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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

Fit-Out bestaat 30 jaar.
zie blz. 20

Juwelier aan huis, Christiaan Van Bignoot
www.christiaanvanbignoot.com
T 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

Hair Service Dimitri
Aan huis en in salon

Nieuw parcours Heusdenkoers, zie blz 10

Dames & Heren & Kinderen

ALLE
SNOEIWERKEN
AFZAGEN, INKORTEN,
VORMSNOEI ALLE BOMEN

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

BEL 0477 57 21 86
Argenta Destelbergen
Zakenkantoor Van Laere bvba
DENDERMONDESTWG 447 | DESTELBERGEN
Tel. 09 228 60 84
ON 0477.448.153 | OOST-VLAANDEREN

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

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

Weer kermis Melhoek en
Eenbeekeinde, blz 24 en 31
MONDO
DESTELBERGEN

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

Public37 37 500
09

Aan huis: +6 euro
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
Boenmachine voor parket (IMETEC)
+ 3 sets borstels. Waarde 350 euro.
Prijs o.t.k. Info: 0486-079 934

TE KOOP
Bureau (nieuw, nog in verpakking).
Nieuw prijs 85 euro, te koop voor 70
euro. Deconinck Eric, Kasteelstraat
34, Destelbergen

TE KOOP
Mobiele airco, weinig gebruikt,
prijs otk. Contact: 0495-679801

TE KOOP
Kleerkast, H2m05, B1m35, 2 deuren, 2 schuiven:
100 euro. Staande klok acajou 100 euro. Kannen,
potten, blauw-grijs aardewerk: 18 euro.
Wandlampen brons, oud: 100 euro.
Tel. na 18u: 09-230 46 29
of 09-386 49 40 voor afspraak.

TE KOOP
Inktpatronen HP 364
zwart en combi kleur/
zwart. Ook apart beschikbaar. Prijs
OTK. Info: 0497-270790
TE KOOP
Betonmolen in zeer goede
staat 100 euro, thuis geleverd.
Bellen naar 0477-671843
TE KOOP
Marklin-treinen, wagons en
toebehoren. Contact tel: 0485-990336
TE KOOP
TV Loewe full HD. 3 hdml
poorten. Video aansluiting. 1 usb
poort. Scherm 104cm x 61 cm.
Prijs 125 Euro. Tel 0475-505 218
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Jeroen Callebert
Medewerker layout
info@dewegwijs.be

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

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist

TE KOOP
Tafelhangstoeltje, buggy,
3-wielertje, wereldreisstekker
Skross (adapter,nieuw),
tuinkrabber 3 tanden (nieuw),
electr.tafel BBQ met accessoires.
Alle info 09-230 44 88.

TE KOOP
Nieuwe trompet. Prijs o.t.k. Ook cava krukken,
gratis af te halen. Info: 0468-107570

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

Editie Sint-Amandsberg

TE KOOP
TV meubel op wieltjes. Lengte: 1 m,
Breedte: 56 cm, Hoogte met wieltjes:
38 cm. Prijs o.t.k. Tel: 0478-572301

TE KOOP
Nieuwe keukenhanddoeken, sponshanddoeken,
allerlei wasgerief. Tafellakens, kinderbed, antieke
naaimachine, keukengerief, enz...
Info: 0475-95 58 46

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
7/05/18
kleefd is met 1vermelding ‘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.

2

9070

Nr. 124 - Juli-Augustus 2022

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

LEKKERE, VERSE EN GEZONDE
MAALTIJDEN AAN HUIS

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

☎

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

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

Contact Home Cuisine:

0800 19 0 20 (gratis) - www.homecuisine.be - info@homecuisine.be

adv_wegwijs_21,8x14,7•.indd 1

5/01/16 08:55

Agave plant groeit huizenhoog op Dendermondesteenweg
Een Zuiderse “Eeuwplant”, de ‘agave americana’, die normaal
groeit en bloeit in landen als Mexico, Midden-Amerika en op
de Canarische Eilanden, is inmiddels ook al goed ingeburgerd
in Destelbergen. Ze staat aan de woning van Erdall Nina Neziroski op de Dendermondesteenweg 759 in Destelbergen. De
plant heeft de eigenschap dat ze in goede omstandigheden
via haar rozet een bloem kan ontwikkelen, die vele meters
hoog wordt. De woning was vroeger bewoond door Norbert
Nachtergaele die ons ooit vertelde dat hij het zaad van de
agave-plant gekregen had van een vriend uit Merelbeke. Hij
had die zaadjes toen in een bloempot gestoken en die binnen
in zijn huis laten groeien omdat de plant niet winterhard was.
Maar de plant werd te groot en werd in de voortuin geplaatst,
en heeft zich na vele jaren zodanig aangepast dat ze om de
zoveel jaren in bloei gaat. Dat zal normaal nu in de zomer gebeuren. De succulente plant heeft grote grondstandige blad9070
Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Beste lezers,

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

dit is de laatste editie voor de zomer.
Wij, en ook onze medewerkers, zullen in juli ook
proberen genieten van een beetje verlof
na een zwaar werkjaar.
Editie Sint-Amandsberg

stickertjes80x40mm_500stuks.indd 1

7/05/18 17:24

Volgende Wegwijs wordt uitgedragen
tussen 23 augustus en 2 september.
Wij wensen iedereen een mooie zomervakantie toe !
De redactie

rozetten, met langwerpige bladeren die tot 1 à 2 meter lang
kunnen worden en 4 tot 8 cm dik zijn. Elk rozet bloeit slechts
eenmaal, volgens Wikipedia na 8 tot 20 jaar, waarna de bloem
na het rijpen van de vruchten afsterft. De cactus zelf blijft voortbestaan omdat die voordien andere uitlopers heeft gevormd.
Dit keer was het van 2017 geleden dat de plant in bloei ging.
Een specialist in cactusplanten vertelde ons dat de bloei hier
bij ons heel uitzonderlijk
en nauwelijks gekend is. Er De agave americana
groeit maar door en
kwam overigens al iemand zal deze zomer in
van de Tuinbouwschool kij- bloei komen. (D.D.)
ken en die kon zijn ogen
niet geloven. De bloei van
de plant mag dan in zuiderse landen normaal zijn, hier
is dat niet zo, wellicht komt
dat door de klimaatopwarming.
Het is een cactus die vooral
gedijt in droge gebieden.
De bloemen omvatten zogenaamde
doosvruchten
die zich bij rijpheid openen
via drie kleppen, waarbij de
talrijke zaden tevoorschijn
komen. Het is van die zaden
dat Norbert Nachtergaele er
dus ooit geplant heeft. Hoe
de cactus hier in bloei is geraakt blijft een raadsel. –
(D.D.)
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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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
LEKKERE IJSJES

Verlof van zaterdag 2 juli
tot en met vrijdag 8 juli !

Tentoonstelling “Scheldekronkels” in GOC
Van 25 juni tot 31 oktober heeft in het GOC (Gemeentelijk Ontmoetings Centrum) aan de Kerkham, de mooie tentoonstelling plaats rond het verhaal van Destelbergen, Heusden en de
Schelde met als naam “Schelde kronkels”. In het gebouw huist
ook GeMuDes. In de tentoonstelling zie je unieke foto’s van
de Schelde, maar ook van de verhalen die als de Schelde kon
praten, de Schelde duizenden verhalen zou vertellen die verband houden met wat belangrijk is in onze gemeente. Denk aan
kaarten, foto’s, anekdotes en weetjes, véél weetjes. Dagelijks te
bezoeken van 14 tot 19 uur (niet op maandag en dinsdag), en
gratis. Wij komen hier zeker op terug in Wegwijs.
Meer info: www.destelbergen.be/scheldekronkels - (D.D.)

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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Vulling = 15% gevuld
9070
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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

Heusden Leeft! is de
inspiratiebron achter kermis
De vzw Heusden Leeft! heeft als doel het sociale leven in de
mooie gemeente Heusden te versterken door de organisatie
van allerhande activiteiten. De vereniging kwam in 2005 tot
stand op initiatief van enkele enthousiaste dorpsgenoten uit
Heusden die het initiatief namen om het kermisgebeuren wat
nieuwe impulsen te geven.

Te koop
in Heusden
•
•
•
•

Woning met 4 slaapkamers
Instapklare woning
EPC: 154 kWh/m²
Richtprijs: 415.000 euro

WENST U OOK UW
EIGENDOM TE VERKOPEN
OF TE VERHUREN?

AARZEL NIET ONS
TE CONTACTEREN:
destelbergen@axellenaerts.be - 09 219 08 77 - Dendermondesteenweg 501, 9070 Destelbergen

Begin 2017 werd de fakkel doorgegeven
aan een nieuw bestuur. De inspanningen
van de initiatiefnemers gaat men voortzetten met de nieuwe groep, die naast
het organiseren van festiviteiten tijdens
de kermis in augustus, ook nieuwe initiatieven wil organiseren. Steeds met het
doel om het sociale leven in Heusden te
versterken voor jong en minder jong en
via vaak originele activiteiten wat meer leven in Heusden te blazen. Dat is al aardig
gelukt de voorbije jaren, maar nu corona
grotendeels achter de rug ligt, wil men
opnieuw voor sfeer zorgen. Zonder sponsors lukt dat natuurlijk niet. Organiseren
vraagt middelen om de werkingskosten
te kunnen dragen, en de organisatoren
Dave Bracke, Jean-Pierre Vanlerberghe en
Alain Van Hauwaert e.a. trekken nu de
kar, via hen kan je terecht voor uw sponsoring. Noteer alvast maandag 15 augustus met optredens van Bart Kaëll en Jetti
Paletti, de Nederlandse topzanger Joey
Oerlemans en Yves Segers. Presentatrice
is Eveline Cannoot gekend van Ment-TV.
– (D.D.)
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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Geen wedstrijd in de zomer-editie
Beste lezers, om onszelf ook enkele weken vakantie te
gunnen is er nooit een wedstrijd in de zomer-editie.
Dank voor het begrip.

Oplossing vorige keer
A. Cursus EHBO
B. Cursus zelfverdediging
C. Cursus reanimeren

46%
20%
34%

Er waren 179 deelnemers!
Winnaar werd Nicole Laureyns, St.-Baafskouterstraat in
Sint-Amandsberg (46, 21, 33). Ze mocht een waardebon
van 120 euro afhalen in Restaurant Hof Van Heusden.
Proficiat !

Wonnen
ook waardebonnen:
Danny Verdonck, Johan Nulens, familie Van Lokeren,
Arnold Boerman, Brigitte Moreels, Nicole De Roy,
Maarten Willems, Edith Deceustere.

Vanaf 22 augustus komt er een nieuwe
wedstrijd online.
We wensen iedereen een deugddoend verlof !

6
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Bergenkruis was opnieuw trekpleister,
nu met poëzie
Na een twee jaar lange onderbreking was er opnieuw
de bedevaart naar Bergenkruis. Hemelvaartdag is sinds
mensenheugenis Bergenkruisdag in Destelbergen en
dan komen bedevaarders uit de hele regio afgezakt
naar de bosrijke omgeving in de Kwadenplasstraat.
Het werd meteen een voltreffer met veel publiek, en het eindigde op Hemelvaartdag ook met een flinke brok poëzie. De
vijf dichters van Destelbergen hadden er hun werk van gemaakt in het poëziemoment, en namen elk om beurt het
woord of droegen een gedicht voor. Pieter Viktor Kindt musiceerde er zelfs. De burgemeester nam het voorwoord.
Een goed initiatief was dat de eerste H.mis pas om 9 uur van
start ging, de laatste traditioneel om 16u, dit keer door pastoor Jos Verstraeten die meteen ook het dameskoor uit Melle
had meegebracht. Want Melle hoort tot de Emmaüsparochie
die naast Destelbergen ook
Heusden en Melle omvat.
Maar wij denken dat er ook
veel publiek uit Sint-Amandsberg aanwezig was, het is al
lang geen lokale bedevaart
meer.
André Vertriest de verantwoordelijke voor het bede-

vaartoord benadrukt dat het druk maar ook succesvol was
op Hemelvaartdag. “We mogen spreken van een succes over
de hele lijn, zowel aan het bedevaartsoord als de mini-kermis
was het een echte nieuwe start van ‘ontmoetingen’ na corona. Er werden ook honderden kaarsen gebrand, we hadden
het bedevaartsoord ook mooi versierd en we hebben veel
nieuwe mensen gezien, dat deed enorm veel deugd voor
de inspanningen die we er binnen de parochie voor doen”.
Hierbij alvast enkele foto’s als illustratie. – (D.D.)

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/396.76.88
Thule Easyfold XT 933 voor 2 fietsen

739 € incl. BTW

De volledig opvouwbare, compacte en gemakkelijk te gebruiken
fietsendrager voor op de trekhaak voor alle soorten fietsen.
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
Prijzen geldig op 5/05/2022 onder voorbehoud van wijzigingen.

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

@garagevermeerschj

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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satie
info & reali

Evergem
Merelbeke

s

09 357 43 49
09 223 64 00

Dit bord in de Magerstraat
is aan vervanging toe…
Het erg smalle deel van de Magerstraat
tussen het rond punt in Heusden en de
Zandakkerlaan/Leenstraat is een straat
waar je maar 30 km/
uur mag rijden. Bij
het inrijden van de
straat vanaf het einde van de Zandakkerlaan en het begin van
de Leenstraat staat
er duidelijk een bord
dat aangeeft dat je
maar 30 mag rijden.
Er is ook een bord geplaatst met een foto
van een politieman
om het nog eens te
benadrukken. Prima,
maar het bord dat
het einde van de zone 30 aangeeft is inmiddels al drie jaar
onleesbaar. (zie foto). We hebben wat
moeite gedaan om
het op de foto duidelijker te maken, maar
in normale omstandigheden zie je nu
een wit vlak. – (D.D.)

Gisèle nieuwe telg
in viergeslacht
Op 01 juni 2022 werd Gisèle, dochtertje van Aurélie Lasoen (30 )en Tim
Callebout, geboren. Aurélie is opgegroeid in Heusden en woonachtig in
Destelbergen. Bonnie Marleen Joos
(57) en Bobonne Lea Rooman (87) zijn
enorm fier op hun viergeslacht. De hele familie is erg blij met kleine Gisèle
erbij ! Proficiat ! – J.C.

Koop bij de lokale
handelaars.
Je vindt er zeker
wat je zoekt !
ALLES VOOR DANS EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
PATRICIA & SERGE
OPEN VAN DINSDAG TOT ZATERDAG
DENDERMONDESTEENWEG 913
DESTELBERGEN
8
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BALLETSTAGES VANAF 4 JAAR
Ballet & spelen kindjes 4-7j
4-8 Juli / 22-26 aug. 9-17u

ZOMER
2022

Fotografie: Evelyne Sinnaeve — Grafische vormgeving: Wim Vandersleyen

TRAININGEN VANAF 13 JAAR
LESSEN OP DINSDAG, DONDERDAG
EN ZATERDAG

Mastersstage vanaf +13j-25j
Niv. A-B / Niv. C-Company
11-15 Juli / 16-20 aug.

AN VAN DEN BROECK
JANOS WALLEYN
(klassiek ballet)
HERMINE AERTSSEN
SILKE LOWET
(hedendaags - jazz)
Doorlopend trainingen
dinsdag en donderdag (18u),
zaterdag (10u30)

Ballet & choreo kids & tiens 8-11j
4-8 Juli / 22-26 aug. 9-17u

INFO EN INSCHRIJVING:
BALLETSCHOOL-ANVANDENBROECK.BE - T. 0477 39 71 74

Dankzij
onze
sponsor:

Scan voor
meer
informatie:
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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Dinsdag 16 augustus is er HEUSDENKOERS

Wereldkampioenschap der kermiskoersen
na twee jaar terug in Heusden
In Heusden maakt men zich opnieuw op voor de jaarlijkse traditie met Heusdenkoers.
De laatste uitgave dateert inmiddels al van 2019, zodat het dus twee jaar geleden is
dat Heusdenkoers nog kon plaatsvinden. De reden waarom er in 2020 en 2021 niet kon
georganiseerd, moeten we hier zeker niet meer benadrukken.
Net als de organisatoren van Heusdenkoers
(Klaver 7) kijken we uit naar wat in de volksmond “Het wereldkampioenschap der kermiskoersen” mag genoemd worden. Samen met
de dameswedstrijd op zaterdag 13 augustus,
moet dinsdag 16 augustus opnieuw de hoogdag van het wielrennen worden in Heusden.
Iedereen in de regio kijkt er naar uit, want het
heeft nu lang genoeg geduurd met die Covidpandemie. Nieuw is dat het parcours van
Heusdenkoers wat is aangepast. Een aanpassing die vooral gebaseerd is op diverse veiligheidsoverwegingen, zowel voor de renners
als voor de toeschouwers. De aankomst is niet
meer in de Tramstraat, maar wel ter hoogte
van de kerk waar ook zal gestart worden richting Wellingstraat. Die aanpassing kwam er na
nieuwe wetgevingen en reglementeringen,
naast de zware opdracht om het budget rond
te krijgen. Kermiskoersen verdwijnen vaak
omdat er meer en meer komt bij kijken om
een wielerevenement te organiseren, maar
Heusdenkoers blijft zeker bestaan.
De organisatoren van Heusdenkoers hopen
op een groot deelnemersveld, en dat kan
aardig lukken al is er op de kalender concurrentie met de Ronde van de Limousin en de
Ronde van Denemarken (beide starten op 16
augustus) omwille van de UCI-punten die daar
te verdienen zijn. De Ronde van Spanje heeft
plaats vanaf 19/8, dus de geselecteerde renners zijn er ook al op 16 augustus. Er is wel het
Europese kampioenschap in die periode, de
wegrit valt op 14/8. Op de nationale kalender
liggen de wedstrijden echt niet dik gezaaid:
op 25/7 is er het criterium van Aalst en op
28/7 dat van Herentals, en op 25 augustus is
er pas de profkoers in Mere. Organisator Fred
Hamerlinck hoopt op veel renners, want zoals
hij zegt: “Onze wedstrijd biedt een uitstraling
door het mooie maar snelle parcours en de
vele premies. Heusdenkoers staat ook mooi
op het palmares van de renners. Wie hier wint
is wereldkampioen van de kermiskoersen, en
Tim Merlier draagt nu al drie jaar die titel sinds
hij in 2019 won als nationaal kampioen”.

om aan de start te staan, maar dat is voortaan financieel niet meer haalbaar, al zijn er
natuurlijk altijd sponsors die een extra duit in
het zakje doen om een populaire regiorenner
met een flinke supportersschare naar Heusden
te halen. De allereerste beroepsrennerskoers
in Heusden werd in 1929 nog gewonnen door
Alfred Hamerlinck, de grootvader van huidig
voorzitter Fred, en de pa van wijlen Willy Hamerlinck naar wie nu de 71e Grote Prijs Willy
Hamerlinck is genoemd. In het verleden waren er 34 verschillende winnaars, want enkele
van hen hebben meermaals gewonnen. Kenny Dehaes en Dirk Heirweg wonnen zelfs drie
keer. De eer voor twee overwinningen komt
toe aan o.m. de betreurde Wouter Weylandt
(2007-2010), maar ook aan Sylvain Grysolle,
Rik Van Looy, Jos Huysmans, Sylvain Grysolle, Geert Omloop, Timothy Dupont, Walter
Godefroot, Freddy Maertens, Roger De Vlaeminck en Geert Omloop. Het rijtje bekende
namen omvat ook Gilbert De Smet, Ward Sels,
Martin Van den Bossche, André Dierickx, Vic
Van Schil, Willy Planckaert, Lucien Van Impe,
Viatsjeslav Ekimov, Etienne De Wilde, Johan
Capiot, Vanderaerden, Peter Van Petegem,
Tom Steels, Nick Nuyens, Tyler Farrar, Viviani,
Dries De Bondt e.a.
Velen verwachten dat ook Tim Merlier zich nu
zal willen opvolgen, maar die heeft vermoedelijk de Vuelta op zijn agenda staan want
hij mag niet naar de Tour. Maar het zou ook
mooi zijn als opnieuw eens een streekrenner
zou kunnen winnen: genre Iljo Keisse, Dimitri
Claeys, Edward Theuns, Fabio Van den Bossche, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Florian
Vermeersch, Tiesj Benoot, Gijs Van Hoecke of
zelfs Wesley Van Dyck die hier familie heeft
wonen. Voor Iljo Keisse zou het als inwoner
ook een beetje zijn afscheid kunnen zijn aan
Heusdenkoers, die hij toch zo graag op zijn
palmares wil zetten. Het zou ons dus zeker
niet verwonderen dat Patrick Lefevere wat
renners van Quick-Step/Alpha Vinyl optrommelt om Iljo wat steun te geven in eigen gemeente.

RIJK VERLEDEN
Heusdenkoers heeft overigens een rijk verleden. Ooit was het een beroepsrennerswedstrijd waarbij nog vedetten betaald werden

DAMESKOERS OP ZATERDAG
Het wielerevent start overigens al op zaterdag 13 augustus om 16u. met de dameskoers.
Dat zal voor een deel op het vaste parcours
De laatste Heusdenkoers werd nog gewonnen
door toenmalig Belgisch kampioen Tim Merlier
in de Tramstraat. (©D.D.)
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Dit keer zal je aan de aankomst
ook de koersfiets van wijlen
Don Fredo Hamerlinck kunnen
bewonderen. (©D.D.)

plaatsvinden met rondjes in Heusden maar
ook met start en aankomst aan de kerk. Wie
daar aan de start zal komen was voor ons nog
niet duidelijk op het moment dat deze Wegwijs naar de drukkerij moest. Meestal is er een
goed deelnemersveld, met deelneemsters uit
binnen- en buitenland. Maar ook hier is er
de concurrentie met het E.K. en Battle of the
North (9-14/8). Het is dus onmogelijk om hier
wat dan ook aan namen op te sommen.
Het voornaamste luik situeert zich evenwel
op dinsdag 16 augustus als de 71ste Heusdenkoers zal plaatsvinden. Het parcours blijft op
het grondgebied van Heusden, maar zit deels
anders in elkaar. “Wij hebben de voorbije
maanden de editie van 2019 grondig geëvalueerd en de editie van dit jaar voorbereid, een
parcourswijziging en nieuwe aankomstplaats
zijn hiervan het resultaat. We hielden rekening met toegangswegen en vluchtwegen
voor hulpdiensten en het beperken van het
aantal geïmpacteerde woningen in of langs
het parcours. De gemeentelijke veiligheidscel
heeft het parcours goedgekeurd, er werd zelfs
een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP)
opgemaakt,” weet de voorzitter.
De rondjes rond de kerktoren mogen vanaf
nu dus letterlijk genomen in Heusden, want
de renners krijgen 21 ronden voor de wielen
met een nieuwe aankomstzone waarbij de
supporters meer plaats krijgen. Zowel op zaterdag als dinsdag zal een Heusdenkoerscafé
geopend worden naast de kerk, en de organisatoren mogen ook de primeur van de KOERSbus aankondigen. Die bus ook al te zien op
het WK in Leuven kreeg een nieuwe aanpak
voor kermiskoersen, en Heusden krijgt daarvan dus de primeur.
Op dinsdag kan je naast de kerk ook de hele
koers live volgen op een groot LED-scherm,
en onder meer ook de koersfiets bewonderen
van de allereerst overwinnaar uit 1929, namelijk die van Don Fredo Hamerlinck himself.
Voor de allerlaatste info verwijzen wel naar
de website van www.heusdenkoers.be
Maandag 8 augustus heeft de koersvoorstelling plaats bij één van de sponsors, nl. in de
feestzaal van Brouwerij Haeseveld en dit vanaf 19u.
Manu Debruyne

ZOMERS GENIETEN
IN GENTSE NOORDRAND
Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

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

20

koop nu aan 6% BTW

5

www.trivali.be

APP

TE KOOP
slpk-app.
LAATSTE 2
aar
nu beschikb

Kristof Vercruyssen
zaakvoerder - webstrateeg

BEN-appartementen
(E-pijl 30 of lager)

ruime ﬁetsenstalling
met groendak

warmtepompen
& zonnepanelen

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

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

Wel duizend fietsers voor KOTK passeerden in Haenhoutstraat
In het verlengde weekend van Hemelvaart had traditioneel de
1.000 km. voor Kom op tegen Kanker plaats. We hebben ze niet
allemaal geteld, maar zo’n duizend fietstoeristen passeerden
op zondag 29 mei via de Haenhoutstraat richting Lochristi en
zo naar de bevoorradingsstop bij FlorAmor n.v. aan de Stationsstraat in Lochristi. Voor sommigen was dat een tussenstop toen
ze na 65 km. halt hielden voor een snelle hap, een drankje of
een sanitaire stop, en al vlug waren ze weer weg voor de volgende 185 km. Dat was dan meestal in de voormiddag. Maar in de

namiddag kwamen ook de fietstoeristen die in Ieper vertrokken
waren en via Aalter en Lievegem reden richting Destelbergen
en Lochristi, voor een identieke halte, maar dan met nog 65 km.
voor de boeg.
Het was dus een hele dag fietsers kijken en aanmoedigen voor
het nobel initiatief. Volgens Frank Deboosere, een van de initiatiefnemers bracht het uiteindelijk 6 miljoen euro op, een nieuw
record. Hierbij enkele beelden van de doortocht in Destelbergen. – (D.D./GHL)
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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Koninklijke Toneelvereniging

Het is ondertussen al een hele tijd stil bij “Elck
’t Syne”. De reden zal wel bij iedereen bekend
zijn.
Corona
veel’t Syne”.
roetDein
het
eten…
Het
is ondertussen
al een strooide
hele tijd stil bij “Elck
reden
zal wel
bij iedereen
bekend
zijn. eindelijk is het dan zo ver. Wij zijn druk in
Maar,
deeindelijk
weeris het
om
het
2022
opnieuw
Maar,
danin
zo ver.
Wij najaar
zijn druk in de
weer omjullie
in het najaar
2022 jullie
opnieuw
te verwelkomen!
te verwelkomen!
Wij brengen voor jullie B&B
“Stille
Rust”
van
van
Wij
brengen voor
jullie B&B
“StilleWerner
Rust” van Werner
van Branteghem
Branteghem in een regiein
van
Peter regie
van den Mergel.
een
van Peter van den Mergel.
DeDe
voorziene
speeldata zijnspeeldata
: 11/11-12/11-18/11
en 19/11
om 20u00 en op 13/11 en
voorziene
zijn:
11/11-12/11-18/11
20/11/2022 om 18u00 in het JGC te Destelbergen.
en 19/11 om 20u00 en op 13/11 en 20/11/2022
Totom
gauw18u00
liefste publiek.
gezond
wel en hopelijk tot op één van onze
in Hou
hetjullie
JGC
teenDestelbergen.
voorstellingen in november.
Tot gauw liefste publiek. Hou jullie gezond en
wel en hopelijk tot op één van onze voorstellingen in november.

