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Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

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

9070

Nr. 126 - OKTOBER 2022
Druk:

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

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

Gratis schatting bij verkoop

Discrete verkoop mogelijk

Geen verkoop = geen commissie

89% van de panden verkocht binnen de maand !

Verkoopt gemiddeld elke 3 dagen een woning

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

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

09 37 37 500

Thuislevering vanaf 20 euro
enkel vrijdag, zaterdag, zondag (17u30 - 21u45)

MONDO

DESTELBERGEN

Maandag gesloten 
Dinsdag 17u30-22u00
Woensdag 17u30-22u00
Donderdag 17u30-22u00
Vrijdag 17u30-22u00
Zaterdag 17u30-22u00
Zondag 17u30-22u00

- 5 EURO
(niet geldig voor bestellingen aan huis) 

BRENG DEZE KORTINGSBON MEE
EN KRIJG 5 EURO KORTING

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

kortingen.

BIJ AANKOOP VANAF 20 EURO

MONDO

DESTELBERGEN

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

Unieke vlindersoorten
op de Zandberg - Zie blz. 5

Sint-Hubertusviering
komt er aan. Blz. 14

Public

Wij maken vrijblijvend een analyse van uw verzekeringen
09 210 9001  

ON 0479.256.808

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

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

Juwelier aan huis, Christiaan Van Bignoot

T 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

www.christiaanvanbignoot.com

ALLE
SNOEIWERKEN
ONTKRUINEN, VORMSNOEI

ALLE SOORTEN BOMEN
BEL 0469 138 608

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

Wassen + snit : 20 euro
Wassen, snit en brushing : 32 euro

Aan huis:   +7 euro
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Sticker ‘WegwijsOK’
In de brievenbussen waarop een sticker ge-
kleefd is met vermelding ‘geen reclamedruk-
werk’/‘geen reclamefolders’, mogen wij geen 
Wegwijs bussen. Indien dit bij u het geval 
is, en je wil Wegwijs wel ontvangen, kan je 
steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen (Ivon-
na Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker of via 
mail: info@dewegwijs.be). Wij komen dan 
een sticker ‘Wegwijs’ op uw brievenbus kle-
ven, zodat onze uitdragers weten dat ze daar 
wél een Wegwijs mogen steken. - Redactie.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

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

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist

We hebben ook gewaardeerde medewerking van 
Louis Gevaert met inbreng van culturele en/of 
historische bijdragen. Ivan Nimmegeers verzorgt de 
vaste wijnrubriek.

Wenst u als vereniging contact met één van onze 
medewerkers, stuur een mailtje naar
info@dewegwijs.be, of bel naar 0478-97 87 11 en 
wij bezorgen u de contactgegevens.

Niets uit deze uitgave van Wegwijs mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever. Jan Callebert en alle medewerkers aan 
dit maandblad aanvaarden op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor 
schade aan personen en/of goederen, die in verband gebracht kan worden 
met de in Wegwijs gepubliceerde informatie en/of advertenties.

Werken mee aan ‘Wegwijs9070’

Manu Debruyne  (D.D.)
Free-lance Journalist

manu.debruyne@telenet.be

Jeroen Callebert
Medewerker layout
info@dewegwijs.be

Dendermondesteenweg 825          9070 Destelbergen          www.edm-r.be         info@edm-r.be

RUIMDIENST DE MEURICHY-RAMAN
LEDIGEN AALPUTTEN SEPTISCHE EN REGENPUTTEN. 

ONTSTOPPEN EN REINIGEN VAN AFVOERBUIZEN 0495-36 94 85

Lees o.a. in dit nummer...
• Unieke nachtvlinders op Zandberg Heusden ......... 5
• Geslaagde Melhoekkermis ...................................... 8
• Beleggersclub zoekt leden ...................................... 9
• Kantclub Beervelde in de regio .............................. 10
• Nieuw boek professor Lambrechts ......................... 12
• Sint-Hubertusviering met jachthoornmuziek ........ 14
• FC Destelbergen: beter team worden .................... 18
• Viering Berghinekaarters ......................................... 20
• Kunstkring Heusdine werd vijftig ........................... 22
• Natuurgebied Damvallei is uitgebreid ................... 26
• Knalpotterreur Eenbeekeinde ................................ 27
• Onze jubilarissen...................................................... 28
• Feestweekend Joe English scouts ........................... 30
• Wat weten we over wijmenteelt Damvallei? ......... 32
• Nieuw autokeuringscentrum Laarne ...................... 35
• Hubert Rots exposeerde .......................................... 36
• Pottenbakkersmarathon voor Hachiko .................. 38
• Oplossing knijtenprobleem: nog 5 jaar ! ............... 40
• Kermis Destelbergen ............................................... 43
• De Zoetenhof overleefde warme zomer ................ 47
• DSMG: 50 jaar ! ........................................................ 50
• Cultuuractiviteiten ................................................... 54
• Bouw Verapazbrug uit startblokken ...................... 56
• Onze vaste wijnrubriek ........................................... 58

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

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

TE KOOP
Naaimachine Singer, perfecte staat Type 
Harmonie 300-9137: 60 euro. Koffiezet 
Philips: 20 euro. Perf. Staat (filters gratis). 
Info: 0477-073877

TE KOOP
Vintage schommelstoel, 
VP 135 euro.
Contact: 0473-974706

TE KOOP
Damesfiets Koga distan-
ce in perfecte staat, 21 
versnellingen met bik 
-pass, aluminium frame.
Prijs: 480 euro.
Tel.: 0499-161595 (9070 Heusden)

TE KOOP
Vrij grote postzegelverzameling 
van belgië, europese en andere 
wereldlanden. Prijs overeen te komen.
Info: 0485-472140 (Heusden)

TE KOOP
Tuingereedschap, zijs, vork, hark, grote 
zaag (2 p), kolenbak met schop, sleutels, 
hamers, koperen houtketel, oude boeken, 
enz… Info: 09-229 14 83 na 17 uur aub

TE KOOP
Slaapkamer stijl 1900 (zie foto) zonder 
bibelots. Bed Twijfelaar. Nachttafel met 
marmeren blad schuif en deur. Lavabo met 
marmeren blad 2 deuren, 2 schuiven.
Prijs: 300 euro. GSM 0486 12 53 14 

GEZOCHT
Eenzame man, weduwnaar, zoekt dame 
rond 70 jaar, om de eenzaamheid te be-
strijden en nieuw leven te starten. Freddy. 
0491-58 81 75

TE KOOP
Recuphout (schalibert) , Br.10 cm,
Dikte 2 cm, Lengte tussen  2 en 4 m,
Totaal 1000 LM of 100 m2. Prijs 200 euro.
Info: 0498-808004  
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Te koop in
Sint-Amandsberg
• Charmante woning met
   4 volwaardige slaapkamers
• Zuid georiënteerde tuin
• Garagebox
• Afgesloten carport 
• EPC: 107 kWh/m²
• Richtprijs: 425.000 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

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

www.kristinadeboel.be

www.mylene.eu/?myshop=6401070

Fototentoonstelling
met Lieve Blanquaert
Van 12 oktober tot 7 november heeft in 
de bib van Destelbergen een fototen-
toonstelling plaats met fotografe Lieve 
Blanquaert met als thema “Fast Fashion 
Fair Fashion?” - Deze fototentoonstel-
ling neemt je mee doorheen het verhaal 
van de textielindustrie in Bangladesh. Na 
de instorting van het Rana Plaza complex 
in 2013 met 1.138 doden tot gevolg. Hoe 

is dit ooit kunnen gebeuren, en vooral, 
hoe zorgen we er voor dat deze ramp 
zich niet herhaalt. De beelden van Lieve 
Blanquaert en getuigenissen uit Bangla-
desh brengen het verhaal van de mensen 
in complexe geglobaliseerde productie-
ketens. Zo wordt de link gelegd tussen 
gezondheidszorg en de arbeidsomstan-
digheden in de textielindustrie. De foto-

tentoonstelling verduidelijkt ook de rol 
van het belang van sociale organisaties 
wereldwijd die zich verenigen en opko-
men voor mens- en milieurechten.
Te bezichtigen elke werkdag van 9u30 
tot 12u, op dinsdag, donderdag en vrij-
dag ook van 16u tot 19u, op woensdag 
van 14u tot 19u en op zaterdag van 10u 
tot 12u. (D.D.)
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Openingsuren
Politie Destelbergen

Kerkham 3e - 9070 Destelbergen

Tel. 09/363.72.72  (dringend: 101)

Maandag, vrijdag: 09u00-12u00
dinsdag 13u30-18u30, woe 13u00-17u00

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

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

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

Li-O
products

Li-0=        Abadi MT condensed

products =   Abadi regular

Donkerblauw :   C100,   M90,  Y10, zw 0

Vulling =   15% gevuld

GROOTHANDEL
Scherpe prijzen

Papierwaren - Verpakking
info@lioproducts.be
www.lioproducts.be

0471-840 614

Chloorstabil 30 kg

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

bidon, inclusief afsluitdop,
geven we 5 euro terug

WIJ LEVEREN

GRATIS
AAN HUIS

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
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Keukens en  
badkamermeubelen 

 

Dressings en 
inbouwkasten 

 

Al uw interieur op 
maat 

 

30 jaar ervaring 

 

Eigen atelier 

 

Totaalrenovatie van 
vloer tot plafond Stapsteenweg 2 c -9070 Destelbergen 

 
09 231 79 36 

www.anka-interieur.be 

Het betreft  in totaal drie ruim op te 
vatten excursies die in 2022 werden ge-
organiseerd tussen april en september. 
De derde excursie vindt nog plaats eind 
september. Het biotoop van de Zand-
berg is een relict van de rivierduinen 
van de Schelde en erg waardevol. Men 
treft er unieke plantensoorten en on-
gewervelden van stuifzanden. Er is de 
laatste jaren ook een opvallende aan-

Zandberg levert unieke nachtvlindersoorten op
De voorbije zomer hebben nachtvlinderliefhebbers uit onze gemeente 
en de regio, de nachtvlinderfauna op de “Zandberg” in Heusden in kaart 
gebracht. Denk daarbij aan tal van soorten motten met namen die de 
leek wellicht weinig zeggen, maar die de vrijwilligers in kaart brengen. 
De resultaten zijn uniek en werden overgemaakt aan de gemeente.

wezigheid van bremstruiken. Wegwijs 
kreeg de tip van gemeenteraadslid Di-
dier Lebrun, die ook het contact legde 
tussen de gemeente en de nachtvlin-
derliefhebbers. Want om de nachtvlin-
ders te kunnen vangen was toelating 
nodig. En al zeker om er lichtvallen 
te plaatsen. Op enkele dagen werden 
’s nachts lichtbaken geplaatst tussen 
22u15 en zonsopgang, want nachtvlin-

ders komen duidelijk 
af op het licht. Er wer-
den ook feromoonval-
len uitgehangen voor 
gevaarlijke insecten 
en dat gedurende de 
hele nacht. Deze laat-
ste trekken veel min-
der soorten aan, doch 
leveren soms soorten 
op die minder ge-
neigd zijn op licht af 
te komen.
Het kenmerkende zan-

derige biotoop ter hoogte van de Zand-
berg beslaat een eerder klein gebied 
dat wordt omgeven door residentiële 
wijken. Het groen in de buurt bestaat 
er uit de tuinen van de buurtbewo-
ners, loofbossen en akkers. Soorten die 
zijn aangepast aan het overleven in de 
bremstruwelen en het zanderige bio-
toop hebben mogelijk slechts beperk-
te uitwijkmogelijkheden, hoewel in 
Heusden nog gelijkaardige plantenge-
meenschappen voorkomen ter hoogte 
van De Kollebloem. De nieuwe kennis 
over nachtvlinders en hun waardplan-
ten kunnen hopelijk bijdragen aan een 
gericht beheer waardoor de specifieke 
fauna en flora zich blijven thuis voelen 
in het gebied.
Om het verhaal wat leesbaar te maken 
voor de leek gaan we er dus geen we-
tenschappelijk issue van maken. Voor-
aleer het onderzoek plaatsvond waren 
Zandberg volgens de gespecialiseerde 
database www.waarnemingen.be een 

De vangsten leverden ook 
unieke beelden op zoals de 
geelschouderspanner. (repro 
D.D.)

