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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

Kermis & Koers Heusden
geslaagd. Blz 10 - 13

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

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

Argenta Destelbergen

ALLE
SNOEIWERKEN

Zakenkantoor Van Laere bvba
DENDERMONDESTWG 447 | DESTELBERGEN
Tel. 09 228 60 84
ON 0477.448.153 | OOST-VLAANDEREN

AFZAGEN, INKORTEN,
VORMSNOEI ALLE BOMEN

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 : 20 euro
Wassen, snit en brushing : 32 euro

Opnieuw wielerkoers
in Destelbergen. Blz 23

Aan huis: +7 euro

MONDO
DESTELBERGEN

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

09 37 37 500

BEL 0477 57 21 86

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

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

- 5 EURO
MONDO

DESTELBERGEN

BIJ AANKOOP VANAF 20 EURO

Public
(niet geldig voor bestellingen aan huis)
BRENG DEZE KORTINGSBON MEE
EN KRIJG 5 EURO KORTING
Maximum één bon per bestelling.
Enkel geldig in Pizza Mondo DESTELBERGEN.
Niet cumuleerbaar met andere promoties of
kortingen.

ON 0479.256.808

Wij maken vrijblijvend een analyse van uw verzekeringen

09 210 9001
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ZOEKERTJES

Lees o.a. in dit nummer...
• BenoitTorcq is ambitieus.......................................... 5
• Interclub bij TC Racso............................................... 7
• Verslag Heusdenkoers.............................................. 10
• Carpoolparking bewijst zijn nut.............................. 12
• Oldtimertreffen overtreft alle vorige edities.......... 14
• Veel jubilarissen gevierd tijdens de zomer............. 19

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
Vier stoelen, 100 euro. Afspraak om
af te halen (cash): 09-229 14 66

• Jaarmarkt ook met paardenkeuring....................... 22

TE KOOP
Koersfiets, maat 56-Shimano
Ultegra-Mavic wielen. Prijs 420
euro. Tel 0486-478002   Destelbergen.

• Leven in de Kollebloem............................................ 26
• Heusden is fier op priester Mathias Dick................. 27
• SportYves tegen kanker was succes......................... 30
• Stroppendragers uit onze gemeente...................... 32
• Jeanette De Kuysscher werd 103............................. 37
• Juf Bieke met pensioen............................................ 38
• Kennismaking Turnclub Athena ............................. 39
• 50 jaar DSMG............................................................ 40
• Verzamelclub De Draak start nieuw seizoen.......... 41
• Wat weten we van 9070........................................... 46
• Charlotte kandidaat Miss België.............................. 48
• Onze vaste wijnrubriek............................................ 58
En nog veel verenigingsnieuws verspreid in deze editie.

Werken mee aan ‘Wegwijs9070’
Jan Callebert
Verantwoordelijke uitgever
Algemene coördinatie
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be
zet-werk@telenet.be

GEZOCHT
Heeft iemand nog een originele leesplank in hout
met houten letters? (Aap, Noot, Mies, Wim, Zus....).
Contacteer mij: 0496-336579
GEZOCHT
Ik zoek een opvouwbare lichtgewicht rolstoel eventueel met hulpmotor. Wie kan mij helpen? Contact
0479-941983

9070
Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Jeroen Callebert
Medewerker layout
info@dewegwijs.be

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

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist

TE KOOP
Tuingerief (electr. Tafel
BBQ, accessoires. Bouwgerief allerlei. Baby-materiaal,
driewielertje,
kinderkledij, schoolgerief
(verpleegkunde, boeken
en kledij), Op afspraak:
09-230 44 88

TE KOOP
Inboedel te koop wegens overlijden. Meubelen,
staanlamp en klein gerief. Stofzuiger AEG + stofzuigzakken 9m oud, nieuw 134 euro weg voor 50 euro.
Contact 0475-821450.

TE KOOP
Damesfiets BATAVUS,
perfecte staat, aluminium frame, Shimano
versn., weinig gereden.
Prijs 295 euro.
Tel 0477 442529

Veel leesplezier!

TE KOOP
Herenfiets BATAVUS, perfecte staat, aluminium frame,
Shimano versn.,weinig gereden. Prijs 295 euro.
Tel 0477 442529

Editie Sint-Amandsberg

TE KOOP
Hoeksalon.
Afmetingen
4m x 3m, korte zijde 2m.
Drie jaar beperkt gebruikt.
Zo goed als nieuw. Wegens
verhuis. Bijhorende salontafel is ook te koop (Zetel +
salontafel voor 900 euro).
Ophalen in Wachtebeke –
leveren kan bekeken worden mits vergoeding.
Contacteer me op 09/228.59.86
TE KOOP
Bedsprei (gehaakt), 2,40x2,40m: 70 euro; bedsprei
(gehaakt) 2mx2m: 50 euro, aanhangfiets: 40 euro.
Tel. 09-228 63 26

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

9070 Destelbergen

0495-36 94 85

www.edm-r.be

info@edm-r.be

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

102-jarige Elvira Claeys overleden
Elvira Claeys (°11-2-1920, Heusden)
was de eeuwelinge die pech had bij
de viering van haar eeuwfeest, en
door corona ook haar 101e en 102e
verjaardag nauwelijks kon vieren

met publiek. Ze verbleef de laatste
jaren in het Panhuyspark, maar was
een echte Heusdense. In haar jeugd
werkte ze nog bij Royal Axminster,
maar nadat het bedrijf stopte, werd

ze verkoopster van schoenen in een
winkel in Gent. Ze was lang gehuwd
met Gaston Vanlerberghe met wie ze
een slagerszaak in de Tramstraat had.
Ze heeft nog één zoon Walter. Elvira werd in alle intimiteit begraven. –
(D.D.)

Elvira Claeys overleed op 9 augustus.

Te koop
in Heusden
• Charmante woning
met 3 slaapkamers
• Gezellige tuin
• Aparte garagebox
• EPC: 288 kWh/m²
• Richtprijs: 350.000 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

Nr. 125 - September 2022
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Lachclub Destelbergen
start na 2 jaar terug op elke
eerste zondag van de maand om 11 u
in de muziekschool Destelbergen,
in de Kerkstraat.
We starten normaal
terug op 2 oktober 2022

Oproep aan de bevolking !

Openingsuren
Politie Destelbergen

Geregeld hebben we in onze gemeente jammer genoeg te kampen met inbraken in
woningen en/of voertuigen. Graag richten we een oproep om bij verdachte handelingen of voertuigen onmiddellijk de centrale 101 te bellen en niet de wijkpolitie.
Politie 101 stuurt een interventieploeg uit die de inbrekers hopelijk op heterdaad kan
betrappen. Uw medewerking is van groot belang om dit probleem aan te pakken.

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

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

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

Li-O

s

product

GROOTHANDEL
Li-0=

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

Chloorstabil 30 kg

29,95 euro,

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

Jonge Destelbergenaar haalde tennisfinale in Tunesië

Benoit Torcq (16) is terecht ambitieus
De zestienjarige Benoit Torcq, zoon van CD&V-gemeenteraadslid Alain,
is een tennisspeler met toekomst.
In de nationale ranking van de juniores staat de speler van TC Racso klaar
om in oktober een A-ranking te beko-

men, waarbij hij kan toetreden tot de
50 best gerangschikte spelers van België. Het is een stap die hij nog moet
zetten, nadat hij in juni op
een Internationaal tornooi
van ITF in het Tunesische
Bizerte de finale van het
enkelspel J5 mocht spelen.
Hij verloor van de Italiaan
Edoardo Santoni met 4/6,
7/5 en 2/6. In de halve finale had hij voordien wel
een andere Italiaan, Ludovico Vaccari geklopt na 6/1,
5/7, 6/1. In Carthago won
hij bovendien de finale in
het dubbel J4 samen met
collega Remi Heldenbergh
(Brughia). Benoit werd er
gecoacht door trainer Tom
Beernaert. Benoit is nog
maar 16 jaar. Hij speelt
in zekere zin boven zijn
leeftijd want staat in de

internationale ranking nr. 658 van de
wereld, met als doelstelling tegen eind
dit jaar de top 200 binnen te duiken.
Van zijn leeftijdsgenoten in de juniorescategorie is hij nu nr. 5 van België op
het internationale circuit (ITF). In het
Belgian circuit raakte Benoit Torcq in
de kwartfinale in K. Brandt TC, Tenkie
Park, TC Alken en de achtste finales in
TC Olen en Lommelse TC. Hij speelde
ook de ITF-finale in Hasselt. – (D.D.)

Benoit Torcq samen met trainer Tom Beernaert.
(repro D.D.)

Maatwerk is ons vak, reeds 3 generaties lang !

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

Tel. 09/230.65.36
Steenvoordestraat 43 - 9070 Heusden - info@bracke-interieur.be
www.bracke-interieur.be - www.facebook.com/MaatwerkBrackeInterieur
Nr. 125 - September 2022
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Win een ‘dinner-dance 2 personen’ t.w.v.
160 euro, bij De Lage Vuurse
of maak kans op waardebons (30, 25, 15, 10 euro) van Pizza
Mondo Destelbergen, Etna pizzeria, Bistro Céline, Friethoeveke,
Restaurants Verseau, Hof van Heusden, ‘t Braemhof, The Cave,
De Lage Vuurse, Bistro-B en ook van Lingerie Het Vijgeblad,
Lingerie Aphrodite, Bloemisterij Poelman-Vandevelde, De Korf
beleefwinkel, Broodjeszaak Huis Desmet
De wedstrijd loopt SAMEN met het boekje
WegwijsNoord, dat in Sint-Amandsberg
wordt uitgedragen.
We vroegen aan enkele tientallen lezers
om een vraag te beantwoorden. En het is
dan aan jullie om het PERCENTAGE van de
antwoorden te raden.
Ingeval er een ex-aequo is bij twee of
meer deelnemers, is er nog altijd één
schiftingsvraag: hoeveel mensen hebben
deelgenomen aan de wedstrijd (opgelet:
de wedstrijd is dezelfde in de twee
regio’s).
Deelnemen bij voorkeur online: www.
dewegwijs.be, klik daar ‘wedstrijd’ aan.
Je kan ook nog altijd deelnemen via mail,
stuur dan uw antwoorden naar
info@dewegwijs.be.
Vermeld de 3 antwoorden EN
schiftingsvraag, en vergeet niet uw naam,
adres én telefoonnummer te vermelden
anders is uw deelname ongeldig.
Of vul het formulier hiernaast VOLLEDIG in
en stuur het op.
Opgelet: zowel online, via mail als met de
post moet uw deelname UITERLIJK OP
10 SEPTEMBER bij ons binnen zijn. Adres:
Wedstrijd Wegwijs
Ivonna Nevejanstraat 30
9041 Oostakker

We vroegen aan onze lezers:
Hoeveel keer per jaar ga je naar de kust?
A. 1-2 keer
B. 3-5 keer
C. Meer dan 5 keer

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

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

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

Vul de drie vragen hiernaast in
(percentages) + de schiftingsvraag.
En ook uw gegevens hieronder. Knip
uit en stuur uw formulier tijdig naar
ons adres (zie hiernaast). Niet volledig
ingevulde formulieren worden als
ongeldig beschouwd.

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

Wegenwerken
In de Haenhoutstraat hebben tot 2 september nutswerken plaats. De werken
verlopen er gefaseerd, de hinder wordt
per huisnummer aangepakt. Fietsers
moeten een lokale omleiding volgen.
Op de hoek van de Houtstraat en Petegemstraat wordt een fietspad aangelegd en de rijbaan geasfalteerd in
de periode die eindigt op zaterdag 3
september.
Er is tijdelijk geen verkeer mogelijk
voor automobilisten. Er is wel een lokale omleiding via de Veldekensstraat en
Schaessestraat. Plaatselijk verkeer, fietsers en voetgangers kunnen wel door.
Normaal worden de buurtbewoner
door de aannemer verwittigd per brief.
Achter het terrein van FC Destelbergen
wordt een nieuwe tennishal gebouwd
door TC Racso. Die werken zorgen mogelijks voor lokale hinder in de Bergenmeersstraat tot vrijdag 23 december.
– (D.D.)
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Acht keer kampioen van Oost-Vlaanderen interclub bij TC Racso!
Als grootste tennisclub van het land (inzake aantal leden) heeft TC
Racso uiteraard ook veel belang bij een goede uitstraling op het
competitieve vlak. Na twee jaar onderbreking door de gekende Covidperikelen werd er in het voorjaar van 2022 opnieuw volop gestart met
interclub tennis bij TC Racso.
Je mag dat ook ruim nemen, want er werden flink wat wedstrijden gespeeld, uiteraard gespreid over vele weken. We legden
ons oor even te luisteren bij verantwoordelijke clubwerking Geert De Lepeleer.
“De club schreef 17 regionale en 3 nationale ploegen in bij de volwassenen en 15
regionale en 5 nationale ploegen bij de
jeugd. Bij de volwassenen werd voorkeur
gegeven aan ploegen die reeds voor Covid actief waren in interclub, en aan het inpassen bij de volwassenen van spelers die
overkomen uit de jeugd. Vooral in de re-

gionale interclub bij de volwassenen was
TC Racso heel succesvol dit voorjaar. Niet
minder dan 7 ploegen behaalden de finale
en 5 ploegen werden kampioen van OostVlaanderen”.
Bovendien werd in de open reeks bij de heren 4 de ploeg van kapitein Jules Morias
kampioen. De ploeg van kapitein Arnoud
Persoon behaalde de titel in de heren 35/4.
Bij de dubbelinterclub waren er maar liefst
3 titels weggelegd voor TC Racso. De ploeg
van kapitein Raf Joos was de sterkste in de
reeks dubbel heren 60-3. Bij de dubbel dames 50-3 stond er geen maat op de ploeg
van kapitein Rita Van Den Berghe en Veroniek Willaert leidde de Racso-ploeg naar
de titel in dubbel gemengd 50/60-3. Deze
vijf ploegen spelen vanaf eind augustus de
intergewestelijke eindronde met als inzet
de Belgische of de Vlaamse titel.
In de open reeks bij de dames 3 moest de
ploeg van Eline Van Severen in de finale
de duimen leggen tegen Den Bruel en bij
de dames 5 verloor de ploeg van Sofie Van
Rossom na een zeer verdienstelijk parcours
de finale tegen Sterrenbos.
Bij de jeugd waren er schitterende prestaties van alle jeugdploegen in de hoogste
nationale 1 reeks, waarbij er heel dikwijls
gespeeld werd tegen jongens of meisjes
die een jaar ouder waren. Er is dus zeker
een solide basis om ook hier volgend jaar
verder te oogsten.
In de regionale interclub waren er bij de
jeugd drie titels, meer bepaald voor de
U9.2 (Jack, Gilles) en zowel bij de jongens (Louis, Loïc, Robbe en Simon) als bij

de meisjes (Hanne, Elissa en Elena) voor de
U11.2. Ook zij gaan naar de Vlaamse eindronde eind augustus.
In de nationale interclub wist de eerste
ploeg van de dames in de hoogste divisie net de verplichte degradatie te ontlopen nadat de ploeg had af te rekenen met
tal van blessures en onbeschikbaarheden
van studerende of internationaal spelende speelsters. In derde nationale wist de
herenploeg van kapitein Nathan Weyne
door te stoten naar de kwartfinale van de
nationale eindronde in het najaar.
De drukke interclubperiode werd feilloos
in goede banen geleid door een vlotte samenwerking tussen Joost Van Outryve (interclubverantwoordelijke jeugd) en Bart
De Laender (interclubverantwoordelijke
volwassenen), die tevens ook de algemene
coördinatie op zich nam.

Nr. 125 - September 2022
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Kapsalon
Jessica
Admiraalstraat 20 - 9070 Destelbergen
09-238 22 60 of 0497-309871

Ook via fb
of mail jessicavervust@hotmail.be

DAMES - HEREN - KINDEREN
OPENINGSUREN:
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
De groepsfoto van de vrijwilligers die een
bedankingsfeest kregen aangeboden. (HVH)

300.000 anti-coronaprikken gezet…

430 vrijwilligers van twee vaccinatiecentra gevierd
In Serskamp had op een zaterdagavond in juli een groot
bedankingsfeest plaats voor alle vrijwilligers van de twee
vaccinatiecentra in Wachtebeke en Wetteren. Enorm veel dank
en hulde van verschillende sprekers, waaronder de Wichelse
gastburgemeester, waren hun deel. Coördinerend arts Marc
Verstraeten hoedde zich wel voor een eventuele nieuwe coronagolf.
De overkoepelende Eerste Lijns Zone
(ELZ) Scheldeland die acht gemeenten
vertegenwoordigt, maakte er een balans op. “Er zijn 300.000 prikken gezet
met 656 medewerkers waarvan 430 vrijwilligers die allen samen 100.000 uren
presteerde. We staan nu klaar voor een
vierde of vijfde prik waarbij in de eerste
plaats gekeken wordt naar de 80-plussers”.
Van Destelbergen en Heusden waren
er maar liefst 65 vrijwilligers die zich al
die tijd hebben ingezet voor het vlotte verloop. Niet alle medewerkers waren op het bedankingsfeest, maar er
waren toch flink wat inwoners van onze gemeente afgezakt voor een leuk samenzijn. Een van hen was ere-schepen
André De Groote uit Heusden, die vaak
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ging helpen in de Provinciale sporthal in
Wachtebeke. Maar er waren ook inwoners die een handje toestaken in Wetteren, ook al kwamen daar de inwoners
van Destelbergen niet voor hun eerste,
tweede of derde prik.
“We smeedden vriendschappen voor het
leven”, klonk het bij alle vrijwilligers op
het groot dankfeest in Serskamp. Van
de 430 daagden er maar liefst een 350
op, naast een delegatie van het ‘medisch
korps’ dat indertijd ook 230 man telde.
Iedereen werd meer dan in de bloemen
gezet. Gastburgemeester Kenneth Taylor
van Wichelen, geflankeerd door de Wetterse ex-burgemeester Alain Pardaen,
sprak in naam van de burgemeesters
uit Wetteren, Laarne, Melle, Merelbeke,
Wachtebeke, Lochristi en Destelbergen.

‘Onze 430 vrijwilligers, dàt waren de ambassadeurs van de coronabestrijding.
Ontzettend bedankt voor jullie inzet’.
De aanwezigen werden getrakteerd op
een uitgebreide receptie, een mooi buffet en een dansavond. ‘Maar’, knipoogde coördinerend arts Marc Verstraeten
uit Wetteren, ‘laat ons vanavond toch
niet te intiem zijn, de nieuwe cijfers zien
er niet goed uit. Er komt een 5de dosis
voor de woon-zorgcentra en 80-plussers
en een tweede booster voor de meeste
andere anderen’.
Grote vaccinatiecentra zullen er wellicht
niet meer komen, ‘misschien moeten we
denken aan een soort vaccinatiecentrum
‘light versie’ per politiezone’. Alle inwoners van de 8 gemeenten binnen de ELZ
kunnen intussen nog altijd terecht in het
testcentrum van Merelbeke.
Het was ook ELZ die het grote feest op
poten zette als eerbetoon voor de tomeloze inzet van de afgelopen maanden,
samen goed voor 100.000 gepresteerde
uren en 300.000 prikken. “Een ideale gelegenheid ook om de herinneringen te
delen en te klinken op de vriendschappen”. – (H.V.H./D.D.)

