Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden
Volgende editie verschijnt tussen 23/6 en 2/7, teksten dienen binnen
te zijn 12/6 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.

9070

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert
Wegwijs, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker

Druk:

Nr. 123 - JUNI 2022

0478 97 87 11, e-mail: info@dewegwijs.be

HUIS VERKOPEN ? VAAK KENNEN WIJ DE KOPER AL!
✔
✔
✔

Snelste verkoop aan beste voorwaarden
Gratis schatting bij verkoop
Discrete verkoop mogelijk

WWW.IMMO-ZONE.BE

Geen verkoop = geen commissie

✔
✔
✔

89% van de panden verkocht binnen de maand !
Verkoopt gemiddeld elke 3 dagen een woning

LAARNEBAAN 48 - HEUSDEN - T. 09-231 75 92

Heraanleg Antwerpsesteenweg
eert Nikita - blz. 18-19

Komt een juwelier aan huis?
Ontdek Christiaan Van Bignoot zijn 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

Dorpskerk neemt deel
aan Openkerkendag - blz. 43

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

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon
Dames & Heren & Kinderen
Enkel op afspraak !
Zondag en maandag gesloten
Sint-Baafskouterstraat 109 - Sint-Amandsberg
09 228 228 2 / 0487 467 826
dimi.shaw@gmail.com hairservicedimitri.be

MONDO
DESTELBERGEN

Tarief in het salon :
Wassen + snit : 19 euro
Wassen, snit en brushing : 30 euro
Aan huis: +6 euro

Pizza Mondo Destelbergen
Resto & Take-away
Dendermondesteenweg 500
Destelbergen
www.pizzamondo.be

Public37 37 500
09

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
17u30-22u00
17u30-22u00
17u30-22u00
17u30-22u00
17u30-22u00
17u30-22u00

LEVERINGEN op vrijdag, zaterdag
en zondag van 17u30 tot 21u45

Thuislevering vanaf 20 euro

- 5 EURO
MONDO

DESTELBERGEN

BIJ AANKOOP VANAF 20 EURO

(niet geldig voor bestellingen aan huis)
BRENG DEZE KORTINGSBON MEE
EN KRIJG 5 EURO KORTING

enkel vrijdag, zaterdag, zondag (17u30 - 21u45)

Maximum één bon per bestelling.
Enkel geldig in Pizza Mondo DESTELBERGEN.
Niet cumuleerbaar met andere promoties of
kortingen.

ON 0479.256.808

Wij maken vrijblijvend een analyse van uw verzekeringen

09 210 9001
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En nog veel verenigingsnieuws verspreid in deze editie.
Veel leesplezier!

Werken mee aan ‘Wegwijs9070’

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

TE KOOP
Volledige inboedel: meubels, electro, huisraad, (bloem)potten, pannen, glazen en tassen, boeken enz. Interesse? 0496 21 36 11
TE KOOP
Infraroodsauna te koop.
Type N9090 500W; zo
goed als nieuw, zuinig
in energieverbruik.
Aangekocht aan 1660
euro; vraagrpijs 1000
euro. Tel. 0473 61 17 17.
Kom kijken of ophalen
in Destelbergen.
TE KOOP
Sportkledij en schoenen Nike in nieuwe
of zeer goede staat.
Schoenmaat 38,5. Kledij
small.
Prijs 5- 10-15-30 euro.
Tel. 0474-841786
TE KOOP
Bierkruiken uit verzameling gekleurd aardewerk. Reeks boeken vanaf 2 euro/stuk, o.a.
kookboeken. Info: 09-228 30 14

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

9070
Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Jeroen Callebert
Medewerker layout
info@dewegwijs.be

Manu Debruyne (D.D.)
Free-lance Journalist
manu.debruyne@telenet.be

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist

Editie Sint-Amandsberg

TE KOOP
Tuin: krabber
Gardena 9 cm
(nieuw/10 euro),
wereldreisstekker
(adapter) Skross
(nieuw/20 euro), kinderen:
tafelhangstoeltje, buggy,
3-wielertje.
Info: 09 230 44 88
TE KOOP
Verzorgingsbed (met motor), beuk, 1 p., weinig gebruikt. Met lattenbodem én matras
Tempur. Prijs o.t.k.
Info: 09 230 90 69 of 0479 20 54 40
TE KOOP wegens sterfgeval
Wasmachine Zanussi in goede staat 75
euro. Verwarmingsvuur op aardgas
Prijs 200 euro. Info: 0486 478002
TE KOOP GEVRAAGD – GEZOCHT
Ik zoek comfortabele, degelijke (lichte)
opvouwbare rolstoel. Alsook lichte
hometrainer. Graag aan mooi prijsje aub.
Info: 0496 79 46 14

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

Sticker ‘WegwijsOK’
In de brievenbussen waarop een sticker gestickertjes80x40mm_500stuks.indd 1
7/05/18
kleefd is met vermelding ‘geen reclamedrukwerk’/‘geen reclamefolders’, mogen wij geen
Wegwijs bussen. Indien dit bij u het geval
is, en je wil Wegwijs wel ontvangen, kan je
steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen (Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker of via
mail: info@dewegwijs.be). Wij komen dan
een sticker ‘Wegwijs’ op uw brievenbus kleven, zodat onze uitdragers weten dat ze daar
wél een Wegwijs mogen steken. - Redactie.

17:24

Ellen Van Laere
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 schriftelijke 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.
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RUIMDIENST DE MEURICHY-RAMAN
LEDIGEN AALPUTTEN SEPTISCHE EN REGENPUTTEN.
ONTSTOPPEN EN REINIGEN VAN AFVOERBUIZEN
Dendermondesteenweg 825

9070 Destelbergen

0495-36 94 85

www.edm-r.be

info@edm-r.be

Dirk Brossé krijgt ook in eigen gemeente eerbetoon
Door de problemen rond corona, we vallen duidelijk in herhaling,
kon de viering en of het concert voor 40/60 van Dirk Brossé de
voorbije twee jaar niet plaatsvinden. Maar geen nood, in juni krijgt de
‘ereburger’ van onze gemeente toch nog zijn eerbetoon.
Dirk Brossé voorstellen aan de inwoners
hoeft nauwelijks want “The Maestro” is
inmiddels over de hele wereld beroemd,
hij is echt een internationale dirigent en
muziekcomponist. Officieel zou hij veertig jaar in het muziekvak zitten, maar doe

er nu al maar twee jaar bij, en Dirk is ook
geen 60 meer, maar inmiddels al twee jaar
ouder. De tijd vliegt dus, maar gelukkig
heeft die geen impact op onze ereburger.
Wat weinigen weten is dat Dirk Brossé zijn
carrière ooit begon in de KOGH naast de
opleiding in de muziekacademie
uiteraard, en dat is heus wel veel
langer geleden want hij was toen
al vlug een jonge trompetsolist.
Hij woonde toen nog in Heusden bij zijn ouders in de Magerstraat, met een tuin die uitgaf
op de Kollebloem in de Leenstraat. Dirk dankt een deel van
zijn carrière aan zijn boezemvriend Octave Landuyt, de kunstenaar-ereburger die hem vaak
inspireerde. Wij hadden ooit de
eer Dirk Brossé zijn allereerste
interview te doen, toen nog voor
de krant Het Volk.
Het gemeentelijk eerbetoon aan
Dirk Brossé kunnen we onderbrengen in twee delen. Zondag
12 juni om 11 uur is er in de Kollebloem een interview dor presentatrice Fien Sabbe, ook al een
Heusdense. In een intieme setting leer je daar de internationale
dirigent beter kennen. Als afsluiter wordt de unieke pizza Brossé
geserveerd die altijd op het menu staat in het Italiaanse restaurant Etna van Matteo Evangelista
aan de Dendermondesteenweg.
Er is voorzien in enkele proevertjes. De toegang voor “Meet the

Maestro” bedraagt 10 euro, 2 euro voor
Uitpas met kansentarief.
En dan is op donderdag 16 en vrijdag 17
juni, telkens om 20u in de Heilig Kruiskerk
in Heusden “PrimaLa Musica” o.l.v. Dirk
Brossé waarbij het Vlaams kamerorkest samen met sopraan Elise Caluwaerts twee
concerten zal spelen gekend als “Pulse
of Joy”. Op het programma staan tal van
nummers, gaande van Beethoven over de
Amerikaanse schilder Thomas Moran tot
popwerk van Avicii, en eigen meesterwerken over de stilte na WO I tot de wereld
van een kinderziekenhuis. Toegang 35 euro, 7 euro voor Uitpas met kansentarief.
Meer info via de gemeentelijke cultuurdienst: cultuur@destelbergen.be of tel.
09/218.92.78. – (D.D.)

Kapsalon
Jessica
Te koop
in Heusden
• Villa op ruim perceel
met prachtig uitzicht !
• Instapklaar !
• EPC: 267 kWh/m²
• Richtprijs: 470.000 euro

WENST U OOK UW
EIGENDOM TE VERKOPEN OF TE

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

Ook via fb
of mail jessicavervust@hotmail.be

DAMES - HEREN - KINDEREN
OPENINGSUREN:
Open dinsdag en vrijdag van 8 tot 19 uur
Zaterdag: 8 tot 16 uur. Maandag gesloten.
Woensdag en donderdag last minute afspraak
mogelijk na telefonische afspraak

VERHUREN? AARZEL NIET ONS
TE CONTACTEREN:

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

Wegwijs kan je
nu ook volgen op facebook
en instagram.
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IMAM PRESS- & GIFT SHOP
DAGBLAD KRANTEN WINKEL - DESTELBERGEN DORP

Tel. 09-228

93 46

Dendermondesteenweg 459 - 9070 Destelbergen (dorp)
(naast Belfius, rechtover gemeentehuis)
OPEN 6 TOT 20 UUR - Zaterdag: 7-20 UUR
Feestdagen 10-18 uur. Zondag gesloten.

TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN - LOTTO
TELEFOONKAARTEN
BUSKAARTEN - PUZZELS - SUDOKU
GEKOELDE DRANKEN - IJSJES

Maandwandeling Damvallei:
Libellenwandeling in de Bochten

FUZE-TEA: 6 soorten

2 KOPEN + 1 GRATIS

AANDACHT: aangepaste datum !
We wandelen met gids Luc via “De Naakte”, het jachtterrein van
keizerlibellen en oeverlibellen, naar de Bochten. Daar zoeken we
vroege glazenmakers, glassnijders, smaragdlibellen en waterjuffers.
Een verrekijker is zeker handig ! We besteden extra aandacht aan de
water- en moerasplanten, vooral bij nat weer.
Afspraak op zondag 19 juni om 14.00uur. Samenkomst aan ASANTI (Schipgrachtstraat 2); indien nodig: parking bij de Fit Out (Damvalleistraat 40, Destelbergen). Waterdicht schoeisel aanbevolen.
De wandeling is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.
Inschrijving is noodzakelijk!

Oproep aan de bevolking !

Openingsuren
Politie Destelbergen

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.

Kerkham 3e - 9070 Destelbergen
Tel. 09/363.72.72 (dringend: 101)
Maandag, vrijdag: 09u00-12u00
dinsdag 13u30-18u30, woe 13u00-17u00

Onthaal op afspraak: scan de QR-code of via www.politie5418.be

Dond., Zat., Zon- en feestdagen: gesloten

Li-O

s

product

GROOTHANDEL
Li-0=

Abadi
MT condensed
Scherpe
prijzen
Papierwaren
- Verpakking
products =
Abadi
regular

Chloorstabil 30 kg

29,95 euro,

info@lioproducts.be
excl. btw, incl. statiegeld
www.lioproducts.be
bij het terugbrengen van deze lege
bidon, inclusief afsluitdop,
0471-840
Donkerblauw
: C100,614
M90, Y10, zw 0
geven we 5 euro terug
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WIJ LEVEREN
GRATIS
AAN HUIS

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

Chiro Destelbergen vierde 75-jarig bestaan
In het weekend van 23-24 april heeft
de Chiro van Destelbergen (Sint-Paulus & Malpertuus) het 75-jarig bestaan
gevierd. Dat startte met een begroeting van de oud-leiding van alle generaties, gevolgd door livemuziek op
een podium, een hapje en een drankje en een tentoonstelling van het eigen foto-archief. Op zondag werden
Een groepsfoto van de leiding, met in hun
midden twee van de oudste leidsters die op
het feest aanwezig waren.

de benen onder de tafel geschoven en
serveerde men warme beenhesp met
frietjes tijdens een eetfestijn. De leden
zelf zorgden voor entertainment en er
werd getoond wat ze in hun mars hebben tijdens een talentenjacht ‘Chiro
Dé’s got talent’. In de rand van het gebeuren werd een “Generatie 75”-trui
uitgebracht die door velen werd aangeschaft. Chiro Destelbergen is een gemengde
jeugdbeweging die elke zondagnamiddag activiteiten voorziet (vanaf
14u.) op de terreinen aan
de Kerkkouterrede. De
werking bezit een onderverdeling volgens leeftijd:
Prutskes, Speelclub, Rakwi, Tito, Keti en Aspi. Tijdens de viering van 75 jaar
Chiro kwam een delegatie van het schepencollege
en jeugdschepen Eva Rombaut overhandigde een
mooie cheque namens de
gemeente. – (D.D.)
Nr. 123 - Juni 2022
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Win een bon van 120 euro geschonken
door Restaurant Hof Van Heusden
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, The Cave,
De Lage Vuurse, Bistro-B en ook van Lingerie Het Vijgeblad,
Lingerie Aphrodite, Bloemisterij Poelman-Vandevelde, De Korf
beleefwinkel, Broodjeszaak Huis Desmet
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 JUNI bij ons binnen zijn. Adres:
Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30
9041 Oostakker

We vroegen aan onze lezers:
Welke cursus geniet uw voorkeur ?
A. EHBO cursus
B. Cursus zelfverdediging
C. Cursus reanimeren

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:
A. .................. %
B. .................. %

Tip: som van
A, B en C moet
steeds 100 % zijn !

C. .................. %
Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan
onze wedstrijd: ....................

Oplossing vorige keer
A. De kerstman
B. De paashaas
C. Sinterklaas

20%
22%
58%

Maandag gesloten
Dinsdag 17-21 uur
Woensdag 11u30-13u30 en 17u-21u
Nr. 123 - Juni 2022

Uw naam:............................................................
Adres:..................................................................
......................................................................
Tel. of gsm:..........................................................

Marc Geers,
Simon De Corte,
Frans Nijs,
Liesbeth Willems,
Bert Willems,
Els Lootens,
De Schoenmacker,
Willy Careel,
Ghiselle Vermeire.
Proficiat !

Winnaar werd Melissa Van Trappen
uit Heusden (20, 22, 58). Ze mocht
haar waardebon van 100 euro
afhalen bij Broodjeszaak Desmet in
Destelbergen. Proficiat !

9070

GEGEVENS DEELNEMER:

Wonnen
ook waardebonnen:

Er waren 182 deelnemers!

6

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.

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

Ontdek onze nieuwe
badmodecollectie

© PAIN DE SUCRE

Lingerie en badmode in grote cupmaten
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.

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be
Nr. 123 - Juni 2022
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Jezuïeten, Vlaamse meisjes, Duitse en Poolse soldaten

Kasteel Succa heeft een geschiedenis
die ver teruggaat in de tijd
Er mogen nu al wat restauraties plaatsvinden aan kasteel Succa, want het is
duidelijk ook een van de oudste en mooiste kastelen van onze gemeente. Om er
alles over te vernemen kan je er best het “Kastelenboek” van Louis Gevaert en
Maria De Groote eens bijnemen.

Wij zijn bij onze opzoekingen naar de oorlogsjaren in de gemeente, ook op wat interessante details gestoten die gelinkt
worden aan het waterkasteel Succa. Los van
het feit dat de Duitse bezetter en de Poolse
bevrijders er een tijdelijk onderkomen hadden, en vooral genoten van de mooie site
en omgeving, hebben we ook ontdekt dat
er zo’n tweehonderd jaar geleden ook nog
zo’n 33 jezuïeten verbleven hebben in Succa. Die kregen daar duidelijk hun geestelijke en spirituele opleiding. Blijkbaar omwille
van de rustige omgeving. Aan de achterkant van de kerk in Destelbergen is er zelfs

een grafsteen voor de drie in Destelbergen overleden jezuïeten. Henri Fonteyne
overleed op 8 februari 1816, Joannes Van
der Biest overleed op 25 juli 1817 en Henricus Malevé overleed op 4 augustus 1817.
“Wellicht kort erop waren ze verplicht om
te verhuizen naar Gent”, zo vernamen we
van heemkundige Louis Gevaert.
Wij kregen de tip van André Cnockaert,
een jezuïet uit Heverlee, maar oud-inwoner
van Destelbergen. Hij had dat ook gelezen
in het boek ‘Juiste Woord’ van Pater Lodewijk Brouwers s.j. die ook het boek schreef
over ‘De Jezuïeten te Gent 1585-1773,
en
1823-heden(1979)’.
Daaruit leerden we dat
de Jezuïeten in Succa
hun opleiding kregen.
Uiteraard is dat geschiedenis die gezien het feit
dat het tweehonderd
jaar geleden was, minder
gekend is bij ons.
Dichter bij ons, in de
Tweede
Wereldoor-

log was kasteel Succa ook lange tijd het
onderkomen of de huisvesting van de
Arbeidsmeisjes. Dat was een bepaalde ‘collaboratie-beweging’, namelijk V.A.V.V.-V.J.,
wat staat voor Vrijwilligen Arbeidsdienst
Voor Vlaanderen, Vrouwelijke Jeugd. In
die tijd sprak men duidelijk niet van kasteel Succa, maar van kasteel Bergenkruis,
maar het ging wel om hetzelfde kasteel dat
omwald was door water. Die Vrijwillige Arbeidsdienst was een gevolg van het feit dat
de Duitse bezetter al in 1940 werd geconfronteerd met een reeks problemen zoals
de massale werkloosheid in ons land. Daaruit vloeide een tewerkstellingsplan voort
dat volledig in het licht stond van de Arbeitseinsatz zoals men die in Duitsland ge-

Enkele beelden van de opleiding van de meisjes van de
Vrijwillige Arbeidsdienst in Succa en Destelbergen. (repro D.D.)

DIRK MOREAU
hekkens • mechanisatie • balustrades
trappen • metaalschrijnwerk • lassen
constructie & herstelling

NU OOK:

Mooi
&
degel
ijk
werk

BRANDHOUT TE KOOP

De Moor Nancy
DAMESKAPSTER
AAN HUIS

Goudenhandwegel 40 • 9070 Destelbergen • gsm: 0494 15 28 67

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be
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woon was. Zo ontstond in november 1940
in Vlaanderen ook de Vrijwillige Arbeidsdienst. De Vlaamse afdeling van deze
organisatie stond onder de leiding van directielid Van Thillo van de firma Gevaert
in Mortsel. De Arbeidsmannen van de
VAVV werden vanaf november 1940 vooral ingezet bij het ruimen van puin, hulp
aan geteisterden, maar de vrouwen die
na één jaar in actie kwamen werd meer
nobele zaken voorgehouden zoals families in nood helpen. En dat gebeurde ook
in Destelbergen vanaf februari 1942. Er
waren in Vlaanderen veel van die afdelingen, maar een tamelijk grote afdeling
kreeg er in Succa onderdak. Elk arbeidsmeisje moest voor aangeworven te worden een getuigschrift van goed gedrag en
zeden kunnen voorleggen, en gezien hun
leeftijd (18-25 jaar) ook een toelating van
de voogd of ouders. Het opleidingskamp
waarin ze terechtkwamen omvatte eerst
vier weken specifiek en taakgericht onderricht. Ze kregen kosteloos inwoon en
kregen daar ook een kleine vergoeding
voor van 3 tot maximaal 5 frank.
Er heerste discipline bij de arbeidsmeisjes want dagelijks begonnen ze met een
vlaggegroet, waarna ze hun taken toebedeeld kregen. Uit wat wij nog vernomen hebben en gelezen in het Jaarboek
44 van de Oost-Oudburg (2007) gingen
sommige van die arbeidsmeisjes ook in
buitendienst. Bedoeling was hulp in het
huishouden van grote gezinnen aan te
bieden. Ze waren ook vaak aanwezig in
de gemeenteschool van Destelbergen bij
de bedeling van eten en soep. Maar ze
moesten altijd in de loop van de namiddag terugkeren. In het domein van het
kasteel kregen de meisjes ook les in naaien, leren koken en allerlei taken. Ze kregen ook ontspanning met volksmuziek en
volksdansen. Een van de taken was ook
om het kasteel te onderhouden. In totaal zouden zo’n honderd meisjes in het
kasteel en domein Succa gewerkt hebben in de periode tussen 1942 en de zomer van 1944. Ze waren er plots allemaal
weg toen de bevrijding van de gemeente plaatshad met de Poolse tankdivisie.
De Polen hadden er dan een herstellingswerkplaats voor hun tanks en pantservoertuigen. – (D.D.)

CD&V Destelbergen-Heusden deelt snelheidsstickers uit
Omdat het soms niet duidelijk is welke snelheid geldt in sommige straten, heeft de
CD&V van Destelbergen-Heusden een goed initiatief uitgewerkt, nl. de verspreiding
van “snelheidsstickers”. Met die stickers van 30 en 50 km wil men chauffeurs
attent maken op de maximumsnelheid die in een straat van toepassing is. De
bestuursleden van de locale afdeling delen nu snelheidsstickers uit in de gemeente.
“In sommige woonstraten wordt er
dikwijls te snel gereden. Soms zijn het
hardleerse snelheidsduivels die de wijk
onveilig maken, maar meestal zijn het
chauffeurs van goede wil, die nog eens
extra attent moeten gemaakt worden op
het snelheidsregime in de straat. Daarom
deelt CD&V gratis snelheidsstickers uit aan
de inwoners”, vertelt Carolien Ongena.
Door op de zijkant van je grijze of groene
container een sticker te plakken, worden automobilisten erop attent gemaakt
om de maximumsnelheid te respecteren.
Omdat de containers slechts op sommige

momenten langs de weg staan, vallen ze
juist meer op dan vaste verkeersborden.
De mosterd haalde CD&V bij de noorderburen. In Nederland wordt dit dikwijls
toegepast.
Wat misschien minder gekend is blijkt nu:
de politiezone in de regio heeft recent
een verplaatsbare zwarte container in
gebruik genomen, met daarin een flitscamera. Daar staat zeker geen sticker op om
u te verwittigen. Maar misschien mochten
we dat niet bekendmaken. Een identieke
zwarte container met flitscamera wordt
ook al een tijdje in Gent gebruikt. – (D.D.)

Bestuursleden van CD&V met de stickers die
op de containers kunnen geplaatst.

Luxe nieuwkuis & was:

LA BAHÍA
Dendermondesteenweg 913
(Gouden Hand) - Destelbergen
Open van
dinsdag tot en met zaterdag

NU OOK B-POST PUNT
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Thuisverpleging met een hart
Regio:
Destelbergen, Heusden, Lochristi
Voor nieuwe aanvragen of inlichtingen,
kan u steeds bij ons terecht via onderstaande kanalen:
0496 80 36 29 [7/7 bereikbaar tussen 08:00u - 20:00u]
info@destelbergen-care.be / www.destelbergen-care.be

Algemene schilderwerken - Binnen en buiten
Behangwerken - Plamuur- en gyprocwerken
Gevelrenovatie - Vloerbekleding

Onze troeven:
kleinschalig team
frequente bijscholingen
jarenlange ervaring + referentie verpleegkundigen
24/7 ondersteuning bij palliatieve zorgen

GRATIS ADVIES EN PRIJSOFFERTE
Belgiëlaan 46 - 9070 Destelbergen
info@schilderwerken-gyssels.be

Ontdek ons
ook op

Geslaagde workshop keramiek schilderen

ontspannende workshops aan waar geen
voorkennis of ervaring voor nodig is. Tijdens onze workshops kan er geschilderd
Femma9070 hield op dinsdag 26 april een creatieve avond
of geglazuurd worden. Elk beeld is met
met het Destelbergense Kreamiek.
de hand afgewerkt en doordat de cursist het zelf schilMarleen van Femma9070 : “Wegwijslezers aan komt het leven terug op
dert of glazuurt, bekom je een
zien maandelijks onze flyer verschijnen met gang. Het deed dus vooral
uniek stuk. Corona heeft er bij
wat we onze leden en sympathideugd om samen te
ons wel heel zwaar ingehakt.
santen aanbieden. Bedoeling is
komen in ons clubWe waren dan ook heel blij
om vrouwen uit de buurt te lehuis zonder masker of andere toen Femma9070 vroeg om een cursus te
ren kennen, te ontspannen, een
belemmeringen en een leuke, geven en zijn hier met heel veel enthousileuke avond te bieden, iets te legeslaagde avond met succes te asme op ingegaan.
ren en vooral elkaar te ontmoemogen organiseren!”
De gezamenlijk georganiseerde avond
ten. Door corona hebben alle
Francisco van Kreamiek:
stond open voor zowel leden als niet-leverenigingen zware tijden mee“Kreamiek bestaat sinds 4 jaar den van Femma9070. In totaal namen 13
gemaakt, ook Femma9070. Stilen biedt op het Eenbeekeinde enthousiaste dames uit de buurt het penseel op en schilderden een zelfgekozen beeld. De reacties van de
deelnemers waren uitsluitend positief. Voor zowel Femma9070 als
Kreamiek dus een heel geslaagde
Contacteer me voor een vrijblijvend gesprek
• Zit je met twijfels of vragen over je huidige job?
avond na een moeilijke corona-pe• Ben je gestresseerd of gespannen?
riode.”

Lig jij in de knoop met je loopbaan?
•
•
•

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.
Met VDAB-loopbaancheques betaal je
slechts 40 euro voor 4 uur coaching
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carine.dewulf@bettermindsatwork.com
0479 73 15 40
Park Ter Heide 14, 9070 Heusden
bettermindscoaching.com/coach/
carine-dewulf/

Het EERSTE gesprek is
gratis via deze QR-code
www.bettermindscoaching.com

Wie meer wil weten van Femma9070 of Kreamiek kan terecht
op onderstaande webpagina’s:
Voor Femma9070: www.femma.
be/nl/groep/destelbergen-9070 of
www.facebook.com/femma9070
Voor Kreamiek: www.kreamiek.be
of www.facebook.com/kreamiek

DE GROOTSTE KEUZE IN KWALITEIT !

