
fraai werk geworden, met foto’s, knap 
van layout voorzien door Jeroen Calle-
bert en gedrukt bij Graphius. Het boek 
kost 15 euro.  Van de gelegenheid werd 
gebruik gemaakt om de verzamelde wer-
ken van Heerman te bundelen, inbegre-
pen de cd met gedichten en ondersteund 
met muziek van Dirk Brossé en een cover 
van Octave Landuyt. Een koopje dus voor 
20 euro.

(D.D.)

 Sfeerfoto van de uitgenodigden in Hof Ten Bosse.

Georges, samen 
met Jeroen 
Callebert, die de 
lay-out verzorgde.

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke



Nr. 122 - Mei 2022                            519070

Annie woont al heel haar leven in de Kerkstraat:

Gouden bruiloft van
twee echte Destelbergenaars
Het kan toeval zijn, maar de eerste opdracht van kersvers feest-
schepen Koen Van Hende betrof de ontvangst van het gouden 
huwelijkspaar Marcel en Annie Aelterman-Dessel uit de Kerk-
straat. Twee ‘echte’ Destelbergenaars, net zoals hij, want er ook 
geboren. Meer nog Annie Dessel woont al heel haar leven in 
de Kerkstraat, waar eerst haar ouderlijke woning was bij pa 
Louis Dessel, een aannemer van bouwwerken. En waar ze later 
in dezelfde straat met Marcel na hun huwelijk een eigen nestje 
bouwde. Marcel was de zoon van wijlen schepen Leon Aelter-
man, hij woonde in zijn eerste jeugdjaren op het Eenbeekeinde, 
tot zijn ouders in 1951 verhuisden naar de bloemisterij in de 
Bergenmeersstraat.

De vaders Leon Aelterman en Louis Dessel hebben duidelijk een 
rol gespeeld toen Marcel en Annie elkaar leerden kennen op 
2e Kerstdag in 1966. Louis Dessel was toen immers dé aanne-
mer van bouwwerken in Destelbergen, en werkte vooral veel 
voor het gemeentebestuur van Destelbergen, waar toen nog 
geen technische dienst bestond. Leon Aelterman was er de 
schepen van openbare werken. Op tweede Kerstdag was het 
de gewoonte om een gezellig samenzijn te organiseren voor 
het gemeentepersoneel, de aannemers en hun gezin. Je raadt 

Het gouden huwelijkspaar met familie en een 
delegatie van het schepencollege. (D.D.)

het al: van het een kwam het ander en na zes jaar stapten 
Marcel en Annie in het huwelijksbootje. Professioneel was 
Annie actief als medewerkster op de modellenafdeling bij 
kledingmerk Xandres in Destelbergen. Marcel was elektri-
cien bij Vynckier en Lefils, maar hij haalde ook een leraren-
diploma, waarna hij benoemd werd bij Edugo Glorieux in 
Oostakker. Het echtpaar heeft een dochter (Isabelle) en een 
zoon (Frederic) en inmiddels ook vijf kleinkinderen met Cé-
line, Matisse, Jolien, Amélie en Phebe. In hun sociaal leven 
was Annie vooral actief bij Markant,  Marcel is voorzitter 
en archivaris van ‘De Koninklijke Maatschappij De Gentsche 
Schutters 1888 vzw’, de oudste maatschappij in haar disci-
pline in Vlaanderen. – (D.D.)

‘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. 

Asperges suggesties
van de chef 

vanaf woensdag 13 April tot vrijdag 17Juni

Voorgerecht
Asperges à la flamande (6 stuks)

21,00 euro/pp

**

Asperges met mousseline en gerookte zalm (6 stuks)    
23,00 euro/pp 

**
Aspergesoep met snippers van gerookte zalm     

8,00 euro/pp
***

hoofdgerecht 
Asperges à la flamande met

natuuraardappelen (9 stuks)31,50 euro/pp
***

 Asperges met mousseline, gerookte zalm en 
natuuraardappelen

33 euro/pp 

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 64 euro p.p.
Met aangepaste wijn +14,50 euro p.p. 

Met upgrade wijn +19 euro p.p. 

Vaderdagbrunch:
zondag 12 juni

69 euro p.p. - Reserveren aanbevolen
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Algemene schilderwerken - Binnen en buiten
Behangwerken - Plamuur- en gyprocwerken

Gevelrenovatie - Vloerbekleding

GRATIS ADVIES EN PRIJSOFFERTE

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

Ontdek ons
ook op

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

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

Op initiatief van beweging.net werden alle buurtbewoners op 
zondag 20 maart uitgenodigd voor een hapje en een drankje on-
der het mom van een ‘buurtbar’, een traktatie zeg maar van het 
lokale bewegingspunt van beweging.net. Cantal en Eric verzorg-
den de catering, Wim en Robbie zorgden voor de drank. Maar 
deze buurtontmoeting was meer dan alleen maar een traktatie. 
Bestuurslid en mandataris Veerle Pauwels legt uit: “Elke buurtbe-
woner die kwam kreeg ook de mogelijkheid om de buurt, een sco-
re te geven op een schaal van 0 tot 10. De resultaten waren boven 
verwachting met scores van 8, 9 en zelfs 10 op 10!”. Marijke De 
Kerpel onderstreept het belang van dergelijke acties: “Een goed 
buurtgevoel is goud waard. Door naar mensen toe te stappen en 
hen te vragen wat ze van hun buurt vinden en wat eventueel nog 
beter kan, creëer je een echte buurtbetrokkenheid.” Enkele beelden van de ‘buurtbar’ in de 

Malpertuussingel. (repro D.D.)

Borrems en Malpertuussingel zijn superbuurt!
Als het van de bewoners van de “Borrems” en meer 
bepaald de Malpertuussingel (Tibeerthof, Nobelhof, 
Izegrimhof en Hersindehof) afhangt, dan spreken we 
duidelijk over een superbuurt.

Het initiatief in deze grote wijk in Destelbergen zal door bewe-
ging.net opgevolgd worden. Men noteerde alvast de voetpaden 
die hier en daar niet meer degelijk liggen, en op sommige plaat-
sen is het smal door overhangende hagen die beter gesnoeid zou-
den worden. Verder was er ook vraag om de speeltuigen na te 
zien en indien nodig (om veiligheidsredenen) te herstellen. De 
suggesties en ideeën om de buurt nog beter te maken zullen 
doorgeven worden aan het gemeentebestuur. – (D.D.)
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Het is in feite ook een restaurant, maar dan een met een toffe aan-
kleding die meer aanleunt bij een bistro. “We hebben de ruimte 
van het oude Klaverblad volledig gestript, de muren uitgebroken, 
het plafond vernieuwd, kortom ook de elektriciteitsleidingen en de 
keuken zijn compleet nieuw, zelfs de tafels en stoelen, de toog het 
is allemaal grondig vernieuwd”, vertelt zaakvoerder Dietrich Van 
Heule, de zoon van Luc.
Zonder veel poeha vooraf werd alles in enkele weken in elkaar 
gestoken. Zelfs de buitengevel en de mooie witte binnenruimte, 
het oogt allemaal mooi met dito ramen. Bij zoverre dat op de eer-

Het nieuwe Klaverblad
is nu hippe brasserie
Het was een opportuniteit die men niet kon laten 
voorbijgaan voor Luc Van Heule, want ‘Klaverblad’, met 
ligging aan de Antwerpsesteenweg 963 in Oostakker, 
was al min of meer bij iedereen gekend. Nu heeft 
Familie Van Heule er een hippe brasserie van gemaakt.