Schippershuis was één dag
Damvalleicafé…
Zaterdag 11 juni werd het Schippershuis aan de
Scheldekant voor één dag geopend als “Damvalleicafé”. Een leuk initiatief om fondsen te
verzamelen voor het natuurgebied van de Damvallei. Eigenaar Patrick Van
Peteghem liet de Spotvogels (een knettergek vrijwilligersteam
bestaande
uit Dirk, Hugo, Roel, Joris
en Isabel) toe om die dag
de deuren te openen voor
‘Expeditie Natuurpunt’. Het café met binnenen buitenterras is een ideale uitvalbasis om het
prachtige natuurgebied van de Damvallei te
verkennen. De opbrengst was dus voor het lokale Natuurpunt Damvallei dat in handen is van
enkele Destelbergenaars onder wie Hugo Vinck,
Dirk Bogaert e.a. (D.D.)
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U9 van KFC Heusden won nationale finale!

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

WEGENWERKEN:
VOLG DE BEWEGWIJZERDE
OMLEGGING aub.

Jaarlijks verlof
vanaf maandag 18 juli.
We zijn terug open op vrijdag 29 juli.

Van Rentergem Annie
Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

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

ALLE TUINONDERHOUD

0469-138 608

Het is altijd moeilijk om up-to-date te blijven in een magazine dat maandelijks verschijnt, maar ze hebben er recht op de U9
van KFC Heusden. De jonge spelertjes van
KFCH wonnen immers op zondag 22 mei
ook nog de nationale finale van de ‘gouden Jeugdcup’ van Het Nieuwsblad in Beveren. Ze versloegen die dag de Brabantse
ploeg van FC Perk met maar liefst 5-10!
FC Heusden leidde al na tien minuten met
0-3 via goals van Ongenae, Verbauwen en
Midavaine. FC Perk bood goed weerwerk
maar botste op een uitstekende doelman
De Jaeger Kaya. De ploeg uit Vlaams-Brabant liet de armen niet hangen en milderde nog voor de rust via treffers van
Vanderschrik en Jans tot 1-3 en 2-5. Heusden ging via een tweede doelpunt van
Verbauwen met een verdiende 2-6 voorsprong de rust in.
In de tweede helft behield Heusden de controle. Doelman Van Aken (FC Perk) toonde
zijn klasse maar was kansloos op fraaie schoten van Bah, Verbauwen en Ongena. FC Perk milderde via treffers van Devenyns, Geevels en Jans. Midavaine legde de 5-10 eindstand vast.
Een meer dan verdiende zege dus voor een sterk FC Heusden.
Belangrijk om weten is dat de U9 de tweede ploeg is die ooit
de nationale finale speelde, maar wel de eerste die ook ooit
won. Eerder in 1991 speelden de knapen ook nog de nationale
finale, maar verloren toen hun match van E. Henis. Die ploeg
met trainer Daniël De Moor bestond uit doelman Olivier De
Rore, de broers Tom en Dave Bracke, Ludwig Ramboer, Christof Byosiere, Nico Ongena, David Demeester, Samuel Dhondt,
Gautier Bogaert, Steven Van Baelen, Philippe Geenens, Andy
Buyst, Bart Van Heuverswijn en Peter De Schamphelaere.
De ploeg van de U9 uit Heusden bestond uit: Emiel Haentjens,
Maxime Ongenae, Milo Van De Velde, Julian Verbauwen, Jules De Trog, Noah Midavaine, Ismael Bah en doelman Kaan De
Jaeger Kaya. Trainer was Kasper Vandewalle. – (D.D.)

Voetbaltornooi voor de jeugd
bij KFC Heusden
Zaterdag 20 en zondag 21 augustus organiseert KFC Heusden naar jaarlijkse traditie het zomervoetbaltornooi op de
terreinen aan de Steenakkerstraat in Heusden. De tweedaagse zal dit keer plaatsvinden op de nieuw aangelegde
grasmatten van het A- en B-veld. Tijdens het voetbaltornooi is er ook voorzien in randanimatie binnen het kader
van het mooie complex. Een feesttent biedt veel plaats voor
een hapje en een drankje. Aan het tornooi nemen vooral
voetbalclubs uit de regio deel.
Op zaterdag spelen U8, U9 en U10 in de voormiddag vanaf
9 uur. In de namiddag is het de beurt aan de U6 en U11. Op
zondag 21 augustus spelen de U7 en U12 in de voormiddag
en de U13 in de namiddag.
TRAININGEN
De trainingen voor de jeugd bij KFC Heusden gaan begin
augustus van start. De club heeft nog enkele plaatsen vrij
bij volgende leeftijdscategorieën: U6 (geboortejaar 2017),
U8 (geboortejaar 2015), U9 (geboortejaar 2014) en U12
(geboortejaar 2011).
Aanmelden kan via jeugdcoördinator Steven Verheggen op
het emailadres: jeugdcoordinatorkfcheusden@gmail.com
(D.D.)
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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‘Kom dat zien kom dat zien’:
Oldtimertreffen in Heusden!
Noteer alvast in uw agenda
zondag 14 augustus! Die zondag
in de kermisweek in Heusden is
er opnieuw het Oldtimertreffen
in Heusden. Voor de zevende
maal al, maar het had al een
lustrumeditie kunnen zijn ware
er niet die onderbreking door de
coronaproblematiek geweest.
Samen met Heusdenkoers is het Oldtimertreffen het hoogtepunt van de kermis. Al
komt er ook nog een derde trekpleister
bij op zaterdag 13 augustus met de “Dino’s open air Retro Party’ (zie verder in
deze Wegwijs). Naar analogie van de vorige edities van het oldtimertreffen, mag je
ook nu weer een reeks oldie’s verwachten.
En met oldie’s bedoelen we wel degelijk
van die mooie blinkende auto’s of voertuigen die al minstens dertig, vaak vijftig jaar
en meer niet meer gefabriceerd worden,
maar toch nog heel goed onderhouden
zijn. Juweeltjes voor autofreaks want oldtimers hebben meestal een grotere waarde dan de originele aanschafprijs.

beste
thuisverpleging

• Heb je het moeilijk om je rug of je
voeten te wassen?
• Kun je wel een handje hulp gebruiken
om je ’s morgens aan te kleden of ’s
avonds uit te kleden?
• Ben je bang om te vallen in bad of
onder de douche?
• Heb je hulp nodig om je medicatie
klaar te zetten ?

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

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46
Destelbergenstraat 83-9040 Sint-Amandsberg
Email:Info@fleursbeste-thuisverpleging.be
Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

www.fleursbeste-thuisverpleging.be
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Hoeveel oldtimers aanwezig zullen zijn is
moeilijk te voorspellen, maar Heusden is
voor de club van de Belgian Historic Vehicle Association, de vereniging waarbij de
oldtimerclubs zijn aangesloten een van
de belangrijke afspraken op de kalender.
Je kan u dus verwachten aan wat oude
vehikels of leuke modellen van Ford, Mercedes, Buick, Peugeot, VW, Fiat, Vauxhall,
Porsche tot mogelijks zelf Rolls Royce en
nog vele andere. De eerste oldtimers mag
je die zondag verwachten vanaf 9 uur ’s
morgens in de buurt van de Zandakkerlaan, waar ter hoogte van ’t Flessengeluk
in de Zandakkerlaan nr. 2 de inschrijvingen plaatsvinden. In de feesttent schuiven
de deelnemers en de ingeschrevenen aan
voor een ontbijt. Rond 10-10u30 zullen de

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

OPENDEURDAGEN: 14-15 AUGUSTUS

rondritten van start gaan vanaf het Dorpsplein in de richting van de Tramstraat. Wil
je alle deelnemers van de rondrit zien, kom
dan zeker naar Heusdendorp. De oldtimers
maken nadien een rondrit over de Vlaamse wegen, met een aperitief en tussenstop
ergens onderweg op het uitgestippelde
parcours. Rond de klok van 13u30-14u zullen ze dan allemaal een tussenhalte maken op de parking van AD Delhaize aan de
Meersstraat. Vanaf daar worden de oldtimers met mondjesmaat doorgelaten naar
hun eindbestemming voor de traditionele Concours d’Elégance. De rode loper ligt
dan bij manier van spreken op het Dorpsplein, waar ieder voertuig door organisator Guy De Schuyter aan het publiek zal
worden voorgesteld. Dat is een belangrijk
moment, want daar kom je ook wat interessante info over de betreffende oldtimer
aan de weet… dus allen aanwezig om 14u
aan het dorp!
De voertuigen kan je nadien ook uitvoerig
gaan bekijken in de afgesloten straten van
het centrum van Heusden (Zandakkerlaan,
Zondernaamstraat, Heusdendorp en Slootstraat), waar je ook met de eigenaars aan
de praat kan gaan of foto’s nemen. Vanaf
15 uur is er ook een muzikaal intermezzo
door Geert@thekeyboards die het publiek
zal plezieren met covers van de hits uit de
jaren ’70 en ’80, o.m. in de tent op de parking aan ’t Flessengeluk.
Wie een oldtimer heeft en wil deelnemen
kan ook vooraf inschrijven door te surfen
naar de de website www.oldtimerheusden.
com en daar het inschrijvingsformulier in te
vullen en door te sturen. Wie meer info wil
of bijkomende informatie kan naast de website ook bellen naar gsm nr. 0478/304.653
(na 17 u.). Vermelden we tevens dat er ook
een Nostalbus zal rondrijden voor een grote
rit in de voormiddag en kleine ritten tussen
Heusden, Laarne en Wetteren in de namiddag. Elders lees je daar meer over in Wegwijs. – (D.D.)

Oude NMVB-bus rijdt tijdens Heusdenkermis
op zondag 14/8 terug tussen Heusden en Laarne
Wie weet er nog dat de regionale bus
Gent-Wetteren een bushalte had op het
Dorp in Heusden? Het is nostalgie, en
de bus van wat toen de NMVB was is nu
erfgoed. Maar we hebben goed nieuws,
zondag 14 augustus gaat die bus opnieuw
vanaf 14u. halt houden in Heusden voor
ritjes via Laarne (Kasteel) naar Wetterenten-Ede en zo terug via Laarne naar Heusden. In de namiddag zal er om het half uur
opstapmogelijkheid zijn op de hoek van
Op zondag 14 augustus rijdt de oude NMVB-bus
van de vzw NostalBus in Heusden tijdens het
oldtimertreffen. (repro D.D.)

de Tramstraat en het Dorp in Heusden. Voor
luttele 3 euro mag je eens meerijden met de
NostalBus.
De bus die ooit de lijn tussen Heusden en
Wetteren verzorgde werd piekfijn opgeknapt door een vzw die zich inzet voor de
bewaring, restauratie en exploitatie van
historische lijnbussen uit de periode 19701990. Het is nu rijvaardig cultureel rijdend
erfgoed dat in dienst was bij de voorloper
van wat nu De Lijn is, nl. de NMVB (Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen). En
de NMVB had zoals je weet een stelplaats in
Destelbergen, nu is dat voor vzw NostalBus
in Maldegem, waar enkele van die bussen
gestald zijn voor allerlei leuke evenementen. “Ze bieden een meerwaarde voor activiteiten zoals onze oldtimerrondrit”, vertelt
organisator Guy De Schuyter. “De geringe

prijs dekt niet eens de restauratie, het onderhoud, de brandstofkost, verzekering en
taksen die het rijden van die oude lijnbus
met zich meebrengt. Maar die jongelui
van de vzw NostalBus doen dat als hobby
en is steeds publiekstrekker. Het is meer
dan een beetje nostalgie, en wij hebben
die bus naar Heusden kunnen halen voor
ons Oldtimertreffen”, verduidelijkt de organisator.
Mogelijks zijn er twee bussen, want één
bus gaat zeker in de voormiddag deelnemen aan de dagrit in Oost-Vlaanderen, en
ook daarvoor kan ingeschreven worden
aan 25 euro. Die rit omvat een luik waarin
begrepen ontbijt, de volledige lange rondrit met tussenstop voor een aperitief, een
extra stop aan AD Delhaize, een pastalunch, een goodiebag, een drankje en een
volledige dag oldtimerplezier. Opgelet er
zijn voor de dagrit maar 30 beschikbare
plaatsen. Inschrijven op de website www.
oldtimerheusden.com – (D.D.)
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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Burendrink Europawijk 25 mei
Alle Menschen werden Brüder… Het Europese
volkslied. Deze leuze indachtig vonden we het
dringend tijd dat ook de mensen in de Europawijk
(Vlaanderenstraat – Belgiëlaan – Europalaan – Verenigde Natieslaan) van Eenbeekeinde nog eens
verbroederden.
Op woensdag 25 mei was het dan zover. Het springkasteel werd besteld, tafels en stoelen werden uitgezet, hapjes en drankjes werden aangerukt. De
zon was helaas niet van de partij, maar dat kon de
Europawijkers niet deren. Zeker 80 wijkbewoners

16
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passeerden tussen 17 en 21 uur op de feestelijkheden en maakten er een gezellige boel van. Jong en
oud genoten zichtbaar van het bijpraten met vertrouwde gezichten, maar zeker ook van het kennismaken met nieuwe gezichten. Cava en fruitsap
maakten de tongen los, met een achtergrondgeluid van joelende kinderen op het springkasteel.
De organisatie maakte meteen ook van de gelegenheid gebruik om nieuwe ideeën te ronselen
voor een volgende bijeenkomst. De brainstorm leverde heel wat leuks op. Uitkijken naar een volgende burenevenement in de Europawijk!

€ 399

€ 279
213201
213202

Rainsaver 430 Liter antraciet
Rainsaver 850 Liter antraciet

Lengte: 105 cm
Lengte: 210 cm

Breedte: 46 cm
Breedte: 46 cm

Hoogte: 136 cm
Hoogte: 136 cm

Gewicht: 30 kg
Gewicht: 57 kg

ANTWERPSESTEENWEG 104
9080 LOCHRISTI
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Positief gedacht!
We beseffen de waarde van het water eerst
wanneer de bron is opgedroogd (Thomas Fuller)
info@zinloosgeweld.net

Zondag 28 augustus

Garageverkoop Gezinsbond Heusden
Heb je een hoop spullen op zolder, kelder of garage die je niet meer gebruikt? Overbodige babyspullen, speelgoed, meubels, fietsen, allerlei ...?
Gezinsbond Heusden biedt je een oplossing zonder al te veel
gesleur. Verzamel alles op je oprit of in je voortuin en verkoop
het tussen 10u en 17u.
Deze verkoop is enkel bedoeld voor particulieren die wonen in
Heusden, niet voor handelaars.
De Gezinsbond zorgt voor de bekendmaking van de verkoperslijst (enkel adres).
Je kunt ons laten weten of je iets specifieks verkoopt, bv. speelgoed, fietsen, tuingerief,… Dit wordt dan mee op de lijst van
deelnemers vermeld.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 8 euro. Leden van de Gezinsbond krijgen 4 euro korting op hun spaarkaart/lidkaart.
Woon je in Heusden en wil je deelnemen? Schrijf je dan in
voor 17 augustus via https://forms.gle/2kJC2y2x4R7aGUXT6
Inschrijven kan ook via QR-code

OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.
KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

n 21 juli
Zomerverlof va
stus.
t.e.m. 10 augu
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ONTWIKKELING FITNESS IS ENORM GEËVOLUEERD: 30 JAAR FITNESS IN DESTELBERGEN !

Van Olympia Gym naar Fit-out… & Health Center
Fitness is een sportactiviteit voor mensen van
alle leeftijden, zeg maar van jong naar oud,
met het doel de eigen conditie, kracht en
gezondheid op te krikken naar een betere
algemene fitheid of figuur. Overal zijn er nu
fitnesscentra, maar in Destelbergen vind je
de allergrootste, de Fit-out Sports & Health
Center. De grootste van België zeg maar. En
die fitness is dit jaar precies dertig jaar jong.
Goed om even terug te blikken, want wie
herinnert zich nog de zomerperiode van 1992
toen Marc Van Rossum, in wat nu officieel
wel de Koedreef is, uitpakte met iets nieuw:
Olympia Gym. Het adres was in die beginperiode toen nog Dendermondesteenweg 502E,
de naam Koedreef was toen voor de aangelanden niet de gebruikte adresnaam. Die
naam is er pas later gekomen met de sporthal van de gemeente en de appartementen.

Het was nog een inham van de steenweg
met op de hoek ook nog een gebouwtje met
zonnebanken en naastliggend een elektriciteitswinkel en een Profi, er was ook nog
een snookerzaak. Achter de hoek had je de
parking en de (oude) tennisterreinen van TC
Racso. In een vrijliggend pand kwam Olympia
Gym tot stand. Een relatief ruime zaal, waar
als we het ons goed herinneren ook nog een
boksring stond. Olympia Gym had snel de
wind in de zeilen door de inventieve aanpak
van het echtpaar Marc en Muriël Van RossumDehamers. Met de aangroei van de leden kon
de fitnessclub ook vlug uitbreiden. De fitness
in Destelbergen had ook een fitnessclub in
Lochristi, die ook steeds maar groter werd
en moest verhuizen naar een nieuwe stek
aan de Antwerpsesteenweg. De fitnessclub in
Destelbergen breidde zelf ook uit en nam in

het begin ook de ruimte van de snookerzaal
mee in die expansie. Zelfs die werd op termijn
te klein, waarna in 2013 beslist werd meteen
een compleet nieuw complex op te trekken in
de sport- en recreatiezone van de Damvalleistraat. Daar in 2014, ontstond dan Fit-out dat
nu al evolueerde naar Fit-out Sports & Health
Center en 6.500 m2 beslaat in een groene
omgeving, met een ruime parking voor wel
driehonderd auto’s. Met dank aan bouwfirma
Altez van Aimé Naudts voor de snelle aanpak
toen.
Dertig jaar is een lange periode, maar de fitnessclub heeft nog heel wat leden die ook al
van in de beginperiode lid zijn. “Zij hebben
ons zien opgroeien. Vroeger bouwden we
kampen met aerobic steps in de zaal, reden
we met onze fiets rond in de fitness en deden
we vooral dingen die niet mochten. Nu staan

30 DAGEN GRATIS
FITNESS
Individueel en groepsfitness
Altijd persoonlijke coaching
Traject op maat voor jouw doel

www.fit-out.be

Ja, ik wil 30 dagen gratis
Let op: Alleen geldig in juli en augustus, er zijn
slechts 50 passen beschikbaar.
20
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Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104
9041 Gent
Tel. 09/238 30 05

we aan het roer en dragen we heel wat verantwoordelijkheid. Dat vind ik ook zo mooi
aan Fit-out, aan ons, we zijn een familieclub
en zijn ook zo met onze leden. Het is ons
doel om het levenswerk van onze ouders
met evenveel passie verder te zetten”, vertelt zoon Nicolas Van Rossum, die samen met
broer Sven (die de fitness in Lochristi runt),
mee in het familieteam zit dat de leiding
heeft van de fitnesszaak.
“In die beginperiode dachten we meteen al
aan veel meer dan zomaar een crosstrainer,
een loopband, roeitoestel, de weergave en
monitoring van hartslag of iets om gewichten te heffen. We hadden ook meteen gekwalificeerde trainers die voor begeleiding
zorgden”, verduidelijkt zaakvoerder Marc
Van Rossum. “We zijn mee geëvolueerd met
de mogelijkheden die zich aanboden in die
tussenperiode, want de techniciteit van de
toestellen en de mogelijkheden van sportbeoefeningen is er in de voorbije dertig jaar
met rasse schreden op vooruitgegaan. In de
fitness staat het nooit stil, we volgen de evolutie nauwlettend op. Nu is er zelfs al jaren
een fitnessruimte met hoogtekamers voor
hoogtetraining. Met de bedoeling in minder
trainingstijd meer vetverbranding te realiseren, met een variatie van 2.700 tot 4.000
meter, heel wetenschappelijk en medisch onderbouwd. Ook inzake begeleiding/training
werden in die jaren enorme stappen gezet.
Er zijn nog steeds veel mensen die de stap
naar de fitness niet durven zetten terwijl
ze het eigenlijk wel nodig hebben. Met de
tools en expertise die wij om handen hebben kunnen we écht iedereen helpen. Tools
zoals egym waarbij je in 30 minuten tijd je
volledig lichaam traint maken het verschil”,
vertelt Marc Van Rossum.
“Ook ons aanbod groepslessen is nog uitgebreider geworden, waarbij beleving en fun
op het hoogste niveau staan. We geven nu
meer dan 50 uren les per week zowel binnen
als buiten. Intensieve lessen zoals boxing,
spinning, BBB,.. staan op het programma
maar ook lessen zoals yoga, bodybalance en
zen training. Hier wordt gewerkt aan fysieke
gezondheid op een verantwoorde manier en
dat nu al dertig jaar lang”, besluit Marc Van
Rossum.
Om het 30-jarig bestaan te vieren start men
deze zomer met een revolutionair nieuw
gezondheidsconcept, dat zorgt voor meer
fitheid, beweeglijkheid én meer uithoudingsvermogen. Ook al de cardio- en egymtoestellen worden dan vernieuwd. Als kers
op de taart opent men de zomerbar ‘NOHONA’ om leden maar ook niet-leden samen te
brengen, waarbij iedereen welkom is!
Manu Debruyne

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

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

Wij zijn op zoek
naar gemotiveerde medewerkers!
Momenteel zijn wij op zoek naar:
CHEF M/V
Voltijds - Freelance
KEUKENMEDEWERKER M/V
Voltijds - Deeltijds - Flexijob - Extra - Student
ZAALVERANTWOORDELIJKE M/V
Voltijds - Freelance
ZAALMEDEWERKER M/V
Voltijds - Deeltijds - Flexijob - Extra - Student
AFWASSER M/V
Voltijds - Deeltijds - Flexijob - Extra - Student
WIE ZIJN WE?
Restaurant Rooselaer is een familiezaak met Henrick Ringoir als Chef in de keuken
en zijn broer Corneel Ringoir als maître & sommelier in de zaal, opgericht door onze
ouders in 1977.
Het restaurant is gelegen nabij de E17, E40 en R4, maar tegelijk op een mooie locatie
tussen het groen. Dit geeft onze gasten de kans om even te ontsnappen aan de drukte
en vooral culinair te genieten.
Wij serveren een seizoensgebonden menukaart met innovatieve creaties en veel
respect voor product en smaak. De chef streeft, samen met zijn keukenteam, elke dag
opnieuw perfectie na en weerspiegelt deze passie in elk gerecht.
Het restaurant is reeds jaren bekroond met een ‘Bib Gourmand’ in de Michelin gids.