Samen bekijken de 
nachtvlinderliefhebbers de 
resultaten van de vangst. 
(repro D.D.)
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De wedstrijd loopt SAMEN met het boekje 
WegwijsNoord, dat in Sint-Amandsberg 
wordt uitgedragen.
We vroegen aan enkele tientallen lezers 
om een vraag te beantwoorden. En het is 
dan aan jullie om het PERCENTAGE van de 
antwoorden te raden.
Ingeval er een ex-aequo is bij twee of 
meer deelnemers, is er nog altijd één 
schiftingsvraag: hoeveel mensen hebben 
deelgenomen aan de wedstrijd (opgelet: de 
wedstrijd is dezelfde in de twee regio’s).
Deelnemen bij voorkeur online: www.
dewegwijs.be, klik daar ‘wedstrijd’ aan.
Je kan ook nog altijd deelnemen via mail, 
stuur 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 OKTOBER bij ons binnen zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

of maak kans op waardebons (30, 25, 15, 10 euro) van Pizza 
Mondo Destelbergen, Etna pizzeria, Bistro Céline, Friethoeveke, 
Restaurants Verseau, Hof van Heusden, ‘t Braemhof, The Cave, 
De Lage Vuurse, Bistro-B en ook van Lingerie Het Vijgeblad, 
Lingerie Aphrodite, Bloemisterij Poelman-Vandevelde, De Korf 
beleefwinkel, Broodjeszaak Huis Desmet

Win een waardebon van 100 euro
geschonken door Sleeplife

We vroegen aan onze lezers:

Welke wintersport bekijk je liefst?

A. Snowboarden
B. Schansspringen
C. Snelschaatsen   

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

A. .................. %

B. .................. %

C. .................. %

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan 

onze wedstrijd: ....................

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

GEGEVENS DEELNEMER:

Uw naam: ...........................................................

Adres: .................................................................

  .....................................................................

Tel. of gsm: .........................................................

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

bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

Oplossing vorige keer

A. 1 à 2 keer 52 %
B. 3 à 5 keer 32 %
C. meer dan 5 keer 16 %

Er waren 165 deelnemers!

Winnaar werd Madeleine Van den 
Bossche uit Heusden. Ze mocht haar 
waardebon van Dinner Dance voor 
twee personen (waarde 160 euro), 
afhalen bij De Lage Vuurse.

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Annie Vandaele
Antoine Depoorter
Brigitte Moreels
Danny Morel
Els Lootens
Germain Vercruyssen
Carine Ooms
Charles Lebon

Proficiat !
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66-tal soorten nachtvlinders gekend 
uit de Zandberg en de aanpalende 
bospercelen. De soortenlijst werd toen 
opgebouwd uit losse waarnemingen. 
Dit keer is men meer specifiek te werk 
gegaan en werden motten gevangen in 
lichtvallen.
Enkele zeer zeldzame soorten, on-
der meer soorten die als waardplant 
gebruik maken van de bremstruwe-
len en berken in het gebied, werden 
vastgesteld:  bremstengelvouwmot, 
bremsneeuwmot, de driekleurige brem-
kokermot en de scherpe spiegelmot. 
Die namen zullen de leek duidelijk niks 
zeggen, maar de nachtvlinderspecialis-
ten uit de gemeente en de regio waren 
enorm enthousiast over de vangsten. 
Op de berken werden bv. de zuidelijke 
berkenmineermot, de berkenzilver-
vlekmot of de roze purpermot gevan-
gen. Op andere waardplanten kreeg 
men de bandrozenmineermot, geelko-
piepenvouwmot, de klimopbladroller 
en de grote dwerbladroller te zien of 
werden gevangen. We besparen u de 
Latijnse namen.

RIJKDOM AAN SOORTEN
Dergelijke inventarisaties zijn op zich 
uniek voor het gebied en zijn wellicht 
nergens gekend. Het brengt dus de 
soortenrijkdom in het gebied van de 
Zandberg in kaart en dat is dus een 
nieuw gegeven.
De toestemming om dit jaar drie ex-
cursies te laten plaatsvinden werd al 
in begin van 2022 aangevraagd bij 
de gemeente Destelbergen. Er werd 
toen afgesproken dat die in april, juni 
en september zouden plaatsvinden. 

Het voorstel was afgestemd op een 
aantal soorten die in het gebied kun-
nen voorkomen. De vliegtijd van een 
aantal soorten is immers erg kort (bij-
voorbeeld maximum 2 weken) en deze 
vallen dan duidelijk uit de boot. Om 
de volledige biodiversiteit in kaart te 
brengen kan het mogelijk nuttig zijn 
om, bijvoorbeeld één van de volgende 
jaren, nogmaals te vangen in periodes 
die gelegen zijn tussen deze momen-
ten. In de mate van het mogelijke werd 
rekening gehouden met de weersom-
standigheden.
Bij de excursies werden dus “lichtbak-
ken” geplaatst van avond- tot ochtend-
schemering. De rondvliegende dieren 
worden aangetrokken door het licht 
en belanden in de bak. Bij zonsopgang 
worden de soorten gedetermineerd en 
vrijgelaten. Er waren verschillende ty-
pes vallen met elk hun eigen lichtsterk-
te (kwikdamplampen van 160 of 125 
watt tot 15 watt).

Er werd met de gemeente afgesproken 
de gegevens te delen via de database 
www.waarnemingen.be en via een ver-
slag. Na elke excursie werd het voor-
liggend document bijgewerkt. In april 
werden 35 soorten met zekerheid vast-
gesteld, waarvan 25 soorten op licht 
afkwamen. Zes soorten werden enkel 
als rups gezien. Zes soorten werden als 
imago (volwassen exemplaar) gezien 
tijdens de wandeling of via netvangst. 
De feromoonvallen leverden geen 
waarnemingen op. Zesentwintig nieu-

we soorten werden waargenomen voor 
het gebied, hetgeen het nieuwe totaal 
voor het gebied op 92 soorten brengt.
In juni werden er ongeveer 1900 indi-
viduele nachtvlinders, behorende tot 
209 verschillende soorten, geteld. Er 
werden 177 nieuwe soorten voor het 
gebied vastgesteld. Dit brengt het to-
taal aantal in waarnemingen.be gere-
gistreerde soorten op 269.
Vanuit de milieudienst van de gemeen-
te vernemen we dat de opzoekingen 
aangetoond hebben dat er vaak heel 
wat méér waardevolle ‘natuur in de 
eigen buurt’ te vinden is dan velen 
denken of voor mogelijk houden. Bo-
vendien kan dit voor omwonenden en 
bezoekers de aanzet en een reden zijn 
om zorgzaam om te gaan met onze na-
tuurgebieden, ook al gaat het om rela-
tief kleine terreinen die gelegen zijn in 
een residentiële omgeving.

Aan het initiatief werd meegewerkt 
door een flinke schare vrijwilligers:  
Dries De Vreeze, Johannes Jansen, Pie-
ter Vantieghem, Maarten Vangansbe-
ke, Eef Thoen, Sari Cogneau, Bastiaan 
De Ketelaere, Didier Lebrun en Pieter-
jan Dhont. Met dank aan: Didier Leb-
run, milieuambtenaar Dirk De Pauw, 
groenambtenaar Andries Bogaert en de 
gemeente Destelbergen om de vangst 
mogelijk te maken. De foto’s zijn van 
Dries De Vreeze, Johannes Jansen, Re-
naat Vande Meulebroeke en Pieterjan 
Dhont.

Manu Debruyne

Een eierschaal werd gebruikt om 
de nachtvlinders of motten op te 
vangen. (repro D.D.)

Pieterjan Dhont en 
Johannes Jansen 
plaatsen hier de 
lichtbak. (D.D.)

De eikenweeskind echt wel 
een uniek beeld. (D.D.V.)
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Na de receptie werd gesmuld van een echt 
Melhoeks eetfestijn met kip aan ’t spit, waar-
bij we ongeveer 250 magen mochten vullen! 
De avond werd afgesloten met onze bingo-
avond, waarbij door velen gestreden werd om 
mooie prijzen.

Melhoek ging uit de bol
Na twee jaar pandemie, vierden we het laatste weekend van augustus 
opnieuw feest in de Melhoek. Het startschot werd gegeven op vrijdag 
26 augustus, met een receptie voor alle leden van de wijk, waarbij onze 
voorzitter Eddy De Brauwer, burgemeester Elsie Sierens en schepen 
Wim Raman een hartelijk welkomstwoord spraken. We onthouden dat 
we mogen fier zijn op onze wijk en onze werking, en dat zijn we!

Op zaterdag gooiden we de beentjes los met 
eerst in de namiddag een gezinsfietstocht in 
en rond Heusden. Vanaf 20u30 verwelkomden 
we een ware schlagerparade, met Riezz, Glenn 
Thienpondt en John Dennis. Het dak ging er 
af met (bijna-)Heusdenaar Yves Segers waarna 
Dimi zingt Hazes de reeks afsloot. DJ 2000 gaf 
er nog een feestelijk vervolg aan. 
Na een korte nacht en een BBQ voor 230 eters, 
brak de 42e editie van het Spel met Grenzen 
aan. Dekenij Melhoek bond de strijd aan tegen 
de familie Boterdaele, familie Meirlaen, bak-
kerij Fre en Jessy en een samengestelde ploeg 
‘de Bennies’. De 4 eerstgenoemde ploegen 
streden daarbij ook voor de eer in de competi-
tie touwtrekken, waarbij de familie Boterdae-
le de fakkel overnam van Dekenij Melhoek als 
winnaar van deze spannende reeks.  De Spelen 
zelf konden dit jaar – als unicum in de geschie-
denis – 3 ploegen op het hoogste schavot toe-
juichen, met een gedeelde eerste plaats tussen 
thuisploeg Dekenij Melhoek, familie Meirlaen 
en bakkerij Fre en Jessy. Veel volk op het po-
dium met de foto van de winnaars! 

Net voor de prijsuitreiking verzorgde Raf Violi 
nog een echte kinderdiscoshow voor de aller-
kleinsten uit de wijk!
Op maandag sloten we een spetterende vier-
daagse Melhoek-
feesten af met een 
koffietafel voor jong 
en oud. 
Het bestuur kijkt te-
vreden terug naar 
deze editie, en dankt 
alle aanwezigen, 
maar in het bijzon-
der ook alle vrijwilli-
gers die hun steentje 
hebben bijgedragen 
tot deze schitteren-
de wijkfeesten. Af-
spraak 25 augustus 
2023! 
 

Het bestuur
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GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/396.76.88

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

Thule Easyfold XT 933 voor 2 fietsen 739 € incl. BTW

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

Enkele pluspunten:
• Volledig opvouwbaar voor gemak bij montage, gebruik en 

opslag
• Groot laadvermogen maakt vervoer van e-bikes en zware 

mountainbikes mogelijk
• Gemakkelijke toegang tot de kofferbak, zelfs met de fietsen erop, 

dankzij het slimme voetpedaal met kantelfunctie
• Voorgemonteerd, er is geen gereedschap nodig
• Totaal laadvermogen 60 kg, ofwel 30 kg per fiets

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

Wist je dat de beleggersclub Heus-
den al 46 jaar bestaat? De club werd 
opgericht in maart 1976. De enthou-
siaste bezielers destijds waren Albin 
De Vos, voorzitter, Arsene Vander-
mander, ondervoorzitter en Julien 
Beirnaert, secretaris. De club telde 
bij de stichting 9 leden.
Vandaag is de club nog steeds actief 
met enthousiaste beleggers en dit in 
een boeiende periode van snel ver-
anderende economische omstandig-
heden. Door de lage intrestvoeten 
en de hoge inflatie, kijken velen uit 
naar alternatieven om hun spaargeld te 
vrijwaren van ontwaarding. Velen begin-
nen of zouden willen beginnen met be-
leggen. Maar hoe doe je dit en wat kost 
het? De beurs is voor beginners vaak een 
onbekend terrein en wordt veelal geas-
socieerd met risico. Toch kun je   beleg-
gen met een beperkt kapitaal en een 
beheerst risico.  Onze club heeft als doel  

Beleggersclub in Destelbergen-Heusden zoekt nieuwe leden!

te beleggen op lange termijn en niet te 
speculeren op korte termijn. Speculatief 
beleggen gaat vaak gepaard met verlie-
zen.  Lid worden van een club laat je toe 
om ideeën en ervaringen uit te wisselen 
en tracht ervoor te zorgen dat het rende-
ment aantrekkelijker wordt dan geld op 
het spaarboekje te laten staan. 
Mocht je interesse hebben of meer infor-
matie willen, neem gerust contact op met 
ons bestuur. Op onze website www.be-
leggersclubheusden.be kun je  alle gege-
vens terugvinden.
We kijken reeds uit naar enkele enthou-
siaste dorpsgenoten die onze beleggers-
club komen versterken.