Verwarmen zonder zorgen,
op maat van je huis
“Een warm huis zonder verrassingen? Da's echt
genieten. Zeker als ik voor jou de perfecte
kachel mag zoeken. Ook de plaatsing, onderhoud en herstelling neem ik voor mijn rekening. En wist je dat een pelletkachel ook een
verstandige keuze is? Want de nieuwste
modellen stoten amper fijn stof uit. En de prijs
van hout en pellets? Die is best ok! Dat is pas
echt verwarmen zonder zorgen.
Morial zal zich voortaan focussen op kachels
en haarden en de daarbij horende service.
Daarom verandert de naam, Morial wordt
TiFIRE.
Kom langs bij TiFIRE voor meer informatie en
advies op maat.”

wordt

Houtkachels & houthaarden

Pelletkachels & pellethaarden

www.tifire.be
info@tifire.be | 09 355 94 27
Wegens verbouwingen verhuizen we vanaf
september naar een nieuwe locatie.
Nieuw adres: Warandelaan 1, 9230 Wetteren
Huidig adres: Antwerpsesteenweg 891, 9041 Gent
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71ste Heusdenkoers werd snelle wedstrijd

Iedereen hoopte op Iljo Keisse, maar het werd Tom Van Asbroeck!
De 71ste Heusdenkoers werd opnieuw een voltreffer. Een volle dag
ambiance gevuld met vooraf een pré-koers receptie in Hof ten Bosse
voor de sponsors en genodigden, en afgesloten met een après-koers
op de Heusdense Kouter. Even kort samenvatten…
In Hof ten Bosse nam de jarige voorzitter
Fred Hamerlinck eerst het woord, om de
sponsors te bedanken voor hun medewerking aan de organisatie. Fred was terecht
fier dat na twee jaar onderbreking opnieuw
kon uitgepakt met Heusdenkoers, in de
volksmond ook gekend als het wereldkampioenschap van de kermiskoersen. Zijn dank
ging gepaard met een ruiker bloemen aan
burgemeester Sierens en provinciegouverneur Carina Van Cauter. Onder de aanwezigen zagen we ook minister van Financiën
Vincent Van Peteghem en ex-deputé Sander
Vercamer en oud-burgemeester De Pauw.
Burgemeester Sierens benadrukte het be-

Praatcaféfeestzaal

lang van Heusdenkoers, want na een onderbreking van twee jaar was de nood aan
een mooie wielerkoers zeker op zijn plaats.
Klokslag 14 uur werd dan in de Veerdreef
aan de H.Kruiskerk de startvlag gehesen
voor de wedstrijd die zoals aangekondigd
op een nieuw uitgetekend parcours moest
worden betwist. Versta daaronder de kasseitjes van de Wellingstraat, en de bruggen
over de R4 die voor een lichte moeilijkheidsgraad of eventuele schifting konden
zorgen. Het was meteen duidelijk dat de
renners er zin in hadden. Er werd gekoerst
aan een gemiddelde snelheid van ruim 47

km per uur over zo’n 21 ronden of ongeveer 175 km. Het werd een spannend wielerspektakel in Heusdenkoers, met zo’n dik
150 renners aan de start. De spanning werd
in de laatste ronden nog opgevoerd toen
het zevental koplopers om beurten demarreerde om alleen weg te geraken. Hun
namen? De lokale Iljo Keisse, die fel werd
aangemoedigd, streekrenners Oliver Naesen, Tom Van Asbroeck, Gijs Van Hoecke,
Brent Van Moer, Ayco Bastaens en de enige elite-zonder-contract Abram Stockman.
Iljo Keisse had duidelijk zijn zinnen op deze wedstrijd gezet, want al in de eerste ronde sleurde de Quick-Step-renner op kop van
het peloton om een schifting door te voeren. Zijn voorbeeld werd meteen overgenomen door Oliver Naesen, en na drie ronden
was het zelfs Laarnenaar Edward Theuns
die alleen aan het commando verscheen.
Blijkbaar zat hier een pact achter van de
voornaamste profs, want nog voor de wedstrijd halfweg was vormde zich al een grote
voorwacht met allemaal namen van renners

De Matroos
Wij verwelkomen jullie met open armen na de Corona maatregelen!

FEESTZAAL TER BESCHIKKING
Check ons op:

www.dematroos.be

MAGERSTRAAT 13 - 9070 Heusden
info@dematroos.be - Tel : 09/230/48/72
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die lid zijn van de grote wielerteams: Keisse,
de broers Naesen, Van Hoecke, Theuns, Van
Moer, Bastiaens, David Van Der Poel, Huys,
Devriendt tot zelfs de Albanese kampioen
Sefa Yiber en ook zeker een dozijn elitezonder contract genre Baugnies en Caethoven. Met alle respect maar door het hoge
tempo werd het koersveld meteen in twee
getrokken, met vooraan alle mogelijke favorieten, want al snel volgde de helft van
het wielerveld op twee, later zelfs ruim drie
minuten.
Vooraan werd steeds sneller gereden tot
er in het slot een zevental overbleef zoals hierboven beschreven. De supporters
konden de koerswedstrijd op enkele grote
schermen volgen, en het werd steeds meer
duidelijk dat Iljo Keisse, Oliver Naesen, Tom
Van Asbroeck, Gijs Van Hoecke en Brent
Van Moer getipt werden voor de zege. De
bookmakers waren duidelijk in de weer op
hun krijtborden om de eventuele winstkansen snel aan te passen. Keisse stond hoog
aangeschreven, maar toen hij plots met een
lekke band kreeg af te rekenen zag je toch
supporters ontgoocheld aan de nadarhekken staan. Maar een sportbestuurder piloteerde de onfortuinlijke Keisse alsnog
terug, daar waar wij toch van mening waren dat men vooraan ook niet op volle kracht was doorgegaan. Dus Keisse kon

mogelijk nog winnen, maar ondanks pogingen van Van Hoecke, vooral Naesen, Van
Asbroeck en de echt pittige Abram Stockman bleven de zeven samen. Het werd een
langgerekte spurt die al begon op het einde
van de Tramstraat, maar die netjes werd gewonnen door Tom Van AZsbroeck voor Oliver Naesen en Iljo Keisse. De drie mochten
na afloop op het podium dat behalve door
de renners ook nog werd bevolkt door de
‘kern’ van Heusdenkoers en een pak politiekers, onder andere Egbert Lachaert en Herman De Croo. Maar heel leuk zowel Naesen
had zijn amper één maand oud dochtertje
mee, en winnaar Tom Van Asbroeck zelf zijn
hele gezin. Tja de vreugde mocht duidelijk
gedeeld met het flink aanwezig publiek.
En dan moesten we nog naar de aprèskoers. Geloof ons, we waren echt moe en
hadden geen meter gefietst! Maar we waren ook niet alleen. En voor wie zou twijfelen: de renners vonden het parcours
selectief en prima. Dat was dus een hele geruststelling. – (D.D.)

Fem Van Empel wint dameskoers
De dameskoers op zaterdag kreeg dit keer liefst 107 rensters
aan de start. Dat was een pak meer dan organisator Klaver 7
voor mogelijk had gehouden. Met twee nationale kampioenen, Kim De Baat en belofte Hélène Hesters, en vooral flink wat
buitenlandse renners (denk aan Nederlandse dames) had men

duidelijk een goede bezetting. De dames reden, in vergelijking met
hun mannelijke collega’s in Heusdenkoers in
de andere richting.
De moeilijkheidsgraad
was dezelfde, maar de
schifting werd hierdoor
nog sneller doorgevoerd. Een tempoversnelling van de Amerikaanse Holly Breck zorgde er voor dat alleen Fem Van Empel
en Mariek De Groot van onze noorderburen meegingen in dé
ontsnapping van de dag. De drie werkten zo goed samen dat
ze een goede kloof bijeen fietsten. In de achtergrond kwam
kampioene Kim De Baat in een bocht ten val, en moest met de
ambulance weggevoerd worden.
De drie vooraan verdeelden de premies, maar als het op spurten
aankwam viel niks te ondernemen tegen Fem Van Empel die gemakkelijk De Groot en de uitgebluste Breck versloeg. Jesse Vandenbulcke regelde de peletonspurt voor Mieke Dockx. – (D.D.)

Het podium van de dames. (D.D.)
Nr. 125 - September 2022
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Carpoolparking bewijst duidelijk zijn nut
en krijgt een snel-laadstation!
De carpoolparking die drie jaar geleden werd aangelegd door Wegen en Verkeer
langs de Dendermondesteenweg en de R4 in Destelbergen, bewijst nu duidelijk
zijn nut. Niet dat de parking steeds volzet is, maar voor vrachtwagens is men
wel al aan de limiet gekomen. De carpoolparking wordt nu echt heel goed
gebruikt, en dat zal nog verbeteren als De Lijn later die beloofde extra buslijn
(lijn 23) tussen Destelbergen, Dampoort, Gent-Zuid, Merelebeke en Melle zal
lanceren. Want het is de bedoeling dat daar ook op termijn een opstapplaats
komt. Nu ligt er een opstapplaats op wandelafstand.
Schepen Vercruyssen gaat binnenkort ook
samenzitten met Fastned voor de installatie
van snelle laadstations voor elektrische wagens via zonne-energie.

12
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Wie enkele jaren geleden nog dacht dat dit
een nutteloze investering zou worden had
het dus verkeerd. Wegen en Verkeer heeft
het vooraf duidelijk goed ingeschat met

hun initiatief. Ze hadden daar overigens ervaring mee, want in Vlaanderen werden al zo’n
negentig carpoolparkings gerealiseerd door
AWV. Eentje daarvan ligt nu dus in Destelbergen. Zo werden in 2013 de braakliggende
gronden in de bocht van de oprit van de R4
(richting Melle/Merelbeke) aangekocht door
de gemeente en AWV. Pas in mei 2018 werd de
bouwvergunning voor het project verleend en
in november van dat jaar werd definitief het
startschot gegeven om de gronden bouwklaar
te maken. Tijdens die periode werd nog een
archeologisch onderzoek uitgevoerd, maar dat
leverde weinig meer op dan dat daar mogelijks
een oude begraafplaats was gevonden, maar
zeker niet archeologisch waardevol. Aannemer
Willemen Infra kon uiteindelijk van start gaan
op 11 februari van 2019 en dat resulteerde dus
al in juli ‘19 in een carpoolparking voor 161
auto’s en 12 vrachtwagens, plus een overdekte
fietsenstalling voor 44 fietsen. Op korte termijn moeten er nu ook enkele laadpalen voor
elektrische wagens voorzien worden weten
we van de schepen. Vermoedelijk zal dat met
Fastned zijn, maar de gesprekken moeten nog
gevoerd. Fastned is een Nederlandse uitbater
van o.m. gele laadstations die zonne-energie
opwekken.
Vrachtwagens kunnen op de carpoolparking
gebruik maken van een afgesloten ruimte, tegen een éénmalige vergoeding van 100 euro
waarvoor ze dan een badge krijgen die toegang verschaft. De 100 euro is een soort waarborg voor de badge, maar geldt wel jarenlang.
Voor vrachtwagens zit de carpoolparking vol
wist schepen Michaël Vercruyssen ons te vertellen, maar er is een wachtlijst. – (D.D.)

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

Van H.Kruiskerk naar Veilinghuis Maison Jules…

Kerk maar nu Veilinghuis in de kijker
tijdens Open Monumentendag
Open Monumentendag van 11 september staat dit keer in het teken
van het thema ‘duurzaamheid’, een hip thema waarrond de laatste
tijd veel te doen is binnen de erfgoedsector. Meedoen met het thema
op vraag van de stad Gent, komt het Veilinghuis Maison Jules in
de voormalige (maar ontwijde H.Kruiskerk) goed uit. Het gaf de
initiatiefnemers van het Veilinghuis de kans om eens te laten zien hoe
men de voormalige kerk toch nog wist te restaureren en op duurzame
wijze hebben verbouwd tot een veiling- en expositieruimte, maar met
respect voor de modernistische zaalkerk.
Heel wat zaken zijn aangepast, maar het
gebouw is volledig intact behouden met
het overluifelde inkomportaal, de betonnen klokkentoren en de vele kleurrijke
glasramen van Michel Martens. De kerk
mag dan na de hertekening van de Gentse parochies als kerk ontwijd en verkocht
zijn, het gebouw doet nog steeds denken
aan een kerk. De eigenaars van Veilinghuis Maison Jules hebben daar flink op

toegezien toen ze het gebouw op duurzame wijze hebben verbouwd tot wat nu
een veiling- en expositieruimte is.
“Wij hebben bij onze aanpak steeds aandacht gehad voor het interieur van het
gebouw, en dat willen we op de Open
Monumentendag koppelen aan onze kijkdagen die in het daaropvolgende weekend van 17-18 september zullen
plaatsvinden. Wij starten als op vrijdag 9
september met de kijkersdagen, want de
eerste verdieping met
een prachtig zicht op
de kerk en zijn glasramen zal dan compleet
afgewerkt zijn. Er is ook
een bar gemaakt en die
zal dan ook al geopend
zijn. Samen met de kerk
dus een dualiteit om er
even te vertoeven: het
gebouw als monument
bekijken, maar er ook
een kijkje nemen op de
expositieruimte van de
komende veiling”, ver-

telt mede-zaakvoerder Henk Dekeyser
van Maison Jules.
Goed om even te herinneren is in elk geval
dat de voormalige H.Kruiskerk tot stand
kwam nadat het Westveld in 1958 als een
zelfstandige parochie tot stand kwam,
waarvoor de voormalige kerkfabriek in
1959 een wedstrijd voor een nieuw ontwerp van een kerk uitschreef. Een oude
kleine houten kerk in de Nachtegaalstraat
was veel te klein geworden voor de steeds
groeiende wijk. Uiteindelijk werd het een
modernistische zaalkerk, ontworpen door
architect Paul Van Maele, in juli 1965 door
wijlen bisschop Van Peteghem ingewijd.
Uniek was dat er ook een crypte onder
de kerk werd gebouwd, die als weekkapel kon gebruikt. In 2018 besliste het bisdom Gent noodgedwongen om de kerk
te ontwijden en te herbestemmen. Er was
wel een beroepsprocedure voor de kerkelijke rechtbank nadat iemand zich tegen
de plannen had verzet. Maar in 2019 werd
het gebouw toch verkocht aan het veilinghuis Maison Jules uit Gent, opgericht
door de vennoten Jo Tondeleir (Gent) en
Henk en zoon Jeroen Dekeyser (uit Destelbergen). De nieuwe eigenaars, dat mag
benadrukt, hebben als buurtbewoners
steeds respect getoond voor het gebouw
op zich. Ze hebben ook inspanningen gedaan om het gebouw in zijn waarde te
behouden en ook bij de restauratie daar
echt wel rekening mee gehouden.
“Uiteraard kunnen we de Openmonumentendag van 11 september nu ook nog
koppelen aan de kijkdagen voor onze
septemberveiling. Wij beginnen met die
kijkdagen voor de kunst- en waardevolle
voorwerpen (o.a. Kunst in de kerk) die we
gaan veilen al op vrijdag 9 september”,
vertelt Henk Dekeyser.
Voor meer info zie ook www.maisonjules.
be – (D.D.)
Nr. 125 - September 2022
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Oldtimertreffen overtreft alle vorige edities in Heusden
Was het door de onderbreking van twee jaar, het voorspelde goede
weer of de naambekendheid van het oldtimmertreffen in Heusden?
De jongste organisatie op zondag 14 augustus overtrof alle vorige.
Vooral dan in het aantal deelnemers, maar ook inzake de belangstelling
was het ondanks het warme weer een heuse meevaller.
Je zag het al bij het ontbijt in de feesttent in de Zandakkerlaan, en het feit dat
er in laatste instantie nog tientallen deelnemers kwamen opdagen die niet vooraf waren ingeschreven. Organisator Guy
De Schuyter was uiterst tevreden met de
hulp van gemeentebestuur en de Gentsche Retrowielen voor hun inzet, want dit
is echt wel een organisatie waar veel tijd
werd ingestoken.
Al van in de vroege morgen stonden de
mooi blinkende oldtimers opgesteld in
de Zandakkerlaan en omgeving. Het begon met een kijkshow naar de blinkende
Bentley’s, Ferrari’s, Porsche’s, Mercedessen en een reeks 2 PK’tjes en een oude
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lijnbus van de MIVB die nog ritten verzorgde tussen Roeselare en Ieper en andere plaatsen in de Westhoek, maar ook
veel motoren en bromfietsen. We hebben echt alle modellen niet genoteerd,
die hebben de Heusdenaars zeker gezien.
Heupchirurg Koen De Smet uit de Zandakkerlaan had liefst drie knalrode oldtimers
van Resurf ingeschreven als thuisrijder. In
totaal waren er 210 oldtimers ingeschreven, maar in de loop van de namiddag
raakte bekend dat er zich nog zo’n vijftig
niet ingeschreven oldtimers hadden opgesteld in de buurt. Wie wel ingeschreven
was nam deel aan een toeristische rondrit
die via Laarne, Wetteren en Melle een lus
rondom Gent maakte met een tussenstop
in De Pinte, waar men pauzeerde aan het
complex Begonia voor een aperitief en
knabbeltjes. Leuk was dat daar door het
warme weer al enkele oldtimers de motorkap moesten openzetten voor afkoe-

ling, terwijl de chauffeurs zelf konden
genieten van een verfrissing. Let op het
werd geen rally, maar een goed uitgekiende toeristische rondrit langs de
Leieboorden, Latem en Afsnee die eindigde op de parking van AD Delhaize in
de Meersstraat. Daarbij werden de verkeersregels duidelijk gerespecteerd: 30
waar dat moest en niet binnen de LEZzone in Gent. De deelnemers kregen
van Delhaize enkele tastings aangeboden, de chauffeurs kregen een koele drank die enorm gewaardeerd werd.
En dan volgde de static show, een ritje
over de rode loper in Heusdendorp met
bewonderende blikken van het flink
opgekomen publiek dat naarstig het
zweet wegveegde door de warmte. Van
elke auto werden de merkwaardigheden kenbaar gemaakt door organisator
Guy, onder het goedkeurend oog van
burgemeester Sierens en de schepenen
Raman en De Meyer. In de Zandakkerlaan was er een mini-oldtimer/retromarkt met allerlei hebbedingetjes en
in de feesttent was er het optreden van
Geert en zijn keyboards. Een vervolg op
de feestavond van zaterdagavond en
-nacht waar het volle bak was.
Wij maakten de retrorit met de oude
lijnbus mee, met een chauffeur die onmiddellijk zou aangenomen worden bij
De Lijn. Hij bracht zijn bus perfect door
de soms smalle wegen tijdens de toeristische tocht, maar belangrijk: hij kon
als eerste via de parking van WZC Kouterhof in de Kouterlaan naar de Steenvoordestraat en de rode loper rijden,
zonder de Letterwegel te gebruiken.
Dat moet je maar eens proberen met
een bus! – (D.D.)

Anicura
Dierenartsencentrum
Malpertuus

Bloeddonoren gezocht
Wist je dat honden en katten 3 keer per jaar bloed mogen
doneren? Bloedtransfusies kunnen van levensbelang zijn
voor bepaalde patiënten, zoals bij aanrijdingen, operaties
met veel bloedverlies, bloedarmoede,....
Ontdek hier ofdat uw huisdier in aanmerking komt om
andere dieren te helpen en wat u hiervoor terugkrijgt.
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SPORTBAR ’T MEER
Peter, Kathleen en Tessa
heten jullie welkom
in Sportbar ’t Meer
(cafetaria sporthal Bergenmeers, Koedreef, Destelbergen)

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

SLOTEN- &
SLEUTELMAKERIJ

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

Nr. 125 - September 2022

Thuisverpleging met een hart
Regio:
Destelbergen, Heusden, Lochristi
Voor nieuwe aanvragen of inlichtingen,
kan u steeds bij ons terecht via onderstaande kanalen:
0496 80 36 29 [7/7 bereikbaar tussen 08:00u - 20:00u]
info@destelbergen-care.be / www.destelbergen-care.be
Onze troeven:
kleinschalig team
frequente bijscholingen
jarenlange ervaring + referentie verpleegkundigen
24/7 ondersteuning bij palliatieve zorgen

Ontdek de
nieuwe collectie

Jaarlijkse vakantie

Onze winkels zijn gesloten van 21 tot en met 29 augustus.
Op dinsdag 30 augustus zijn we terug open.

Lingerie in grote cupmaten
DESTELBERGEN • Dendermondesteenweg 488 • Tel. 09/228 30 98
EVERGEM • Kwadeweg 84 • Tel. 09/335 50 03
MARIAKERKE • Brugsesteenweg 415 • Tel. 09/226 25 49
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u30 - 12u / 13u30 - 18u. Gesloten op zondag en maandag.

Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be
Nr. 125 - September 2022
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Terwijl er buiten rommelmarkt was, werd in de feesttent
een poppenkastvertoning gegeven. (repro D.D.)

ZATERDAG 24 september

Rondleiding in
‘boekentoren’ Gent

Buurtfeest Ledebeek
was opnieuw gezellig
De Buurtfeesten, echt in
meervoud van de wijk Ledebeekstraat, Ledebeekhof en
Eenbeekstraat waren opnieuw
een weergave van gezelligheid.
Er kwam een massa volk naar
de rommelmarkt en de garageverkoop met liefst meer dan
honderd standen, en er was
een eetfestijn en voor de kinderen een leuke poppenkastvertoning. Het ligt al eventjes achter de rug,
maar in het verdere verloop van de vakantie werd er ook nog uitgepakt met enkele
keren een speelstraat en zomerbar en bovenop werd ook nog regelmatig petanque
gespeeld. Wie dus thuis bleef had zeker niet
te klagen want er was vaak wat te doen in
de Ledebeek. Het is dan ook een wijk die
goed samenwerkt met dank aan voorzitter
Dany Mus, Gunther Vanderpoorten en het
alomtegenwoordige bestuur. – (D.D.)

OP ZOEK NAAR EEN
GESCHIKTE ZAALTJE
VOOR PRIVE
FEEST OF VERGADERING?
Voor een kleinere groep:
tot maximum 60 personen.
Clubhuis Pius X
Bredenakkerstraat 27 te
Destelbergen.
Info: Mevr. Marleen Vergeylen,
Bijlokeweg 39 te Destelbergen,
tel. 09/228 80 29
of vergeylen.marleen@skynet.be
18
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Een rondleiding ‘rond’ en ‘in’ de Boekentoren staat zaterdag 24 september
op het programma van kwb-Destelbergen.
Afspraak om 13.45 uur
aan de ingang van de
St-Pietersabdij in Gent
(St-Pietersplein).
Inschrijven kan enkel
door
overschrijving
van 12 euro pp naar
rek. BE95 8901 4400
8958 van kwb Destelbergen met vermelding van uw naam.
Dit imposante universiteitsgebouw
(1942) is een ontwerp van Henri van
de Velde. Een grote renovatie werd
gestart in 2012. De circa 3 miljoen
boeken/tijdschriften werden ondergebracht in een nieuw ondergronds geklimatiseerd depot.
Tijdens het bezoek aan de toren kunnen we op het bovenste verdiep genieten van een prachtig panoramisch
zicht op de stad … vervolg van het verhaal tijdens het bezoek aan de ‘boeken’toren.
Info bij verlindengeert@yahoo.com
09 228 72 12

Veel jubilarissen gevierd !