TOTALE UITVERKOOP*
*vanaf 20 mei 2022, wegens werkzaamheden

KINDEREN:
ROMAGNOLI
RONDINELLA
RED RAG
TERRE BLEUE
PERCHE NO?
TRACK STYLE
TWINS
ELI
PAPANATAS
DAMES:
GABOR
ARA
DANIELE TUCCI
FLORIS VAN BOMMEL
SOFTWAVES
THREE6FIVE
DLSPORT
CATWALK
NERO GIARDINI
JHAY
PEDRO MIRALLES
VOLTAN
HEREN:
FLORS VAN BOMMEL
FLUCHOS
NERO GIARDINI
SEBAGO
ARA
GIORGIO
RIVER WOODS
OLIVIER STRELLI

RONDE PRIJZEN IN ONZE TENT !

Ruime keuze in
DAMES-, HEREN- EN
KINDERSCHOENEN

-20%

-30%

-40%

-50%

Dorp-Oost 107 - 9080 Lochristi
www.lorenti.be
dinsdag tot vrijdag 9u00-12u00 en 14u00-18u00
Zaterdag: 09u00, doorlopend tot 18u00
Zondag: 10u00-12u00

-10% OP DE NIEUWSTE ZOMERCOLLECTIES !
Nr. 123 - Juni 2022
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FIJNE VAKANTIE !

N-VA Destelbergen-Heusden
N-VA Destelbergen-Heusden heeft nieuw bestuur
Begin mei koos de locale afdeling van de
N-VA een nieuwe voorzitter en secretaris. Dat was een gevolg van het feit dat
uittredend voorzitter Christ De Baere
om professionele redenen zijn mandaat
niet kan verlengen. Hij wordt opgevolgd
door de ambitieuze Herwig Van Wilderode met Aalsterse roots en wat nieuw
in Destelbergen. Bruno Casteur volgt nu
Pieter Van Damme op als secretaris, schepen Koen Van Hende blijft ondervoorzitter. Ook enkele andere functies kregen
nieuwe verantwoordelijken: Francisco
Bermejo zorgt voor de ledenadministratie, gemeenteraadslid Hildegard Van

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Secretaris, nieuwe voorzitter en ondervoorzitter
van N-VA Destelbergen-Heusden.

Rompu zorgt voor organisatie en Emmanuel Anciaux voor de communicatie.
De financiën blijven in handen van Raymond Roels en voor de jongerenwerking
wordt Laetitia Anciaux bijgestaan door
Simon Bervoets. Verder vervolledigen
schepenen Eva Rombaut en Wim Raman, raadslid Dora Van Lyssebettens, Sofie Daninck, David Cottenie, Piet Velghe,
Christ De Baere, Pieter Van Damme en
Sigurd De Knijf het lijstje met bestuursleden. Het nieuwe bestuur wenst alle
uittredende bestuursleden te bedanken
voor de jarenlange inzet en de mooie
momenten samen.

JA,
OK
JA,
OK

9070
Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

DINSDAG 14 JUNI
WOENSDAG 15 JUNI
DONDERDAG 16 JUNI

9070
Editie Sint-Amandsberg
Actualiteitskrant
voor Destelbergen-Heusden

stickertjes80x40mm_500stuks.indd 1
Editie Sint-Amandsberg

v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.1
zet-werk@telenet
info@dewegwijs.b

v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.1
zet-werk@telenet
info@dewegwijs.b

Bekijk ook vorige edities van

stickertjes80x40mm_500stuks.indd

1

Wegwijs & Attentie digitaal op

1+1
gratis

onze website
www.dewegwijs.be
onder de rubriek ‘archief’.
Met dank aan
webmaster ‘Hepto’
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uit Heusden.

XAVIER HEEFT ALLES

Uw ontmoetingsplaats voor events, seminaries,
teambuilding, studio, coffeebar
Op 21 april werden we uitgenodigd in de nieuwe zaak ‘Xavier’ aan de
Damvalleistraat te Destelbergen. Eigenaar Johan Van Damme en event manager
Laura Neirinckx verwelkomden ons met een mini-ontbijtje en drankje. Johan sprak
met passie over het concept. Ook burgemeester Elsie Sierens, Wim Raman en Koen
Van Hende (én Wegwijs) waren aanwezig op de persvoorstelling.
Op de historische site van het vroegere Solarium is nu ‘Xavier’ gevestigd. Niet zomaar
een ‘coffeebar’ want deze vernieuwde zaak
heeft veel meer te bieden. Burgemeester
Sierens en schepen Raman zijn fier dat hun
gemeente dergelijke locatie kan aanbieden.
Terecht. Met een ‘petanque-moment’ werd
Xavier dan officieel ingehuldigd. En schepen Raman benadrukte dat er hier een héél
uitgebreid aanbod is. Even opsommen...

EVENTS
Of je nu een after-work, vergadering, jubileum wil organiseren. Er is altijd een passend concept. Zowel voor grote als kleine
groepen. Je kan zowel kleine ruimtes als de
volledige locatie huren. Per halve of volledige dag. Het interieur is als het ware een
wereldreis, van Japan tot Zweden. Dé rode
draad: design furniture.
Alle technische voorzieningen zijn aanwe-

zig: beamers, geluidsinstallatie, overal wifi,
maar ook aan ontspanning is gedacht. Met
zicht op de prachtige vijver kan je een spelletje petanque spelen tussendoor. Of eventjes genieten op het ruime terras.
PODCASTS
Wil je een huiselijke plek vinden om je podcasts op te nemen? Of heb je ambitie om
filmopnames te realiseren? Dan is Xavier in
Destelbergen de multifunctionele locatie
die je zoekt. Onze design studio heeft verschillende ruimtes waar je in alle sereniteit
je opnames kan laten plaatsvinden.
Bij Xavier gaan design en een comfortabele
werksfeer hand in hand. Zo vind je bij ons
in elke hoek een spot waar je gefocust kan
werken. Dat kunnen presentatoren Liesbeth
Imbo en Riadh Bahri beamen.
COFFEE CORNER
Je kan altijd in onze coffee corner terecht
voor een flat white of dubbele espresso. De
Japans geïnspireerde materialen geven de
koffiehoek en bar een warm en huiselijk gevoel.
Lokale samenwerkingen zijn belangrijk.
Onze preferred partners komen dan ook allemaal uit de buurt.
FIETSERS
Maar niet alleen bedrijven zijn er welkom.
Ook occasionele fietsers of wandelaars, voor
een korte break, en ook verenigingen kunnen hier terecht voor zowel een koffie als
voor een feest.
Klaar om Xavier te bezoeken?
Xavier is vlot bereikbaar. De ligging aan de
afrit van de R4 in Destelbergen is een absolute troef. Er is parking voor de deur en een
fietsknooppunt nabij.
Meer weten?
Solariumdreef 7 - 9070 Destelbergen
Tel. 09 274 45 66
Email: hello@xavier-events.be

Nr. 123 - Juni 2022
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ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

Didie OCV

Zorg dat je niet in een koude zetel zit. Zorg dat je je niet
met koud water moet wassen in de winter.
Wij onderhouden uw centrale verwarming. Na de
reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.
Voor info of afspraak: Didie.ocv@gmail.com
0499-47 71 87 (tss. 13 en 17 uur) - Facebook: Didie OCV

KORTINGSBON

-20
euro

bij onderhoud
van uw chauffageketel
(max. 1 bon per onderhoud)

73ste
BRUISENDE FEESTEN
Van 8 tot en met 11 juli
Eenbeekeinde Destelbergen
Optredens van o.a. Partie Party,
Rudy Hammond & The Blue Ladies,
Yves Segers
Eetfestijnen - Prijskaarting
Wielrennen – Bingo
Oldtimer Tractoren Treffen en Rondrit
Kindernamiddag met Poppentheater
Pedrolino - Feestelijke Avondmarkt
Het volledige programma vindt u in de
volgende editie van Wegwijs.

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

‘Dinner & Dance’
Eerstvolgende: 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
14
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van 8 t.e.m. 11 juli 2022 organiseren
wij reeds voor de 73ste keer “Bruisende
Feesten” op het Eenbeekeinde te Des-telbergen. Voor de avondmarkt die dit jaar
doorgaat op maandag 11 juli 2022 zijn
we nog op zoek naar extra standhouders.
De markt start om 17u en duurt tot 22u.
Aan wie of wat denken we ?
Wij zoeken mensen uit de wijde omgeving die hun producten willen uitstallen. Verenigingen die hun activiteiten
kenbaar willen maken, kunstenaars of
ambachtslui die hun handgemaakte kostbaarheden willen tentoonstellen en/of
verkopen, plaatselijke middenstanders
die hun waren op onze markt willen aanbieden enz.
Inschrijven kan bij Dany Mus:
0477/13 81 23 of dany.mus@telenet.be

Busstelplaats Destelbergen
uitgekozen als eerste
e-stelplaats
De Lijn heeft drie plaatsingsprocedures opgestart voor de aannemingswerken op de
eerste stelplaatsen voor elektrische bussen.
Destelbergen, Kortrijk en Genk-Winterslag
werden door de raad van bestuur goedgekeurd om de voorbereidende werken uit te
voeren. Vanuit deze stelplaatsen zullen in
het voorjaar van 2023 de nieuwe elektrische
bussen in de dienstregeling opgenomen
worden. Voor de busstelplaats aan de Dendermondesteenweg in Destelbergen is dat
alvast een hele eer. De Lijn zet volop in op
vergroening om zo bij te dragen aan een
gezonder en duurzaam Vlaanderen. In een
volgend nummer komen we hier op terug.
– (D.D.)

Sven Coolens is terug in het Heusden
VRIJDAG 3 JUNI - VANAF 18 UUR

HEROPENING CAFE PICASSO
Hooistraat 26 - Heusden
Sven is back !
Na een avontuur in Spanje
keert Sven
terug achter ‘zijn’ toog
in Café Picasso !
Alle dagen open
vanaf 10 uur.
Gesloten op woensdag
Sven is zijn streken nog niet verleerd !
Hij hoopt ‘zijn’ vaste klanten terug te zien na bijna 3 jaar !
Vanaf 18 uur: GRATIS TAPAS + AMBIANCE VERZEKERD !

!
E
E
R
T
N
E
S
I
T
GRA

19u30: KURT BURGELMAN

stelt zijn nieuwe CD voor !

+ promo bier “biezebaaze”
Proef het in Café Picasso !
Nr. 123 - Juni 2022
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Bloemisten uit Destelbergen waren actief in Floraliën
Dat Heusdenaar Sander Vercamer voorzitter is van de Koninklijke
Maatschappij voor Land- en Plantkunde zoals de Floraliën Gent
genoemd worden, zal er wellicht niet vreemd aan zijn, maar dat er
ook nog wat bloemisten uit onze gemeente aan de jongste Floraliën
hebben deelgenomen is wellicht minder gekend.
Dat de jongste uitgave een succes was
heb je allicht al in de media vernomen,
maar er zijn ook prijzen gegaan naar inzendingen die een locaal tintje hebben.
De hydrangea’s van Guido Sonneville uit
de Dendermondesteenweg 696 waren alvast een mooie blikvanger in de Floraliënhal. Hydrangea is de Latijnse naam
van wat wij kennen als hortensia. Guido
en Rita Sonneville is een vaste deelnemer
aan de Floraliën, een specialist van vader op zoon, want zes jaar geleden was
hij er ook aanwezig met een uitgebreide
collectie hydrangea’s. Nu had Sonneville
er een afzonderlijke stand met rode, roze en blauwe en nog groene hortensia’s
waarmee hij de mooie bloemen in de kij-

De inbreng van onze locale bloemisten
en het PCS uit Destelbergen mocht zeker
gezien in de Floraliën. (D.D.)
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ker zette met een heel mooie opstelling.
Van de familie Sonneville is geweten dat
de grootvader de kweek van hydrangea’s
in Destelbergen introduceerde kort na de
Eerste Wereldoorlog, maar dat is een verhaal dat ver teruggaat in de tijd. Voor zover wij weten voeren ze nu nog altijd de
bloemen uit naar verkopers uit het buitenland. Ooit waren hortensia’s uit Destelbergen de bloemen die het vermaarde
tennistornooi van Wimbledon mochten opsmukken. Ook de hortensia’s in de
dorpskerk waren vaak van de familieleden Sonneville.
Rudy Raes uit de Haenhoutstraat pakte in
de plantentuin uit met een bloemenperk
met sunpatiens, een grote groep kleurige
bloemen die hij speciaal voor de Floraliën had in bloei gekregen. Raes Bloemzaden werkt samen met andere bloemisten
(o.a. Fleurig, Patrick Naudts, Sonneville)
en is een topbedrijf dat zich specialiseert
in o.m. zaaigoed en één- en tweejarige
bloemen, maar het bedrijf is ook vooral
gericht op het buitenland en vooral de
professionele bloemenmarkt. Het is ook
een wereldvermaarde specialist inzake
primulaveredeling. Zijn variëteiten zijn
vaak te zien op internationale beurzen in
heel de wereld. Privé kan je er geen zaaigoed kopen, de zaak richt zich immers
naar de professionele groothandel en export.
Een heel mooie stand in de Floraliën betrof die waaraan het PCS uit de Schaessestraat in Destelbergen (Proefcentrum
voor Sierteelt) aan meewerkte, maar dan
in functie van de Vereniging van Vlaamse Azaleatelers. Met de azalea’s in alle
mogelijke kleuren haalden ze een eerste
prijs voor de mooiste plantenverzameling
inzake azaleateelt. Dit was echt wel een
heel grote stand die duidelijk de aandacht trok.
Azalea’s zijn een begrip
in onze regio, zoals hydrangea’s een specialiteit zijn.
Vermoedelijk
waren
er nog wel bloemisten
uit de gemeente, maar
Floramor (Koen Roggeman?) uit de Steenvoordestraat in Heusden
hebben we na lang zoeken toch niet gevonden. We leerden in de
Floraliën wel het bedrijf
Blommm van Paulien

Verhaest kennen dat officieel in de Kunstenaarstraat in Sint-Amandsberg huist,
maar door de verbouwing nu tijdelijk een
onderkomen heeft in de Waaistraat in
Gent. Ze leunen wel dicht bij Destelbergen aan. In de inkomhal lieten ze muzikale bloemen uit de piano opstijgen. In de
Casinozaal maakte Blommm een installatie van natuurlijk gekleurde was (op basis van planten) en bloemen. De locatie in
9040 wordt momenteel echter verbouwd.
Deze zomer starten ze met een eigen
oogstveld aan de Schuurstraat, en dat is
ook dichtbij Westveld en Destelbergen.
Vergeef ons als we nog bloemisten uit de
gemeente zouden vergeten hebben, we
deden nochtans veel moeite om ze allemaal te achterhalen op de officiële lijst.
– (D.D.)

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS
Space Star 1.2i spirit + airco SDA carplay android

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

15.490 euro

17.299 euro

15 km
2/2022
benzine
52 kW (71 PK)

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

btw incl.

NEW

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Intense - Trekhaak

20.950 euro

8.500 km
01/2021
Benzine
110 kW (150 PK)

9.500 km
04/2021
Benzine
81 kW (110 PK)

Volkswagen Golf 1.5 - TSI LIFE - NIEUW

24.990 euro

30.490 euro

14.125 km
05/2020
Benzine
85 kW (116 PK)

15 km

Fiat Scudo - L3 H1 - NAVI + CAMERA + AIRCO

Benzine
96 kW (131 PK)

Fiat Ducato Maxi L3 H2 - NU LEVERBAAR

36.950 euro

18 km

15 km

btw incl.

Diesel
107 kW (145 PK)

100% FISCAAL
AFTREKBAAR

NEW

33.790 euro

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - plus navi + camera

NEW

Toyota PROACE CITY Comfort

20.950 euro

Skoda Karoq 1.0 - TSI Style

NEW

NEW

NEW

Diesel
103 kW (140 PK)

Isuzu D-Max LSX Automaat - HARD TOP STYLE

39.990 euro

43.900 euro

3.000 km
02/2022
72 KW/98 PK
Elektr./benzine

15 km
NEW

Diesel
120 kW (163 PK)

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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Heraanleg Antwerpsesteenweg eert verongelukte Nikita
Aan de Antwerpsesteenweg, op de grens met Lochristi, zijn de
herinrichtingswerken definitief gestart. Op termijn worden ook
de andere kruispunten richting Dampoort aangepakt. Het ‘Nikitaknooppunt’ aan de Orchideestraat wordt fietsveiliger en zal blijvend
herinneren aan de 16-jarige scholier die er verongelukte. Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters én de nog
altijd rouwende familie, maakten er samen een ingetogen en politiek
nederig moment van (zie ook hiernaast).
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
- de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden - gaf samen met
de stad Gent en Farys op 19 april het startschot van de ingrijpende werken die lopen
tot aan de grens met Lochristi. De drukke
gewestweg (N70) moet veiliger worden
voor alle weggebruikers, vooral ook voor
de fietsers. Daartoe worden de volledige
zones ter hoogte van de onderscheiden
kruispunten op termijn stelselmatig aangepakt. Er komen veilige fietspaden, overzichtelijke kruispunten met conflictvrije

lichtenregeling en een verhoogde berm
om gevaarlijke afslag- en keerbewegingen
onmogelijk te maken. Die bij te sturen en
duidelijker infrastructuur is nodig om de
jachtige weggebruiker - vooral ook in het
hoofd - bij de les te houden. Tijdens het
persmoment regende het overigens overtreders die vanuit de richting Lochristi, het
afslagverbod richting oprit autostrade,
straal negeerden. Het was op de eerste dag
zeker ook wennen, maar verkeersgedrag
laat zich moeilijk temmen.
In fasen
In Oostakker komen de huidige op- en afritten van de R4
uit op twee kruispunten met
de Antwerpsesteenweg. Die
zijn ook voor de AWV druk
en onoverzichtelijk. Om de
hinder voor buurtbewoners,
handelaars en doorgaand verkeer te beperken, verlopen
de werken in fasen. Tot en
met het bouwverlof 2022 zijn
in totaal vijf fasen voorzien.
Het openingsluik voorziet in
de aanleg van enkele tijdelijke verhardingen in de Orchideestraat en aan de noordzijde van de steenweg. Die moet
het verkeer ook in latere fa-

sen mogelijk houden. In de Orchideestraat
blijft verkeer in twee richtingen mogelijk
op versmalde stroken. Op de Antwerpsesteenweg verloopt het verkeer in beide
richtingen over één rijstrook. Verkeer dat
wil afslaan naar de R4 richting Destelbergen houdt best rekening met een aantal
wijzigingen. Vanuit Lochristi kan je niet
afslaan richting oprit. Als alternatief wordt
het verkeer doorverwezen naar de R4 richting Euro Silo, om te keren aan het complex
Schansakker. Vanuit Gent is er tijdelijk geen
rechtse afslagstrook richting R4. Vanaf de
beschikbare enkele rijstrook kan men wel
nog rechts afslaan.
Farys maakt van de wegenwerken gebruik
om een gescheiden rioleringsstelsel aan
te leggen in de hele projectzone. In fase
2 t.e.m. 5 vinden de eigenlijke wegen- en
rioleringswerken in en rond het kruispunt
plaats. Tijdens fase 2 (eind april-midden
mei) is de volledige breedte van de steenweg weer beschikbaar, inclusief de afslagstrook vanuit Gent. De andere aanpassingen blijven van kracht. Na het bouwverlof
starten de werken aan de andere stukken
van de Antwerpsesteenweg. De heraanleg
is voorzien tot de zomer 2024. Aan de ingreep hangt een prijskaartje van 6,7 miljoen euro. Meer info op www.wegenenverkeer.be/oostakker.
Eric VAN LAECKE

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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Blijvende herinnering
aan Nikita Everaert
De ‘witte fiets’ van de verongelukte
scholier Nikita Everaert uit
Destelbergen, zal ook in de toekomst
het kruispunt OrchideestraatAntwerpsesteenweg beheersen.
Ook al verhuist die tijdelijk naar
een andere locatie. De bevoegde
minister legde er een symbolische
krans neer. Voor het gezin blijft het
een wekelijks toevluchtsoord om de
herinnering ‘levendig’ te houden…
Op maandag 19 februari 2018 verloor
Nikita het leven toen ze op het fietspad
richting EDUGO Campus Lochristi werd
aangereden door een onachtzame trucker die rechts afsloeg. De verontwaardiging uit vele hoeken was groot. De
deelname aan de opgezette fietswake
massaal en emotioneel. Niet in het
minst omdat het vermaledijde kruispunt - intussen al twintig jaar - op de
lijst van ‘zwarte verkeerspunten’ stond.
Het politiek ‘zwarte piet toespelen’ tussen het Vlaams Agentschap Wegen en
Verkeer en de Stad destijds deed dan
weer pijn aan de ogen en de oren. Met
Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) en dito Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) als bliksemafleiders van dienst. De uitspraak “schuldig
verzuim” klonk toen nooit zo luid. De
casus groeide uit tot het symbooldossier in de strijd tegen de zogenoemde
zwarte verkeersknooppunten in Vlaanderen. De politieke terughoudend-

heid en nederigheid tijdens het recente
persmoment sprak boekdelen. Sinds
het ontluisterend voorval doet de familie er alles aan om de herinnering aan
hun dochter en zus levendig te houden.
En blijft ze ijveren voor meer verkeersveiligheid en betere infrastructuur voor
alle weggebruikers. En de fietsers in het
bijzonder. Een passage uit ons editoriaal
van maart 2018 over de ontwikkeling
in het gebied. Citaat: “De uitdagingen
zijn niet min en vragen een duurzaam
beleid. Het is meer dan voldoende reden om er nu echt werk van te maken
en de juiste beleidskeuzes te maken. En
politieke egotripperij
overboord te gooien.
Laat het ‘offer’ door
Nikita niet tevergeefs
zijn geweest en de
jonge generaties nu
al niet bezwaren met
de term “schuldig verzuim”. Einde citaat.
Het moet gezegd, de
bevoegde
diensten
zijn toen meer dan in
gang geschoten. Tussendoor werd al ook
al een tijdelijke aanpassing van de fietslichten en de infra-

M
Specialist

structuur doorgevoerd. Vandaag laten
de fel doordachte plannen, de start van
de werken en de toekomstige aanpak
van de drukke gewestweg - ook op termijn - alvast het beste verhopen. De wil
en de mondigheid van het volk - vooral
ook van de slachtoffers - en de kracht
van de overtuiging kunnen soms wonderen doen. Het is één van de grondpijlers van onze democratie. Een geheugensteuntje voor alle politici die dat
vergeten of zelfs verleerd zijn. Alleen
zo jammer dat Nikita die niet kan meemaken…
Eric VAN LAECKE

MD - CHAUFFAGE
MIKE DOBBELS
Tel. 09 229 29 47 - Burgstraat 68 • 9070 Destelbergen
mdchauffage@telenet.be

HERSTELLINGEN CV EN SANITAIR
PLAATSEN ZONNEBOILERS
PLAATSEN VLOERVERWARMING
VERNIEUWEN SANITAIRE TOESTELLEN EN LEIDINGEN
PLAATSING CV - NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Gratis
ONDERHOUD MAZOUT- EN GASKETELS
prijsofferte
Nr. 123 - Juni 2022
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‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6
9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16
reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Seizoensmenu Braemhof

Braemkasteelstraat 6 - Gentbrugge
Vanaf
Tel. 09-231 03 16 - www.braemhof.be

2de trimester 2022

1 september:
Vanaf vrijdag 15.04.2022
Open 7 dagen op 7
DOORLOPEND
VAN NU
12 TOT
21 UUR -ZONDAG VAN 12 TOT 18 UUR
RESTAURANT BRAEMHOF
IS VANAF
OPEN
Tartaar van tonijn met gekonfijte citroen,
TEA-ROOM ALLE DAGEN VAN 14 TOT 18 UUR
VAN DINSDAG Reserveren:
T.E.M. ZONDAG.
frisse tomaat en groene asperges.
09 231 03 16 of reservations@braemhof.be
OF
WEKELIJKSE SLUITINGSDAG OP MAANDAG.
Maandag 15 augustus vanaf 12 uur
Rundsmignon “Pot-au-feu.”

Asperges
suggesties
Zomer-brunch
van de chef
Reservaties:

8,00 euro/pp
gebakjes,
vers fruit, verschillende soorten ijs …
***

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

la flamande-met
70 Asperges
euro peràvolwassene
30 euro per kind vanaf 3 jaar

natuuraardappelen (9 stuks)31,50 euro/pp
Volgende brunch:
***zondag 18 september: zie www.braemhof.be
Asperges met mousseline, gerookte zalm en
natuuraardappelen
33 euro/pp

Niet op de openbare weg gooien aub - v.u. Luc Van Heule, Dendermondesteenweg 41, Destelbergen

***
Zeeduivel met asperges à la plancha geserveerd met
puree en afgewerkt met een
pesto van raketsla.
Tel. 09/231.03.16 of via mail: reservations@braemhof.be
vanaf woensdag 13 April tot vrijdag 17Juni
OF
Verwelkoming met hapjes aan tafel
Roulade
van
parelhoen
met seizoensgroenten
~
Voorgerecht
en
afgewerkt
met
een sausje
Koud en warm voorgerechtenbuffet
Asperges
à
la
flamande
(6
stuks)
van gekarameliseerde xeres.
Scampi brochette - rundscarpaccio - 1/2 babykreeft - Saladebar
21,00 euro/pp
~
OF
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:
Wok
van
de
chef
met
seizoensgroenten.
**
Vlees: Merguez, saté, barbecueworst, gemarineerd kippenhaasje
***
Asperges met mousseline
gerookte
zalm
(6 stuks) beenham,
		
Spek,en
côte
à l’os, lam,
gebraiseerde
Chocolade moelleux met warme kersen
23,00 euro/pp
Vis: Tongrolletjes
- Forel - Sardines - Salade- en aardappelbuffet
en vanilleijs.
~
**
OF
Kaas- en dessertenbuffet
Aspergesoep met snippers van gerookte
zalm 			
Sorbet trio van exotische vruchten.
met o.a. chocolademousse, crème brulée, assortiment mini-patisserie,
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

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)
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FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR NA EEN TELEFOONTJE !!