Ter info: we vergaderen elke eerste maan-
dag van de maand (uitgezonderd in juli 
en augustus) te Destelbergen.

Christiaan Lybaert, voorzitter
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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

In Sfeervelde in Beervelde huist de “Kant-
groep Beervelde”, maar vergis u niet. 
Niet alle leden zijn inwoners van Beer-
velde, integendeel de vereniging van da-
mes die leren kantklossen komen uit de 
hele regio: Destelbergen, Sint-Amands-
berg, Oostakker tot zelfs Lokeren. De bij-
eenkomsten hebben maandelijks plaats 
op de derde zaterdag van de maand, tel-
kens van 14 tot 17 uur, met tussenin een 
koffiepauze. Kantklossen is duidelijk in, 
want de Kantgroep telt flink wat deel-
nemers. “Het is een leuke hobby”, ver-
telt voorzitster Marleen Raman, “en eens 
je de techniek in de vingers hebt lukt het 
aardig om mooie werkjes te maken”.

Kantgroep Beervelde
omvat leden uit hele regio

Kantgroep Beervelde is een vervolgver-
haal van de kantclub uit Oostakker die 

eind december 2016 plots stopte. Pro-
bleem was een zaaltje vinden en dat luk-
te plots niet meer in Oostakker. “Er waren 
verschillende deelneemsters van de kant-
club die dat dit zeer spijtig vonden”, ver-
telt Marleen. “Ik ben dan op zoek gegaan 
naar een zaal en heb er een gevonden. 
We zijn gestart in januari 2017 in de Paro-
chiale Kring te Beervelde.  We kozen voor 
een nieuwe naam en het werd ‘Kant-
groep Beervelde’.  Op dat ogenblik waren 
er meteen een dozijn leden. Na enkele 
maanden, was er eens een opendeurdag 
met Pasen Kermis. Dan zijn er verschillen-
de leden bijgekomen, alsook na de publi-
catie via Lochristi  blogt. Er kwamen toen 
ook nieuwe leden die nog nooit hadden 
geklost als ik het zo mag zeggen. Er wor-
den nu cursussen aangeboden voor be-
ginners. Iedereen is welkom. Men klost 
steeds op eigen tempo. Iedereen klost het 
soort kant dat hij wil, behalve diegene 
die kantklossen trachten onder de knie te 
krijgen, maar dat lukt aardig”, aldus nog 
de voorzitster.
De “Kantgroep Beervelde” bestaat nu 
juist 5 jaar. “We doen sedertdien ook 
jaarlijks mee met het Ambachtelijk Week-
end dat telkens plaats heeft in de maand 
augustus, met de bedoeling onze wer-
king voor te stellen aan een breder pu-
bliek. Dus het gaat al lang niet meer om 
Beervelde of Oostakker, we hebben leden 
uit de hele regio. Indien we de kans heb-
ben om ergens anders eens onze groep 
in de kijker te zetten, doen we dit ook. 
Wij deden het bijvoorbeeld al bij 100 jaar 
Beervelde, Lochristi zingt... Dus andere 
uitdagingen daar gaan we graag op in”, 
aldus Marleen Raman. 
Contact voor de Kantgroep Beervelde 
kan via mail: marleen.raman@telenet.be 
– (D.D.)

De kantklossers van Beervelde en uit de 
regio op de foto. (D.D.)
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Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

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

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

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

Lingerie in grote cupmaten

Klaar voor iets nieuws?

Wegwijs2022-10_PRIMADONNA-TWIST®.indd   1 14/09/2022   11:54
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Na zijn vorige boek waarin hij het over 
Economie en de essentie zonder formu-
les had, schreef hij dit keer over het Fa-
miliebedrijf in goede en kwade dagen. 
Het is alsof de professor een neus heeft 
voor actualiteit want op dit ogenblik 
draait veel rond economie en daar val-
len zeker familiebedrijven onder. Het 
boek, uitgegeven bij Owl Press in Gent, 
een afdeling van Borgerhoff & Lambe-
rigts, verschijnt op 26 september. Wij 
konden zijn verhaal in het boek inkij-
ken en zijn enorm geïnteresseerd ge-
raakt.
Johan Lambrecht heeft duidelijk een 
goede inval gekozen, want familiebe-
drijven intrigeren het publiek. Niet al-
leen op het kleine scherm, maar ook 
voor onderzoekers zijn familiebedrij-
ven al veel langer een dankbaar onder-
werp. Los van het feit dat de professor 
ook nog een goede pen heeft, kan hij 
alles ook nog eens duidelijk plaatsen. 
Het neemt niet weg dat er toch veel 
misvattingen over familiebedrijven be-
staan. Zo stond een familiaal karak-
ter zo’n veertig jaar geleden gelijk aan 
weinig professionaliteit, terwijl fami-
liebedrijven nu om hun langetermijn-
gerichtheid, kennis en inzet geprezen 
worden. Je kan de vraag stellen of dat 
wel klopt, en dat is precies wat pro-
fessor Johan Lambrecht zo boeiend 
weet te verhalen. Zijn familiebedrijven 
echt wel crisisbestendiger, degelijker 
en duurzamer geworden? Of kan een 
emotionele band met het bedrijf ook 
schade berokkenen?
Iedereen kent wel familiebedrijven, we 
gaan er hier zeker geen opsommen, 

“Het Familiebedrijf”…

Professor Johan Lambrecht 
heeft nieuw boek uit
De in Heusden wonende hoogleraar 
aan de KU Leuven (campus Brussel), 
prof. dr. Johan Lambrecht, heeft 
een nieuw boek uit.

Professor Johan Lambrecht.

AIR KOGH

Reisgen♫ten
Concert door de

Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden

“MUZIKALE  REIS  ROND  DE  WERELD”

40-koppig harmonieorkest brengt  
muziek voor jong en oud  

o.l.v. Braam De Tant

Zaterdag 15 oktober 2022 om 19u30
Zondag   16 oktober 2022 om 14u30

Locatie :  JGC  Koedreef 7,  9070 Destelbergen

Reservatie via :  
                       *  QR-code 
                       *  0471/93 11 33 
                       *  info@kogh.be   
                       *  www.kogh.be                                

Niet op de openbare weg gooien aub 

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vandenbruaene, Eenbeekstraat 85, 9070 Destelbergen / vzw KOGH, Tramstraat 54, 9070 Heusden

Amusante sketches door de acteurs van  
Tatertheater “de toerist op de luchthaven” 

o.l.v. Chris Frigne

Toegangsprijs :  Volwassenen   € 14,-    adk: 15,-
                         Kinderen (7 tot 12j)  €   7,-    adk:   8,-

Tatertheater

Vzw KOGH, Daar zit muziek in.  

En die moet eruit!!

Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen
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RISTORANTE ETNA
AUTHENTIEKE ITALIAANSE KEUKEN

GROTE KEUZE PIZZA’S
PATROON STAAT AAN HET FORNUIS

OOK OM MEE TE NEMEN - MOOI TERRAS

Dendermondesteenweg 753 - 9070 Destelbergen

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

maar het is een vaststaand feit dat fa-
miliebedrijven een belangrijk aandeel 
hebben in onze economie. Sommi-
ge staan door de huidige crisis onder 
druk, zijn zelfs kwetsbaar, andere heb-
ben troeven waarbij ze hun sterkte nog 
kunnen uitbouwen. In het boek wordt 
een en ander rijkelijk geïllustreerd met 
talrijke voorbeelden van Belgische en 
buitenlandse familiebedrijven. Eige-
naars, bestuurders, leidinggevenden 
en adviseurs, ook van niet-familiebe-
drijven, kunnen veel opsteken van dit 
unieke werk.
Als familiebedrijvenauteur is Johan 
Lambrecht vrij goed geplaatst, want 
economische wetenschappen is zijn 
vakgebied. Hij doceert onder meer 
over familiebedrijven, ondernemer-
schap en kmo-beleid. Niet onbelang-
rijk is dat studenten hem al meermaals 
verkozen tot beste prof. Hij is dan ook 
auteur van meer dan driehonderd pu-
blicaties en heeft meer dan dertig jaar 
onderzoeks- en praktijkervaring met 
familiebedrijven op zijn teller staan. 
Op de backcover van het boek geven 
enkele ceo’s en bestuurders van familiebedrijven hun 
mening over de inhoud. Ze zijn lovend omdat Lam-
brecht als schrijver de unieke identiteit of professiona-
lisering binnen familiebedrijven niet uit de weg gaat. 
Het boek is dan ook een interessant verhaal waarvan 
ook de leek veel zal opsteken. Het is duidelijk geschre-
ven en bovendien mooi geïllustreerd zodat de lezer 
leert hoe het allemaal in elkaar zit. We begrijpen nu 
beter dat zijn studenten de prof. vooral prijzen voor 
zijn uitmuntende ervaringsdeskundigheid en de ma-
nier waarop hij dat ook onder woorden brengt. Een 
aanrader dus.
Het boek zal te koop zijn in de betere boekhandel van-
af 26 september, denk aan de Standaard Boekhandel 
of andere gespecialiseerde zaken, of via de website 
van Owl Press.  – (D.D.)

DINSDAG 25 OKTOBER
WOENSDAG 26 OKTOBER
DONDERDAG 27 OKTOBER

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Bekijk ook vorige edities van 
Wegwijs & Attentie digitaal op 

onze website
www.dewegwijs.be

onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan
webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

Net als vorige jaren zal het mooie evenement opgeluisterd 
worden door de Leuvense Jachthoornkring Arenberg. Naast 
180 ruiters te paard, zal dit keer ook de Bereden Cavalerie 
van de Federale Politie aanwezig zijn. “Dit wordt bijna zeker 
een mooie uitgave van de Sint-Hubertusviering”, vertelt me-
deorganisator Stephan Boterdaele. “Samen met de Gentse Rij-
vereniging (GRV) en de stal Javaro zijn we er in geslaagd om 
niet alleen de plaatselijke ruiterverenigingen samen te bren-
gen, maar ook tal van ruiterclubs uit de regio. De paarden-
sport leeft in Heusden, dat is een jarenlange traditie die we nu 
voortzetten met de gezamenlijke organisatie”.

Paardenwijding op zondag 23 oktober:

Sint-Hubertusviering in Heusden
opnieuw met jachthoornmuziek
Zondag 23 oktober heeft opnieuw de jaarlijkse Sint-
Hubertusviering plaats door de ruiterverenigingen 
van Heusden. Alle activiteiten hebben plaats op het 
terrein van de Gentse Rijvereniging op de hoek van 
de Kruis- en de Wellingstraat.