ste dag het publiek al meteen goed kwam aanschuiven voor een 
knappe lunch of diner. “We waren zelf verrast, want dit is duide-
lijk een zaak met een ligging waar veel passage is op de Antwerp-
sesteenweg. Je kan er niet naastkijken als je voor de lichten staat, 
want aan de overzijde heb je de uit- en inrit van de R4”, bena-
drukt Dietrich.
Maar uiteindelijk zal het cliënteel komen voor wat er op de kaart 
staat, en dat zal enorm meevallen hebben we ervaren. “Wij mik-
ken op een Franse keuken, maar ook met suggestiemenu’s met 
typisch Belgische gerechten. We gaan ook pasta’s, salades, scam-
pigerechten en allerlei menu’s rond  vlees of vis aanbieden. Uiter-
aard ook vegetarisch, we hebben het hele aanbod op de kaart. 
Denk aan Chateaubriand, lamskroon, Côte à l’os, lekkere steaks 
of filet pur, stoverij enz., maar ook kabeljauwhaasje, sliptongetjes, 
tonijnsteak e.a. Maar onze chef-kok zal ook weekmenu’s op de 
kaart zetten. We opteren wel niet voor een dagschotel, maar het 
aanbod zal zeker ook soms wel seizoensgebonden zijn, met vooral 
verse groenten. Er komen op de kaart ook suggesties van de chef, 
en we hebben echt een goed duo koks in de nieuwe keuken staan, 
naast personeel voor de bediening die al flink wat ervaring heb-
ben in de horeca. En dat stelt ons gerust bij de start”, aldus Van 
Heule. Er is ook afhaal mogelijk voor wie daarvoor opteert.
Omdat het vorige Klaverblad op maan- en dinsdag gesloten was, 
wordt die lijn voorlopig doorgetrokken. “Het kan dat we in de zo-
merperiode overschakelen om ook op dinsdag te openen, maar 
dat moet de toekomst nog uitwijzen”, benadrukt Dietrich.
Leuk om weten voor mensen met kinderen: buiten is er al een 
springkasteel, er zijn speeltuigen en in de tuin is er op het open 
terras ook nog plaats voor flink wat publiek. Laat de zomer dus 
maar komen. Je hebt er uitzicht op de naastgelegen planten- en 
bloemenzaak Tuincentrum Van Eeckhaut. Het Klaverblad heeft 
zelf een ruime parking en is gemakkelijk bereikbaar.

Het ‘nieuwe’ Klaverblad is doorlopend open van 12u tot 21u, van 
14-17u30 voor de tearoom-activiteiten. Je kan reserveren online 
op de website of telefonisch (tel. 09/355.10.21) of mailen naar 
info@brasserie-klaverblad.be – (D.D.)

Martine en Dietrich Van Heule runnen het 
Klaverblad dat nu echt een hippe bistro is.  (D.D.)
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Maandag 18 april zal niet vlug vergeten 
worden. Reeds van 9 uur ’s morgens 
verzamelden honderden supporters zich o.a. 
aan Cafe De Nieuwe Admiraal (9 bussen), en 
Café De Matroos (5 bussen). Met de nodige 
‘voorraad’ om niet droog te vallen, uiteraard. 
Nog voor de middag werd een feestje 
gebouwd in het fandorp aan de Heyzel, en 

Buffalo’s brengen de Beker naar Gent

vanaf 15 uur was het genieten 
van veel sfeer in het stadion. 
‘Neutrale(?)’ verslaggever 
Gilles De Bilde kreeg het na de 
wedstrijd niet over zijn hart om te zeggen 
dat de Buffalo’s gewoon sterker waren 
dan Anderlecht. Diegene die de match 

gezien hebben weten wel beter. Gent had 
– vooral de eerste helft – het overwicht. 
En over de ganse wedstrijd beschouwd 
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         Wij wensen U een spetterend 

Karin, Ronny en het voltallig team

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

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

Gesloten

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

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

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

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

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

>> Ruime private parking <<

Kwaliteit - Service

Groot assortiment

Klantvriendelijke aanpak

Geen gedoe met leeggoedautomaat

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

Dranken

GOOSSENS
www.karo-wijnen.be

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

www.drankengoossens.be
info@drankengoossens.be

D

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

Voor een kleinere groep: 
tot maximum 60 personen.

Clubhuis Pius X 
Bredenakkerstraat 27 te 

Destelbergen.

Een gezellig  zaaltje waar alle 
nodige accommodatie aanwezig 

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

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

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

OP ZOEK NAAR EEN
GESCHIKTE ZAALTJE

VOOR PRIVE
FEEST OF VERGADERING? 

hadden de Buffalo’s ook de meeste en 
beste doelkansen, met zelfs een afgekeurd 
doelpunt. De strafschoppenreeks is 
altijd een ‘loterij’, maar keeper Roef 
stopte uiteindelijk 2 penalty’s en werd 
de held van de dag. Al bleef hijzelf daar 
bescheiden bij. Hij benadrukte de sterke 
ploegprestatie. Het was al schemerdonker 
toen de bussen terug in Heusden en 
Destelbergen arriveerden. En er werd 
een feestje opgezet. Wijzelf hielden het 
bij enkele foto-momenten en gingen dan 

thuis nog wat werken 
om deze Wegwijs af te 
ronden om in druk te 
gaan. Met ook dank 
aan persfotograaf 
Manu Debruyne die ’s 
morgens sfeerbeelden 
kon nemen en nadien 
de groepsfoto kon 
nemen in het stadion, 
mét beker.– J.C.
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Nog maar recent hebben studenten van de UGent tijdens een pro-
jectweek uitgezocht dat er 5.000 jaar geleden, in de Bronstijd dus, 
nog bebouwing moet geweest zijn op wat we nu als de Hogeweg 
kennen. Ook uit de IJzertijd en later de Romeinse tijd en de Mid-
deleeuwen werd via archeologisch onderzoek aangetoond, dat er 
in die buurt bewoning was. Nu rijst daar Highway Residence uit 
de grond, een zinspeling op de straatnaam. Een bouwproject met 
liefst 20 appartementen dat nu gebouwd wordt. “Veertien van de 
twintig appartementen hebben inmiddels al een koper gevonden”, 
vertelt BIV-verkoper Robbie Van Kerkhove van de bouwheer ons 
als we een rondgang maken op de bouwsite. Belangrijk om weten 
het zal voor de rappe zijn, want 70% is al verkocht na het succes 
van de infodag eind maart. Er is nog één laatste 1 slaapkamerap-
partement en een 2 slaapkamerappartement. Maar geïnteresseer-
den krijgen op 7 mei tussen 9 en 13 uur een nieuwe kans tijdens 
een extra infodag. Daarenboven is het ook nog mogelijk om aan te 
kopen aan 6% btw. Eind dit jaar zullen de appartementen opgele-
verd worden. Het oogt er al mooi, terwijl men nog volop werkt aan 
de ruwbouw, maar je hebt wel al de indruk dat dit een ideale lig-
ging is. De appartementen in aanbouw baden in het zonlicht, hier 
zullen de nieuwe bewoners zich snel thuisvoelen door het fantas-
tisch wooncomfort. 
Robbie Van Kerkhove verduidelijkt: “Er zijn drie verschillende ap-
partementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, en met een grootte per 
appartement van 80 tot 120 m². Uiteraard is de ligging een grote 
troef, want hier in de buurt is nog veel groen. Highway Residence is 

Highway Residence heeft
20 appartementen op ideale locatie
De Hogeweg in Sint-Amandsberg is al heel lang gekend 
als een ideale locatie om te wonen. De nabijheid van 
invalswegen, dichtbij de Kennedylaan, R4 en E17 en aan de 
rand van de stad, trok ook de aandacht van ontwikkelaars.