Voor meer info of vragen, aarzel niet om ons te contacteren:
Contact zaal: Corneel Ringoir, GSM: 0476 91 68 39
Contact keuken: Henrick Ringoir, GSM: 0479 82 91 05
Restaurant, tel:  09 231 55 13
Mail: info@rooselaer.be
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OP ZOEK NAAR EEN
GESCHIKTE ZAALTJE
VOOR PRIVE
FEEST OF VERGADERING?

DAKWERKEN

Voor een kleinere groep:
tot maximum 60 personen.

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

Clubhuis Pius X
Bredenakkerstraat 27 te
Destelbergen.
Een gezellig zaaltje waar alle
nodige accommodatie aanwezig
is. De zaal kan elke dag ter
beschikking staan, ook op zondag.
Info: Mevr. Marleen Vergeylen,
Bijlokeweg 39 te Destelbergen,
tel. 09/228 80 29
of vergeylen.marleen@skynet.be

Project ‘de Buurt-VAN’
Een lokaal dienstencentrum werkt zeer laagdrempelig en is toegankelijk
voor iedereen. Toch merken we dat we bepaalde buurten en groepen
niet goed bereiken omdat de afstand tot het gebouw te groot is, zowel
letterlijk als figuurlijk.
Met ons project buurt-VAN willen we
mensen bereiken in hun wijk of buurt,
in hun eigen vertrouwde omgeving. Op
die manier hopen we te sensibiliseren,
te informeren, sociale netwerken te
versterken, zorgnoden sneller te detecteren en mensen toe te leiden naar de
juiste zorg en ondersteuning.  
Hou jouw ogen en oren open, en wellicht zie je onze roze buurt-VAN wel
opduiken in jouw straat. Tweewekelijks
komen we ook naar de markt te Heusden, telkens met een wisselend aanbod.
Van dit wisselend aanbod kan ook jij
een deel van uit maken. Wil je ook een

platform op de markt? Dan kunnen we
elkaar versterken.
Organiseer je een eigen evenement en
kan de buurt-VAN jou helpen? Ook dit
is zeker mogelijk.
Ben je lid van een lokale vereniging?
Ben je lokale handelaar? Heb je een
sterk verhaal dat je wil delen? Wil je
graag samenwerken? Heb je vragen of
suggesties?
Neem dan zeker contact met ons
op: ldc.dereinaert@zorgband.be.
Alvast bedankt en graag tot binnenkort!

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
22
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Ibtisam Gardabou 6e in
Europees kampioenschap OCR
Onze jonge inwoonster Ibtisam Gardabou
heeft in Tesoro (Zuid-Tirol, Italië) een zesde plaats gehaald op het Europees kampioenschap OCR (Obstacle Course Racing).
Een wedstrijd over een hindernissenparcours dus. Ibtisam was mee met de kopgroep, maar drie obstakels voor het einde
sloeg ze naast de bel, waardoor ze één
bandje verloor omdat daar maar 1 poging
mogelijk was. Uiteindelijk raakte ze in het
slot ook over een ramp van 4,10 meter
hoog en werd nog zesde in de categorie
20-24 jaar. Zonder dat verlies had ze het
podium behaald. Ibtisam was wel de jongste in haar reeks. – (D.D.)

Kermis op Heirweg
was opnieuw een meevaller
Ook na twee jaar onderbreking: de heropleving van de kermis
op de wijk Heirweg-Damvallei in Destelbergen. Meteen een
meevaller, deels door het mooie weer, maar ook door een goede
organisatie door het wijkcomité “Van brug tot brug”. Zoals gewoonlijk ging als door in de tent naast Café Nenuphar.
Op donderdag werd na de traditionele receptie echt gestart
met een wielerwedstrijd voor alle categorieën, wat in de praktijk wou zeggen vier à vijf uur volop koers in Destelbergen met
meer dan 300 deelnemers. Dat was ook al even geleden.
’s Avonds waren er de optredens van wat zangers o.w. Danny
Fabry en Jettie Pallettie wat zorgde voor een gevulde feesttent.
De rommelmarkt op vrijdag was een andere voltreffer want al
vanaf 8 uur ’s morgens stond een groot deel van de Damvallei
gevuld met allerlei leuke hebbedingen. De lokale Ritchie Paris
mocht de familienamiddag opluisteren en ook dat werd een
meevaller. Topper was uiteraard het eetfestijn met beenham dat
uitliep naar een showavond met bovenop een travestieshow van

‘Haus of Grace’ met meerdere Drag Queens! Ja dat had
men duidelijk nog weinig gezien en iedereen had er
de mond van vol. Op zondag was er nog de oesterbar
met achtergrondmuziek door de uitgever van Wegwijs,
nl. Jan Callebert (keyboard), en Paul (drums). Er werden meer dan 550 oesters verorberd. Gevolgd door een
heuse ‘bingo’. En dan vergeten we nog de randanimatie: petanque, boogschieten en gezellig vertoeven in
een sfeervolle tent. – (D.D.)

Drie tornooien
bij TC Racso deze zomer
Tennisclub Racso organiseert deze
zomer liefst drie tornooien. Het Lotto Belgian circuit + Open Enkel tornooi van donderdag 4 tot zondag 14
augustus.
Het Lotto Belgian Circuit tornooi telt
4 sterren en zal dus heel wat topspelers aantrekken, zowel bij de heren
als bij de vrouwen. Men sluit het hele
tornooi af bij 380 deelnemers.
Vervolgens is er het “Victor&Camille
Kids Fashion” Ethias-tornooi voor alle
jeugdreeksen: van zaterdag 20 augustus tot zondag 28 augustus. Hier mikt
men op 200 inschrijvingen.
Het “Garage Debersaques” dubbeltornooi loopt van woensdag 31 augustus tot zondag 11 september. Ook
hier verwacht men 200 inschrijvingen.
– (D.D.)
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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Dekenij Melhoek

Kermisprogramma Melhoekfeesten
26–27–28 & 29 augustus 2022
Zondag 21 augustus 2022
11u00 :
Herdenkingsmis met offerande voor de overleden wijkbewoners
Vrijdag 26 augustus 2022
19u00 :
Receptie voor alle leden van de wijk en genodigden
20u00 :
Melhoeks eetfestijn met ½ kip – frietjes – salades en sausjes
(enkel via inschrijving) 			
21u30 :
26e Grote Bingoavond met talrijke waardevolle prijzen
Zaterdag 27 augustus 2022
14u00 :
Gezinsfietstocht langsheen landelijke wegen (afstand +/- 30km)
15u00 :
Pannenkoeken met koffie
20u - 21u : Happy Hour : 1 consumptie betalen + 1 gratis
20u30:

OPTREDENS, onder andere:
RIEZZ - GLENN THIENPONDT - JOHN DENNIS
YVES SEGER - DIMI ZINGT HAZES
Aansluitend :
Nacht van de Melhoek met DJ 2000 - Gratis inkom!

Zondag 28 augustus 2022
12u00 :
Reuze Barbecue
15u00 :
42e Spel met Grenzen - met deelname van verschillende ploegen
*** Aparte competitie koordtrekken ***
Aansluitend op het Spel met Grenzen:
Raf Violi Discoshow voor de allerkleinsten
20u00 :
After Games Party - Gratis inkom!

Destelbergen-Heusden
Volg ons op facebook:
Vlaamseactievesenioren Destelbergen-Heusden
Donderdag 7 juli om 13u30
Wandeling rond de zandberg
(Gids: Raymond)
In maart bracht Dirk Willaert
ons een boeiende voordracht
over het ontstaan en de geschiedenis van rivierduinen. Samen met Raymond verkennen we een
overgebleven stukje van deze duinen en genieten we verder van mooie paadjes in onze gemeente.
Afstand 6 km. Wij vertrekken stipt om 13u30 op
de parking van de Sporthal, Koedreef 3, Destelbergen.
Bent u geen lid, maar wandelt u toch graag mee,
geef dan eerst een seintje naar Yvan Van Damme. email: vlas9070@outlook.com
Vrijdag 5 augustus om 10u00
Dagwandeling in het Kravaalbos in Meldert
(Gids Walter)
Traditiegetrouw trekken we er in augustus voor
een ganse dag op uit. Deze keer gaat het richting
Vlaams-Brabant en het land van Aalst. Verscholen
op de grens tussen Oost-Vlaanderen en Vlaams-

Maandag 29 augustus 2022
15u00 :
Shownamiddag met “Geert & the Keyboards”
Mogelijkheid tot koffietafel mits voorafgaandelijke inschrijving

Bruisende feesten
van 8 tot 11 juli
met avondmarkt

Paaseierenzoektocht Dekenij Melhoek
Op paasmaandag, 18 april, organiseerde Dekenij Melhoek voor de 2e keer een paaseierenzoektocht voor de kinderen en kleinkinderen van de leden. Maar liefst 60 kinderen waren
aanwezig op deze zonnige maandagochtend. Ze kregen allemaal de opdracht drie eitjes
te zoeken in het bos, met daarop de juiste nummers die op hun kaartjes stonden. Mama’s,
papa’s, broers en zussen mochten natuurlijk mee helpen bij de allerkleinsten die nog niet zo
goed waren in lezen (of in zoeken).
Eens de drie juiste eitjes gevonden, konden ze deze inruilen voor een zakje met ‘echte’ chocoladen eitjes. Alle kindjes waren heel blij!
Ilse De Brauwer
Secretaris vzw Dekenij Melhoek
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De wijk Eenbeekeinde organiseert voor de
73ste keer de “Bruisende Feesten” in de periode tussen 8 en 11 juli. Uitschiter wordt alvast de
avondmarkt die dit jaar doorgaat op maandag
11 juli van 17 tot 22 uur. Voor die organisatie
is men nog op zoek naar extra standhouders,
bijvoorbeeld mensen uit de wijde omgeving
die hun producten willen uitstallen of verenigingen die hun activiteiten willen kenbaar
maken. Er is ook plaats voor kunstenaars en
ambachtslui die hun handgemaakte werken
willen tentoonstellen of eventueel verkopen.
Ook plaatselijke middenstanders die hun waren op de avondmarkt willen promoten zijn uiteraard welkom. Info en inschrijven: Dany Mus:
0477/13.81.23 of dany.mus@telenet.be.
Het volledige kermisprogramma vind je verder
uitgebreid in Wegwijs. - (D.D.)

Brabant ligt het Kravaalbos. Het bleef
hierdoor lange tijd onder de radar, maar
dat is vandaag meteen ook de grootste
troef van dit ecologisch waardevolle bos.
Twee wandelingen van ongeveer 4 km
tonen je verborgen hoekjes, verrassende
kantjes én – als je geluk hebt – sierlijke
dieren die hier door het gewas huppelen.
Tijdens de middag genieten we van een
lunch in een plaatselijk restaurant. Opgelet: omdat het restaurant op donderdag
gesloten is, gaat de wandeling door op
vrijdag 5 augustus.
Gezien we de nodige plaatsen willen voorzien in het restaurant is vooraf inschrijven
noodzakelijk (vlas9070@outlook.com)
Wij vertrekken stipt om 10 uur op de parking van de Sporthal, Koedreef 3, Destelbergen. Meer info op facebook of via
onze nieuwsbrief, of mail: vlas9070@outlook.com
Maandag 22 augustus
om 14u30
Leeskring: “Vaderland”
van Fernando Aramburu
Miren en Bittori zijn vanaf hun geboorte hartsvriendinnen. Ook hun
beider mannen kunnen
goed met elkaar opschieten. Miren radicaliseert
en haar oudste zoon sluit zich aan bij de
gewapende tak van de ETA. Maar de ETA
drijft een wig tussen de beide gezinnen.
Als de man van Bittori - in de ogen van de
ETA- niet voldoet aan zijn verplichtingen
wordt het gezin beschouwd als paria’s.
Een geweldig verhaal, waar de scheuring
tussen de twee gezinnen, symbool staat
voor de scheuring in Spanje.
We verwachten u in zaal Domus, Dendermonde steenweg 439 Destelbergen
Voortaan kunt u ook punten sparen voor
uw Uitpas.

OPENDEURDAG
Luxeappartementen nabij Gent
Hoogwaardige materialen, uitstekende ligging
in een residentiële gemeente, en vlot bereikbaar:
een keuze van het verstand, én van het hart!
In Destelbergen ligt Residentie ‘Valeria’, een nieuwbouwproject
bestaande uit twee kleine appartementsgebouwen
met elk 5 ruime luxeappartementen van 113m2 tot 160m2,
met twee tot drie slaapkamers. Allen met ruim terras, ondergrondse
parkeerplaatsen en kelder. Zuidwestelijk georiënteerd in de SintPietershofstraat, dichtbij het dorpscentrum.
Van harte welkom op woensdag 29 juni van 16u tot 18u,
en op zaterdag 2 juli van 12u tot 17u.
Aangeboden door GERNIERS PROPERTIES:
info@gerniersproperties.be of 0475/43.04.43

KUNSTKRING HEUSDINE

50

JAAR

‘TIS FEEST!!

BURGSTRAAT 52/C/003 9070 DESTELBERGEN

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

TENTOONSTELLING

Kringwinkel nu ook
op recyclagepark
Bij wijze van een proefproject zal de
Kringwinkel uit Destelbergen ook twee
dagen in de week actief aanwezig zijn
in het recyclagepark aan de Stapsteenweg in Destelbergen. Noteer alvast dat
je op dinsdag en zaterdag (9u30-17u15)
er met uw herbruikbare spullen terecht
kan bij een stand van De Kringwinkel.
Twee medewerkers zullen er telkens
aanwezig zijn om zaken die nog een andere bestemming kunnen krijgen in ontvangst te nemen.
Eind oktober zal het proefproject geëvalueerd worden. Net als in de rest van
het recyclagepark kan je spullen voor de
Kringwinkel ook ter plaatse uitsorteren,
bv. boeken bij boeken, speelgoed bij
speelgoed enz. – (D.D.)
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Barbara Bijttebier kreeg passend afscheid
in Sportbasisschool Heusden
Woensdag 25 mei nam Barbara Bijttebier officieel afscheid van de
leerlingen en de collega’s van de gemeentelijke Sportbasisschool
in Heusden.
Barbara, op school vaak ‘Baba’ genoemd,
was in de Sportbasisschool de eerste vrouwelijke directeur, en tevens één van de weinige vrouwelijke leerkrachten die er eind
de jaren ’80 van de vorige eeuw actief werden. De eerste juf was wellicht Mireille in
het eerste leerjaar, maar er was ook juf Ilse
de godsdienstlerares en een lerares die instond voor de lichamelijke opvoeding. Het
luidde de periode in dat ook meisjes tot de
school werden toegelaten, in de gemeenteschool die voordien omzeggens uitsluitend uit jongens bestond. Het is een periode
waarop met fierheid kan teruggeblikt want
er waren plots dus vier vrouwen die er hun
opwachting maakten. Nu zijn het bijna
overwegend dames of juffrouwen die er les
geven, in die periode was dat op deze gemeentelijke school wel een innovatie.
Er zit dan ook een mooi verhaal achter het
debuut en afscheid van Barbara Bijttebier,
die als directeur Patrick Herbiest opvolgde,
die op zijn beurt Daniël De Moor mocht opvolgen die toen directeur coördinator werd
van de schoolgemeenschap. We laten Barbara graag aan het woord. “Toen ik afstudeerde in 1983 was er nog een overschot
aan onderwijzers, een schril contrast met
nu. Toen was het ook niet evident om aan
een job te geraken. Ik werkte toen, in afwachting van mijn droomjob, zelfs een half
jaar in de biscuiterie van mijn zus en schoonbroer aan de lopende band. Maar uiteindelijk kon ik aan het werk in de ‘Rijksschool’
(nu gekend als de Klaver) voor enkele langere interims en hield daar enkele toffe col-

Barbara Bijttebier, ooit de eerste vrouwelijke
directeur van de Sportbasisschool ging met
pensioen en kreeg een tof afscheid. De beelden
benadrukken dit. (©D.D.)
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lega’s aan over”, begint Barbara. Toen ze in
1989 in Heusden kwam wonen kon ze terecht in het gemeentelijk onderwijs van Destelbergen. “Ik maakte de opstart van de
kleuterschool mee en mijn beide dochters
startten toen in de 2de en 3de kleuterklas
om hier de ganse basisschool af te werken.
Na enkele schooljaren waarbij ik deeltijdse
jobs van collega’s aanvulde en ook de taakklas had en zelfs een tijdje L.O. voor mijn
rekening mocht nemen, kwam ik plots in
het vierde leerjaar terecht. Daar vond ik helemaal mijn draai. In 2009 werd ik plots aangezocht om als waarnemend directeur aan
de slag te gaan, een uitdaging die ik graag
aannam. Het was soms best heftig maar het
contact met de collega’s, de ouders en vooral de kinderen maakte het allemaal de moeite waard”, herinnert Barbara Bijttebier zich.
En ze vervolgt: “Er werd in die periode gestart met het bouwproject van de nieuwe
vleugel (turnzaal, refter, sanitair) waarvan
de voorbereidingen door mijn voorgangers
o.w. zeker Daniël De Moor en Patrick Herbiest, in goede banen werden geleid. Maar
de vele werkvergaderingen en planningen waren voor mij een nieuwe wereld die
openging, zaken waar ik geen ervaring mee
had maar die wel boeiend waren”.
Net toen de werken gestart waren werd de
eerste vrouwelijke directeur overvallen door
een ernstige ziekte waardoor ze dat schooljaar volledig buiten strijd raakte. Gelukkig
was er juf Els De Smet die al een paar jaar
beleidsondersteuner was, die onmiddellijk
bereid was om haar te vervangen. Barbara Bijttebier: “Na één
schooljaar kon ik terug
halftijds aan het werk,
maar ik moest mij er
uiteindelijk bij neerleggen dat Corona mij
volledig op non-actief
zette. Het was een te
groot risico met mijn
medische situatie om
dagelijks met zoveel
kinderen om te gaan.

Door de langdurige afwezigheid werd ik
vanaf 1 maart 2022 vervroegd op pensioen
gesteld. Ondertussen heb ik de nieuwe situatie volledig aanvaard, maar ik wou toch
ook niet zomaar van het toneel verdwijnen
zonder op een gepaste manier afscheid te
nemen van de kinderen die ik toen allemaal
bij naam kende en de collega’s. Gelukkig
heeft mijn kleinzoon, Oskar, hier nog een
lange schoolloopbaan te gaan zodat ik zeker nog contact blijf houden”, verduidelijkt
Barbara.
MOOI AFSCHEID
Uiteindelijk kreeg Barbara eind mei nog een
heel mooi afscheid. De hele school zorgde voor een tof en leuk moment, waarbij
de kinderen van groot tot klein handklappend zongen voor haar afscheid. Er werden papieren bloemen aangereikt en ze
mocht vooraan op de speelplaats in haar
troon plaatsnemen, het getuigde van respect. Directeur Els sprak lovende woorden
over haar voorgangster en bedacht haar
met een snoeperig geschenk. Van Barbara
Bijttebier werd gezegd dat ze alle kinderen
bij naam kende, en dat benadrukte ze zelf
ook in haar dankwoord, met die uitzondering van twee jongens, Luis en Ricardo die
ze vroeg om even op te staan uit de menigte. En toen begrepen we ook hoe dat kwam,
het was duidelijk een tweeling. ‘Baba’ had
dankwoorden voor oud-schepen Raymond
Luyckx die veel gedaan had voor de school,
voor raadslid Etienne Balcaen die haar informeerde voor de betrekking op de school
en huidig onderwijsschepen Demeyer wiens
echtgenote één van de eerste meisjes op de
school was. Aan directeur Els De Smet gaf ze
ook een cadeautje terug: de sleutels van de
school! Een mooie afscheid was nauwelijks
denkbaar… en uit de muziekboxen schalde
het ‘Vergeet Barbara niet…’
Manu Debruyne

Nu 75... maar zes jaar samen in lagere school!
Beste Vrienden
van de Harmonie
OPROEP
Beste vrienden van de Harmonie,
Wij zijn koortsachtig op zoek naar een locatie waar wij 1 avond per week
van 19.30 tot 21.30 uur kunnen repeteren met onze muzikanten. Wij
willen daar ook iets voor betalen.
Heeft u een ruimte die wij op zaterdagavond (of desnoods op een andere
avond) enkele uren mogen gebruiken, laat het ons asap weten, aub.
Het voortbestaan van onze 200 jaar oude muziekvereniging staat op het
spel!
Concertagenda:
Za 02/07/2022: Van 13u30 tot 17u30: Kollebar in de Kollebloem,
& Zo 03/07/2022:
Leenstraat 18 te Heusden-Destelbergen.
Zo 14/08/2022: Om 17u00: Openluchtconcert op het Kouterplein te
Heusden (Achter de kerk.) Bij regen in de grote tent.
Ma 15/08/2022: Om 11u00: Aperitiefconcert op het podium aan de
Britannia, Steenvoordestraat te Heusden.
Di 16/08/2022: Om 10u00: Pop-up Café tijdens Heusdenkoers.
Tramstraat 54 te Heusden-Destelbergen.
Kom iets drinken om ons te steunen.
Zo 28/08/2022: Om 10u30: Kioskconcert op de Kouter te Gent.
Zo 04/09/2022: Om 14u00: Gratis Tuinconcert in het Groot Begijnhof te
Sint-Amandsberg, t.g.v. 50-jarig jubileum van DSMG.
P.S.: Op www.kogh.be vind je alle info, weetjes en foto’s over uw lokale
muziekvereniging. Daar kan je ook terecht voor uw inschrijving op de
Nieuwsbrief, uw sponsoring en de activiteitenkalender van vzw KOGH.
Vzw KOGH, daar zit muziek in.
En die móet eruit!
Erkende muziekvereniging sinds 1819

KOGH vzw | info@kogh.be | www.kogh.be | 0471/93.11.33
https://www.facebook.com/kogh.heusden | https://www.instagram.com/koghvzw

Een reünie van oud-leerlingen die na
zoveel jaren samenkomen om nog eens
te praten over de tijd van toen. Veertien
oud-leerlingen van wat toen de lagere
jongensschool in Heusden was (nu
Sportbasisschool), allemaal geboren in 1946
en nu dus minstens 75 jaar, kwamen samen
met hun partner in het gezellige zaaltje bij
Roland Cornelis aan de Steenvoordedreef
in Heusden. Naast een receptie werd er
een koud buffet geserveerd, met koffie en
dessert. Uiteraard met tussendoor de leuke
babbels om even te mijmeren over de tijd
van de school met wijlen directeur Michel
De Baere, en de leerkrachten Marc De Corte,
Hubert Van Gelder e.a. De meesten kennen
elkaar nog omdat ze in Heusden zijn blijven
wonen, maar enkelen wonen nu in de
regio. “Het was een tof weerzien”, vertelt
initiatiefnemer Marcel Willems. Wij hadden
ook de vrouwen graag op de foto gezien,
om ook eens onze (mannelijke) lezers te
plezieren met de ‘meisjes’ uit hun jeugd…
maar dat lukte niet. (D.D.)

CAFE
Hooistraat 26
HEUSDEN

ZOMER-SPECIALS
HAPPY HOUR:
Op 1 en op 15 juli
van 18 tot 19 uur

HAPPY HOUR:
Op 5 en 19 augustus
van 18 tot 19 uur
ZONDAG 17 JULI:

BBQ

met 3 stukken vlees + groenten:
20 euro p.p.
Inschrijven in Café Picasso
of via 0497 41 00 28
ZONDAG 14 AUGUSTUS:

WARME BEENHESP
A VOLONTE
20 euro p.p.
Inschrijven in Café Picasso
of via 0497 41 00 28

Tijdens de Gentse feesten:
gesloten om 19 uur
Woensdag en donderdag gesloten
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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Zaterdag 28 mei 2022 ...