Veel van die ruiters spreken vaak af op de terreinen van hun 
manège. Voor de jachtsfeer wordt dus net als vorig jaar ge-
zorgd door de Leuvense Jachthoornkring Arenberg, en dat op 
zich loont al de moeite voor de verplaatsing. Dat de ruiter-
verenigingen, die in het verleden  nog elk afzonderlijk hun 
Sint-Hubertusviering organiseerden, voortaan samenwerken, 
is op zich ook al een merkwaardig iets. Geen naijver dus, maar 
gewoon samen iets moois organiseren in functie van de  po-
pulaire ruiterij in Heusden. Wijlen Henri De Lathouwer in het 
verleden de voortrekker, zou het zeker toegejuicht hebben, 
maar ook huidig schepen Michael Vercruyssen, een fervent rui-
ter en aangesloten bij Javaro Heusden, heeft via de gemeente 
duidelijk medewerking verleend.
Het ruitersevenement begint stipt om 10u30 met de wij-
ding van het Sint-Hubertusbrood. De ruiters zullen opnieuw 
gezegend worden door de Heusdense diaken Luc Thomas. 
Jachthoornmuziek zal klinken als de ruiters voor hun tocht 
vertrekken. Na de defilé van de deelnemende ruiterverenigin-
gen wordt immers een nieuw uitgestippeld parcours gevolgd 
doorheen Heusden. Het parcours (en de sprongen voor de 
paarden) werden dit jaar totaal vernieuwd. Er zal een uitge-
stippeld en een geleid parcours zijn voor beginnende (60-70 
cm. hoog) en gevorderde (80 cm.-1m.) jachtruiters, en tevens 
voor wandelruiters. Aan het ruiterevenement nemen traditio-
neel de Jachtruiters deel van Equus, Manège Javaro (Heusden), 
Margot Lapin Horses (Laarne), de Landelijke Ruiter Verenigin-
gen van Merelbeke, Kalken en Lochristi, De Ren (Nazareth), 
De Witsoone Jachtruiters, Hof van Nonkel Pat (Zwijnaarde), De 
Schelderuiters, De Cowboys (Wetteren-ten-Ede) en vooral ook 
veel individuele ruiters uit de regio. Te gast zijn dit keer de rui-
ters van de Federale Politie (de vroegere rijkswacht te paard). 
Vermoedelijk zullen er ook wat koetsen zijn.
De organisatoren hopen iedereen te mogen verwelkomen 
met huisdieren (vooral honden aan de leiband) en te paard. 
De tocht wordt afgesloten met een afterhunt (een Sint-Hu-
bertusmaal) met eetgelegenheid, waarbij men best vooraf kan 
inschrijven via de Gentse Rijvereniging of de deelnemende rui-
terclubs. – (D.D.)

De Leuvense Jachthoornkring 
Arenberg zorgt opnieuw voor de 
jachtsfeer. (©D.D.)

Er worden zo’n 180 ruiters 
verwacht in Heusden. (D.D.)
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Maatwerk is ons vak, reeds 3 generaties lang !

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

Tel. 09/230.65.36
Steenvoordestraat 43 - 9070 Heusden - info@bracke-interieur.be

www.bracke-interieur.be - www.facebook.com/MaatwerkBrackeInterieur

Het fietspad in klinkers wordt 
vervangen door een meer com-
fortabele verharding in asfalt. 
In totaal vernieuwt men ruim 1 
kilometer fietspad langs beide 
zijden van de gewestweg. De 
werken nemen ongeveer een 
goede maand in beslag en in 
die periode zal het verkeer rich-
ting Heusden een omleiding 
moeten volgen.
De aannemer vernieuwt de 
fietspaden langs beide zij-
den van de gewestweg (N447) 
vanaf het kruispunt met de 
Oude Brusselse Weg tot aan 
de Brusselsesteenweg (N9). De 
werfzone is wel 1 km lang. 
Voor een beter wegcomfort 
en meer veiligheid worden de 
fietspaden in klinkers vervan-
gen door nieuwe fietspaden in 
asfalt. Ook voorziet men een 
nieuwe bushalte op de Heus-
denbaan ter hoogte van huisnr. 

28. De werken zijn gepland van 
half september tot 7 oktober 
2022.

HOE RIJDT HET VERKEER?
Fietsers rijden om in beide rich-
tingen via de Oude Brusselse 
Weg, de Jules Destréelaan en de 
Jan van Aelbroecklaan. Het ge-
motoriseerd verkeer op de 
Heusdenbaan kan gedurende 
de volledige duur van de wer-
ken langs de werfzone rijden 
naar de Brusselsesteenweg ( 
N9). Het verkeer richting Heus-
den volgt een omleiding via de 
Brusselsesteenweg (N9) richting 
Aalst en neemt dan aan het 
op- en afrittencomplex Melle 
de R4 rijrichting Destelbergen/
Oostakker. Ter hoogte van het 
op- en afrittencomplex Laarne 
verlaat het verkeer de R4 om via 
de Laarnebaan naar de Heus-
denbaan te rijden. – (D.D.)

Herfstkamp Turnclub Athena
Gymmix Spookjes en Griezels!
Tijdens dit kamp krijgen de kinderen vanaf de eerste 
kleuterklas een uitdagende mix van turnelementen op 
de mat, airtrack en trampoline. Ook komt er ritmiek, 
dans en acro aan bod. Een heel leuk en afwisselend 
kamp voor kinderen met en zonder turnervaring.

Tijdens het kamp wordt iedereen op niveau ingedeeld, 
zodanig iedereen voldoende uitdaging krijgt. Dit al-
les wordt gegeven in het thema Spookjes en Griezels ! 
Gymnasten hoeven nog geen turnervaring te hebben 
om deel te nemen aan dit kamp.

Wie?
Leeftijd: geboortejaar 2019 en ouder (3j tot 12j)
iedereen kan aan het sportkamp deelnemen (leden en 
niet-leden van Turnclub Athena)

Wanneer?
maandag 31 oktober  tot vrijdag 04 november , elke dag 
van 9h00 – 16h00
Opgelet: op dinsdag 1 november wordt er wegens slui-
ting sporthal geen kamp gegeven !

Waar?
Sporthal Bergenmeers, Koedreef 1, 9070 Destelbergen

Kostprijs?
104 euro

Maximum aantal
De plaatsen zijn beperkt tot 45 deelnemers.
Je inschrijving is pas voltooid na betaling.

Opvang?
Er is opvang voorzien van 8u00-9u00 en 16u00-17u30

Na werken krijgt Heusdenbaan meer fietscomfort
Sinds half september vernieuwt het Agentschap Wegen 
en Verkeer de fietspaden langs beide zijden van de 
Heusdenbaan (N447) tussen Melle en verderop Heusden.
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Wij bestaan reeds
1 jaar !

OPENINGSUREN:
 
 SMULHOEKJE THE CAVE
ma 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
di 11u30-13u30 gesloten 10u30-14u00
woe gesloten gesloten gesloten
do 11u30-13u30 17u00-23u00 10u30-24u00
vr 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
za 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-02u00
zo 11u30-13u30 17u00-23u30 10u30-24u00

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

Wijk Scheldehof
had knap zomerfeest
Om de wekelijkse activiteiten in hun 
wijk Scheldehof af te sluiten, had 
zondag 4 september een tof zomer-
feest plaats. Alle ingrediënten waren 
aanwezig: muziek, sfeer en bovenop 
een barbecue waar de deelnemers 
konden aanschuiven. Er werd voor-
rang gegeven aan de kinderen, want 
die wilden vooral spelen. Daarvoor 
was een viskraampje opgetrokken 
met tal van leuke prijsjes. Uiteraard 
was er ook een springkasteel onder 
de vorm van een Boat Camp chal-
lenge. De ouders kregen dan een fijn 
barbecue, voorafgegaan door het 
aperitief en met afsluitend koffie en 
zelfgebakken taart van de eigen bak-
kers/baksters. Een dikke pluim voor 
de initiatiefnemers! (D.D.)

Heb je nieuws
(speciale verjaardag,

jubileum, viergeslacht,
feestactiviteit...) in uw
vereniging of familie,

stuur het gerust naar de redactie
van Wegwijs:  info@dewegwijs.be
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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 

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, onder-
houd en herstelling neem ik voor mijn reke-
ning. 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
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Aveve Destelbergen
Van Rentergem Annie
Goudenhandwegel 9
9070 Destelbergen
09 355 60 82

Promo - Gratis 10kg kalk
Bij aankoop van 20 kg
Viano najaarsmeststof - 
Start Spaaractie

Vanf nu vlot te bereiken via Dendermondesteenweg - 
Goudenhandwegel 
Of Haenhoutstraat - Jagerstraat - Goudenhandwegel

In het competitieslot hebben we de kans 
gemist om kampioen te spelen. Dat voor-
beeld wil ik mijn spelers bijbrengen”, vertelt 
Janssens ons. “FC Destelbergen moet leren 
matchen te winnen als team, dat is onze am-
bitie. Maar ik zeg meteen ook dat deze com-
petitie moeilijker zal worden dan de vorige. 
Want er zijn ploegen die uit eerste provin-
ciale komen, en er zijn nog kandidaten die 
ambities hebben zoals FC Latem en SK Mal-
degem”.

FC Destelbergen wil vooral beter team worden
Na een voorbereidingsperiode van liefst zes weken, met vrij goede resultaten 
is trainer Chris Janssens van FC Destelbergen, van mening dat men moet 
kijken naar het voorbeeld van FC Kleit van vorig seizoen. “Dat was uiteindelijk 
een beter team, ofschoon wij lang in de running waren voor de titel.

Janssens: “De voorbereiding is achter de rug 
en we kunnen eindelijk aan het echte werk 
beginnen. In deze zes weken hebben we 
bijna nooit over onze volledige kern kun-
nen beschikken. We hebben goeie wedstrij-
den gespeeld tegen goeie ploegen, maar 
het minpunt na deze voorbereiding is dat 
we met een aantal spelers zitten die door 
blessure uit zijn gevallen. Maar we zijn klaar 
voor de start. Onze ambitie is dus om zoveel 
mogelijk te winnen,  ik ga  daar geen plaats 

op zetten want de reeks is sterker dan 
vorig jaar en elke match zal moeilijk 
zijn. We pakken het match per match 
aan en dan zullen we zien of we een 
hechte groep zijn die mentaal sterk ge-
noeg is om elke week te vechten voor 
de overwinning. Het is niet altijd de bes-
te ploeg die eerste zal worden. FC Klet 
was vorig jaar een beter team dan ons, 
daar moeten we van leren”, weet de T1 
van FC Destelbergen.
Wij hebben wel een deel van de oe-
fenmatchen kunnen volgen en kunnen 
de trainer enigszins volgen. Nagenoeg 
geen enkele keer kon wellicht met het 
type-elftal uitgepakt, altijd ontbraken 
wel enkele spelers. Maar de waarheid 
is wel dat de club zich gevoelig heeft 

versterkt omdat het op een bepaald ogen-
blik dacht dat de promotie dichtbij was. Nu 
zijn er dus alleen maar goede spelers bijge-
komen. Ik denk bijvoorbeeld aan de erva-
ringrijke Olivier Speltdooren, maar ook aan 
Wesley Basyn, Perry Owusu en al zeker aan 
Kjell Vandervloedt die in de loop van vorig 
seizoen een operatie onderging en nu vol-
uit kan sjotten. Er staan ook wat jongeren 
te dringen om hun kans te krijgen, zodat we 
van mening zijn dat de plaatsjes in de fanion 
druk zullen gesolliciteerd worden. Hopelijk 
valt het mee met doelman Jaron Lemey die 
problemen heeft met de kruisband. Geluk-
kig is er de herstelde Kobe Temmerman om 
hem te vervangen, maar doelmannen zijn 
wat schaars bij FC Destelbergen.
Kampioen spelen is misschien geen must, 
maar als de kern van vorig seizoen zo goed 
als volledig intact is gebleven en er kwam 
nog wat talent bij, dan moet men wel am-
bitieus durven zijn. In elk geval FC Destel-
bergen is de competitie ook goed gestart. 
– (D.D.)

Ook al was op deze foto nog niet 
iedereen aanwezig, FC Destelbergen 
heeft wel ambitie dit seizoen. (D.D.)