PROMO

Op alle BBQ'S & vuurschalen

-10%

PROMO
BBQ Master Touch GBS 5750

Niet van toepassing op promo's

€ 329,-

GRATIS
Art.: 182944

Gevogeltestomer
+
Kevlar bbq handschoenen

Art.: 196064

twv. 120€

Art.nr. 119238
Art.nr. 119240

KAMADO GRILL XL 60

€ 824,- ipv € 915,-

Vuurschaal Large : €80 ipv € 89,Vuurschaal Xlarge : €194 ipv € 215,-

Art.nr. 119234
Art.nr. 119235
Art.nr. 119236
Art.nr. 119237

KAMADO GRILL L 55

€ 743,- ipv € 825,-

Vuurschalen

Dia 60cm : €98 ipv € 109,-

Dia 70cm : €116 ipv € 129,Dia 80cm : €135 ipv € 150,-

Dia 100cm : €224 ipv € 249,-

Art.: 207535

PLANCHA C100
Cortenstaal

Art.: 207532

Met open sokkel voor houtopslag
Art.: 207531

€ 1.526,- ipv € 1695,-

Art.: 185626
BORETTI
BARILO 2.0 Houtskool BBQ

€ 404,- ipv € 449,-

PROMO
€ 999,-

+
Art.: 213430

Gasgrill freestyle 425 DSIB

4 RVS hoofdbranders
SIZZLE ZONE , infrarood zijbrander

Inclusief accessoire pakket :

Bamboe zijtafel snijplank
Roker-box voor hitteverdeler
houtsnippers
gietijzeren grillplaat
windshield sizzle zone
Robin Schulz schort + BBQ saus

ANTWERPSESTEENWEG 104 , 9080 LOCHRISTI
Openingsuren: MA tot ZA van 08.00 U tot 18U
Nr. 123 - Juni 2022
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Nieuwe loopomlopen van start
met veertig deelnemers

Enkele beelden van de start van de nieuwe
loopomlopen in de Kollebloem in Heusden.

Bloemschikavond
Femma9070 organiseert een bloemschikavond “Lentecreatie” op donderdag
16 juni 2022 in het clubhuis, Bredenakkerstraat 27 in Destelbergen om 19u30.
Mevrouw Nancy Van Camp zal ons begeleiden.
Meebrengen: Stuk plastiek om de tafel
te beschermen, een zakje om groenafval
mee te nemen, schaar, aardappel mes,
schort, vod, klein groen zoals bv.buxus,
eucalyptus, pistache, lavendel, taxus 1
soort of een mengeling.
Inschrijven voor 2 juni via vergeylen.
marleen@skynet.be of 09/228 80 29
Prijs: 34 euro met Femmapas, 40 euro
zonder Femmapas
22
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Destelbergen-Heusden wil zijn inwoners duidelijk aan het sporten krijgen want er zijn nu al
drie bewegwijzerde loopomlopen. Er is er eentje in Destelbergen, en deelgemeente heeft er
sinds kort zelfs twee. Eentje van 5,2 en eentje
van 7,2 km. Start-to-runners zijn welkom op
dinsdagavond. Vanaf 26 april werd in de Kollebloem het jongste initiatief gestalte gegeven
door sportschepen Demeyer samen met vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen Philippe Van De Velde en de loopcoaches
Frank en Hans. Er daagden bij de start
van “start to run” al meteen zo’n veertig
deelnemers op. Versta daaronder vooral
mensen die van nul beginnen, want geoefende lopers moeten niet meer starten
die zijn al goed bezig. De schepen vertelde dat het initiatief in Heusden hem
nauw aan het hart ligt, want dat hij enkele jaren geleden bij zijn revalidatie ook
van nul moest herbeginnen met sporten.
De loopomloop in de Kollebloem staat
duidelijk aangegeven op een startpaal.
Naast het parcours voor lopers, zijn er
ook al uitgestippelde routes voor ruiters
en voor skeelers. De voorwaarde was om
voor 70% op onverharde wegen te lopen, iets wat met enkele procentjes werd
gemist in Heusden. Maar geen nood, de
beide bewegwijzerde routes kunnen na
wat oefening ook perfect aansluiten op
de Destelbergense omloop die start aan
het Damvalleimeer. Op termijn kan wie
dat wil in de gemeente zo’n 20 km. afleggen als men de loopomlopen wat goed
leert kennen. Noteer dus: elke dinsdag
en donderdag afspraak om 19 uur in de
Kollebloem in de Leenstraat in Heusden
om samen te lopen op onverharde wegen. – (D.D.)

LIN’S LINGERIE
TRAMSTRAAT 48 - 9070 HEUSDEN - 09/278.24.78

TOTALE UITVERKOOP
Vanaf 20/05/2022 - Wegens einde huurcontract en verhuis

LINGERIE - NACHTMODE
ONDERGOED
DAMES & HEREN

ALLE BIKINI’S

-50%

-30%

SLIPS: 5 €
SHORTY’S: 7,50 €

BADPAKKEN, TANKINI’S DAMES
BADMODE HEREN

-30%

SLOGGI: 3 + 1 GRATIS
(Uitgezonderd basiscollectie en collectie voorjaar 2022)

In memoriam Jacques Sonneville
Eind april is Jacques Sonneville (87), de oud-voorzitter
van de Bloemistengilde en
jarenlang lid van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ter
Sneeuw plots overleden. Jacques Sonneville was een bekend figuur in Destelbergen.
Hij zorgde jarenlang voor de
bloemen en de verfraaiing in de dorpskerk en werd daar vorig jaar nog voor
gevierd met het gouden ereteken van

Sint-Bavo door bisschop Lode
Van Hecke. Jacques was een
tijdlang ook bestuurslid van
voetbalclub FC Destelbergen
en actief in het sociale weefsel
van nog enkele verenigingen
in de gemeente. Jacques was
gehuwd met Angèle Burgelman en had nog één gehuwde
zoon Jonas en kleinzoon Fabio. Twee
dochters, Marieke en Sigrid waren al
eerder overleden. – (D.D.)

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

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

Ruimdienst

Cornelis

LEDIGEN
SEPTISCHE PUTTEN
•
ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN
Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden
Brusselsesteenweg 212 - Wetteren
09-369 91 35 - 0495-49 19 21

satie
info & reali

s

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

dviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal
		
mail:
Apotheek Careels (Greta)
		
gsm :
		
Website:
		
Kantoor:

jo.maris@davinci-cf.be
0497/51.54.71
www.davinci-cf.be
Groenstraat 32 - 9070 Destelbergen

Evergem
Merelbeke
Nr. 123 - Juni 2022

09 357 43 49
09 223 64 00
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ROMMEL
M
arkt
zONdag
26 juni
2022

Van 9u
tot 17u
ts
ndplaa
a
t
s
/
€5

Emiel Lossystraat
Asterdreef,
destelbergenstraat
Cécile Cautermanstraat
9040 Sint-Amandsberg

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

ZALIG WONEN IN
GENTSE NOORDRAND
Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

koop nu aan 6% BTW
slpk-app.
LAATSTE 1
aar
nu beschikb

20 duurzame
appartementen

ruime ﬁetsenstalling
met groendak

warmtepompen
& zonnepanelen

www.highwayresidence.be | verkoop@highwayresidence.be | 0800 50 118
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Heb je nieuws
(speciale verjaardag,
jubileum, viergeslacht,
feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar
de redactie van Wegwijs:

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

Trivali bouwt websites en webshops
die ondernemningen laat groeien!
Het Digital Agency Trivali, een moderne naam voor een
webbureau, heeft om meerdere redenen een goede
zaak gedaan door zich te vestigen in het al gekende
‘Feestpaleis’ in Beervelde. Iedereen kent het gebouw en
het webbureau van zaakvoerder Kristof Vercruyssen,
zelf woonachtig in Destelbergen, heeft met z’n 15 jaar
ervaring, een goede faam met klanten zoals Confederatie
Bouw, Tailormade Logistics en Park van Beervelde. Maar
ook de “kleine zelfstandige” is er zeker welkom.
“Trivali bouwt niet alleen websites, webshops en webplatformen,
maar we blijven ze ook onderhouden en uitbreiden tot jaren na de
initiële livegang. We geven onze klanten de gemoedsrust en vertrouwen dat ze jarenlang geniet hebben van hun investering”, vult
Kristof aan.
Door de groei van het bedrijf gingen ze noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie
en heeft dat nu gevonden in het al gekend
dorpsgezicht in Beervelde.
Samen met de klant het best mogelijke
resultaat behalen
Trivali is een team van 6 experten in het bedenken van succesvolle digitale strategieën en
het bouwen en onderhouden van gebruiksvriendelijke en innovatieve websites en webshops op maat. Dankzij hun vakkennis zorgen
ze ervoor dat elke site of shop bovenaan in
Google verschijnt en rendeert vanaf de eerste dag!

Wij bouwen websites en webshops
die opbrengen vanaf de 1e dag
Professionele layout op maat

Optimaal gevonden in Google

Meerdere talen mogelijk

Uitbreidbaar met eigen webshop

Wij plaatsen uw teksten en foto’s

Inclusief opleiding en onbeperkte support

START NU

www.trivali.be

Kristof Vercruyssen
zaakvoerder - webstrateeg

DIGITALE STRATEGIE | WEBSITES | WEBSHOPS | ONLINE MARKETING
Toleindestraat 20, 9080 Beervelde • 09 324 11 88 • www.trivali.be

“Als zaakvoerder van een KMO
weet ik hoe tijd en middelen vaak
beperkt zijn, daarom moet een
website of webshop geen kost
zijn maar een investering die direct moet renderen in meer leads
en verkopen. Dat is de reden
waarom wij vanaf het begin met
de klant meedenken. Wij voeren
niet zomaar iets uit, maar zorgen
er voor dat de site of shop nog
beter gaat worden dan onze klant zelf voor ogen had. Ons gedreven
team blijft ook na een afspraak altijd bereikbaar, dat is een service die
we niet alleen beloven maar ook uitvoeren. Wij hebben er alle belang bij dat het bedrijf van onze klant groeit, want dan blijven ze ook
verder investeren in hun online platform.”, weet Kristof Vercruyssen.
Groeien op het ritme van onze klanten
Trivali is een webbureau dat meedenkt met de klant. Dat zag je meteen ook aan de keuze die gemaakt werd om het eigen bedrijf uitstraling te geven door de opportuniteit van het Feestpaleis te benutten.
“In plaats van voor een anoniem kantoorgebouw te kiezen, hebben
we geopteerd voor dit leuke en gekende pand. In het kantoor behielden we nog authentieke elementen en foto’s uit het kleurrijke verleden. Dat biedt voordelen want aan klanten moet je onze ligging niet
meer uitleggen, iedereen weet waar we nu zitten.”
En ook voor de medewerkers is het nieuwe kantoor een leuke nieuwe start. “Het is ook geen saai gebouw geworden en hebben oog
voor de work-life balance. In het kantoor is er plaats en ruimte om
te vergaderen, maar ook om rustig te werken in een aangenaam kader. Dat hoort bij onze strategie: wij zeggen niet alleen dat we klantvriendelijk zijn we voeren dat ook uit met onze manier van werken.
Hier heerst een gemoedelijke sfeer waar samengewerkt maar ook
gebrainstormd en overlegd wordt met klant of medewerkers. Bij ons
staat een goed resultaat voorop en dat vanaf de start”, benadrukt
Kristof Vercruyssen.
Vanaf de eerste seconde juist
De digitale strategen van Trivali hebben jaren ervaring in het bouwen van websites, webshops, E-commerce, sociale media, maar ook
het maken van een huisstijl of logo. Alles om ondernemingen te laten groeien!
“Als je dus zoekt naar een expert in online marketing, dan ben je bij
ons aan het juiste adres. Het internet evolueert razendsnel en wij volgen dat voor de klant op. Zo weten we steeds wat voor onze klant of
zijn KMO de beste oplossing is. Want een succesvolle website biedt
bezoekers een aangename gebruikerservaring. Het moet dus vanaf
de eerste seconde goed zitten, anders zijn de bezoekers zo weer weg.
En dat is waar onze aanpak voor staat en zoals een klant benadrukte:
Trivali is professioneel, flexibel en gericht op de toekomst”, weet de
zaakvoerder. Wij kunnen daar echt niks meer aan toevoegen na ons
bezoekje in Beervelde. – (D.D.)
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Feestweekend
18-19 juni 2022
Dendermondesteenweg 442, 9070 Destelbergen
Telefoon: 09 229 28 24

Zaterdag 19 juni

Vrijdag 18 en zaterdag 19 juni:

BARBECUE DEMO

Bij aankoop vanaf 25 euro:
Snijplank.

met eigen producten

geschenk voor elke klant:
Bij aankoop vanaf 50 euro:
Koelhoudende fietstas.

Feestweekend 18-19 juni bij Slagerij Martin
Sommige onder jullie zullen het nieuw gezicht al opgemerkt hebben in Slagerij
Martin. Lorenzo Heirman, die al 15 jaar op regelmatige basis actief was in de slagerij, heeft besloten om de slagerij van Martin & Karien over te nemen. Dit zorgt er
voor dat de klanten ook de komende jaren kunnen rekenen op kwalitatief vlees en
smaakvolle producten.
Lorenzo (opleiding als kok) zal de verdere uitrol van de traiteursafdeling op zich
nemen. Bij slagerij Martin kan je terecht voor een verse bereiding of dagschotel tot
het afhalen van traiteursgerechten voor grote groepen of evenementen. Martin en
Shani (slager-spekslager) zorgen nog steeds voor de perfecte verzorging van het vers
vlees en panklare gerechten. Karien zal de komende jaren nog steeds paraat staan
om de klanten met een glimlach te bedienen.
Verder willen we ons focussen op lokale producten en producenten en het bereiden
van eigen charcuterie. Hierdoor staat wij garant voor het “Nose to tail” principe en
kunnen we eerlijke en kwaliteitsvolle producten aanbieden.
Iedereen van harte welkom !

BRASSERIE KLAVERBLAD
Antwerpsesteenweg 963 - 9041 Oostakker - T. 09-355 10 21
info@brasserie-klaverblad.be
Keuken: woensdag t.e.m. zondag doorlopend 12-21 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

• Heerlijke brasserie-keuken
• Tearoom tussen 14u00 en 17u30
• Terras vooraan én achteraan
• SPRINGKASTEEL voor kinderen

GANSE MAAND JULI OPEN !
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Piet
wil trouwen
Piet gaat op een dag naar de vader
van zijn vriendin om hem de hand van
zijn dochter te vragen. “Ik dacht het
niet!”, zegt de vader nors. “Ik wil niet
hebben dat mijn dochter haar leven
verknoeit bij zo’n nietsnut!” Waarop
Piet antwoordt: “Precies meneer, dat
wil ik ook niet. Daarom kom ik nu
juist haar hand vragen!”

Opnieuw
SportYves tegen Kanker
op 2 en 3 juli

SIERPLEISTER
STEENSTRIPS
ISOLATIE
GEVELREINIGING

Het sportevent ter ere van de overleden
schepen, Yves De Lausnay, heeft dit jaar
opnieuw plaats. De edities van 2018 en
2019 brachten samen meer dan 50.000
euro op. In 2021 werd nog een onlineeditie georganiseerd waarbij 5.555 euro aan kankeronderzoek kon worden
geschonken.
De organisatie koos dit keer voor een
nieuw goed doel: CRIG (Cancer Research Institute Ghent). CRIG is een lokaal goed doel verbonden aan het UZ
Gent, waarbij 100% van het ingezamelde geld naar kankeronderzoek gaat.
Ze kiezen ervoor om te investeren in
innovatieve projecten. Daarnaast zal
SportYves dit jaar, mét nieuw logo, niet
voor één dag maar wel voor een volledig weekend plaatsvinden, nl. 2-3 juli.
Op zaterdag 2 juli kan je op SportYves
terecht voor een drankje en een hapje op de gezellige zomerbar. De sfeer

KALEIEN

30 euro/m2
isolatiepremie

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

wordt verzekerd dankzij verschillende
bandjes. Deze zomerbar krijgt de naam
‘Aperityves tegen Kanker’. Zondag 3 juli kunnen we meer met allen ons beste
beentje voor zetten op de gekende formule: lopen, wandelen en fietsen voor
het goede doel.
Nieuw dit jaar is een MTB-route, een ladies only fietsrit en er worden ook yogasessies voorzien. Dit alles vindt plaats op
de vaste locatie aan de sporthal van Destelbergen.
Ook deze keer blijft #iedereenzijnYves het motto, en trekt de SportYvescrew de tweedaagse open naar mensen

die soortgelijk leed te verwerken hebben gekregen.
De toegang tot de zomerbar is het volledige weekend gratis.
Deelnemen aan SportYves tegen Kanker
kost 10 euro pp. Tickets zijn te koop
via www.yvestegenkanker.be. Giften
zijn welkom via Fondsenwerving Ugent
BE26 3900 9658 0329 met vermelding
van “CRIG - SportYves tegen Kanker”.
Op deze manier draag je bij aan het
totaalbedrag van SportYves en vanaf 40
euro kan je een fiscaal attest verkrijgen.
– (D.D.)

Ons aanbod SPOTICAR tweedehandswagens
Meer wagens >>

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Opel
Corsa
18.080
10/2020
1.2 Benzine

€ 16.500 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Opel
Crossland
43.488
11/2020
1.2T benzine

€ 18.800 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Opel
Corsa-e
5
10/2021
Elektrisch

€ 30.900 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Opel
Crossland
26.576
11/2020
1.2T Benzine

€ 19.300 Incl BTW

VACATURE:

MEKANIEKER

voor onze vestiging te Lokeren

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Opel
Corsa
23.552
11/2020
1.2 Benzine

€ 15.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

€ 15.990 Incl BTW

Opel
Crossland
31.769
12/2020
1.2T benzine

€ 19.300 Incl BTW

Opel
Corsa
21.796
12/2020
1.2 Benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Opel
Crossland
26.995
10/2020
1.5T Diesel

€ 19.500 Incl BTW

www.garagevanacker.be

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Opel
Astra
26.198
11/2020
1.2T Benzine

€ 17.400 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Opel
Crossland
26.069
11/2020
1.2T Benzine

€ 19.500 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor

Opel
Corsa
18.355
11/2020
1.2 Benzine

€ 15.990 Incl BTW

Merk
Opel
Model
Mokka
Km stand 38.526
Bouwjaar 01/2018
Motor
1.6 Benzine

€ 14.990 Incl BTW

Garage - Carrosserie

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

cv naar: info@garagevanacker.beof 09 355 82 34
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De Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden
…zoekt een nieuw repetitielokaal.
Uw harmonie is dringend op
zoek naar een nieuw dak
boven haar hoofd.
Een repetitielokaal waar de
muzieknoten volop kunnen
weergalmen, met een veilig
onderkomen
voor
onze
instrumenten en ontelbare
partituren. Wij bestaan meer
dan 200 jaar, en we doen er
graag nog 200 jaar bij.
Wie heeft een dak voor ons ?
www.kogh.be
info@kogh.be 0471/93 11 33
versie 05b

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 het nog niet wisten: ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN 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.
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Sfeerbeeld in de zaal.
De dirigent aan het werk.
Huldinging oud-voorzitter.
Verwelkoming nieuwe
voorzitter.

Volgende Wegwijs
= zomereditie
Beste lezers, de volgende uitgave
van Wegwijs is de zomer-editie.
Die wordt uitgedragen tussen
22 juni en 2 juli. Dan zullen we
ook even verlof nemen in juli.
Daarna verschijnen we terug eind
augustus.
Dank voor het begrip.

KOGH heeft nieuwe voorzitter
en lauwerde musici op harmoniefeest
De Koninklijke Gemeenteharmonie van Heusden (kortweg KOGH) blijft
na ruim tweehonderd jaar heel actief. Op het jongste harmoniefeest in
het JGC konden we wat nieuws sprokkelen want er werden naast een
mooi concert ook tal van musici gelauwerd voor hun jarenlange dienst
bij de harmonie.
Eentje, Frank Heye dus, heeft zelfs 45 jaar
op zijn teller staan. In de rand van het gebeuren vernamen we ook dat voorzitter
Johan de Schietere de Lophem zijn voorzittersfunctie tijdens een toespraak ter
beschikking stelde. De nieuwe voorzitter
is nu ereschepen André De Groote. Johan
zelf werd nu erevoorzitter. Het harmoniefeest werd druk bijgewoond door een
delegatie van het gemeentebestuur.

Enkele beelden van het harmoniefeest
van de KOGH en de viering. (G.H.)

Afscheidnemend voorzitter Johan de
Schietere de Lophem was dertig jaar bestuurslid en voorzitter van KOGH, hij liet
in zijn toespraak verstaan dat er een tijd
is van komen en een tijd van gaan, en dat
het nu tijd was voor het doorgeven van
de fakkel. In zijn toespraak had hij woorden van dank voor de vroegere bestuursleden, de muzikanten en dirigenten die
al die jaren de KOGH trouw bleven steunen. Hij citeerde de
families Verstuyft,
Brossé, Ongenae,
Bracke, De Belder en
Roeland Van Hecke,
en vroeg een applaus
voor secretaris Luc
Vandenbruaene en
penningmeester Jan
Van Herzele.
Intern werd door het
bestuur met eenparigheid van stemmen
het voorzitterschap
al overgedragen aan
André De Groote die
ook al voorzitter is
van de Voedselbank

Sint-Vincentius, verantwoordelijke voor
de bloedinzamelingen en secretaris van
de Oud-Strijdersbond NSB. De ereschepen van cultuur benut zijn tijd na de politiek dus nuttig door zich te engageren in
enkele Heusdense verenigingen.
Het harmoniefeest bracht een knappe
vertolking van enkele mooie nummers
zoals Skyfall, Flanders anno 2020, Adèle
in Concert en Southern Dance Mix. Eerste fluitiste en tevens gemeenteschepen
Eva Rombaut mocht de honneurs waarnemen met enkele prachtige vertolkingen. Tussendoor was er de huldiging van
enkele verdienstelijke muzikanten na
een oponthoud tijdens de hopelijk voorbije coronajaren. Dit keer waren er dus
iets meer musici te vieren. Enkele leden
van het schepencollege reikten de diploma’s uit. Fien Van Herzele, Veronique Rowies, Daan De Witte, Marleen Dierickx,
Jolien De Jaegher en Luc Vandenbruane
musiceren al minstens vijf jaar voor de
KOGH, bij Gijs Van Hecke staat de teller
nu al op 10 jaar. Twintig jaar bij de harmonie werd gevierd voor Paul Gistelinck en Jan Van Herzele deed daar nog vijf
jaar bovenop. Geert De Brouwer, Johan
de Schietere de Lophem, Linsy Buyst en
Eva Rombaut horen stilaan bij het meubilair met 30 jaar verdienste, net als Linda
Van Der Wildt en Freddy Van Poecke bij
wie de teller op 35 jaar staat. Rots in de
branding van de KOGH was Frank Heye,
liefst 45 jaar in de weer voor de Heusdense harmonie. Het minste wat je van
de musici kan zeggen, is dat ze duidelijk
hondstrouw zijn aan hun vereniging. –
(D.D.)
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D

Dranken

GOOSSENS
GOOSSENS
Dranken

>>>> Vanaf

Goedlevenstraat 124 9041 Oostakker
tel. 09/251 06 27 fax. 09/259 02 57
www.drankengoossens.be
Goedlevenstraat 124 9041 Oostakker
info@drankengoossens.be
tel. 09/251 06 27 fax. 09/259 02 57
www.drankengoossens.be
1 januari
2022 gesloten op maandag
info@drankengoossens.be

BESTE KLANTEN,

www.karo-wijnen.be

www.karo-wijnen.be

<<<<

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
VrijdagVrijdagZaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Openingsuren:
9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 13:00
het hart
u mee
GeslotenMet spijt
09:00 - 13:00
09:00 in
- 12:30
en delen
13:30 wij
- 18:00

dat we op woensdag 25 mei
onze winkel in de Goedlevenstraat definitief
sluiten, door samenloop van omstandigheden
(personeel, wegenwerken, geen opvolging...)
Wij wensen onze
vele klanten te bedanken
ensen U een spet
Wij w

terend

voor het vertrouwen

dat ze jarenlang in ons stelden.
Lezers van Wegwijs die een waardebon
K ar i n ,
>> Ruime
parking
team <<
Ronprivate
ny en hkunnen
et voltallignog
hebben gewonnen
tot de
Kwaliteit - Service
einddatum (die op de bon vermeld staat)
Groot assortiment
deze bon gebruiken
bij collega De Wispelaere,

Klantvriendelijke
aanpak
Lindestraat
108 te Desteldonk.
Geen gedoe met leeggoedautomaat
>> Op verzoek,
hulp bij
lossen en laden <<
Bedankt
allemaal.
>>>> Vanaf 1 januari 2022 gesloten op maandag <<<<
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‘Dag van de Buur’ in Ledebeek
Vrijdag 27 mei organiseert de Gebuurtekring
Ledebeek een “Dag van de Buur” op het middenplein aan de Ledebeekstraat. Start vanaf 17
uur. De Gebuurtekring zorgt voor een warme
barbecue (je kan je meegebracht vlees bakken),
tafels en stoelen, een springkasteel en muziek.
Er is een bar voorzien en met de opbrengst
wordt de Sinterklaasrondgang gesponsord.
Voor meer info kan men terecht bij voorzitter
Dany Mus. – (D.D.)

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

SNOEIWERKEN:
HAGEN, STRUIKEN,
BOMEN, ENZ...

ALLE TUINONDERHOUD

0469-138 608

BBQ t.v.v. TOGO CHILD
Op zondag 7 augustus organiseren Fleur en Dieudonné
terug een BBQ ten voordele van vzw Togo Child. Wij waren er vorig jaar als sponsor ook bij. Toen schoven er meer
dan 200 mensen aan voor een Afrikaanse BBQ à volonté.
De locatie in het Begijnhof in Sint-Amandsberg was te
klein en men moest toen bijna mensen weigeren.
Nu is er een nieuwe locatie gevonden (zie flyer) op Meulestede. Daar is ruime parkeergelegenheid en er kunnen
zeker tot 300 mensen deelnemen.

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.

Voor 25 euro (volw) en 10 euro (kind tot 12 jaar), kan je à
volonté Afrikaanse gerechten eten. Ook vegetarisch eten
is mogelijk. Er kan gegeten worden tussen 12 uur en 22
uur.
Opgelet, reserveer tijdig. Volzet = volzet.
Fleur en Dieudonné gaan op regelmatige basis naar Togo
om daar een project met kansarme kinderen te steunen.
De opbrengst gaat volledig naar die mensen die het hard
nodig hebben.
Mensen die niet aanwezig kunnen zijn kunnen ook een
bijdrage storten op de rekening (zie flyer). - J.C.
Nr. 123 - Juni 2022
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Wat we weten van...