WAARDEVOLLE GEGIDSTE WANDELING IN BRUGGE !
Het was een ideaal moment om even naar Brugge af te zakken: prachtig weer, overvolle trein, kermissen her en der, zaterdagmarkten en een
massa toeristen in de stad....
Maar dat belette niet dat onze beide gidsen Janne en Els – en dit voor
hun eindexamen ! - ons op een keurige wijze door de stad piloteerden.
Op zoek naar de geschiedenis van de voeding in de middeleeuwen van
deze stad.
Langs het unieke waterhuis aan de vest (vervoer van zuiver water naar
de binnenstad met 21 fonteinen), de handelshuizen in de stad, de godshuisjes, de kathedraal en
Gruuthuuse, het beursgebouw (foto) en de wijnhandel gaf Els een mooi overzicht hoe de stad zorgde voor de dagelijkse voeding van de inwoners.
Na de smakelijke lunch in “Herberghe Vlissinghe”

36STE ZOEKTOCHT DAVIDSFONDS !
De Zomerzoektocht van Davidsfonds trekt dit jaar naar Hoogstraten, Merksplas, BaarleHertog en Baarle-Nassau. Kom mee zoeken en wandelen van 21 juni tot 21 september.
Ook dit keer bieden we een klassieke zoektocht en een familiezoektocht.
Praktisch: De leukste Zomerzoektocht van België en Nederland. Trek samen met familie, vrienden en 10.000 andere deelnemers op schattenjacht tijdens een ontspannende
daguitstap. Met de fiets, de wagen of te voet? De Davidsfonds Zomerzoektocht heeft
voor ieder wat wils. Een exclusieve streekgids en gastvrije lokale handelaars (kortingen
hier, extraatjes daar) leiden je zorgeloos door de dag.
Waar? Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Drie uitgestippelde
wandelroutes en een fietsroute gidsen je
door het intrigerende heden en verleden
van de grensenclaves en landloperskolonies. Grensverleggend!
Wanneer? Van 21 juni tot 21 september
2022, heel de zomer lang, wanneer het
jou goed uitkomt.
Win? Win! Talloze waardevolle prijspakketten, want heel soms is winnen bijna zo
belangrijk als deelnemen (voor de competitieve zielen onder ons.)
Deelnameprijs:
1 Zoektocht (familie of klassiek) + mooie
streekgids = 25 euro
2. Duopakket 2 x familie of 2 x klassiek of
1 van beide) = 27 euro
3. Niet-leden betalen telkens 2 euro meer.
Let op ! Iedereen kan nog een korting
krijgen van 5 euro op de aankoopprijs, als
je VOORAF een kortingscode invult bij je
bestelling. Deze is te verkrijgen bij Davidsfonds Destelbergen (09/3283759)
Bestellen deelnamepakket:
www.dezomerzoektocht.be
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mocht iedereen eens zijn kunnen tonen bij
de krulbollen. Ja, er moet nog wat geoefend
worden...
Janne leidde ons in de namiddag naar de
praktische voeding in de stad. Al deinden
we soms wel mee tussen de massa, een bezoek aan een verfijnde koekjesbakkerij was
mooi meegenomen (mét kletskoekenproef).
De Sint-Janshuismolen was een bezoek overwaard. En dan maar terugkeren langs de
Henri Maesbrouwerij (foto), waar Brugse
Zotten, Straffe Hendrikken en andere Sportzotten voor een heerlijke lafenis zorgden na
deze prachtige wandeldag.
Een bijzonder aangename afsluiter van ons
(gehandicapt) werkjaar 2021-2022.. En als
het van ons afhangt: een zeer geslaagd examen voor beide gidsen !

LIDMAATSCHAPSFORMULE
DAVIDSFONDS
IN EEN NIEUW KLEEDJE !!!
Met onze nieuwe lidmaatschapsformule win je driemaal:
1. De drempel wordt verlaagd : Jaarlidmaatschap van 29 euro - met alle ledenvoordelen en kortingen. (Dus geen
boekenaankoop verplichting meer!)
2. Het verruimen van het aanbod: Bestel
je als lid voor minimaal 30 euro in onze
webwinkel, dan ontvang je een exclusieve ledenbon van 20 euro, te gebruiken bij volgende aankoop.
3. Stevige ondersteuning van onze plaatselijke werking. Zo krijgen we meer
zuurstof voor de uitbouw van de plaatselijke activiteiten.
Door cultuur samen te beleven, maken
wij van Destelbergen een warme, trotse, verrassende, leergierige, grenzeloze
plek…
Je ontvangt ook zesmaal per jaar “Het
Accent”, dé exclusieve ledenkrant.

den. Het wordt opnieuw old-school met
muziekgenres uit de jaren ’70, ’80 en ’90.
Het is een nieuw event om de kermis in
Heusden wat extra sfeer te geven, waarbij de oude disc-jockey’s van Radio Dino
de krachten bundelen voor een leuke
swingende avond met puike muziek uit
een niet eens zo lang verleden.

Radio Dino keert terug voor Dino’s Open
Air Retro Party
Voor de jonge mensen van Heusden en
Destelbergen zal de naam van Radio
Dino wellicht niet veel zeggen, maar de
iets oudere (jong)volwassenen kennen
duidelijk nog de vrije radio Dino die op
de FM-band 102,4 dagelijks uitzendingen
verzorgde in en rond Heusden. Het was

een beetje een piratenzender met o.a. de
gebroeders Dirk en Eddy Houben, maar
ook Guy Petit, DJ Woody en Christ Dewit.
Al die dj’s uit de good old days komen
terug op zaterdag 13 augustus om vanaf
19 uur tot 0u00 met een Dino’s Open Air
Retro Party op het Dorpsplein in Heus-

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.

Guy Petit (pseudoniem van Guy De Schuyter) was één van de initiatiefnemers die
Dirk en Eddy Houben, Christ Van De Velde en Erwin Eeckhout kon overtuigen om
nog eens achter de draaitafel te gaan
staan. “Het zal een dansparty worden
op het dorp in Heusden, met DJ-sets gebracht door de ex-radio Dino presentatoren van weleer, waaronder ikzelf en nog
wat bekende namen. De kans bestaat, als
dit een meevaller zou worden, dat we
de Dino’s Open Air Retro Party jaarlijks
op de kermiskalender zullen zetten. Het
publiek moet daar over oordelen, maar
Radio Dino was vroeger goed gekend in
Heusden, we moeten zeker nog wel een
mooi publiek hebben dat we warm kunnen maken voor dit initiatief”, aldus de
verschillende dj’s. Er is ook voorzien in
sfeerbeheer door ‘Urban Base Dance Studio’ met de nodige dansacts. Het muziekdansevenement is gratis en loopt samen
met de vzw ‘Heusden Leeft’ en organisator Guy De Schuyter!
Dus wie hits van de Simple Minds, ABBA,
Boney M, Depeche Mode, The Trammps,
Michael Jackson, Madonna, A-Ha, U2,
Bon Jovi, Ultravox, Queen, Donna Summer, Patrick Hernandez, Rolling Stones,
Faithles, en nog zoveel anderen in alle
glorie wil horen weergalmen op Heusdendorp, is welkom voor de gratis party.
– (D.D.)

KOM LANGS EN TEST JOUW DROOMFIETS!!

OP
N
E
S
T
E
I
F
UWE !
E
I
N
K
E
E
ELKE W VOORRAAD!
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
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Nieuwe CD Biezebaaze
even voorgesteld...
Biezebaaze heeft een nieuwe CD uitgebracht : ‘Op de radio nie droaje’. Het eerste
nummer heet ook zo en zet meteen de toon
met een sterke groove, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Een rockgroove wel te
verstaan, want frontman Kurt Burgelman
blijft trouw aan zijn stijl waarmee hij al bijna
20 jaar wereldberoemd is in Gent en omstreken. Hij is een man naar ons hart, ook al
omdat hij koppig vasthoudt aan het Gents in
zijn liedjes – voor hem is dat niet eens een dialect, vermoeden we, en hij heeft misschien
wel een hekel aan het stopwoord ‘dialect’,
vermoeden we evenzeer. Gelijk heeft hij,
want ook op dit album doet hij er leuke dingen mee, en verwoordt hij een en ander op
een manier die in keurig Nederlands niet altijd zou werken en/of aanvaard worden. Hij
haalt nog altijd de gruute muile in zich naar
boven, maar net zo goed zijn gevoelige
kant. Want vergis je niet: er zit wel degelijk
een ernstige toon in sommige van zijn nummers, wat van hem ook een bluesmuzikant
maakt. Dit alles resulteert doorgaans in heel
vermakelijke Gentse bluesrock, samengevat.
Aan dit album is hard gewerkt in coronatijd –

16 (!) parels heeft Kurt zorgvuldig gekozen,
denken we, uit ongetwijfeld een overvolle
schuif demo’s van de voorbije twee vermaledijde jaren. Veel variatie ook, zo hebben we
het graag. Zestien geslepen diamanten, om
het anders te verwoorden. Het heeft hem
verleid tot de volgende inleidende tekst bij
de CD – wij citeren: “We hebben ons zot geamuseerd bij het maken van dit Album ! Anderhalf jaar schrijven, repeteren, opnemen,
mixen, martino’s eten, toogpraat verkopen
en tranen lachen hebben geresulteerd in het
beste Biezebaaze-album tot nu toe … vind ik
zelf.” Grootspraak ? Echt niet ! En om dit te
bereiken heeft hij er een aantal verrassingen
bovenop gedaan. Voorbeelden? In ‘Karakter’ zit een vermakelijk telefoongesprekje;
in ‘Konfituur en ziem’ herhaalt hij de erotiek
van ‘Stillekes (op en nere)’ uit 2013; ‘Toe’ begint zoals ‘Go Your Own Way’ van Fleetwood

Mac; in ‘Moeder Alcohol’ zingt hij over “mee
momenten ûwen beste moat, mee momenten ûwe gruutste vaajand …”, wondermooi
begeleid door piano en verder niets; ‘Conny’
start met een gefloten riedeltje en gaat over
Zevergem. We blijven een beetje op onze
honger zitten omdat deze keer de liedjesteksten niet staan afgedrukt in het boekje,
maar ter compensatie werd bij elke titel een
slagzin toegevoegd, in ‘t Gents, vaneigens.
Dus klagen we niet, we zouden niet durven.
Wij citeren opnieuw: “Ge meugt nie muusche mee ete … moar oas g’alles optsjoest,
goat er niets verlore …”; “Oas ’t zuuverre
es… ge keun nie anders”; “Ja, woar zitte
ze, al die Gensche staate muile?”; enz. Nog
dit: Kurt Burgelman haalt zoals altijd alles
uit zijn stem, met vooral een hoge kopstem
als handelsmerk; je kan hem qua stembereik
gerust vergelijken met John Hiatt… Voor
wie Biezebaaze, nu herleid tot een trio, nog
nooit live heeft zien spelen: niet twijfelen,
doen ! Bij voorbeeld tijdens de Gensche Fieste – hun jaarlijkse passage tussen de kathedraal en het belfort. Ambiance verzekerd !
Kippenvelnummer : ‘Moeder Alcohol’
Henry Trebellac
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KONINKLIJKE GEBUURTEKRING EENBEEKEINDE II ORGANISEERT

vrijdag 8 juli t.e.m. maandag 11 juli 2022

18u30 Officiële Openingsreceptie
in de feesttent

10u00 Darts: 1e Open Eenbeekeinde II
Enkeltoernooi max 32 personen. 2 voorrondes
daarna winnaars- en verliezersronde

(Hoek Pasteurstraat met
Dendermondesteenweg)

20u00 Optreden covergroep
Old Man’s Beard

Inschrijving pas geldig na betaling 10 euro
op rekening BE91 7370 4041 3576 Eric Mestdagh
onder vermelding van uw naam + Eenbeekeinde

20u00 Eetfestijn Warme Beenhesp
met groenten & frietjes, kaarten 20 euro
te verkrijgen in “De Nieuwe Admiraal”
of bij bestuursleden (contact: Hilde 0477 82 89 03)

22u00 PartieParty
met Kurt Burgelman

21u00 Muzikale omlijsting met Ritchie Paris
en Ronny Marino

10u00 Prijskaarting Bieden
1ste grote Prijs Café Hul
Inleg 3 euro - Gratis 50 euro

10u00 15de Oldtimer Tractoren
Treffen en Rondrit

13u00 Wielrennen WAOD
Elite 3 en Master
Starturen: 13u - 14u30 - 16u15

20u00 1ste Grote
Bingo Avond
onder leiding van

Jan Matthys

(i.s.m. OTL De Lozen Boer)

14u30 Poppentheater Pedrolino
17u00 37e grote avondmarkt met
Oldtimer Tractoren Show
op de Dendermondesteenweg

19u00 Steakfestijn
Kaarten 25 euro verkrijgbaar in “De Nieuwe Admiraal”
of bij bestuursleden (contact: Hilde 0477 82 89 03)

20u30 Rudy Hammond & The Blue Ladies
met gastoptreden van Yves Segers
GRATIS INKOM

www.facebook.com/bruisende feesten

- Contact: Hilde Verheylezoon: 0477 82 89 03
Dirk Van Hecke: 0477 93 66 04
Koenraad De Boever: 0489 88 57 70
- Feesttent is gelegen in de Pasteurstraat aan de busstelplaats van De Lijn
- v.u. Tom De Craene, Admiraalstraat 63, 9070 Destelbergen
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
- Programma goedgekeurd door Het College van Burgemeester en Schepenen

www.eenbeekeinde.be
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Celeste Van Langenhove: passie met kunst
Ze woont in een buurt waar kunstenaars bij manier van spreken aan de bomen groeien.
Wijlen haar overbuur in de Veldekensstraat was Renaat Saey, en dichtbij wonen ook nog
Ronald Ergo en Greet Saey, ook al vrij gekende kunstenaars. En er is ook nog de kunstzaal
Parthenon. ‘Ze’ is Celeste Van Langenhove een eerbiedige dame op leeftijd, 88 lentes jong,
heel charmant en ook al de mama van drie dochters en twee zonen.
Samen met haar echtgenoot Antoon De Saar
heeft ze ook nog een dozijn klein- en een
half dozijn achterkleinkinderen. Maar wat
heel belangrijk is: Celeste is een van de belangrijkste kunstenaressen die ik ooit al heb
ontmoet. Celeste is echt een bezige bij, haar
werk omvat de meest uiteenlopende technieken: tekenen, schilderen, aquarel, olieverf, kalligrafie, ikonen en keramiek. Doe er
maar dichtvormen bovenop en ze maakt wijn
van haar fruit. Zelden iemand gezien die al
die technieken in de vingers heeft en zoveel
passie voor kunst uitstraalt.
Met Celeste hadden we in de Veldekensstraat een fijne babbel. Ik wist niet echt aan
wat ik mij kon verwachten, want de tip vooraf dat het om een 88-jarige dame ging, die
de schilderkunst als hobby beoefent, maakte
mij wat argwanend. Op die leeftijd is men
meestal al eerder rustig aan het uitblazen
van een lang en gevuld leven. Maar uit de
gesprekken leerde ik vlug dat Celeste al van
jongsaf aan goed kon tekenen. Haar eerste
schilderwerkjes maakte ze al toen ze amper
tien, nauwelijks elf jaar was. Mevrouw De
Saar-Van Langenhove is geboren in Moorsel

Ruimdienst

Cornelis

LEDIGEN
SEPTISCHE PUTTEN
•
ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN
Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden
Brusselsesteenweg 212 - Wetteren
09-369 91 35 - 0495-49 19 21
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in 1934, ze heeft er de oorlogsjaren meegemaakt. “Ik was een schraal meisje en vooral
een koukleum in mijn jonge jaren. Terwijl
andere kinderen op de speelplaats bleven
spelen, mocht ik in de klas blijven zitten om
het warm te hebben en te tekenen. En ik tekende graag. Juf Louise, de klastitularis, haar
familienaam ben ik vergeten, zag dat ik mij
daar goed bij voelde en stimuleerde mij. In
die periode had ik ook wat geluk, want juf
Louise gaf eerst les in het 1e en 2e leerjaar
samen waarin ik toen zat, maar toen ik in
het 3e en 4e-, 5e en 6e leerjaar kwam, was
zij ook telkens mee opgeschoven. Die juffrouw zei dat ik iets moest doen met mijn
aanleg voor tekenen. Later volgde ik ook in
het eerste jaar kostschool in Burst lessen viool. Maar ik wou verpleegster worden, dat
was mijn droom, mijn ouders stuurden mij
richting Mariagaard om er Landelijke Huishoudschool te volgen. Ik werd er uiteindelijk huishoudregentes. Maar in Mariagaard
leerde ik eerst zuster Marie-José kennen en
die leerde me naast Frans ook tekenen en
met olieverf schilderen. Maar Celeste volgde
later toch nog een voorbereidend jaar soci-

aal verpleegster in Antwerpen omdat het
voor haar een droom bleef. Daar leerde ik
dat werken met klei en plasticine toch niet
hetzelfde is”, grapt Celeste die ook afstudeerde als verpleegster. “Anderen deden aan
sport, maar ik wou tekenen of schilderen als
ontspanning en ik voelde me daar goed bij.
Na die studies solliciteerde ze bij de C.M. en
werd meteen aangenomen. Na enkele maanden kreeg ik het aanbod om les te geven aan
kinderverzorgsters-in-spe in Bassevelde, wat
ik combineerde met verantwoordelijke van
een kindercreche voor gerechtskinderen als
intern. Daar leerde ik boetseren en ook zelf
bakken op eenvoudige manier”.

Celeste was ook actief in volksdansgroep
Hertog Jan waar ze haar latere echtgenoot
Onafhankelijke organisatie die ondernemers
Antoon De Saar leerde kennen die werkte
begeleidt en adviseert bij de opvolging en
overdracht van het familiebedrijf naar de
voor een bank en later bij de Provincie. “We
volgende generatie.
gingen samen met de fiets op bedevaart naar
de IJzertoren in Diksmuide en huwden als
Familiale opvolging
twee gelukkige zielen in Moorsel, waarna we
inwoonden bij een kinderloze oom en tante.
Begeleiding van de verkoper
Daar zijn onze vier oudste kinderen geboren
		
Begeleiding van de aankoper of opvolger
begin de jaren ’60”, vertelt Celeste.
		
Verkoop van ondernemingen (zie website)
Later verhuisde het koppel naar de Schaessestraat in Destelbergen, waar hun jongste
Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:
zoon Wim geboren werd, en dan bouwden
Adviesrapport
bedrijfsoverdracht familiaal
ze hun huis in de Veldekensstraat. Toen
de
		
mail:
jo.maris@davinci-cf.be
kinderen allemaal de deur uit waren, beApotheek Careels (Greta)
		
gsm :
0497/51.54.71
gon voor Celeste een nieuwe tijd om haar
		
Website:
www.davinci-cf.be
hobby’s intensiever te beoefenen. Ze volgde
		
Kantoor:
Groenstraat 32 - 9070 Destelbergen
een cursus aquarel- en olieverfschilderen via
avondonderwijs in Edugo in Oostakker. “Ik
had geen benul dat een schooljaar voor volwassenenonderwijs ook over een tijdsgebonden periode liep”, lacht Celeste. “Ik was daar
midden het schooljaar ingetuimeld, maar
Datum: 27/02/2018
kon door mijn ervaring vrij goed mee, soms
Projectnummer: 2017KMO165597
gaf ik zelf tips want ik had al wat werken
thuis staan. En dan volgden later vlotjes kal- Registratienummer dienstverlener: DV.A219689
ligrafie, pottenbakken, keramiek en noem
maar op. Waar anderen ’s avonds veel tvkijken was het bij mij tekenen of schilderen”,
vertelt Celeste die dus wel degelijk 88 lentes
op de teller heeft staan, naast een paar honderd kunstwerken van klein tot groot overal
in de woning als betrof het kunstig behang.
In haar woning in de Veldekensstraat heeft
ze ook boven haar atelier gemaakt. “Het was
vroeger de repetitieruimte van onze kinderen, waar we allemaal samen musiceerden.
Want we spelen allemaal een of ander muziekinstrument. Maar nu heb ik de tijd om
mijn hobby volop te ontwikkelen, ik schilDaVincijaren
Advisory
der echt graag. De voorbije
heb BVBA
ik me
ook verdiept in iconografie,
dat 13
is een heel
Vlinderweg
andere stijl met goudkleurige
verf, heel inBE-2360 Oud-Turnhout
tensief werk waar ik wel een beetje fier op
ben. Ik maakte ook tekeningen of schilderijManaging
Dhr. Kris Van Deun
en waarna dichters er een
tekst Partner:
op schreven,
0476 56
68 44dichter
- E kris.van.deun@davinci-cf.be
zoals laatst die van de Tlokale
jongste
Pieter Viktor Kindt”, vertelt de kunstenares.
Haar levensmotto staat er ook in kalligrafie:
1
‘Met pensioen gaan is stoppen met te leven
Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta
–
27/02/2018
voor je werk en beginnen met werken aan
je leven”.
Wij kregen de kans om al die werken even te
bekijken en vielen net niet om van bewondering. Celeste Van Langenhove heeft thuis
een kunstverzameling staan om U tegen te
zeggen. Ze exposeerde al eens met enkele
werken in het gemeentehuis en LDC De Reinaert, maar wat wij daar mochten bekijken
kan je niet eens meer onderbrengen in een
grote expositiezaal, daar heb je al enkele
zalen voor nodig. Heel de woning hangt vol
met kunst, van beneden tot boven. We moesten toen fijntjes terugdenken aan de tip die
we kregen van zoon Woody De Saar (de fictieve naam van de oudste zoon Bart) dat we
misschien eens een reportage konden maken
in Wegwijs, van een onbekende kunstenares.
ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING
KORTINGSAmaai dat was wel even verschieten in de
BON
Didie OCV
meest positieve zin. Voor mij een beetje een
ontdekking van het jaar, een flinke dame dan
Zorg dat je niet in een koude zetel zit. Zorg dat je je niet
nog, waarvan we eerst dachten die ziet er
met koud water moet wassen in de winter.
Wij onderhouden uw centrale verwarming. Na de
toch geen 88 uit. Tot we dan ook nog al die
reiniging wordt ook het nodige papierwerk overhandigd.
mooie kunstwerken hadden gezien. Bekijk
bij onderhoud
van uw chauffageketel
de foto’s maar eens, en je zal het begrijpen!
Voor info of afspraak: Didie.ocv@gmail.com
(max. 1 bon per onderhoud)
0499-47 71 87 (tss. 13 en 17 uur) - Facebook: Didie OCV
Manu Debruyne

-20
euro
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De Lijn heeft drie plaatsingsprocedures
opgestart voor de aannemingswerken
op de eerste stelplaatsen voor
elektrische bussen. Een van die
stelplaatsen is al zeker de busstelplaats
aan de Dendermondesteenweg
(Eenbeekeinde) in Destelbergen, die
de elektrische autobussen van De Lijn
voor de regio Gent zal omvatten.