Olivier Speltdooren 
kwam over van SK 
Lochristi. (D.D.)
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

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

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

LAATSTE APPARTEMENTEN 
NU BESCHIKBAAR

BEN-appartementen
(E-pijl 30 of lager)

ruime fi etsenstalling
met groendak

warmtepompen 
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW 20APP

TE KOOP

LAATSTE 2 slpk-app.

nu beschikbaar

4

Kristof Vercruyssen

zaakvoerder - webstrateegzaakvoerder - webstrateeg

Wij bouwen websites en webshops
die opbrengen vanaf de 1e dag

DIGITALE STRATEGIE  |  WEBSITES  |  WEBSHOPS  |  ONLINE MARKETING

Toleindestraat 20, 9080 Beervelde • 09 324 11 88 • www.trivali.be

  Professionele layout op maat

  Meerdere talen mogelijk

  Wij plaatsen uw teksten en foto’s

  Optimaal gevonden in Google

  Uitbreidbaar met eigen webshop

  Inclusief opleiding en onbeperkte support

START NU www.trivali.be
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beste
thuisverpleging

Destelbergenstraat 83-9040 Sint-Amandsberg
Email:Info@fleursbeste-thuisverpleging.be

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

• Heb je het moeilijk om je rug of je 
voeten te wassen?

• Kun je wel een handje hulp gebruiken 
om je ’s morgens aan te kleden of

 ’s avonds uit te kleden?
• Ben je bang om te vallen in bad of 

onder de douche?
• Heb je hulp nodig om je medicatie 

klaar te zetten ?

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Beiden kregen van alle aanwezigen een verdiend ap-
plaus en gelukwensen van het bestuur:  André Neyt – Lu-
cien Neyt – Willy Duwijn- Antoine De Raedt - Rony Geers,  
en ontvingen een beker uit handen van André Neyt. 
Hierna volgde, zoals steeds, een heerlijke maaltijd met 
daarna koffie en dessert.

Er heerste een gezellige sfeer met 74 aanwezigen en na 
het afruimen van de tafels… kwamen de kaarten op-
nieuw te voorschijn ! 

Zoals ieder jaar mocht natuurlijk de tombola niet ont-
breken waarbij André de schenkers dankte voor de tal-
rijke prijzen.

Iedereen die graag een kaartje legt (wiezen en bieden) 
en lid is van Okra is van harte welkom op de kaartnamid-
dagen. Dit elke eerste dinsdag van de maand om 14u in 
zaal Berghine, Dendermondesteenweg 439 te Destelber-
gen. 

VIERING BERGHINEKAARTERS
BIJ OKRA DESTELBERGEN-HEUSDEN
Op 19 juli 2022 had de jaarlijkse kaarting plaats met viering 
van koning en prins.  De eretitel van koning was bestemd 
voor Jean-Pierre Fiers en de eer van prins voor Eddy 
Vermaesen.

  

 
 

 

        Gezinsbond Destelbergen 
 
 

 

       
  13 oktober 20.00u  
  Zaal Berghine 

 
 
 

  LEZING   'DE LANGE TOCHT'  -  Prof. Johan Swinnen  
 
 

 

 
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 

 
TOEGANG LEDEN EN NIET- LEDEN: € 8 

SPAARKORTING V IA V O O RLEGGEN LIDKAA RT 



Nr. 126 - Oktober 2022                            219070

Wij nemen verlof van 3/10 tot 8/10
Terug open 9/10 om 15 uur

ZONDAG 9 OKTOBER
om 18u00:

KAASAVOND
met vers fruit en brood

25 euro p.p., te betalen bij
inschrijving in Café Picasso.

____________

Aansluitend: 19u00:

Live optreden
Kurt

Burgelman
GRATIS ENTREE

Hooistraat 26,

Heusden

Café
Heusden

Vanaf oktober is Café Picasso gesloten 
op woensdag én donderdag
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NGELO
DAKWERKEN INFO:

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

Voorzitter Dirk De Meester nam eerst het 
woord, hij schetste in het kort de geschie-
denis van de vereniging. En hij benadrukte 
dat men ongeveer zes jaar geleden einde-
lijk een vaste stek gevonden heeft voor 
de vele kunstenaars. Immers, in die halve 
eeuw verhuisden de ateliers al zowat 10 
keren van locatie, of werden ze gesplitst 
op verschillende kleinere locaties, wat de 
cohesie niet bevorderde. Onder meer door 
toedoen van ere-schepen André De Groote 
werd met het oud-militair ‘Kwartier Beer-
velde’ in de Burgstraat in Destelbergen 
een ruim en goed bereikbaar onderkomen 
gevonden voor de kunstkring. Alle afde-
lingen kunnen er samen aan de slag.
De voorzitter schetste kort de zes afde-
lingen, schilderkunst, keramiek, beelden-
de kunst, pottenbakkerij, beeldhouwen 
en de integratie van de vroegere ‘Konink-

Kunstkring Heusdine vierde 50 jaar
Op zaterdag 20 augustus werden we uitgenodigd op de 
openingsreceptie van de tentoonstelling ’50 jaar Kunstkring Heusdine’. 
Een halve eeuw, heel wat. Wegwijs ging een kijkje nemen…

lijke Vrije Gilde der Meester-Schilders van 
Gent’. Alles logeert hier onder hetzelfde 
dak, en dat was in het verleden niet het 
geval. Ook wees hij op de laagdrempelig-
heid van de kunstkring: “iedereen kan hier 
terecht, zowel beginneling als gevorder-
de”. Dat alles organisatorisch ondersteund 
door een sterk team van vrijwilligers, ter-
wijl ervaren kunstenaars de knepen van 
het vak leren aan starters. Zo ontstaat een 
gezonde mix en ziet men zowiezo het ni-
veau van de deelnemers stijgen. Momen-
teel zijn er méér dan 130 mensen actief, 
iedereen vanaf 16 tot 99 jaar kan er te-
recht.
Daarna nam Guido D’Haene het woord. 
Hij schetste de evolutie van ‘kunst’ door de 
vele eeuwen heen. Van Griekse over Ro-
meinse basisleggers van kunst, tot renais-
sance en hedendaagse kunst, elk met hun 
specifieke eigenschappen. Guido is al vijf-
tig jaar lid van de kunstkring, het was er 
dan ook aan te horen, die man kan uuu-
ren doorgaan over kunst. Maar, zoals hij 
beloofde, ging het gelukkig ‘kort door de 
bocht’ met zijn uitleg…
Als derde spreker kon burgemeester El-
sie Sierens niet ontbreken. Ze bedankte 
de eerste twee sprekers voor hun uitleg, 
verwelkomde de vele bezoekers, waar-
na het glas kon geheven worden. Na de 
groepsfoto met enkele bestuursleden, en 
de aanwezige schepenen en gemeente-

raadsleden, kon iedereen de tentoonstel-
ling bezoeken. Omdat beelden veel meer 
zeggen dan woorden krijg je hierbij een 
sfeer-foto-verslag.

J.C.
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Nuit de Folie Destelbergen 
Dendermondesteenweg 475
9070 Destelbergen

Nuit de Folie Dendermonde
Brusselsestraat 49
9200 Dendermonde www.nuitdefolie.be

NIEUW: LEGO corner  
in Destelbergen

astrix.b
e

Profiteer van 10% directe korting 
op de nieuwe Woody wintercollectie!
Enkel bij afgifte van deze bon. Korting geldig tot 30/11/2022. 
Niet cumuleerbaar met andere kortingen of acties.

FRAAI_03048_AD Woody2022_220x300_2.indd   1 8/09/2022   15:49
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Theater ’t Schat – Magerstraat 78, 9070 Heusden 
 

PROGRAMMA SEIZOEN 2022-23 
 

De God van de slachting  Première: 18 november 2022 
 

Zuurzoete komedie van Yasmina Reza - Regie: Roeland de Trazegnies 
 

De internationaal gevierde schrijfster Yasmina Reza laat in haar komedie twee echtparen elkaar het leven zuur 
maken. 
Waar gaat het over? Een jongen van elf heeft met een stok een paar tanden uit de mond van een leeftijdgenootje 
geslagen. De ouders komen samen om een volwassen oplossing te zoeken voor dit incident. Als fatsoenlijke 
ouders willen ze het akkefietje uitpraten, maar het gesprek gaat al vlug over veel andere zaken en ontaardt snel 
in een vreselijk verbaal gevecht. Wanneer gedragen kinderen zich volwassen en wanneer doet een volwassene 
kinderachtig? Blijven alle volwassenen steeds grote kinderen? Beschaving en goede manieren blijken opeens heel 
ver weg. 
Als toeschouwer zit je er knusjes bij, alsof je zelf bij hen in de woonkamer zit. Heerlijk voyeuristisch zie je hoe de 
wederzijdse aanvallen steeds groteskere vormen aannemen en de situatie compleet uit de hand loopt. Pijnlijk 
menselijk maar voor het publiek een o zo amusant schouwspel. Een absolute aanrader voor een luchtige 
toneelavond. 

In 2011 verfilmde Roman Polanski dit stuk met onder anderen Jodie Foster en Kate Winslet in de hoofdrollen. 
 

Met: Anne Remerie, Joris Velleman, Anouk De Mey en Frederik Gulinck. 
 

Maria eeuwigdurende bijstand Première: 3 februari 2023 
 

Volkstheater van Arne Sierens – Regie: Koen De Ruyck 
 

Plaats van het gebeuren is min drie van een shopping center, in de kelder van het consumptiekapitalisme. 
"Ze hebben mij overal buiten gesmeten" zegt Mimi die daar verschijnt in tutu. Plus ze heeft nog zo wat 
problemen. Situaties waar ze niet alleen uitgeraakt. Dringende bijstand, alstublieft. Zo komt ze bij Gabriël, een 
oude vlam. Ooit stonden ze op trouwen. Hijzelf zit juist uit te leggen aan zijn maat Michel dat hij in een diepe put 
zit voor het moment. Michel ocharme de mens die zelf aan 't recht krabbelen is na een vreselijk duikaccident. Sta 
ons eeuwig bij. Heb kompassie met ons. Alle bijdragen zijn welkom. Steun ons. We hebben het nodig! 
Mimi (van Maria), Michel en Gabriël zijn niet toevallig bijbelse namen. Het stuk is dan ook een hedendaagse 
parabel waarin de drie, al was het maar voor even, de ballast van het leven afwerpen om elkaar bij te staan in 
hun struggle for life. 
 

Sierens dompelt hun dramatische levensverhalen onder in een bad vol humor. En wie ooit “Mijn Blackie”, 
"Martino", "De broers Geboers", “Trouwfeesten en processen”, “Poepsimpel” of “De pijnders” zag, weet tot welke 
schrijnend hilarische toestanden dit kan leiden. 
 

Met: Hilde Gyselinck, Peter Claus en Eddy Janssen 
 

Maak plaats, mevrouw  Première: 28 april 2023 
 

Klucht van Ray Cooney en John Chapman - Regie: Patrick Pevenage 
 

Wanneer Philip en Annie Van Damme een avondje uit eten plannen, ziet de binnenhuisarchitect zijn kans schoon 
om hun flat te gebruiken voor een gezellig avondje met Sylvie, de Duitse au pair van het echtpaar Van Damme. 
Rudy De Corte, de zakenpartner van Philip, zoekt ook een onderkomen voor een paar uurtjes en heeft hetzelfde 
idee. En daar blijft het niet bij … Want er verschijnt nog iemand op het toneel die het op het gebruik van het 
appartement heeft gemunt. 
Als er dan ook slordig wordt omgegaan met brieven en andere persoonlijke eigendommen moeten Philip en Rudy 
zich in allerlei bochten wringen om de misverstanden uit de weg te ruimen. Het gaat echter van kwaad tot erger. 
Als klap op de vuurpijl verschijnt ook de succesvolle schrijfster van een bekende jeugdserie, die een nieuwe 
uitgever zoekt voor haar boekenreeks. En zij hecht bijzonder veel belang aan de goede zeden. Het is voor haar 
dé reden om een nieuwe uitgever te zoeken. En dan is de verwarring compleet. 
Een avondje lachen, gieren en brullen! Meer moet dat niet zijn … 

 

Met: Joke Barbry, Frederik Gulinck, Marc Hendrikx, Lynn Taragola, Gio Vandendaele, Willem Hostens, Charlotte 
Vande Weghe, Marjan Van Doninck en Joke Raman. 
 