een nieuw project waar-
in we 30 jaar ervaring in 
projectontwikkeling bij-
eenbrengen. Dat deden 
we in nauwe samenwer-
king met de Stad Gent en 
Arch & Teco, als doortas-
tend architectenbureau 
met vijftien jaar ervaring. 
Het wordt dus een knap-
pe residentie, met appar-
tementen die kwaliteit en klasse zullen uitstralen”, benadrukt 
Robbie Van Kerkhove.
Wat bijvoorbeeld opvalt, en al goed te zien is op de website 
(www.highwayresidence.be), is dat men gekozen heeft voor 
de robuuste baksteen om de harmonie met de buurt te be-
waren, bronskleurig schrijnwerk moet een fijne toets aan het 
appartementsgebouw geven. Het invallend zonlicht is een 
pluspunt, de inpandige terrassen zijn zuidwest gericht wat ook 
een meerwaarde biedt. Opvallend is dat de voorzijde die deels 
terugplooit naar achter, om de groene bestaande kant aan de 
rechterzijde weer te geven aan de straatkant, is iets waar goed 
is over nagedacht.
“De ligging aan de rand van Gent kreeg 9,2/10 als mobiliteits-
score, het is dan ook een toplocatie met oog voor de mobi-
liteitswensen van de toekomstige bewoners. Naast een open 
parking voor auto’s achteraan het gebouw, zijn we ook fier 
op de grote fietsenstalling met groendak voor alle bewoners. 
Hier is dus aan alles gedacht, want de appartementen zijn om-
zeggens bijna-energieneutraal en worden voorzien van ener-
giezuinige warmtepompen, gecombineerd met de allerlaatste 
isolatietechnieken, waardoor warmte of koelte goed bewaard 
blijven. Dat is heel belangrijk in tijden waarin energie ook 
een bepalende factor is. Ook zonnepanelen en vloerverwar-
ming maken dus deel uit van de appartementen in opbouw. 
Highway Residence zal uitnodigen tot levenslang wonen, de 
appartementen zijn vlot toegankelijk, buitengewoon residen-
tieel en beschikken over een lift, lage drempels en brede gan-
gen. De perfecte combinatie voor wie jong maar ook voor wie 
wat ouder is”, benadrukt de verkoopverantwoordelijke van 
Highway Residence.
Noteer alvast de extra infodag wegens succes op zaterdag 7 
mei tussen 9 en 13 uur op de werf: Hogeweg 165, zo’n 150 
meter voorbij de Sint-Bernadettestraat. Je kan ook een af-
spraak maken via 0800 50 118 – verkoop@highwayresidence.
be – (D.D.)

De appartementen, voorlopig nog in aanbouw. (D.D.)
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

6% BTW MOGELIJK

EXTRA INFODAG DOOR SUCCES
ZATERDAG 7 MEI
TUSSEN 9 EN 13U 

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

70% 
VERKOCHT! 

De laatste maand werden 

4 appartementen verkocht!
De laatste maand werden 

4 appartementen verkocht!

20    ENERGIEZUINIGE APPARTEMENTEN IN SINT-AMANDSBERG
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NGELO
DAKWERKEN INFO:

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

Woensdag 18 maart 1992 is een datum die bij veel inwoners van 
de Melhoek in Heusden een narre herinnering oproept. Op die 
dag stortte de brug over de Schelde tussen Heusden en Melle 
in twee grote stukken in de Schelde. Het was een drama waar-
bij een tankchauffeur met 28.000 liter benzine van Texaco, niet 
meer tijdig kon stoppen toen de brug het begaf. Er volgde een 
felle ontploffing met een enorme rookpluim die tot heel ver 
was te zien. De tankchauffeur overleefde het zware incident 
niet. De brug was in 1956 gebouwd, en kreeg in 1991 nog een 
nieuwe wegbedekking. 

Nog geen week later werd al een veerdienst georganiseerd tus-
sen de Melhoek en het dorp van Melle om leerlingen die in Mel-
le school liepen de kans te geven de oversteek te maken. Later 
werd een noodbrug gelegd door het 11de geniebataljon van het 
Belgisch leger, waardoor fietsers en voetgangers over de Schel-
de konden ter hoogte van de Pontstraat.

De periode luidde ook een algemene controle in van alle ande-
re bruggen in de regio. Ook de Scheldebrug in Heusden werd 
toen aangepakt. In september 1993 werd al de nieuwe ijzeren 
brug over de Schelde gelegd tussen de Melhoek en Melle-dorp. 
– (D.D.)

Dertig jaar geleden
stortte Mellebrug in…

Op paasmaandag had een paaseierenzoektocht plaats in de 
wijk Scheldehof, op het Eenbeekeinde in Destelbergen. Terwijl 
de kindjes zochten naar eieren, mochten de ouders een glaasje 
heffen op een fijn samenzijn. (D.D.)

Scheldehof raapt paaseieren en heft het glas
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Bekijk ook vorige edities van Wegwijs
& Attentie digitaal op onze website

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

Met dank aan webmaster ‘Hepto’ uit 
Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd   1 7/05/18   17:24
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Heusdenaar Michael Niclaus heeft nieuw boek uit
Ervaringsdeskundige Michael Niclaus die eerder al enkele 
boeken schreef over ‘verslaving’ en daar ook lezingen over 
geeft, heeft nu opnieuw een boek geschreven. Dit keer met 
als titel “Verslaving eindigt waar inzicht begint”. In zijn 
nieuw boek schrijft Niclaus dat de oorzaken van een versla-
ving heel divers kunnen zijn. “Want iedereen, elke mens, zit 
nu eenmaal anders in elkaar. In principe kunnen problemen 
uit het verleden, problemen vandaag, of angsten voor de 
toekomst allemaal een rol spelen”, zo schrijft hij op de ach-
terflap van zijn boek.
“Heel wat mensen hebben het moeilijk met grenzen stellen. 
Ze zeggen telkens ja en durven nooit nee zeggen. Zo lijnen 
ze nooit af waar voor hen de grenzen liggen. Denk maar 
aan een relatie waarbij iemand iets niet kan of wil zeggen. 
Of een verplichting op het werk van je manager, waar je 
niet durft tegenin te gaan. Of misschien een vriend die je 
iets vraagt wat je niet durft weigeren. Waar het zich ook voordoet, wanneer we die gren-
zen niet stellen zien we vaak dat er als compensatie een verslaving volgt, en dat is alle-
maal waar het in het boek over gaat”, vervolgt Michael Niclaus.
De auteur uit Heusden is coach, spreker en auteur van talrijke boeken rond verslaving. 
Vaak gaat het over bewustwording en de verslavingsproblematiek, meestal vanuit zijn ei-
gen ervaringen. Michael Niclaus kan je mailen via michael@debestebeslissing.be of www.
debestebeslissing.be – gsm 0493/41.00.53 waar je hem kan boeken voor een lezing of het 
bestellen van het boek. – (D.D.)

Destelbergen gaat investeren
in nieuwe huisstijl voor 38.000 euro

“Destelbergen dicht bij alles” was de oude 
huisstijl, en daar moet nu een nieuwe voor 
gezocht tegen het einde van dit jaar. Daar-
voor is nu 38.000 euro voorzien, bedrag dat 
lager ligt dan oorspronkelijk verwacht in 
het budget. Voor de CD&V-oppositie is dit 
pure geldverspilling, en op de sociale me-
dia vinden veel inwoners dat ook. Met dat 
geld kunnen nu zaken gedaan die belang-
rijker zijn vinden ze. Burgemeester Sierens 
is echter van mening dat er een nieuwe 
huisstijl moet komen, want de gemeente 
en het OCMW moeten als één entiteit naar 
buiten komen. “Noem het gerust een vorm 
van citymarketing”, zegt de burgemeester. 
Het Gentse communicatieadviesbureau Ka-
rakters kreeg de opdracht toegewezen.

Fractieleider Carolien Ongena, sprak over 
verspilling van belastinggeld. “Onze inwo-
ners zitten daar echt niet op te wachten. 
Het geld kan beter besteed worden. Het 
personeel dat zal ingezet worden om alle 
straatnaamborden te vervangen, kan vol-
gens ons wel nuttigere taken doen. Het 
budget dat daarvoor uitgetrokken wordt is 
niet min, en dan moet je nog eens zoveel 
voorzien om al het briefpapier, enveloppes, 
bevlagging en bestickering van de auto’s 
aan te passen. Het logo “Destelbergen 
dichtbij alles” zal uit het straatbeeld ver-
dwijnen, want ook alle straatnaamborden 
moeten vervangen worden met het nieuw 
logo. En wat als er in de toekomst een fusie 
komt? Dan mag het huiswerk nog eens op-
nieuw gemaakt worden”, was de teneur in 
de gemeenteraad.