9070
De bloemisterij
Aelterman - Bracke
op het Eenbeekeinde

Op het einde van de 19de eeuw begon boer ‘Frans’ Bracke (° Pieter Francies, 1852-1917) een boerderij in de Panhuisstraat. Daar
de kinderen (4 meisjes en 4 jongens) allen op de hofstede bleven
wonen, werkten er uiteindelijk zeven mannen (Frans, de 4 zonen
en 2 knechten) op de boerderij. Voor de 10 ha te bewerken gronden
werd dit te veel mankracht. De opkomende hoftuinbouw
bracht de oplossing.
Er werden vanaf 1904 enkele honderden meters verder op
de Dendermondesteenweg drie percelen grond gepacht
van de familie Williame. Daar zette boer Bracke 660 m²
serres op, met de 1 ha buitengrond inbegrepen was er
meteen werk voor de 4 dochters en ruimte genoeg voor
de uitbouw van een bloemisterij. De oudste zoon nam de
uitbating op zich, doch na enkele jaren bleek het noodzakelijk een specialist aan te werven om de resultaten te
verbeteren. In de nabije bloemisterij Lossy viel hun de
ervaren bloemistenknecht Cesar Aelterman (1888-1970)
op. In 1910 kon hij bij de familie Bracke aan de slag. De
resultaten verbeterden inderdaad. In 1915 trouwde Cesar
Aelterman met de dochter Pauline Bracke (1892-1981).
Het huis (zie foto) was reeds enkele jaren gebouwd door
de grondeigenaar Williame, toen het jonge koppel er na
‘hun wittebroodsweken’ zijn intrek nam.
In 1919 vroeg Cesar Aelterman zijn handelsnummer aan. De bloemisterij gaf nu goede resultaten en een jaar later kon hij zijn broer

Oproep om de geschiedenis van familieondernemingen in
Destelbergen en Heusden niet verloren te laten gaan

Regelmatig lezen we in Wegwijs en het Gemeentelijk Informatieblad dat er
nieuwe ondernemingen starten in Destelbergen en Heusden.
Wat we niet lezen is welke zaken er allemaal verdwijnen. Laat ik met onderstaande artikel iedere familie van onze
gemeente aansporen om zelf de eerste
stap te zetten tot het bewaren van de
geschiedenis van hun onderneming.
In GeMuDes, nu administratief in het
GOC in de Kerkham gevestigd, zal men
jullie graag ontvangen. Onderstaand
artikel kwam tot stand dank zij de familie Aelterman.
Wie volgt?

De bloemisterij in 1932, collectie Marcel Aelterman.

Medard en zijn schoonzus aannemen als hulp in zijn
bedrijf.
Vanaf 1928 nam hij regelmatig deel aan de Gentse
Floraliën. Hieronder staat zijn reclamekaart uit de
jaren 1950. Hij leverde zijn waren (hortensia, asparagus, laurier, gloxinia, begonia en aralia) in België,
Nederland en Duitsland.
Vanaf 1933 werd de zoon Leon ingeschreven als
14-jarige knecht. Na de oorlog kreeg hij een nieuw
contract. Hierin stond naast zijn jaarwedde ook de
werktijden. Van oktober tot februari diende hij te
werken vanaf 08 uur, de andere maanden vanaf 07
uur en dit tot het vallen van de duisternis, echter
nooit later dan 19 uur.
Tot maart 1952 bleef hij er werken, dan kon hij zijn
eigen zaak starten in de Bergenmeersstraat.
Zijn jongste broer André (°1932) kwam dan op zijn
beurt in het bedrijf van vader Cesar Aelterman werken.
Toen in 1956 Cesar Aelterman op pensioen ging, nam
André de bloemisterij over. In 1961 kocht André Aelterman de gronden en het huis van de familie Williame.
De werking van de bloemisterij werd definitief stopgezet op 08 juni 1995.

Een reclamekaartje uit de jaren 1950, collectie Marcel Aelterman.
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Louis Gevaert

OPEN OP
DONDERDAG 26/5
O.L.H. Hemelvaart

BIJ KANGOEROE STEEDS DE LAAGSTE PRIJS !

HET ZOMERT
BIJ KANGOEROE !

ONDEK ONZE
RUIME KEUZE
BARBECUES

GROTE KEUZE
ZWEMBADEN EN
ACCESSOIRES !
GROTE KEUZE
TUINMEUBELEN
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U9 van KFC Heusden winnen dorpsderby in Jeugdcup na penalty’s
We zijn nu heel zeker, het is nooit eerder
voorgevallen dat twee ploegen uit Destelbergen-Heusden samen in de finale stonden van de Jeugdcup Het Nieuwsblad. In
de vijftigste uitgave van de Jeugdcup nog
wel. Een jubileumeditie dus van de Jeugdcup die ooit door de krant Het Volk gestart
werd in het begin van de jaren ’70 van de
vorige eeuw. Zaterdag 7 mei was het op
de terreinen van KSK Maldegem dus wel
het geval, toen moesten de U9 van FC Destelbergen en KFC Heusden tegen elkaar
spelen voor de trofee van de Jeugdcup.

Het werd een spannende match die op
5-5 eindigde, maar uiteindelijk won KFC
Heusden het van de buren van FC Destelbergen met de strafschoppen (5-6). Beide
ploegen mochten de week later in Temse
ook nog de Interprovinciale finale spelen.
KFC Heusden U9 kon zich ook daar nog
plaatsen en mocht dan uiteindelijk ook
naar de nationale finale in Beveren dankzij FC Destelbergen. In 1992 deed een
ploeg van KFC Heusden dat ook al.
Maar het is wel uniek dat zo’n sterke
lichting van jongens van amper acht jaar

in onze gemeente aanwezig is. Het winnende team bestond uit Emiel Haentjens,
Jules De Trog, Maxime Ongenae, Noah
Midavaine, Kaan De Jaegher Kaya, Julian Verbauwen, Ismael Bah en Milo Van
De Velde. Trainers waren Kasper Van De
Walle en Jerom De Leeuw.
De U9 van FC Destelbergen waren ook
geselecteerd om verder te gaan naar de
interprovinciale finale. De ploeg bestond
uit Guillaume Van Hecke, Arthur Di Nunzio, Cezar Liekens, Achiel Maurus, Lloyd
Vandensteen, Naim Abdoul, Rafael De
Clercq en Ide Ceuninck.– (D.D.)

De beide ploegen: FC Destelbergen
voor de aftrap en Heusden met de
beker. (©Jeugdcup/V.H.)

Paasfeest
NSB-Heusden:
opbrengst tombola
integraal naar hulp
voor Oekraïne
Op zaterdag 23 april 2022 kon ons
jaarlijks paasfeest eindelijk terug
doorgaan na 2 jaar onderbreking
wegens de pandemie. Om
14 uur was de refter van de
Sportbasisschool dan ook gevuld
met 79 leden, zittend aan
kleurrijk gedekte tafels.
Na een verwelkoming door onze
voorzitter, Daniël De Moor, die in zijn
toespraak wees op de huidige toestand in de wereld en nog eens benadrukte dat het belangrijk is te blijven
herdenken en niet te vergeten, met
de hoop dat er ooit vrede zal komen
.Tevens dankte hij zijn bestuur en de
echtgenotes voor de inzet en last but
not least de aanwezigen voor hun
trouwe steun en aanwezigheid.
Daarna was het tijd voor een lekker
stuk biscuit en een heerlijke tas koffie. Na het versterken van de inwendige mens kon er gedanst worden op
34
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Twee viergeslachten in dezelfde familie in Destelbergen
Ook dit keer maken we plaats voor twee viergeslachten, maar
dan wel met één link tussen de ouders, nl. Jan en Ann Van
De Weghe-Van de Slyeke. Bij het vrouwelijke viergeslacht (we
geven de voorkeur aan de vrouwen om eerst aan de beurt te
komen) gaat het om overgrootmoeder Monique De Meester
(76), grootmoeder Ann Van de Slyeke (58), mama Jana Van De

Weghe (32) en dochter of achterkleinkind Renée Vanderstraeten. (foto links)
Bij de mannen begint het bij Johan Van De Weghe (83), Jan
Van De Weghe (57), Thomas Van De Weghe (30) en de drie
maanden oude Emile Van De Weghe. (foto rechts). Allemaal
uit Des-telbergen. – (D.D.)

Heb je nieuws
(speciale verjaardag,
jubileum, viergeslacht,
feestactiviteit...) in uw
vereniging of familie,
stuur het gerust naar de redactie
van Wegwijs: info@dewegwijs.be
de tonen van nostalgische muziek ,
weerklinkend uit een juke – box.
Nadien volgde de tombola met een
aantal mooie prijzen . De opbrengst
van deze tombola zal integraal overgemaakt worden aan de steunactie
voor Ihor Vitenko, arts in Jan Palfijn ,voor de aankoop van materiaal.
Deze arts is tevens inwoner van onze
gemeente en biedt momenteel hulp
in het zwaar geteisterde land.
Rond 17.30 uur werden de mensen
vergast op de traditionele paaseitjes en sandwiches met beleg waarna nog werd nagepraat en verder
gedanst tot 18 .30 uur en iedereen
tevreden en voldaan huiswaarts
keerde. Het was weer eens een gezellige, aangename namiddag!
Hartelijk dank aan: mijn medebestuursleden, alle helpers en helpsters, onze prijzenschenkers en zeker
niet te vergeten onze aanwezigen.
Waar vrede is, is ’t leven goed,
verdriet, ellende is waar oorlog
woedt.
Maar laat de moed niet zakken,
de mensheid moet zich ooit
herpakken!
Philippe De Munter
penningmeester
Nr. 123 - Juni 2022
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Zaterdag 11 juni 2022
Aardbeipluk met picknick

De Gezinsbond zorgt voor wegkapiteins voor onderweg en algemeen
staan de begeleidende (groot)ouders
zelf in voor het toezicht op hun (klein)
kinderen.
We rekenen erop dat de kinderen die
meefietsen voldoende fietsvaardigheid
hebben, gewoon zijn om op straat te
rijden en een zekere snelheid kunnen
aanhouden om in groep te rijden.
Gelieve zelf te voorzien in een fluohesje en fietshelm.
Inschrijven kan tot 4 juni via https://
forms.gle/BVstTt69Yjx5HipA8
De inschrijvingslink vind je ook op onze
facebookpagina GezinsbondAfdeling-

Onze aardbeienpicknick is een gesmaakte klassieker. We verzamelen om 9u45 op
de parking van het domein Kollebloem,
Leenstraat 18 in Heusden.  Daar kan
de meegebrachte picknick (incl. eigen
drank) veilig worden achtergelaten.
Met de fiets rijden we in groep naar
de aardbeienkwekerij Van Poucke
(ong. 5 km over rustige wegen) waar
de kinderen een bakje aardbeien van
500 g mogen plukken en meenemen.
Nadien keren we terug naar de Kollebloem waar we samen picknicken.

Heusden en onze website
heusden9070.gezinsbond.be
De deelnamebijdrage is
4 euro per kind tot 12
jaar (incl. 500 gram zelfgeplukt fruit). Leden krijgen per kind 1 euro spaarkorting
op hun lidkaart. Vergeet dus niet
jouw spaarkaart mee te brengen.
Kinderen
geboren
in
20202021-2022
mogen
gratis
mee
Het passende bedrag moet vóór 4 juni gestort worden op BE06 9733 4963
5322 van de Gezinsbond-Heusden.  
Anja Lefever

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 !
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Winkel open:
van dinsdag tot vrijdag vanaf 17 tot 19 uur
zaterdag van 9 tot 12 uur

Info-avond over erfrecht op vrijdag 10/06/2022

Overjas (Frans)
O

35
jaar

G

ACV Destelbergen en ACV-Heusden slaan de
handen in elkaar. In het kader van midden-en
eindeloopbaanproblematieken, organiseren ze
een avond over erfrecht en schenkingen.
Vele van hun leden worden in deze droevige
periodes (verlies van dierbaren) spijtig genoeg geconfronteerd met
dit ingewikkeld kluwen wetgeving.
Marc Amelinckx werkzaam bij DVV, weet moeilijke dingen simpel uit
te leggen. Vanaf 20.00u start hij zijn toelichting in zaal Domus, Dendermondesteenweg 439 in Destelbergen. Men kan zich parkeren op
de parking van de tegenoverliggende bibliotheek.
Inschrijven is aangewezen en mogelijk via n.teirlynck@acv-csc.be . De
plaatsen zijn beperkt.
Iedereen is welkom. De besturen bieden een gratis drankje aan.
Een niet te missen activiteit.

U21 van FCD speelde finale Jartazicup!
De U21 van FC Destelbergen, nochtans niet in competitie dit jaar, maar deels ondergebracht in de beloften- en reserveploegen, nam dit jaar deel aan de Jartazicup. De
ploeg van trainer Tim Bossaert raakte uiteindelijk zaterdag 7 mei tot in de finale
waar het na twee gewonnen matchen ook nog de finale mocht spelen tegen Mandel United. Die finale werd evenwel verloren, maar de voetbalploeg legde wel een
heel knap parcours af. Met dank aan Koenraad De Boever voor de foto. – (D.D.)

GOEDbus komt op 15 juni naar
Destelbergen
De Goedbus, een mobiele gezondheidswinkel van de Zorgband komt
op woensdag 15 juni van 15 tot 18u30
naar Destelbergen. Bedoeling is contact
te leggen met ouderen, mantelzorgers,
jonge zorgbehoevenden en andere geïnteresseerden.
Via de Goedbus laat men je kennismaken
met het huidige aanbod aan hulpmiddelen ter ondersteuning van dagelijkse
handelingen. Het gaat om zowat alles
dat kan aangeboden, inbegrepen leeshulp-, loophulpmiddelen en incontinentiemateriaal. Van de gelegenheid
zal gebruik gemaakt om de Thuiszorgdiensten en LDC in de kijker te zetten.
Afspraak: Kerkham LDC-lokalen. – (D.D.)

Elektrische auto’s opladen in
blauwe zone
Er is commotie in de regio (Gent, Wetteren enz.) rond het feit dat elektrische
auto’s kunnen opladen in parkeerzones
waar normaal een betalend regime bestaat, en daar dan gratis parkeren maar
niet opladen. Een lacune in de wet die
inmiddels al is opgevangen in Leuven
en Antwerpen, waar dat nu dus niet
meer kan. Het kan nooit de bedoeling
zijn dat een elektrische auto op een oplaadplaats gaat staan zonder in te haken
voor het opladen. Zo’n plaats innemen is
een foute interpretatie van wat eigenlijk
de bedoeling is, nl. elektrisch opladen.
Wie dat doet om er gratis te parkeren
is fout bezig en geeft dan ook een verkeerd signaal. In Destelbergen moet je
ook de parkeerkaart leggen in zo’n geval. Parkeren is in onze gemeente gratis,
tenzij je een boete krijgt! – (D.D.)
Nr. 123 - Juni 2022
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Minister Bart Somers kwam naar Kollebloem
voor de ‘handtekeningen’…

Gemeenten uit Venecoregio engageren zich
voor Lokaal Energie- en Klimaatpact
Woensdag 5 mei had in de Kollebloem in Heusden de officiële ondertekening plaats
van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, kortweg LEKP om de globale klimaatuitdaging
op lokaal niveau aan te pakken. In Vlaanderen hebben 293 vande 300 Vlaamse steden
en gemeenten die verbintenis om zich daarvoor te engageren aangegaan.
In onze regio heeft Veneco dat nog eens benadrukt door een klimaatevent te organiseren waarbij men eens extra de nadruk legde
op de vier werven die daarin heel belangrijk
zijn, nl. vergroening, participatieve energie,
duurzame mobiliteit en regenwater. En waar
ook Veneco namens de 21 gemeenten rondom Gent een belangrijke rol speelt. Minister Somers kwam daarvoor speciaal afgezakt
naar de Kollebloem, en dat deden ook de burgemeesters en verantwoordelijken van die 21
gemeenten binnen de werking van Veneco.
Als gastgemeente stelde Destelbergen een
project voor over de opvang van duizenden
liters regenwater op het gemeentelijk magazijn.
Uiteraard draaide alles rond de uitdagingen
voor de lokale besturen, en was de Kollebloem
de trefplaats om al de gemeenten uit de

Venecoregio eens samen te brengen voor een
plechtig moment. Na de individuele ondertekeningen hebben de gemeenten nu recht op
financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen,
en dat gaat om het mooie bedrag van 1,2 miljoen euro die naar de Veneco-regio vloeit. De
uitdagingen voor de lokale besturen zijn o.a.
tegen 2030 een gemiddelde jaarlijkse energiebesparing realiseren van minstens 2,09% in de
eigen gebouwen. Voorts een reductie van de
CO2-uitstoot van eigen gebouwen met 40%
in 2030 t.o.v. 2015 en tegen die tijd ook een
verledding van de openbare verlichting. En
bovenop het draagvlak voor hernieuwbare
energie verhogen, lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken en burgers, bedrijven en verenigingen
stimuleren om samen
met het lokaal bestuur

de concrete en zichtbare streefdoelen uit de
vier werven van het Pact te halen. De ondertekening van het Pact kadert ook in het Burgemeestersconvenant 2030. Iedere gemeente
bepaalt dus zelf hoe ze hiermee aan de slag
gaan. Samenwerken met andere gemeenten
leidt tot schaalvoordelen en kostenefficiëntie. Veneco is daarbij uiteraard betrokken via
groepsaankopen, maar ook door te helpen
met de aankoop van duurzame voertuigen
of zonnepanelen te voorzien op overheidsgebouwen.
VIER WERVEN
Die vier werven waarop het LEKP focust,
werden dan elk afzonderlijk door een vertegenwoordiger van een van de betrokken gemeenten toegelicht. Schepen Fréderic

Petanque Mistral kampioen in vierde provinciaal
Petanqueclub Mistral uit Heusden heeft de jongste competitie voor petanquespelers in clubverband gewonnen met liefst
twee ploegen. Beide ploegen kwamen uit in vierde provinciaal
van Oost-Vlaanderen. Twee jeugdspelers van Petanque Mistral
werden recent ook Vlaams kampioen petanque bij de jeugd.
De petanquesport is duidelijk iets voor alle leeftijden. Volgend
seizoen mogen de twee ploegen dus een reeks hoger uitkomen. (repro D.D.)
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Droesbeke (Lochristi) deed dat over ‘Een groene long in Lochristi’; een panelgesprek rond
‘wonen en energie’ met renovatiecoach Rian
Verstringe van Veneco en Jurgen Bauwens,
adviseur Woonwijzer Meetjesland en An van
Hemeldonck van Energent; ‘Bereikbaarheid in
de gemeente’ met burgemeester Denis Dierick van Gavere en tot slot ‘Water, het nieuwe
goud’ met het onthardingsproject in de gemeente Destelbergen door groenambtenaar
Andries Bogaert, voorafgegaan door een Cityriver in Oostende, waarbij een weg zodanig werd aangelegd dat er een brede centrale
goot ontstaat voor wateropvang. Tussendoor
werd ook kennisgemaakt met een mobiel
energieloket.
Vooral de toelichting over het lokaal project
waarop men terecht fier kan zijn, nl. een onthardingsproject in de buurt van de magazijnen
van de technische dienst aan de Burgstraat in
Destelbergen trok de aandacht. Dat project is
inmiddels al volop in werking en omvat een
uitgebreide opvang voor regenwater. Zo wil
de gemeente zich voorbereiden op de toekomst, waar langere droogteperiodes door de
klimaatopwarming een feit zullen zijn.
Andries Bogaert verduidelijkte voor ons het
initiatief dat kadert in een efficiënt waterbe-

FRUITHOEVE
VAN POUCKE
heer. “Om die reden hebben we op de site van ons gemeentelijk magazijn aan de
Burgstraat een onthardingsproject gerealiseerd. We maakten van de parking een
groene parkeerzone en legden regenwaterputten aan, met onmiddellijk resultaat, want
vanaf nu kunnen we alle beplanting in onze gemeente besproeien met opgevangen
regenwater. Dat project kwam overigens
tot stand dankzij een nauwe samenwerking tussen verschillende gemeentellijke
diensten”, benadrukt Andries Bogaert. “We
hebben dat gestart in maart 2020, en op enkele weken tijd installeerden we zo dertien
regenwaterputten van elk 20.000 liter, een
gigantische hoeveelheid water dus. In de
praktijk hebben we hier een waterbuffer
voor twaalf weken, berekend op een droge zomer met een gemiddelde temperatuur
van 25°C. Dat water gaat grotendeels naar de bewatering
van bloemen en perken. Goed
om weten is dat de parking nu
bestaat uit waterdoorlatende betongrasdalen, ingewerkt
met een grond- en grasmengsel. Maar heel belangrijk was
ook de samenwerking tussen de verschillende disciplines
van onze Technisch Uitvoerende Dienst om dit te realiseren.
We beschikken nu over een opvangsysteem met 260.000 liter
water, een nieuwe afspuitzone,
een bijhorend lokaal om mate-

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

riaal en wagens te reinigen, en vooral een nieuwe groene parking. Door zo’n werk in eigen
beheer uit te voeren kunnen we ook een reële
inschatting maken voor eventuele toekomstige
initiatieven”, besluit Andries Bogaert.
Manu Debruyne

OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.
KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur
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Juli en Augustus
0
Elke woensdag om 19u3
gen
Reinaertpark Destelber
facebook.com/zomeryoga

Fietsvrienden Haeseveld
met nieuwe outfit
Ze zijn ondertussen met iets meer dan
twintig, waaronder 2 dames. De fietsvrienden Haeseveld. De bedoeling van deze
groep is om aan een matige snelheid toch
nog leuke fietsritten te doen, en écht te
genieten van de tweewieler en de natuur.
Er wordt gefietst op woensag en zondag,
telkens ongeveer 60 kilometers.
Met dank aan o.a. Brouwerij Haeseveld,
Stallo en Megashop Deschacht, die voor
een nieuwe outfit zorgden.
Gilbert Goethals

Samenscholingsverbod
in Heusden
Aan het speelpleintje in de wijk Axminsterhof in Heusden, kondigde burgemeester Elsie Sierens recent een
samenscholingsverbod af. Het is tot
nader order tussen 22 uur ’s avonds en
6 uur ’s ochtends verboden voor iedereen, op straffe van een GAS-boete van
350 euro om er in groepjes samen te
troepen. De maatregel is al even van
start gegaan maar blijft voorlopig behouden. In de buurt hadden incidenten
plaats met hangjongeren. De burgemeester had daarom in overleg met de
lokale politie beslist om strenger op te
treden. We denken wel dat de rust er
nu is teruggekeerd en gaan er hier ook
niet verder op ingaan. Met de jongeren (en hun ouders) werd al gesproken
en dat volstaat voorlopig. Recent werd
daar ook een camera die toezicht hield
vernield teruggevonden. – (D.D.)
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Nieuwe inwoners
opnieuw ontvangen na onderbreking
De coronapandemie ligt voor een groot
deel achter ons, en van die mogelijkheid maakte het schepencollege gebruik
om na een onderbreking van twee jaar,
opnieuw de nieuwe inwoners uit te
nodigen voor een ‘meet and greet’ of
een onthaalmoment. De verwelkoming
verliep in schuifjes via ontbijt en kennismaking in het JGC aan de Koedreef,
een informatiemoment in de raadzaal
over de troeven van de gemeente en

een afsluitende receptie met een hapje
en een drankje in sportbar ’t Meer. Zo’n
honderd mensen schreven zich vooraf in
voor het ontbijt en vijfenzeventig waren
ook op de afspraak in de raadzaal voor
meer info. Uit de info die door burgemeester en schepenen werd verstrekt
blijkt dat Destelbergen en Heusden op
dit ogenblik 18.955 inwoners tellen. Begin dit jaar was dat nog maar 18.839,
er zijn dus de voorbije maanden tal van

nieuwe inwoners bijgekomen. De mogelijkheden van de gemeente werden toegelicht en kunnen door ons bevestigd:
troeven inzake onderwijs, verenigingen,
recreatieve mogelijkheden het is allemaal voorradig. En het is hier fijn wonen
met veel groen en parken. De inwoners
kregen van de schepenen goodiebags
met bonnen en smakelijke attenties van
de lokale middenstand als welkom. –
(GHL/D.D.)
Nr. 123 - Juni 2022
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VOORJAARSACTIE
TROUWRINGEN

-50%

op 2e trouwring
VOORJAARSACTIE
TROUWRINGEN

-50%

op 2e trouwring

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

Vlaamse actieve senioren
Destelbergen-Heusden

VOORJAARSACTIE
Donderdag 2 juni om 13u30
TROUWRINGEN

Wandeling in de Kalkense Meersen

-50%

op

Kalken bestaat niet alleen uit de Meersen. Ook andere delen van de gemeente
zijn zeker een bezoek en een wandeling
e
We wandelen door een mooi stukje
2waard.
trouwring
natuur aan de andere kant van deze gemeente. We volgen de Kalkense Vaart tot
aan het nieuwe brugje en gaan de Meersen in. Gidsen: Roger en Arthur.
Misschien horen en zien we nog de Grut’s.
Een verrekijker is nuttig. 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
Donderdag 16 juni om 14.30

Vaderdagfeest met een voordracht
over Gentse straten en wegen
Nadat vorige maand de moeders in de
bloemetjes werden gezet, is het ditmaal de
beurt aan het ”sterke geslacht”. De Heer
Jean Paul De Cloet brengt ons een voordracht over de Gentse straten en pleinen.
De periode van 1780 tot 1840 was bijzonder
interessant wanneer het gaat over het verplaatsingspatroon van de Vlaming. In 1780
reisde hij nog per koets, terwijl hij in 1840 al
comfortabele treinreizen kon maken.
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

Italo Bottene

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

Juwelen Karel Heylens
Tramstraat 35, 9070 Heusden | juwelenheylens.be | 09 231 74 60
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4-5 juni in Onze-Lieve-Vrouw Ter Sneeuwkerk