Voor alle speeldata en reservaties: www.tschat.be  

VZW De Scheldezonen KBO 0453886358 RPR Gent 

Kringwinkel Open Plaats

Dendermondestw. 525

Destelbergen

di - za 10:00 - 17:30

maandag gesloten

Binnenluchtkwaliteit
    Ventilatie           
      - onderhoud       
      - plaatsing       
      - optimalisatie     
      - kanaalreiniging
      Geurbeleving
      Luchtdesinfectie

Voor meer info:
Sven: +32 472 08 59 16

 info@bilk.be

Yummy (16+) de eerste Vlaamse zombiefilm
Vrijdag 28 oktober om 19u15 heeft in het 
JGC, Koedreef 7 een dubbele filmvoorstel-
ling plaats in het kader van de Halloween 
editie, waarop alleen jongeren vanaf 16 
jaar welkom zijn (dus geen ouders). Het 
gaat om een unieke voorstelling van de eer-
ste Vlaamse zombiefilm “Yummy”, vooraf-
gegaan door de Vlaamse griezelfilm “De 
Gebroeders Schimm” (19u15-21u15). In de 
film Yummy (21u30-23u30) spelen Maaike 
Neuville, Bart Hollanders en Clara Cleymans 
mee en wordt het griezelen. Het verhaal: 
Een jong koppel verlaat hun thuisland om 
in een Oost-Europees ziekenhuis plastische 
chirurgie te laten uitvoeren. De vrouw wil 
haar borsten laten verkleinen terwijl haar 
moeder, die meereist, aan haar gezicht wil 
laten sleutelen. In het ziekenhuis stuiten ze 
op een vastgebonden vrouw die als proef-
konijn gebruikt werd. Ze wordt vrijgelaten, 
maar dan breekt de hel los… Toegang 3 
euro of 0,60 euro met een UitPAS met kan-
sentarief per film. Meer info: jeugd@destel-
bergen.be of tel. 09/218.72.00. (D.D.)

Kalender van KFC Heusden
De fanionploeg van KFC Heusden (A) in 
3e prov. A speelt op zondag 2/10 thuis te-
gen Evergem Center; zaterdag 8/10 om 
20u. uit bij KFCE Belzele Evergem; zondag 
16/10 thuis tegen VK Watervliet; zaterdag 
22/10 om 19i30 uit bij Evergem 2020 en 
zondag 30/10 om 14u30 thuis tegen Da-
ring Maria-Aalter.
De B-ploeg in vierde A op zondag 25/9 
om 15u. thuis tegen Exc. Donk; zondag 
2/10 uit bij FC Gent City; zondag 9/10 ont-
vangt men FC Anatolia Gent; zaterdag 
15/10 om 19u. uit bij FC Sint-Laureins B; 
zondag 23 oktober thuis tegen VKA Mid-
delburg en zondag 30/10 om 14u30 uit bij 
FCA Gent. (D.D.)
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www.acasa.be09 321 03 00
PROJECTONTWIKKELING

Lichtrijke leefappartementen met 1, 2 of 3 slaap kamers
Ruime terrassen

Groene parktuin  |  Ondergronds parkeren

REEDS 60% VERKOCHT –  WERKEN AANGEVAT
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HET SIFFERHOF
LIEVEGEM

OPENDEURWEEKEND
Zaterdag 1 oktober (13-16u) & zondag 2 oktober (10-13u)

Ontvangst ter plaatse: Blauwersstraat 16, Lievegem

VERLAAGD 
BTW-TARIEF 

6% 
MOGELIJK

Destelbergen gaat ook op energie besparen
In een volgende Wegwijs zullen we er nog op terugkomen, maar 
Destelbergen is van plan de tering naar de nering te zetten inzake 
energieverbruik. Dit ligt al vast: doven van openbare verlichting 
‘s nachts (behalve een 10-tal belangrijke verbindingswegen, zoals 
Dendermondesteenweg, Reinaertweg, Meersstraat, Tramstraat, 
Laarnebaan). - Nauwgezette opvolging van de verledding van onze 
openbare verlichting (versnelling -> doel: 100% LED tegen eind 
2024 – nu: 48%) - Doven van alle monumentverlichting - Verlagen 
van de verwarming in alle openbare gebouwen met als doel 5 à 10% 
besparing - Energiemaatregelen in sporthal Bergenmeers worden 
besproken met Farys. Tot slot sensibilisering van het personeel i.v.m. 
sluipverbruik, lichten doven, gebruik van lift... (D.D.)
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Steenbakkers en turfstekers
De vrijwilligers van Natuurpunt Damval-
lei zetten alweer hun beste beentje voor. 
In een grote tent konden de talrijke be-
zoekers doorlopend terecht voor infor-
matie over steenbakkers en turfstekers. 
De Damvallei is een laagveengebied waar 
de Schelde klei afzette dat jarenlang ge-
bruikt werd door steenbakkerijen. De 
meer dan 50 vijvers, die de oude loop van 
de Schelde weergeven, werden gevormd 
door het steken van turf dat gebruikt 
werd als brandstof. Op mooie infoborden 
vonden de bezoekers allerlei weetjes.

Voor de allerkleinsten én de 
allergrootsten: onze reuzen
De hele dag lang namen natuurgidsen 
groepen op sleeptouw met luister-, kijk- 
en doetochten. De allerkleinsten konden 

Natuurgebied Damvallei groeit
In onze gemeente ligt een echte natuurparel: de Damvallei. Een 
Europees beschermd natuurgebied dat recent in één klap groeide 
met 1 hectare. De totale oppervlakte is nu meer dan 136 hectare of 
ongeveer 260 voetbalvelden. Met een groot zomerfeest in het bijzijn 
van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, het college van Destelbergen 
en honderden bezoekers werd dit uitgebreid gevierd.

waterbeestjes scheppen in een turfput en 
kennismaken met alle geheimen van de 
bever. Deze grote dammenbouwer ver-
scheen in 2014 voor het eerst in de Dam-
vallei en was daarmee de eerste bever in 
het Gentse. 
Maar het zomerfeest kreeg ook hoog 
bezoek. Naast het voltallige college van 
Destelbergen was ook Oost-Vlaams gour-
verneur Carina Van Cauter aanwezig. Ze 
loofde in haar speech niet alleen het na-
tuurgebied maar ook de lokale vrijwilli-
gers wiens werking inspirerend is voor 
vele andere natuurgebieden in Oost-
Vlaanderen. Ook een trotse burgemees-
ter Elsie Sierens had het in haar speech 
over het belang van samenwerking en 
het feit dat we heel fier mogen zijn op 
zo’n uniek natuurgebied. 
Maar het hoogste bezoek waren wel de 
reuzen van Destelbergen. Louise, Sooike, 

Anna en Dorus de 
grootste inwoners van 
onze gemeente waren 
de stille getuigen van 
een schoon stukje ge-
schiedenis. De lichamen 
van de reuzen werden 
destijds gemaakt van 
wijmen, wilgentakken 
gekweekt in … jawel 
de Damvallei. 
Een nat natuurgebied 
en droge voeten
Grote, aaneengesloten 
(robuuste) natuurge-
bieden zijn het beste 
antwoord op de gro-
te uitdagingen waar-
voor we staan in het 
kader van klimaatver-
andering. De Damvallei 

vormt samen met de Gentbrugse Meer-
sen één belangrijk geheel. Het gebied 
zorgt er in de zomer voor dat er meer wa-
ter in de regio blijft en zorgt er in de win-
ter voor dat minder mensen natte voeten 
hebben. In het kader van het Sigmaplan 
(de Schelde) en de Blue Deal is de Dam-
vallei een cruciaal puzzelstuk voor de vei-
ligheid van de burgers. 

Meer info: www.damvallei.be en https://
www.facebook.com/damvallei
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Bewoners van de Dendermonde-
steenweg op het Eenbeekeinde vre-
zen dat de knalpotterreur die al vaak 
voorkwam in Gent, nu ook onze 
gemeente heeft bereikt. Vooral ’s 
nachts en buiten de spitsuren zorgen 
luide auto’s vaak voor overlast. “Het 
is alsof er een autorace aan de gang 
is, we kunnen er niet van slapen” 
weet een vrouw die op een apparte-
ment aan de Dendermondesteenweg 
woont.  “Het zorgt voor een slechte 
nachtrust en stress, en dat duurt nu 
al de hele zomer. We zijn benieuwd 
wanneer de politie hier eens flitscon-
troles zal uitvoeren, want ze rijden 
niet alleen snel maar ze maken ook 
nog heel veel lawaai. En het is boven-
dien heel gevaarlijk”.

Het gaat duidelijk om roekeloze 
chauffeurs die duidelijk rijden met 
een knalpot-uitlaat. Zelf hebben wij 
al de politie verwittigd van het feno-
meen, maar of daar al iets mee ge-
daan is kunnen we niet achterhalen. 
Het is een fenomeen dat altijd na 20 
uur plaatsheeft, en vaak nog veel la-
ter in de kleine uurtjes. Het is asociaal 
rijgedrag dat door bepaalde chauf-
feurs wordt gebruikt, om de auto 
eens goed te lanceren op een stuk 
weg waarop dan nauwelijks verkeer 
is. Dat rijgedrag kom je in de loop van 
de dag niet tegen, het is altijd buiten 
de spits en heel vaak ’s avonds.

Ook inwoners van de Dendermondse-
steenweg in Sint-Amandsberg ken-
nen het fenomeen. Ofschoon men 
daar maar 30 km/uur mag rijden loopt 
dat ’s nachts vaak anders, met hogere 
snelheden. Soms zijn het ook motor-
rijders die even fel optrekken omdat 
ze toch denken alleen op de weg te 
zijn. Dat is niet alleen gevaarlijk maar 
het stoort ook daar de nachtrust van 
de bewoners.

De feiten staan uiteraard los van el-
kaar want Sint-Amandsberg is voor 
de politie van Gent, en het Eenbeek-
einde valt dan weer onder de Politie-
zone Rhode & Schelde. Het is een feit 
dat dat soort chauffeurs maar zelden 
worden betrapt, want die rijden soms 
twee keer rond om te kijken of er 
controle is. Het gaat ook vaak om ge-
tunede auto’s, vaak zwart van kleur 
of geschilderd en soms met heel spe-
cifieke nummerplaten. – (D.D.)

HET BEGINT AL IN SINT-AMANDSBERG…

Ook knalpotterreur op 
Dendermondesteenweg 
Eenbeekeinde

Nr. 126 - Oktober 2022                            279070



28                              Nr. 126 - Oktober 20229070

Diamanten bruiloft Daniël en Fernanda Geiregat-Van Bockstaele
Daniël (1937) en Fernanda (1941) huwden in Landskouter op 1 septem-
ber 1962. Maar ze wonen nu al lang in Heusden, in de Wellingstraat. 
Daniël werkte als plaatbewerker bij D’hooghe in Ledeberg. Hij kon vlug 
op brugpensioen maar bleef niet bij de pakken zitten en kluste overal 
‘legaal’ bij. Zo bleef hij in beweging. Fernanda werkte in een naaiate-
lier, maar na de geboorte van zoon Ronny in 1970 bleef ze thuis en nam 
ze de zorg van het gezin op zich. Later ook voor haar schoonmoeder en 
schoontante.
In 2004 en 2006 werden de kleinkinderen geboren. Zoë en Elias, hun 
oogappels. Ze brachten hen steeds van en naar school. Nu de kleinkin-
deren bijna volwassen zijn houden ze een jaarlijkse traditie in ere om 
(zeer lekkere) vlaaien te bakken als het Heusden kermis is.
We wensen het koppel nog veel jaren in goede gezondheid. – J.C.