HET WAREN DRUKKE ZOMERMAANDEN VOOR ONZE REPORTER.
EEN OVERZICHT VAN DE VELE GOUDEN, DIAMANTEN EN BRILJANTEN BRUILOFTEN...

Drie keer briljanten huwelijksjubileum in Destelbergen
Zaterdag 6 augustus werden er liefst drie briljanten huwelijksjubilea gevierd in Destelbergen. Briljant dat is vijfenzestig jaar
getrouwd en dat geluk is niet iedereen gegeven. Twee van de
koppels kwamen nog zelf naar het gemeentehuis, het derde
paar vierde dat samen met hun kinderen bij hun zoon in de

Brandstraat (net over de gemeentegrens) in Beervelde, maar ze
wonen wel in het Panhuyspark. Alle drie de koppels hebben een
uniek verhaal, dat we hieronder even weergeven. En ze kregen
ook alle drie een eremedaille van het koningshuis en de traditionele geschenken van de gemeente.

Adhémar en Jeanine leerden elkaar kennen
toen ze 16 waren…

John en Bam hebben alle continenten gezien
Joannes (John) Couvreur (°Gent 1930) en Béatrice (Bam) Van
Peteghem (°1934) leerden elkaar kennen op de zeedijk aan onze Noordzeekust. Ondanks het kleine leeftijdsverschil was het
meteen grote liefde, want op 7 augustus 1957 stapten ze in het
huwelijksbootje in Gent. Ze wonen nu in de Panhuisstraat in Destelbergen. Officieel zijn hun voornamen dan wel Joannes en
Béatrice, maar in de familie en voor de vrienden zijn ze John en
Bam. John werd dokter en begon eerst als legerarts, Bam werd
sportlerares. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Jan, Marleen, Herwig, Katrien en Kris, dus mooi op een rij een jongen, meisje, enz.
Ze hebben ook acht kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Na de periode als legerarts, had John Couvreur een huisartspraktijk in Sint-Amandsberg, en woonden ze nog een tijd
in Lochristi. Maar hun gezamenlijke droom was wel de wereld
ontdekken. En uiteindelijk hebben ze nu alle continenten bezocht: van Galapagos, Nieuw Zeeland, Japan, Zuid-Afrika, India,
Thailand, Noord- en Zuid-Amerika en op de 80ste verjaardag van
John waren ze nog op Antartica. Maar het paar is vooral fier op
hun kinderen die naast uitstekende studenten ook uitzwermden
in hun beroepsleven naar andere continenten. Na hun pensioen
woonden ze in Heist-aan-Zee en een verblijf in Militza in Brugge,
maar nu wonen ze in het Panhuyspark, dicht bij Marleen en Herwig op wiens steun ze kunnen rekenen. – (D.D.)

Voor Emiel is Diane nog altijd
de liefde van zijn leven
Emiel Watteeuw (°1934) en Diane Almey (°1935) uit de Eikenlaan in Destelbergen, leerden elkaar kennen tijdens de Franse

Adhémar Van Nieuwenhuyse en Jeanine Keustermans leerden elkaar kennen in Heusden toen ze amper zestien jaar oud waren.
Adhémar (° geboren in 1932 in Zaffelare) was de zoon van de toen
gekende bierhandel Van Nieuwenhuyse, en hij maakte daar een hele evolutie mee. Eerst met de fiets, later met een stootkar, dan met
paard en kar, en uiteindelijk met een auto die als bierwagen werd
verbouwd om te eindigen met een camion als bieruitzetter. Jeanine
(°geboren in 1936 in Gent), maar met ouders die in ‘dienst’ waren
op het kasteel van Roman d’Ertbuer in de Wellingstraat. Toen de
vonk oversloeg huwden ze op 27 juli 1957 in Heusden, waarna in
1959 dochter Patricia werd geboren. Het koppel verzorgde zelf samen de bierronde, die inmiddels na hun pensioen nog voortgezet
wordt door Tom Van Den Berghe. Maar door hun beroepsleven is
ook hun hobby ontstaan: het verzamelen van bieretiketten, afkomstig van meer dan tweeduizend brouwerijen over de hele wereld,
inbegrepen de gegevens van elke brouwerij en de brouwmeester.
Hun droom is nu om die waardevolle verzameling in een brouwerijmuseum terecht te zien komen. Adhémar en Jeanine wonen nu op
een appartement in de Slootstraat in Heusden. – (D.D.)

les op de zondagsschool. Maar na zijn legerdienst (18 maanden)
en zijn eerste werk in het zuiden van België, huwden ze toch
op 8 juni 1957 in Ledeberg. Eerst gingen ze wonen in Gent,
later 15 jaar in Sint-Amandsberg en nu wonen ze al 42 jaar in
Destelbergen. “De mooiste gemeente om te wonen, met zeer
veel groen, en mooie bomen, ik geef de gemeente
10 op 10 en doe zo voort” zei Emiel die een leven
achter de rug heeft waarbij hij door alle bakkers
in Oost-Vlaanderen was gekend: eerst in de koffiehandel, later met boter en uiteindelijk in verpakkingen voor brood- en banketbakkers. Diana
was actief als viertalige steno-dactylo in enkele bedrijven. Het koppel kreeg met Tania en Katia twee
dochters, ze hebben ook al twee kleinkinderen, en
heel belangrijk ze waren enorm sportief actief.
Tijdens de ontvangst nam Emiel zelf het woord en
verklaarde nog eens zijn grote liefde aan “zijn” Diane, wat uiteraard op flink wat applaus werd onthaald toen hij dat bezegelde met een innige kus.
Burgemeester Sierens en schepenen Van Hende en
Vercruyssen stonden te glunderen en deelden in
de fijne emotievolle momenten. – (D.D.)
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Diamanten huwelijksjubileum
De Rycke-Rogiers
André en Mariette De Rycke-Rogiers uit de Haenhoutstraat, werden
zaterdag 30 juli in het park van gemeentehuis ontvangen door burgemeester Sierens en schepen Van Hende, naar aanleiding van hun
diamanten huwelijksjubileum. Het was te mooi weer om binnen te
blijven. Het koppel was dus 60 jaar gehuwd, nl. op 19 juli 1962.
Mariette werd geboren in het begin van de oorlog, nl. op 2 april
1940 in Overmere, ze was de derde van zes kinderen. André is in
Wetteren geboren op 21 juni 1934, ook als derde. De twee leerden
elkaar kennen in dancing Pax in Overmere, volgens de plaatselijke
nogal strenge pastoor een oord van verderf, waarna ze thuis huwden in het café van de ouderlijke woning. De jubilarissen kregen
drie kinderen met Francine, Frans en Lutgart. André werkte 42 jaar
voor de schatkist van de overheid, want was actief bij de douane
en accijnzen zoals hij grappig vertelde. Hij heeft ook eerst ook zes
jaar legerdienst gedaan. Mariette werkte eerst als naaister, maar
na de komst van de kinderen was ze voltijds huismoeder. Maar ze
was vooral een bezige bij: 35 jaar vrijwilligster bij Ziekenzorg, 38
jaar kaarsen verkocht voor Bonder Zonder naam, vijf jaar kookouder samen met André bij de Chiro van Destelbergen en 15 jaar aan
kinderopvang gedaan. Samen met vrienden en familie genoten ze
van een ontvangst buiten in het mooie Reinaertpark, dat was eens
iets anders dan in de trouwzaal. – (D.D.)

Diamanten huwelijkspaar Willems-Masson
Zaterdag 18 juni werd het echtpaar Marcel en Liliane Willems-Masson uit de Petegemstraat, ontvangen naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum. De jubilarissen waren vergezeld van hun
beide dochters. Marcel geboren in 1937, is afkomstig van Laarne,
waar hij als jongste van zeven en met een vader die vroeg is gestorven zijn moeder bijstond. Liliane is afkomstig van Merelbeke (°1941)
en was de tweede van een dozijn kinderen. Beide leerden elkaar
kennen in café De Pluim in Laarne, die in die periode uitgebaat werd
door de tante van Liliane. Het klikte meteen en ze huwden later in
Gentbrugge op 23 juni 1962. Marcel heeft een mooie carrière achter de rug. Hij begon als metaalarbeider in de Puntfabriek en klom
uiteindelijk op tot algemeen directeur van Trefil Arbed bouwstaal.
Liliane was werkzaam in de bakkerijen van haar zus en schoonbroer
en zorgde voor haar twee dochters.
Marcel organiseert sinds het sluiten van de Puntfabriek nu nog culturele en culinaire uitstappen voor de ex-werknemers van de Punt.
Schepenen Van Hende en Vercruyssen overhandigden hen de gebruikelijke geschenken met de gelukwensen van de gemeente er
bovenop. (D.D.)

Ere-politiecommissaris viert
gouden huwelijksjubileum

Gouden bruiloft Deprins-Mestdagh
Roland Deprins en Anne Mestdagh uit de Lindenlaan in Destelbergen, werden op 1 juli ontvangen in het gemeentehuis door schepen
Van Hende, naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum.
Het echtpaar huwde op 29 juni 1972 in Gent en kreeg later met
Chantal en Dominique twee dochters, er zijn inmiddels ook al vier
kleinkinderen. Roland werd in 1947 in Gent geboren en bracht zijn
jeugd in Oostakker door. Na zijn technische studies ging hij aan de
slag bij Siemens in Oostkamp, maar uiteindelijk belandde hij snel
bij Volvo Cars in Oostakker. Annemie (°1949) was de vierde dochter
in een Gents bakkersgezin, maar studeerde verpleging en ging aan
de slag in de Heilige Familie (later Sint-Lucas). Het echtpaar geniet
van reizen, maar ook van fietsen, wandelen en in de tuin werken.
Roland is erg sportief en gaat nog vaak een rondje lopen, hij heeft
in zijn topjaren drie marathons gelopen. Ook al werkte hij bij Volvo,
hij had samen met zijn echtgenote een voorkeur voor de VW kever.
– (D.D.)
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Zaterdag 16 juli werden in het gemeentehuis Etienne en Christiana
Praet-Stevens ontvangen door schepenen Van Hende en Vercruyssen, naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Etienne
was bovendien de op één na laatste politiecommissaris van Destelbergen, en dus vrij goed gekend. We herinneren ons dat hij streng
maar rechtvaardig was, hij volgde ooit politiecommissaris Dhont op
die een verantwoordelijke functie had binnen de Politiezone Rhode
& Schelde. Etienne en Christiana huwden op 13 juli 1972 in Zaffelare. Datzelfde jaar werd Etienne Praet benoemd als veldwachter in
Destelbergen. Het was de tijd dat de inwoners al hun politiemensen
of veldwachters nog goed bij naam kenden zoals Theofiel Nachtergaele, Willy Vandevelde, Etienne Impens en politiecommissaris
Michel Vercruyssen, dat is nu helemaal anders want behalve uw eigen wijkagent kennen weinig nog de namen van de politiemensen. Etienne Praet daarentegen was goed gekend, hij bracht het
van veldwachter uiteindelijk tot politiecommissaris, hij was heel die
tijd actief in Destelbergen, nl. van 1972 tot 2011. En dat vergeten
we nog: de gouden huwelijksjubilarissen hebben twee dochters en
twee kleindochters. Het echtpaar woont in de Burgemeester J. Cardonstraat. – (D.D.)

Gouden huwelijksjubileum
voor echtpaar Maes-Gouwy
Het echtpaar Bernard en Rita Maes-Gouwy is meer dan zomaar vijftig jaar gehuwd. De jubilarissen zijn echte West-Vlamingen en nog
wel afkomstig uit de Westhoek, ze zijn beide geboren in Poperinge
en waren in hun jeugd gewoon buurjongen en buurmeisje. Al van
jongsafaan werkten ze mee in ‘de pluk’ van de hopperanken. Heel
typisch in deze streek, waar ook de meest bekende brouwerijen liggen zoals Sint-Sixtus (Westvleteren), Sint-Bernardus, De Plukker en
noem maar op. Beide komen ook uit een groot gezin en kenden
elkaar dus al jaren toen ze op 1 juli 1972 in het huwelijksbootje
stapten. Aanvankelijk bleven ze nog wonen in de mooie streek,
maar het pendelen tussen Poperinge en Brussel zorgde er voor dat
Bernard en Rita eerst verhuisden naar Evere (waar Bernard werkte),
en in 1977 een vaste stek vonden in Destelbergen. Ze hadden inmiddels aan gezinsuitbreiding gedacht en er dochter Angeliek en zoon
Kenneth bijgekregen, wat het gezin compleet maakte. Nu zijn het
echte Destelbergenaars die goed geïntegreerd zijn met inmiddels
ook nog vier kleinkinderen. We weten dat allemaal omdat we persoonlijk ook schoonzoon Geert Jaques kennen en de Westhoek voor
ons geen geheimen heeft. – (D.D.)

Gouden huwelijksjubileum Willems-Scheire
Als echte Heusdenaar kwam Marcel Willems voor het eerst Arlette
Scheire tegen in een feesttent op het dorpsplein in Heusden. Ze
huwden in Heusden op 30 juni 1972. Ze zijn inmiddels als 51 jaar
samen en werden op 2 juli in het gemeentehuis ontvangen voor hun
gouden huwelijksjubileum. Marcel is geboren in Gent in 1946 maar
op enkele dagen na en tot op heden heeft hij in de Hooistraat in
Heusden gewoond. Arlette is dan weer in 1951 geboren in Wetteren-ten-Ede en is in haar jeugdjaren naar Heusden gekomen om er
school te volgen en daarna ook nog in Destelbergen. Na zijn schoolperiode ging Marcel werken bij Francis & Tijtgat, waar hij na 13 jaar
zich in het zuivelbedrijf Inex nuttig maakte in de automatisering
van de melkverwerking. Later werkt hij ook voor Inex en Topbronnen, om als zelfstandige verder de automatisering te verfijnen voor
verschillende zuivelbedrijven o.a. bij Danone, tot hij het na 15 jaar
toch stilaan genoeg vond.
Arlette zorgde al die tijd voor de opvoeding van hun zoon Gunther
en dochter Karen, meestal alleen daar Marcel vele uren en soms
dagen van huis was voor zijn werk.
Naast hun twee kinderen hebben de jubilarissen ook nog twee
kleinkinderen. Marcel en Arlette genieten nu van hun woning en
tuin en springen bij waar het nodig is, hun motto zegt veel: “alles
kan, maar niets moet”. – (D.D.)

Ook gouden jubileum voor echtpaar Cosyns-Tollenaere
Als er een Heusdenaar is die gekend is door velen, dan is het wel Marc
Cosyns, de gepensioneerde leraar van de Gemeentelijke Jongensschool, nu de Sportbasisschool. Marc vierde zaterdag 9 juli zijn gouden
huwelijksjubileum met echtgenote Annemie Tollenaere, en de vier
kinderen en zeven kleinkinderen. Marc is geboren op 30 juni 1947 en
groeide op in Lochristi, Annemie is van 1951 en woonde in Zeveneken.
Het koppel ontmoette elkaar op een dansavond in Lochristi in 1968,
waar de vonk direct oversloeg. Annemie koos in haar beroepsleven
voor secretaresse, Marc studeerde voor onderwijzer. Op 5 augustus
1972 huwden ze en gingen meteen in Heusden wonen: eerst in Kleempendorp, later in de Tramstraat en nog later in de Postlaan (toen nog
Letterwegel). Ze opteerden voor een groot gezin en dat kwam er ook
met Katrien, Annelies, Tine en Bart. Uiteindelijk bleef Annemie thuis
voor de kinderen maar werd ze nog een tijdje onthaalmoeder, terwijl
Marc zijn volledige loopbaan (van 1969 tot 2009) voor de klas stond.
Beiden waren oook actief in het plaatselijke verenigingsleven en in de
parochie: Annemie in KAV en CMBV, ze was ook vormselcatechiste en
is momenteel nog bezielster van een meditatiegroep. Marc werd speler, trainer en bestuurslid bij KFC Heusden, en ook bestuurslid bij de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Tot op vandaag speelt hij graag
kaart en biljart, thuis heeft hij een petanquebaan, rond dewelke de
familie zich vaak vrolijk verenigt. Het koppel is overigens nog heel
actief: Marc in zijn moestuin en Annemie verzorgt de bloementuin.
Bij de ontvangst in het gemeentehuis kregen ze naast geschenken
ook gelukwensen van schepenen Van Hende, Raman en Vercruyssen.
– (D.D.)

Vijftig jaar huwelijksgeluk voor
Vermeir-Dullaert
In het rijtje huwelijksjubilarissen van deze zomer passen ook Gilbert
en Christiane Vermeir-Dullaert uit de Markiesakker. De jubilarissen
huwden op 5 juli 1972 en wonen inmiddels al dertig jaar in Destelbergen. Christiane is de oudste van vier en werkte als nachtverpleegkundige in het AZ Sint-Lucas in Gent (gekend als ‘den Briel’).
Gilbert was de oudste van zes en werkte als bouwkundig ingenieur
in het KTA op de Lindenlei in Gent. De laatste jaren van zijn carrière
was hij preventie-adviseur op de basisschool “De Klaver” in Heusden. Het echtpaar heeft met Carine en Sarah twee dochters en ook
nog vier kleinzonen: Jasper, Tibe, Simon en Kobe. Ze houden van
op reis gaan, maar Corona zorgde dat ze nu al twee jaar mochten
thuisblijven, maar dra nemen ze draad weer op. Dansen is dan weer
hun tweede passie, en daar hebben ze hun beste vrienden Rudi en
Tanja leren kennen waarmee ze vaak afspreken voor een uitje, het
zijn vrienden voor het leven. Uiteraard heeft het koppel ook leuke hobby’s: Gilbert speelt darts met zijn kleinzonen, en Christiane
werkt graag met haar naaimachine en is naast creatief ook experte
in het herstellen van kledingstukken. – (D.D.)
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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.

Jaarmarkt ook met paardenkeuring
Woensdag 31 augustus wordt de kermisweek in Destelbergen-dorp afgesloten
met de jaarmarkt. Onderzoek de voorbije jaren bracht aan het licht dat de Jaaren Paardenmarkt van Destelbergen steunt op een eeuwenoude traditie.
In het DSMG en GeMuDes werden aankondigingen ervan teruggevonden
vanaf 1824, op twee jaar na zou de jaarmarkt en de paardenkeuring dus zeker
twee eeuwen oud kunnen zijn!
We hebben de info van heemkundige Louis Gevaert die terzake onderzoek heeft gedaan.
Gevaert kwam nog verder want
in ‘De Zwarte Doos’, het stadsarchief van Gent werden aanwijzingen gevonden tot in
1801. De oudste gevonden affiche van de ‘Jaer- en Peêrdenmerkt te Destelbergen’ is van
1839 en nog ondertekend door
de toenmalige burgemeestersenator François Joseph Heyndericx.
Schepen van Feestelijkheden
Wim Raman is tevreden dat deze traditie in ere kan gehouden
worden. “In de voormiddag is
er de markt en de paardenkeuring. Voor de paardenkeuring
kunnen we gelukkig terugvallen op enkele gedreven initiatiefnemers die samen met onze
gemeentelijke diensten voor
een aantrekkelijk programma
zorgen’” geeft hij aan.
ADVERTEREN
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be
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Er staan binnen de groepen van Landbouwpaarden, Looppaarden en Haflingers, een 20-tal reeksen gepland. Op de
laatste editie van 2019 werden ruim 170

paarden ingeschreven. “Onze paardenkeuring geniet dan ook veel aanzien in
onze regio” sluit de schepen af. Op de
markt zelf zullen zowel marktkramers
als de lokale handelaars, verenigingen
en hobbyisten voor een mooi aanbod en
gezellige sfeer zorgen. En met de Aspirantenkoers ‘Kleine Prijs Iljo Keisse’ (zie
elders) in de namiddag, wordt ook deze ‘wieler’-traditie nieuw leven ingeblazen. – (D.D.)

Een nostalgisch beeld uit het verleden: wijlen Willy Vermeersch
(gemeenteambtenaar) en schepen André Clierick bij de
paardenkeuring in Destelbergen. (reparo D.D.)