Dorpskerk Destelbergen neemt deel aan ‘Open Kerkendagen’
In samenwerking met de Erfgoeddagen openen de Open Kerkendagen
het toeristisch seizoen in ons land. Ze zijn het middel bij uitstek om de
waarde van het religieus patrimonium onder de aandacht te brengen
in een gemeenschappelijke actie van gemeentelijke, regionale en
provinciale verantwoordelijken, maar ook van toeristische actoren,
kerkfabrieken en parochies.
In Destelbergen neemt de kerkfabriek van
Onze-Lieve-Vrouw Ter Sneeuw daarin het
voortouw door deel te nemen aan de Open
Kerkendagen op 4-5 juni e.k. Belangrijk om
weten is dat een kerk niet alleen de moeite waard is vanwege haar lturgische functie, maar dat haar functie veel ruimer is en
beantwoordt aan diepgaande behoeften.
Kerken zijn niet uitsluitend voorbehouden
aan katholieken of blijven beperkt tot de
exclusieve viering van de eucharistie. Kerken zijn vooral ook erfgoed, en de missie
van de verantwoordelijken voor dit erfgoed is om kerken te openen voor het ruime publiek en niet om ze te sluiten.
In Destelbergen heeft de Kerkraad dat
goed begrepen en voor het eerst sinds het

initiatief in 2008 op gang werd getrokken,
zal de Onze-Lieve-Vrouw Ter Sneeuwkerk
in Destelbergen aan het project van de
Open Kerkendagen deelnemen. De OnzeLieve-Vrouw Ter Sneeuwkerk zoals wij deze vandaag kennen werd in 1784 gebouwd
en is dus 238 jaar oud. Maar reeds in de
10de eeuw is sprake van een kerk in een
schenkingsacte van graaf Wichman aan de
Sint-Pietersabdij. Twee jaar na die schenking werd in 964 die gift bevestigd door de
Franse koning Lautarius en wordt ‘ecclesia
de Thisla’ uitdrukkelijk vermeld.
De eerste kerk zal uiteraard nog ouder geweest zijn maar daar hebben wij geen gegevens over gevonden. Op een detail uit
de kaart van Horenbault van 1583 zien we
voor de eerste keer een afbeelding van de
oude kerk in Destelbergen. Rond de kerk
zijn er wel sporen bewaard van de oude
kerk en kerkhof. In de folder die voor de
open kerkendagen werd gemaakt herinnert heemkundige Louis Gevaert er ons
aan dat in de 16de eeuw Spaanse soldaten de gemeenten rond Gent plunderden, honderd jaar later waren het Franse
troepen die juist hetzelfde deden, maar
toen werd ook de kerk in brand gestoken. Pastoor T’Servranckx werd in 1743 alhier aangesteld. Hij liet in 1744 de pastorie
bouwen. In de oude kerk werd in 1771 het
plafond nog vernieuwd. In mei 1784 werd
die kerk afgebroken en startte onmiddellijk de bouw van de huidige kerk. Op 20 juli
1784 was de eerste steenlegging. Die siersteen werd ingewerkt in de voorgevel. De
eerste misviering in die kerk gebeurde op
9 oktober 1785 door pastoor T’Servranckx,
de officiële inzegening gebeurde in 1792.
Achter de kerk is een herdenkingssteen
voor de abt Gudwali Seiger van de SintPietersabdij en pastoor T’Servranckx. Beide
heren, die alhier deze kerk lieten bouwen,
probeerden ook na hun dood de mensen

Een foto van ruim honderd jaar
geleden de kerk met daarrond nog
een begraafplaats. (repro en ©D.D.)

te laten doneren voor “de zielkens”.
Al die gegevens zijn ook terug te vinden
in het Gedenkboek van de parochie Destelbergen uit 1984, van wijlen Roger Poelman. Maar daarvoor moet je beslist naar
de bib of naar de heemkring de Oost-Oudburg.
Open Kerkendagen is dus zeker het moment bij uitstek om de waarde van ons
religieus patrimonium van dichterbij te bekijken. Zelfs voor de regelmatige kerkbezoekers is het meer dan de moeite waard
om toch eens op een andere manier naar de
dorpskerk van Destelbergen te kijken. De
kerk dus echt eens hoekje per hoekje gaan
bekijken. Voor wie er nog nooit geweest
is wordt het zeker een interessante belevenis. De dorpskerk van Destelbergen bevat wel interessante erfgoedstukken zoals
een biechtstoel uit 1654, een glasraam uit
1845 dat in 2008 nog werd gerestaureerd
en nu in de Pius X-kapel hangt. Voorts zijn
er schilderijen, waarvan er een in het atelier van Peter Paul Rubens werd gemaakt.
En dan is er het orgel dat in 1786 gekocht
werd door de parochie en gebouwd werd
door Petrus Van Peteghem. Het orgel werd
later getransformeerd en ongeveer 25 jaar
geleden een tweede maal grondig werd
gereinigd. Organist Frank Heye roemt het
orgel om zijn mooie klanken. En tijdens
de open kerkendagen zullen zowel in de
voor- als in de namiddag momenten ingelast worden met orgelmuziek als achtergrondmuziek. Studenten van Frank Heye
zorgen dan voor de orgelmuziek.
“Wij hebben alvast een mooie folder laten
ontwerpen door Louis Gevaert, en die kan
u begeleiden bij uw bezoek. De leden van
de Kerkraad zorgen voor het onthaal. Wie
er aandacht voor heeft zal er dus waardevolle objecten vinden en ook mooie herinneringen aan de vroegere Heilige Pius X
kerk van het Eenbeekeinde”, vertelt Yves
de Coorebyter ons namens de
Kerkraad.
De
Onze-Lieve-Vrouw
Ter
Sneeuwkerk in Destelbergen
zal doorlopend open zijn op 4
en 5 juni van 9u30 tot 16u30.
We vernemen van diaken Luk
Thomas dat de H.Kruiskerk in
Heusden plannen heeft om volgend jaar ook in het project van
de Open Kerkendagen te stappen. Dat vergt immers ook wel
wat voorbereiding en daarvoor
was nu tijd te kort. – (D.D.)
Nr. 123 - Juni 2022
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Vuile Brakees maakten
fietssafari in Oeganda
tussen wilde dieren
Manche van de Geberit Beach Tour Belgium
Woensdag 1 juni
14u00-21u30: Provinciale beachvolley jeugdmanche jongens en meisjes (4 courts)
Donderdag 2 juni
08u30 – 16u30:
Vanaf 12u00:
Vanaf 18u00:
Vanaf 20u00:

Animatie scholen beachvolley (6-6)
Beachvolleytornooi voor personeel en studenten AU GENT
Provinciaal Beachvolley jeugdmanche (jongens-meisjes, 3 courts)
Aquarius King of the Court (beste herentopteams 2021) - Center-court

Vrijdag3 juni
08u30 – 13u30: Animatie scholen beachvolley (6-6)
13u30-19u30: Trofee Philippe De Cock (beachvolleytornooi 4-4)
Vanaf 15u00: 6e Manche van het beachpetanque circuit 2022
Vanaf 20u00: Aquarius Queen of the Court (beste damesteams 2021)
		Center-Court
Zaterdag 4 juni
Vanaf 09u00: Provinciaal Beachvolleykampioenschap voor dames en heren (2-2)
		 4 courts
Zondag 5 juni
Vanaf 08u30: Kwalificatiemanche van het Belgisch Kampioenschap heren & dames (2-2)
		 Geberit Beachtour Gent
Maandag 6 juni: TOPDAG !!!
Vanaf 08u30: Grand Slam Geberit Beachtour Gent,
		 Belg. Kampioenschap heren & dames (2-2)
12u30-14u30: Pre-food VIP, met aansluitend finales BK-manche
Vanaf 17u30: Finales dames en heren
Info:		 Martin Van Der Sichel
		martin.van.der.sichel@telenet.be
		www.beachvolleybal-gent.be
		 0477-49 25 48 of 09-356 90 72

BV Garage Van Poucke dankt de klanten
BV Garage Van Poucke,
Dendermondsesteenweg 661 te
Destelbergen is wegens medische
reden genoodzaakt om op 1 juli 2022
zijn werkzaamheden in de garage
stop te zetten. Via dit schrijven willen
we al onze klanten danken voor hun
jarenlange trouw aan onze garage en
voor de positieve mondelinge reclame
die ze voor ons gemaakt hebben.
Gino en Ivan Van Poucke

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
44

9070

Nr. 123 - Juni 2022

De Vuile Brakees voorstellen
in Wegwijs hoeft niet, want de
mountainbikefietsclub uit Heusden is
al goed ingeburgerd. Maar soms zijn er
verhalen waarvoor we in het magazine
graag nog een plaatsje maken. Zo was
er al eens een fietstocht in Tanzania
in 2019 en nu werd een fietssafari
gepland in Oeganda.
Uiteindelijk hebben toch maar vier leden
van de Vuile Brakees die safari in Oeganda
ondernomen. Dat er wat leden en belangstellenden afhaakten had zo zijn redenen: in
volle voorbereiding bleek de coronapandemie volop toe te slaan en het was ook niet
zo simpel om alle formaliteiten alsnog tijdig op een rijtje te hebben. “Maar we wilden de door Allride Afrika georganiseerde
Fietsvakantie in Oeganda toch niet afblazen, en zijn dan maar met vier vertrokken”,
vertellen ons Ivan Stevens en Didier Lebrun,
toevallig twee gemeenteraadsleden in Destelbergen. Samen met haarkapper Pascal
Colman en Kris François vertrok het viertal
uit onze gemeente nog voor de lente naar
het zonnige Oeganda, waar het toen nog
volop zomer was.
Om een lang verhaal te beginnen werd
het vliegtuig genomen in Zaventem voor
een rechtstreekse vlucht naar Entebbe, een
stad met een internationaal vliegveld op
een schiereiland dat aanleunt bij het Victoriameer. Op amper 35 km. van hoofdstad
Kampala dus. Met pak en zak en de mountainbike fietsen was de eerste trip al niet evident, want het liep al snel mis. Op weg naar
de eerste slaapplaats met de twee gidsen
Pieter Godaer (uit Herzele) en de Oegandese gids Newton Mukama werd richting het
Victoriameer gereden. Een van de fietsen
die op een auto was gelegd en op zijn Afrikaans vastgebonden, die van Pascal, donderde al vlug op de weg. De fiets was defect,
maar kon gelukkig nog hersteld worden. ’s
Anderendaags kon na een boottochtje naar
de overkant van het Victoriameer, begonnen
worden met de eerste twee etappes. Versta
daaronder telkens zo’n goeie honderd kilometer met samen tweeduizend hoogtemeters. De tussentijdse verplaatsing naar de
lodge verliepen met een camionette. “We

Enkele beelden die een indruk geven van een
prachtig avondtuur in Oeganda. (repro D.D.)

verbleven daar voortdurend op een hoogte
tussen 1.000 en 2.000 meter en bij een temperatuur van 25° tot 40°, het zweet droop ons al
snel af”, herinnert Ivan zich. “De organisatie
stak anderzijds wel goed in elkaar, we verbleven vaak twee dagen in één lodge, van waaruit we telkens rondritten maakten. In de lodge
hadden we privékamers met muskietennetten
en soms elk een eigen badkamer, in de Nationale Parken waren dat safaritenten. Maar stel
je daar ter plaatse geen tarmacwegen voor, allemaal hoogstens grind-, maar vooral zandwegen door de Nationale Parken van Oeganda.
Onderweg hebben we zebra’s, impala’s, giraffen maar ook leeuwen en buffels gezien”, vertelt Didier Lebrun. “Wij hadden een inlandse
gids die ranger was in de nationale parken,
met een geweer bij op de schouder en meefietsend uit veiligheid, want één of twee buffels die zijn echt gevaarlijk omdat ze zich dan
bedreigd voelen, een kudde buffels daarentegen vormde geen probleem. Maar het was
toch altijd alert zijn, het gaat echt om wilde
dieren die in hun habitat vrij rondlopen, wij
waren daar de fietsende indringers in hun
leefgebied. We hebben dat maar pas goed ervaren na enkele dagen toen we nog meer het
binnenland introkken. De kleine Oegandezen
gingen op de loop voor ons en verscholen zich
in hun hut. Hun ouders en vooral de moeders
moesten altijd lachen, want de jonge kinderen
wilden ook niet buitenkwamen als we iets lekkers aanboden. Blijkbaar hadden die nog geen
blanken gezien”, vertellen Ivan en Didier.
“Op onze tochten hebben we ook ervaren hoe
behulpzaam ze daar in Oeganda zijn. Op een
dag raakte onze camionette defect, pure autopech met zelfs gebroken remleidingen. In
het eerste het beste dorpje vonden we mannen die ons konden helpen bij de reparatie.

Maar daar bleek dat de camionette al eerder
was opgelapt, dat was dus blijkbaar de normaalste zaak van de wereld”. Maar de vier
Destelbergenaars waren ook aangenaam verrast toen ze bij de eerste tussenstop vaststelden dat ze in een simpel dorp konden eten
met zes man voor amper 8 euro. Let op samen
voor acht euro, niet elk afzonderlijk hé, waar
vindt je dat nog? “Stel je voor, gebakken geitenvlees, met manioc, gebakken banaan, witte bonen in tomatensaus, drank inbegrepen
hé. Een cola kostte amper 25 eurocent, ongelooflijk”, vertelt Lebrun. “We hebben daar zaken gezien die we niet voor mogelijk hielden,
vooral die prachtige natuur, met namen als
Fort Portal, Queen Elizabeth, Lake Mburo en
overal vooral vriendelijke mensen. Altijd bereid om te helpen, kortom dit was een trip die
we nooit meer zullen vergeten. Het Victoriameer is al iets mooi, maar we hebben daar
een reeks kraters gezien, ook een kratermeer
aan de voet van een of andere voor ons onbekende berg. Soms waren het echt wel pittige mountainbiketochten, waarbij we zowel
in de voor- als namiddag een zware tocht voor
de wielen geschoven kregen, met vooral flink
wat hoogtemeters moesten klimmen op een
klein verzet. Maar die landschappen en de natuur, de wilde dieren, we vermijden het woord
beesten, want het zijn echt wel prachtige dieren, hebben de last lichter gemaakt. En dan
die valleien, de junglepaden, magische uitzichten die ons noopten om even stil te staan
bij een mooi land met dito natuur. Maar we
zagen ook gekke kraters in de buurt van het
Kibale regenwoud, waar we dolgelukkig eindigden met een cocktail aan het zwembad.
Maar een andere keer waren we wat blij dat
we onderweg een waterdouche konden nemen aan een simpele waterpomp, want we

DAKWERKEN

NGELO
EN ZOON

•
•
•
•
•

Algemene dakwerken
Ontmossen van daken
Herstellen schouwen
Algemene renovatie
Reinigen zonnepanelen

MEEWERKEND PATROON

INFO:
gsm

waren zodanig bestoft door het vele zweet
en het zand van de landwegen dat we beslist
nood hadden aan die waterverfrissing”, vertellen de twee nog.
“De hele tocht nam zo’n twaalf dagen in beslag, maar door onze vele tochten vloog de tijd
voorbij. We lasten ook een boot-safari in, en
op de MTB-safari hebben we echt wel dicht bij
giraffen en buffels gereden. We hadden daardoor in het slot geen tijd meer om nog kennis te maken in het dorpje Masaka met een
lokaal wielerteam, wat eerst wel op ons programma stond. Maar we hebben wel even gestopt langs de evenaar. In de namiddag van de
slotdag konden we nog even uitblazen van een
tof avontuur, want onze nachtvlucht in Entebbe was maar om 23u55! We zijn in het vliegtuig
moe en gelukkig in slaap gevallen, dit nemen
ze ons niet meer af”, besluit Ivan Stevens.
Manu Debruyne

0475-288 344
0478-668 774
09-251 11 80

fax
mail:
dakwerkenangeloenzoon@outlook.com
St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE
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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

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/396.76.88
739 € incl. BTW

Thule Easyfold XT 933 voor 2 fietsen

De volledig opvouwbare, compacte en gemakkelijk te gebruiken
fietsendrager voor op de trekhaak voor alle soorten fietsen.

Daguitstap naar
Abdij van Park te Leuven

Prijzen geldig op 5/05/2022 onder voorbehoud van wijzigingen.

WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE
Garage Vermeersch J. BVBA

@garagevermeerschj

KUNSTKRING HEUSDINE
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‘TIS FEEST!!

JAAR

Op zaterdag 25 juni 2022 plannen wij een
gegidste daguitstap naar de mooi gelegen
Abdij van Park in Leuven. In de voormiddag bezoeken wij het interieur van de abdij met o.m. de pas gerestaureerde kostbare
glasramen en tot de verbeeldingsprekende
reliëfplafonds. In de namiddag is er een buitenrondleiding met o.m. bezoek aan de begraafplaats van Jan Baptist David (de stichter
van het Davidsfonds), de tiendenschuur, de
vijvers enz. Tussen de twee rondleidingen
door nemen we een lunch in de Abdijmolen,
eveneens op de abdijsite.
De bedoeling de verplaatsing naar de abdij
per trein en stadsbus te doen. Uiteraard is iedereen vrij ander vervoer te regelen.
De daguitstap kost 44 euro per persoon.
Daarin zijn begrepen de gegidste rondleidingen en de lunch waarbij keuze is tussen
een vis een vleesmenu. Zijn niet inbegrepen:
trein- en bus ticket en drank bij de lunch.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 17 juni
2022 inschrijven door een mailtje aan noel.
backx@telenet.be en storting van het inschrijvingsgeld op de bankrekening van onze Davidsfondsafdeling BE86 4472 6005 0150 met
de vermelding ‘Abdij van Park’. Ingeschrevenen ontvangen een bevestigingsmailtje
en meer gedetailleerde info over het vertrekuur en -station, de stadsbus, aankomstuur in de abdij, het menu in de abdijmolen.

Enkele pluspunten:
• Volledig opvouwbaar voor gemak bij montage, gebruik en
opslag
• Groot laadvermogen maakt vervoer van e-bikes en zware
mountainbikes mogelijk
• Gemakkelijke toegang tot de kofferbak, zelfs met de fietsen erop,
dankzij het slimme voetpedaal met kantelfunctie
• Voorgemonteerd, er is geen gereedschap nodig
• Totaal laadvermogen 60 kg, ofwel 30 kg per fiets

BURGSTRAAT 52/C/003 9070 DESTELBERGEN

20&27 AUG 2022
14u -18u
21&28 AUG 2022
10u -18u

TENTOONSTELLING
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SNOEIWERKEN:
HAGEN, STRUIKEN,
BOMEN, ENZ...

ALLE TUINONDERHOUD

0469-138 608

HELDEN WELKOM
op de Sportbasisschool

Positief gedacht!
Snijd niet door wat je kunt ontknopen !
(Joseph Joubert)
info@zinloosgeweld.net
Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86
info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Alle

Volg ons op

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open
van 12:00 tot 15:00 en 18:00 tot 22:00

en

Zandakkerlaan 14, Heusden

SCH

LFEEST

Zaterdag, 25 juni 2022

BBQ
vanaf 18u
Inschrijven!

FUIF
start 21u
met DJ …

Maandmenu JUNI
Hapje van de chef
&
Ravioli van zeeduivel, blanke botersaus, verse tuinkruiden
of
Artisanale kroket van hoevekip en champignons
***
1/2 Baby kreeft gegrild in mibrasa houtoven
(+ 14 euro)
***
Mix grill van beef, gegrilde maiskolf, bbq aardappel
of
Gegrilde kabeljauw verse kruidenkorst, risotto kroket,
garnituur van prei
***.
Gegrilde ananas, vanille-ijs
of
Panna cotta van gemarineerde aardbeien
39 euro p.p.

VADERDAGMENU
Fijnproeversbordje
***
Tartaar van Txogitxu,
zalf van gepofte zoete aardappelen
***
Kroket van pulled beef, zalf van gegrilde ganzenlever
***
1/2 kreeftje gegrild in Mibrasa houtoven
(+13 euro)
***
Torro Rossini, zalf van gegrilde aubergine,
pont - neuf aardappeltjes
of
Roggevleugel, puree, gegrilde kerstomaatjes,
basilicum
***
Irish Café glacé
60 euro p.p.
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GRATIS ONDERVLOER
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING

Impens parket  
0475 85 85 30
Info@parlam.be

Scoutsgroep Joe English
en gemeente openen Krekelbos
Heusden heeft er een bos bijgekregen in de
Krekelstraat. Niet dat het bos nieuw is, want het
Krekelbos bestaat al even. Maar nu werd het op
zondag 24 april officieel geopend door scoutsgroep
Joe English en een delegatie van het schepencollege
en vooral ook gemeenteraadsleden uit Heusden zoals
Didier Lebrun, Leen Verbeke en Jacques Bouckaert.
Het bos werd recent heringericht als een
onderdeel van het PDPO-project ‘speel-,
eet- en beleefbossen’. Het werd gerealiseerd door BOS+ samen met scouts Joe
English en de gemeente Destelbergen,
en vooral ook medegefinancierd door de
provincie Oost-Vlaanderen.
Schepen van leefmilieu Michaël Vercruyssen mocht het traditionele lintje doorknippen en hield een korte toespraak
om de opening toe te lichten. Hij was
vergezeld van zijn collega’s uit het college: Wim Raman en Eva Rombaut. Voor
de scouts van Joe English is het een echte opsteker want hun lokalen zijn precies
aan de overzijde van het bos gelegen,
maar het bos mag ook gebruikt door alle inwoners of eventuele bezoekers. Uit
de info die wij vonden blijkt dat er wel
wat afspraken werden gemaakt die mo-
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gen nageleefd. Zo is
het bos vrij toegankelijk van 7 tot 22 De schepen mocht onder het oog van de
uur en kan je er naar aanwezigen de koord doorknippen die
believen
ravotten, toegang gaf tot het Krekelbos. (D.D.)
rusten en bijpraten.
Tenminste als je ook het nodige respect vraagd om tijdens de lente ook eens naar
hebt voor bomen, planten en struiken. beneden te kijken in plaats van naar de
Honden lopen er aan de leiband en ie- bomen, want je vindt er zeker iets dat
der kakje hoort er in een zakje. Ge- net zo goed deel uitmaakt van het bos,
motoriseerde voertuigen zijn er niet nl. voorjaarsbloemen of pas ontluikende
toegelaten. Sluikstorten, vandalisme, stekjes die net boven de grond komen.
geluidsinstallaties en vuur zijn duidelijk De voorjaarsbloemen die je in dit Krekelverboden, maar er kan een uitzondering bos kan vinden zijn gekend als daslook,
gemaakt voor vergunde kampvuren (van meiklokjes, aronskelk en welriekende sade scouts?). Defecten of vandalisme kan lomonszegel. Als je het ons vraagt: het
je best melden via het meldpunt van de Krekelbos is een verrijking met een flingemeente via www.destelbergen.be/al- ke groep inheemse bomen en planten
gemeen-meldpunt
en een bosbodem met typische kleurenAan publiek en alle bezoekers werd ge- pracht. – (D.D.)

MIDO organiseerde een “Leef als een profstage”
De voetbalstages van MIDO op de accommodatie van FC Destelbergen zijn al
legendarisch aan het worden, maar een
echte voetbalstage waarbij de jonge deelnemertjes het leven mogen leiden van een
profvoetballer, dat is een nieuwe trend.
Vorig jaar werd daar door de organisatoren achter de MIDO-stages voor het eerst
mee van wal gestoken in wat toen nog
de coronaperiode was. Dit keer werd met
een tweede editie uitgepakt waarop ook
de ouders mochten komen kijken. “Zo’n
60 spelertjes schreven zich in en dat was
meteen ook de maximumcapaciteit voor
deze vijfdaagse voetbalstage”, vertelt
verantwoordelijke Gilles Van de Slycke.

“Voor deze “Leef als een profstage” mikten we bewust op een kleiner aantal zodoende dat we in vijf à zes kleine groepen
konden werken. Op deze manier gaat er
meer aandacht naar elk kind en zijn de
spelers constant in beweging. Elke dag
begon met een gezond ontbijt op de club
zoals bij de profs. In de voormiddag ging
de aandacht naar een goede préwarmingup, loopscholing, reactie- en tikspellen en
lag de focus voornamelijk op techniek.
Tijdens de lunchpauze konden de spelers
kiezen uit een broodjesmaaltijd. In de namiddag stond er nog twee uur training op
het programma met elke dag een ander
centraal thema”, verduidelijkt Gilles.

Doorheen de trainingsweek kwamen er
verschillende gasttrainers langs uit verschillende clubs waaronder KV Oostende,
KAA Gent, KMSK Deinze. Ook het MultiSkillz verhaal kwam aan bod door een
erkende lesgever. Midden de week stond
er een FIFA Skill Game-dag op het programma, waar de MIDO-spelers hun Skills
konden uittesten op het veld, maar ook
in de kantine met het FIFA-tornooi. Op
het einde van de week stond zoals altijd
het grote ‘Champions League’ tornooi op
de planning en kregen alle spelertjes een
leuk aandenken mee naar huis, namelijk
een eigen ‘FIFA SHIELD’. Het was terug
een leerrijke en fijne stage voor de deelnemers die allemaal dromen om nog betere voetballers te worden. – (D.D.)

Zo ziet het resultaat van een skill
game er uit bij een speler, met
punten op de onderdelen. (D.D.)

De grote groep die deelnam aan de stage en leefde zoals een profvoetballer dat doet. (D.D.)

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten: BUTAAN - PROPAAN
OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

WEGENWERKEN:
Wij zijn steeds
bereikbaar via
de Palingstraat,
de Molenstraat,
de Jagerstraat !

Concert ingericht door het
‘Orgelcomité Destelbergen’ i.s.m. ‘de Principaal’
19 juni om 19 uur in de kerk O.L.V. ter Sneeuw Destelbergen

Orgelrecital door Philippe Lefebvre,
Van Rentergem Annie

organist van de Notre Dame in Parijs.