Briljant voor echtpaar De Smet-Van Driessche
De zomer van 1957 is voor enkele huwelijksparen uit onze gemeente 
een uitstekende gelegenheid geweest om in het huwelijksbootje te 
stappen. Ook Romain en Paula De Smet-Van Driessche waagden toen 
die stap en hebben zich dat 65 jaar later nog geen ogenblik beklaagd 
al kunnen ze volgens intimi wel eens kibbelen, maar ze komen altijd 
goed overeen. Ze zijn nu respectievelijk 88 en 86 jaar, maar ondanks 
die leeftijd ook nog heel goed te been. Om even te poseren voor de 
fotograaf wilden ze niet gaan zitten want ze voelen zich nog fit ge-
noeg. Romain is in zijn beroepsleven aannemer geweest, nu herstelt 
hij soms nog graag defecte apparaten en hij gaat graag eens kaarten. 
Paula is een familiemens, altijd tevreden met een bezoek van de drie 
kinderen of vier kleinkinderen. Ze doet nog zelf haar boodschappen 
en zorgt wekelijks voor lekker en veel eten. Ze genieten nu vooral 
van hun woning in de Berkendries in Heusden of van hun verblijven 
aan zee. En volgens de kinderen hebben ze ook allebei koosnaampjes: 
Pietje en Pietje Paula. Eerste schepen Wim Raman kwam de wensen en 
geschenken van de gemeente overbrengen voor het familiefeest dat 
in LEF aan de Damvalleistraat plaatshad. – (D.D.)

Gouden jubileum Freddy De Blieck en Maria Vlerick
Freddy en Maria waren zeker ‘bezige bijen’, werken was hen niet onbe-
kend. Zij werkte in etikettenfabriek Ruga in Heusden, en Freddy in Sid-
mar. Maar hij was ‘na zijn uren’ ook al hersteller van huishoudtoestellen 
allerlei. Ze startten samen een zaak met videoverhuur, in de Slootstraat 
in Heusden. Freddy ging graag duiken, samen met een vriend, met de 
eigen rubberboot. Soms sloeg Maria in paniek toen ze uuuuren wegble-
ven, maar dan toch nog opdaagden aan de horizon.
Beiden zijn ook zorgzame mensen. Zo zorgden ze jaren voor ‘meme’ die 
zwaar zorgbehoevend was. Ook toen de andere grootmoeder op leef-
tijd kwam deden ze er alles aan om te helpen waar nodig. En de bewo-
ners van hun woonblok kunnen ook steeds rekenen op een helpende 
hand van Freddy en/of Maria.
De vier kleinkinderen, hun oogappels, worden erg verwend, wat soms 
wel eens tot kleine conflicten uitgroeit, wanneer de kinderen er stren-
ger willen voor zijn.
Beiden waren ook lid van ‘De Kristalblazerss Heusden’, een carnavals-
vereniging. Freddy werd zelfs ‘Keizer Carnaval’ in een ver verleden. De 
kinderen mochten altijd mee in de stoet om snoep en confettie rond te 
strooien. Het was de tijd dat Freddie soms wel eens de voordeur niet 
meer vond of dat Maria met de fiets los in de haag reed. Zoals je kan le-
zen, altijd ‘leven in de brouwerij’ ten huize De Blieck. Wij wensen het 
koppel nog vele jaren in goede gezondheid. – J.C.

Diamant: Beatrice Van Hoorebeke en Jan Pieters
In een wereld waarin ‘... en ze leefden nog lang en gelukkig’ steeds 
zeldzamer wordt, is het mooi om te zien dat twee geliefden nog elke 
dag voor elkaar kunnen kiezen. Laat me jullie voorstellen aan Bea en 
Jan, beiden geboren en getogen in Destelbergen, en na 60 jaar huwe-
lijk nog altijd elkaars steun en toeverlaat. Op 27 augustus 2022 werd 
hun diamanten huwelijk en levensverhaal dan ook gevierd samen met 
hun drie zonen, zes kleinkinderen en twee (bijna drie) achterkleinkin-
deren. 
Als technisch leraar op het GIT, te Sint-Amandsberg gaf Jan zijn uitge-
breide kennis door aan tal van leerlingen, zo ook aan zijn twee jongste 
zonen. 
Bea, dochter van ‘den bloemist van Destelbergen’, erfde de groene 
vingers van  haar vader en gebruikt deze graag in de tuin. Naast de 
tuin is ook de keuken een plek waar je Bea vaak kan terugvinden. Haar 
kinderen en kleinkinderen kunnen er nog steeds hun voetjes onder 
tafel schuiven voor een heerlijke maaltijd. 
Als rasechte Destelbergenaars volgen Bea en Jan het reilen en zeilen 
in hun gemeente op de voet. Deze keer was hun 60-jarig jubileum dé 
gebeurtenis in Destelbergen. Samen met de burgemeester, schepen en 
naaste familie klonken ze in het gemeentehuis het glas op de liefde 
en het leven.

(Wouter Pieters, kleinzoon)

JUBILEA DEZE MAAND
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OPEN OP
ZONDAG !

KOM GRIEZELEN BIJ KANGOEROE!

Braadpannenset 20 + 28 cm
& gratis panprotector
€ 94,90

€ 74,00 

TOP
DEAL

Smartshape

KOOK JIJ AL
PFAS-VRIJ?

L’ATELIER DU VIN
DECANTEERKARAF

(EXCL. WIJNGLAZEN)

FLEECE BLANKET
125 X 150 CM

IN VERSCHILLENDE
KLEUREN

VERKRIJGBAAR!

18-DELIG WIJNGLAZENSET!

GEPARFUMEERDE
12XL CLEARLIGHTS

Natuurfris of groen lagune

Spaas
d’light
amber

Spaas
highlight square

antraciet + vulling

DAKGOOTBORSTEL
houdt de goten

vrij van bladeren!
110 cm / dia 12 cm

STEEDS DE
LAAGSTE PRIJS!
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Maandag gesloten
Dinsdag 17-21 uur
Woensdag 11u30-13u30 en 17u-21u

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

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

NU OOK:  BRANDHOUT TE KOOP
Goudenhandwegel 40 • 9070 Destelbergen • gsm: 0494 15 28 67

Mooi
&

degelijk
werk

  

Feestweekend Scouts Joe English  
 

Film 

Terras – Kubb 

We voorzien een leuke film voor de  
kleinsten met een drankje en snacks! 

Start: 14u 
    Prijs: 4 euro 

 

 
 

 

 
Zoek de hints en vind  

de weg naar jullie beloning.  
Start:14u 

Prijs: 6 euro per persoon 
  

Drink een lekker drankje op het Joe -  
 terras en smijt jezelf in een potje kubb. 

Start: 16u  
Prijs: gratis potje kubb 

 
Verzamel je beste quizvrienden en wie weet 
nemen jullie de overwinning mee naar huis.  

Start: 20u  
Prijs: 20 euro per team  

 

Adres: Krekelstraat 15, 9070 Heusden Inschrijven/info: www.joe-english.be 

Feestweekend Scouts Joe-English Heusden
op 1 en 2 oktober
Op 1 en 2 oktober gaat het jaarlijkse feestweekend van 
Scouts Joe-English Heusden opnieuw door! Alle activiteiten 
vinden plaats op de terreinen van onze scouts: Krekelstraat 
15. De festiviteiten worden op gang getrokken op zaterdag-
middag om 14u met een film voor de kleinsten (kapoenen, 
wouters en ook niet leden van 5 tot 8 jaar). 

Gelijktijdig vindt ook onze creatieve zoektocht doorheen 
Heusden plaats. Hierin gaan we op zoek naar wie Joe English 
echt was De zoektocht begint dus om 14u op zaterdag en is 
de ideale manier om je zaterdagmiddag een toffe invulling 
te geven!

Na de film en de zoektocht kan je op het scoutsterras iets ko-
men drinken en nagenieten van de film/zoektocht tijdens het 
KUBB-toernooi.

Op zaterdagavond om 20u start onze jaarlijkse Streekbieren-
quiz. Kom samen met een team van 4 tot 6 meequizzen en 
probeer de gegeerde titel mee naar huis te nemen. Gepaard 
met een hapje en een drankje wordt dit een avond om niet 
snel te vergeten. 

Op zondagmiddag volgt ons traditionele eetfestijn. Hierbij 
serveren we stoofvlees, vol-au-vent of een vegetarisch alter-
natief met heerlijke frietjes en verse groenten. Samen met 
een mystery activity om 14u, een springkasteel en een tom-
bola belooft ook dit een fantastische middag te worden!

De links om in te schrijven voor alle activiteiten kan je vin-
den op de site van de scouts: https://joe-english.be/ of via on-
ze Facebookpagina. Wij kijken er alvast naar uit om jullie te 
verwelkomen!

Voetbalkalender FC Destelbergen
De fanionploeg van FC Destelbergen (A) 
speelt op zondag 25/9 thuis tegen FCE 
Meetjesland, zondag 2/10 uit bij SK Bel-
lem, op zaterdag 8 oktober om 19u30 op 
FC Latem en op zondag 16 oktober thuis 
de topmatch tegen Zeveren Sp. Zondag 
23 oktober speelt men thuis ook tegen FC 
Assenede, en zondag 30 oktober op ver-
plaatsing bij FC Poesele.
FC Destelbergen (B) 4e prov. A zondag 2 
oktober thuis tegen FCA Gent, zondag 
9 oktober thuis tegen FC Dampoort; za-
terdag 15/10 om 18u op VV Hansbeke en 
zaterdag 22/10 om 19u30 uit bij SKV Oos-
takker. Zondag 30/10 om 14u30 ontvangt 
men FC Gent City. (D.D.)
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Creaclub op vrijdagnamiddag 
We werken verder aan ons (onafgewerkt) handwerkje. Er is 
een gezellige sfeer met een babbel en een drankje. We hel-
pen mekaar waar mogelijk. 

Deze creaclub gaat door van 13u30 tot 16 u op vrijdagen  

23/9, 21/10, 4-18/11, 2-16/12/2022. 

Prijs : € 5, € 3 met Femmapas (1 drankje inbegrepen) 

Inschrijven via vanpamelmonique@hotmail.com,  

0479/53 43 82 

Quiz 
Vrijdag 7 oktober 2022 
Prijs : € 3 per persoon, € 12 per team 
19u30 – 23u00   met quizmaster An 
Inschrijven (tot uiterlijk 2 oktober!) kan per team van 4 per-
sonen of individueel. Met de mensen die zich individueel in-
schrijven, vormen we ter plaatse ook teams van 4 personen. 
Inschrijven via vanpamelmonique@hotmail.com,  

0479/53 43 82 

Plaats van afspraak : Clubhuis Pius X, Bredenakkerstraat 27 
Info en inschrijven : femma9070destelbergen@gmail.com 
Betalen via : BE98 8903 1421 8393 

Wekelijks wandelen 
Donderdagavond om 19u30 .  We komen samen aan het 
clubhuis  en wandelen ongeveer 5 kilometer .Gratis 
Enkel laten weten of je komt via  An De Smet  
0479/ 30 67 19 
femma9070destelbergen@gmail.com  

Professioneel onderhoud van uw  
CV-ketel (gas) voor slechts € 130*

Onze ervaren technieker komt bij u 
langs en voert het onderhoud uit.

U ontvangt het wettelijk reinigings-  
en verbrandingsattest

EEN AFSPRAAK MAKEN? 
Bel ons op het nummer 0472 04 05 06  
of vul het online formulier in (QR-code).

We plannen zo snel mogelijk een afspraak.

0472 04 05 06Bel SVG SERVICE svgservice.beMeer info? Surf naar

Bij SVG Service kan u terecht voor installatie, onderhoud en herstelling 
van uw centrale verwarming en gasketel.  Ook nieuwe technieken als een  

warmtepomp, -boiler of airco worden door ons vakkundig geplaatst.
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Wat we weten van...