Kleine prijs Iljo Keisse

Positief gedacht!
Waarom doen we zo ons best om erbij te horen?
Het is juist de kunst om uniek te zijn! (Olaf Hoenson)
info@zinloosgeweld.net

Op woensdag 31 augustus 2022 wordt in Destelbergen de
eerste Kleine Prijs Iljo Keisse gereden. Het is een aspirantenkoers U13-U14-U15
Het was in Deftinge 1996 dat Iljo zijn eerste aspirantenkoers
reed. Hij was toen 13j. Of hij die koers won is ons niet bekend.
Meer dan 25 jaar later geeft de keizer van het Kuipke op
het einde van zijn loopbaan als profwielrenner zijn naam
aan een gloednieuwe wedstrijd in Destelbergen. Omdat hij
gelooft dat alles begint bij de jeugd.
Met enkele wielerliefhebbers en fans gingen we aan de slag.
Ondersteund door de gemeente Destelbergen die de koers
in Destelbergen terug leven wil inblazen.
Destelbergen Koers was geboren. Geïnspireerd door de sportieve vechtlust van Iljo en met de steun van Iljo, pa Keisse en
een hoop jonge enthousiastelingen van Wielerclub De Karper en de scouts van FOS De Kangoeroes uit Heusden. Want
een nieuwe koers moet een jong bestuur hebben!
Op woensdag 31 augustus, na de traditionele jaarmarkt is
het zover. Vanaf 15u staan jonge renners aan de start op de
Dendermondesteenweg. Om 15u de min 13-jarigen, om 16u
de min 14-jarigen en om 17u de min 15-jarigen. De jongens
en meisjes rijden samen rondjes van ongeveer 1,7 km langs
de Kerkstraat, Burgemeester Cardonstraat, Kouterstraat,
St-Pietershofstraat waar ze rechts opdraaien op de Dendermondesteenweg. En dan spurten met zicht op de meet ter
hoogte van huisnummer 499.
Destelbergen Koers en de gemeente bijten met deze eerste aspirantenkoers de spits af van hopelijk een reeks mooie
wielerwedstrijden in de toekomst.
En wie weet wint op woensdag 31 augustus de nieuwe Iljo,
Wout of Remco.
Meer info?
Bel voorzitter Dirk Van Hove – 0497 53 63 11

quote

Pa Keisse: “Deftinge! Lastig parcours voor een eerste
wedstrijd. Iljo reed in een neutrale witte trui, niet
aangesloten bij een club. Met een zwarte worstenhelm
(toen nog!). En met een tweedehands fietsje met 5
versnellingen. Eigenlijk maar 3 versnellingen, want
de drie kleinste kroontjes achteraan, telden alle
drie evenveel tanden. Er waren vier (4) supporters
aanwezig. Iljo reed de wedstrijd uit, zonder meer. En
spuwde de gal uit zijn lijfje.”
En Iljo zelf: “Uitgereden? Dat weet ik zelfs niet
meer. Er kwamen wél traantjes bij te pas. En niet van
contentement.”
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OPEL CORSA-

Test hem bij je Opel Verdeler
en ontdek waarom.

04/2022

BESTE
KOOP
VOLGENS TEST AANKOOP


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

15,6 - 16,1 KWH/100KM

0 G/KM CO2 TOT 361 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.

Op zoek voor je kind...
naar een
ZINVOLLE vrijetijdsbesteding...?
DICHTBIJ IN EIGEN BUURT...?
ZINGEN inVRIENDENGROEP... ??
dan is het

JEUGDKOOR SAM
zeker DE JUISTE KEUZE !!

INSCHRIJVINGEN koorjaar 2022-2023
enkel via www.jeugdkoorsam.be

WEES ER BIJ OM SAMEN TE ZINGEN !!
Meer info : jeugdkoorsam@gmail.com of site
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Met een programma van culturele uitstappen, reizen,
natuurwandelingen met gids, ontmoetingsnamiddagen met
interessante sprekers, maar ook tijd voor dans en muziek is Vlas
de actiefste seniorenvereniging van Destelbergen en Heusden.

Donderdag 15 september om 14u30
KAASDEGUSTATIE
Na een deugddoende vakantie starten we terug met een degustatie van
heerlijke kaasjes van het Oud Kaashuis. Bekende en minderbekende
kaasjes passeren de revue. Nadien bekijken we nog een reportage van onze
reis naar Duitsland.

Voor respectievelijk 20 of 35 euro (gezin) ben je lid tot eind
2023. Voortaan kunt u ook punten sparen voor uw Uitpas.
Nog niet overtuigd? Kom dan eens vrijblijvend kennismaken
met een van onze activiteiten.
Contact: Yvan Van Damme: email: vlas9070@outlook.com.
of Tel 0486 53 21 38
Je kan ons ook volgen op facebook:
Vlaamseactievesenioren Destelbergen-Heusden

ren zorgde voor enkele mooie wandelingen in dit pittoreske
dorp. Er is keuze uit wandelingen van 1 tot 7,5 km.

Wij verwelkomen u vanaf 9 uur met koffie en een boterkoek.
Voor onderweg zorgen wij voor een verrassingstasje. OnderInschrijven is verplicht. Prijs voor dit altussen houdt onze kok de barbecue warm er is keuze uit verles: 15 euro. Storten op rekening BE68 4494 5950 4134 met schillende gerechtjes.
vermelding: kaasdegustatie, naam en aantal deelnemers.
We starten in Kastel (Moerzeke) Scheldestraat 39,
Dit gaat door in zaal ’t Meer, Koedreef 3, Destelbergen
9220 Hamme.

Dinsdag 20 september, om 9 uur
WANDELEN

Vooraf inschrijven is verplicht:
Vlas Destelbergen
email vlas9070@outlook.com.

Provinciale wandeldag van Vl@s Oost-Vlaanderen in Kastel Meer info vind je op onze facebookpagina of stuur een mail(Moerzeke)
tje naar vlas9070@outlook.com.
Dit jaar verkennen we de streek rond Kastel. Dit dorpje aan
de Schelde verbergt een mooie natuur. Vl@s Oost-Vlaande-
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DRINGEND GEZOCHT :
OUDE VRACHT- EN BESTELWAGENS
STROOMGROEPEN
GRONDVERZETMACHINES
LANDBOUWTRAKTOREN
PERSONENWAGENS – JEEPS – BUSSEN
TOYOTA, MAZDA, NISSAN,
MERCEDES ENZ..

0475-73 18 59
7d /7d

Leven in de Kollebloem met één grote blijver...
“Leven in de Kollebloem” ligt in tijd al even achter ons. Het mooie
initiatief in de groene troef van de gemeente had al eind juni plaats,
het is dan ook te gek en wat achterhaald om er in het nummer van
september van Wegwijs nog even op terug te komen.
We pikten er deze foto uit op “Leven in de
Kollebloem”, waarbij je kennis kon maken met
Repair Café. (repro D.D.)

Toch draagt het initiatief onze sympathie
weg, want je kon er kennismaken met tal
van activiteiten die er kunnen plaatsvinden.
Schepen van Leefmilieu Michaël Vercruyssen focuste die dag op de initiatieven die de
gemeente al nam op vlak van milieu en klimaat. Het rijtje is groot al zijn niet alle initiatieven op het conto van de gemeente te
schrijven. De zonnepanelen bv. op de sporthal (waarbij u via aandelen winst kon maken) zijn er vooral gekomen via Farys. Maar
ook op de bib liggen er wel zonnepanelen,
en ook op de gemeentelijke jongensschool,
en dat is een gemeentelijk initiatief.
Maar er is één blijver (er zijn er wel meer
met Cambio-autodelen, fietsleasing, de ledverlichting) en dat is het “Repaircafé”, elke tweede zaterdag van de maand in de

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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Kollebloem. Het Repaircafé raakt steeds
meer ingeburgerd. Dat noemen wij een
echt goed initiatief om de afvalberg een
beetje te verkleinen. Het is inmiddels ook
al goed georganiseerd dankzij de vele mensen die er vaak aanwezig zijn. We
denken aan Paul De Man, Kurt Vanslambrouck, Jean, Marc, Jozef, Karel, Ludo (de
fietsen), Bart en Els Baert en zoon Michiel,
Pierre, Didier Lebrun die helpt coördineren, Martine Plets, Hilde en Leen Verbeke
en zelfs Katrien Penne die instaat voor de
bar, en misschien vergeet ik nog wat namen. Het Repair café werd wel ooit gestart vanuit de gemeente, o.m. door Tom
Ellegeert, maar die is nu teruggekeerd
naar de meteorologie, hij is dan ook opnieuw weerman.
Uiteraard is de Kollebloem en het initiatief “Leven in de Kollebloem” ook een
blijver als promotor voor de duurzame,
artisanale producten die er gepromoot
worden. Dat werd ook benadrukt door
schepen Wim Raman die de rol van de Kollebloem in zijn geheel beklemtoonde als
groen trefpunt en zoveel meer als ruimte voor tal van activiteiten in Heusden. In
juli werd dat ook voort aangetoond met
de “Kollebar” waarbij verenigingen (de
KOGH o.m.) de Kollebloem openhielden
en de terrasjes aardig benut werden. –
(D.D.)

KRISTINA DEBOEL
Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44
ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

EERSTE DARTSTOERNOOI
ZONDAG 18 SEPTEMBER, 14 UUR
INSCHRIJVEN: elke maandag, dinsdag, donderdag en
zaterdag van 14 tot uur of via mail:
barbier.pedicure@gmail.com

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

Heusden is terecht fier op
priester Mathias Dick
Na zes jaren van intense
voorbereiding is Mathias Dick,
een ex-inwoner van Heusden
op zondag 3 juli door bisschop
Lode Van Hecke tot priester
gewijd. De eerste priester in
jaren die afkomstig is van de
Emmausparochie (Heusden,
Destelbergen en Melle).
Officieel woonde Mathias de laatste jaren met zijn moeder Veronique in Merelbeke, maar zijn hele jeugd heeft hij
samen met zijn ouders in Heusden gewoond. Toen zijn vader overleed verhuisde het gezin naar Merelbeke, precies ook
in de periode dat Mathias zijn studie geschiedenis aan de UGent startte. Na het
behalen van zijn diploma ging hij op reis
naar Rome, waar hij besliste om priester
te worden. Nu zes jaar later is hij ook
priester geworden.

de deken van Wetteren, diaken
Luk Thomas (pastoraalcoördinator) en Toon Claeys (diaken in
de Emmaüsparochie), pater augustijn Jean-Paul Django Diby,
priesters Herbert Vandersmissen
en Christhuraja Lourdhusamy, en
pastoor-emeritus Jos Verstraeten.
De mooie mis werd opgeluisterd
door het Sint-Martinuskoor uit
Melle, Cantoremus uit Heusden
en het lokale Sint-Barbarakoor,
dirigent was Paul Ascoop en aan
het orgel zat Frank Heye.
Mathias Dick (29) was voordien
al bij tal van vieringen aanwezig
geweest in de kerk in Heusden,
want hij was vorig jaar al door
de bisschop tot diaken gewijd.
Na de dankmis waarin Mathias
voorlezer was, had in De Parel
nog een receptie plaats waar de
inwoners hun dank uitspraken
t.o.v. Mathias Dick. – (D.D.)

Veel inwoners van Heusden hebben de
officiële plechtigheid in de Sint-Baafskathedraal bijgewoond, en een week later
heeft Mathias Dick al zijn eerste dankmis opgedragen in de Heilig Kruiskerk
in Heusden. De dorpskerk van Heusden
zat bomvol met mensen die de prachtige
dankmis wilden bijwonen. Het was ook
de enige misviering dat weekend, waardoor ook gelovigen uit Destelbergen
en Melle naar de kerk waren gekomen.
Priester Mathias Dick ging in de dienst
voor in aanwezigheid van Yvan Stassijns
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SAKO DE WILDE
ALFONS BRAECKMANLAAN 200
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD

BON GRATIS
LIMONADE
ORDAL 1L

ORDAL WATER
6x1l

€ 1,25
/l € 0,22

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

Tijdens uw aankopen tot
15/09/2022,
Min. winkelaankoop van €
10,- uitgezonderd tabak,
Max. 1 bon per klant
Leeggoed € 0,20 te
betalen

Alle promoties zijn geldig van 23/08 t.e.m. 15/09/22 of tot uitputting voorraad

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN VAN 8-19u
WASVERZACHTER
ROBIJN COLLECTIONS
1,25l.

€

3,09

GRIMBERGEN

MAES PILS BLIKKEN

8x33cl

15x33cl

6 + 2 GRATIS

€6,50

/l € 5,83

/L € 1,39
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND

-€6,99-

-€6,19-

Knip deze bon uit en geef af
aan de kassa

KATTENBAKVULLING
LAVELDEL GWOON

10 + 5 GRATIS

6l.

€ 2,59

€

/l € 0,43

7,69

-€2,99

/l € 1,95

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND

TANDPASTA
SENSODYNE &
PARADONTAX

2+2
GRATIS

KEUKENROLLEN
WINNY

€ 1,45

-€8,50-

KIDIBULL BLIK

SAUSSSISON
ARDENNE

4x25cl

€ 2,10

MARCASSOU

€ 2,59

/l € 2,10

/st € 0,36

Zie
actieverpakking

/l € 0,43

-€3,99

Iljo Keisse en Dimitri Claeys worden ploegleider
Twee wielerprofs die gelinkt zijn met onze gemeente, zijn bezig aan hun laatste weken als professioneel wielrenner. Iljo Keisse zal vermoedelijk afscheid nemen in de
Gentse zesdaagse in november, maar na de laatste wedstrijden zal hij en Dimitri
Claeys toch in de wielersport blijven. Keisse wordt dan ploegleider in het team SoudalQuick-Step en Claeys ruilt zijn wielertrui voor de volgwagen van Intermarché-WantyGobert. De twee hebben voldoende ervaring om ook in die functie een belangrijke
rol te spelen. We wensen hen via deze weg veel succes toe in hun verdere sportieve
loopbaan. (D.D.)

-€2,99

Natuurpunt organiseert
nazomerwandeling
op 11 september
Natuurpunt Damvallei organiseert op
zondag 11 september van 10-12 uur
een nazomerwandeling in het Damvalleigebied. Afspraak aan parking Asanti,
Schipgrachtstraat 2 in Destelbergen. Er
zijn voldoende plaatsen vrij.
De organisatie is in handen van Natuurpunt Gent werkgroep Damvallei, de
gidsen zijn van de Damvallei.
Meer info info@damvallei.be – (D.D.)
Tip: scheur
mij uit

IT-HULP
AAN HUIS

Snelle service aan huis of via afstand,
goede prijs/kwaliteit en voor al uw apparaten
Computerhulp
Aankoop & Installatie
Printer
Office
Apple
Back-ups & Cloud

Internet
Privélessen
Virussen
Harde schijven
E-mail
Softwareprogramma's
en zoveel meer...

Wenst u meer informatie?
Geef een seintje op 0474 04 06 80 of neem een
kijkje op mijn website www.it-hulpaanhuis.be
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HUMOR
HUWELIJKSTROUW...
Drie mannen sterven, komen aan de hemel en St.-Pieter wacht hen op. Hij zegt:
“Jullie zijn vergeven, anders zouden jullie hier niet zijn. Voor ik jullie binnenlaat
in de hemel moet ik een vraag stellen. De
hemel is zo groot dat je een auto nodig
hebt, het merk dat je krijgt hangt af van
uw antwoord.”
De eerste man stapt naar voor en Pieter
vraagt: “Hoe lang was je getrouwd?” De
man zegt: “24 jaar.” “Heb je ooit je vrouw
bedrogen?” “Yeah, 7 maal, maar u zei
toch dat ik vergeven was?” Pieter zegt:
“Zo goed is dat niet hé? Je krijgt een Fiat
Punto!”
De tweede man zegt: “Ik was 41 jaar getrouwd en heb haar één keer bedrogen.
Onafhankelijke organisatie die ondernemers
Dat was het eerste jaar van ons huwelijk,
begeleidt en adviseert bij de opvolging en
daarna hebben we het héél goed gehad!”
overdracht van het familiebedrijf naar de
“Blij dat te horen, je krijgt een Mercedes”,
volgende generatie.
zegt Pieter.
De derde man stapt nu naar voren en zegt:
Familiale opvolging
“St. Pieter, ik weet wat je gaat zeggen
Begeleiding van de verkoper
maar ik ben 63 jaar getrouwd geweest,
		
Begeleiding van de aankoper of opvolger
heb haar als een koningin behandeld en
haar dus nooit bedrogen.” Zegt Pieter:
		
Verkoop van ondernemingen (zie website)
“Dat hoor ik graag, je krijgt een Jaguar.”
Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:
Een paar dagen later staat de man aan de
bedrijfsoverdracht familiaal
kant met zijn Jaguar, hij huilt. De tweeAdviesrapport
an		
mail:
jo.maris@davinci-cf.be
dere mannen komen langs en vragen wat
Apotheek Careels (Greta)
		
gsm :
0497/51.54.71
er scheelt. Zegt de man: “Ik heb zonet mijn
		
Website:
www.davinci-cf.be
vrouw gezien, op een skateboard!!!”
		
Kantoor:
Groenstraat 32 - 9070 Destelbergen
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SportYves tegen kanker
opnieuw succesvol

Boek ‘Zouden rozen
ook wel eens blozen’
Michaël Vandenberghe (Gent, 1993)
schrijft al lange tijd gedichten over allerlei onderwerpen die zijn leefwereld
vormgeven. In ‘Zouden rozen ook wel
eens blozen?’ gaat hij dieper in op het
thema liefde en welke gevoelens dat
zoal bij de mens losmaakt. Er is ruimte
voor een lach, een traan en soms voor
de combinatie.

De editie 2022 van SportYves tegen kanker is opnieuw een succes
geworden. Het jongste initiatief,
een doorstart na corona, ligt al
even achter de rug, maar het
was wel degelijk een mooi succes. Voor wie het niet zou geweten hebben, het initiatief had
plaats in het eerste weekend van
juli, en is ooit gestart als een initiatief van vrienden en familie
van de veel te vroeg overleden
schepen van sport van Destelbergen-Heusden, Yves De Lausnay.
Ondertussen uitgegroeid tot een
vzw met drie hoofdorganisatoren en een groep geweldige vrijwilligers met een warm hart voor
goede doelen. Er werd dus gewandeld, gelopen, gefietst en er
was ook cultuur en ontspanning
om telkens een steentje bij te
dragen in de strijd tegen het vreselijke K-woord. Heel leuk waren
de vele wielertoeristen met motorbegeleiding en mountainbikers die massaal deelnamen. De
Vuile Brakees uit Heusden mochten zelfs even rondrijden in drie
mooie kasteelparken binnen de
gemeente. Uiteindelijk werd een flinke
som geschonken aan CRIG (het Cancer Research Institut Ghent) van het UZ
Gent. – (D.D.)

Elke deelnemer aan SportYves
zorgde voor een bijdrage aan
het mooie initiatief, hier dus
foto’s van de wielertoeristen en
mountainbikers die deelnamen
en o.m. in drie kasteelparken van
Destelbergen mochten fietsen.
(D.D.)

De Moor Nancy
DAMESKAPSTER
AAN HUIS

Mocht je toch last hebben om je een
goed beeld te vormen bij dat wat je
leest, dan zijn er een aantal gedichten voorzien van kundig getekende
illustraties door de hand van Sam Willaert. Hoewel alle illustraties zwart-wit
werden gehouden, kleuren ze de boel
toch aardig op.
Nu je dit hebt gelezen ben je al halverwege. De andere helft bestaat eruit
de gedichten ook daadwerkelijk thuis,
bij de buren, in de tram of op een vliegend tapijt te gaan lezen. Kom op, je
kan het…
voorjoumijnmuze

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

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

NU OOK:

Bestel via
de webshop:

9070

BRANDHOUT TE KOOP

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

www.michaelvandenberghe.be
Prijs: 17,95 euro
30
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BALLETSCHOOL-ANVANDENBROECK.BE

WORD JIJ ONS
NIEUW TALENT?