Burgemeester Sierens zegt dat het over 
meer gaat dan een logo voor een brief-
hoofd en een herkenbaar straatnaambord-
je. “We willen ons positioneren als een 
moderne hedendaagse organisatie, een ge-
meente met karakter. Nu gebruiken onze 
diensten een wirwar aan stijlen, er is nau-
welijks samenhang. Gemeente en OCMW 
moeten een sterk merk vormen”.

Wij weten niet of een nieuwe huisstijl het 
verschil kan maken. Het is wel degelijk wat 
men realiseert dat belangrijk is. Maar het 
publiek mag daar gerust een mening over 
hebben vinden we. – (D.D.)
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Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.peugeot.be

versnellingsbak e-EAT8. Aanbieding onder voorwaarden, geldig voor particulieren in het deelnemende Peugeot dealernet. Dit voordeel is 

en is geldig bij aankoop van een nieuwe wagen, uitgezonderd bedrijfsvoertuigen, voor particulieren van 01/04/2022 tot 30/04/2022 in het 
deelnemende Belgische dealernet, in geval van overname van een volledige wagen, die sinds minstens 6 maanden ingeschreven staat 
op naam van de koper. 

tot 30/04/2022 in het deelnemende Belgische Peugeot dealernet.

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de �scaliteit van je wagen.
G/KM e e

ELECTRIC DAYS
GEDAAN MET ZOEKEN NAAR EEN ELEGANTE

ELEKTRISCHE WAGEN.
Pro	teer van een voordeel tot 7.450 €* 
dankzij de Electric Bonus van 1.000€.** 

GEVONDEN!

ELEKTRISCH 
& ELEGANT

VOEDING DOOR
DE EEUWEN HEEN
In april hadden we weer  opmerkelijke 
mooie en interessante voordrachten door 
historica en culinaire kenner Annelies Van 
Wittenberghe. Een duidelijk overzicht in 
woord en beeld van onze voeding door 
de eeuwen heen. Vanuit de oude tijd over 
de middeleeuwen  naar de hedendaagse 
eetcultuur gaf spreekster een  verrassen-
de evolutie van onze vroegere en heden-
daagse eetgewoonten. 
Wat dacht je bijvoorbeeld van een uit-
gebreid menu van … 125 gangen, en dit  
tijdens de latere middeleeuwen? Zover 
lieten we het niet komen, maar de tien 
proevertjes tijdens deze 2 avonden moch-
ten er wel zijn: Wat gedacht van  Sint-Ja-
cobsnootjes,  Olijventapenade of Zalm  en 
croûte? Of Patina met peren en noten  of 
Wortelcake ? Dit alles voorafgegaan door 
een lekker hedendaagse cava! 

Bijzonder aangename culinaire 
avonden, fel gewaardeerd door 
de aanwezigen. 
Spreekster Annelies gaf ook het 
boek “Smaak !“ uit bij het Da-
vidsfonds: geschiedenis van de 
lekkerste recepten en… proeven natuur-
lijk!

JUNIOR JOURNALIST 2022: 
EEN NATIONALE WINNAAR 
IN DESTELBERGEN! 

Ben Wuyts won, zo-
als eerder meegedeeld, 
met glans de opstel-
wedstrijd Junior Jour-
nalist in Destelbergen. 
Maar dit succesvol ver-
haal, krijgt nu nog een 
aangenaam sluitstuk. 
De winnaar van Destel-
bergen werd eveneens 

uitgenodigd als één van de laureaten op 
nationaal vlak! Op 24 april gaat in het 
Vlaams Parlement de huldiging plaats van 
de allerbeste winnaars, waaronder dus 
onze laureaat Ben Wuyts. Welke plaats hij 
zal innemen in deze finale, is nog niet be-
kend. Maar dat vernemen jullie wel bin-
nenkort. We duimen ! In elk geval, nu al 
proficiat, Ben !!! 

Zondag 15 mei 2022 – 14.30 uur 

GENT, STAD VAN
DE BOURGEOISIE
Een aangename , gegidste wandeling 
door de heer Jean-Pierre Ongena. 
Vanaf de Coupure  Links tussen de twee 
2 bruggen starten we deze wandeling 
door het “rijke” Gent. Deze rustige, aan-
gename tocht loopt ondermeer door de 
Papegaaiwijk en eindigt in de Veldstraat 
– Hotel d’Hane –Steenhuyse  in de tuin.  
Wie met het openbaar vervoer komt : 
tram 1, halte Verloren Kost – naar bene-
den wandelen over de brug. Wie met de 
fiets komt: er zijn fietsstallingen aan bei-
de zijden van de Coupure. 
Deelnameprijs 8 euro,  leden Davidsfonds 
betalen 5 euro. Deelnemers beperkt tot 20. 
Inschrijven: info@dfdestelbergen.be of 
tel. : 09/228 80 29

Zaterdag 28 mei 2022 

Stadswandeling:
BRUGGE, DIE SCONE
Vier cursisten “reisleider Vlaanderen”, 
die aan hun eindwerk werken,  nodigen 
ons uit voor een daguitstap naar Brugge, 
met als rode draad “Voeding”. De gid-
sen bieden ons dit GRATIS aan. Enkel het 
treinticket en middagmaal dienen door 
de deelnemers betaald te worden. Aan-
gezien er maximum 15 personen kun-
nen deelnemen, is het geraden tijdig in te 
schrijven: info@dfdestelbergen.be of tel. 
09/22808029. Juiste uur van afspraak en 
plaats wordt aan de deelnemers meege-
deeld. 
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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…..

DESTELBERGEN CLASSICS
OP 1 MEI IN DESTELBERGEN

Les Miserables,
met Grootmeester 
Mikhail Bezverkhni
Komt U op 1 mei, 15 uur, ook naar het 
live concert van trio Les Misérables 
onder leiding van Grootmeester Mikhail 
Bezverkhni in de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Sneeuwkerk in Destelbergen? 

Zij brengen Piazzolla de 4 seizoenen en 
Beethoven trio
Dit concert kadert in de concertreeks 
Destelbergen Classics.

Tickets aan de ingang 20 euro of 
via deze link: https://buytickets.at/
pbsworldwidebv/676175
Last minute tickets aan de kassa.

Wij raden aan van Uw ticket op voorhand 
te bestellen omdat dit een TOP event 
is. Follow us on facebook: https://www.
facebook.com/destelbergenclassics
 

BIO VAN HET TRIO “LES MISÉRABLES”

Mikhail Bezverkhni, viool: Als violist 
heeft hij een grote carrière gemaakt, 
maakte hij vele tournees en was hij 
laureaat en prijswinnaar van verschillende 
internationale concoursen. In 1976 won 
hij de eerste prijs tijdens de Koningin 
Elisabethwedstrijd voor viool, Grand Prix 
D’Elisabeth, te Brussel.

Anastasia Kozhushko, piano: Anastasia 
Kozhushko werd geboren in 1988 in 
Ukraine. Ze volgde een professionele 
muzikale opleiding aan de Speciale 
Muziekschool voor begaafde kinderen 
in Kharkiv, Ukraine. Sinds  2005 
studeert Anastasia aan het Koninklijk 
Conservatorium van Gent bij de docent 
Samoshko. Zij heeft verschillende 
internationale wedstrijden gewonnen.

Gulzhaina Kydyrova, cello:  Zij begon op 
de leeftijd van 11 jaar oud in de speciale 
muziekschool K. Bajseitova in Almaty, 
Kazachstan en studeerde af in 1991. In 
1991 vatte ze haar studies aan in het 
conservatorium in Kurmangazy Kazachse 
in Almaty. Vanwege haar uitzonderlijke 
prestaties werd ze uitgenodigd aan het 
conservatorium P. Tsjaikovski in Moscou 
onder het Sovjet-regime en behaalde haar 
postgraduaat in 1999. Na deze studies 
volgde ze een opleiding aan het ‘Moscou 
State Conservatory’ voor twee jaar en 
eindigde haar muzikale opleiding in 2001. 
Sinds 2003 woont ze in België en geeft er 
piano en cello lessen bij Mezzos vzw. 