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

De moeite waard!
Inkom : 10 euro. Onder de 18 jaar: gratis
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Kringwinkel lanceert Plan Plant-aardig groen
In de Kringwinkel van Destelbergen kan je nu ook planten afgeven én kopen. Onder
de noemer ‘Plan Plant – aardig groen’ geeft vzw Open Plaats nieuwe groeikansen aan
planten, restmaterialen én medewerkers.
Heb je wat te enthousiast gezaaid, heb je
stekjes op overschot of zijn je planten te
groot geworden? Gooi ze niet weg, maar
breng ze naar de Kringwinkel in Destelbergen. Opgelet: niet alle Kringwinkels aanvaarden planten, enkel die van Open Plaats. Daar
zijn veel mensen bezig met het project. We
stelden hen enkele vragen.
Wat doen jullie precies met de planten die
binnenkomen?
Werkbegeleider Melissa: “We verpotten ze,
nemen stekjes, geven water en voeding. En
we zorgen voor de juiste hoeveelheid licht en
warmte. De medewerkers vinden het leuk om
te doen en zo doen ze nieuwe ervaring op.”
Hoe weten jullie welke verzorging elke plant
nodig heeft?
Melissa: “Dat is een boeiende uitdaging voor
medewerkers. Ze krijgen begeleiding en doen

ook zelf opzoekingen op internet. Gaandeweg leren ze bij en krijgen ze groene vingers.
We geven de info ook door aan de klant. Bij
elk plantje zit een infokaartje dat vertelt hoeveel water en licht het nodig heeft.”
Waar komen die plantenhangers en tafeltjes
vandaan?
Winkelverantwoordelijke Sylvie Van Meensen: “Die maken onze mensen zelf. Ze gebruiken 100% restmateriaal, er zijn geen
nieuwe grondstoffen voor nodig. Het sociaal
ontwerpbureau Volmaakt hielp mee om de
designs te creëren.”
Welk materiaal zit er precies in verwerkt?
Barbara: “Ik maak macaramé-plantenhangers van textiel. De stroken zijn geknipt uit
witte T-shirts die niet meer te dragen waren.
Ik werk zelf mee bij de sortering van kleding
en zie veel kleren die niet goed genoeg meer
zijn. Het is fijn om die nu toch nog te kunnen gebruiken, en ook superleuk om zoiets
creatief te kunnen doen! Ik kijk ook in andere
containers, ik heb bijvoorbeeld al fietshelmen
en kapotte muziekinstrumenten verwerkt.”
Korneel: “Ik begeleid medewerkers in het
meubelatelier. Daar maken we nu zelf plantentafeltjes. We gebruiken hout van kapotte
kasten, snijplanken, lattenbodems,… We kijken wat zich aandient, daardoor is elk ontwerp uniek. En we werken alles tot in de
puntjes af.”
Je hoort tegenwoordig veel over een
circulaire economie. Wat is dat precies?
Lore Nachtergaele, coördinator hergebruik:
“Momenteel leven we grotendeels in een
wegwerpeconomie. We maken – en kopen –
het liefst nieuwe dingen, maar zo putten we
alle grondstoffen uit en creëren een enorme

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

Herstellen en bekleden van dakgoten
Renovatie van hellende en platte daken
Plaatsen van dakvensters
Renovatie van schoorstenen
Alle zink- en koperwerken
Plaatsen van isolatie

afvalberg in de plaats. In een circulaire economie blijft alles in circulatie. In plaats van
nieuwe producten van nieuwe grondstoffen
vertrek je van wat er al is. Kringwinkels zijn
daar al lang mee bezig, en nu tonen we dat
je nog verder kan gaan. We willen niet alleen
spullen, maar ook levende planten hergebruiken, want daar is veel zorg, energie en water
in gestoken.
Wat doen jullie met spullen die je niet kan
hergebruiken?
Lore: “Die krijgen nog een derde leven krijgen als grondstof. We sorteren heel grondig,
zodat bijna alles gerecycleerd kan worden en
we weinig restafval hebben. Maar recyclage
is ingewikkeld en kost ook veel energie. Upcycling is beter, en dat is wat we nu doen met
de plantenhangers die we maken uit hout en
textiel. ”
Wat betekent Plan Plant voor de
medewerkers?
Joyce Vermeiren, verantwoordelijke HR:
“Voor een Kringwinkel telt ook altijd de sociale dimensie. PlanPlant geeft extra groeikansen aan medewerkers in sociale tewerkstelling. Terwijl ze planten verzorgen of zelf iets
creatiefs maken, werken ze tegelijk aan hun
eigen groei. En daardoor verbeteren hun toekomstige arbeidskansen.”
OPENINGSUREN
De Kringwinkel Open Plaats – Destelbergen
Dendermondestw 525, Destelbergen
Geefpunt en winkel zijn open van dinsdag
t.e.m. zaterdag 10u00 – 17u30.
Maandag gesloten.
Achter de plantjes in de Kringwinkel zit een
heel project, met circulair design en sociale
werkkansen.
De plantenhangers zijn geknoopt van textielrepen uit kapotte T-shirts.
In het meubelatelier maken medewerkers
plantentafeltjes met elk een uniek ontwerp.
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Wijkfeesten
Gebuurtekring Ledebeek 2022
Ledebeekstraat 51 - DESTELBERGEN
dany.mus@telenet.be
Vrijdag 1 juli
19.00u tot 20u30: openingsreceptie.
21.00u tot 24.00u: Gezellig samenzijn
met dj Bruno
Zaterdag 2 JULI
Rommelmarkt van 9.00u tot 17.00u organisatie: RETROGAMINGFUN
0476 899 734.
info@retrogamingfun.be

Provincie en PCS uit Destelbergen starten
onderzoeksproject naar ondergedoken waterplanten
De Provincie Oost-Vlaanderen start dit najaar in
samenwerking met UGent en het Proefcentrum
voor Sierteelt (PCS uit Destelbergen) een onderzoeksproject naar het belang, het beheer en de
(her)introductie van ondergedoken waterplanten
in stromende waterlopen. De Provincie tracht aan
de hand van een uitvoeringsgericht pilootproject
het beheer aan te passen of herintroducties uit te
voeren om de ondergedoken waterplantengemeenschap te stimuleren. Het project, waarvoor
een budget van ongeveer 380.000 euro werd
voorzien, loopt wel over een periode van vier jaar.
Het PCS zal instaan voor een optimalisatie van de
teelt van ondergedoken inheemse waterplanten,
die een (her)introductie ervan moet mogelijk
maken. UGent zal op basis van wetenschappelijk onderzoek aanbevelingen formuleren om de
soorten waterplanten en de locaties te selecteren

en om handvaten aan te reiken voor het beheer.
Het realiseren van een goede ecologische toestand in onze waterlopen is van belang voor het
behalen van de doelstellingen zoals vastgelegd
in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Momenteel is het echter nog niet geweten welke
condities er nodig zijn om een rijke onderwatervegetatie te creëren en wat de mogelijke oorzaken zijn van het ontbreken van deze waterplanten op locaties die ogenschijnlijk geschikt
zijn. Naast het ecologisch belang kunnen ondergedoken waterplanten ook een belangrijke
rol spelen in de strijd tegen waterschaarste en
wateroverlast door het water bovenstrooms langer op te houden. De Provincie en het PCS willen
daarmee wel belangrijke stappen. Zetten in het
meer klimaatrobuust maken van haar watersysteem. – (D.D.)

Leden gratis staanplaats. Niet leden 10
euro voor blok van 6 meter.
Petanque tornooi van 10.00u tot 18.00u
Gratis voor de leden.
Niet leden 5 euro
15.00u: poppenkast met Pierke van Gent
Gratis voor alle kinderen.
19.00u Steakfestijn
Steak met groenten warme sausen en
frietjes zo veel je wil.
Leden 23 euro niet leden 25 euro.
Hamburger voor de kinderen van 6 tot
12 jaar leden 15 euro niet leden 17 euro.
Op aanvraag vegetarische burger mogelijk. Gezellig samenzijn tot 24.00u.
Zondag 3 juli
Vrij Petanque van 10.00u tot 17.00u
11.00u: Aperitief in de tent of terras.
14.30u: Sneukelwandeltocht met enkele
hapjes en drankjes onderweg en eindigen met een hot- dog aan de tent.
Leden 10 euro niet leden 12 euro.
Kinderen tot 12 jaar leden 6 euro niet
leden 8 euro.
18.00u trekking tombola.
VOLG ONS OP FACEBOOK:
GEBUURTEKRING LEDEBEEK
info: 0477 138 123

Kleine ingrepen voor fietsveiligheid
Na verschillende meldingen van omwonenden en een ongeval in de buurt van de Nijverheidsstraat, Scheldelaan en Mezenstraat
keurde de Mobiliteitscommissie van de gemeente een kleine aanpassing van de parkeerhavens in de Nijverheidsstraat goed.
Concreet gaat het om het verleggen van het
laatste deel naar de linkerkant van de straat,
dit verhoogt de zichtbaarheid op het kruispunt voor automobilisten en vertraagt het
verkeer in de lange Nijverheidsstraat. Fietsers die uit de Mezenstraat komen worden
vroeger opgemerkt doordat de auto’s niet
meer zo dicht op het kruispunt de eenrichtingsstraat inrijden. Ook komen er een stopstreep of haaientanden op de kruispunten
van de Scheldelaan met de Nijverheidsstraat
en de Nijverheidsstraat met de Mezenstraat.
De fietser zal dus voorrang hebben op deze
punten en veilig van en naar de Scheldedijk
kunnen. – (D.D.)
Nr. 123 - Juni 2022
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Op zoek voor je kind...
naar een
ZINVOLLE vrijetijdsbesteding...?
DICHTBIJ IN EIGEN BUURT...?
ZINGEN inVRIENDENGROEP... ??
dan is het

JEUGDKOOR SAM
zeker DE JUISTE KEUZE !!

VOORinschrijvingen koorjaar 2022-2023
vanaf 07-06-22
enkel via www.jeugdkoorsam.be

WEES ER BIJ !!

Meer info : jeugdkoorsam@gmail.com of site

Honderd keer bloed gegeven
en tevens bestuurslid
Danny Brossé werd tijdens de laatste bloedinzameling bij de Vrijwillige Bloedgevers in Heusden, gevierd
voor zijn honderdste bloedafname.
Als je weet dat je maar maximaal vier
keer per jaar mag en kan bloed geven,
dan weet je meteen ook dat je al zeker meer dan vijfentwintig jaar bloedgever bent. Danny Brossé is bovendien
bestuurslid van de Vrijwillige Bloedgevers in Heusden, vereniging die al
sinds 1960 de bloedinzamelingen in
Heusden organiseert in samenwerking
met het Bloedtransfusiecentrum Gent.
Het bestuur van de vereniging bestaat
uit voorzitter dr. Carl Dierickx, Jo Caramin, Paul Pas, Marnix Pelsemaeker,
Danny Brossé en André De Groote de
verantwoordelijke voor de bloedinzamelingen. Deze laatste mocht aan
Danny Brossé een passend geschenk
overhandigen naar aanleiding van de
honderdste bloedafname of plasmagift. (D.D.)
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Ben je op zoek naar een juweel voor een bĳzonder moment?
En wil je dit in alle rust en discretie regelen?
Maak kennis met Christiaan Van Bignoot, juwelier aan huis.
Benieuwd naar deze service aan huis?

Neem een kĳkje op www.christiaanvanbignoot.com
Whatsapp/Tel 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

Pastoor Jos Verstraeten gaat op rust maar wordt niet vervangen als pastoor…
Pastoor Jos Verstraeten van de Emmaüs parochie gaat in juni met rust. Hij was zes jaar pastoor van wat we kennen als
de parochie Emmaüs en waaronder de parochies van Destelbergen, Heusden en Melle vielen. Op zondag 12 juni om
10 uur heeft in de Heilig Kruiskerk in Heusden een afscheid
plaats door de parochiegemeenschap, dankbaar voor de
voorbije jaren met een gezamenlijke eucharistieviering. Na
afloop is er een afscheidsreceptie in de polyvalente zaal van
de vrije school De Parel, Steenvoordestraat 13 in Heusden.
In de marge van dit afscheid vernemen we ook dat de parochie Emmaüs geen nieuwe pastoor krijgt. Er zal een parochiale coördinator aangesteld worden en een priester
die enkel zal instaan voor de geestelijke taken (denk aan

missen, uitvaarten, eerste en plechtige
communies enz.). Midden mei zouden de
Kerkraden van de drie parochies geïnformeerd worden wie die personen zullen
zijn. Destelbergen-Heusden en Melle zouden dan voor het eerst geen pastoor meer
krijgen. Dat is ook zo voorzien voor Lochristi en vermoedelijk ook Erpe-Mere die
geen parochiepastoor meer krijgen. Destelbergen-Heusden en Melle zou dan één
van de eerste parochies zijn die op een
nieuwe manier zal werken voor de kerkelijke aangelegenheden. – (D.D.)

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

Bij aankoop
vanaf 50 euro:
GRATIS
jute
boodschappentas
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Wat is er mis met “Destelbergen dicht bij alles”?
In Wegwijs volgen we niet altijd de gemeenteraad omdat de dag
waarop de raad samenkomt meestal samenvalt met de verdeling van
het magazine. Als we dat wel zouden doen dan lopen we al vaak eens
achter de feiten aan, want het gaat dan al vlug om oud nieuws of
nieuws dat al de ronde doet. Maar soms hebben we toch vragen zoals
deze: Wat is er mis met de slogan ‘Destelbergen dicht bij alles’?
In de op één na laatste gemeenteraad
werden daarover vragen gesteld door
de oppositie, omdat die slogan al sinds
mensenheugenis gekend is en ook op alle
straatnaamborden, briefhoofden, mailings, voertuigen van de gemeente staat,
kortom door iedereen goed gekend is. Nu
wil men van het “merk” Destelbergen een
vorm van citymarketing maken, waaraan
voorlopig een kostenplaatje hangt van
38.000 euro. En dat bedrag ligt dan nog
duidelijk onder het voorziene budget,

maar is volgens de oppositie “pure verspilling van belastinggeld”.
We zijn benieuwd met welke slogan het
Gentse communicatieadviesbureau ‘Karakters’, bedrijf dat de opdracht kreeg
toegewezen, naar buiten zal komen. Het
is iets voor de volgende maanden, want
burgemeester Sierens benadrukt dat de
gemeente en het OCMW als één entiteit
naar buiten moeten komen tegen eind
dit jaar. Het gaat volgens haar over meer
dan een logo voor een briefhoofd en een

herkenbaar straatnaambordje, “want de
gemeente wil zich positioneren als een
moderne hedendaagse organisatie, een
gemeente met karakter. De gemeentelijke diensten zouden nu een wirwar aan
stijlen gebruiken, waardoor er nauwelijks
samenhang is. Idem dito voor de communicatiekanalen want gemeente en OCMW
moeten één sterk merk vormen”.
En dat kan niet met “Destelbergen dicht
bij alles”? Het doet me denken aan politieke partijen die om de zoveel jaar een
nieuwe naam uitvinden, maar daarbij vergeten de inhoud te wijzigen. Samenhang
kan je ook zonder slogan realiseren, en
iedereen weet toch dat de gemeente en
het OCMW één geheel vormen? Niet dus,
want daar is wellicht wat citymarketing
voor nodig. Citymarketing is een vak, want
dat zorgt voor een uniek DNA. En die vakmensen gaan een gemeente een geheel
eigen strategie aanpraten, want er is duidelijk iets mis met “Destelbergen dicht bij
alles”. Het vroegere gemeentebestuur - de
periode ontgaat mij en de samenstelling
al zeker - wie dat ooit heeft gevonden,
noemde dat toen wel heel subliem. Wij
vonden dat toen ook en we hebben onze
bronnen. Het is zelfs niet eens zo lang geleden. Destelbergen is dicht bij alles, de
gemeente is inderdaad dicht bij alles. Nu
moet dat veranderen, mee zijn met de tijd
want er loopt blijkbaar wat verkeerd in
Destelbergen, er is geen samenhang, de
huisstijl is niet meer goed. Men moet zich
herpositioneren als een hedendaagse organisatie, een gemeente met karakter. Wij
dachten dat Destelbergen-Heusden al een
gemeente met karakter was. Blijkbaar niet
dus. En dat mag wat kosten. We weten
ook niet of alles moet gewijzigd, want dan
moet daarvoor personeel ingezet, en dat
kost ook geld. Als de inhoud maar uniek is,
want let op als er al een identieke slogan
bestaat kan dat op termijn nog vervelend
worden. Een gemeente als bedrijf: voor de
mensen dus! Misschien belastingen verlagen? We vrezen echter een beetje de
volgende regering die om te besparen,
misschien wat gemeenten gaat samenvoegen en provincies afschaffen. Dat zal pas
een strategie worden die impact heeft…
Manu Debruyne

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
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Warme bakker Dirk Raman
stopt eind juni
en trekt naar spanje
Het is een beetje als een donderslag bij heldere hemel,
maar Dirk (54) en Annick
Raman-Van Olmen (47), de
warme bakker uit de Meersstraat 9 in Heusden, heeft na
lang wikken en wegen besloten om zijn bakkerij over
te laten en een andere weg
in te slaan. Vanaf maandag
27 juni zal bakkerij Raman
ophouden te bestaan. Dirk
heeft dat bericht zelf bekendgemaakt en het ons ook
bevestigd.
Hij gaat in Spanje wonen en er een eigen boerderijtje
runnen. Dirk heeft al jaren last van stoflong door het
werken met bloem in zijn warme bakkerij. “Mijn vader
had dat ook en ik wil nog iets van mijn leven maken”,
vertelt hij over zijn beslissing.
“Wij slaan de pagina om en beginnen dus een nieuw
hoofdstuk. Frederik De Moor en Jessy Ott staan te popelen om onze klanten vanaf half juli te voorzien van
brood, koeken en allerlei lekkernijen. Zij zullen ook verder werken als warme bakker en ook met de webshop,
dus online bestellen en thuisleveringen blijven steeds
mogelijk”, aldus Dirk Raman. “Het is alleen de naam
Raman die verdwijnt, de bakkerij zal half juli opnieuw
openen”, verduidelijkt Dirk. We zullen wel de guitige
bakker, die vaak filmpjes plaatste op sociale media missen, maar begrijpen zijn beslissing. – (D.D.)

SCHAAKCLUB MERCATEL

Maya Burssens Belgisch kampioene schaken bij de -14-jarigen
Na een tweede plaats vorig jaar was Maya Burssens uit de vogelwijk
in Lochristi dit jaar het hoogst genoteerd op de schaakranking in haar
categorie en dus de gedoodverfde titelkandidate. Dit zorgde voor de
nodige zenuwen tijdens haar eerste partijen.
Na een remise (gelijkspel) in de vierde
ronde tegen haar naaste concurrente
beloofde het nog spannend te worden.
Maya hield echter het hoofd koel en verloor geen enkel punt meer, terwijl haar
tegenstandster nog vier remises moest
toestaan. Maya loste de verwachtingen in
en won met twee punten voorsprong op
de concurrentie, naar schaaknormen een
erg ruime zege. Als beloning sleept ze een
boekenbon van 80 euro en een mooie trofee in de wacht, maar de mooiste beloning
is ongetwijfeld een ticket naar Antalya
(Turkije) waar ze in november België mag
gaan vertegenwoordigen op het EK.

Maya zette haar eerste
stapjes in de schaakclub
Lobos van Lochristi, maar
speelt nu al enkele seizoenen bij De Mercatel in
Sint-Amandsberg die een
gezonde mix aanbiedt van competitief en
recreatief schaken.
Geïnteresseerde (jeugd)spelers kunnen
vrijblijvend kennismaken met de club en
hun lesgevers op de opendeurdagen van
vrijdag 17 juni en 1 juli van 19 tot 21 uur in
de bibliotheek van Sint-Amandsberg (Halvemaanstraat 92).
Meer info op www.demercatel.be
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Glasfusie tentoonstelling
en wedstrijd
Zaterdag 25 juni van 13 tot 20 uur en
zondag 26 juni van 10 tot 17u30 heeft in
de zaal Skala, Colmanstraat 51 in Laarne
een tentoonstellingwedstrijd plaats voor
glaskunstenaars waaraan wordt meegewerkt door specialisten uit Heusden (o.a.
Pejo). Het draait allemaal om de discipline glas fusing. De organisatie berust
bij het kunstenaarscollectief Lak@art en
betreft een nieuw initiatief. – (D.D.)

Gouden schoenen
bij FC Destelbergen

Bent u lezer van ‘Wegwijs’ en hebt u ook een interessant item, een algemene vraag
of oproep, of ken je iemand waarvan je denkt dat er een interessant artikel kan over
geschreven worden, neem dan contact op met ons: Jan Callebert, zet-werk@telenet.be,
0478-97 87 11 (namiddag of avond). Stuur gerust uw tekst via mail (liefst in ‘word’),
eventueel met foto (jpg). Indien u over geen email beschikt, schrijf of typ uw tekst en stuur
hem naar de Redactie Wegwijs, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker. Mogelijks nemen
wij contact op met u en sturen een reporter ter plaatse.

Op de FCD-happening als afsluiter van
de voetbalcompetitie, werden voor het
eerst na twee jaar onderbreking, opnieuw gouden schoenen uitgereikt voor
de meest verdienstelijke spelers per
ploeg. Een gouden schoen ging naar
Thomas Cammaerts en Rune Van Den
Daele bij de U15, naar Arthur Pergoot en
Tuur Van Dorpe bij de U17, naar Emile
Dellaert (beloften A), Emiel Dubois (beloften B), Joshua Van Damme (4e prov.
B) en Adriaan Martiny (2e prov. A). De
jeugdspelers van onder- en middenbouw
kregen voor hun inzet allemaal een trofee. De jeugdploegen hebben geen officieel kampioenschap, maar de resultaten
blijken uit de tornooien die men allemaal heeft gewonnen. – (D.D.)

Maatwerk is ons vak, reeds 3 generaties lang !

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

Tel. 09/230.65.36
Steenvoordestraat 43 - 9070 Heusden - info@bracke-interieur.be
www.bracke-interieur.be - www.facebook.com/MaatwerkBrackeInterieur
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Patatclub is méér dan een frituur
Je kon het al zien in vorige edities van Wegwijs. Op de vroegere locatie
van o.a. Jeugdclub De Slets (later Den Draai) en Etna opende recent een
frituur-eethuis: Patatclub. Even voorstellen.
Jens Meganck (26) en partner Steffie
durfden de uitdaging aan om op deze
locatie een grondige verbouwing te
doen en het gebouw volledig te moderniseren. Het is een pareltje geworden
met strak interieur, moderne look, en al
het comfort dat je van een nieuwe zaak
mag verwachten. Met bovendien ruime
parkeergelegenheid en een zuid-west
gericht terras waar het leuk vertoeven is.
Na zijn slagers- en kokopleiding deed
Jens ervaring op in de zaak van zijn vader (Slagerij Martin, in het Dorp van
Destelbergen). Hij werkte er acht jaar
mee in de beenhouwerij en dat combineerde hij met een cateringzaak ‘Grill &
Chill’. Er werden groepen tot 200 perso-

nen bediend! Corona, stak echter
een serieuze stok in de wielen en
Jens en Steffie gingen dan maar
op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze wilden volledig op eigen
benen staan en besloten om een
frituur-eethuis te starten.
De zaak heeft een ruime gelagzaal, zo’n vijftig personen vinden
hier een zitplaats binnen en ook
buiten op het terras kan je genieten van een stevige portie friet en
meer. Al dan niet met groenten
geserveerd. Specialiteit van het
huis: zelfgemaakte burgers. Met
zijn slagers-ervaring biedt Jens u

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

dus ook versgemaakte producten aan.
Saté’s, een stevige steak of zelfs een entrecôte kan je hier nuttigen.
Uiteraard is Slagerij Martin de huisleverancier. Alle dagen vers uit de beenhouwerij geleverd. Maar er staan ook nog
andere snacks op de kaart, zoals bijvoorbeeld spaghetti.
Een team van soms vijf of zes medewerkers zorgt voor een vlotte bediening, alles wordt goed gecoördineerd.
Ook een troef in Patatclub: naast frisdranken kan je hier ook een lekker
wijntje drinken en er is een uitgebreide
keuze aan bieren.
Vanaf 5 juni zal men ook online kunnen
bestellen via een app of QR-code om dan
ter plaatse te consumeren of af te halen.
Zeker een aanrader, een mooie nieuwkomer in Destelbergen !
Patatclub
Dendermondesteenweg 692
Destelbergen
Open: woensdag tot zondag
11u30-14u00 en 17u30-21u30
Nr. 123 - Juni 2022
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Afscheid zonder
titel bij
FC Destelbergen…
Na een schitterend seizoen waarbij FC Destelbergen evenveel punten haalde als FC Kleit, maar toch
net geen titel kon vieren, heeft de
club ook afscheid genomen van kapitein Adriaan Martiny. Dat afscheid lag vooraf
vast, want Adri heeft nu een functie in de staff van KAA Gent en dat was niet langer
combineerbaar met zijn en de ambities van de club. Adriaan (29) speelde zo’n dozijn seizoenen in de fanion van Destelbergen en trekt nu naar SKV Oostakker. Bij zijn
afscheid kreeg hij een fotokader met sportieve herinneringen, flessen wijn en een
‘gouden bal’ in bekervorm. Adri had graag zijn club aan de titel geholpen, maar in
de eindronde werd alsnog verloren van KSV Denderleeuw met 1-2. De ambities van
de ploeg werden nu met een jaartje uitgesteld. – (D.D.)

Jeugdelftal van FC Destelbergen speelde kampioen
Ofschoon er nog wel wat ploegen van FC Destelbergen zijn die kampioen speelden
(maar waarvan er geen klassering mag bijgehouden gezien hun leeftijd) is het wel de
ploeg van de U17 B die dit seizoen kampioen speelde. Er moest geknokt tot de laatste
speeldag want het werd nog heel spannend. Op de foto trainer Anton Schoonbaert
en afgevaardigde Cynthia Van Laere samen met de spelers: Maxime Herssens, Tuur
Van Dorpe, Arjen Depuydt, Victor Haegeman, Leon Deblaere, Elias Liam, Luca Van
Driessche, Kemal Caliskan, Donato De Meyer, Matthieu Thibau, Abdullah Güney, Ambroos Verbeke, Diederik Rijpkema, Milan De Lausnay en Musa Akbiyik. (repro D.D.)

RISTORANTE ETNA
AUTHENTIEKE ITALIAANSE KEUKEN
GROTE KEUZE PIZZA’S
PATROON STAAT AAN HET FORNUIS
OOK OM MEE TE NEMEN - MOOI TERRAS
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Neem een kijkje op
onze webshop:
www.ds-elektro.be

Dendermondesteenweg 753 - 9070 Destelbergen

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

T. 09-219 98 35
www.ristorante-pizzeria-etna.be

Dendermondesteenweg 521
Destelbergen

Absynthe Minded (= Bert Ostyn e.a.): album ‘There Is Nothing’ (2007)
Absynthe Minded bestaat 20 jaar ! In een interview door Menstyle met
bezieler, songwriter, zanger en gitarist Bert Ostyn in april vorig jaar, geeft
hij zelf aan dat ze pas met de release van het vierde album ‘Absynthe
Minded’ (2009) veel airplay hebben gekregen.
Hits ‘Envoi’, ‘Paramount’ en ‘Heaven Knows’
maken deel uit van het collectief muzikaal
geheugen in Vlaanderen. Geheel terecht,
maar de Ludo in mij laat een belletje rinkelen: “Wat dan met ‘There Is Nothing’
(2007)?” ’TIN’ lijkt het minst toegankelijke
AM-album. MAAR: minder toegankelijk betekent niet minder goed, in tegendeel ! ’t
Is maar wat je verwacht van een elpee. Het
is een wonderlijke plaat met een briljante
volgorde van 13 ijzersterke nummers die onderling nogal verschillen, maar wel een sterk
harmonisch geheel vormen. Elke song heeft
iets speciaals. De invloed van R.E.M. is dan al
duidelijk en is op de vier latere albums nog
prominenter aanwezig. Daar is niks mis mee,

want Ostyn doet er zijn eigen ding mee op
hetzelfde niveau. Eén voorbeeld op ‘TIN’: het
nummer ‘Stuck In Reverse’ baadt in een analoge sfeer als het nummer ‘Leave’ van R.E.M.
uit 1996 en eindigt met dezelfde paar noten;
leuke vondst ! ‘TIN’ herbergt strak gespeelde
(punk)rocknummers, dansbare (feest)nummers en ook wel gevoelige mijmeringen, die
allemaal bovendien een sterke melodie huisvesten. De bands wereldwijd die erin slagen
om met dergelijke cocktail een evenwichtig
album te maken, zijn op twee handen te tellen. Enkele songs onder het licht houden,
is de andere tekortdoen, maar we doen
een, hopen we, verdienstelijke poging. Een
hoogtepunt is zeker de titelsong ‘There Is

ELEKTRISCHE FIETSEN
STADSFIETSEN
KINDERFIETSEN
HELMEN & TASSEN
HERSTELLINGEN
ADVIES & SERVICE

FIETSEN MARKOEN
STAAT VOOR KWALITEIT EN SERVICE.
VERSCHILLENDE TYPES FIETSEN OP VOORRAAD,
RIJKLAAR EN ONMIDDELLIJK MEE TE NEMEN.