Fotografie: Evelyne Sinnaeve — Grafische vormgeving: Wim Vandersleyen

MODERN JAZZ
MET
SILKE LOWET

KLASSIEK BALLET
MET
AN VAN DEN BROECK
YEVGENIYA STEPANOVA
JANOS WALLEYN

Inschrijvingen en info via www.balletschool-anvandenbroeck.be - Tel. 0477 39 71 74
Dendermondesteenweg 735-1 Destelbergen
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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

Rebelse Destelbergenaars onder de Stroppendragers
De Gentse Feesten mogen dan al een maand achter de rug zijn,
toch willen we nog even fijntjes terugblikken op één van de meest
merkwaardige gebeurtenissen van die tiendaagse. We hebben het over
de “Rondgang van de Stroppendragers”.
Die “rebelse” Gentenaars die jaarlijks fier
opstappen, nu al meer dan veertig jaar
met een onderbreking door corona, in een
mooie evocatie waarin Keizer Karel nog
steeds een beetje kop van jut is. Het is een
eer om “Stroppendrager” te zijn, de fierheid straalt van hen af, ook al lopen ze
blootvoets en in hun wit of zwart hemd.
Koppigaards zegt men wel eens. Maar weet
u ook dat onder die Stroppendragers ook
enkele Destelbergenaars zitten?
We gaan er wel onmiddellijk aan toevoegen dat die deelnemende Destelbergenaars
geboren Gentenaars zijn. Want stroppendrager kan je nu alleen worden als je in
Gent geboren bent. Dat is een absolute vereiste. Enkele schepen van de stad Gent bv.
zouden dus nooit Stroppendrager kunnen
worden, want die zijn niet in Gent geboren.
Er zijn overigens maar weinig Destelbergenaars die ook in Destelbergen geboren zijn,
laat daar geen misverstand over bestaan.
Thuisbevallingen hebben bestaan, maar
zijn toch al jaren een uitzondering. Meestal
worden Destelbergenaars nu dus in Gentse
kraamklinieken geboren, die komen dan
wel in aanmerking.
Een van de oudste Stroppendragers is Erik
De Rycke, hij was jarenlang Destelbergenaar maar woont nu in Sint-Amandsberg,
maar van Philip Bracke, Bart Van Peteghem,
Jean-Pierre Doolaege, Robert Van Maldeghem, Jurgen Vlayen en Luc De Smet zijn we
zeker dat ze Destelbergenaars zijn, maar in
Gent geboren. “Rebelse” Destelbergenaars,
maar vooral lid van de “Gilde van de Stroppendragers”. Ook Philippe De Gusseme is er
een, en de grootvader van Destelbergenaar
Michiel Van Lysebettens, Romain is er ook
één. Wij kennen ook Geert Bland en Eric
Dekeyser als ex-collega’s. Het zijn allemaal
‘creesers’, mannen die blootvoets en met
strop rond de hals meestappen.
Het dragen van de naam “Stroppendrager”
is overigens een hele eer, want niet ieder-
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een kan zomaar toetreden tot de Gilde. Er is
bij manier van spreken een numerus clausus
ingesteld, wat tot een beperking van het
aantal leden leidt. Je begint overigens niet
zomaar als Stroppendrager, dat moet je verdienen en je moet ook opgenomen worden
in het gild. Vaak mag je eerst eens meestappen, kandidaat-stappende leden dus (zwart
hemd), en dan zijn er de echte stappende
leden (met het witte hemd).
Echt lid kan je worden als je wordt voorgedragen door twee leden, en we gaan zeker
niet in detail treden, maar er wordt ook
nog wel bekeken of je parate kennis hebt
van de geschiedenis van Gent en of je een
behoorlijk kandidaat bent. Kortom het is
een grote eer als u mag toetreden, en dat
stralen die geboren Gentenaars duidelijk
af tijdens de jaarlijkse rondgang, zeg zeker
niet stoet. Het is wel een stoet met Keizer
Karel, maar dat is in sé de “vijand”. De keizer wordt telkens uitgejouwd. De traditie
moet dus in ere gehouden worden, want
Keizer Karel mag dan al in Gent geboren
zijn, hij jende zijn stadsgenoten tot een
kniebuiging. En sommigen bekochten het
met hun leven. En dat zit de Stropendragers
nog hoog.
Wie de Rondgang van de Stroppendragers
al heeft gezien weet dat Keizer Karel en
zijn Spaanse soldaten dus op weinig begrip kunnen rekenen in Gent. Het zit immers diep bij die rebelse Gentenaars, nu
al meer dan veertig jaar lang in een rondgang die best mag gezien omdat vooral ook
veel aandacht gaat naar de uitrusting. Die
moet juist en authentiek zijn. In zekere zin
bestaat de Gentse Gilde van de Stroppendragers volgend jaar 50 jaar, maar anderen
houden het op 1977 als start van de v.z.w.
“Gilde van de Stroppendragers”. De eerste
rondgang was wel in 1973 naar aanleiding
van de revival van de G.F.! Zie ook op internet: https://stroppendragers.gent
Manu Debruyne

Philip Bracke uit de Ververijstraat in
Destelbergen is ook al een van de
oudste “Stroppendragers”… (D.D.)

Er gaan ook edeldames mee in
de… stoet van Keizer Karel. Let
op de kledij! (D.D.)

€ 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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De Davidsfondsafdeling Heusden / Wetteren -Ten-Ede nodigt uit tot:

Bedrijfsbezoek aan ABC Engines Gent
Op dinsdag 13 september brengen we een
bedrijfsbezoek aan ABC Engines Gent. We
krijgen de unieke kans om met onze afdeling een bezoek te brengen aan dit Gents
bedrijf ‘Anglo Belgian Corporatian Engines’
dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en
produceren van energiezuinige en robuuste
middelsnellopende motoren (500 tot 1000
tpm). Deze motoren zijn geschikt voor allerlei toepassingen in de scheepvaart, de
energie- en de transportsector. Naast de
klassieke motoren die werken op fossiele
brandstoffen en op methanol, heeft men

recent motoren voor veelzijdige industriële toepassingen ontwikkeld die uitsluitend
werken op waterstof. Deze motoren hebben een hoog rendement en zero emissie
van milieuscha-delijke stoffen. Zo investeert
ABC Gent in een duurzame toekomst. Het
bedrijf behoort tot de ‘Ogepar’ groep die
1750 werknemers telt.
Het programma van het bezoek ziet er als
volgt uit:
- Verwelkoming door een stafafgevaardigde met voorstelling van het bedrijf ABC
Engines.

Lezing professor
Jean Paul
Van Bendegem
De Gentse filosoof en wiskundige Jean
Paul Van Bendegem, emeritus hoogleraar aan de VUB, geeft op woensdag 21
september om 19.00 uur een lezing in de
zaal Kollebloem, Leenstraat 18 , 9070
Heusden. Het onderwerp van zijn lezing
is: “Vrijmetselarij, de grote onbekende,
of toch niet?” Het zal op die avond zijn
bedoeling zijn om eenvoudigweg het
curieuze fenomeen van de vrijmetselarij
in de huidige tijd toe te lichten. Welke
zijn de historische wortels, waarom die
zweem van geheimzinnigheid en wat
gebeurt er eigenlijk binnen die beschermende muren. Welke literatuur is er bij
ons daarover beschikbaar? Als blije en
trotse vrijmetselaar maakt hij voldoende tijd vrij voor het beantwoorden van
de vele vragen die hij na de lezing ver-

- Bezoek aan het ABC museum met een ontdekkingstocht vanaf de start in 1912 tot
nu.
- Rondleiding door de productiehallen
waarbij men duidelijk elke productiefase
kan volgen.
Praktisch:
Aanvang om 14.00u. Duur max 2u. De
deelnemers komen samen om 13.45u in de
ontvangsthal van het hoofdgebouw van
ABC Engines. Het bedrijf, gelegen op de
Wiedauwkaai 43, heeft ook parkeergelegenheid. Carpooling is voorzien van Heusdendorp om 13.00u. Een bushalte van de
Lijn (lijnen 55,57,58) is vlakbij de site. Om
deze activiteit bij te wonen moet men zich
inschrijven vóór 15 augustus door een email te sturen naar: raymond.vereecke@
proximus.be. Dit bezoek is enkel voor DFleden en is gratis. Wees er dus zeker vlug bij
want het aantal deelnemers is beperkt.

DE HERFST
wacht. Het belooft alvast een boeiende
avond te worden. Deze lezing wordt
voorafgegaan door een kort jaaroverzicht van onze Davidsfondsafdeling, alsook een blik in de toekomst.
Inkomprijs: 14 euro. Voor leden van het
Davidsfonds: 10 euro (met vermelding
van het DF-lidmaatschapsnummer bij de
betaling). Het is ten zeerste aangewezen
om vooraf in te schrijven door voor 16
september het bovenvermeld bedrag
over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE86 4472 6005 0150 met de
vermelding: Lezing 21 september.

De herfst komt er aan
de warme zomer gaat.
De regen tokkelt op het vensterraam
en het wordt vroeger laat.
Tussen licht en duister
gaan de vogels slapen.
Het horen der gefluister
in het nachtelijk waken.
De wind raast door onze dromen
een mijmering der seizoenen gaat.
Opeens prijken al die schone bomen
in hun kleuren gewaad.
Want niets zal eeuwig duren
ook al is het hier zo fijn.
Eens komt het jaartij gluren
en zal men weer wat ouder zijn.
De bladeren ritselen en spelen
hun melodie van de voorbije dagen.
Ze liggen met hele hopen en zo velen
tussen de noten heen te rapen.
De herfst komt er aan
een prachtig schilderspalet.
Een lach en een traan
’t is op het levenswerk gezet.

Uit jaargetijden en seizoenen.
Francine De Wilde.
Heusden (O.VL.)
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GE Z I N S BO N D DE S T E LBE R G E N PR E S E N T E E R T

LEZING 'DE LANGE TOCHT'
DOOR PROF. JOHAN SWINNEN
13 oktober 20.00u
Zaal Berghine
In zijn lezing “De Lange Tocht” vertelt Johan over de
lange tocht van zijn zoon Pieter in zijn strijd tegen
kanker. Hij schetst hoe ook het kankeronderzoek een
lange weg aflegt. Aan de hand van foto’s en
filmfragmenten neemt Johan zijn toehoorders mee
op zijn lange looptochten naar Compostela, Rome en
doorheen Vlaanderen.
Johans lezing ontroert en straalt hoop uit: “Als we
echt willen, kunnen we veel bereiken”.

delangetocht.be

M E E R I N F O E N I N S C HR I J VE N VI A
DE S T E LBE R G E N . G E Z I N S BO N D. BE

TO EGA N G L E D E N EN N I ET - L E D E N : € 8
SPA A RKO R T I N G V IA V O O RLEGGEN L I D K A A RT

Emmaüsparochie

Een feest voor de hele parochie

H.KRUISFEESTEN 2022
Zondag 25 september vanaf 12.00 uur

Kinderen t/m
12 jaar =
gratis cornet

Destelbergen-Heusden

“Dansnamiddag met de zingende ober.”

Wat? De zingende ober zingt bekende liedjes uit de jaren ’60
’70 ’80 . Ook recentere nummers op aanvraag.
“Ambiance ten top”. Koffie en gebak gratis!
Dansplezier is verzekerd
Wanneer? Maandag 26 september, 14-17 uur (deuren 13u30)

Kinderen t/m 5 jaar gratis
Kinderen (van 6 t/m 12 jaar)
€14
Volwassenen € 24

Jeugd- en gemeenschapscentrum. Koedreef 9 Destelbergen.
Prijs? 5 euro. S-Plus leden 2022 Destelbergen-Heusden slechts
2 euro (lidkaart). Plaatsen beperkt tot 150. Wees er tijdig bij!
Inschrijven? Noodzakelijk vöör 15 september bij….

Enkel inschrijving via e-mail : H.Kruisfeesten@outlook.com of Parochiaal secretariaat,
Steenvoordestraat 9A, 9070 Heusden (dinsdag, vrijdag, zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur)
met vermelding van gewenst aantal per menu – vooraf te betalen op
bankrekeningnummer BE13 8903 1419 3539 – Parochiefeesten of contant in het
Parochiaal Secretariaat - Vóór zondag 18 september 2022

Nadine Malyster. nadinemalyster@skynet.be 09/2304249 of
0496/376929.
Leen Verbeke. leen.verbeke@gmail.com 09/2312307
Johan Van Alboom. johan.van.alboom@telenet.be 09/2291105
Nr. 125 - September 2022

9070

35

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 September
Hapje van de chef
&
Gegrilde pijlinktvis, makreel, tomatensalsa
of
Carpaccio van Chianina, zalf van gegrilde ui
***
Ravioli van patrijs , bouillon van paddenstoelen
***
Lauwe noedelsalade, andijvie, gemarineerde picanha
of
Mosselen “Hof van Heusden”
***.
Gegrilde ananas, vanille roomijs
of
Tiramisu van de chef

DBM Media
Wij verdelen uw reclame in elke brievenbus.

dbmmedia.be - 0468-278843
Ook in de weekends.
Bij ons ben je geen nummer maar een klant.

39.00 euro p.p.

Lunch: 25 euro
woensdag t.e.m. zaterdag
van 12 uur tot 14u30

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

OFYR-MENU :
minstens één dag op voorhand reserveren.
Minimum 4 personen.
Vraag naar onze brochures.

Vraag naar onze uitgebreide wijnbijbel.

20

koop nu aan 6% BTW

4
APP

TE KOOP
slpk-app.
LAATSTE 2
aar
nu beschikb

BEN-appartementen
(E-pijl 30 of lager)

ruime ﬁetsenstalling
met groendak

warmtepompen
& zonnepanelen

www.highwayresidence.be | verkoop@highwayresidence.be | 0800 50 118
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Jeanette De Kuysscher gevierd voor 103e verjaardag!
Onze gemeente telt zo’n zeven honderdjarigen, maar er zijn er ook die
even iets meer uit het normale springen. Zo’n buitenbeentje is Jeanette
De Kuysscher, een op 28 juni 1919 geboren Heusdense.
Heimelijk hadden we met haar gehoopt
dat Jeanette ook haar eigen droom zou
waarmaken, en dat was niet alleen die
103e verjaardag, maar ook haar 80ste
huwelijksverjaardag met haar echtgenoot Maurice Van Cleef, afkomstig van
Gentbrugge. Het zou misschien nog iets
unieker geweest zijn. Helaas Maurice
overleed op 18 september 2021, waarna Jeanette opteerde om naar het WZC
Kouterhof te trekken. Tachtig jaar gehuwd, dat zou pas een unicum zijn, het
was dan een “Eiken huwelijksjubileum”
geweest. Al die jaren voordien waren
Maurice en Jeanette elkaars toeverlaat
in hun woning in de Magerstraat 149 in
Heusden, echt wel in goede en kwade
dagen. Hun levensloop was het vermelden waard geweest in het gulden boek
van de gemeente. Een koppel dat de
laatste jaren nog zelfstandig woonde,
want Jeanette kookte nog haar eigen
potje, en Maurice deed voordien nog
de boodschappen met zijn fiets. Op
zich ongelooflijk, al kwamen de twee
zonen en de familie wel eens een handje toesteken.
Het koppel huwde op 27 februari 1942,
ja midden in de Tweede Werldoorlog.
Er waren kindjes op komst. Eerst een
tweeling, waarvan slechts eentje, zoon
Laurent, in leven bleef. Later kreeg het
koppel, dat eerst nog inwoonde bij de
moeder van Maurice in Gentbrugge,
nog een tweede zoon Gilbert. Beide
zijn nu dicht bij de kaap van 80 jaar.
Het geheim van Jeanette haar leven
was vooral dat van een sportief leven,
bevestigde Jeanette ons ooit. Samen
met haar man stichtte ze de turnclub
De Blauwe Druif, maar daar hebben we
nog weinig van kunnen terugvinden.
Maurice nam als atleet, aangesloten bij
de atletiekclub van Gantoise, nog deel
aan de Olympische Spelen in Londen
en Helsinki (1948-1952). Tot zijn 75ste
bleef hij lopen, Jeanette deed altijd het
huishouden, maar bleef ook lang sportief. Op hoge leeftijd bleef ze turnen.
Dat was dan ook de reden dat in de
feest- en eetzaal van het Kouterhof een
klas leerlingen van de Sportbasisschool
op haar 103e verjaardag wat turnoefeningen kwam uitvoeren. Jeanette zal
het fijn gevonden hebben, zo vooraan
midden haar familie en geflankeerd
door haar twee zonen, inmiddels een
flink eind in de zeventig. Burgemees-

ter Elsie Sierens en ceremonieschepen
Koen Van Hende kwamen de gelukwensen van de gemeente overbrengen, een volle zaal met
residenten mocht mee
aanzitten voor taart en
koffie. Op de tafels lag
een onderlegger met
een jonge en iets oudere Jeanette. Ze is nu wel
103, maar wat had ze
nog graag Maurice aan
haar zijde gehad. Maar
hoe dan ook Jeanette
was heel tevreden met
haar verjaardagsfeest,
dat ze kon vieren midden haar grote familie.
– (D.D.)
Enkele beelden van de 103e
verjaardag van Jeanette De
Kuysscher in WZC Kouterhof.
(D.D.)

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

• Heerlijke brasserie-keuken
• Tearoom tussen 14u00 en 17u30
• Terras vooraan én achteraan
• SPRINGKASTEEL voor kinderen
Nr. 125 - September 2022
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Juf Bieke met pensioen
Op donderdag, 30 juni zwaaiden ze in de Gemeentelijke
Sportbasisschool juf Bieke uit!
Als leerkracht van het
derde leerjaar nam juf
Bieke vele kinderen onder haar hoede. Haar
creativiteit en liefde voor
de natuur gaf ze met
plezier door. Ze engageerde zich dan ook vele
jaren in het MOS -team
en nam steevast met
haar klas deel aan de milieuactiviteiten
met gids Marijke in de Kollebloem. Dankzij haar kwamen mensen van de hondenschool, imkers en medewerkers van Velt
naar school om hun kennis en vaardigheden met de leerlingen te delen.
Vele oud-leerlingen herinneren zich wellicht de wandelende takken in haar klas.
Daarbovenop genoot ze vele jaren met
haar derdeklassers op boerderijklas! De

klas werd ook af en toe een sprookjeswereld vol fantasie, sfeer en gezelligheid.
Nu is het tijd voor een nieuw sprookje.
Een sprookje van wandelen met de hond,
werken in de tuin, fietsen en kamperen.
Maar ook van genietend een theetje drinken in een oase van rust omgeven door
bloemen, bossen, velden of weiden.
Bedankt voor alles, juf Bieke. Geniet van
je pensioen!

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

‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6
9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16
reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

1 september:
Open 7 dagen op 7

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

Zomer-brunch

Donderdag 1 september:
Reservaties:

Tel. 09/231.03.16 of via mail: reservations@braemhof.be

“Terug naar school-luxe-ontbijt”

Verwelkoming met hapjes aan tafel
~
Koud en warm voorgerechtenbuffet
Scampi brochette - rundscarpaccio - 1/2 babykreeft - Saladebar
~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:
Vlees: Merguez, saté, barbecueworst, gemarineerd kippenhaasje
Spek, côte à l’os, lam, gebraiseerde beenham,

Wij serveren nog steeds mosselen

Vis: Tongrolletjes
- Forel - Sardines!- Salade- en aardappelbuffet
Kom
ze proeven
~

Kaas- en dessertenbuffet
met o.a. chocolademousse, crème brulée, assortiment mini-patisserie,
gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …
Inclusief dranken tijdens de maaltijd tot en met de koffie
(exclusief sterke dranken en champagne)

70 euro per volwassene - 30 euro per kind vanaf 3 jaar
Volgende brunch: zondag 18 september: zie www.braemhof.be

Maandag gesloten
Dinsdag 17-21 uur
Woensdag 11u30-13u30 en 17u-21u
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Don: 11u30-13u30 en 17u-21u
Vrij: 11u30-13u30 en 17u-22u
Za en zon: 17u-22u

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

Heb je nieuws

DOORLOPEND VAN 12 TOT 21 UUR -ZONDAG VAN 12 TOT 18 UUR
RESTAURANT BRAEMHOF
ISALLE
OPEN
TEA-ROOM
DAGEN VAN 14 TOT 18 UUR
Reserveren: 09 231 03 16 of reservations@braemhof.be
VAN DINSDAG T.E.M.
ZONDAG.
Maandag 15 augustus
vanaf 12 uur
WEKELIJKSE SLUITINGSDAG
OP MAANDAG.

Kennismakingsdag Turnclub Athena

Précompetitie | vanaf 6 jaar
Competitie Tumbling | vanaf 9 jaar
Competite Acro | vanaf 9 jaar

Zondag 11 september 2022 - 10u00 — 12u30
Sporthal Bergenmeers, Koedreef 1 in Destelbergen

Kostprijs proeflessen ?
Gratis, geen inschrijving nodig.