Freddy Jacobs

Het verbruik, de CO2-uitstoot en de autonomie zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. De 
werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming, airconditioning 
en voorconditionering.

 1,0 - 1,1 L/100KM   14,2 - 15,1 KWH/100KM    22 - 26 G/KM CO2  TOT 78 KM AUTONOMIE
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

Ruil nu jouw huidige wagen in voor een elektrische Opel en 
profiteer van een hogere overnamepremie. Ontdek jouw 
Power Premie en de nieuwe Opel Grandland Plug-in Hybride 
bij je Opel Verdeler.

Het verbruik, de CO2-uitstoot en de autonomie zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 
en R (EU) Nr. 2017/1151. De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, 
gebruik van verwarming, airconditioning en voorconditionering.
*De overnamepremie geldt bij inlevering van een voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. De inruilwagen dient minstens 6 maanden ingeschreven te 
zijn op naam van de koper op het moment van ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Het bedrag van de overnamepremie hangt af van de nieuwe Opel die de klant koopt. 

1,3 - 1,4 L/100 KM 29 - 32 G/KM CO2  TOT 75 KM AUTONOMIE
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

JE MOET GEEN ELEKTRISCHE WAGEN KOPEN. 

MAAR JE KAN HET WEL.

    

POW    R
TO THE PEOPLE 

VAN ACKER 
LOCHRISTI

Kapiteinsstraat 29 • 9080 Lochristi
09/355.82.34 • www.garagevanacker.be

VAN ACKER 
LOKEREN

Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren
09/342.83.10 • www.garagevanacker.be
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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

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.

Koop bij de lokale handelaars.
Ze zijn het waard !
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www.bettermindscoaching.com

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

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

Lig jij in de knoop met je loopbaan?

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

Park Ter Heide 14, 9070 Heusden

carine.dewulf@bettermindsatwork.com
0479 73 15 40

bettermindscoaching.com/coach/
carine-dewulf/

Contacteer me voor een vrijblijvend gesprek

Het EERSTE gesprek is 
gratis via deze QR-code

Bart Van Peteghem 
na WK ook nationaal 
wieskampioen
Regerend wereldkampioen “wie-
zen”, Bart Van Peteghem uit 
Destelbergen,   uitbater van de Kran- 
tenshop Eenbeekeinde, is recent in 
Kontich ook nog nationaal kampi-
oen wiezen geworden. Wiezen is 
voor alle duidelijkheid het kaartspel 
in de originele vorm, want er zijn 
ook nog varianten als kleurenwie-
zen, vuilbakwiezen, bandietenwie-
zen en Leuvenswiezen.

Wiezen is afkomstig van het Engel-
se “whist”, een kaartspel voor vier 
spelers, waarbij soms ook indivi-
dueel kan gespeeld als het bijvoor-
beeld om ‘miserie’, ‘abondance’ of 
‘solo’ gaat. Het kaartspel is goed ge-
kend in onze regio en Bart is al een 
leven lang fanaat van het kaartspel.  
Hij is al drie jaar wereldkampioen, 
want door de Covid-periode is er 
nog geen nieuwe WK georganiseerd 
in 2020 en 2021. Bart Van Peteghem 
is een crack in ’t kaarten en schreef 
zich ook in voor het nationale wies-
kampioenschap in het Halfdiep in 
Kontich. Het is een kaartspel dat hij 
nog vaak in familiekring speelt, hij is 
ook lid van een club uit Laarne. Bij 
de eerste deel in het kampioenschap 
nam Bart al vlug een serieuze voor-
sprong. Open miserie, dat leverde 
hem 42 punten op. En na ronde  één 
had hij meteen een plaats in de fina-
le (beste na ronde 1). Hij zou na de 
vier ‘voorronden’ nog recht hebben 
op een plaats maar kon moeilijk aan 
2 tafels tegelijk plaatsnemen. Later 
op de middag, in de spannende fina-
le werd maar nipt afstand genomen 
van de tegenstand. Onder andere 

Bart Van Peteghem op de prijsuitreiking van het 
kampioenschap wiezen in Kontich. (©R.M.)

door een tegenspeler te laten verliezen: zijn open 
miserie ging de mist in. De olijke krantenhandelaar 
van het Eenbeekeinde kon volgens hem alleen maar 
zakken, hij is tenslotte wereldkampioen, maar deed 
dat dus niet. 
Bart vertelt: “Mijn geheim? Als je niet deelneemt kan 
je niet winnen, dat is ook mijn slagzin bij lottospeel-
potten. Een helderziende voorspelde vorig jaar dat 
Van Peteghem een groot tornooi ging winnen en 2 
lottowinnaars zou hebben. 1 op 2 is al juist, want ik 
heb de titel binnengehaald in ’t kaarten”, aldus Bart.

Het kunstwerk en juweel (mét diamant) werd uitge-
reikt door de sympathieke én deelnemende burge-
meester Bart Seldeslachts (N-VA) uit Kontich. – (D.D.

ALBUM PINK FLOYD
BIJNA 50 JAAR OUD

Darkside of the Moon
Over Pink Floyd en 
zijn drijvende kracht 
en songwriter Roger 
Waters zijn dikke 
boeken geschreven.  
Wij kunnen daar niets 
aan toevoegen,  en-
kel er iets uitlichten 
wat bepalend is ge-
weest voor zijn muzi-
kale exploten.
Waters heeft zijn vader nooit gekend,  
want hij was vijf maanden oud toen 
die sneuvelde in W.O. II.  Hij heeft dit 
trauma tot in den treure toe in zijn 
muziek verwerkt,  wat hem nogal eens 
werd verweten, want beschouwd als 
navelstaren.  Daar valt iets voor te zeg-
gen,  maar het is wel een  universeel 
en actueel thema; dat behoeft geen 
verdere uitleg tegenwoordig …
Zijn favoriete thema heeft hij het 
mooist onder woorden gebracht in 
1973, op het PF album ‘The Dark Side 
Of The Moon’. 
Kippenvelnummer: ‘Us and Them’ 
Us, and them  /  And after all we’re only 
ordinary men / Me, and you / God only 
knows it’s not what we would choose 
to do / Forward he cried from the rear 
/ And the front rank died / And the ge-
neral sat, and the lines on the map / 
Moved from side to side // Black, and 
blue / And who Knows which is which 
and who is who // Up, and down /   And 
in the end it’s only round and round, 
and round / Haven’t you heard it’s a 
battle of words  / The poster bearer 
cried / Listen son, said the man with 
the gun / There’s room for you inside 
// Down, and out / It can’t be helped, 
but there’s a lot of it about  / With, wit-
hout / And who’ll deny it’s what the 
fighting’s all about / Out of the way, 
it’s a busy day / And I’ve got things on 
my mind / For want of the price of tea 
and a slice / The old man died.

Henry Trebellac
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Of je nu het gras gaat maaien, de heg moet snoeien of de bladeren van je oprit wil verwijderen.
Met Karcher tuingereedschap doe je het snel, grondig en gemakkelijk,
En danzij de krachtige accu's, doe je het zelfs zonder lawaai of hinderlijke kabels.