KOM LANGS EN TEST JOUW DROOMFIETS!!

E
W
U
E
I
N
M UW MEE!
E
E
N
N
E
S
KOM LEATNSGONMIDDELLIJK
FI
OXFORD
NORTA
GIANT
THOMPSON
LACROS
VENTURELLI
FRAPPÉ

DENDERMONDESTEENWEG 536 - 9070 DESTELBERGEN
09/228.67.66 - WWW.FIETSEN-MARKOEN.BE
DINSDAG - VRIJDAG 9U-12U & 13U15-18U
ZATERDAG DOORLOPEND OPEN

Nothing’ : een uiterst dansbare punksong en verplichte kost op elk trouwfeest
– ruim na middernacht, wanneer de vierde leeftijd allang thuis onder de wol ligt.
‘Let’s Be Radical’ sluit daarbij naadloos aan en is een
heerlijk rommelig nummer
dat van structuur naar chaos, naar opnieuw
structuur en opnieuw chaos surft ; gedurfd
en uitmuntend. ‘A Great Height’ is vintage
AM en eindigt langgerekt met aanstekelijke
lalala-koorzang, wat resulteert in een meezinger voor op eenzelfde trouwfeest, maar
dan voor alle leeftijden van 7 tot 77. Zoals
‘Les Lacs Du Connemara’, maar Bert Ostyn
moet wel, zwaaiend met zijn servet, ooit gedacht hebben : “Dat kan ik beter”. Et voila ! En dan is er nog het allerbeste nummer
als perfecte afsluiter : ‘Silent Song’, een bezonken lied, dat gerust een stuk langer had
gemogen, wat ook een compliment is, vaneigens ; ideaal bisnummer om een bevlogen
optreden met enkel orgel en meerstemmige
zang af te sluiten, om dan iedereen met een
gelukzalig gevoel naar huis te laten gaan.
De vier latere albums behoren tot de 1ste categorie, maar ‘TIN’ is buiten categorie, met
veel panache gebracht. Daar kan je gespreid
over meerdere jaren pakweg honderd keer
naar luisteren zonder verzadiging. Absynthe Minded staat, samen met Admiral Freebee, op eenzame hoogte in België; allebei
overstijgen ze moeiteloos ons landje qua
uitstraling en, vooral, qua muzikaal vermogen ! Vinden Sam Bettens, Milow, Soulsister,
Hooverphonic, Triggerfinger en andere Deussen dit overdreven, mochten ze dit ooit lezen ? Die moeten dan maar eens zelf zo een
album als ‘There Is Nothing’ maken. Destelbergen mag trots zijn op zijn inwoner Bert
Ostyn ! Kippenvelnummer: ‘Silent Song’
Henry Trebellac

WITTE ZWANEN
Witte zwanen drijven heen en weer,
al over ’t zilvermeer.
Ze blinken in de zon,
alsof ’t nog teder kon.
Witte zwanen rustig mooi,
in hun vederlichte tooi.
Hun lied rijk aan akkoorden,
zo intenser, zonder woorden.
Witte zwanen met uitgestrekte hals,
dansen de perfecte wals.
Van op en neer,
en draaien deze keer.
Witte zwanen een stil leven,
op ’t woelige water voortgedreven.
In hun eigen taal,
zwemmen ze een verhaal.
Witte zwanen hun refrein,
er gewoon te zijn.
De gemoederen gaan bedaren
op de stuwing der levens baren.
Francine De Wilde
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Tussen Heusdenbrug en Melle-Leeuw
komt trajectcontrole
In Vlaanderen komen er dit en volgend jaar 43 trajectcontroles bij.
Dat heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open-VLD) recent
beslist. De belangrijkste in de buurt is die tussen Heusdenbrug en
Melle-Leeuw. Op die weg, de Heusdenbaan dus, mag je maar 50
km./uur rijden en dat was enkele jaren geleden nog 70. Het is voldoende aangegeven, maar uit politiecontroles is gebleken dat men
hier vaak sneller rijdt. De gemeente Melle drong aan bij de bevoegde diensten om hier een trajectcontrole te plaatsen. Om even
te duiden: bij een trajectcontrole worden op het begin- en eindpunt van het traject foto’s gemaakt van de nummerplaat van een
voertuig met een ANPR-camera die nummerplaten kan herkennen.
Zo kan de tijd tussen de twee foto’s en dus ook de gereden snelheid worden bepaald. Als die gemiddelde snelheid hoger is dan
toegelaten dan worden de gegevens doorgestuurd naar de politie
die een p.v. opmaakt. Trajectcontroles bestaan al lang op de autosnelwegen.

EEN SUPERLEUKE
WINKEL VOOR
JONGENS EN MEISJES
VAN 0 TOT 14 JAAR
VOL FASHION EN
ALLERLEI GADGETS

BABY GI
AO76
NATINI
TIMBOO
MC2SAINT-BARTH
MAYORAL
DONE BY DEER
CONDOR
MATISSE & HENRI

In de regio zijn ook trajectcontroles voorzien aan de Lange Munte
en nin de Stationsstraat in Oosterzele en op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke. In Melle komen er ook snelheidscamera’s aan
de Geraardsbergsesteenweg vernemen we. “Het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid is voldoende bewezen”, zegt minister Peeters. “Maar het was nodig om er in Vlaanderen nog een
reeks bij te plaatsen op gewestwegen, er komen ook acht nieuwe
roodlichtcamera’s. Een investering van zo’n 6,7 miljoen euro”.

VISIT OUR
ONLINE
WEBSHOP

In het lijstje van Oost-Vlaanderen treffen we ook nog de Steenweg (N405) in Denderleeuw, de Hundelgemsesteenweg in Gavere
(N444), de Oudenaardseweg en Kortrijkstraat in Wortegem-Petegem, de Edelareberg in Oudenaarde. In de Hoogstraat in Denderleeuw komt een roodlichtcamera, en snelheidscamera’s op de
Geraardsbergsesteenweg in Melle en de Hundelgemsesteenweg in
Gavere. – (D.D.)

SAKO DE WILDE
ALFONS BRAECKMANLAAN 200
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD

www.victorcamille.be
VICTOR & CAMILLE

Dendermondesteenweg 513a
9070 Destelbergen
+32 (0)497 55 77 07 DI-ZA
MA - ZO

RABEKO CONFITUUR
OPNIEUW
VERKRIJGBAAR

75cl

€ 3,45

€ 6,35

/l € 4,93

/L € 8,47

GWOON
BOKKEPOOTJES

DIXAN DISCS

200gr.

1+1
GRATIS

€ 1,09
/kg 5,45

-€4,15-

ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET

CHOKOTOFF PUUR

GWOON BLOEMENHONING MAES PILS BAK

VERSTAND

500gr.

€4,15

-€8,99-

350gr.

€ 1,99

/kg € 8,30

/kg € 5,69

-€4,75-

-€2,35-

-€5,45-

14 + 10 GRATIS

€ 7,58

+ leeggoed
/l € 1,26
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND

-€12,99-
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BON GRATIS
Fles ORDAL
Water 1l

Knip deze bon uit en geef af
aan de kassa

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN VAN 8-19u
PORTO CRUZ

10-18 U

Tijdens uw aankopen tot
15/06/2022,
Min. aankoop van € 10,-,
leeggoed € 0,20 te
betalen
Max. 1 bon per klant

Alle promoties zijn geldig van 23/05 t.e.m. 15/06/22 of tot uitputting voorraad

700gr.

IN DESTELBERGEN

- FEESTD. GESLOTEN

Alle dagen open van 7u-20u
Dinsdag tot 12u30
Woensdag vanaf 13u

NUTELLA CHOCO

NIEUW

Zie
actieverpakking

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Overzicht dienstverlening
www.demangel.be

bvba Vermandel F

 chantal.demangel@skynet.be

Oudebareelstraat 104
9041 Gent
Tel. 09/238 30 05
schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Klaverakker 10
9070 Heusden
 09/230.43.60
0475/37.06.19

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen
Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Scholen in de gemeente doen mee aan ‘Warme William’
Een ‘Warme William’ is iemand die écht naar je luistert: een vriend(in), een
ouder, een leerkracht… Het
is ook iemand die je uitnodigt om te vertellen wat er
scheelt. Want iedereen zit
wel eens wat minder goed in zijn vel. En dan
is het fijn dat er een Warme William voor je
klaarstaat. Een persoon die je kan vertrouwen, iemand op wie je kan bouwen. En ja,
ook kinderen op school of leerkrachten kunnen zo’n Warme William zijn. Het figuurtje Warme William duikt nu overal op in
het Vlaamse land en dus ook in Destelbergen. In de locale scholen werd het project
voorgesteld door onderwijsschepen Filip Demeyer en schepen van welzijn en jeugd Eva
Rombaut. “Warme William” is een blauwe
beer met een witte snoet en heel herkenbaar. “Het is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zet in op het versterken van
de veerkracht en het mentaal welzijn bij kin-

Type- en Administratiebureau
C&C DEMANGEL vof

deren en jongeren van 0 tot 24 jaar”, vertellen de beide schepenen.
De blauwe beer, de mascotte van de campagne, staat dus symbool voor iedereen
die een luisterend oor biedt. Schepen van
welzijn en jeugd Eva Rombaut en schepen
van Onderwijs Filip Demeyer bezochten bij
de start onder meer de Gemeentelijke Basisschool in
Destelbergen en deelden er
gevoelsbuttons uit. Ook de
andere scholen kunnen met
deze buttons aan de slag, bij
wijze van eenvoudige manier
om het gesprek over gevoelens aan te gaan. De blauwe
beer wil jongeren aanzetten
om te praten over hun gevoelens en te luisteren naar wie
het even moeilijk heeft. Het
taboe op geestelijke gezondheidsproblemen is nog groot.
Wat BoB is voor de campagne

tegen drinken en rijden, wil Warme William
zijn voor dit taboe. Warme William moet
emoties en kwetsbaarheid bij jongeren en
volwassenen bespreekbaar maken, en daar
is bij jongeren duidelijk nood aan. In deze niet evidente tijden vindt men het extra
belangrijk om in te zetten op het mentaal
welzijn van iedereen, en dus zeker ook van
kinderen. Doe dus mee en word Warme William. – (D.D.)
Warme William duikt nu zowat
overal op, in de gemeentelijke
basisschool werd hij voorgesteld
aan de leerlingen. (repro D.D.)

Hartelijk welkom
in onze nieuwe zaak !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !
OPENINGSUREN:
ma
di
woe
do
vr
za
zo

SMULHOEKJE
11u30-13u30
11u30-13u30
gesloten
11u30-13u30
11u30-13u30
11u30-13u30
11u30-13u30

THE CAVE
17u00-23u00
gesloten
gesloten
17u00-23u00
17u00-23u30
17u00-23u30
17u00-23u30

10u30-24u00
10u30-14u00
gesloten
10u30-24u00
10u30-02u00
10u30-02u00
10u30-24u00

THE CAVE
HET SMULHOEKJE
ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER
0479-064 805 OF 0473-249 810
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Ben Wuyts nu ook tweede
in nationale finale!
Op 18 april 2022 had in het VLAAMS PARLEMENT de
uitreiking plaats voor de nationale winnaars Junior
Journalist. Davidsfonds Destelbergen kan alleen
maar heel fier zijn dat een nationale hoofdprijs naar
Ben Wuyts ging. Hij was ook al laureaat als junior
journalist in Destelbergen.
Na een inleidend woordje van
de algemene directeur van het
Davidsfonds, Kris Opdedrynck,
presenteerde Meryem El Mandoudi ( VRT 1 - Karrewiet) op
een heel vlotte wijze de prijsuitreiking van de laureaten
van de 4 categorieën. En kijk,
in de eerste categorie (leerlingen 3° graad basisschool)
kwam Ben als “vice-kampioen” (2° plaats !) uit de strijd.

Beleefwinkel
Belevingswinkel

Het achtkoppig ensemble “El
Sogno“ (De droom) gaf heel
knappe intermezzo’s, door
het publiek bijzonder geapprecieerd.
Tot slot was er tijdens een “alcoholvrije” receptie tijd voor
een leuke babbel met de winnaars en familie. Zo konden
alle laureaten blij huiswaarts
keren met een mooi pakket
boeken.

BelevingswinkelLekker

Lokaal !!!
Nieuw: BELGISCHE WHISKY

DE KORF
DE KORF

Bestel tijdig uw Vaderdagontbijt!
zie www.dekorf.be

Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg
Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg

T. 09-251 51 14

In de winkel vind je een

In de winkel vind je een

wisselend aanbod
selend aanbod

in functie van de seizoenen en feestdagen.

in functie van de seizoenen en feestdagen.
Een

gezellige chaos is eigen aan de zaak!

ellige chaos is eigen aan de zaak!

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in:

GENTSE STREEKPRODUCTEN,

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in:

ENTSE STREEKPRODUCTEN

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

ONTBIJT- & GESCHENKMANDEN

en en bieren,
& verzorgde
n VITA AMANDI en andere Gentse gins,

Verder
bieden wij een ruime keuze aan
ONTBIJT- &
GESCHENKMANDEN

kalligrafische wenskaarten
geschenken
grafische wenskaarten

Zomerzoektocht 2022
Van 21 juni tot en met 21 september kan je
met je kinderen, je familie, met vrienden of
collega’s op stap met de 36ste Zomerzoektocht van Davidsfonds in Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.
Dit jaar blazen we de traditie van de Zomerzoektocht dus nieuw leven in en trekken we
over de grens! Er is een “FAMILIALE“ zoektocht en/of een “KLASSIEKE” zoektocht. Familiale kan dus gerust met de kinderen
doorgaan. Klassieke heeft iets meer vragen.
Koop je pakket aan via de website of onze afdeling Davidsfonds Destelbergen(zie verder)
en beleef de tofste zomer in goed gezelschap.
Aan deze zoektocht zijn telkens prachtige prijspakketten
verbonden.
Deelnameprijs:
Niet-leden Davidsfonds: 1 pakket = 27 euro - Dubbelpakket
= 37 euro
Met een deelnamecode heb je
een korting van 5 euro (deze
code kan je aanvragen bij:
Davidsfonds Destelbergen: 09 228 80 29
of info@dfdestelbergen.be )
Leden Davidsfonds: 1 pakket = 25 euro - Dubbelpakket = 35 euro. Ook hier een mogelijke
korting van 5 euro met code.
Deelnamepakket = Prachtige streekgids van
dit gebied (handelswaarde 18 euro) + vragenbrochure + flesje Westmalle extra 33 cl.+
uitgebreide infobrochure( over mogelijke
overnachting, B&B, restaurants, café’s…)
Deelnamepakketten kunnen besteld worden
via: www.dezomerzoektocht.be.

en wij een ruime keuze aan

OP ZOEK NAAR EEN
GESCHIKTE ZAALTJE
VOOR PRIVE
geschenken van STRATIER
ander leuks
De Korf
Kom, en
ontdek
en
- uw belevingswinkel - FEEST OF VERGADERING?
maak anderen en jezelf gelukkig
Kom, ontdek en met uw keuze
Voor een kleinere groep:
tot maximum 60 personen.
maak anderen en jezelf
gelukkig
Open van woensdag tot vrijdag van 13u30 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur
met uw keuze
Clubhuis Pius X
Gesloten op zondag - maandag en dinsdag
van STRATIER en ander leuks

Open van woensdag tot vrijdag van 13u30
tot 19
uurwww.dekorf.be
Kijk
op
Tal
van voorbeelden
en meer info vind je op :
zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur
voor de bereikbaarheid van de winkel!
Gesloten op zondag - maandag en dinsdag

www.dekorf.be

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :

www.dekorf.be

Info: Mevr. Marleen Vergeylen,
Bij aankoop
vanaf
25
euro
Genieten van een lekker ontbijt? Bijlokeweg 39
te Destelbergen,
ontvangt u één huisbier gratis
tel. 09/228 80 29

(geldig van 1 tot 11 juni)
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Bredenakkerstraat 27 te
Destelbergen.

of
vergeylen.marleen@skynet.be

‘

‘GEWELDIG’ presenteert i.s.m. W.I.V. vzw

SONGS & STORIES
met
Kimberly Claeys, Stan Vangheluwe & Peter Lambert

Zaterdag 23 juli 2022 om 20.00 uur
(deuren open om 19 uur)

Locatie:
Konekt - Lijnmolenstraat 153 - 9040 Sint-Amandsberg
Tickets: 15 euro
Voor reservatie: www.uitbureau.be OF info@dekorf.be

Mobiliteitscommissie heeft voorstel om snelheidszones in te voeren
In de voorbije mobiliteitscommissie werd overeenstemming bereikt
over een voorstel om in Destelbergen en Heusden snelheidszones te
introduceren. Uiteindelijk werden die plannen vooral besproken, want
het is het schepencollege die de definitieve beslissing zal nemen. De
voorstellen komen niet meer naar de gemeenteraad, maar worden
wellicht na bespreking ingevoerd.
Zo zal in een deel van de Damvalleistraat
(tussen de brug en de Hanekamlos) een
verbod komen voor autoverkeer. Voor dat
korte traject werden ook snelheidsremmende voorstellen gedaan, zo vernemen
we. De Damvalleistraat blijft wel open

voor de beide richtingen op de delen tussen de Reinaertweg en de Hanekamlos,
en vanaf de brug over de E17 in de richting van de Dendermondesteenweg.
Een zoneringsplan heeft zeker niet tot
doel om van Destelbergen-Heusden een

Het bord B7 dat duidelijk aangeeft om te stoppen op
de uitrit van de R4, zowel in Destelbergen en Heusden,
wordt heel vaak genegeerd. – (D.D.)

grote zone 30 te maken, maar eerder om
de snelheden in de straten te uniformiseren. In het voorstel dat nu voorligt worden niet alleen een aantal stukken 30
km/u (het zijn er al heel wat) met elkaar
verbonden, maar zal er ook bijvoorbeeld
gevraagd worden om de snelheid van 50
km/u naar 30 km/u te verlagen in de Scheldelaan. Deze straat is immers gelegen in
een zeer recente woonwijk met heel wat
jonge kinderen.
Een zelfde actie zal gevraagd worden
voor de route tussen de wijk de Borrems
en de Koedreef. Deze wordt immers dagdagelijks gebruikt door heel wat jonge
fietsers die zich verplaatsen naar de scholen en diverse sportclubs. Dit past dan
weer in de visie om verkeersstromen van
actieve weggebruikers en gemotoriseerd
verkeer te “ontvlechten” zo liet de schepen van mobiliteit ons weten.
Hoe dan ook blijft veiligheid op de weg
een verantwoordelijkheid van elke weggebruiker. Een gevaarlijke situatie betreft
bijvoorbeeld ook de uitritten van de R4
op de Dendermondesteenweg en de Laarnebaan. Daar staat het stopteken B7, wat
aangeeft dat je daar moet stoppen en
voorrang moet geven aan bestuurders op
de kruisende weg. Meer dan de helft van
de weggebruikers lapt dat soms aan zijn
laars, want men denkt te gemakkelijk dat
de weg vrij is. Dat is dus een foute redenering. De politie gaat daar voortaan controle op doen. – (D.D.)
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JUBILARISSEN IN ONZE
Gouden jubileum
Hubert en Gaby Hellebuyck-Dierick
Hubert en Gaby zijn gekend in Heusden. Hubert had er verschillende
decennia een grote bloemisterij en Gaby baatte een bloemenzaak uit
in Wetteren-ten-Ede. Ze huwden eind 1961 maar door Covid werd het
feest een jaartje uitgesteld. Het koppel kreeg een dochter, Tine, en een
zoon, Jan. Die
zorgden op
hun beurt voor
zes kleinkinderen. Dit zijn
de oogappels
van Gaby en Hubert. Max, Alix, Jutta, Thibault, Margaux en Maxime. Op
het feest, op zaterdag 7 mei, ontpopte Thibault zich als DJ, en blijkbaar
heeft hij een goede muziekkennis. De aanwezigen werden overspoeld
met mooie muziek uit de jaren 60, 70, 80. Wij waren ook aanwezig op
het feest en schoven mee aan de feesttafel. En dat het overvloedig was !
De kleinkinderen stonden erop dat een groepsfoto en een foto van de
jubilarissen in Wegwijs zou verschijnen. Daar konden we geen neen op
zeggen. We wensen het koppel nog vele jaren in goede gezondheid in
Heusden ! – J.C.

Briljanten huwelijkspaar Ockers-Fack
65 jaar gehuwd het is duidelijk niet aan iedereen gegund om
zo lang samen te mogen zijn. Die eer viel het echtpaar Willem
Ockers en Georgette Fack te beurt, het zijn echte Heusdenaars
die nu verblijven in de Lijsterbes in Steenvoordestraat. In hun
leven woonden ze vooral in de buurt van de Pretstraat waar ze
gekend waren als de familie ‘Bengelenbak’. Met de Zandberg
als uitvalsbasis werden door het gezin van Wim en Gerda, want
dat waren de aanspreeknamen, altijd veel activiteiten georganiseerd. Denk maar aan koerswedstrijden, zeepkistraces, voetbalmatchen. Die activiteiten samen met de kinderen, hoe leuk
en plezant ook, zorgden soms wel voor wat zorgen. Zoals die
keer dat de kinderen thuis kwamen met een gebroken fiets en
het aangehaalde excuus duidelijk niet het juiste was. Een andere
keer zag Willem (Wim dus) zijn kinderen op een zelfgemaakt
vlot ronddobberen op het meer. Georgette was de draaischijf in
het huishouden, zij zorgde dat de taken altijd eerlijk verdeeld
werden, maar het was een sport om aan de afwas te ontsnappen. Na hun pensioen trok het koppel vaak naar Nederland als
de geliefkoosde bestemming. Nu geniet het echtpaar van hun

Diamanten huwelijksjubileum Giët-Ingels
Zestig jaar huwelijksgeluk dat was wat André en Vera Giët-Ingels te vieren hadden samen met hun kinderen en kleinkinderen op vrijdag 29 april jl. Het diamanten huwelijkspaar werd

verblijf in de serviceflat van de Lijsterbes, en is de cirkel rond
want hun eerste woning stond ook in de Steenvoordestraat.
Schepenen Van Hende, Raman en Vercruyssen waren aanwezig
op de huldiging van het echtpaar, dat naast bloemen en de traditionele geschenken ook een medaille kreeg voor 65 jaar huwelijk. – (D.D.)

ook ontvangen in het gemeentehuis door de schepenen Koen
Van Hende en Wim Raman. Uit hun levensloop leerden we dat
het koppel afkomstig is van het Waasland, want ze huwden op
28 april 1962 in Sint-Niklaas en zijn. Dus zestig jaar gehuwd.
André Giët is geboren in 1938, Vera Ingels was van 1934, maar
het echtpaar woont na hun verhuis uit het Waasland al ruim
een halve eeuw in Destelbergen, eerst op het Eenbeekeinde en
nu al enkele jaren in de Petegemstraat.
André werkte zijn hele loopbaan in de textielsector, Vera was
eerst jaren verpleegster, maar stopte dan om de zorg van de
kinderen op zich te nemen. Het koppel draagt echt zorg voor
elkaar, iets wat de kinderen op het diamanten huwelijksjubileum duidelijk benadrukten. De zorg voor hun kinderen en
kleinkinderen is echt wel de rode draad in hun leven. De kleinkinderen vinden het dan weer super fijn om met de hond Rex te
komen wandelen, want die neemt ook een belangrijke plaats in
bij het gezin. André en Vera zijn ook levensgenieters. Als echte
Bourgondiërs kennen ze de locale horeca van binnen en van
buiten, en dat gingen ze na afloop van de ontvangst ook doen
met een etentje in familiekring. André Giët kon je in zijn vrije
tijd ook vaak vinden op FC Destelbergen, waar hij een trouwe
supporter was van zijn voetballende zoon. – (D.D.)
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GEMEENTE
Gouden bruiloft Lieven
en Nicole Snoeck-Provost
Zaterdag 30 april werd het echtpaar Lieven en Nicole SnoeckProvost uit de Bijlokestraat, in het gemeentehuis ontvangen naar
aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Het echtpaar was
vergezeld van hun drie kinderen, twee dochters en een zoon, ze
hebben ook vier kleinkinderen. Schepen Koen Van Hende schetste
de levensloop van het echtpaar dat vijftig jaar geleden (op 29 april
1972) in Gent in het huwelijksbootje stapte. Maar hij benadrukte
ook dat ze in 1986 de beste beslissing van hun leven namen toen ze
Gent ruilden voor Destelbergen. Nu 36 jaar later maken
ze nog steeds deel uit van
onze gemeenschap. Naast
hobby’s als genealogie en
werken in en tevens genieten van hun tuin, zijn beide
ook nog actief in het sociale
weefsel van hun wijk, namelijk als voorzitter en penningmeester voor Ziekenzorg
afdeling Pius X. De dochters
van het echtpaar zijn ook in
de buurt blijven wonen: in de
Bijlokeweg. De schepen overhandigde de traditionele geschenken, waarna ze het glas
mochten heffen op hun succesformule van een lang en
gelukkig huwelijk. – (D.D.)

Diamanten bruiloftspaar in Panhuyspark
Ook in het Panhuyspark verblijft nu een diamanten huwelijkspaar met Roland Willemyns en Jeanne Haelters. Het koppel
is afkomstig van Heusden, maar woont nu in de residentie van
het Panhuyspark. Ze huwden op 28 april 1962 en zijn dus al zestig jaar getrouwd. Schepen van ceremonie Koen Van Hende ging
de jubilarissen opzoeken, met de traditionele geschenken en
gelukwensen van de gemeente. Roland Willemyns is gekend om-

Uitgesteld gouden huwelijksjubileum
De Wilde-De Bock
Met één jaartje vertraging, want ze waren vorig jaar op 8 mei
al vijftig jaar gehuwd, werden Willy De Wilde en Annie De Bock
ontvangen in het gemeentehuis voor hun gouden bruiloft. De
reden ligt nog vers in het geheugen: beperkingen door corona.
Maar niet getreurd, de familie en vrienden kwamen een jaartje
later mee naar de ontvangst in de trouwzaal van de gemeente,
waar ook burgemeester Elsie Sierens en ceremonieschepen Koen
Van Hende present waren. De jubilarissen zijn geboren Gentenaars die elkaar leerden kennen in het toenmalige Thovadec, en
kwamen zich na hun huwelijk in Laarne in 1971 toch in Heusden
vestigen in de Neerheide. Hun professionele leven speelde zich
af in o.a. de Boelwerf, De Zaat in Temse en kinderdagverblijf
Pipokloontjes. De jubilarissen hebben één zoon en één dochter
en ondertussen ook al vijf kleinkinderen. Annie zorgt thuis voor
haar mooie tuin en Willy die zelf ooit voetbalspeler was gaat nu
vaak vissen. – (D.D.)

dat hij de koperen passer heeft
gesticht van Oost-Vlaanderen,
hij was ook literair actief en is
bekroond met veel eigen boeken. Het echtpaar heeft twee
zonen en twee kleinkinderen.
Roland en Jeanne woonden
voordien veertig jaar in Steenhuyze in Heusden. – (D.D.)