Op zondag 11 september verwelkomen
we je op onze kennismakingsdag! Op
deze dag kan je het volledige aanbod van
onze club terugvinden op één locatie! je
kind kan hierdoor heel eenvoudig in verschillende groepen een proefles volgen.
Op het einde van de initiatie weet je meteen in welke groep je je kan inschrijven
voor het komende seizoen. Is onze club
nieuw voor jou of zoekt jouw kind een
nieuwe uitdaging binnen onze turnclub?
Twijfel dan niet en kom zeker langs

Ons Aanbod: meer details over uren en
locaties vindt u hier:
http://turnclubathena.be/gymstars/
Gymstars kleuters | vanaf 3 jaar
Gymstars beginners | vanaf 6 jaar
Gymstars gevorderden | vanaf 6 jaar
Recrea Acro | vanaf 7 jaar
Recrea Tumbling | vanaf 7 jaar
Recrea Demo | vanaf 7 jaar
Ministars | vanaf 4 jaar

Aanbod
Gymstars kleuters | vanaf 3 jaar
Gymstars beginners | vanaf 6 jaar
Gymstars gevorderden | vanaf 6 jaar
Recrea Acro | vanaf 7 jaar
Recrea Tumbling | vanaf 7 jaar
Recrea Demo | vanaf 7 jaar
Ministars | vanaf 4 jaar
Précompetitie | vanaf 6 jaar
Competitie Tumbling | vanaf 9 jaar
Competite Acro | vanaf 9 jaar
Kostprijs?
Gratis, geen inschrijving nodig.
Kennismakingsweken Turnclub Athena
(1 tot 11 september 2022)
Wil jij ook graag turnen? Vanaf 1 juli
staan de inschrijvingen terug open en
kan je opnieuw aansluiten in één van
onze groepen. Van 1 september t.e.m. 11
september kan je bovendien vrijblijvend
komen proeven van ons lesaanbod. Turn
je zelf al maar wil jouw zusje, neefje,
vriendinnetje, … ook graag eens komen
proberen? Dan zijn ze uiteraard van harte
welkom! Ons lesaanbod start reeds vanaf
3 jaar. Voor een proefles hoef je niet op
voorhand aan te melden. Je kan gewoon
langsgaan tijdens één van onze lesmomenten en een testlesje meevolgen.
Alle info omtrent ons lesaanbod en inschrijvingen kan je terugvinden op onze
website:
http://turnclubathena.be/gymstars/

Luxe nieuwkuis & was:

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

NU OOK B-POST PUNT
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Rode Kruis – DESTELBERGEN / HEUSDEN
organiseert de cursus EHBO

Eerste hulp en Helper

Kleine broer schaaft zijn elleboog, zus verzwikt haar voet tijdens een wandeling, opa grijpt
naar zijn borstkas wanneer hij de trap afkomt, grote zus maakt spaghetti voor haar
kotgenoten en verbrandt zich, op de sportclub zijgt een medespeler neer, …
Allemaal situaties waarbij kennis van eerste hulp goed van pas komt.
Wie de cursus Eerste Hulp van Rode Kruis – DESTELBERGEN / HEUSDEN heeft gevolgd,
weet perfect wat er te doen staat.
De cursus is gratis en bovendien kort maar krachtig: op die tijd ben je in staat om hulp te
verlenen bij tal van eerstehulpsituaties.
Kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen stelpen, omgaan met verslikking, breuken,
verstuikingen en ontwrichtingen: je leert het allemaal.
Ook vergiftigingen en hoofd- en wervelletsels komen aan bod, en de aanpak van een
hartaanval of beroerte. Bovendien leer je reanimeren.
En het belangrijkste van allemaal, je leert hoe je een eerstehulpsituatie moet inschatten en
aanpakken, of het nu om een groot of een klein ongeval gaat.
Tijdens de cursus kom je meer te weten over flauwte, hersenschudding, insectensteken en
tekenbeten, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, zonneslag en hitteslag, epilepsie,
koortsstuipen, diabetes en amputatie.

Waar:
Wanneer:

Inschrijven:

Kouterstraat 129 – 9070 Destelbergen
Basiscursus:
Weekend-opleiding (9u – 12u30): 5 dagen.
1 + 8 + 15 + 22 + 19 oktober 2022
Week-opleiding (19u – 21u): 7 dagen.
3 + 10 + 17 + 24 + 31 januari / 7 + 14 februari 2023
Vervolgcursus
Weekend-opleiding (9u – 12u30): 5 dagen.
12 + 19 + 26 november en 3 + 10 december 2022
Week-opleiding (19u – 21u): 7 dagen.
28 februari / 7 + 14 + 21 + 28 maart / 18 + 25 april 2023
vorming@destelbergen.rodekruis.be of GSM 0474/48.56.52
vorming@heusden.rodekruis.be of GSM 0478/50.89.85

De afdelingen hebben continue nood aan vrijwilligers. WIl jij je medemens helpen? Dan krijg
je binnen onze Rode Kruiswerking de beste kansten jezelf op eigen ritme te ontplooien.
Contacteer ons, zeker doen!

Op het einde van de cursus kan je de opgedane kennis testen.
Wie slaagt krijgt het brevet Eerste Hulp en/of Helper.

!!GEWOON DOEN!!
Rode Kruis – DESTELBERGEN / HEUSDEN zoeken helpende handen
Bij ons is er plaats voor verschillende soorten van helpende handen:
een warme babbel, hulp bij de bloedafname, Eerste Hulp verlenen,
opleidingen geven, helpen in de jeugdwerking, …
Jouw inbreng betekent veel voor de bevolking en samen maken we er een succes van.
Meer info via
voorzitter@destelbergen.rodekruis.be of GSM 0473/50.65.56
voorzitter@heusden.rodekruis.be of GSM 0476/56.57.45
Zie ook www.rodekruis.be/afdeling/destelbergen
Voel je je aangesproken? Heb je een beetje tijd over? NIET twijfelen!

50 jaar DSMG ook belangrijk voor Destelbergen
Van 3 tot 11 september organiseert de
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, de
Heemkundige en Historische Kring Gent en
het Begijnhof Sinte-Elisabeth een tentoonstelling in de kerk van het Groot Begijnhof.
Alles draait rond een terugblik op SintAmandsberg en het gouden jubileum van
DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling bestaat

50 jaar). Niet onbelangrijk is dat er ook een
belangrijke bijdrage is vanuit Destelbergen, dat al van in het begin verbonden was
met de heemkring. Om dat te beklemtonen
komt de Koninklijke Oude Gemeenteharmonie van Heusden op zondag 4 september om 15 uur een muziekfestijn geven
tijdens de tentoonstelling, en is er ook een
opendeur en geleid bezoek in het DSMG.

De tentoonstelling draait vooral rond het
thema “Terugblik op Sint-Amandsberg”,
met foto’s, films en voorwerpen uit de rijke geschiedenis van 150 jaar Sint-Amandsberg (in 1976 gefusioneerd met Gent) en 50
jaar DSMG. De tentoonstelling is op zaterdagen en zondagen toegankelijk van 10-12
en van 14-18 uur, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur. Woensdag 7 september is er van 18 tot 20 uur een
geleid bezoek, met om 20u filmavond met
verschillende lokale films. – (D.D.)

Grote rommelmarkt
Oude Bareel
op 25 september
De jaarlijkse grote rommelmarkt start
om 7 uur en duurt tot 17 uur, aan
de kerk Oude Bareel en omliggende
straten. Wil u staan met een kraampje?
Er worden geen voorinschrijvingen
gedaan. Gewoon de dag zelf vanaf
7 uur aanschuiven, niet vroeger
uitpakken aub. Er wordt u een plaats
toegewezen door de organisatie. Prijs:
1 euro per meter. Hou rekening met
de bewoners en bewaar de stilte. Er
zijn ook geen wagens toegelaten in de
Charles Doudeletstraat.
Nog vragen? Stuur email naar
vermeirenjulian@gmail.com of bel
0490-193 025.
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Verzamelaarsclub “De Draak”
gaat er terug een seizoen tegenaan
Op zaterdag 10 september start verzamelaarsclub De Draak een
nieuw seizoen met bijeenkomsten voor de verzamelaar.
Voorheen waren we gehuisvest in zaal
Britannia, maar met het faillissement van
Britannia en de maatregelen in verband
met corona was het een beetje zoeken
naar een nieuwe stek om onze bijeenkomsten te laten plaatshebben. Uiteindelijk hebben we toch een uitstekende
locatie gevonden met de zaal Berghine

op de Dendermondse Steenweg 437 te
Destelbergen. Deze zaal beschikt enerzijds over een uitstekende gratis parkeergelegenheid aan de zaal zelf voor
de standhouders en aan de bibliotheek
er rechtover voor de bezoekers. Anderzijds is er ook prima verbinding met het
openbaar vervoer.

De bijeenkomsten van verzamelaarsclub
De Draak hebben steeds plaats op de
tweede zaterdag van de maand en dit
van 13.30u tot 16.00u. Op deze bijeenkomsten worden allerhande verzamelobjecten zoals postkaarten, oude papieren,
oude en recente boeken, doodsprentjes
en -brieven, postzegels, Panini stickers,
oude affiches enz… uitgewisseld en verkocht. Leden van de club kunnen steeds
gratis tafels bekomen op onze gewone
bijeenkomsten om hun zaken uit te stallen.
Natuurlijk is er in oktober ook op de vierde zaterdag, 22 oktober de grote Internationale beurs van de club. Deze gaat
door in de Odisee Hogeschool, Gebroeders Desmetstraat 1 te 9000 Gent en dit
van 8.30u tot 14 u.
Indien u benieuwd bent hoe het eraan
toe gaat op deze bijeenkomsten ben u
natuurlijk altijd welkom om eens een
kijkje te komen nemen of eventueel inlichtingen in te winnen over zaken welke verzameld worden.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van
verzamelaarsclub De Draak.
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Siësta te Durbuy–Barvaux

NIEUW LIDMAATSCHAP
DAVIDSFONDS 2022-2023 !
Voor 29 euro ben je een jaar lang lid van
Davidsfonds en geniet je van alle ledenvoordelen, zoals een korting van 10%
op boeken en cd’s uit onze webwinkel.
Vul het formulier onderaan deze pagina
in om lid te worden. Vijf euro van je lidmaatschap gaat naar je lokale afdeling.
Bijkomend schenk je met elk boek dat je
als lid koopt in de webwinkel 1 euro aan
je Davidsfonds-afdeling. Zo geef je mee
zuurstof voor de uitbouw van de plaatselijke werking en activiteiten.
VIJF NIET TE MISSEN LEDEN-VOORDELEN:
• Ledenbon voor onze webwinkel
Bestel je als lid voor minimaal 30 euro in
onze webwinkel, dan ontvang je een ledenbon van 20 euro voor een volgende
aankoop vóór 31 december 2023.
• Korting op evenementen en boeken
Krijg korting op alle Davidsfondsactiviteiten in het hele Vlaamse land én 10%
korting op boeken.
• Reductie bij Davidsfonds Academie
en Cultuurreizen
Geniet korting op interessante cursussen, dagevenementen en reizen Davidsfonds..
• Speciale aanbiedingen bij de beste
cultuurhuizen van Vlaanderen en
Brussel

-

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

Terecht voordeliger

: geen administratiekosten van de verhuursite !!

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

Aha

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

FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR NA EEN TELEFOONTJE !!

Met de Davidsfonds Lidkaart krijg je extra kortingen of exclusieve voordelen bij
een heleboel cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel.
• Gratis ledenkrant in je bus & extra
cultuurvoordelen via mail.
Zes keer per jaar krijg je ledenkrant
Het Accent in je bus, boordevol interessante artikels, interviews en cultureel
nieuws. Ontvang ook maandelijks extra
kortingen of voordelen in je mailbox,
aangevuld met wedstrijden, cultuurtips,
boeken, cursussen of reizen.
WIJ ZOEKEN…
We zoeken nieuwe medewerkers om cultuur naar mensen en mensen naar cultuur
te brengen in Destelbergen. Leeftijd: vanaf 18 jaar.
- Een boeiend gegeven, waar je alleen

• 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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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.:

Een nieuw werkjaar,
nieuwe horizonten…

beste
thuisverpleging

www.chaletsiesta.be

maar veel voldoening van ontvangt.
- Geen verplichting van taken. Die keuze
maak je zelf.
- Vergaderen 1 x per maand.
- Gratis bijwonen van alle activiteiten van
onze afdeling (behalve maaltijden)
- Vrijblijvend voorafgaand gesprek kan
zeker. Met open geest.
- Je kan terecht bij info@dfdestelbergen.
be of tel. 09/3283759 (secretariaat)
- Misschien mogen we je binnenkort begroeten?

WIESCLUB THE WHISKIES
NIEUW SPEELJAAR
30 jaar na de eerste
kampioenschapskaarting whist,
begint kaartclub The Whiskies
aan een nieuw speeljaar in het
Clubhuis op het Eenbeekeinde.
Ooit waren er 54 leden ingeschreven, in
de loop der jaren is dit heel wat veranderd. Een zelfde aantal leden is intussen
overleden… Toch zijn we blij wanneer
we met negen tot tien tafels ons geliefde kaartspel kunnen bedrijven! Bijna
evenveel vrouwen als mannen.
Geïnteresseerd in een namiddagje wiezen? Maandag 12 september kan je al
eens komen kijken, en meespelen, na
ons kampioenenetentje. Vanaf 15 uur
ben je er welkom in ons Clubhuis, Bredenakkerstraat 27, Destelbergen.
Het nieuwe speeljaar start dan op maandag 26 september. De volledige agenda
en meer informatie op onze website:
kaartclub-the-whiskies.webnode.be. Of
scan de QR-code
Meer informatie bij:
Patrick Geys
0486/26.23.42
Walter Saveyn
0475/24.05.15.

Belevingswinkel
Belevingswinkel

Lekker Lokaal !!!
Lekker artisanaal !
www.dekorf.be

Belevingswinkel

DE KORF
DE KORF

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.
Een

Een

gezellige chaos is eigen aan de zaak!

gezellige chaos is eigen aan de zaak!

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in:

GENTSE STREEKPRODUCTEN,

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in:

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

ONTBIJT- & GESCHENKMANDEN

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

Verder
bieden wij een ruime keuze aan
ONTBIJT- &
GESCHENKMANDEN

Speelstraat Scheldehof
’22
kalligrafische
wenskaarten
Verder bieden wij een ruime keuze
aan
is initiatief van buurt
geschenken van STRATIER en ander leuks
kalligrafische wenskaarten

De inwoners van het Scheldehof (Eenbeekeinde)
hebben het initiatief genomen om van hun wijk
van STRATIER en ander leuks
De Korf
Kom, ontdek en
op vooraf bepaalde dagen een “Deluxe speeluw
belevingswinkel
straat” te maken. De kinderrijke buurt had daar
maak anderen en jezelf gelukkig
nood aan. Het gaat ook om wat meer dan alleen
Kom, ontdek en met uw keuze
maar spelen op straat, er komt ook wat creativimaak anderen en jezelf
gelukkig
teit bij kijken zoals workshops voor de kinderen
Open van woensdag tot vrijdag van 13u30 tot 19 uur
waarbij ze zelfgemaakte fruitsaté’s samenstelzaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur
met uw keuzeGesloten op zondag - maandag en dinsdag
den. Er was ook een ‘Bake Off Scheldehof’, waarbij de deelnemers hun baktalent etaleerden.
tot 19
uurwww.dekorf.be
Kijk
op
Buurtbewoners mochten bovendien komen Open van woensdag tot vrijdag van 13u30
Tal
van voorbeelden
en meer info vind je op :
zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur
voor de bereikbaarheid
van de winkel!
proeven van de heerlijke ‘homemade’ gebakjes
www.dekorf.be
Gesloten op zondag - maandag en dinsdag
en brachten hun stem uit voor de beste resultaGespecialiseerd in
ten. Inmiddels is het bijna allemaal achter de rug
Tal van voorbeelden en meer info vind je op :
want er werden liefst acht data geprikt (telkens
Gentse- en artisanale streekproducten,
op zondag) met een knap einde op zondag 18
september. Als je deze Wegwijs dus leest is er op
GESCHENKMANDEN
4 september nog het zomerfeest met BBQ en op
18 september de afsluiter. – (D.D.)
& DE LEKKERSTE ONTBIJTMANDEN

geschenken

www.dekorf.be

M
Specialist

-

Genieten van een lekker ont

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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Cultuursmakers
Contactpersoon: Pol Storme
François Van Impelaan 38, 9041 Oostakker
E-mail: oostakker@cultuursmakers.be
Tel.: 09/259.02.75
Rek. nr. BE10 7360 6084 2104

BEZOEK AAN HET PAARDENASIEL
‘THE OLD HORSES LODGE’ IN LAARNE
Op zaterdag 10 september 2022 bezoeken we ‘The Old Horses Lodge’ gelegen
te Laarne. Dit is een erkend asiel voor
verwaarloosde en mishandelde paarden,
pony’s en ezels.
Na een revalidatieperiode wordt voor
hen een liefdevolle thuis gezocht of zij
genieten er van hun rustige, oude dag.
We spreken af aan de
ingang van het asiel
aan de Mellestraat 2
in Laarne om 14u stipt.
Eerst krijgen we een
rondleiding in het asiel
en achteraf is er taart
en koffie of thee in de
kantine. De taart is een
speciale ‘heksentaart’,
een lokale specialiteit,
want Laarne is nu eenmaal bekend als een heksen-gemeente.
Het wordt zeker een interessant bezoek
voor de ganse familie.
De prijs voor dit bezoek bedraagt 8 euro
en komt integraal ten goede van de vzw
The Old Horses Lodge want hun werking
wordt bekostigd via giften.
Voor meer informatie en inschrijving
contacteer Pol Storme tel. 09 259.02.75,
e-mail: oostakker@cultuursmakers.be of

bezoek onze website www.cultuursmakers.be/oostakker/activiteiten. Je bent
slechts ingeschreven na betaling op rekening BE10 7360 6084 2104 van Cultuursmakers Oostakker.
VOORSTELLING ‘Piv Verenigt!’
Op zondag 25 september 2022 om 16u
wonen we de voorstelling ‘Piv Verenigt!’
van stand-up comedian Piv Huvluv bij.
Dit heeft plaats in zaal Uyttenhove, Zavel 5 te Lochristi.
Deze voorstelling is speciaal gemaakt
voor het 100 jarig bestaan van Cultuursmakers en heeft als thema het verenigingsleven.
Verenigingen, je vindt ze in elke gemeente of stad, in alle kleuren en
maten, voor alle leeftijden en doelgroepen. Het zijn stuk voor stuk plekken waar mensen elkaar ontmoeten,
samen aan de slag gaan en hierbij heel
wat meemaken. Kortom een wereld
met een eigen kracht en levendigheid.
Het ideale thema voor een voorstelling,
zo dachten we bij Cultuursmakers en Piv
Huvluv was enthousiast om een voorstelling hierover te schrijven.
In deze voorstelling neemt Piv je mee
doorheen het wel en wee van zijn eigen
verenigingsleven. Welke vereniging kent
geen perikelen bij het organiseren van
evenementen, voorstellingen of benefie-

ten? Of de zoektocht naar vrijwilligers,
het samenstellen van het bestuur en het
verkiezen of aanduiden van een voorzitter? vrijwilligers die bergen verzetten in
Vlaanderen.
Iedereen die ook maar één keer lid is geweest van een vereniging - wie in Vlaanderen eigenlijk niet? - zal hier duimen
en vingers aflikken van zoveel hilarische
herkenbaarheid. Kom kijken en raak samen met Piv in de ban van het verenigingsleven!
De prijs voor deze voorstelling bedraagt
16 euro voor leden en 20 Euro voor nietleden.
Voor meer informatie en inschrijving
contacteer Pol Storme tel. 09 259.02.75,
e-mail: oostakker@cultuursmakers.be of
bezoek onze website www.cultuursmakers.be/oostakker/activiteiten. Je bent
slechts ingeschreven na betaling op rekening BE10 7360 6084 2104 van Cultuursmakers Oostakker.

Willy Van Rentergem overleden
Oud-motorcrosskampioen Willy Van Rentergem
(72) is na een lange ziekte overleden. De Destelbergenaar was de grootvader van gemeenteraadslid Laura Van Rentergem en de pa van
ex-voetballer Alain. Maar Willy was vooral gekend
vanuit de sport. Hij was 36 jaar de motard-koerscommissaris van de BWB (wielrijdersbond) in alle

grote wielerklassiekers, maar ook actief bij lokale
wielerwedstrijden. Willy was ook verschillende
keren nationaal en Europees kampioen als motorcrosser in de zijspannen. Hij was de laatste jaren
ook nog nauw betrokken bij de organisatie en pistemeetings bij de wielerpiste in de Blaarmeersen.
– (D.D.)

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

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

www.schouwveger.be
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Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen
Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Eerste thuismatchen
voetbalploegen
FC Destelbergen A speelt op zondag 11
september om 15u. thuis tegen SVK Maldegem en op 25 september ontvangt
men FCE Meetjesland. FC Destelbergen B
(4e prov.) opent op zondag 4 september
tegen VSV Gent B, op 18 september ontvangt men FC Anatolia Gent en op 2 oktober ontvangt men FC Avrasya Gent. KFC
Heusden A (derde prov.) speelt op zondag
4 september thuis tegen FC Kaprijke-Bentille en op zondag 18 september ontvangt
men WSL Lotenhulle. KFC Heusden B (4e
prov.) speelt op zondag 11 september
thuis tegen FC Rooigem en op zondag 25
september tegen Excelsior Donk. – (D.D.)

satie
info & reali

Evergem
Merelbeke

s

09 357 43 49
09 223 64 00

De tractoren van OTL Lozen Boer reden in
de hele wijk Eenbeekeinde. (D.D.)

Tractoren stelen de show
in ‘Bruisend Eenbeekeinde’
Ook de kermis van Eenbeekeinde II,
het Bruisend Eenbeekeinde, ligt al
even achter de rug, maar we willen
er nog even op terugkomen. Ook
daar stak de kermis goed in elkaar
met de 73ste kermis met als absolute uitschieters een eerste Dartstornooi (met Dartsclub Bulls 21), een
Tractorenfestival, een avondmarkt
en uiteraard optredens en een eetfestijn. Enige tegenvaller was de
geplande wielerwedstrijd waarvoor
men onvoldoende seingevers kon
vinden. Maar niet getreurd, al de
andere activiteiten overstegen de
verwachtingen, er was telkens veel
volk en zowel de optredens van de
coverband ‘Old Man’s Beard’, als
die op zaterdag met Ritchie Paris en
Ronny Marino konden gesmaakt.
Wat zeker smaakte was de warme
beenhesp of het steakfestijn. Maar
wij vonden de Tractorenshow, met
meer dan één rondrit in de buurt
van de wijk toch wel een mooi initiatief. Wie dacht aan boze boeren had het mis, want de Oldtimer
Tractorenclub van de Lozen Boer
uit Lochristi showden de allermooiste tractoren die er bestaan met
juweeltjes van John Deere, Deutz,
Ford, Hanomag en nog veel andere.
– (D.D.)
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Wat we weten van...