Destelbergen zal ingericht worden
als e-stelplaats voor bussen
De raad van bestuur heeft de selectieleidraden goedgekeurd voor de werken op de stelplaatsen Destelbergen,
Genk-Winterslag en Kortrijk. Vanuit
deze stelplaatsen zullen in het voorjaar van 2023 nieuwe elektrische bussen in de dienstregeling opgenomen
worden. De Lijn verwacht de komende jaren flink wat elektrische bussen,
en die moeten allemaal worden gestald en opgeladen. Voor Gent dacht
men op termijn ook aan Wissenhage,
maar daar is nog lang geen akkoord
over de omgevingsvergunning waartegen de buurt protesteert. Destelbergen was in afwachting van een
nieuwe grote busstelplaats dus de
ideale locatie, omdat daar wel nog
plaats is.
De Lijn zet dus volop in op vergroening om zo bij te dragen aan een gezonder en duurzaam Vlaanderen. Om
volledig emissievrij openbaar vervoer aan te bieden tegen 2035 moet
De Lijn niet alleen de volledige busvloot (ongeveer 2.300 bussen in eigen
regie en 1.000 bussen bij exploitanten) vergroenen. Elektrische bussen
moeten ‘s nachts opgeladen worden.
Dat gebeurt op de stelplaatsen waar
e-bussen gestationeerd zijn. Die stelplaatsen moeten daarvoor allemaal
aangepast worden.
In juni 2021 had De Lijn al opdracht
gegeven aan het studiebureau SWE-

RISTORANTE ETNA
AUTHENTIEKE ITALIAANSE KEUKEN
GROTE KEUZE PIZZA’S
PATROON STAAT AAN HET FORNUIS
OOK OM MEE TE NEMEN - MOOI TERRAS
Dendermondesteenweg 753 - 9070 Destelbergen
T. 09-219 98 35
www.ristorante-pizzeria-etna.be
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CO om de nodige aanpassingen in kaart
te brengen voor de stelplaatsen waar de
eerste e-bussen gestationeerd zullen worden. De voorstudies van de stelplaatsen
Destelbergen, Genk-Winterslag en Kortrijk
zijn intussen voldoende gevorderd om drie
plaatsingsprocedures voor de aannemingswerken op te starten. De Lijn heeft voor
elke stelplaats gekozen voor een onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging. De selectieleidraden zijn intussen gepubliceerd op het
Belgische en Europese aankondigingsplatform. “De Lijn verwacht eind dit jaar de
eerste opdrachten te kunnen gunnen. Los
van deze drie plaatsingsprocedures voert
De Lijn dit jaar kleinere aanpassingen uit
aan deze stelplaatsen, zodat de eerste ebussen vanaf het voorjaar van 2023 in de
dienst kunnen opgenomen worden”, vertelt ons persverantwoordelijke Karen Van
der Sype. “De ombouwwerken zullen voor
de reizigers geen invloed hebben wat betreft de dienstverlening vanuit de betrokken stelplaatsen”.
“Het belang van de ombouw van de stelplaatsen voor e-bussen mag niet onderschat worden,” zegt Ann Schoubs,
directeur-generaal van De Lijn. “E-bussen
kunnen niet uitrijden als hun batterijen
niet geladen zijn. Heel wat van onze stelplaatsen zijn gebouwd toen er van vergroening nog geen sprake was. Dat betekent
dat we op de meeste stelplaatsen aannemingswerken moeten laten uitvoeren voor
ze klaar zijn voor e-bussen.”
“Voor deze werken kan De Lijn een beroep
doen op 15 miljoen euro via de Europese
relancesteun”, voegt Vlaams minister van
Mobiliteit Lydia Peeters toe. “We moeten
vergroenen op alle vlakken in onze ambitie voor gezondere lucht en om de klimaatuitdagingen daadwerkelijk aan te pakken.
Personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens maar ook de elektrificatie van de
vloot van De Lijn is een belangrijke schakel. Een e-stelplaats is een cruciale dominosteen in het geheel.”
In Gent rijden nu al drie e-bussen op de
lijn 6 die voorlopig gestationeerd zijn aan
de overkant van de tram- en busstelplaats
van De Lijn aan Brusselsesteenweg in Gentbrugge. Die bus bedient Mariakerke-Post,
de Watersportbaan en heeft een traject
dat ook deels Sint-Amandsberg aandoet
vanaf de Wolterslaan via Gentbruggebrug
naar de Oscar Colbrandtstraat, Van Cleemputteplein, Schoolstraat, Van Arenbergstraat zo naar de Dampoort. Belangrijk
detail: de bussen zijn vrij geruisloos en niet
te vergelijken met de dieselbussen die nu
nog in omloop zijn. – (D.D.)

BEKIJK ONS
ZOMER-AANBOD !

BIJ KANGOEROE STEEDS DE LAAGSTE PRIJS !
GROOT
ASSORTIMENT
BARBECUES

Bellen
LEEN :
GROTE KEUZE
ZWEMBADEN EN
ACCESSOIRES !

09 218 70 10

Nieuw in ons assortiment:

THE BASTARD BBQ’s en accessoires

GROTE KEUZE
TUINMEUBELEN
ZWEMBADONDERHOUD
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FRUITHOEVE
VAN POUCKE

De leuke groep spelertjes zette een
punt achter alweer een tof seizoen,
samen met de ouders.

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

Afscheid van de onderbouw gevierd met wedstrijdje
Het einde van het voetbalseizoen is voor
elke jeugd- of fanionspeler een moment
om even terug te blikken op het afgelopen seizoen. Wij pikten er het afscheid
van de ‘Onderbouw’ bij FC Destelbergen
uit, want de spelers die nog geen negen
jaar zijn, spelen volgend seizoen bij de
‘Middenbouw’. En in de praktijk wil dat
zeggen op een terrein met andere afmetingen, en iets langere speelduur omdat ze alweer een jaartje ouder zijn. En
hoe kan je dat dan beter doen dan met
een wedstrijdje tegen de mama’s? Omdat

het verschil jaarlijks groter wordt, mochten dit keer enkele papa’s meespelen. En
ja de jonge spelers (twee ploegen nog
wel), hielden in zes korte wedstrijdjes
van telkens tien minuten de bovenhand.
Er werd gestart met een gelijkspel, maar
dan werd er alleen nog maar gewonnen
door de jonge spelertjes. Het resultaat
speelde geen rol, het ging maar om de
fun als sleutelwoord. Waarna het einde
seizoen werd afgesloten door de ouders
met cava en voor iedereen pizza’s van Pizza Mondo. – (D.D.)

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

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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Type- en Administratiebureau
C&C DEMANGEL vof
Overzicht dienstverlening
www.demangel.be

 chantal.demangel@skynet.be
Klaverakker 10
9070 Heusden
 09/230.43.60
0475/37.06.19

Sven terug in ‘zijn’ Picasso
Het verhaal kennen de meeste Heusdenaars intussen wel. Sven Coolens zocht
voor een paar jaar het horeca-leven op in
Spanje. Maar – mede door corona – werd
dit niet direct het grote verhoopte succes.
Dus keerde hij op zijn stappen terug en
sinds begin juni staat hij weer achter de
toog in Café Picasso. Op 3 juni was er een
‘heropening’ met optrden. Gelukkig was
het schitterend weer.
De opkomst voor de ‘comeback’ van Sven
Coolens was massaal. Dat had hij zelf niet
verwacht. Maar hij was tevreden. In het
café zou er nooit genoeg plaats geweest

zijn om de meer dan 100 bezoekers een
plaatsje te geven. Aan de party-tent werden in allerijl nog wat tafels en stoelen
aangevoerd zodat de meesten zittend
konden genieten van het optreden van
Kurt Burgelman.
De sfeer zat direct goed. De aangeboden tapas werden met dank aanvaard, en
Sven deed er zelfs nog een tournee générale bovenop. Het bleef de ganse avond
droog en zwoel, het kwam de sfeer zeker
ten goede.
Alvast een goede doorstart voor Sven.
Succes !

Stoffenzaak Toverstof neemt
Mertens Mercerie over

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

Stoffenwinkel Toverstof op de Dendermondesteenweg neemt half augustus
de stoffenwinkel van Mertens Mercerie
aan de Brusselsesteenweg in Melle over.
Er zullen dan twee stoffenwinkels gerund worden door zaakvoerster Svenja
De Boeck uit Destelbergen, nl. in Destelbergen en in Melle. Tot het einde van het
jaar zou de huidige zaakvoerster Inge van
Mertens Mercerie aan boord blijven om
de overgang met de klanten te vergemakkelijken. Bij de overdracht op 15 augustus is eerst ook voorzien dat de winkel
in Melle even kort sluit om dan te heropenen in een nieuwe aanpak. – (D.D.)

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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TC Athena wint goud in finale dansdemo in Gent
Het team van Turnclub Athena uit Destelbergen (met afdelingen in SintAmandsberg en Lochristi) heeft in de Topsporthal in Gent goud gewonnen in de “Best Show Teams”-finale van de Gymfederatie. Er was een
enorme sfeer en 1500 toeschouwers. De Best Show Teams Finale was dé
apotheose na twee jaar onderbreking van het dans-, demo- en nu ook
tope skipping democircuit.
De allerbeste groepen van het seizoen brachten er hun oefening en
streden er om de titels. Naast Turnclub Athena dat dus won met het
thema “When nothing goes richt… go left”, namen ook Turnclub Olympia Merelbeke (2e), OTM Gent (3e), TC Olympia Oosterzele (4e), en TK
Olympia De Pinte (5e) deel aan de wedstrijd.
Los van de vorige prestaties individueel en in clubverband is dit wel een
nieuw groot succes voor de turnclub, die ook nog meewerkte aan de
organisatie van de Gymfederatie. – (repro D.D.)

Nieuw stuk straat op grens
Destelbergen-Oostakker
Ongeveer op de grens van Destelbergen met Sint-Amandsberg en Oostakker werd een nieuw stuk weg aangelegd
ter vervanging van een deel van de Veldekensstraat. Om
het wat te situeren komt daar in de buurt een nieuwe verkaveling op wat vroeger de gronden van het bedrijf Aelterman was. De straat liep min of meer evenwijdig met de
spoorlijn Gent-Antwerpen, maar het nieuwe deel ligt nu
wel degelijk iets meer op het grondgebied van Oostakker
(Gent). De straat loopt verder door met dezelfde naam op
het grondgebied van Destelbergen. – (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
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SAKO DE WILDE

BON GRATIS
APPELMOES
710gram Gwoon

ALFONS BRAECKMANLAAN 200
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD

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

Tijdens uw aankopen tot 15/07/2022,
Min. winkelaankoop van € 10,- uitgezonderd tabak,
Max. 1 bon per klant

Alle promoties zijn geldig van 23/06 t.e.m. 15/07/22 of
tot uitputting voorraad

Knip deze bon uit en geef af aan de kassa

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN VAN 8-19u
ELVEA PASTASAUS
400gr.

€

2,15

/l € 5,83

GRIMBERGEN

MAES PILS BLIKKEN

6 + 2 GRATIS

10 + 5 GRATIS

8x33cl

€6,50

PURINA ONE
800gr.

€ 7,69

/L € 1,39

-€2,75-

KATTENVOEDING
DROOG

15x33cl

€ 4,39

/l € 1,55

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND

/kg € 5,49

-€5,35-

BIER MET LIEFDE
GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND

-€6,99-

-€8,50-

WAVERZACHTER
TANDPASTA
SOUPLINE
SENSODYNE

2+1
GRATIS
Zie actieverpakking

2+2
GRATIS

WASVERZACHTER
DREFT 1L

WASMIDDEL DREFT
16 dosissen  € 2,99
€ 6,45

€0.19/dos

€ 8,49

€0.17/dos

€ 2,49

26 dosissen  € 4,39

-€5,35-

28 dosissen  € 4,59
€0.16/dos

32 dosissen  € 5,19

Zie actieverpakking

€ 9,99

€0.16/dos

De reeksen met onze lokale ploegen
FC Destelbergen A speelt in Tweede provinciale A volgend seizoen
tegen FC Latem, SJ Sleidinge, SK Maldegem, LS Merendree, FC Lembeke, Sint-Laureins, FC Assenede, Lovendegem, Meetjesland, Bellem,
Poesele, Laarne-Kalken, Knesselare, Sp. Ursel en VSV Gent A.
KFC Heusden A treedt aan in Derde provinciale met als tegenstanders:
Watervliet, Kaprijke-Bentille, Waarschoot, Maria-Aalter, Hansbeke, E.
Belzele, St. Muide Gent, Evergem-Center, Evergem 2020, Sint-KruisWinkel, SK Vinderhoute, Lotenhulle, SK Lochristi B en HO Kalken B.
In Vierde provinciale spelen FC Destelbergen B en KFC Heusden B tegen Middelburg, Sint-Laureins B, Bassevelde, Donk, Balgerhoeke, E.
Vinkt, Hansbeke, Avrasya Gent, FC Rooigem, SKV Oostakker, Anatolia
Gent, VSV Gent B, Laarne-Kalken B. Duidelijke allemaal heel zware
tegenstanders. (D.D.)

DAKWERKEN

NGELO
EN ZOON

•
•
•
•
•

Algemene dakwerken
Ontmossen van daken
Herstellen schouwen
Algemene renovatie
Reinigen zonnepanelen

MEEWERKEND PATROON

INFO:
gsm

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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Wat we weten van...

9070
Schouteerstraetje
Schouteetwegel
Schouteerpark

Op het Eenbeekeinde wordt op de Carolus Benthuyskaart van 1771 de straat die liep van de
Dendermonde steenweg met de Bijlokestraat
verbindt Vrouwestraete genoemd.
In de stratenatlas van Destelbergen van 1843
wordt diezelfde straat, buurtweg met nummer 79, zijnde 3 m breed en 687 m lang, als
volgt beschreven: Chemin de la Route de Gand
au chemin dit Quadenplasstraet (servitude),
Schouteerstraetje.
Op de kaart Ph. Vandermaelen (1852) ziet men
duidelijk dat die straat in het noorden over de
gemeentegrens doorloopt naar de eigendommen van de familie Schoutheete, die op het
Westveld lagen.
Volgens het landboek van Oostakker van 1672
verpachtte Jan Schauteet een hofstede aan
Lieven Van Ackere, gesitueerd op het huidige
Westveld, Sint-Amandsberg. De familie Schauteet bezat heel veel grond en speelde ook in de
volgende eeuwen een belangrijke rol op het
toenschaars bewoonde Westveld. Nakomelingen breidden de grondbezittingen in de eerste
helft van de 19e eeuw nog uit zodat de familie
de Schoutheete de Tervarent in 1832 het Westveld als één gesloten blok in eigendom had.
Gezien de belangrijke hoeveelheid gronden
die in familiebezit waren ten tijde van het opstellen van de stratenatlas in 1843, was het logisch dat de bevolking toen sprak van de straat
naar ‘Schouteet’. Een klankverwarring of een
schrijffout verklaart de schrijfwijze als Schouteerstraetje.

De naam ‘Schouteet’ betekent in het Middelnederlands ‘schuldeiser’, komt van de gerechtelijke ambtenaar die schout of schouteet werd
genoemd.

maart 1977. Bijgevolg was het verloop van de
Schouteerstraat onderbroken en het afgesneden
gedeelte van de buurtweg nr. 79 kreeg de naam
Admiraaldreef.

Tijdens W.O. II werd in de periode van 1942-44
werd een gedeelte van Destelbergen als district
IID bij Groot-Gent geannexeerd. De Korte Los
en het noordelijk gedeelte van de Schouteerstraat werden samen Admiraalstraat genoemd.
In de gemeenteraadszitting van 6 december
1945 besliste men de vooroorlogse straatbenamingen terug te geven.

Een klein gedeelte van de Schouteerstraat ten
zuiden van de Eenbeekstraat werd verlegd met
goedkeuring van de gemeenteraad in zitting
van 25 september 1978 en de B.D. van 11 januari 1979 en heet nu de Schouteetwegel.

De onderstaande verplaatsingen en afschaffingen deden de oorspronkelijke Schouteerstraat
verdwijnen.
De gemeenteraad schafte in haar zitting van 26
februari 1962 een gedeelte van buurtweg nr. 79
af, bevestigd in de B.D. van 18 april 1962.
Bij de verkaveling en de opening van de nieuwe
straat de Prosper De Troyerlaan werd een gedeelte van de Schouteerstraat verplaatst en opgenomen in de bedding van die nieuwe straat,
goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 3
november 1976 en bevestigd in de B.D. van 11

Voor het verwezenlijken van het B.P.A.-plan
nr. 7 voor de verkaveling Admiraalhof schafte
het gemeentebestuur in haar zitting van 16 november 1995 het overbodige gedeelte van de
Schouteerstraat af, met de goedkeuring van de
B.D. van 1 augustus 1996. De overblijvende
gedeelten van de oude bedding geven voor fietsers en voetgangers een doorgang van en naar
de Prosper De Troyerlaan en de Vrouwestraat.
Die Vrouwestraat, een woonerf die in 1997 die
naam kreeg, was eveneens nog een stukje van
de oude Schouteerstraat.
Schouteerpark is een verkaveling van 1988,
die in de gemeenteraadszitting van 20 juni
1989 zijn naam kreeg. De naam verwijst naar
de afgeschafte Schouteerstraat, die in de nabijheid lag. De Provinciale Commissie van Advies
voor Plaatsnaamgeving stemde dit gunstig op
24 november 1989. Doch op hun vergadering
van 27 februari 1997, bij de vastlegging van de
naam van de naburige Vrouwestraat, werd herhaald dat de naam Schouteerpark niet juist was
en bleef de vraag om die straatnaam ten gepaste
tijde te wijzigen, genoteerd.
Louis Gevaert

Meer informatie in:
Het boek “Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat” die alle straatnamen
van Destelbergen, Heusden
en Beervelde behandelt.
Meer informatie over dit
naslagwerk bij de schrijvers
Louis en Miet GevaertDe Groote
(louis.gevaert@dsmg.be)
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GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS
Fiat 500 0.9 T - TwinAir Lounge

Mitsubishi Space Star 1.2i Spirit, manueel

6.250 euro
99.950 km
12/2010
Benzine
62 kW (84 PK)

15.490 euro
NEW

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

Mitsubishi Space Star 1.2i Spirit, automaat Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR

NEW

16.990 euro

16.999 euro

15 km
01/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Automatisch

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

NEW

Fiat 500 1.0i MHEV RED SERIE - SPECIAL EDITION Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Intense - Trekhaak

NEW

16.999 euro

19.990 euro

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

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

Toyota PROACE CITY Comfort

20.950 euro

24.490 euro

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

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

Volkswagen Golf 1.5 - TSI LIFE - NIEUW

NEW

Skoda Karoq 1.0 - TSI Style

Fiat Scudo - L3 H1 - NAVI + CAMERA + AIRCO

29.690 euro

33.790 euro

15 km

18 km

Benzine
96 kW (131 PK)

NEW

btw incl.

Diesel
107 kW (145 PK)

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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GOBEYN ELECTRO COMFORT
Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84
Oud-inwoonster van
Destelbergen werd
102 jaar in Wetteren
We vergeten onze oud-inwoners
niet, en al zeker niet als ze een eeuw
oud zijn. In het geval van Irena Van
den Broecke, een oud-inwoonster
van Destelbergen uit de Walbosstraat, is dat zelfs 102 jaar. Ze werd
recent gevierd in het Woonzorgcentrum Armonea in Wetteren-Overbeke, samen met haar dochter en
schoonzoon.
Haar honderdste verjaardag moest
ze noodgedwongen nog achter
glas vieren door de lockdown in
het rusthuis. Maar nu na een extra
jaartje onderbreking kon ze wel wat
bezoek ontvangen. Irena werd geboren in Beervelde in 1920, en verhuisde na haar huwelijk met René
Geylens (†) naar Destelbergen waar
ze heel lang woonde, tot ze naar het
rusthuis trok. Samen met René (die
actief was bij de NMBS) kreeg Irena
twee dochters: Monique en Rita.
René stierf al op 57-jarige leeftijd
na ziekte, ook dochter Monique is
inmiddels al overleden. Irena woont
nu al tien jaar in Overbeke, maar
houdt de beste herinneringen over
aan Destelbergen waar ze tot haar
92ste bleef wonen.
(D.D.) (Foto (©D.V.)

DRINGEND GEZOCHT :
OUDE VRACHT- EN BESTELWAGENS
STROOMGROEPEN
GRONDVERZETMACHINES
LANDBOUWTRAKTOREN
PERSONENWAGENS – JEEPS – BUSSEN
TOYOTA, MAZDA, NISSAN,
MERCEDES ENZ..

0475-73 18 59
7d /7d
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VOORJAARSACT
TROUWRINGEN

-50%

op 2e trouwring

PROMOTIE:

VOORJAARSACTIE
TROUWRINGEN

-50%

op 2e trouwring

VOORJA
TROUW

-50

op 2e tr

Italo Bottene
Bottene
Italo
Wij blijven open in juli !
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

Dwight Morel schittert
met de G-Duivels
Dit jaar waren er terug de special olympic, dat was van 2019 geleden. De 28-jarige
Dwight Morel, uit de Bredenakkerstraat in
Destelbergen, speelt sinds september 2019
bij de Gentse G-duivels. Die mochten deze
keer deelnemen, een ongelooflijke en leuke ervaring. Meer dan 2000 deelnemers in
allerlei disciplines waren aanwezig.
Prins Laurent opende de spelen, muzikaal
ondersteunt door Sandra Kim en 2 Fabiola. Het was een mooie openingsceremonie.
Het Gentse team behaalde een 5de plaats
in hun niveau. Iedereen kreeg een medaille, ze waren terecht fier! Op naar 2023 !

Juli en Augustus
30
Elke woensdag om 19u
gen
Reinaertpark Destelber
facebook.com/zomeryoga
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En ze fietsen steeds verder...
De wieler- of fietsclubs binnen onze gemeente laten het duidelijk niet
aan hun hartje komen. Je had al de Vuile Brakees uit Heusden die in
Oeganda gingen fietsen. Maar er zijn er die ook dichtbij of toch ergens
in Europa blijven.
Naast de fietsritjes in het weekend of
soms in de week tot over de grens van
Nederland of Frankrijk, nemen ze ook
al eens wat zwaarder fietswerk onder
de wielen. Neem nu Fietsclub Admiraal.
In de maand mei trok een elftal wielertoeristen naar Palma de Mallorca voor
zes ritten met 7.500 hoogtemeters en
in totaal 650 kilometer, maar wel onder
een stralende zon, en bovenop ook nog
met begeleiding van een volgwagen.
Ze beklommen de Col de Reis en de Soller, en ze verbleven in de buurt van Alcùdia. Iets later in mei trokken dertien

andere Admiraalfietsers naar de Champagnestreek tijdens een vierdaagse van
het Hemelvaartweekend, met eindpunt
in Epernay (Reims). Elke dag ritten van
160 tot meer dan 180 km. en in totaal
5.200 hoogtemeters. En er werd Champagne geproefd! En dat was nog niet
genoeg, want 4 juni nam een flinke delegatie de challenge aan om op één
dag ofwel de 200 ofwel de 300 km. af
te leggen in de TTC 2022, samen met
leden van de fietsclub Forza Picasso uit
Lochristi. Voor velen werden het maar
liefst 325 kilometers, want de start om

6 uur ’s morgens, en het eindpunt lag
dan wel in Lochristi… de Destelbergenaars kwamen al van thuis met de fiets.
En als we het goed begrepen hebben is
het nog niet gedaan: er staat nog een
tocht tussen de Twee Zeëen in Spanje op het menu… met start in Biaritz
(Atlantische Oceaan-Middellandse Zee
door de Pyreneëen.
Bij SK Heusden namen wielertoeristen blijkbaar deel aan de Elfstedenronde in Nederland. De Sloebertocht met
163 deelnemers had dan weer plaats
op zondag 29 mei en was door de goede organisatie een flink succes. De Gemeentehuistrappers deden inmiddels al
Destelbergen-Noordzee en terug over
150 km. Op 2 juli rijden ze heen en terug door Vlaams Brabant met terugkeer langs Hoeilaart en Tervuren, goed
voor 180 km. - (D.D.)

De deelnemers aan de meerdaagse fietstochten uit Destelbergen. (D.D.)