  Luchtdebiet: 330 m³/u    
      Luchtsnelheid:  250 km / u

       LBL 4 Met battery set

       Kniplengte: 60 cm
     Tandafstand: 26 mm

        Luchtdebiet: 220 m³/u    
           Luchtsnelheid:  210 km / u

LBL 2 Met battery set
Snoeidiameter: 33 cm
Toerental: 7000 omw/min

Kniplengte: 45 cm
Tandafstand: 18 mm

               Kniplengte: 50 cm
           Tandafstand: 22 mm

HGE 18 - 45 Met battery set HGE 36 - 60 Met battery setHGE 18 - 50 Met battery set

LTR 18 - 25 Met battery set LTR 18-30 Met battery set LTR 36 - 33 Met battery set
Snoeidiameter: 25 cm
Toerental: 9500 omw/min

Snoeidiameter: 30 cm
Toerental: 7800 omw/min

LMO 18 - 33 Met battery set LMO 18 - 36 Met battery set LMO 36 - 40 Met battery set

Volume opvangbak: 35 L
Geschikt voor: 250 m²

Volume opvangbak: 45 L
Geschikt voor: 350 m²

Volume opvangbak: 50 L
Geschikt voor: 550 m²

Maaibreedte: 33 cm
Maaihoogte: 35 - 65 mm

Maaibreedte: 36 cm
Maaihoogte: 30 - 70 mm

Maaibreedte: 40 cm
Maaihoogte: 20 - 70 mm

LMO 36 - 46 Met battery set
Maaibreedte: 46 cm
Maaihoogte: 20 - 70 mm
Volume opvangbak: 55 L
Geschikt voor: 650 m²

Antwerpsesteenweg 104           
9080  Lochristi

www.megadeschacht.be

STIL & KRACHTIG ZONDER KABEL   ZONDER BENZINE

279,- 389,- 549,- 629,-

GRASMAAIERS OP ACCU

GRASTRIMMERS OP ACCU

129,- 149,- 269,-

18 v18 v 36 v 36 v

18 v 18 v 36 v

18 v 36 v

BLADBLAZERS OP ACCU

149,- 259,-

HEGGENSCHAREN OP ACCU
36 v18 v 18 v

159,- 189,- 339,-
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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 !! 

met proevertjes,
koffie,
gratis wedstrijd
en speciale aanbiedingen

woensdag, donderdag en vrijdag 13:30 - 17:30
zaterdag 10:00 - 12:30 en 13:30 - 17:30

oxfamwereldwinkels.be/destelbergen-heusden

Dendermondesteenweg 525 Destelbergen
(shop-in-shop in Kringwinkel Open Plaats)

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)

ACV RICHT IN:
Info-avond betaalbaarheid pensioenen

Lang leve
de vergrijzing
Op donderdagavond 19/05/2022 om 20.00 
organiseren de ACV-afdelingen van Oos-
takker, Desteldonk en Sint-Kruis-Winkel/
Mendonk een info-avond voor alle leden 
die bezorgd zijn over hun eigen pensioen. 
Deze info-avond gaat door in het OCO, 
Pijphoekstraat 30 in Oostakker.
Gastspreker Patrick De Boosere is professor 
aan de VUB. Gespecialiseerd in demogra-
fie, vergrijzing, internationale migratie en 
ongelijkheid in gezondheid en sterfte
Tijdens zijn uiteenzetting verlost hij  je van 
een hoop bijgeloof: dat langer werken no-
dig is om de pensioenen betaalbaar te hou-
den en zulks ook niet meer dan redelijk is, 
gezien de stijgende levensverwachting. We 
moeten beseffen  dat er een monster is dat 
je kostbare levenstijd aan het opvreten is, 
het monster dat men gemeenlijk de neoli-
berale economie noemt.  Ingehamerde 
mythes worden weerlegd. Patrick schetst  
de onthutsende geschiedenis van hoe de 
neoliberale logica overheden en instellin-
gen heeft ingepalmd. Tot slot pleit hij tot 
een warm pleidooi voor een andere econo-
mie, een op mensenmaat. Deze info-avond 
wordt gratis aangeboden en iedereen ont-
vangt eveneens een gratis drankje.
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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

33.790 euro
                  btw incl.
18 km

Diesel
107 kW (145 PK)

Fiat Scudo - L3 H1 - NAVI + CAMERA + AIRCO

NEW

28.990 euro
15 km

Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Golf 1.5 TSI Life - NIEUW - NU LEVERBAAR

NEW

43.900 euro
15 km

Diesel
120 kW (163 PK)

Isuzu D-Max LSX Automaat - HARD TOP STYLE

NEW

36.490 euro
15 km
07/2021
Elektr./Benzine
169 kW (230 PK)

Hyuandai Tucson 1.6 T-GDi HEV - Full Hybrid

NEW

17.299 euro
10 km
12/2021
Benzine
51 kW (69 PK)

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

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

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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Tekst, foto’s, repro’s: Ivan NimmegeersKoninklijke Rieslingstrijd in 
New York State (Deel 1)

Riesling over de wereld
Voor vele wijnliefhebbers is Riesling de ultieme witte 
druif. Deze Duitse druivensoort is geschikt voor een 
breed scala aan stijlen, van kurkdroog tot rijk en weel-
derig. Het is een meester in het tentoonspreiden van 
een gevoel van plaats, of  dat nu strakke, mineraalrijke 
voorbeelden uit de Moezel in Duitsland zijn of  pittige 
versies vol met verfrissende tonen limoenzesten uit 
Clare Valley in Australië.  Zijn oorsprong ligt in Duits-
land (24.000 ha), maar Riesling heeft zich met groot 
succes verspreid naar de Verenigde Staten (5.000 ha), 
Oostenrijk en de Elzas in Frankrijk (3.500 ha), verder 
weg naar Australië (3.000 ha), Oostenrijk (2.000 ha), 
Italië, Canada Nieuw-Zeeland, Chili en anderen, zoals 
Zwitserland, Nederland en België. Er is zo’n 55.000 
hectaren Riesling aangeplant in de wereld.

Panelleden
Moderator Jamie Goode is een Londense wijnschrij-
ver, auteur en jurylid en hij levert regelmatig bijdra-
gen aan diverse publicaties over de hele wereld. Jamie 
heeft een PhD in de plantenbiologie en was vóór het 
publiceren van de toonaangevende wijnwebsite wine-
anorak.com (https://wineanorak.com/) uitgever voor 
een aantal jaren. Caroline Furstoss, geboren in Colmar 
in de wijnhoofdstad van de Elzas, is een sommelier 
met jarenlange ervaring in het beheren van wijnpro-
gramma’s voor de meest gerenommeerde restaurants in 
Parijs. In 2016 lanceerde ze een familiebedrijf  en een 
geïnnoveerd platform genaamd sommelier particulier 
(https://www.sommelierparticulier.com) waar klanten, 
particulieren en professionals, wijnen en diensten van 
sommeliers kunnen kopen. 
“Allereerst ga ik Oskar Bynke voorstellen, die sinds 
2007 mede-eigenaar is van Hermann J. Wiemer, dat is 
een van de belangrijkste wijnhuizen in de Finger La-
kes. Oskar komt oorspronkelijk uit Zweden. Een land-
bouwkundige met een MSc in landbouweconomie , die 
daarvoor werkte in de wijnbusiness bij Diageo en Hen-
nessy in New York City,” opent Jamie. “Mijn beurt om 
Nova Cadamatre voor te stellen. Ze zit sinds 15 jaar in 
de wijnbusiness en werd in 2017 de eerste vrouwelijke 
wijnmaker. Dus ze verdeelt nu haar tijd tussen de Fin-
ger Lakes waar zij en haar familie hun wijn de Tresle 31 
hebben, die we vanavond gaan proeven en de Napa in 
Californië waar ze directeur wijnmaken is voor Robert 
Mondavi,” vult Caroline aan. “Als derde in ons panel 
hebben we Kelby Rusell, die een heel interessant CV 
heeft. Kelby’s achtergrond is dat hij in het orkestma-
nagement studeerde, wat wel cool is. Maar hij stapte 
over naar wijnmaken. Hij is een inwoner van de Finger 
Lakes. Zijn eerste klus was bij Fox Run op Seneca Lake 

en het meest recent, sinds 2012, dat is nu negen jaar, is 
hij hoofdwijnmaker van Red Newt Cellars, dat is een 
ander toonaangevende Finger Lakes wijndomein,” stelt 
Jamie het derde panellid voor.