9070
Van Oeverbaan tot
Charles Lebonstraat

Na de bouw van de betonnen brug over de
Schelde in 1956 werd de Hoeverlos een verbindingsweg naar Melle. Daartoe werd de
Hoeverlos doorgetrokken tot aan de Scheldebrug, verbreed en verhard. Die nieuwe
verbindingsweg kreeg de naam Oeverbaan.
De Provinciale Commissie van Advies voor
Plaatsnaamgeving vond dit
geen correcte naam voor die straat. Die weg
was immers geen oever, maar leidde naar een
brug over de Schelde. Daarenboven is de aanduiding ‘baan’ een typische Brabantse term,
terwijl in Oost-Vlaanderen de voorkeur wordt
gegeven aan straat of weg.
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van
de bevrijding werd door de N.S.B. (de Koninklijke Vereniging Nationale Strijdersbond
van België) afdeling Heusden, gevraagd om
een straatnaam te verbinden aan een Heusdense politieke gevangene, omgekomen in een
Duits concentratiekamp. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was het huis van Charles Lebon (geboren in Kalken op 14 juli 1886) een
ontmoetings- en bevoorradingsplaats voor de
‘witte brigade’ in de wijk Veerhoek. Toen de
man, die voor de bevoorrading zorgde, werd
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opgepakt, kwam de bezetter die locatie
op het spoor. De Duitsers doorzochten die
plaats en pakten onder andere Charles Lebon, zijn echtgenote Maria Hanselaer en
Yvonne Jennes op. Charles Lebon werd
daarna overgebracht naar het folterkamp
van Neuengamme (Duitsland) waar hij
stierf op 10 december 1944.
Overwegende dat Charles Lebon aan die
voorwaarden voldeed en daarenboven
woonachtig was in de wijk Veerhoek te
Heusden, verving de gemeenteraad in haar
zitting van 21 april 1995 de straatnaam
Oeverbaan door de Charles Lebonstraat.
De leden van de Provinciale Commissie
van Advies voor Plaatsnaamgeving waren
tevreden met die wijziging en in de gemeenteraadszitting van 15 februari 1996
werd de straatnaam Oeverbaan dan definitief vervangen door Charles Lebonstraat.
Charles Lebon was de grootvader van Liliane Lebon (gewezen voorzitster van het
OCMW te Destelbergen) en tevens een
overgrootvader van Michaël Vercruyssen,
de huidige derde schepen van Destelbergen.
Voor wie meer wilt weten over de vier bruggen en de zeven veren die Destelbergen en
Heusden met Gentbrugge en Melle verbonden moet zeker de tentoonstelling Scheldekronkels bezoeken.

Scheldekronkels gaat door in het G.O.C., het
Gemeentelijk OntmoetingsCentrum, Kerkham 2-4 te Destelbergen. Om de tentoonstelling te vinden moet je via de ingang, net naast
de cafeteria ’t Voske, door de binnentuin, waar
als eerste blikvanger de oudste Vlaamse kaart
te zien is, waar de Schelde op getekend is.
Die tafel in de binnentuin van het GOC is de
start van een boeiende wandeling langs 25
panelen met veel weetjes van onze Schelde in
connectie met Destelbergen en Heusden.
Luc Van Vreckem maakte een filmverslag
van de opening van de tentoonstelling die je
kan bekijken op de website van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg.
https://www.deoostoudburg.be/nieuws/
filmverslag-opening-tentoonstelling-scheldekronkels
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)

OPEN OP
ZONDAG !

BIJ KANGOEROE STEEDS DE LAAGSTE PRIJS !

INRUILACTIE
Gezond koken begint met GreenPan.
Ruil nu je oude pan in, en ontvang
10 euro korting bij aankoop van
een nieuwe GreenPan!

RUIL EEN OUDE
PAN IN EN KR
IJG

€10
KORTING*

Inruilactie

Beter voor het milieu. Beter voor je gezondheid. Uitgebreid assortiment GreenPan !

KIES JIJ VOOR PFAS-VRIJ?

*Korting enkel geldig bij aankoop van een GreenPan. Aanbod geldig van 01/08/2022 t.e.m. 30/09/2022.
De korting geldt op het totale aankoopbedrag van 1 GreenPan product en is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen.
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Kandidate Miss Oost-Vlaanderen
voor Miss België 2023

Charlotte Van Den Berghe,
woonachtig te Heusden, dingt dit
jaar mee naar het kroontje voor
Miss België 2023. Sinds kleins af
aan heeft Charlotte interesse in
de showbusiness. Haar studies
communicatiemanagement
wakkerden haar interesse voor de
media verder aan.

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

Na haar stukgelopen relatie besloot Charlotte haar eigen pad te bewandelen. Ze
zag dit jaar haar kans schoon om het reilen
en zeilen verder te ontdekken. Met haar
deelname wil ze jongeren aansporen om
hun eigen dromen na te jagen.
Verder streeft Charlotte ernaar een positieve impact na te laten in haar directe
omgeving omwille van kleine en grotere initiatieven, vanuit haar denkbeeld dat
“Echte schoonheid van binnenuit komt.”
Wil je Charlotte Van Den Berghe verder
steunen in haar deelname? Dat kan via een
SMS met de boodschap MOV 05 naar 6665
(1 euro/stem). De provinciale verkiezingen
vinden plaats op 18 september in de Plopsaland, de Panne.

‘Dinner & Dance’
Een all-in (79 euro)
van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie van lekker eten en dansen.
Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet
(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)
Alle gerechtjes bestaan uit mooie bordjes
welke de gasten makkelijk kunnen nemen.
Zowel vis, vlees als vegetarisch is voorzien.
Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet
direct naar huis moeten!
Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse
ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent
09 251 08 08
WIJ ZOEKEN FLEXI-JOBS
voor hulp in keuken en/of zaal,
zowel tijdens de week
als in het weekend.

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

VASTE CHEF VOOR DE KEUKEN
(zowel voor feesten als catering)

0478-97 87 11

Alle info: 0495-21 10 27 (Joke)
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info@dewegwijs.be

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS
Fiat 500 0.9 T - TwinAir Lounge

Fiat 500 CC lounge/airco/parkassist

10.450 euro

6.250 euro

btw incl.
26.371
08/2014
benzine
51 kW (69 PK)

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

Mitsubishi Space Start 1.2i clear tec

Mitsubishi Space Star 1.2i Spirit, automaat

10.990 euro

16.990 euro

17.950 km
12/2019
Benzine
59 kW (80 PK)

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

NEW

Fiat 500 1.0i MHEV - MEERDERE SNEL LEVERBAAR Mitsubishi eclips cross 1.5 T 4WD instyle CVT

NEW

16.999 euro

22.450 euro

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

68.950 km
02/2018
Benzine
120 kW (163 PK)

Volkswagen Golf 1.5 - TSI LIFE - NIEUW

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT/navi/park ass.

29.690 euro

26.900 euro

15 km

40.698 km
02/2019
Benzine
96 kW (131 PK)

NEW

Benzine
96 kW (131 PK)

Fiat Ducato serie 7 maxi 180 PK/navi/camera

Fiat Scudo - L3 H1 - NAVI + CAMERA + AIRCO

32.990 euro

33.790 euro

26.500 km
10/2019
Diesel
130 kW (177 PK)

18 km
NEW

btw incl.

Diesel
107 kW (145 PK)

Volledig aanbod op www.garagemartens.be
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De Parel, Pius X en Wonderwijs
dankt personeelsleden
Aan het einde van het schooljaar  kregen alle personeelsleden die
al 25 jaar of langer in dienst zijn binnen onze scholengroep KSDH
vanuit het schoolbestuur een cadeaubon ‘shoppen om de hoek’
t.w.v. 100 euro als bedanking voor hun jarenlange inzet en enthousiasme binnen onze scholen. Met dit initiatief worden ook de lokale handelaars gesteund.
Alle gevierde personeelsleden zijn het erover eens: ‘Lesgeven is het
mooiste beroep ter wereld. Elke dag het beste van jezelf geven,
kansen blijven geven, samen een nieuwe generatie vormgeven.’
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Beste Vrienden
van de Harmonie
OPROEP aan alle inwoners van Heusden en Destelbergen:
Uw lokale muziekvereniging is nog steeds koortsachtig op zoek naar een
locatie waar wij één avond per week kunnen repeteren van 19.30 tot
21.30 uur. 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:
Zo 04/09/2022: Om 14u00: Gratis tuinconcert in het Groot Begijnhof te
Sint-Amandsberg, t.g.v. 50-jarig jubileum van DSMG.
Za 15/10/2022: Om 19u30: Themaconcert “Reisgen ten” (I):
Zo 16/10/2022: Om 14u30: Themaconcert “Reisgen ten” (II):
Reisgen ten wordt een leutige muzikale reis rond de wereld:
- Uw lokale harmonieorkest vzw KOGH brengt met 40 muzikanten
bekende muziek voor jong en oud, o.l.v. Braam De Tant.
- Knotsgekke sketches over de toerist op de luchthaven, door de acteurs
van Tatertheater, o.l.v. Chris Frigne.
Locatie: JGC - Koedreef 7, Destelbergen
Gezocht: 3 Klarinettisten om permanent mee te spelen in ons orkest.
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

Geniet van onze actie!
Laserontharing
Geldig in september en oktober.
10% korting op je eerste behandeling,
ook geldig op de combi-paketten.

Your time to shine and relax
Kouterstraat 55
9070 Destelbergen
0475 78 21 65

www.maisonpure.gent
Voorheen Pure Wellness Experience
(zelfde uitbater, nieuwe branding)

Instituut voor huidverbetering - Privé sauna - Floating

GRATIS ONDERVLOER
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING

Impens parket  
0475 85 85 30
Info@parlam.be
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Mellebrug afgesloten
tot 20 september
Door werken in het naburige Melle, zal de
Mellebrug afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de brug wel oversteken. Het afsluiten
heeft te maken met wegenwerken, o.m. de
aanleg van voet- en fietspaden, het heraanleggen van een vluchtheuvel in Melle. Ook
de parking van het Mels kerkhof is dan dicht.
Wie van Heusden (de Melhoek bv.) dus met
de auto naar Melle wil zal zich verplicht zien
een ommetje te maken langs de Wellingstraat en de Heusdenbaan via Melle-Leeuw
of via de R4. Fietsers zullen wel met de fiets
aan de hand de werfzone passeren. – (D.D.)

Turborotonde bouwt
kwalijke reputatie op…
Minstens al een tweede keer in korte
tijd, kantelde recent een vrachtwagen
aan de turborotonde ter hoogte van het
kruispunt John Fitzgerald Kennedylaan
en de Dwight Eisenhowerlaan. Het kruispunt bouwt zich daarmee op dat vlak

Wij bestaan reeds
1 jaar !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !
OPENINGSUREN:
ma
di
woe
do
vr
za
zo
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SMULHOEKJE
11u30-13u30
11u30-13u30
gesloten
11u30-13u30
11u30-13u30
11u30-13u30
11u30-13u30

9070

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
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THE CAVE
HET SMULHOEKJE
ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER
0479-064 805 OF 0473-249 810

Koninklijke Gebuurtekring
Eenbeekeinde II
GROTE KERMISTOMBOLA 2022
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Wij bouwen websites en webshops
die opbrengen vanaf de 1e dag
Professionele layout op maat

Optimaal gevonden in Google

Meerdere talen mogelijk

Uitbreidbaar met eigen webshop

Wij plaatsen uw teksten en foto’s

Inclusief opleiding en onbeperkte support

START NU

www.trivali.be

Kristof Vercruyssen
zaakvoerder - webstrateeg

Reservenummer 1e prijs : 16289
Prijzen af te halen vóór 22 september 2022
na 18:00 uur
Dendermondesteenweg 133, 9070 Destelbergen

Bedankt voor uw
deelname !

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

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

ALLE TUINONDERHOUD

0469-138 608
stilletjes aan een kwalijke reputatie op. De truck belandde op
zijn zijkant, de bestuurder raakte gewond en de ravage was
vrij groot. Een lange tijd verkeershinder, dito filerijden en een
tijdrovende opkuis van het korenmeel inbegrepen. De brandweer diende de grondstof zo snel mogelijk op te zuigen voor
die helemaal ging stollen.
Dat de chauffeur allicht de controle
over het stuur verloor, is niet eens
een verrassing. De draaicirkels op
de rotonde zijn kort. Wie niet vertrouwd is met het concept van het
kruispunt en vooral te snel rijdt,
dreigt op het naastliggend vak te
belanden. Of kantelt, zeker als de
lading ook nog eens gaat schuiven.
Snelheid matigen en onthaasten in
het verkeer blijft voor iedereen een
constante uitdaging. Recent verscheen ook nog een foto in de media van een grote vrachtwagen die
in de verkeerde richting reed, laverend tussen de wagens...
Eric VAN LAECKE

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

We zijn opnieuw
bereikbaar
via de Hoogstraat en
Goudenhandwegel!
Van Rentergem Annie
Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82
Nr. 125 - September 2022
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ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING

Didie OCV

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

KORTINGSBON

-20
euro

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

LDC DE REINAERT

PARTHENON RICHT IN

Kerkham 3d § 9070 Destelbergen  09/218 03 13

ZATERDAG 5 NOVEMBER
om 20 uur (deuren 19 uur)

Volgende éénmalige activiteiten staan op het programma in september:


Veldekensstraat 64, Destelbergen



Fietsen: Wetteren, maandag 12 september – Slotrit, maandag 26 september – 
 telkens te verzamelen aan het LDC om 13u30

  Spaans Praatcafé – maandag 12 en 26 september telkens om 14u00

 Samenlezen: een goede tekst en een kopje koffie zijn de basisingrediënten – 
  maandag 12 en 26 september – om 10u30





Voordracht: Latemse Kunstenaars – door kunsthistorica Kim Decatelle – dinsdag 13 september
 om 14u00

Wandelen: Bottelare – vrijdag 16 september – afspraak aan de kerk om 14u 

Demogelaat – dinsdag 20 september om 13u30

  Scrabble: Duplicate speelwijze waarbij iedere speler gelijke kansen heeft – 
 donderdag 22 september om 14u 
  Bloemschiknamiddagen: woensdag 28 september – telkens om 13u45

  NIEUW! Samenzingen met pianobegeleiding en een DJ, woensdag 28 september – vanaf
14u
  Buurt§Van: maandag 19 september met de koffie klets.

Meer informatie over activiteiten en inschrijvingen  09/218.03.13 ldc.dereinaert@zorgband.be
of bekijk het nieuwe activiteitenmagazine “ZORGBANDSPROKKELS” via www.zorgband.be

Pascal Platel

LEZING: Latemse kunstenaars
DINSDAG 13 SEPTEMBER

VERTERERNADERMIJ
Een voorstelling over de ‘Amai, wat
een kieken’liefdesmomenten in een
mens zijn bestaan en de verwoede
pogingen van anderen om je er
overheen te krijgen.

I.s.m. Kim Decatelle
kunsthistorica
We maken kennis met de verschillende
groepen Latemse kunstenaars doorheen de tijd.

Een boeiende avond !
€

Leden: 15 euro p.p..
Gasten 25 euro p.p.
Kassa: 30 euro p.p.
Inschrijven en storten
vóór 20 oktober
op BE 84 2900 2354 5759,
met vermelding
van uw naam + ‘platel’
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 14u00
 Enkel met inschrijving, plaatsen beperkt.

LDC De Reinaert
Kerkham 3D
9070 Destelbergen
09/218 03 13
ldc.dereinaert@zorgband.be

Ruimdienst

Cornelis

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

JAARCONCERT
FRANK HEYE
Van harte welkom op het jaarconcert
van Frank Heye, organist van de kerk
van Destelbergen. Dit gaat door op 18
september om 19 uur in de Kerk O.L.V.
ter Sneeuw Destelbergen
PROGRAMMA
Gabriël Verschraegen (1919-1981)
Praeludium in C
J.S. Bach (1685-1750)
Fantasia und fuge g-moll BWV 542
John Cage (1912-1992)
Souvenir
Max Reger (1873-1916)
Erste suite e-moll Op. 16
TOEGANGSPRIJS:
10 euro. Onder de 18 jaar: gratis
Info:
www.orgelcomitedestelbergen.be
E mail: frank.heye@telenet.be
Tel. 0495 82 22 31
Nr. 125 - September 2022
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DAKWERKEN
Dringende herstellingen

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

Milieuschepen eindigde
voor 4e keer Dodentocht
Misschien zijn er nog Destelbergenaars die aan de ingekorte (wegens
te warm) Dodentocht in Bornem hebben deelgenomen. Eentje was ook
schepen Michaël Vercruysse die aan
zijn vierde deelname toe was. Niet
met zijn echtgenote, maar met zijn
vaste Dodentocht wandelvriendin
Liesbeth Pollentier uit Destelbergen.
“Ondanks ingekort, was het nu toch
behoorlijk lastig”, zei de schepen.
“We waren al om 8u15 binnen en
toen was het al warm en hadden we
de eerste kwaaltjes aan onze voeten”. – (D.D.)

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
56

9070

Nr. 125 - September 2022

Tuin d’Ost kreeg
opgepompt water
De mooie tuin van kunstenares Simonne De Visscher in de Jagerstraat in Destelbergen dreigde door bronbemaling
in de onmiddellijke buurt te verdorren.
De waterpartij dreigde op te drogen,
en alle mooie planten zouden verloren
gaan, maar de aannemer van de werken
in de Schuytershoek en het bouwwerk
waar aan bronbemaling werd gedaan,
en de gemeente kwamen na smeekbedes alsnog tussenbeide met een oplossing. Via een lange waterslang werd er
opnieuw water in de vijver gepompt en
kwam alles toch nog goed.
Een voorbeeld van hoe met wat goede wil een oplossing kan gevonden. –
(D.D.)

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 !