Gouden bruiloft van André en Cecile Vertriest-Pieters
Met vertraging van twee jaar door de coronabeperkingen, vierden André en Cecile Vertriest-Pieters uit de Kouterstraat hun gouden huwelijksjubileum. In princiepe zullen André en Cecile wel al op 31 maart
2020 een glaasje geheven hebben op hun vijftigste huwelijksverjaardag, maar een ontvangst in de trouwzaal van het gemeentehuis is mooi
meegenomen. Het is altijd een beetje een eerbetoon voor verdienstelijke inwoners. André is net als zijn echtgenote een gekend figuur in
Destelbergen. Hij is de man die alles regelt wat er rond Bergenkruis
plaatsheeft tot en met het openen en sluiten van het hek. Hij is ook vaak
in de dorpskerk betrokken bij de liturgische diensten, en hij was ook
nog de jarenlange voorzitter van Milac, Cécile was ook nog voorzitster
van Ziekenzorg. Beide zijn enorm actief in de sociale dienstverlening.
Voor zo’n geëngageerde mensen die vrijwilligerswerk in de genen
hebben, is sociaal contact ook nog eens de rode draad doorheen hun
leven. De gemeente is dit koppel dus duidelijk dankbaar voor hun engagement, iets wat burgemeester Elsie Sierens en eerste schepen Wim
Raman ook wel benadrukten na de traditionele speech van feestschepen Koen Van Hende. Er werd dus dit keer feestelijk geklonken samen
met de twee dochters, de schoonzonen en de kleinkinderen. Voor de
mensen die alles willen weten, André is geboren in 1944 en was professioneel schilder, Cecile is één
jaartje jonger. Ze leerden elkaar kennen in de gemeente,
want beide zijn geboren Destelbergenaars, eentje uit de
Haenhout en eentje van het
Eenbeekeinde, en nu wonen
ze bij manier van spreken in
het midden! – (D.D.)

Gouden bruiloft Bracke-Vermeersch
André en Marijke Bracke-Vermeersch uit de Hoogstraat
in Destelbergen, mochten op 6 mei ook hun gouden huwelijksjubileum vieren. Ze huwden die dag in 1972 in
Gentbrugge en kwamen zich later in Destelbergen vestigen, waar ze op zaterdag 14 mei werden ontvangen door
ceremonieschepen Van Hende en burgemeester Sierens.
Ook zij kregen de traditionele geschenken. (D.D.)
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Koninklijke Rieslingstrijd in
New York State (Deel 2)

Tekst, foto’s, repro’s: Ivan Nimmegeers

Wegwijs van april 2022 lichtte 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 toe.
Wegwijs van mei 2022 zette de webinar ‘New York State of Wine: Riesling Battle Royal met moderator
Jamie Goode van 16 november 2021 de New York Riesling tegenover topregio’s over de hele wereld.
Met de panelleden van deze laatstgenoemde webinar, sommelier Caroline Furstoss en de wijnmakers
Nova Cadamatre (Trestle 31), Kelby Rusell (Red Newt Cellars) en Oskar Bynke (Hermann J. Wiemer)
proeven we de 6 geselecteerde wijnen en evalueren het niveau in dit tweede deel.

Op de proefbank
Schätzer Riesling Trocken 2019 Rheinhessen
Duitsland
Caroline Furstoss gaat voor in deze Battle
Royal: “Geweldig. Dus laten we eerst naar
Duitsland gaan, naar de regio van Rheinhessen. Voor mij is dit een zeer traditionele expressie van Riesling, die echt deze
vuursteenachtige aroma’s toont. De wijn
was vrij reductief in het begin toen ik die
net opende en de eerste keer proefde, maar
dan komen wit fruitaroma’s naar boven.
Ook in dit evenwicht is dit een zeer typische
Duitse Rieslingbalans met 12% alcohol en
6 gram restsuiker. Ik denk dat dit heel goed
het evenwicht laat zien die we kunnen hebben met een laag alcoholpercentage, lager
dan in de Elzas in Frankrijk bijvoorbeeld.
Dit is dus een heel goed voorbeeld van een
Duitse Riesling op QbA (nvdr. Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)-niveau. Dus wat ik waardeer is
dat we echt een mooie zuurgraad hebben. De 6 gram
restsuiker worden echt ingenomen door deze zeer
hoge zuurgraad en we hebben ook deze mooie bitterheid. Deze citrusschil aan het eind gaat heel goed
samen met rauwe vis. Deze citrus gaat ook heel goed
samen met voedsel met Indiase curry. Ik denk dat hij
heel representatief is en dit is een type Riesling dat
ik echt graag drink voor mezelf of gewoon om een
diner mee te beginnen, Ja, hij is erg droog, is het niet?
Hij is kurkdroog, heeft een hoge zuurgraad en is heel
delicaat. Ik vind het echt een goede wijn, maar het is
Riesling op zijn droogst denk ik. Ook al heeft hij 6
gram restsuiker, je proeft dat gewoon niet door het
zuur. Ik weet niet wat de pH (nvdr. een maat voor
de zuurgraad) is, maar ik denk dat deze vrij laag is,”
aldus Jamie Goode. “De pH moet erg laag zijn, want
je hebt natuurlijk deze kurkdroge en deze krijtachtige
indruk in de mond. De textuur van de wijn is erg
krijtachtig,” vertelt Caroline.
Schätzer Riesling Trocken 2019 Rheinhessen
(Duitsland), heel lichtgele kleur, is een VDP
(Verband Deutscher Prädikatsweingüter)-landgoedwijn. Dit is een geslaagde instapwijn in
het wijnhuis Schätzer in Nierstein (Rheinhessen), waar Kai Schätzer sinds 2008 via biologische en
biodynamische principes compromisloos streeft naar
kwaliteit dichtbij de natuur. Schätzer Riesling Trocken 2019 Rheinhessen geurt naar limoen, grapefruit,
groene appel, honing, ananas en minerale tonen (petroleum). In de droge mond met hoge zuurgraad honing, geel fruit (perzik, abrikoos), fris, levendig, licht
en evenwichtig. Lange afdronk. Optimaal geserveerd
tussen 8 en 10°C bij Aziatisch pittige gerechten, vis
en verse zeevruchten en schaaldieren of gevogelte.
Op dronk, te drinken tot 2030. Een zeer mooie wijn,
ook goede prijs-kwaliteitsverhouding.
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Trestle Thirty One Riesling 2019 Finger Lakes
(US)
“Hoe heb je hem gemaakt?,” vraagt Jamie.
“Zeker, dit is de 2019 Trestle Thirty One
Riesling. Het is grappig dat je Ernst Loosen noemde en zijn Grosses Gewächs met
drie jaar op bezinksel, want ik ontmoette
hem in 2014 en kon een aantal wijnen
proeven voordat hij ze zelfs vrijgegeven en
ik werd gewoon weggeblazen. De wijnen
waren interessant en complex. Voor mijn
stijlen doe ik uitgebreide droesemrijping.
Dus de mijne blijven acht tot tien maanden
op bezinksel voordat ze worden gebotteld
en dan blijven ze een jaar in de fles voordat we ze vrijgeven. Dus tegen de tijd dat
ze op de markt komen (2019 is onze huidige release)
hebben ze twee jaar gerijpt. Ik wil me echt concentreren op de textuur van de wijn, dus het gewicht en
dan het palet en de afwerking zonder de suiker daar
te zien. Dus dit is kurkdroog: het is 0,7 gram. Dus
minder dan een gram en het is 7,5 TA, dus het zuur
is nog steeds vrij fris. Ik kijk dus graag naar hoe dat
zuur en het gewicht van het fruit zelf zonder de suiker op het palet speelt. Ik roer het bezinksel niet om.
In mijn Chardonnay-programma roer ik nogal agressief. Maar dit is eigenlijk alleen maar om de wijn te
helpen beschermen tegen oxidatie en ook om wat
complexiteit toe te voegen. Het andere wat ik doe is
twee uur schilcontact in de pers voordat we met de
perscyclus beginnen. Dus dat voegt ook een aantal
echt geweldige texturele elementen toe. Dan blijft het
sap op bezinksel voor een soort stabilisatietechniek
gedurende vier tot vijf dagen. Het is dus veel werk op
verschillende momenten en met verschillend bezinksel om de textuur van het palet echt op te bouwen,”
zegt Nova Cadamatre.

tot 2035.

Riesling 2019 Finger Lakes van het in 2015
gestichte familiedomein Trestle Thirty One
(US) ontplooit in de neus citroen, groene
appel, perzik, honing en minerale tonen.
In de droge mond met fijne zuren, fris,
gestructureerd, vol en ziltig. De afdronk
is lang en elegant. Koel geserveerd tussen
8 en 10°C bij vis en verse zeevruchten en
schelpdieren of vis. Op dronk, te drinken

M. Chapoutier Schieferkopf Fels Riesling 2018
Alsace (France)
“Caroline kun je ons alsjeblieft naar de Elzas brengen,” vraagt Jamie. “Ja, kom naar
mij in de Elzas. Welkom. Schieferkopf, dit
is een domein dat is opgericht door Michel
Chapoutier, een zeer beroemde wijnmaker,
gevestigd in het Rhônedal in Tain Hermitage. Je weet dat het niet zo vaak voorkomt
dat er grote namen of investeerders naar
de Elzas komen, omdat het een zeer traditioneel wijngebied is, het is vrij dichtbij
en alleen familiebedrijven sinds drie-vier
eeuwen. Je hebt deze zeer lange geschiedenis en er zijn niet zo veel nieuwkomers in
de wijnwereld hier. Dus we zijn erg blij om
dit project van Michel Chapoutier te verwelkomen. Schieferkopf is de naam van
het domein, Fels is de naam van zijn perceel. Het ligt
voornamelijk op schist,” aldus Caroline. “De eerste
neus was het voor mij meer aan de groene kant. 2018
is een zeer warm wijnjaar. Dat voelen we dus ook in
de mond in het evenwicht van de wijn. Dit is weer

heel anders dan onze buurman die we voor de wijn
nummer één hadden, die heel laag in alcohol was.
Hier hebben we 14 graden alcohol. Helemaal niet dezelfde balans en voor mij hebben we echt de indruk
van kruidigheid. Deze kaneeltonen, chilibloem ook,
dit fruit, maar het is meer op het gele fruit. Het is niet
hetzelfde fruit dat we hebben van de twee vorige wijnen,” stelt Caroline. “Caroline, heeft hij hier malolactische gisting gedaan? Doet Chapoutier niet graag aan
malolactische gisting met zijn Rieslings. Ik proef een
beetje van dat soort boterachtige karakter,” vraagt Jamie. “Ja, dit boterachtige karakter. In de Elzas hangt
het normaal gesproken af van de stijl en het oogstjaar.
Maar je hebt dit boterkarakter natuurlijk en ook dit
vintagekarakter, 2018 was vrij genereus. Je had veel
druiven en veel zon, heel warm en ook vintage. Maar
totaal een andere stijl. Je moet echt genieten van deze
wijn met wat eten. Je hebt niet die directe ziltigheid,
maar je hebt wel de ziltigheid van het mineraal. Deze
schist heb je in de mond, als je langs je tong gaat.
Je hebt het, maar het heeft meer kracht. Nu bereiken
we echt het grote punt van alcoholconcentratie, het is
een supergeconcentreerde Riesling in deze stijl. In de
Elzas heb je verschillende representatieve stijlen. Dit
is een schist, het is een zeer klein deel van de bodem
in de Elzas. Er zijn niet zo veel schisten in de Elzas,
maar dit is een goed voorbeeld voor dit wijnjaar. Het
is goed gedaan,” besluit Caroline.
Een lange persing (8 uren) en een vinificatie in foudres met inheemse gisten en een
malalactische gisting resulteert in de goudkleurige M. Chapoutier Schieferkopf Fels
Riesling 2018 Alsace (France). Deze wijn
biedt een intense neus met rokerige en minerale tonen, exotisch (guave) en citrusfruit
(citroen) en hints van groen fruit (appel en
peer). De frisse, ronde mond met een hoog alcoholgehalte toont zich tegelijkertijd krachtig, levendig
en elegant. Een gemiddelde afdronk. Opgediend aan
12°C laat deze gastronomische wijn, afkomstig van
een biodynamisch zuidoostelijk georiënteerd perceel
op blauwe schist in de gemeente Bernardvillé, zich
onderscheiden als aperitief of passende begeleider bij
pittige Oosterse gerechten, gevogelte, varkensvlees
en visgerechten. Deze M. Chapoutier Schieferkopf
Fels Riesling 2018 is op dronk, maar te drinken tot
2033.
Hermann J. Wiemer 2019 HJW Bio Riesling
Finger Lakes (US)
“Geweldige, zeer verschillende wijn. Dus
laten we teruggaan naar de Finger Lakes en
Oskar kan je je wijn voorstellen?,” vraagt Jamie. “De wijn die we drinken is de 19 HJW,
dat is Hermann J. Wiemer. Dat is onze thuislocatie, we hebben verschillende locaties,
we hebben locaties genaamd Magdalena en
Joseph op HJW. Als HJW op een fles staat,
is het aan de huiskant. Deze wijn is ook een
showcase van onze biologisch-dynamische
landbouwinitiatieven. In 2015 zijn we ermee
begonnen. We zijn altijd in de biologische
sfeer geweest. Op het wijndomein hebben we
niet specifiek biodynamisch gewerkt, maar
we voegen geen gist toe in onze wijngaarden of in onze wijnmakerij. Het is allemaal
inheemse gist. Dus in 2015 hebben we een
Franse meneer ingehuurd die is met vijf hectare biodynamisch bewerkte wijngaarden begonnen
en nu zitten we op 33 hectare biodynamisch bewerkte
wijngaarden en we maken hier een nieuwe specifieke
wijn. Dit is bijna volle leisteenachtige, zeer ondiepe
grond waar we over spreken. Nova had het er al
over. Sommige plaatsen hebben diepe gronden met

meer krachtige bodems en soms zitten we heel dicht
bij schalie (nvdr.in tegenstelling tot leisteen bestaat
schalie grotendeels uit kleimineralen). Dus dit is een
beetje magerder fruit dat daaruit komt. Het is ook een
koelere plaats, niet zo beschermd door het meer zoals
sommige andere plaatsen. Dus daarom zullen we hier
nooit de hogere rijpingsniveaus van Riesling pushen,
maar de neiging hebben om een vrij magere stijl van
Riesling te maken in relatieve termen met de rest van
onze portefeuille. Nu deze wijn, we praten reeds eerder over eik. We hebben de neiging om het grootste
deel in roestvrij staal te vinifiëren en we hebben dat
gedaan voor vele jaren. Als we beginnen te flirten met
eiken of andere vaten, is het na vele jaren van gisting
in roestvrij staal, dus we praten over terroirs, de werkelijke site presenteren en dan, misschien een ander
vat introduceren, mochten we zien dat dat de presentatie van de wijn zou kunnen verbeteren. In deze site
zien we dat de zuurgraad nogal dominant is. Misschien is het de biodynamische landbouw, misschien
is het de site, maar we hebben een aantal meer doorlaatbare vaten zoals 500 liter gebruikte eiken vaten in
deze geïntroduceerd. Opnieuw zeer lange gisting. We
kijken naar negen tot tien maanden of acht tot negen
maanden in gisting in deze,” zegt Oskar. “Prachtige
wijn, zo bedoeld, er zijn zo veel dimensies aan, ook
al is hij kurkdroog. Het is het fruit. Het fruit heeft
een zoetheid, licht exotische kwaliteit. Het is een
prachtige wijn, echt indrukwekkend,” besluit Jamie.
“Geweldig, dank je. Je zult het nog wel hebben over
de wijnoogst.” “Het was een koelere jaargang, maar
een zeer mooie herfst. Dus de zomer, de hele oktobermaand was droog en we konden plukken wanneer
we wilden en dat is nogal belangrijk met onze stijlen
van wijnen. We vingen alle nieuwe nuances van de
druif en de jaargang 19. Hoewel het niet de rijpste
jaargang is en niemand zei dat we konden gefaseerd
plukken. Dus als je kijkt naar onze droge Riesling
kan hij 40 verschillende plukpassages van fruit bevatten. Dus dat is wat je ook krijgt, we zullen vroeg
geplukt en laat geplukt fruit erin verwerken,” verduidelijkt Oskar. “Caroline wat denk je ervan?,” vraagt
Jamie. “Ik ben het weer helemaal met je eens, ik voel
de fluweelachtige indruk in de mond, misschien door
deze rijping die je daar hebt gemaakt Oskar. Ja gefeliciteerd, want het is weer hetzelfde als de wijn van
Nova, het is als een nieuwe lezing van Riesling voor
mij met al dit volume en textuur, die heel anders zijn
dan wat ik hier in de Elzas of Duitsland ervaar,” deelt
Caroline mee.
Hermann Wiemer is een pionier op het gebied van wijnbouw en wijnproductie in New
York sinds hij in de jaren zestig uit Bernkastel, Duitsland, emigreerde. Het wijndomein
is vandaag de dag nog steeds toonaangevend
in de Finger Lakes voor zowel wijnproductie als wijnstokvermeerdering. Op zevenhonderd meter boven Seneca Lake plantte
Hermann in 1977 de eerste rieslingstokken
van het domein. Elk wijnjaar produceert dit
perceel een limited release Riesling HJW Vineyard.
De site koeler mesoklimaat toont door met racy zuurgraad ondersteund door een dichte minerale ruggengraat. Deze bleke strokleurige Hermann J. Wiemer
2019 HJW Bio Riesling Finger Lakes (US) ontplooit
peer, abrikoos, ananas en limoen met tonen van
zachte, kiezelachtige mineraliteit. In de mond, peer,
appel en witte perzik, met frisse, scherpe zuren, verfijnd, knapperig en weelderig. De afdronk is droog en
lang. Gekoeld, tussen 7° en 10°C begeleidt Hermann
J. Wiemer 2019 Riesling HJW Bio uitstekend visgerechten. Op dronk en te drinken tot 2030.
Robert Oatley 2020 Signature Series
Great Southern Riesling
“Caroline, kun je de volgende wijn voorstellen. Dus we gaan naar Australië?,
vraagt Jamie. “Dus laten we gaan. We gaan
naar Australië, nogal een lange weg. Dit is
dus een 2020 Signature Series van Robert
Oatley. Ik kende deze wijn ook niet. Maar
ik dacht in het begin dat de neus vrij gesloten was. Dit is voor mij een zeer klassieke
Riesling uit Australië, heel gericht op het
vlees van het fruit en hij is echt zo goed in
de mond. Kurkdroog. Hij heeft een goed
alcoholpotentieel bereikt en je hebt echt
die mooie zuurgraad die naar gember gaat

op het tongeinde. Ik stel me echt voor om van deze
Riesling te genieten als het buiten erg warm is. Hij is
kristalhelder en brengt je een frisheid van fruit, die je
meteen de indruk van frisheid geeft. Dus het is een
perfecte Riesling in de warme vakantie,” volgens Caroline. “Dit is echt goed. Ik was er eigenlijk best van
onder de indruk, weet je. Het is geen dure wijn, Hij
kost in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 14 pond,
maar hij heeft mooie lagen van knapperig gericht vrij
delicaat fruit denk ik en hij is merkbaar Riesling, hij
heeft geen van dat soort TDN karakter weet je. Het
TDN petroleum karakter dat vaak optreedt wanneer
je in een iets warmer zonniger klimaat bent en hoewel
dit een koel klimaat is voor Australië denk ik dat het
nog steeds een beetje warmer is dan sommige van de
regio’s die we tot nu toe hebben bekeken. Maar ik
denk dat het echt mooi beoordeeld is, hij is heel puur,
hij is echt knapperig,” aldus Jamie. “Maar je hebt niet
het volume dat we eerder hadden, misschien heeft het
voor mij niet de complexiteit. Hij is echt aangenaam,
zeer eenvoudig en het is een zeer goed instapniveau,
maar het heeft niet de complexiteit of het volume dat
we eerder hadden,” stelt Caroline.
De druiven geselecteerd uit percelen in
Frankland River en Mount Barker in het
zuidwesten van Australië produceren
een Robert Oatley 2020 Signature Series
Great Southern Riesling die geurt naar citrusfruit (citroen, limoen en grapefruit) en
tonen van groene appel en zich levendig
in de kurkdroge mond met pittige aciditeit
presenteert.
Red Newt Cellars 2016 The Knoll Riesling Finger
Lakes (US)
“Dus je probeert de 2016 vintage van een Riesling
van een wijngaardsite genaamd Lahoma en een subperceel genaamd The Knoll, dat is zoals de naam zou
impliceren in het Engels een klein heuveltje in het
midden van de wijngaard. Het is ongeveer een hectare groot. Dat is een andere grondsoort
dan die eromheen, meer gebaseerd op
zand en zandsteen. Dat is niet de meest
voorkomende bodem is en zich leent voor
weelderige wijnen. Wij maken deze wijn
sinds 2013. Je wilt voorzichtig zijn dat
de opulentie niet ongesteund blijft. Deze
wijn krijgt drie dagen koude inweking
voordat hij wordt geperst en we hebben
het geluk, vooral in een wijnjaar als 16,
dat vrij droog en vrij heet was, dat we echt
schoon fruit hebben om die koude inweking te ondersteunen. Daarna geperst. Ik
probeer te denken dat dit waarschijnlijk
een spontane gisting van zeven maanden was en dan op het bezinksel gelaten
tot de volgende september, alvorens te bottelen. In
veel opzichten hebben Nova, Oskar en ik hier een
soortgelijke uitdaging, maar met zeer verschillende
resultaten op basis van terroir en persoonlijke stijl.
Deze wijn heeft duidelijk een paar jaar rijping achter
de rug. De huidige release is vaak met de spontane
gisten voor Red Newt Cellars. We werken nogal reductief in termen van de uitdrukking van de wijn als
een jonge wijn. Dus de tijd op fles helpt het te openen.
Dus ja, dit is net als Oskar, waarschijnlijk een van
onze meest premium Rieslings in termen van stijl,”
verduidelijkt Kelby. “En jullie persen en hebben ook
wat schilcontact in de pers, of niet?,” vraagt Jamie.
“Ja, we pletten en eigenlijk pletten we het in een tank
en laten het sap drie dagen op de schil weken,” zegt
Kelby. “Drie dagen en je houdt het koel vermoedelijk
om te voorkomen dat de gisting begint,” “Ja, we hebben geluk. Het begint hier koud te worden, dus als
we proberen eind oktober te plukken. Meestal kunnen
we het plukken als het zes of zeven graden Celsius
is. En eens je vijf of zes ton fruit bij die temperatuur
hebt samengeperst, laat de thermische massa niet echt
veel verandering in temperatuur toe. We kunnen het
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.DEGUSTATIE OP 5 JUNI
Kom artisanale wijnen en bubbels uit
Hongarije en buurlanden proeven op zondag 5 juni van 11 u tot 18 u.
Breng gerust vrienden en familie mee !
actief koelen, maar dat is niet nodig,” aldus Kelby.
“Deze drie Finger Lake wijnen zijn echt verbazingwekkende uitingen van Riesling, maar allemaal totaal
verschillend, wat ik fantastisch vind. Caroline, wat
denk jij?,”wilt Jamie weten. “Het verschil in stijl is
indrukwekkend. Dit is 2016 met een zeer mooie concentratie van het fruit, een zuiverheid van het fruit
dat is heel indrukwekkend. Maar we hebben ook iets
heel belangrijks voor grote wijnen. Voor mij is het
een hoge kwaliteitscategorie. Maar je hebt die ziltigheid die aan het eind van het proeven echt komt. Het
zoutgehalte neemt de mond en brengt de natuurlijke
frisheid, de natuurlijke zuurgraad. Hij is zeer rijp in
termen van fruitigheid, maar dit zoutgehalte komt
en balanceert het geheel, dat maakt het als een grote
wijn. Heb je ook een Grand Cru schaal in uw regio?
Heb je een aantal percelen die zijn geïdentificeerd als
een hoger niveau?,” vraagt Caroline. “We zijn nog
steeds in het wilde westen, hier geen regelgeving. Ik
denk dat we weten waar de sites zijn en ik
denk dat binnen de wijnhuizen zie je wijngaarden specifieke wijnen komen, zoals nu
Kelby hier,” vult Oskar aan.
Red Newt Cellars 2016 The Knoll Riesling
Finger Lakes (US) ontwikkelt in de neus
honing, limoen, appel en vuursteen. In de
complexe, droge mond krachtig en structuurrijk, rijk en breed. Te drinken.
Conclusie
De gepresenteerde Finger Lakes wijnen waren
kwalitatieve topwijnen en dat beaamt ook Caroline
Furstoss: “De drie Finger Lakes wijnen die je ons te
proeven gaf, kwamen van een aantal zeer interessante
plaatsen en percelen. Het was een zeer hoog niveau
van voorbeelden van Riesling.” “Hebben de Finger
Lakes gewonnen?,” vraagt Jamie Goode. “Ik denk dat
Riesling een wereldwijde ervaring is en we hebben
gezien dat de verscheidenheid aan Riesling enorm is.
Het is ook erg leuk om aan 13 of 14 pond Riesling
in het Verenigd Koninkrijk te krijgen en om gewoon
deze smaak van goede Riesling te hebben. Het is ook
erg interessant om Riesling op instapniveau te hebben, om deze identiteit van bodemexpressies te hebben en ik ben erg onder de indruk van deze Finger Lakes Riesling,” onderlijnt Caroline. “Hoe verouderen
de Finger Lake Rieslings?” “We hebben wijnen die
20 tot 25 jaar oud zijn en die verouderen heel goed.
Ik denk dat Riesling in het algemeen, als hij goed uitgebalanceerd is, heel goed oud wordt en dat is hier
in de Finger Lakes ook het geval. We hebben er een
paar gehad, we zijn een jonge regio, maar we komen
er wel,. We drinken onze wijn die 4 - 5 jaar oud is, dat
is wanneer ze op hun best beginnen te tonen,” besluit
Kelby.
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