Vinifera overleven in strenge klimaten
“Kelby, kun je ons iets vertellen over het belang van Dr 
Frank en het ontstaan van Vinifera,” vraagt Jamie. “Het 
verbaast mensen te ontdekken dat Finger Lakes eigen-
lijk een heel oud wijngebied is in de context van de 
VS. De aanplant begon in de jaren 1820 en vervolgens 
door de tweede helft van de 18e eeuw of  19e eeuw in 
het bijzonder aanzienlijke aanplant. Miljoenen flessen 
methode mousserende werden van inheemse druiven 
gemaakt. Dat eindigde allemaal met de drooglegging. 
We zijn eigenlijk heel wat verschuldigd aan Dr. Frank 
die in de jaren 1950 met deze experimentele Vinifera-
aanplantingen kwam die hij had ervaren in Oekraïne. 
Hij wou Vinifera laten overleven in barre klimaten. 
Dus vestigde hij zijn eigen wijndomein in de vroege ja-
ren ‘60 - midden jaren ‘60 en bewees dat aanplant van 
Riesling en Chardonnay in de regio mogelijk was dat is 
de reden waarom je ziet deze twee als zeer belangrijke 
aanplant nog steeds ziet tot op de dag van vandaag,” 
vertelt Kelby.

New Yorks Finger Lakes diepe meren
“Oskar, kun je uitleggen waarom deze meren zo be-
langrijk zijn voor de wijnbouw in de regio?,” vraagt 
Jamie. “Seneca Lake en Cayuga Lake zijn fascinerend 
diep. Zo is bijvoorbeeld Seneca Lake meer dan 200 
meter diep. Omdat ze zo diep zijn, zullen ze het kli-
maat rond de omliggende gebieden matigen. Ze zullen 
niet bevriezen in de winter. Het klimaat hier is nogal 
koud en als we koud zeggen, specifiek zeer koud in 
de winter. Het is een binnenlands klimaat. Je hebt vrij 
warme zomers, maar ook zeer koude winters. Daarom 
hebben we potentieel schadelijke effecten op de wijn-
stokken voor de winter, maar zelfs duidelijk voor de 
lente, vorstschade. Maar wat er bij deze meren gebeurt, 
is dat de temperatuur er constanter blijft en dat er dus 
een luchtstroom en luchtuitwisseling vanuit het meer 
is waardoor het klimaat matigt en de wijngaard rond 
de meren landbouwkundig levensvatbaar maakt voor 
de teelt van Vinifera, de seizoenen verlengt en de wijn-
stokken beschermt. Daar zijn deze meren voor en dat 
is echt de reden waarom we Vinifera in dit gebied kun-
nen telen en het creëert dit zeer specifieke klimaat. De 
andere meren in het noorden hebben natuurlijk ook 
invloed op de weerpatronen enzovoort om het gebied 
iets droger te maken,” aldus Oskar.

Mozaïek van bodems
“Kan een van de drie wijnmakers uitleggen wat het ver-
schil is in terroir dat jullie hebben in de Finger Lakes. 
Is het homogeen of  hebben jullie verschillende soorten 
bodems?,” vraagt Caroline. “Dat komt door de ijstijd 
of  hoe de meren gevormd zijn. De bodem is zeer di-
vers over het hele gebied, dus denk maar aan toen die 
gletsjers zich terugtrokken zo’n tien- elfduizend jaar 
geleden. Ze lieten alles vallen wat ze hadden opgepikt 
en zo kun je heel verschillende bovengronden en bo-
demstructuren hebben, maar de ondergrond is allemaal 
leisteen uit het Devoon-tijdperk en dat is dus overal 
vrij consistent, hoewel de diepte tot dat gesteente in 
het hele gebied nogal verschilt. Dan heb je natuurlijk 
ook nog of  je aan de oost- of  de westkant van het meer 
zit, omdat dat de richting van de invloed van de zon 
verandert en of  je aan de noordkant van het meer zit of  
aan de zuidkant van het meer.  Het zuidelijke uiteinde 

van het meer is veel steiler, bijna Moezelachtig, en het 
noordelijke uiteinde van het meer is zachter glooiend 
en ik vergelijk dat altijd een beetje met het verschil 
tussen de hellingen in Elzas en deze in Moezel,” zegt 
Nova. “En als je hier door het gebied rijdt, als je ooit 
op bezoek komt, zul je zien dat het op bepaalde plek-
ken een mozaïek van bodems is. Je ziet dennenbomen, 
je ziet zilverberken, je ziet grazende koeien en daartus-
sen wijngaarden, precies gebaseerd op wat Nova zegt, 
deze diversiteit van bodems die we hier hebben,” vult 
Oskar aan.

Koude temperaturen tot -25°C
“Is er iets aan de hand dat Riesling eigenlijk een van de 
variëteiten is die in staat is om zeer lage temperaturen 
te overleven en ik heb gezien dat ze winterdiepten tot 
-25°C kunnen overleven, wat een beetje lager is dan 
sommige van de andere Vinifera. Ik denk dat som-
migen gevoeliger zijn dan andere en ik denk dat veel 
zal afhangen van de manier waarop het winterseizoen 
ingaat. Kan je lager gaan bij een lange, langzame accli-
matisatie van de wijnstokken aan de winter dan als het 
snel gaat naar zeer lage temperaturen?,” vraagt Jamie. 
“Ja, dat klopt, ik bedoel het afnemen in de winter is 
belangrijk. De sneeuwval is belangrijk, maar de Riesling 
is meer koudetolerant in de winter. Daarom hebben we 
(we proberen ze vandaag niet) maar het is merkwaardig 
dat Cabernet Franc het goed doet in deze regio. Rijpen 
is eigenlijk niet altijd onze grootste zorg. We kunnen 
Merlot laten rijpen. Maar de vraag is of  je Merlot de 
winter kan laten overleven. Dat is een heel existentiële 
manier om ernaar te kijken, maar het helpt je wel bij het 
nemen van beslissingen in de wijngaard,” aldus Kelby.

Wijnstijlen
“Laten we het eens hebben over stilistische keuzes, als 
het gaat om Riesling maken. Misschien begin ik met jou, 
Nova. Wat voor keuzes maak jij? In de regio kan je heel 
wat wijnhuizen tegenkomen, die een iets zoete (off-dry) 

Vorige maand belichtte ik in Wegwijs de nobele 
druivensoort Riesling aan de hand van de webinar 
‘New York State of  Wine: Riesling: The Noble One’ met Paul Grieco van woensdag 8 juni 2021. Met 
de webinar ‘New York State of  Wine: Riesling Battle Royal met moderator Jamie Goode’16 november 
2021 zette de New York Wine & Grape Foundation Riesling van New York naast voorbeelden uit 
topregio’s over de hele wereld, waarbij zowel de gemeenschappelijke kenmerken als de verschillende 
benaderingen van wijnbouw en vinificatie worden verkend. De panelleden van deze laatstgenoemde 
webinar waren sommelier Caroline Furstoss en de wijnmakers Nova Cadamatre (Tresle 31), Kelby Rusell 
(Red Newt Cellars) en Oskar Bynke (Hermann J. Wiemer). 
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Wellingstraat 12 - 9070 Heusden 
www.roidesrois.be