Jan Deheegher ex-voorzitter Groencomité overleden
Jan Deheegher, de oud-voorzitter van het Groencomité
in Destelbergen is op 8 augustus in Gent overleden. Jan
(°13-11-1939 in Roeselare) was een van de pioniers en
later de jarenlange voorzitter van het Destelbergense
Groencomité. Hij was een man die enorm begaan was
met de milieu- en natuurproblematiek in de gemeente.
Hij was ook een begenadigde pianist die veel optredens
verzorgde. In 2011 speelde hij ook op de openingsreceptie van Wegwijs. Een tijdje geleden was hij samen
met zijn echtgenote verhuisd uit de Stationsstraat naar
een serviceflat. Hij had veel verdriet toen hij zijn echtgenote verloor, en nu heeft ook Jan ons verlaten. – (D.D.)
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GARAGE VERMEERSCH J. BV
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15

15

Ondersteuning 11

! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/396.76.88

Voederbak 2

Thule Easyfold XT 933 voor 2 fietsen

Oplossing van vorige keer

739 € incl. BTW

Oplossing van vorige keer

Cafédrank

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

Auto stallen P
C

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
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De vele gezichten van Zweigelt (Deel 2)
Tekst en foto’s:
Mathilda Nimmegeers en
Ivan Nimmegeers

Illustratie 8 Weingut Philipp Gra

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.
Geologie
“Mijn naam is Philipp Grasll en ik werk voor het
wijnhuis hier in Göttlesbrunn, het centrum van de
Carnuntum regio. Zoals je proefde, is de frisheid
in de mond vooral een link met de geologische situatie, de verbinding tussen de Alpen en het Karpatengebergte is ongeveer 20 miljoen jaar geleden
verbroken en door de filosofie van het ontstaan,

Illustratie 5 Philipp Grassl

van de evolutie van die grote
bergketens ontstaat de kloof,
het wordt het Weense bekken
genoemd. Het is opgevuld met
de zee- en de riviersedimenten,
tot 6 km hoog, hier in Göttlesbrunn is het 2,5 km en het is opgevuld met grind,
zand, mergel en de Weense tegel, je hebt veel grote
vette aardlagen daar beneden, wat heel belangrijk
is voor de klimatologische situatie, we hebben het
over het continentaal klimaat,” vertelt Philipp.
Continentaal klimaat
“Continentaal klimaat betekent dat je korte maar
koude winters hebt, lange en droge zomers. Hoewel de neerslag plaatsvindt door stormen en zomerregens, is het nauwelijks weer droog in de herfst.
Dat is heel belangrijk, vooral omdat Zweigelt een
dunne schil heeft en een zacht ras is,” aldus Philipp.
“Als het gebeurt dat je wat onaangekondigd of regenachtig weer hebt tijdens de oogst, is de wind
een belangrijke factor. De wind droogt en je krijgt
een extra hangtijd, je kunt in een later rijpingsseizoen gaan en door die dag-nachtverschillen, temperatuurverschillen, kun je veel extra complexiteit en
smaak krijgen. We hebben meer dan 300 winderige
per jaar.
Illustratiedagen
6 Continentaal
klimaatWat ook heel goed is voor de sanitaire concentratie. Het is goed tegen oogstziekten,
omdat het makkelijk uitdroogt,” zegt Philipp. “Het
in gedachten
te houden wat we in
Illustratieis6 belangrijk
Gemiddelde om
temperatuur
in °C

het glas zien, Zweigelt is een vrij dun druivenras.
Dus hij heeft echt de wind nodig om de schimmel
te voorkomen.”
Illustratie 7

Michael Auer

Michael Auer toont aan de hand
van vergelijkende schalen de gemiddelde temperatuur (in °C)
en neerslag (in mm) in Güttesbun (donkerste kleur), Bordeaux
(groene kleur) en Firenze (Toscanië) (oranje). “Je ziet dat onze gemiddelde temperatuur tussen Bordeaux en Firenze
zit. We hebben dus de warmer wordende zomers
en ook de periode voor de oogst wordt de laatste
20 jaar warmer, zodat de oogsttijd een beetje is
veranderd, van half oktober tot half september. We
begonnen een beetje eerder te plukken.”
“De vergelijking van de neerslag is interessant,
want je kunt zien dat we niet zoveel regen hebben
in de winter zoals Bordeaux en Firenze. We hebben
het ook door de jaren heen zien veranderen over
de laatste 50 - 60 jaar. Je kunt zien dat de regenval met de jaren toeneemt. Dus 50-60 jaar geleden
hadden we ongeveer 500 liter, nu zijn we ongeveer
aan 600-650. Het interessante is dat we nu de regen
meer in periodes hebben, van april tot augustus en
niet zo veel in de winter. Wat ook niet perfect is,
is dat de neerslag meer geconcentreerd is. Dus we
hebben veel meer regen in één dag of in één periode of in één week. Na de regenperiode blijft nog
Illutratie 8 Gemiddelde regenval in mm
2 maanden droog in de zomer. Het hangt af van de

jaren, maar de laatste jaren was het zo. Dus wat
ons de vinificatie van Zweigelt doet veranderen. Te
lang zonder regen geeft Zweigelt veel meer harde
tannines en dit is de reden waarom veel meer wijnboeren in Carnuntum nu de bessen niet pletten voor
de gisting, zodat je meer zachtere tannines krijgt
dan harde,” aldus Michael.
Reeks 3 op de proefbank
Flight #3
• 2019 Göttlesbrunn Carnuntum DAC, Ried Neuberg / Weingut Philipp Grassl
• 2019 Ried Bühl, Höflein Carnuntum DAC, /
Weingut Michael Auer
De derde reeks vergelijkt Göttlesbrunn en Höflein
en ook een blend met Zweigelt en een single
Zweigelt.
Weingut Philipp Grassl Ried Neuberg 2019 Göttlesbrunn Carnuntum DAC wordt toegelicht door
Philipp Grassl. “ De Ried Neuberger, tussen Beerenreise en Rosenberg, ligt op een hoogte van 220250 meter boven zeeniveau. Dus je hebt beide:
de zandige leemachtige kleilagen beneden en een
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klein beetje grind er bovenop. Het is dus
een goede formatie en het past perfect
voor Zweigelt en Blaufränkisch. Dus op
de meer kleiachtige delen plantten we
Blaufränkisch en op de meer zanderige
en grindgedeelten Zweigelt. Het punt is,
vooral voor Güttlesbrun, heb je ook de
koele factor van het nabijgelegen bos,
omdat alle wijngaarden zijn omgeven
door het grote bos op de top en zelfs als
het erg warm is gedurende de dag krijg je
een koele bries en vind je dag- en nachttemperatuur tussen dag en nacht en we
hebben een extra smaak, extra parfum en
extra geuren. De wijn wordt18 maanden opgeslagen in kleine en middelgrote vaten van 500 liter van
Oostenrijkse tonneliers. We gebruiken hier slechts
20% nieuwe eik. 2019 is zoals gezegd één van de
zeldzaamste wijnjaren van het laatste decennium.
Half september, toen we de druiven begonnen te
plukken, hadden we een echt koel briesje. We hadden ‘s morgens temperaturen van 5°C en we kregen
die extra hangtijd die de smaken in de wijn echt op
gang bracht. Wanneer je in de mond proeft, heb je
een mooie spanning door de lagen klei en kalk, bijna tot 6 gram zuurgraad en dit zorgt voor een uniek
en dicht gehemelte aan de voorkant.” stelt Philipp.
“Deze wijn laat ons zien wat blended Zweigelt kan
doen, omdat Blaufränkisch en Merlot erin komen,
wat een beetje meer pit in de mond geeft en vooral
de wijn een beetje sterker maakt,” vult Marc aan.

Illustratie 9 Weingut Philipp Grassl Ried Neuberg 2019 l proefnotitie Ivan

De diep robijnrode Weingut
Philipp Grassl 2019 Ried
Neuberg, een assemblage van
Zweigelt, Blaufränkisch en
Merlot, toont een elegante neus
van bosbes, zwarte bes en vanille. In de mond met verfijnde,
zijdezachte tannines vol, sappig, fris en evenwichtig. Rijpe kersen in de minerale medium afdronk.
Karaktervol, maar zeer toegankelijk. Opgediend
aan 15-18°C past Weingut Philipp Grassl 2019
Ried Neuberg goed bij stevige rundvlees- en wildgerechten en harde kazen.
Michael Auer bespreekt Höflein en stelt
Weingut Michael Auer 2019 Ried Bühl
Höflein Carnuntum DAC voor. “Höflein,
een buurdorp van Göttlesbrunn, slechts 5
kilometer verderop. We hebben nu deze
Ried Bühl. Kort de vinificatie. Zoals ik al
eerder zei, we laten de bessen niet crashen.
Ze gaan door de ontsteelmachine, direct in
open tanks. We doen de gisting spontaan,
we pletten ze bovenhands tijdens het belangrijkste gedeelte van de gisting, ongeveer 2 keer per dag voor bijna ongeveer 3
weken. De wijn gaat direct in de barriques
van 225 liter, waarvan 50% in nieuwe.
Daar blijft hij 2 jaar. In het glas heb je een
echt complexe Zweigelt, bessenstructuur
met zeer goed evenwicht. Interessant is dat je in
deze wijn een goede balans hebt. Zeer lang, maar
niet te hard in het midden. Met Zweigelt moet je
heel voorzichtig zijn bij de vinificatie,” waarschuwt
Michael Auer. ‘“Ik denk dat je die sterke mineraliteit van de kalkhoudende kalkbodem hebt. Iets
waar we nog niet veel over hebben gezegd, is dat
veel van deze wijnen gemaakt zijn van oude wijnstokken, wijnstokken van 30-40 jaar en sommige
wijnstokken zelfs nog ouder. Zeer gestructureerd,
diepe wortels. En wat volgens mij ook helpt in uitdagende wijnjaren,” vult Marc aan.
De donker robijnrode Weingut Auer Ried Bühl
Höflein 2019 geurt naar kersen, braambes, rode en

Illustratie 12 Weingut Auer Ried Bühl Höflein 2019 proefnotitie Ivan

zwarte bes met kruidige tonen en
hints van vanille. In de mond met
geïntegreerde tannines sappig en
harmonieus, complex en krachtig. Geserveerd op kamertemperatuur (15 à 18°C) een ideale
begeleider voor rundvlees, lam
en wild. Op dronk maar laat zich
minstens drinken tot 2027.

Illustratie 13

Duurzaamheid - Christina Christina Netzl

Duurzaamheid
“De wijnmakers in Carnuntum
denken na over biologische en
biologisch-dynamische productie. De eerste stappen zijn 10 jaar
geleden gezet. Het is altijd heel
belangrijk voor ons geweest, om
de eerste stappen te zetten en om
hard te werken in Carnuntum.
Uiteindelijk zal in 2022 50% van
de wijngaard biologisch of biologisch-dynamisch
zijn, wat een geweldig percentage is, vergeleken
met Oostenrijk waar het slechts 16% bedraagt. De
groep in Carnuntum is een zeer sterke gemeenschap. We zijn goede collega’s. We praten veel
over dergelijke onderwerpen en dit was een zeer
belangrijke stap om ons nog verder te brengen in
de biologische productie. Nu zijn we bijna allemaal
volledig vrij van insecticiden en herbiciden,” weet
Christina Netzl van de Winery Franz & Christine
Netzl.
Reeks 4 op de proefbank
De laatste twee wijnen op de proefbank zijn 2
ÖTW-wijngaarden, single vineyard-wijnen.
Flight #4
• 2019 Ried Bärnreiser 1ÖTW Höflein Carnuntum
Illustratie 14
DAC, Anna-Christina / Weingut Franz & Christine
Netzl
• 2018 Ried Haidacker 1ÖTW Göttlesbrunn
Carnuntum DAC, Weingut Franz Oppelmayer
“Weingut Franz & Christine Netzl 2019
Anna-Christina Ried Bärnreiser is onze
belangrijkste wijn. Mijn ouders zijn in
1999 begonnen met de productie ervan.
Korte introductie van mijzelf. Ik ben
Christina Netzl, afkomstig van het familiewijnhuis Franz en Christine Netzl in
Göttlesbrunn, dat mijn ouders in het cen-

trum van Carnuntum hebben opgericht. We hebben Gedecanteerd tussen 16 en 18°C zal deze Cuvée
nu 30 hectare wijngaarden biologisch verbouwd Anna- Christina Ried Bärnreiser uitstekend runden richten ons echt op de single vineyard wijnen. vlees en wild gebraden in sterke saus en pikante
Mijn ouders zijn in 1999 begonnen met de pro- kaasvariaties met noten begeleiden. Te drinken tot
ductie van een zeer speciale plant afkomstig van 2032.
de wijngaard genaamd Bärnreiser. Het is een heel
speciale wijngaard voor ons, omdat het een van de “Ik ben Alexander Oppelmayer
warmste plekken is die we hebben, maar ook een van de Weingut Oppelmayer en ik
van de magerste, zeer droge en hete grond daar. De wil u de Ried Haidacker Zweigelt
naam komt van de bessen en de struiken die daar 2018 voorstellen. Ik zal u een korte
groeien. De wijnstokken moeten heel diep gaan om beschrijving geven van ons wijndeze voedingsrijke en vette lagen met leem, klei, huis. Ik ben dus de 12e generatie.
krijtachtige, schelpachtige bodems te bereiken. De We produceren al wijn sinds 1638.
Bärnreiser is een van de hoogste toppen van de hele Mijn vader schilderde zelf de etiketstreek. Het is dus een zeer volle bodem. Je vindt ten: de vos en de andere rassen. De
in de wijn een fris en mineraal aspect in de wijnen vos staat voor de variëteit Zweigelt en elke
die van die bodem komen. We hebben een aantal andere variëteit heeft een ander dier, omdat
zeer oude wijngaarden daar, ze hebben eindelijk mijn vader echt dicht bij de natuur staat. We
deze lagen bereikt. Je voelt het in de wijn, je voelt produceren 50% wit en 50% rood. De Zweide rijpheid in combinatie met dit frissere en meer gelt die we vandaag in de proeverij hebben,
minerale aspect, wat zo speciaal is aan deze plek. is gerijpt in deels reeds gebruikte barriques.
Mijn ouders hebben het naar mijn zus en mij ver- Ongeveer 40% zijn nieuwe vaten. De wijnen
noemd. Van in het begin vind je daarom ook Anna- rijpen ongeveer 20 maanden op vat. Deze
Christina op het etiket. Voor mij is de oorsprong wijn komt uit de Ried Haidacker. Het is een
van de wijngaard de belangrijkste factor en daarom zeer kersen-Zweigelt wat indruk maakt met
hebben we nog steeds een combinatie van deze de robijnrode granaatkleur en violette reflecties. De
twee namen op het etiket. In termen van productie oogst 2018 was een zeer goed jaar voor rode wijis het bijna hetzelfde wat iedereen doet: we willen nen en we hadden een droge september en oktober
een zachte vinificatie, we ontpitten, maar niet pom- wat niet elk jaar zo is in Carnuntum, maar stelde
pen en niet pletten van de bessen, daarom hebben ons in staat om zeer gezonde en volrijpe Zweigeltwe een zachte gisting, met een zijdezachte en fruit- druiven van hoge kwaliteit te oogsten. Je proeft de
gedreven karakteristiek in het begin en een strakke Ried Haidacker die kan leiden tot hoge kwaliteit.
structuur, gevolgd door zijdezachte tannines, zeer Zweigeltwijnen die de typische kersenaroma’s en
lang en rijping in kleine eiken vaten, waarvan een een beetje of net genoeg zuurgraad behouden, terderde nieuw. Dat geeft de wijnen18 maanden de wijl we hebben zeer rijpe kenmerken als goede pittijd om de rijping in de kelder af te maken”, aldus tige tannines die de wijn in staat stellen om goed
Christina. “De oudere wijnstokken laten het even- te verouderen op vat en in fles. Ik wil erop wijzen
Weingut
Christine
Netzl frisheid
2019 Anna-Christina
Ried Bärnreiser
wicht
zienFranz
in de& wijn.
Deze
wat je noemde
dat alle wijnbouwers veel knowhow hebben en dat
is typerend voor die mineraliteit en de oude wijn- al die knowhow tot goede wijnen
stokken, maar er is ook de iets sterke aanpak in de leidt,” aldus Alexander.
donkere fruitkarakters van de Bordeauxblend en de De diep robijnrode Weingut Franz
Blaufränkisch,” vult Marc aan.
Oppelmayer 2018 Ried Haidacker
De diep robijnrode Weingut Franz & Christine 1ÖTW Göttlesbrunn Carnuntum
Netzl 2019 Anna-Christina Ried Bärnreiser 1ÖTW DAC geurt naar donker fruit (zwarHöflein Carnuntum DAC, een
te kersen en bessen) en vanille in
blend van Zweigelt (70%), Merlot
een veelgelaagd boeket. De mond
en Cabernet Sauvignon, ontplooit
met zachte tannines is vol, elegant
zwarte bessen, zoethout, vanille
en evenwichtig. Stijlvolle finesse. Lang in de afen kruiden (peper, nootmuskaat).
dronk. Ideale begeleider van gebakken rundvlees,
In de mond vol, elegant en minegekaraffeerd geserveerd aan 16-18°C. Op dronk,
raal. Ziltig in de lange afdronk.
maar nog verouderingspotentieel (2030-2032).
Illustratie 18 Alexander Oppelmayer

Illustratie 16 Weingut Franz Oppelmayer 2

Illustratie 17 Weingut Franz Oppelmayer 2018 Ried Haidacker Proefnotitie Ivan

Illustratie 15

Weingut Franz & Christine Netzl 2019 Anna-Christina proefnotitie Ivan

GLAS OP DE WERELD

De wijnwereld globaliseert reeds tientallen
jaren. Door de toenemende globalisering
van de wijnwereld dient zich een enorme
verscheidenheid van druivenrassen en wijntypes
aan op onze markt, zowel uit koude als warme
klimaten. Zoveel diversiteit van wijnculturen en smaken liggen
op de schappen van wijnverdelers in onze directe omgeving.
Elk nummer van Wegwijs zullen we 2 wijnen uit de diverse
continenten en alle prijscategorieën de revue laten passeren op
zoek naar karaktervolle en elegante en pure wijnen. Kritisch
voor de alcoholrijke smaakbommen en vlakke massaproducten.
Les Vignerons Artisans de Cascatel Château Sainte-Colombe L’Envol Rosé 2021 AOC Languedoc
Locatie: Grand Rue, 11360 Cascastel-des-Corbières, Frankrijk
Continent: Europa
Gebied: Languedoc, Frankrijk
Druivensoorten: 50% Grenache Noir, 30% Carignan, 20% Cinsault
Gastronomie: garnalen, sushi, gegrilde vis, zeetong met citroen, gegrilde kipfilet met citroen, geitenkaas
Prijsindicatie: 8,99 euro (75 cl)

Revel 2018 Cab Noir Dark Red VQA Ontario VQA
Locatie: Revel Cellars, 1469 Pelham Road R.R. #1, St. Catharines, Ontario, Canada
Continent: Noord-Amerika
Gebied: Niagara, Ontario, Canada
Druivensoorten: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Baco Noir
Gastronomie: barbecue, lamskotelet, rood vleesgerechten,
Prijsindicatie: 8,99 euro (75 cl)

De wijngaard van de in 1921 gestichte coöperatie bestaat uit een groot aantal kleine percelen die zijn teruggewonnen uit de garrigue. Vandaag groepeert de coöperatie van 60 wijnbouwers 800 hectare wijngaard, volledig
in geïntegreerde landbouw en de oogst is uitsluitend handmatig. Een warm, droog en winderig klimaat maakt een
perfecte rijping van de bessen en een uitstekende gezondheidstoestand mogelijk. Elk van de cuvées weerspiegelt
het geselecteerde terroir en de eeuwenoude knowhow en deskundigheid van de omkadering van de coöperatie
van Cascastel. De volledige betrokkenheid van elk lid van de cave en de kwaliteit van de technische installaties
bieden de wijnen een perfecte consistentie van kwaliteit. De aanplant voor Château Sainte-Colombe L’Envol
Rosé 2021 is Grenache Noir, Carignan en Cinsault op klei-kalksteengrond. De druiven worden geoogst in de
koelte van de dag, van 7 tot 10.30 uur. Direct persen dan statische bezinking bij 10°C. Daarna wordt de most
gedurende 5 dagen koud gekoeld (4°C) om de bloemige en complexe aroma’s te ontwikkelen. De most wordt
vervolgens gefilterd en bij de gistende most gevoegd. Aan het einde van de alcoholische gisting wordt overgegaan tot de eerste overheveling, waarbij alleen de fijne droesem wordt bewaard. Bâtonnage (omroeren van de
droesem) elke dag gedurende 15 dagen, daarna overhevelen in de heldere wijn.

De gebroeders Speck Paul, Matthew en Daniel startten hun aanplant in de Niagara als kinderen. De
grond werd aangekocht door hun vader, toen Paul 16 was, Matthew 13 en Daniel 8. In 1984 begon hun
wijnproject met hun neven en ooms en in 1988 was hun eerste oogst. Deze sappige en intense “Cab Noir”
is gemaakt van de rijpste druiven Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Baco Noir druif, geteeld in de
warmste wijngaarden van wijndomein Rebel. Gegist in roestvrij staal, volgt een rijping van 6 maanden in
eiken vaten bijdragend tot de rijke smaak van deze Revel 2018 Cab Noir Dark Red VQA Ontario VQA.
Warme dagen en koele nachten resulteren in wijnen die perfect in balans zijn, omdat de 100% Niagara
geteelde druiven een goede mix van rijpheid en zuurgraad hebben. Cabernet Sauvignon, diep van kleur,
geeft structuur en krachtige tannines. De matig gekleurde Cabernet Franc zorgt voor elegante tannines,
frisheid en aromatische complexiteit, Tot slot, de hybride Cab Noir met diepe kleurschakering brengt
rijke, robuuste wijnen voort met sappige zuurgraad, heeft het een verfrissende en aanhoudende afdronk.

Château Sainte-Colombe L’Envol Rosé 2021 AOC Languedoc
De helder bleekroze bleke Château Sainte Colombe L’Envol 2021 AOP Languedo, een assemblage van 50
% Grenache, 30 % Carignan, 20 % Cinsault, geurt intens naar tropisch fruit met minerale tonen. In de mond
levendig, rond en fris, zeer harmonieus tussen expressiviteit en grote finesse. Gekoeld geserveerd, tussen 7 en
10°C begeleidt Château Sainte-Colombe L’Envol Rosé 2021 uitstekend de gerechten garnalen, sushi, gegrilde
vis, zeetong met citroen, gegrilde kipfilet met citroen en geitenkaas. Op dronk.

Revel 2018 Cab Noir Dark Red VQA Ontario VQA
De heldere dieprobijnrode Revel 2018 Cab Noir Dark Red VQA Ontario VQA ontplooit matig intense
primaire fruitige aroma’s van zwarte bes, braam. zwarte kers en secundaire aroma’s van vanille en chocolade. De droge mond met zachte gemiddelde tannines en gemiddeld alcoholgehalte (13%) smaakt naar
krokant zwart fruit (zwarte bes, braam) en vanille. Zwart kers en bosbes in de volle, lange afdronk. Licht
gekoeld opgediend (13°C) is Revel 2018 Cab Noir Dark Red VQA Ontario VQA met schroefdop de perfecte combinatie met rood vleesgerechten, gegrilde steak, hamburgers of lamskoteletten op de barbecue.
Op dronk, minstens houdbaar tot 2023.
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Sleeplife® is exclusieve dealer van

lattenbodems - boxsprings - matrassen - hoofdkussens - dekbedden - beschermers - 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
Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken
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