M
Specialist

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
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HET SIFFERHOF

TALLIEU & TALLIEU  WWW.TNT.BE

Blauwersstraat 16 – 9930 Lievegem

Drapstraat 31-33 – 9810 Nazareth

Lichtrijke leefappartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers | Ruime terrassen
Groene parktuin | Ondergronds parkeren
R E E D S 6 0 % V E R KO C H T – W E R K E N A A N G E VAT
V E R L A A G D B T W-TA R I E F 6 % M O G E L I J K

27 appartementen | 1 handelsruimte
1, 2 en 3 slaapkamers | ruime zonneterrassen
Stijlvolle binnentuin | ondergronds parkeren
R E E D S 5 0 % V E R KO C H T – W E R K E N A A N G E VAT

09 321 03 00

www.acasa.be
PRO JECT ONTWIKKELING

Sokkel van beeld Reinaert de Vos aan herstelling toe
Het beeld, althans de sokkel van “Reinaert
de Vos en Bruintje de Beer” van wijlen
beeldhouwer en kunstenaar Firmin De Vos,
is aan herstelling toe. We hadden vijf jaar
geleden al aangegeven aan het gemeentebestuur dat de sokkel van het beeld uit
1985 aan het aftakelen was, maar er is ondertussen nog niks ondernomen. Het beeld
is nochtans heel belangrijk voor de gemeente, want het staat ook nog in de voortuin van het gemeentehuis. Het beeld werd
ontworpen door Firmin De Vos die zijn atelier had in de Steenakkerstraat in Destelbergen (Heusden). Firmin De Vos (†2008)
was een kunstenaar-beeldhouwer die verschillende beelden maakte rond de figuur

van Reinaert de Vos en Bruintje de Beer.
Het was een beetje zijn meesterwerk. Naast
het beeld in Destelbergen, zijn er ook beelden van Reinaert de Vos in Lochristi, waar
ook nog een ‘kop’ staat van Dr. Jef Goossenaerts, een eminent Gents Reynardist die
ooit in 1955 meehielp aan de eerste Reynaertroute in 1955. Het is vooral Goossenaerts die Firmin De Vos inspireerde voor
de beelden van Reinaert de Vos, al had zijn
familienaam daar ook wel iets mee te maken. Zijn mooiste beeld staat evenwel in
Destelbergen voor het gemeentehuis. Uit
respect voor het werk van Firmin De Vos
en de legende die hier in Destelbergen actief aanwezig is met tal van straatnamen,

moet zeker initiatief genomen om de nodige stappen te zetten voor het herstellen
van de sokkel van het beeld. Het standbeeld
wordt overigens vaak gebruikt om iets te
vieren, het is in zekere zin ook cultureel erfgoed voor Destelbergen. In 1985 werd het
beeld plechtig onthuld, met het leuke verhaal van Gust de Puienklopper die zich tussen de schepenen en burgemeester Guy De
Smet nestelde, met een pak friet in zijn handen. Het was precies Reinaert de Vos die
een guitige streek kwam opvoeren, dat zal
ik nooit meer vergeten. – (D.D.)
Nr. 124 - Juli-Augustus 2022
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Inspiratieavond over internationale solidariteit druk bijgewoond
In mei had in de Kollebloem in Heusden een druk bijgewoonde
inspiratieavond plaats over de toekomst van internationale solidariteit.
We kregen de tip van voormalig gemeenteraadslid Marieke Kindt en
gingen eens luisteren.
Het thema was een kolfje naar de hand
van Els Hertogen, directeur van 11.11.11.
Zij schreef er immers in 2021 een boek over
onder de titel ‘Van liefdadig naar rechtvaardig’. Het was een bundeling van elf
bijdragen door internationale autoriteiten
op het vlak van diverse aspecten van internationale solidariteit. Els Hertogen werd
op deze avond geïnterviewd door Elien
Spillebeen (redacteur MO*).
Deze avond was duidelijk een eerste gezamenlijk initiatief van de 11.11.11-kernen
van Wetteren, Melle, Laarne en Destelbergen. De 11.11.11-vrijwilligers van de
vier gemeenten werden een uurtje vroeger verwacht en getrakteerd op een picknick met een vleugje accordeonmuziek
van Sam Beke. Ondanks het zomerse weer
liep de zaal vol met geïnteresseerden. Het
werd een boeiend tweegesprek door beide
meeslepende sprekers, voor de aandachtige en gemotiveerde toehoorders. Els Hertogen gaf tijdens het interview en in de
vragenronde een aantal opmerkelijke stellingnames en uitspraken mee. Ze stelde
dat we af moeten van de paternalistische,
kolonialistische benadering van ontwikke-
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lingssamenwerking, waarin al te vaak nog
vertrokken werd van een ongelijkheid tussen het – ontwikkelde - globale Noorden
en het – onderontwikkelde - globale Zuiden, zowel qua rijkdom als qua inzicht in
de te volgen weg naar ontwikkeling. Internationale solidariteit in deze eeuw moet
uitgaan van een fundamentele ingesteldheid van gelijkwaardigheid. De uitdaging
daarbij is de relatie zo machtsvrij mogelijk
te houden. Bij fondsenwerving gaat de lokale organisatie zelf bepalen hoe geld en
middelen worden besteed; als donoren
moet men daarom creatiever uit de hoek
komen. Er dient m.a.w. gesleuteld te worden aan het economisch systeem (eerlijke
handel, fairfin, rechtvaardige fiscaliteit,...).
Binnen 11.11.11 nationaal vindt daarom een machtsanalyse plaats. Wie voert
controle uit op projecten? Een houding
van gelijkwaardigheid betekent meer debat, en ook meer risico toelaten in de organisatie. Daarnaast volgen experten het
beleid op in het dossier van dekolonisatie. Wat betekent dat voor de plaatselijke werking van 11.11.11, die al meer dan
50 jaar in heel het land duizenden vrijwilligers mobiliseert, dat was de prangende
vraag. Els Hertogen was ervan overtuigd
dat je elke dag een steentje kunt verleggen in de rivier. Enkele decennia geleden
leken mistoestanden zoals apartheid, het
miskennen van vrouwenrechten, rassenongelijkheid nog onoverkomelijk, en toch is
er veel ten goede veranderd. Daarom haar
oproep: Stap mee in bijv. fairfin, verminder mee de CO2-uitstoot, zet je met je wijk

Voorzitter Els Hertogen die
geinterviewd werd voor een
volle zaal.

in, kortom tóón dat er een draagvlak is om
het anders aan te pakken.
Er werd ook nagedacht hoe men meer
jongeren in 11.11.11-werking kan betrekken. De huidige manier van werken wordt
in belangrijke mate bepaald door oudere
vrijwilligers, met vaak beproefde recepten.
Deze werkwijze en vorm van engagement
slaat minder aan bij jongeren. Kortetermijnengagement is bij jongeren meer de regel, maar zij kijken ook door een bril van
rechtvaardigheid naar de wereld. We verwijzen naar klimaatmarsen, black lives
matter e.a. Jongeren vragen een kader aan
11.11.11 maar hoeven zich daarom niet
bij de koepel te voegen. Het gaat erom
de maatschappelijke beweging te blijven
steunen, niet zozeer 11.11.11 als organisatie.
LOKALE CHANGEMAKERS
Meer dan ooit is politieke actie noodzakelijk zo bleek uit het gesprek. Een groot deel
van de inspanningen van 11.11.11 draait
rond lobbywerk naar Belgische beleidsmakers, ook in internationale organisaties als
de Wereldbank. Zowel in ons land als in de
landen van het globale zuiden. Daarom
ook trekt 11.11.11 voluit de kaart van lokale changemakers, die vanuit hun plaatselijke situatie werken aan en strijden voor
mensenrechten en een rechtvaardiger systeem. Ook daarom blijft 11.11.11 actief in
landen met autoritaire regimes, o.a. opdat
changemakers zich meer beschermd voelen tegen willekeur. Er is inderdaad een
mindshift nodig, zowel bij ons als bij onze
partnerorganisaties om na te denken over
hoe men dekolonisering echt in de praktijk kan brengen. Met 11.11.11 blijft men
o.a. volgende thema’s op de agenda zetten: het belang van vrouwen, een democratische orde, een eerlijke fiscaliteit.
Na een korte pauze was er nog tijd voor
heel wat kritische vragen vanuit het publiek. Toen Els Hertogen om 22 uur moest
vertrekken om nog de laatste trein huiswaarts te halen bleef men nog een hele
tijd in groepjes napraten...
Het was voor de organisatoren en het aanwezige publiek een verhelderende avond.
Een vervolg over kolonisatie en dekolonisatie (met o.a. Paul Vossen) dient zich al
aan op 29 september a.s.. Die lezing zal
plaatsvinden in het lokaal dienstencentrum de Koffiebranderij in Wetteren. Een
avond om naar uit te kijken, in gesprek
met de auteur van het boek ‘Jullie rijkdommen voor onze beschaving - De onzin van
de koloniale ruil’. – (D.D.)

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

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

-30% -40% -50%

LINGERIE - NACHTMODE
BADMODE - ONDERGOED
DAMES & HEREN

SLIPS: 5 €
STRINGS: 5 €
SHORTY’S: 7,5 €
SLOGGI: 3 + 1 GRATIS

(Uitgezonderd basiscollectie en collectie voorjaar 2022)

EXTRA OPEN: ZONDAG 3 JULI van 10 tot 17 uur
Tom waagt zich na toneel aan debuut met roman
Ex-inwoner van Destelbergen en Heusden,
Tom Schockaert (45) uit Wetteren, is in ons
lokaal toneelwereldje beter gekend onder
zijn pseudoniem Eddy De Moor. Hij is vaak
acteur en soms regisseur als hij mag optreden
in het theater. Hij was ook voetballer, kortom
een bezige bij die enkele jaren geleden met
zijn monoloog ‘Nora’ die hij ook nog zelf
opvoerde, de selectie voor het Landjuweel
haalde. Nu waagt Tom zich aan een nieuwe
uitdaging, hij schreef zijn eerste boek, een
volwaardige roman. “Dat was ook mijn grote
passie, een roman schrijven als debuut in het
literaire genre, want ik schreef al voor het toneel, acteerde mee en regisseer al heel lang
theater. Maar ik wou wel eens een nieuwe
impuls geven aan mijn leven na dertig jaar
toneel”, vertelt Tom Schockaert ons. Eddy
of Tom (zoals je wil) voorstellen hoeft niet,
want zowel in Heusden als in Destelbergen is
hij vrij goed gekend. Maar dat hij nu ook een
roman op zijn actief heeft zorgde al vlug dat
de eerste druk al meteen uitverkocht is. “Er is
inderdaad al een tweede druk gemaakt van
mijn boek ‘Een onwaarschijnlijke Eva’, vertelt
Tom. “En er werd nog niet eens veel reclame
rond gemaakt, alleen had ik een interview
met enkele persmensen, en dat was het. De
eerste druk was vlug uitverkocht, want er
was ook wel veel mondreclame blijkbaar”.
De cover van het boek schiep dan ook al
hoge verwachtingen, die duidelijk ook wel
ingelost werden. Het is een wat bijzonder
verhaal van een man die verliefd is op een
foto die hij toevallig zag op de sociale media. Eva is dan ook nog een amateurmodel

waarop de schrijver geheimzinnig verliefd is.
Het is een absurd hilarisch, maar vooral meeslepend komisch verhaal over vriendschap,
liefde, maar ook passie en lust. Het is dus ook
een beetje een sexy verhaal. Een roman om
in één ruk uit te lezen, want Schockaert heeft
ondanks zijn romandebuut ervaring om ook
in debuut roman iets finaal op te bouwen dat
doet lezen.
Meer gaan we er ook niet over verklappen,
tenzij dat de roman 272 p. heeft, uitgegeven
is bij Uitgeverij Het Punt en te verkrijgen in
Standaard boekhandel of Bol.com maar liefst
van al bij Tom Schockaert zelf, via PM (en
zonder transportkosten).
Prijs: 22 euro. – (D.D.)

Maandag gesloten
Dinsdag 17-21 uur
Woensdag 11u30-13u30 en 17u-21u

Don: 11u30-13u30 en 17u-21u
Vrij: 11u30-13u30 en 17u-22u
Za en zon: 17u-22u
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28ste ROMMELMARKT
DESTELBERGEN
Dinsdag 30 augustus 2022

www.curieusdestelbergen.be

V.U.: Walter Haes - Dendermondsesteenweg 664 - 9070 Destelbergen

DENDERMONDESTEENWEG, AAN DE KERK

Meer info via:
9070rommelmarkten@gmail.com
of bellen (enkel op donderdag tussen 18 en 20 uur)
naar Anja VanDurme: 0456/21.72.14
Gelieve deze dag en uren te respecteren. Bedankt.

Dubbel viergeslacht bij familie Ongenae!

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 !

De familie Ongenae
in Heusden (en
Ronse) vierde met
de komst van de
kleine Milou Lepez
een mooi dubbel
viergeslacht. Zij
werd geboren op 09
juni 2020.
Trotse
overgrootmoeder
is Denise Ongenae
(83) uit Heusden.
Grootmoeder is
Sabien De Geest
(58) uit Ronse en de
mama van Marilien
De Schrijver (29)
Zij is de mama van
Estée Lepez (3,5) en
Milou (2) en woont
eveneens in Ronse.

Gelijke cijfers zijn gelijke letters
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Meer info via:
9070rommelmarkten@gmail.com
of bellen (enkel op donderdag tussen 18 en 20 uur)
naar Anja VanDurme: 0456/21.72.14
Gelieve deze dag en uren te respecteren. Bedankt.

www.curieusdestelbergen.be

V.U.: Walter Haes - Dendermondsesteenweg 664 - 9070 Destelbergen

Cafédrank
Auto stallen

Aphrodite
WE
Lingerie

www.lingerieaphrodite.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

SALES
Solden van
1 juli tot 30 juli

Dendermondsesteenweg 353
9040 St-Amandsberg

SPORTBAR ’T MEER
Peter, Kathleen en Tessa
heten jullie welkom
in Sportbar ’t Meer

GRATIS ONDERVLOER
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING

(cafetaria sporthal Bergenmeers, Koedreef, Destelbergen)

MET EEN GROOT GEZELLIG TERRAS
Polyvalente zaal beschikbaar
voor verenigingen.
Alle info: 0475-97 57 00

Impens parket  
0475 85 85 30
Info@parlam.be
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Siësta te Durbuy–Barvaux

www.chaletsiesta.be

0476 84 68 51

Sfeervol ingericht Betaalbaar door de particuliere verhuur
In de bosrijke Belgische Ardennen : rustig en centraal gelegen
Ëen comfortabel vakantiehuis voor 6 personen
Stapels activiteiten .. o.a.:
-

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

Terecht voordeliger

: geen administratiekosten van de verhuursite !!

Laat gerust je vakantiedata weten. Ik bezorg je een allerbeste prijs.

Aha

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

FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR NA EEN TELEFOONTJE

Vanaf nu kan je ook oudere edities van Wegwijs & Attentie
digitaal bekijken op onze vernieuwde website
onder de rubriek ‘archief’.
Met dank aan onze webmaster ‘Hepto’ uit

Heusden.

www.dewegwijs.be

9070
Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

9070
Editie Sint-Amandsberg
Actualiteitskrant
voor Destelbergen-Heusden

stickertjes80x40mm_500stuks.indd 1
Editie Sint-Amandsberg

BRASSERIE KLAVERBLAD
stickertjes80x40mm_500stuks.indd

1

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 !

D

Dranken

GOOSSENS
Goedlevenstraat 124 - 9041 Oostakker

www.karo-wijnen.be

Magazijn - Opslagruimte
Te Huur
Diverse mogelijkheden
75 m2 tot 600 m2

ronny@drankengoossens.be - 0475/24 06 27
50
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Wielerkampioenen
gevierd op het Westveld

Zaterdag 28 mei werd na een onderbreking van drie jaar opnieuw gekoerst op
het Westveld. Organisator Jef Dhont,
zelf een oud-wielerprof, zorgde samen met zijn organisatiecomité voor
een toch wel puike organisatie op een
omzeggens lokaal parcours. In de verschillende reeksen kwamen samen zo’n
tweehonderd deelnemers aan de start
voor wedstrijden van de WAOD. Alle
reeksen kwamen aan bod, inbegrepen
de dames al moesten die uiteindelijk wel
samen rijden met de mannen. Maar Anja
Nobels en Peggy Hoste hadden daar duidelijk geen moeite mee en konden vlot
volgen. Bij de oudste categorieën herkenden we zelfs enkele oud-profs o.w.
!!
Willy Teirlinck, Steven Caethoven, Piet
Van Vaerenbergh, Piet Bocklandt, Gino
Primo en Patrick Cocquyt, al kennen we
JA,
ook niet nog alle namen van de oudOK
v.u. Jan Callebert
profs die meereden.
gsm
0478/97.87.11
JA,
zet-werk@telenet.be
info@dewegwijs.be

OK
Bij de dames won Anja Nobels voor Peg-

gy Hoste, en beide reden mee met de
mannen in de categorie 65+ tot 75+. Bij
de 65+ won Eddy Vanopstal voor Ronny

v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.11
zet-werk@telenet.be7/05/18
info@dewegwijs.be

7/05/18

17:24

17:24

Beleefwinkel
Belevingswinkel

BelevingswinkelLekker

Lokaal !!!
Nieuw: BELGISCHE WHISKY

DE KORF
DE KORF

DE KORF BLIJFT DEZE ZOMER OPEN !
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
wisselend aanbod

in functie van de seizoenen en feestdagen.

in functie van de seizoenen en feestdagen.

gezellige chaos

Een

gezellige chaos is eigen aan de zaak!

is eigen aan de zaak!
Paffen en Ronny Pardaen.Een
Bij de 70+
Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in:
won Rik Vanpoucke voor Helmuth Tas
en Florent De Leersnyder. Bij de oudste
Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in:
,
categorie de 75+ ging de zege naar JuLokale wijnen en bieren,
,
lien Vyvey voor Luc Snels en Michel BriOnze huisgin VITA AMANDI en andere Gentse gins,
at. Alle drie de winnaars werden
in hunen bieren,
Lokale wijnen
& verzorgde ONTBIJT- & GESCHENKMANDEN
categorie getooid met de Onze
trui van
we-VITA AMANDI en andere Gentse gins,
huisgin
reldkampioen. In de categorie
B-C met
Verder bieden wij een ruime keuze aan
& verzorgde
de meeste deelnemers won Youri Wandels voor Patrick Cocquyt, bij
de Elite
3/A wij een ruime keuze aan
Verder
bieden
ging de zege naar Davy De Ghein. De organisatie stak echt wel goed in elkaar en
van STRATIER en ander leuks
de kampioenen werden in de kring van
het Westveld op het podium gehaald. –
(D.D.)
van STRATIER en ander leuks

GENTSE STREEKPRODUCTEN

GENTSE STREEKPRODUCTEN

ONTBIJT- & GESCHENKMANDEN

kalligrafische wenskaarten
geschenken
kalligrafische wenskaarten

geschenken

De Korf
Kom, ontdek en
uw
belevingswinkel
maak anderen en jezelf gelukkig
Kom, ontdek en met uw keuze

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
Gesloten op zondag - maandag en dinsdag
Open van woensdag tot vrijdag van 13u30 tot 19 uur
Tal van voorbeelden en meer info vind je op :
zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30
18 uur
Kijktotop
www.dekorf.be
Gesloten op zondag - maandag en dinsdag

www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Beste lezers,
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd
is met vermelding ‘geen reclamedrukwerk’ /
‘geen reclamefolders’, mogen wij geen Wegwijs
bussen. Wil je Wegwijs dan wel ontvangen, kan
je steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen op
bovenstaand adres (of via mail: info@dewegwijs.
be). Wij komen dan een sticker ‘WegwijsOK’ op
uw brievenbus kleven. - Redactie.

Genieten van een lekker on

www.dekorf.be
Ontdek
ons luxe-zomerontbijt !

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :

www.dekorf.be

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

Ook via fb
of mail jessicavervust@hotmail.be

DAMES - HEREN - KINDEREN
OPENINGSUREN:
Open dinsdag en vrijdag van 8 tot 19 uur
Donderdag 8 tot 12 uur
Zaterdag: 8 tot 16 uur. Maandag gesloten.
Woensdag en donderdag last minute afspraak
mogelijk na telefonische afspraak
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SNOEIWERKEN:
HAGEN, STRUIKEN,
BOMEN, ENZ...

ALLE TUINONDERHOUD

0469-138 608
Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86
info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Volg ons op

en

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

Maandmenu JULI
Hapje van de chef
&
Hollandse nieuwe op drie wijzen
of
Artisanale kroket van pulled beef
***
1/2 Babykreeft gegrild in mibrasa houtoven
+ ( € 14.00 )
***
BBQ salade, kipfilet, Griekse yoghurt, vijgen, zilveruitjes
of
Tartaar van gemarineerde schelvis, witloofsalade
***.
Gegrilde ananas, vanille-ijs
of
Speculaas, gemarineerde aardbeien
39 euro p.p.

Maandmenu AUGUSTUS
Hapje van de chef
&
Gebakken Zeeuwse mosseltjes
of
Carpaccio van West-Vlaams rood
***
1/2 Babykreeft gegrild in mibrasa houtoven
+ ( € 14.00 )
***
Tartaar van Txogitxu, zalf van bloemkool
of
Mixed grill van 3 soorten vis
***
Gegrilde ananas, vanille-ijs
of
Speculaas,
gemarineerde aardbeien
39 euro p.p.
52
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HONDERD JAAR GELEDEN AAN BELGIE GESCHONKEN:

Kaart van Ferraris dateert van 1777
en zegt veel over onze plaatsnamen
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik is dit jaar 245 jaar oud. Op die kaart,
gekend als de Ferrariskaart, kan je wat onze regio
betreft, verschillende plaatsnamen vinden die nu nog
volop gebruikt worden. De kaarten kwamen tussen
1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, een generaal bij de Oostenrijkse artillerie,
veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden.
Hij deed dat in opdracht van de landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden, Karel van Lotharingen, maar met militaire bedoelingen.
Aan die kaarten werd dus jaren gewerkt en voor ons land zijn er
275 kaarten (telkens van 0,90x1,40 m.) met de hand getekend en
ingekleurd en vooral heel gedetailleerd. Alle gebouwen en plaatsen
die toen van belang waren, werden er op weergegeven. Denk maar
aan kerken en molens, maar ook aan tuinen, boomgaarden, bossen
en dichtbevolkte plaatsen. Interessant is dat men er de parochienamen en gehuchten op terug kan vinden die toen in zwang waren,
en later verder werden gebruikt na de inlijving bij Frankrijk door
Napoleon. Belangrijk om weten is dat er van de kaarten ooit drie
originelen zijn gemaakt. Eentje daarvan is dit jaar precies 100 jaar
geleden (in 1922) in het kader van de compensaties voor de Eerste
Wereldoorlog door Oostenrijk aan België overgedragen. In het Nationaal Geografisch Instituut wordt ook nog een calque* (op papier
gemaakte overtrek van een plan) bewaard, en door de Nederlandse
overheid ter beschikking gesteld in 1859. Dus ruim wat jaren na
de onafhankelijkheid van België, waar Nederland in de beginjaren
blijkbaar wat problemen mee had.
Op de plannen van onze regio - we beperken ons vooral tot SintAmandsberg en Destelbergen - kan je tal van namen terugvinden
in oude schrijfwijze die nu nog bestaan. In tamelijk grote letters
omwille van hun belangrijkheid of omdat het een gehucht of wijk
was vind je Achtendriesch, Beelbroeckstraete, Winckelstraete, Slootendriesch, Westvelt, Veldeken, Meerdriesch, Destelberge (dorp),
Eertbuer, Lichtelaere, Aenhout, Schytershoeck, Hoenderhoeck, Peerdeken. Op de plannen kan je ook min of meer grote wegen aantreffen: Grand Chemin d’Anvers (nu allicht Antwerpsesteenweg),
en Grand Chemin die verderop het dorp van Destelbergen Chemin
Dendermonde noemt. In de buurt en op de kaart duidelijk te zien,
ligt ook de nog flink kronkelende Escaut, de rivier die uit NoordFrankrijk kwam en die wij kennen als de Schelde. Julius Caesar sprak
ooit van Scaldis om de Schelde te situeren. Belangrijk detail alle wegen waren vooral afgezoomd met bomen!
In kleinere letters vinden we ook nog het volgende terug: Het Pannen Huys, Schurren Goet, Roos Broecken, Succa, Knoppen Veldt, en
heel leuk Cabaret Het Pauwken. Dat cabaret lag dicht bij een bocht
van de Schelde. Het was een pleisterplaats, waarbij we ons wel iets
kunnen voorstellen. Aan de overzijde op het plan zie je Gentbrugge
en de Hermitage. Het Schuurgoed in de Westveldstraat, is een oude
hoeve die dateert uit 1662, zoals op de sluitsteen van de toegangspoort staat te lezen. Het is al sinds 1982 een beschermd monument,
inbegrepen de omgeving. Voorheen was dat wel een omwalde hoeve, geflankeerd door de later in 1880 bijgebouwde delen. Nu zijn de
gebouwen in gebruik door de vzw Stappen. Dat is dan een begeleidingshuis voor bijzondere jeugdzorg, specifiek voor jonge meisjes.
Over de ligging van wat toen het ‘Westvelt’ was kan ook gezegd dat
het niet om het huidige Westveld gaat, wel om een gehucht uit die

periode, weliswaar iets noordelijk in het huidige Oostakker en duidelijk aan de andere zijde van de Antwerpsesteenweg. Dat was toen een
landelijk gebied, een paar kilometer buiten Gent, maar met weinig
bebouwing. De naam werd uiteindelijk overgenomen en verplaatst
naar wat we nu als het Westveld kennen. In 1847 werd het Westveld
van west naar oost doorsneden door de spoorlijn Gent-Antwerpen,
het vormde toen nog een deel van Oostakker. Maar na de afsplitsing
in 1872 en het zelfstandig worden honderd jaar geleden van SintAmandsberg, kwam het Westveld ook in Sint-Amandsberg te liggen.
In 1885 stelde een rijke familie op wat we nu als het Westveld kennen,
een terrein ter beschikking waar een hippodroom werd aangelegd,
maar die later opnieuw verdween. Het spoortracé werd meer dan
honderdtwintig jaar geleden verlegd zoals waar we die nu weten liggen. Het Westveld is dan rond 1955 een sociale woonwijk geworden,
en twee jaar later een parochie. De kerk die er toen werd gebouwd is
inmiddels een verkoopzaal (Maison Jules) voor kunstwerken.
Op het deel van Heusden vinden we Berghendries, Magerstraete, en
Mellehoeck. Er loopt door de kaart een dikke stippellijn wellicht om
Heusden te onderscheiden van het naburige Laarne. In een uithoek
zie je Maegeret. En richting ‘Laerne’ Eeckhoeck en Kasteelhoeck waar
nu het kasteel van Laarne gesitueerd is. Ook nog de Loop Sloote die
ook in Destelbergen voorkomt. Op grondgebied Melle aan de andere
zijde van de Schelde (Escaut) vind je duidelijk de weg ‘Gand-Bruxelles’ en de Vaerinckstraete, maar ook het Blauwe Casteelken. Heel opvallend is dat de helft van Heusden als een bos werd weergegeven op
die Ferrariskaarten, en vooral ook veel gras- of weilanden, veld en akkers, boomgaarden, maar ook tal van vochtige weiden. Veel wegen
of dreven waren afgezoomd met aan weerskanten rijen bomen. De
Schelde kronkelt op die kaart en werd pas jaren later dus min of meer
compleet rechtgetrokken naar zijn huidige vorm in 1882. Alhoewel,
er stroomt nu door de aangelegde Ringvaart nog weinig water door
de Schelde, die nu meer een riviertje is met vooral veel slib en knijten. De intussen al eeuwen verdwenen abdij Nieuwenbosch is niet
zichtbaar tenzij als hoeve maar zeker niet aangegeven als abdij. In de
volksmond sprak men van Nonnenbosch, een cisterziënzerinnenabdij, maar die is al verdwenen in 1579 na verwoesting door de beeldenstormers, waarna in Gent een nieuwe abdij werd gebouwd. In
zekere zin is alleen de abdijhoeve voor een deel bewaard gebleven:
de Bosseveerhoeve, ook nog gekend als hoeve Ten Bossche of hoeve
Caenepeel naar de laatste landbouwers die er actief waren. Op de
Ferrariskaart is dus allicht alleen de pachthoeve nog klein aangestipt.
De rechttrekking van de Schelde heeft daar ook misschien een impact
op gehad, want een deel van de oude funderingen ligt nu op grondgebied Melle. In 1948 werd daar aan de rechteroever nog een vondst
gedaan in de tuinen van wat we kennen als de Tuinbouwschool in