Wellingstraat 12 - 9070 Heusden 
www.roidesrois.be

Riesling en een droge (dry) Riesling in hun portfolio 
hebben. Wat doen ze nog meer? Er lijkt een voorliefde 
te zijn voor beide verschillende soorten stijlen.  Wat zijn 
je keuzes als het gaat om het maken van wijn?,” vraagt 
Jamie. “Ik probeer echt te zien wat de wijnoogst me 
geeft en mijn wijnbereiding te laten afhangen van de 
wijnoogst. Dus we proberen een volledig droge Ries-
ling te maken en dus is de 2019 een uitstekend voor-
beeld van onze klassieke stijl. In 2018 eindigden we met 
nogal wat botrytis en dus eindigde die een beetje zoeter 
dan we historisch hadden gemaakt. Ik vond dat die wijn 
echt goed werd ontvangen en dus in 2020 splitsten we 
het programma in zowel een droge stijl als een demi-sec 
stijl. Dit jaar was zo’n uniek jaar, ik eindigde met wat 
fruit dat echt speciaal is en ik maak een late oogst stijl 
met inheemse fermentatie. Dus het hangt echt af  van 
wat ik krijg van het oogstjaar. We beginnen met te zeg-
gen we gaan een droge wijn maken, maar ik wil nooit 
op een dogma blijven zitten als het oogstjaar me iets 
anders geeft om mee te werken waarmee ik een betere 
wijn kan maken”, aldus Nova.
“Oskar, neig je naar droge wijnen of  speel je graag 
met wat restsuiker om een evenwicht te vinden tus-
sen zoet en zuur?,” vraagt Jamie. “We maken alles 
van extra brut, vroege pluk mousserende Riesling tot 
trockenbeerenauslesestijl. Dus je zult zien dat we bijna 
14, soms 15, verschillende Rieslings maken. We heb-
ben een groot areaal aan Riesling en veel verschillende 
partijen en hoewel wat Nova zegt, het ook een beetje 
afhangt welke site wat geeft. Maar ook terug naar wat 
Nova zegt, we moeten ook flexibel zijn. We zitten op de 
grens van wat mogelijk is om te verbouwen, we hebben 
soms uitdagende wijnjaren, soms geweldige wijnjaren, 
soms grillig weer. Je zult zien dat we verschillende wij-
nen maken, afhankelijk van het oogstjaar. Maar je zult 
zien dat de meesten van ons proberen om de Finger 
Lakes te laten zien met een droge stijl van Riesling en 
we zijn misschien niet degene die jaagt op de droogste 
Riesling bij Wiemer, maar dat is wat de regio het meest 
vertegenwoordigt. Nogmaals, we zijn niet bang voor de 
suikers en maken ook spätlese,” stelt Oskar.

New York tegen de wereld
“Deze sessie is getiteld als een Riesling Battle Royal. 
We moeten Finger Lakes in de context van de rest van 
de wereld zetten. Komt Finger Lakes door de test? Wie 
maakt de beste Riesling? Caroline, ik denk dat ik je een 
rondleiding geef  in de wereld van de Riesling, want ik 
denk dat jouw positie is, je bent een soort van tegen-
wicht voor de Finger Lakes. We hebben 3 niet-Finger 
Lakes wijnen hier om te proeven. Dus wat denk je van 
een snelle tour door de wereld van Riesling. Welke denk 
je dat je favoriete regio’s zijn?,”  vist Jamie Goode bij 
Caroline.  “Ik ben erg trots op mijn regio en Riesling 
is de koning van de regio, we hebben ook onze buren 
in Duitsland, waar ik vaak ga voor het proeven, vooral 

in Rheinhessen of  Moezel. Ik moet zeggen dat het ter-
roir en de bodem me in Finger Lakes interesseerden, 
want in de Elzas hebben we veel verschillende soorten 
bodems. Riesling is voor mij echt de meest interessante 
druivensoort om deze verschillen te laten zien. Deze 
granietachtige, kalkachtige of  vulkanische uitdrukking 
komt het best tot zijn recht in Riesling. Dus Finger La-
kes is voor mij iets heel ver weg. In Frankrijk zijn we erg 
op Franse wijnen gericht, dus ik proef  graag Riesling 
uit Europa en ik heb ook in het buitenland gewerkt, 
dus ik heb wel wat kennis gemaakt met Australische 
Riesling, die ik ook erg waardeer. Ik moet zeggen dat de 
Finger Lakes voor mij een vrij nieuwe regio is. Ik moet 
toegeven. Ik ben erg opgewonden om deze proeverij 
met u allen te doen,” aldus Caroline.

Spectrum van verschillende Rieslings
“En hij doet dat ook nog eens in verschillende zoet-
heidsgraden, ik ken geen enkele druif  die dat van zoet 
tot kurkdroog voor elkaar krijgt. Je hebt nog steeds die 
terroirkwaliteit in termen van het feit dat de wijnen 
verschillend smaken, verschillende planten op verschil-
lende plaatsen. Het andere ding is dat mensen zelden 
Riesling mengen met andere druiven, omdat hij vrij 
uniek en onderscheidend is en het is ook niet een druif  
waar je echt ooit mensen aantreft die nieuw eikenhout 
gebruiken. Dus daarmee wordt het terroir niet verdoe-
zeld, dus ik vermoed dat dat komt door de manier van 
wijnmaken en het feit dat hij smaak kan ontwikkelen 
terwijl hij zijn zuurgraad behoudt. Je kunt volledig rijpe 
rieslingdruiven hebben met een pH van 2,8 of  2,9. 
Dus die regio’s zou ik ook Oostenrijk noemen, denk 
ik. Oostenrijk is echt interessant voor Riesling en in 
Canada gebeurt er volgens mij wat goeds in Niagara.  
Dicht in de buurt qua klimaat van de Finger Lakes en 
qua locatie, maar heel verschillende uitdrukkingen en 
de Okanagan (nvdr. een gebied in de Canadese pro-
vincie British Columbia) maakt ook een aantal heel 
serieuze Riesling. En dan hebben we nog de staat Wa-
shington, die we moeten noemen, omdat Washington 
State zich sterk heeft gemaakt voor Riesling, met name 
Château Ste Michelle. Zij hebben veel Riesling Festi-
vals georganiseerd.  Er is een heel interessant spectrum 
van verschillende Rieslings over de hele wereld en van 
alle grote variëteiten denk ik dat Riesling degene is die 
misschien wel het breedste aantal klimaten overspant. 
Je hebt zeer koele klimaten zoals in Saarland en in de 
Moezel. En je hebt de Claire-vallei, waar een warm kli-
maat heerst en de wijnen verschillend zijn, maar ze zijn 
allemaal interessant en dat vind ik ook fascinerend,” 
aldus Jamie. 

Houtrijping en hout van de wijnstok
“Ik denk dat we een vraag hebben en dat is iets wat ik 
wil bespreken over de houtrijping voor Riesling. Is deze 
druivensoort tolerant voor een houtrijping. Ik heb nu 2 

voorbeelden hier in de Elzas. Het is heel erg nieuw op 
een klei-kalkachtige en mollige bodem waar enige hout-
rijping misschien mogelijk is, afhankelijk van het type 
barrique dat je kunt kiezen, maar ik heb het geproefd, 
ik moet zeggen dat het gloednieuw is.  Ik heb een paar 
goede voorbeelden van zijn Riesling geproefd, maar je 
moet echt de juiste plaats en het juiste hout kiezen,” 
aldus Caroline. Maar Jamie countert: “Ja, de vraagsteller 
heeft het over het hout van de wijnstok. Bedoel je de 
leeftijd van de wijnstok? Maar het is hoe dan ook een 
goed antwoord. Ik vind het een hele goede vraag, ook 
al is het niet een vraag die zij stelde. Want natuurlijk 
werd wijn in Duitsland van oudsher gemaakt in foudres 
of  vaten van duizend liter, maar veel mensen gaan weer 
over op het gebruik van grotere formaten neutraal ei-
kenhout, omdat je interessante dingen kunt doen met 
een langere rijping op de lie. Ik weet dat Ernst Loosen 
een aantal fantastische dingen heeft gedaan met het 
jarenlang verouderen van Riesling primaire droesem 
met een aantal van zijn Grosses Gewächs wat prach-
tig smaakt, het is bijna alsof  hoe langer opgevoed, hoe 
zuiverder de wijnen op een of  andere manier worden,” 
verduidelijkt Jamie. “In het algemeen is het hout van de 
Riesling wijnstok dikker dan het meeste andere hout. 
Dus daarom is het koudetolerant,” zegt Oskar. “En het 
is niet zozeer de leeftijd van de wijnstok zelf, maar het 
is de feitelijke schors, de verharding van de stokken en 
de tolerantie van de knoppen die helpt om de oogst van 
volgend jaar te beschermen,” vult  Nova aan.

Volgend nummer van Wegwijs ‘Koninklijke 
Rieslingstrijd in New York State (Deel 2, 
met de winnaars van de Royal Battle en de 
proefnotities van Ivan Nimmegeers.
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