Melle. In 1970 werden daar ook nog andere interessante opgravingen
gedaan van een begraafplaats en/of de verdwenen abdijkerk. Nu zit
in de Bosseveerhoeve een bedrijf in de Molenweidestraat in Heusden.
Het is niet onze bedoeling hier heemkundig werk neer te zetten, want
vroeger zijn daarover al interessante opzoekingen gedaan. In boeken
en tijdschriften van de Heemkring De Oost-Oudburg of bij DSMG kan
je echt veel vinden, vooral dankzij heemkundige Louis Gevaert. Ook
bij GeMuDes kom je daarvoor aan uw trekken. Maar van sommige
zaken weten we toch echt het ontstaan niet. Het Westvelt (met t) dat
we nu kennen als Westveld met de sociale woonwijk, lag toen zeker
niet waar het 245 jaar geleden werd gesitueerd als Westvelt. Dat zal
duidelijk Oostakker geweest zijn. En Het Pannen Huys (ook Paen huys,
verdwenen in 20e eeuw), waar nu de Panhuisstraat is (Panhuyspark
is een woonzorgcentrum) was een herberg en brouwerij, maar is dus
al lang verdwenen. Het was ook een cabaret en guinguette of een
lusthuis. Aan het Pannenhuis gelegen aan de oevers van de Schelde
in Destelbergen was er twee eeuwen geleden wel een overzet. Maar
die verdween toen Gentbruggebrug werd aangelegd in 1879. Paenhuis, Middelnederlands voor een brouwerij, want ‘paen’ is brouwketel weten we via Louis Gevaert, maar ik kan me niet voorstellen dat
daar 250 jaar geleden nog veel bewoning was, nu uiteraard wel met
al die nieuwbouw in de buurt. Op de Ferrariskaart staan wel enkele
losstaande woningen en vooral getallen, die elders niet terugkeren.
In de buurt hadden wel archeologische opzoekingen plaats (periode
1960-1984), waarbij duidelijk werd aangegeven dat er mensen begraven waren en dus bewoning was in de periode van de Romeinen (dus
voor en na onze tijdrekening). Het jongste graf dateerde uit 325, en
deze vondst weet heemkundige Gevaert, werpt een compleet ander
licht op de eerste bewoning in deze streek. Destelbergen is in zekere
zin dus veel ouder dan ooit gedacht.
En nog deze slotnoot: Destelbergen telde na de rechttrekking van de
Schelde ooit wel veel meersen, maar die zijn nu vooral grote meren
geworden: Damvalleimeer en Damslootmeer. Uiteraard is de zandwinning in 1968-69 voor de aanleg van de toenmalige E3 hier niet vreemd
aan. Maar dat is natuurlijk nog niet te zien op die Ferrariskaarten, laat
staan op de kaart van Horenbault uit 1583.
Manu Debruyne
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Parkeertarieven worden
duurder in Gent
Vermoedelijk na de zomer, en alvast
vanaf 1 oktober, worden de parkeertarieven in Gent gevoelig duurder.
De tarieven zullen afhankelijk van de
buurt waarin je gaat parkeren verhogen met 10 tot 20%. Het gaat zowel
om de tickets in de straten waar je
moet betalen voor het parkeren, net
zo in de parkings die beheerd worden
door de stad Gent.
Wellicht zullen ook de parkeertarieven in de privé gerunde parkings een
stijging ondergaan. Uiteraard kan je
ook nog altijd ergens gratis parkeren,
nl. op de Park & Ride Watersportbaan
en die van Weba/Decathlon. Daar is
ook een gratis shuttlebusje naar het
centrum van de stad.
Enkele voorbeelden: een dagticket in
de parking van de Kouter wordt dan
20 euro (voor 12 uur); 2 uur 4,80 euro.
Maar let op als je minder lang parkeert blijft het bedrag identiek zoals
dat nu ook al het geval was: wie dus
45 minuten parkeert zal ook 4,80 euro
betalen. 5 uur parkeren kost 12 euro.
De parking in Ledeberg is dan weer
de goedkoopste: 2 uur voor 2 uur en
8 uur voor een hele dag. Let ook hier
op: de nieuwe tarieven zijn pas voor
na de zomer! – (D.D.)
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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, info@dewegwijs.be,
of 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.

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

Pater Jean-Paul en diaken Luk Thomas
van de Emmaüsparochie. (D.D.)

Nieuwe leiding voor Emmaüs parochie
en priesterwijding Mathias Dick
Dat pastoor Jos Verstraeten na zes jaar op rust gaat in de parochie Emmaüs (Destelbergen – Heusden en Melle) las u al in
de vorige Wegwijs, en zijn afscheidsviering elders in deze uitgave. Maar inmiddels is nog ander nieuws bekendgeraakt.
Door het nijpend priestertekort kan de bisschop voorlopig
geen nieuwe pastoor meer benoemen. Daarom wordt het
beheer van de parochie overgedragen aan de parochieploeg.
Voor de dagdagelijkse leiding van de parochie wordt
een pastoraalcoördinator aangesteld die de meeste taken van het pastoorsambt zal waarnemen. Hij wordt
bijgestaan door een aangesteld priester die de taken opneemt die onlosmakelijk verbonden zijn aan een priester.
Pastoraalcoördinator wordt diaken Luk Thomas uit Heusden, Pater Augustijn Jean-Paul, Django Diby, wordt priester
in de Emmaüsparochie.
De aanstellingsviering vindt plaats op zaterdag 2 juli om
17u30 in de eucharistieviering in de Heilig Kruiskerk in
Heusden. De officiële aanstelling van pastoraal coördinator
Luk Thomas en priester Jean-Paul zal gebeuren door deken
Yvan Stassijns uit Wetteren. Dit is meteen ook de enige viering in de parochie tijdens dat weekend. Op zondag vindt
dan weer de priesterwijding plaats van Heusdenaar Mathias Dick in de Sint-Baafskathedraal.
Na zes jaren van voorbereiding wordt Mathias Dick die in
de Emmaüsparochie opgroeide en bij tal van viering al assisteerde, tot priester gewijd door bisschop Lode Van Hecke. Vorig jaar wijdde de bisschop Matthias al tot diaken. De
priesterwijding in Gent vindt om 15 uur plaats. De nieuwe
priester zal op zondag 10 juli om 10 uur een dankmis opdragen in de Heilig Kruiskerk in Heusden. Ook dat is dan
de enige viering in dat weekend in de parochie. Na afloop
van de mis heeft ook nog een receptie plaats in de zaal De
Parel in de Steenvoordestraat.
De eucharistievieringen zullen in de toekomst blijven zoals dat totnogtoe het geval was (de aanstellingsvieringen
zijn een uitzondering). Op zaterdag is er mis om 17u30 in
de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk in Destelbergen. Op
zondag om 9u30 in de Sint-Martinuskerk in Melle en ook
op zondag maar dan om 11 uur in de Heilig Kruiskerk in
Heusden. – (D.D.)
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Knijtenprobleem moet ernstig worden genomen
Wie in de onmiddellijke buurt van de Schelde woont in Sint-Amandsberg, Gentbrugge
of Destelbergen kent het knijtenprobleem. Recent had op initiatief van het Gents
stadsbestuur en De Vlaamse Waterweg een infoavond plaats rond de problematiek
van de knijten. Bedoeling was te luisteren naar de klachten en bezorgdheden van die
buurtbewoners, en hen te betrekken bij de nodige maatregelen om overlast zoveel
als mogelijk te beperken, “want de leefbaarheid van de buurt staat voorop”, zei men.
Een minpunt was er alvast want Gent of de Waterweg had zich alleen tot de eigen
inwoners gericht, namelijk die welke dicht wonen aan de Schelde in Sint-Amandsberg
en Gentbrugge. In Destelbergen werd niemand op de hoogte gebracht, ofschoon daar
ook wel wat betrokkenen wonen die last hebben van de knijten.
Los van het feit dat de bedoelingen van de infoavond positief werden onthaald, blijft een
groot deel van de betrokkenen toch met een
wrang gevoel achter. De aangereikte oplossingen volstaan duidelijk niet om te spreken
van een adequate oplossing. Integendeel, de
buurtbewoners zijn op hun Facebookpagina
en in commentaren die ons bereiken, vrij kritisch omdat er een verschil is tussen wat Gent
wil en de buurtbewoners voorstaan. De buurtbewoners ondervinden namelijk de nadelen van de bedoelingen die natuurliefhebbers
voor ogen hebben, maar wel niet in deze omgeving wonen. Er is dus een kloof tussen wat
natuurwaarde is en vanuit een ander standpunt wordt doorgedrukt, dan wat buurtbewoners zelf verwachten en dat is dat het met die
vervelende steekbeesten eens moet afgelopen
zijn. De buurt wil in de zomer wel eens buiten
zitten zonder gestoken te worden door de vervelende knijten. “Er zijn echter geen simpele oplossingen, tenzij die indruisen tegen wat

natuurliefhebbers willen en dat is al zeker niet
dat het slibgebied voortdurend onder water
wordt gezet. En dat is wat wij als de buurt wel
zouden willen. Die knijten gedijen in het slib,
we hebben niks tegen groene jongens, maar ze
beslissen hier over iets waar wij last van hebben als ze hun plannen doordrukken. Wij wonen hier”, zo kan je teneur samenvatten van
tientallen, nee honderden mensen die last hebben van de knijtenplaag.
De infoavond wilde op die problematiek inspelen en er werd geluisterd naar wat allemaal te
vertellen viel. Daan Nelen de persverantwoordelijke van schepen Rudy Coddens en Astrid De
Bruycker: “Tegelijk hechten we belang aan de
natuurwaarde: het gaat om het Gentse Zwin,
een prachtig gebied en uniek ecosysteem.
Het “Rivierpark Scheldevallei”, het getijdengebied langs de Schelde tussen Gent en Antwerpen, is terecht één van de grote kanshebbers
wanneer in 2023 Vlaanderen drie stukken topnatuur gaat erkennen als nationaal park.

Beeld van knijten in het
slib. (foto Vilda)

Maar ook de buurtbewoners die de nadelen
ondervinden van de vervelende steekbeesten
moeten gehoord worden. Daarom houden we
contact en organiseren we dergelijke infoavonden. We nemen onze verantwoordelijkheid om
de verschillende partijen samen rond de tafel
te brengen. Het gaat immers om complexe materie en er zijn veel bestuursniveaus betrokken.
De waterlopen zijn eigenlijk Vlaamse materie,
de problematiek is dus ruimer dan Gentbrugge
of Sint-Amandsberg. De voorbije jaren is er heel
wat voorbereidend denkwerk gedaan, door
heel veel bestuurlijke partners (DVW, maar ook
ANB, INBO, de Provincie, Aquafin, Farys, tal van
stadsdiensten, de gemeente Destelbergen, enzovoort), maar ook door vertegenwoordigers
van lokale natuur- en milieuverenigingen (Natuurpunt, Gezwint, GMF) én ook vertegenwoordigers van de buurtbewoners die zich
hebben verenigd in ‘De Buren van de Schelde’. Zij werden ook mee uitgenodigd. Het was
een zeer constructieve avond, met waardevolle feedback van de verschillende partijen, en
dit in goede verstandhouding. En we sloten de
avond af met applaus”, vertelt de persverantwoordelijke.

DE NIEUWE PLUG-IN HYBRIDE

OPEL
ASTRA
SPREEKT VOOR ZICH
Boek nu je testrit.


VAN ACKER
LOCHRISTI

VAN ACKER
LOKEREN

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

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

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

1,0 - 1,1 L/100KM 14,2 - 15,1 KWH/100KM

24 - 26 G/KM CO2 TOT 78 KM AUTONOMIE

Het verbruik, de CO2-uitstoot en de autonomie zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende
factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming, airconditioning en voorconditionering.
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OPLOSSINGEN
Op termijn zou het Sigmaplan mogelijkheden
moeten bieden voor de definitieve oplossing
van het probleem. Maar dat is maar voorzien
in 2025, nog lang wachten dus. Op de website
van de stad Gent is er ook een optie om de aanwezigheid van knijten te melden, onder meer
om de Groendienst in de mogelijkheid te stellen voor initiatieven. Een meldpunt zeg maar,
maar dat is niet echt dé oplossing want als je
gebeten bent is het kwaad al voorbij. Dat melden is een lapje voor het bloeden. Maar het
kan zeker geen kwaad, want via het meldpunt
kan het probleem en waar zich dat meest voordoet beter in kaart gebracht worden, want
men kan maar beter op de hoogte zijn van de
evolutie van de problematiek.
Op de infoavond werden suggesties gedaan inzake klederdracht: geen bloot en liefst heldere kleuren. Maar in de zomer wil men ook wel
met de benen of armen bloot in plaats van lang
gekleed. Een andere oplossing is het maken
van een knijtenval, maar dat is op zich al geen
simpele klus. Daarvoor zal men nu workshops
organiseren om zelf knijtenvallen te bouwen.
Dat zou wel interessant zijn voor de mensen
die direct aan de Scheldearm wonen. Op de infoavond hebben al verschillende mensen hun
contactgegevens opgegeven. Er zou nu ook geëxperimenteerd worden met aromatische planten in het Arbedpark die vermoedelijk knijten
niet gezind zijn. Sinds begin mei vloeit er tweemaal per week extra water door de Schelde na
vloed, maar daar is nog niet veel van te zien. De
Zeeschelde is nochtans onderhevig aan eb en
vloed, en dat zou misschien opgedreven kunnen worden, maar daar is dus tegenstand genoteerd van mensen die er een andere mening
over hebben en de natuur zijn gang willen laten gaan. Een andere oplossing
is de quasi volledige drooglegging van de Scheldebedding,
waarbij wilgen en riet kunnen
uitwaaieren en in het midden
van de bedding nog een kleine
watergeul loopt. Want knijtenzouden hun larven alleen leggen in slikken, slib dat af en toe
overstroomt.
In de Schelde, zo vernemen
we van de Waterweg, is er ter
hoogte van de Bassijnstraat en
de Vlaamse Kaai in Gent een
eerste sluis op de Schelde. Verder stroomafwaarts is de Schelde onderhevig aan eb en vloed,

SIERPLEISTER
STEENSTRIPS
ISOLATIE
GEVELREINIGING
30 euro/m2
isolatiepremie

KALEIEN

Vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55 of bezoek onze website www.gevelsinstijl.be

omdat ze rechtstreeks in verbinding staat met
de zee. Bij laag water staat een stuk van de
Schelde evenwel niet onder water, dat is dan
het ideale leefgebied bij uitstek voor knijten.
Scheldemuggen zeg maar. Deze kleine muggensoort kan hier lokaal in grote getallen
voorkomen van mei tot oktober. De vrouwelijke beestjes zuigen bloed, die beter kunnen erg
jeuken en zelfs lastige allergische reacties veroorzaken.
De Vlaamse Waterweg steekt de komende
maanden dus een bovendebiet op de Schelde. Als het water wegtrekt na vloed, laat men
extra water wegvloeien achter de sluis aan de
Vlaamse Kaai. De knijtenlarven spoelen zo weg
door het stromende water, waardoor er minder zullen overblijven. Deze maatregel volgt
uit een studie van het Instituut voor Natuur en
Bos Onderzoek (INBO). Die toonde aan dat het
aantal knijten afneemt als hun leefgebied langer overspoeld wordt. En dat is
duidelijk iets wat ook de buurtbewoners weten. Als er water
in de Schelde loopt raakt men
de knijten kwijt. Om die reden vinden sommigen dat er
opnieuw zou moeten gevaren
worden op de Schelde, maar
dat kan door dat slib niet meer.
En daar is ook geen toestemming meer voor.
“We nemen de klachten rond
de knijtenproblematiek ernstig
en treffen de nodige maatregelen om overlast zoveel mogelijk
te beperken. Door een bovendebiet op de Schelde te steken,

kan het Scheldewater het slib beter bevloeien
en kunnen de knijteneitjes en -larven meteen
wegspoelen. Zo krijgen ze geen kans om zich
te ontwikkelen, waardoor de knijtenpopulatie
ook niet verder toeneemt. De resultaten van
de genomen maatregelen worden nauw opgevolgd,” aldus Wim Dauwe, Afdelingshoofd Regio Centraal van De Vlaamse Waterweg.
LANGE TERMIJN
Veel wordt verwacht van de start van de werken van een installatie in Heusden om natuur
en mens te verzoenen in gebieden waar slib OK
is en andere. Vanuit het Sigmaplan zullen in de
regio Gent-Wetteren niet alleen maatregelen
worden genomen tegen wateroverlast, want
men wil ook meer controle krijgen over het waterpeil in de rivierbocht waar de knijten zitten.
Dat biedt mogelijkheden om ze te bestrijden,
tegelijkertijd blijft men zo werk maken van een
uniek getijdengebied met belangrijke natuurwaarden. De opdracht zal er dan in bestaan om
natuurverenigingen en buurtbewoners te verzoenen met een globale visie voor dit deel van
de Scheldevallei. Maar het indijken van de knijtenproblematiek is hierbij een heel belangrijk
aandachtspunt.
Tot slot deze tip: wie toch knijtenbeten heeft,
wordt aangeraden om insectenwerende middelen te gebruiken, bijvoorbeeld op basis van
20% DEET of eucalyptus en citroengras, te verkrijgen in de apotheek.
Melding van knijten kan online op www.stad.
gent/knijten of bellen naar 09/210.10.10.
Manu Debruyne
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Culturele en creatieve Kunstkuren
op basisschool De Parel
Een lagere school heeft als doel de algemene ontwikkeling
van het kind te stimuleren. Daarbij is het dus van belang
om naast de cognitieve ontwikkeling o.a. ook de muzische
ontwikkeling te stimuleren. Met dat doel voor ogen stuurde
Basisschool De Parel 3 jaar geleden een subsidiedossier in
bij de Vlaamse Overheid voor een project met Kunstkuur.
Kunstkuur is een cultuur-educatieve dienst van de Vlaamse
Overheid, die de samenwerking tussen een school uit het
basisonderwijs én een nabijgelegen academie stimuleert tot
samenwerken.
Hun project “VoorMijMMM Muziek Met Meer VVVVisueleVoeding” werd uit de vele inzendingen weerhouden en kwam er
een samenwerking tot stand met de Stedelijke Kunstacademie
van Hamme.
Zo kwamen gedurende de voorbije drie schooljaren elke maandag twee leerkrachten uit academie Hamme in De Parel samenwerken met de leerkrachten van 1ste tot 6de leerjaar en
via regelmatige workshops brachten zij hun culturele, creatieve
expertise binnen in de klassen.
Er werd samengewerkt rond het muzische domein ‘muziek’ en
‘audiovisuele beeldvorming’ waarbij de leerlingen leerden hoe
ze vb stop-motion-filmpjes konden maken, hoe ze foto- en ander beeldmateriaal tot ‘kunst’ konden verwerken. Ook leerden
ze vb ukelele spelen en ontdekten ze nieuwe ritme- en slaginstrumenten.
Voor de kinderen was dit een mooie verrijking binnen hun muzisch exploreren, maar evenzeer was dit voor het leerkrachtenteam een verrijking in hun lesgeven en muzisch aan de slag
gaan met de kinderen. Het binnenbrengen van deze expertise
zal zeker nog vele komende jaren benut worden en geïntegreerd worden in de lessen.

Thuisverpleging met een hart
Regio:
Destelbergen, Heusden, Lochristi
Voor nieuwe aanvragen of inlichtingen,
kan u steeds bij ons terecht via onderstaande kanalen:
0496 80 36 29 [7/7 bereikbaar tussen 08:00u - 20:00u]
info@destelbergen-care.be / www.destelbergen-care.be
Onze troeven:
kleinschalig team
frequente bijscholingen
jarenlange ervaring + referentie verpleegkundigen
24/7 ondersteuning bij palliatieve zorgen
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Vlaanderen Feest!
Vrijdag 8 juli om 20u. heeft in de Kollebloem, Leenstraat 18 in Heusden de academische zitting plaats n.a.v.
Vlaanderen Feest! Herman Matthijs, hoogleraar UGent
en VUB brengt een voordracht over de huidige sociaaleconomische en budgettaire uitdagingen voor Vlaanderen, met link naar de actualiteit.
Singer-songwriter Els Elliott uit Gent verzorgt er de muzikale intermezzo’s. Zaterdag 9 juli is er in het JGC aan
de Koedreef een concert met Lady Linn Duo.
Om 21u treedt in het Reinaertpark Bram Van Outreve
op en om 21u45 Compagnie That’s It – Lucifer’s Party. De
tickets zijn gratis, maar reserveren is verplicht via Destelbergen.be/vlaanderen-feest of bellen naar 09/218.92.78
cultuurdienst. – (D.D.)

Damvallei

de Vlaamse Costa Del Sol

Tussen de jaren ‘30 en ‘60 van vorige
eeuw floreerde het lokale toerisme aan
De Damvallei. Van Destelbergen, Heusden
en omstreken trok men naar dit populaire
recreatieoord aan de Schelde om te zwemmen in open water. Verschillende café’s
en restaurants vestigden zich aan het water en er werden talrijke zomerverblijven
gebouwd. Vakantiegangers brachten hun
weekend of grote vakantie door op het
kampeerterrein.

De opkomst van het massatoerisme in de
jaren ‘60 betekende het einde voor deze
toeristische trekpleister in eigen land. Door
de hogere lonen en de toename van vakantiedagen en mobiliteit, gingen zonnekloppers verdere horizonten ontdekken.
Wie heeft er nog gezwommen in de
Damvallei?
Sofie Deckers is een ontwerpster uit Gent
en is gefascineerd door toerisme en de

SLOTEN- &
SLEUTELMAKERIJ

verbeelding. Door getuigenissen te verzamelen en verborgen bronnen op te
sporen wil ze het vergeten toeristische
verleden van de Damvallei doen herleven.
Sofie is op zoek naar de geschiedenis van
de kleine, alledaagse gebeurtenissen en
komt graag bij jou langs om herinneringen
op te halen.
Interesse? Stuur een mail naar:
sofie-deckers@hotmail.com

35
jaar

EDDY

SLEUTELDIENST - VEILIGHEIDSSLOTEN
SCHOENMAKERIJ - AUTOPLATEN
UURWERKBATTERIJEN
Burgem. J. Cardonstraat 19
9070 Destelbergen

0475-52 85 59

info@eddyslotenmakerij.be
www.eddyslotenmakerij.be
Geregistreerd aannemer

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

Anicura
Dierenartsencentrum
Malpertuus
Ons professioneel team verwelkomt u en uw huisdier met plezier.
Wij bieden een breed spectrum aan diensten, gaande van routine controles,
tot uitgebreide beeldvorming alsook gespecialiseerde consultaties en sterk
gespecialiseerde operatieve ingrepen. Wij staan klaar om je dier met de
beste zorgen te omringen. Meer informatie is terug te vinden op onze
website.
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Turboverkeersplein Euro-Silo klaar voor de dienst…
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters knipte
op dinsdag 31 mei officieel het lint door van het
nieuwe turboverkeersplein met verkeerslichten aan
Euro-Silo. Dat moet vooral het vrachtwagenverkeer
tussen de R4 en de andere snelwegen, vlotter en
veiliger maken. We schreven het al vroeger: bouwheer
De Werkvennootschap verdient een pluim voor de
professionele, snelle en accurate afwerking. En voor de
voorbeeldige communicatie…
De ingrijpende werken op de R4 West en Oost kwamen al vroeger uitgebreid in dit blad aan bod. We beperken ons dus tot
de essentie. De aanleg is een primeur voor het land en startte in februari van vorig jaar. Nog vroeger dan verwacht is de
veelomvattende ingreep achter de rug. Op het plaatsen van
geluidsschermen na. Voor wie niet vertrouwd met het nieuwerwets concept - iedereen dus - is het volle aandacht geblazen. Het gaat hier niet om de ons vertrouwde rotondes, maar
om een verkeersplein met specifieke wetmatigheden. Anders
gezegd, je kan er geen rondjes draaien. Vooraf en doelgericht
een richting kiezen voor men het plein oprijdt, is een noodzakelijke voorwaarde. Eens die keuze gemaakt, kan je niet an-

ders dan de ‘flow’ volgen en ben je op weg naar Destelbergen,
Gent of Zelzate. Afwijkende wegbewegingen maken, staat synoniem voor gegarandeerde blikschade. Aanpasbare ‘slimme’
verkeerslichten volgen de intensiteit van het verkeer en zorgen voor extra ondersteuning in denken en doen. Dat het voor
iedereen wennen wordt, bleek al op de avond van de officië-

ALLE INFO
OVER WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be

De Moor Nancy
DAMESKAPSTER
AAN HUIS
gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be
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DIRK MOREAU
hekkens • mechanisatie • balustrades
trappen • metaalschrijnwerk • lassen
constructie & herstelling

NU OOK:
le opening. Een voertuig reeds er zich
in de prak, een verlichtingspaal werd
geramd en een brandweerwagen verlichtte er de omgeving. Wie de mogelijkheid heeft, verkent dus best even
vooraf en op een kalm tijdstip het
nieuwe kruispunt. In eenzelfde beweging kwam langsheen het betrokken
traject van de John Fitzgerald Kennedylaan, ook een fietssnelweg van liefst
4 meter breed tot stand.
De realisatie van het verkeersplein
- in samenwerking met Farys en de
provincie Oost-Vlaanderen - is het
openingsluik van een ingrijpende omvorming van de R4 tussen Wondelgem
en Zelzate. In de nabije toekomst komen er ook al twee fietsbruggen in
Evergem en Mariakerke. In totaal worden op de R4WO tussen Gent en het
ruimere havengebied op termijn in totaal 16 onveilige knooppunten aangepakt en weggewerkt. Daartoe gaat het
beleid in zee met het consortium BRAVO4. De stelselmatige ingreep start
vanaf 2024. Het totale prijskaartje bedraagt 655 miljoen euro. Als erkenning
voor de professionele aanpak van de
Vlaamse bouwheer De Werkvennootschap krijgen de verantwoordelijke
werklui een verdiende foto in Wegwijs.
Eric VAN LAECKE

Mooi
&
degel
ijk
werk
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Goudenhandwegel 40 • 9070 Destelbergen • gsm: 0494 15 28 67

presenteert Gentse Feesten productie 2022

Auteur: Jack Staal

Regie: Johan Van Hoorde

Nondedju

SCALA THEATER

NONDEDJU

KOMEDIE IN ‘T GENTS
Een klooster ergens in Vlaanderen . De
aanwezige nonnen zien de toekomst
zeer somber in omdat ze te kampen
hebben met een nijpend tekort aan
nieuwe roepingen, waardoor de vergrijzing binnen hun gemeenschap erg
snel toeneemt en het einde van hun
orde onherroepelijk in zicht komt.
Enorm groot is dan ook hun vreugde
wanneer ze te horen krijgen dat er
zich aan de poort toch nog eens een
jong zieltje heeft aangemeld om hen
te komen vervoegen. Nog groter is
hun verbazing wanneer ze de ware reden voor deze nieuwe roeping vernemen. De gemoederen laaien hierdoor
hoog op. Of om het in één woord te
zeggen: Nondedju !

Komedie in 't Gents

Vrijdag 15/07/22 om 20u
Zondag 17/07/22 om 15u
Woensdag 20/07/22 om 20u
Vrijdag 22/07/22 om 20u

Zaterdag 16/07/22 om 20u
Maandag 18/07/22 om 20u
Donderdag 21/07/22 om 15u
Zaterdag 23/07/22 om 15u

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent
Reservatie:
Uitbureau - www.uitbureau.be - 09 233 77 88

Cast:
Patrick Pevenage, Marleen Bassez
An Fleur, Shari Bruggeman
Lezz Wauters, Lien Van Ginderachter
Geert Van Bever, Rens De Coensel
Regie: Johan Van Hoorde

Regie assistentie: Magda Coolsaet
Decor: Peter De Vos, Dirk Vander Meulen, Dirk Demedts
Kostuums: Nadine de Rycke, Marleen
D’Hondt
Licht en Geluid: Pascal Desloover
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De vele gezichten van Zweigelt (Deel 1)
Tekst en foto’s:
Mathilda Nimmegeers en
Ivan Nimmegeers

Op 26 april jongstleden organiseerde Carnuntum Academie de Masterclass ‘The
Many Faces of Zweigelt’ waarin Marc Almert, ASI (de Association de la Sommellerie
Internationale) Beste Sommelier van de Wereld in 2019, samen met de wijnmakers
uit de regio aan de hand van Zweigelt de verschillende stijlen illustreerde. Carnuntum geniet sinds drie jaar de DAC (Districtus Austriae Controllatus)-status en de
verschillende stijlen worden sterk bepaald door de grondsoort en het microklimaat.
Cursief vind je de proefnotities van Ivan Nimmegeers.
Carnuntum Academy
“De wijnhuizen hebben besloten zich
te vertegenwoordigen in de Carnuntum Academy, omdat 2022 een bijzonder jaar is omdat we twee jubilea
vieren: 30 jaar Carnuntum en 100 jaar Zweigelt. Carnuntum is altijd in beweging, dus daarom is het altijd
goed om bij te blijven, In totaal hebben we tien masterclasses geplant, 6 in het Duits, 4 in het Engels.”
vertelt Christina Pauschenwein.
Acht expressies Zweigelt
“Als mensen aan Neder-Oostenrijk
denken, denken ze aan witte wijn,
maar Carnuntum is echt de hotspot
voor rode wijnen en we zullen ons
richten op de variëteit Zweigelt, met
vandaag acht verschillende expressies van single
varietal of blended Zweigelt,” leidt Marc Almert de
masterclass in.

Ligging Carnuntum
Karoline Taferner (Weingut Taferner)
introduceert live, vanaf een beurs in
Salzburg, waar Carnuntum gevestigd
is. “Carnuntum ligt in Oostenrijk in
het wijnbouwgebied Niederösterreich,
dus Neder-Oostenrijk. Carnuntum strekt zich uit van
Wenen helemaal tot aan de grens van Slovakije. We
worden beïnvloed door de rivier de Donau en ook
de Neusiedler. De Neusiedler en de Donau beïnvloeden beide ons klimaat, evenals de Alpen. Deze
bergketens waren ongeveer 20 miljoen jaar geleden
met elkaar verbonden. Ze scheidden zich. De Romeinen hebben hier wijn verbouwd, omdat het zo’n
speciale plek is met het continentale klimaat en het
Pannonische klimaat. Oostenrijk is slechts 1% van
het wereldwijd wijnbouwgebied (4,5 miljoen ha) en
Carnuntum met 900 ha is slechts 2% van het Oostenrijks wijnbouwgebied (46.515 ha), een zeer kleine en
bijzondere plek om wijnstokken te verbouwen.”
Wie is Carnuntum
“Carnuntum was een Gallisch dorp,
met 70.000 inwoners net zo groot
als Parijs en Londen. De Romeinen
brachten de wijn in dit gebied, de
soldaat kreeg 1 liter wijn als betaling.
Dus hadden ze veel wijn nodig in Carnuntum. De
regio had wijn en veel boeren hier. In 1992 begonnen 40 wijnboeren met Rubin Carnuntum Estates.
Rubin Carnuntum was gericht op de Zweigelt druif.
We hebben een label begonnen en er is altijd één of
twee keer per jaar een proeverij,” vertelt Robert Payr
(Weingut Robert Payr).
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Druivenrassen
Zweigelt omvat een kwart van het
gebied. Johannes Pitnauer belicht de
andere druiven die belangrijk zijn
voor Carnuntum. “Carnuntum is eind
jaren negentig, begin 2000 heel intensief gegroeid en
door de ontwikkeling in onze regio, hebben we heel
verschillende druivenrassen, want er is altijd al wijnbouw bedreven in Carnuntum, zelfs al terug tot voor
de Romeinen. Wat we nu in Carnuntum aantreffen, is
een zeer sterke focus op rode wijnen, hoewel we ook
enkele eersteklas witte wijnen hebben. In het internationale segment en vooral in het topsegment ligt er
een grote nadruk op rode wijnen, maar er valt in Carnuntum nog veel te ontdekken. Als onderdeel van
Neder-Oostenrijk hebben we veel Grüner Veltliner,
de meest aangeplante witte wijnsoort in Oostenrijk
en we hebben veel Chardonnay en WeiBburgunder.
De rassen met een Bourgondisch karakter gaan zeer
goed samen met de kalk- en krijtgronden en ook de
kiezelgronden. We hebben veel meer witte rassen in
de regio. Voor de rode wijnen ligt het zwaartepunt bij
de Zweigelt, die we vandaag zullen bekijken, en ook
bij Blaufränkisch en andere internationale rassen.
Anders dan in Italië hebben wij geen autochtone rassen. We hebben een kleine focus en met deze wijnen
maken we een breed scala aan wijnstijlen. In Carnuntum zijn we zeer beroemd om Zweigelt.”
Zweigelt in Carnuntum
Zweigelt omvat een kwart van het gebied. Johannes
Pitnauer belicht de andere druiven die belangrijk zijn
voor Carnuntum. “In de jaren negentig was er een
grote hype van internationale rassen met Merlot en
in de laatste jaren kregen we meer en meer aandacht
voor Zweigelt. Nu zijn we erg beroemd, vooral om
de hoge kwaliteit van de Zweigeltwijnen. De ontwikkeling kan worden beschreven als Pinotage in
Zuid-Afrika, omdat Pinotage ook het meest aangeplante rode wijnras was en er zeer verschillende stijlen waren. Zo is het ook hier in Oostenrijk gegaan.
Nu laten we zien dat het gamma steeds meer kan uitgroeien tot Zweigelt van hoge kwaliteit. Dat zult u
vandaag zien. Zweigelt is een inheemse autochtone
Oostenrijkse rode druivensoort van Blaufränkisch en
St. Laurent. We hebben 235 ha van de 906 ha die we
in Carnuntum hebben. Bepaalde sites die we hebben,
hebben we een zeer goed voordeel voor de Zweigelt.
Hij heeft een kwetsbare fijne schil, vooral tot het
einde van de rijpheid en we hebben sterke winden
hier. Als we tijdens de oogst een beetje vochtigheid
of regen hebben, wordt hij sneller droger. Dit is zeer
goed voor de Zweigelt. Ook maakt de koele delicate
rijpheid van de koele lucht een zeer fijne, diep gestructureerde wijn. Wat het wijnprofiel betreft, zijn
er enkele grote overeenkomsten voor heel Carnuntum en enkele bijzondere verschillen voor sommige
regio’s in Carnuntum. Al met al kun je zeggen dat
we zeer fijn gestructureerd, fijn fruit hebben. We zijn
beroemd om onze cool climate stijl, ook op de internationale markt,” aldus Johannes Pitnauer.
Reeks 1 op de proefbank
Flight #1
• 2021 Carnuntum DAC, Cuvée / Weingut Taferner
• 2020 Carnuntum DAC, Rubin Carnuntum / Weingut Robert Payr

Karoline licht Weingut Taferner 2021
Carnuntum DAC Cuvée toe: “Hij is
nog erg jong. Maar ik wil het eerst
een beetje over het oogstjaar hebben.
2021 begon koud. De lente was ook
kouder dan normaal en de zomer was
vrij warm, in juli en augustus hadden
we de broodnodige regenval en de
oogst was beeldschoon. We hadden
geen haast, het was een laat wijnjaar
zoals 2020. Dit is de eerste voorstelling die
we hebben van dit rode wijnjaar 2021. Ik
denk dat hij heel fris en zuiver is, geweldig
aromatisch. We zijn begonnen met de basis
van onze rode wijnen. Het is onze originele
wijn, het is de vertegenwoordiging van onze
regio Carnuntum, van de rode wijnen voor de
regio, van de jonge frisse, pure aromatische
rode wijnen die we in ons wijndomein hebben en de vertegenwoordiging van de hele
regio Carnuntum. Onze Cuvée wordt ook
wel de rode wijnen van de regio genoemd en bestaat
uit de twee hoofdsoorten Zweigelt en Blaufränkisch.
In 2021 hebben we ook een klein beetje St.Laurent
aan deze blend toegevoegd. De gisting vond plaats
in stalen tanks en vervolgens ging de wijn voor de
malolactische gisting een paar maanden in deze vaten en voor de botteling na 4 - 5 maanden op fijne
droesem. Voor mij is het, ook al is hij nog jong, een
makkelijk drinkbare rode wijn, afkomstig uit twee
steden: Göttlesbrunn en Höflein, twee dorpen en van
verschillende wijngaarden,” besluit Karoline.
Weingut Taferner Cuvée 2021 heerlijk
soepele en zachte cuvée van Zweigelt
en Blaufränkisch, die zich onderscheidt
door zijn intense zwartfruitaroma’s
(zwarte bessen, bramen, bosbes) en fijne
kruiden. In de mond met een aangename
frisheid, fruitig en sappig, elegant en evenwichtig.
Fluwelige, lange afdronk. De Cuvée 2021 begeleidt
uitstekend vleesgerechten, lam, rund en varken en
pastagerechten met pikante sauzen.
Robert Payr stelt zijn 2020 Carnuntum
DAC Rubin Carnuntum voor: “We zijn al
meer dan 20 jaar een familiale wijnexploitatie in Hoeflein. Het wijnjaar 2020 was een
zeer warm jaar, een zeer droog jaar, maar
het belangrijkste was het tijdstip van de
oogst. Voor de oogst was het zeer koud en
zeer warm en zo hadden we een zeer fijne
fruitigheid in de 2020 vintage. Deze Rubin
Carnuntum is alleen Zweigelt, zeer goed
fruit van wilde kersen, goede balans over het zuur
en de tannines, houdt een zeer goede frisheid in het
glas en ook in de neus. Rubin Carnuntum is een wijn
om nu gewoon te drinken, maar ook met een goed
potentieel om langere tijd te rijpen in de kelder of de
vinotheek voor de komende tien jaar.”
De donker robijnrode Weingut Robert Payr 2020
Carnuntum DAC Rubin Carnuntum openbaart een intense neus van braambes,
zwarte bes en kers, met een hint van vanille
en zoethout. In de mond fris, vol en fruitig,
bessenfruit en fijne, rijpe tannines. Discreet
fruitzoet in de lange, minerale afdronk. Opgediend tussen 16 en 18°C een ideale begeleider
voor wild, lamsvlees en kort gebraden rood vlees.
Op dronk, maar kan nog 10 jaar rijpen.
Carnuntum DAC
“We hebben de DAC in 2019 gekregen en het was
een lang proces vanaf de oprichting van de Rubin
Carnuntum (1992) tot 2019 om naar de DAC te
gaan. We hebben Gebietswein (regionale wijn) voor
de witte wijnsoorten Veltliner, WeiBburgunder en

Illustratie 17 Weingut Artner

Chardonnay, en blends tot 70%. Voor de rode wijnen
hebben we de Zweigelt en de Blaufränkisch en ook
blends tot 70%. We gaan naar de piramide waar je
de volgende stap van de categorie van de Ortswein
(dorpswijnen) kunt zien. Dus proeven we er een
paar in de volgende reeks. Ze liggen in Stixneusiedl,
Göttlesbrunn, Höflein, Hainburg, Petronell en Prellenkirchen. Dan hebben we de Riedenwein (single
vineyard), dan hebben we sinds 2018 Erste Lagen
van de 1 ÖTW-wijnen. Het volgende gezicht zijn de
potentiële, volle wijnen met frisheid en complexiteit
en een goed verouderingspotentieel. Een fles Zweigelt van 10-15 jaar zal nog altijd fris en recht zijn,”
licht Peter Artner toe.
Reeks 2 op de proefbank
Flight #2
• 2019 Höflein Carnuntum DAC,
Weingut Artner
• 2018 Göttlesbrunn Carnuntum
DAC, Göttlesbrunner Zweigelt
Reserve Bienenfresser ©
De tweede reeks vergelijkt 2 dorpen:
Höflein door Peter en dan Bienenfresser uit Göttesbrunn door Johannes Pitnauer.
“De eerste jaargang Weingut Artner Cuvée Barrique
is gebotteld in 1984. Het was altijd een blend tussen
Zweigelt en een beetje Blaufränkisch. In de loop der

jaren kregen we ook steeds meer Merlot en dat is voor ons de typische wijn
om te vergelijken met eten. Het is een
gastronomische wijn. Het is een glas
voor elke dag. De wijngaarden liggen
rond Höflein. We hebben de wijn gevinifieerd in roestvrij staal, 14 maanden
opvoeding in barriques en 18 maanden
na de oogst gebotteld.” “Hij heeft een
mooie kruidigheid in de afdronk. Hij
heeft veel structuur en wat ik erg koester, is de zuurgraad, die typisch is voor
Zweigelt en die komt in deze wijn ook
duidelijk naar voren,” vult Marc Almert aan.
De donker robijnrode Weingut Artner 2019 Höflein
Carnuntum DAC geurt delicaat naar
aalbes en zure kers. In de mond met
zachte tannines en mooie zuurstructuur, sappig, vol en harmonieus. Zure
kers in de lange afdronk.
Johannes Pitnauer stelt de Bienenfresser voor. “Wat
we nu in het glas hebben is 2018 Bienenfresser Göttesbrunn Zweigelt. Waarom hebben we de vogel op
het etiket? Carnuntum is een vrij jong
rood wijngebied en mijn ouders zijn met
wijn maken begonnen in vrij moeilijke jaren met het wijnschandaal (nvdr. in 1985,
waarbij wijnen handmatig zoeter werden
gemaakt) om de hoek en ze wilden het
heel warm klimaat hier laten zien. Door
het wijnschandaal waren de mensen zeer
geïnteresseerd om te weten waar de wijnen vandaan kwamen, want de strubbelingen tussen de verdelers waren zeer moeilijk. Het was dus een zeer goede tijd voor
jonge mensen om nieuwe segmenten op
te bouwen en in die tijd vonden ornithologen de bijeneter, de ‘Merops apiaster’ in ons dorp, in de oude
grindgroeve. Dit was een zeer fraaie vogel, zeer exotisch, zeer warm klimaatminnend, die speciale grond
nodig heeft, om in zijn nest te nestelen. 2018 is derde
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jaargang van deze wijn. We hebben verschillende locaties rond Göttlesbrunn. Een van de belangrijkste is
Bärnreiser, maar we hebben ook een beetje Zweigelt
van Hagelsberg, Haidacker en Kräften. In deze wijn
vinden we zeer frisse aroma’s. Hij is sappig, hoge
rijpheid, maar hij is droog, er is geen restsuiker. “ Hij
laat de belangrijkste aroma’s en belangrijkste smaken van Zweigelt zien, kers. Kersen paart goed met
zuurgraad,” vult Marc aan
De dieprobijnrode 2018 Göttlesbrunn
Carnuntum DAC, Göttlesbrunner Zweigelt Reserve Bienenfresser © geurt intens naar kersen en een hint van rode bes
met tonen van vanille en chocolade. In de
mond met een romige structuur fluwelige
tanines, sappig en elegant. Lange, milde
afdronk. Te serveren tussen 16 en 18°C
bij wild, gevogelte, rundvlees en harde kaas.

WIJN VAN BELGISCHE BODEM

De Belgische wijnbouw zit in de lift. De totale Belgische wijnproductie van 1.853.034 liter in 2020 benaderde die uit
het topjaar 2018. Het aantal wijnbouwers steeg sterk in 2020, met meer dan een kwart. In 2020 werden maar liefst
198 wijnbouwers geregistreerd tegenover 154 in 2019. Dat gaat over zowel professionele als amateur wijnboeren. In
totaal werd in België maar liefst 587 hectaren gebruikt om wijn te verbouwen. Slechts 14 producenten bezitten meer
dan 10 hectaren grond. Elk nummer van Wegwijs stellen we één wijn van Belgische terroir voor, die de wijnconsument zal toelaten zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.
Wijndomein Nobel Rosé 2020
Locatie: Wijndomein Nobel, Denen 33, 9080 Lochristi, België
Provincie: Oost-Vlaanderen
Appellatie: Vlaamse Landwijn – Wijn met Beschermde Geografische Aanduiding
Druivensoorten: Pinot Noir, Cabernet Cortis, Zweigelt en Auxerrois
Gastronomie: aperitief, zeevruchten, vis en gevogelte, Oosterse keuken, fijne vleeswaren
Prijsindicatie: 15,95 euro (75 cl)
Wijnbouwers Joris Van Duffel en zijn echtgenote Laurence De Kerpel verbouwen in Denen 33 te
Lochristi op zandige grond met kiezels 8,5 hectaren wijngaard op Wijndomein Nobel. De voormalige
bloemisterij van oud-burgemeester Jean De Schrijver werd in 2008 aangekocht. Sinds de eerste aanplant van 1.970 wijnstokken (4 wijnrassen) in april 2012 met een eerste productie van 6.000 flessen
omvat de wijngaard 37.000 wijnstokken, waarvan 11.500 nieuwe wijnstokken in 2022 en een productie zonder de nieuwe
aanplant van 25.000 flessen. 5,5 hectaren met 16 wijnrassen zijn in productie.
In de rosé is de hand van Olivier Verhelst, oenoloog in de Bergerac Frankrijk (Château Les Donats), waar te nemen. De
druiven voor de Rosé 2020 werden in september geoogst, gekneusd en geperst. De rosé werd gemaakt zonder schilweking, wat een delicaat gekleurde rosé oplevert. Van deze Nobel Rosé 2020, een gastronomische rosé, werden er circa
3.600 flessen geproduceerd. De totale productie bedroeg in 2020 22.000 flessen en het slechte jaar 2021 met circa 11.000
flessen. “Dit jaar hebben we 3 hectaren extra aangeplant. In de nabije toekomst willen we de kwaliteit op peil houden en
verbeteren en enkele nieuwe producten maken, zoals mousserende wijn, weliswaar in beperkte mate,” besluit Joris Van
Duffel.
Wijndomein Nobel Rosé 2020
Nobel Rosé 2020, lot nr.05, ontplooit in de neus delicaat rood fruit met aroma’s van wilde aardbeien, aalbes, zure kers
en hints van snoepjes. In de fruitige mond met lichte en frisse textuur en levendig. De frisse zuren geven deze blend van
Pinot Noir, Cabernet Cortis, Zweigelt en Auxerrois de nodige speelsheid. De afdronk bekoort deze jeugdige roséwijn met
een goede lengte met hints van grapefruit en aalbes. Op mooie zomeravonden, koel te serveren tussen 8 en 10°C, is dit een
ideale metgezel onder vrienden, ook heerlijk bij een zomerse salade, zeevruchten, vis en gevogelte, Oosterse keuken,

fijne vleeswaren of als aperitief.
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Sleeplife® is exclusieve dealer van

-50%
TOT

T.E.M. 31/07

SOLDEN

matrassen - boxsprings - lattenbodems - hoofdkussens - beschermers - dekbedden - bedtextiel

Sleeplife® Gent-Oostakker

Antwerpsestwg. 1124
T. 09 355 98 01

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate
Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u
Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

Tijdens de solden open op zondag van 14u – 18u
Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken - Extra parking bij WELDA
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64

9070

Nr. 124 - Juli-Augustus 2022