9070
Wijmenteelt
in de Damvallei

De wijmenteelt, een florerend metier
Nuttige wilgentwijgen. In de Damvallei, 
net zoals op vele andere plaatsen langs 
de Schelde, was in de eerste helft van 
de twintigste eeuw de wijmenteelt een 
bloeiende activiteit.

Wijmen of wissen zijn jonge 
wilgentakken die op geregelde 
tijdstippen tot tegen  
de grond worden afgekapt waardoor 
zo weer nieuwe scheuten opschieten. 
De boeren gebruikten eenjarige 
wilgenscheuten voor het vlechten van 
manden, de twee- en drie-jarigen als 
dikkere steunen voor de manden.

Rond Allerheiligen werden de wissen 
met de sikkel gepikt en in mijten 
gezet om te drogen. Een deel werd ter 
plekke gevlijmd (ontschorst) voor wit 
vlechtwerk, omdat dit het beste gebeurde 
als de schors vers was. Het vlijmen 
gebeurde door de wijmen door een 

stalen mik in Y-vorm te trekken, 
waardoor de schors er werd 
afgehaald.

Een Bergenmeersense 
specialiteit
Twee bekende Destelbergse 
mandenmakers uit de vorige 
eeuw, Vital Onghena en  
Theodoor Bruggeman, kweekten 
hun wissen ten zuiden van het 
kasteeldomein Fallon in de 
Handmeersen.

De wissen moesten soepel 
en buigzaam zijn en werden 
daarom vóór het vlechten nat 
gemaakt. De mandenmakers 
vlochten niet alleen manden, 
maar ook sierkorven, mandjes 
voor aardbeien, korven om 
fazanten te vangen, duiven- en 
konijnenmanden, wiegen ...  
Zelfs de steunkorven van de 
reuzen Door en Louise van de 
Heirweg zijn hun handwerk. 
Het moeilijkste waren de 
eiermanden, omdat daarvoor 
zeer fijne wissen nodig waren, 
die de mandenmakers bestelden 
bij de familie Van Zele in de 
Palingstraat.  
Mandenmakers uit Zaffelare 
kwamen ook jaarlijks hun 
rode wissen halen uit de 
Bergenmeersen. De gronden 
ten noorden van de Opdonk 
en Heusdongen waren ervoor 
gekend.

Louis Gevaert

Honoré Coolsaet (links) uit Destelbergen en Cyriel Burms (midden) en Georges Burms (rechts) 
uit Heusden oogsten in 1948 de wijmen in de Bergenmeersen (waar nu het Damvalleimeer is). De 
gronden waren eigendom van wijmenier De La Croix uit Gentbrugge. 

Rond 1950 poseert Raymond, de jongste zoon van 
Theodoor Bruggeman op de metershoge stapels 
wijmen uit de Handmeers. 

Terwille van de fotograaf vlecht Theodoor 
Bruggeman aan een mand terwijl enkele 
afgewerkte manden werden uitgestald.

Theodoor Bruggeman werkte op 4 september 1945 
een mand af, terwijl het gezin mee poseert voor de 
fotograaf.
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22.450 euro
68.950 km
02/2018
Benzine
120 kW (163 PK)

Mitsubishi eclips cross 1.5 T  4WD instyle CVT

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

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT/navi/park ass.

11.899 euro
23.130 km
01/2018
Benzine
51 kW (69 PK)
Manueel

Fiat 500 - 1.2i Mirror - Airco - Cruise control

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

Mitsubishi Space Star 1.2i clear tec

7.950 euro
35.276 km
10/2014
Benzine
50 kW (68 PK)
Manueel

Fiat Punto 1.2i Young - Airco

16.990 euro
15 km
08/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Manueel

Mitsubishi Space Star 1.2i - Meerdere modellen

NEW

17.850 euro
26.891 km
06/2019
Benzine
81 kW (110 PK)
Manueel

Fiat 500X - 1.6i E-torq Mirror S

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be

29.690 euro
                  
15 km

Benzine
96 kW (131 PK)

Volkswagen Golf 1.5 - TSI LIFE - NIEUW

NEW

39.990 euro
                  
200 km
08/2022
Diesel
107 kW (145 PK)

Fiat Scudo L3 - 2 Schuifdeuren

NEW

17.990 euro
15 km
09/2022
Benzine
52 kW (71 PK)
Automatisch

Mitsubishi Space Star 1.2i - Automatisch

NEW
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‘t Braemhof
Braemkasteelstraat 6

9050 Gentbrugge
Tel. 09/231.03.16

reservations@braemhof.be
www.braemhof.be

Vanaf 1 september:
Open 7 dagen op 7

DOORLOPEND VAN 12 TOT 21 UUR -ZONDAG VAN 12 TOT 18 UUR
TEA-ROOM ALLE DAGEN VAN 14 TOT 18 UUR

Reserveren: 09 231 03 16 of reservations@braemhof.be

Maandag 15 augustus vanaf 12 uur

Zomer-brunch 
Reservaties:

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

Verwelkoming met hapjes aan tafel 
~

Koud en warm voorgerechtenbuffet
Scampi brochette - rundscarpaccio - 1/2 babykreeft - Saladebar

~
Hoofdgerechtenbuffet aan de BBQ:

Vlees: Merguez, saté, barbecueworst, gemarineerd kippenhaasje
Spek, côte à l’os, lam, gebraiseerde beenham,

Vis: Tongrolletjes - Forel - Sardines - Salade- en aardappelbuffet 
~

Kaas- en dessertenbuffet
met o.a. chocolademousse, crème brulée, assortiment mini-patisserie,

gebakjes, vers fruit, verschillende soorten ijs …

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

70 euro per volwassene - 30 euro per kind vanaf 3 jaar

Volgende brunch:  zondag 18 september: zie www.braemhof.be
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Braemkasteelstraat 6 - Gentbrugge
Tel. 09-231 03 16 - www.braemhof.be

RESTAURANT BRAEMHOF
IS VANAF NU OPEN

VAN DINSDAG T.E.M. ZONDAG. 
WEKELIJKSE SLUITINGSDAG OP  MAANDAG. 

Vanaf  woensdag 19 oktober
is er een

WILDMENU

Nog brunches in 2022:
zondag 30 oktober

zondag 27 november
69 euro p.p.

zie www.braemhof.be

Suggestiemenu
Braemhof

Nog tot 18 oktober 

Saltimbocca van zeebarbeel
met mangetout boontjes en Levantesaus.

OF
Steak tartaar (zero vlees).

***
Eendeborstfilet met een groentenlasagne

afgewerkt met een honingsausje en 
rozemarijn.

OF
Tarbot met seizoensgroenten

afgewerkt met een mosterd mousseline sausje
en een puree met truffel.

***
Sabayon glacé met een gin sorbet.

OF
Gekarameliseerde banaan met yoghurtijs,

geflambeerd met Grand Marnier. 

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

Met upgrade wijn +19 euro p.p. 

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

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”.   
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Dat de keuze op Laarne viel heeft veel te 
maken met een vrijliggend terrein aan 
de Leeweg in Laarne. Tien jaar geleden 
had SBAT al een optie genomen op deze 
terreinen, maar een inplanting was toen 
nog niet voorzien. Dat is nu wel het geval 
vernemen we uit goede bron. 
Het Studiebureel voor Automobieltrans-
port (SBAT) zou het terrein al in 2013 
gekocht hebben van het voormalig vlees-

OOK BELANGRIJK VOOR DESTELBERGEN EN MELLE:

Eind volgend jaar komt er
nieuw autokeuringscentrum in Laarne
In de Leeweg in Laarne komt tegen eind volgend jaar een nieuwe 
SBAT autokeuringscentrum voor de regio van Laarne, Wetteren, 
Destelbergen en Melle. Dat is goed nieuws want met de lange 
wachtrijen aan de autokeuringen, was er duidelijk nood aan een nieuw 
keuringsstation.

Op deze locatie in de Leeweg (foto Google 
Maps) zou het nieuwe autokeuringsstation 
van SBAT komen. (Repro D.D.)

bedrijf Bonimex. Het is gelegen in de 
Laarnse KMO-zone op de Leeweg. De au-
tokeuring vroeg volgens een goed geïn-
formeerde collega een vergunning aan 
voor de bouw van een nieuw keurings-
centrum. In Laarne zag men dat in eer-
ste instantie niet zitten, vooral omdat een 
autokeuringsstation heel wat trafiek met 
zich meebrengt. Dat kon niet de bedoe-
ling zijn in de KMO-zone. We vernemen 

nu dat de strijd tegen de inplanting werd 
gestaakt, maar dat eerst nog een grond-
onderzoek moet plaatsvinden. Ooit werd 
bij een grote brand daar met PFOS-schuim 
geblust en nu moet OVAM nog grondsta-
len nemen. Desnoods moet de grond af-
gegraven worden als sanering, maar dat 
is voorlopig nog in onderzoek.
SBAT heeft wel plannen om tegen eind 
volgend jaar het keuringsstation opera-
tieklaar te hebben. Er is sprake van vier 
lijnen, wat neerkomt op zo’n 140 voer-
tuigen per dag. Uiteraard is in de plan-
nen voorzien dat het hier zal gaan om 
een keuringsstation volgens de laatste 
normen: heel modern, en ook heel ecolo-
gisch, gebouwd volgens de jongste mili-
eunormen. Uit wat wij vernomen hebben 
is sprake van drie keuringslijnen voor per-
sonenwagens en één voor bedrijfsvoer-
tuigen (vrachtwagens, lichte vrachten, 
bussen en tractoren). De buurthinder zou 
in de plannen uiteraard beperkt worden.
Op zich zou het een goede zaak zijn voor 
inwoners uit de onmiddellijke omge-
ving. Het keuringsstation zal zich in eer-
ste plaats richten op de inwoners van 
Laarne en Kalken, maar uiteraard ook 
op de aanpalende gemeenten Destelber-
gen, Wetteren en mogelijks Melle. Zoals 
steeds krijgt de chauffeur de kans om ook 
elders naar een keuringsstation te gaan, 
maar op de groene kaart die men als uit-
nodiging ontvangt zal wel Laarne staan. 
– (D.D.)
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Keramist Hubert Rots
exposeerde bij de buren
Omdat de leden van kunstkring Heusdine met 
zoveel waren op de tentoonstelling naar aanlei-
ding van hun gouden jubileum, en hun werkjes 
moesten beperkt in aantal, maakte keramist Hu-
bert Rots van de gelegenheid om ook even te 
exposeren over de gemeentegrens. Na drie jaar 
onderbreking had in Sfeervelde in Beervelde op-
nieuw een Ambachtelijk Weekend plaats. Naast 
schilderijen, kantwerk, tekeningen, foto’s en 
nog van alles vormde keramist Hubert Rots uit 
Destelbergen een van de blikvangers. Hij bracht 
een groot deel van zijn collectie mee, vaak alle-
maal kunstwerkjes die best mogen gezien. Wij 
gingen ook eens kijken naar onze ex-buur uit de 
Hanekamlos die echt professioneel aan de slag 
gaat met keramiek. Tal van zijn werkjes gingen 

vlot van de hand, eentje belandde zelfs 
bij een Gentse schepen die even was ko-
men snuisteren tijdens het Ambachtelijk 
Weekend. – (D.D.)

Kleine en grote kunstenaars gezocht

In het kader van het Artyshock Festival 
worden zondag 20 november in de zaal 
Berghine kleine en grote kunstenaars 
gezocht. Op het Artyshock Festival krij-
gen Destelbergense kinderen en jonge-
ren tussen 6 en 26 jaar de kans om hun 
zelfgemaakte creaties op een echte 
tentoonstelling te presenteren.

Het festival is geen zoektocht naar 
kunst met een grote K. Iedereen kan 
deelnemen naar eigen smaak en talent. 
Enthousiasme is de belangrijkste drijf-
veer. Ben je tussen de 6 en 26 jaar? Dan 
kun je je foto’s, tekeningen en schil-
derijen tentoonstellen, maar ook film, 
poëzie of beeldhouwwerk krijgt een 
mooie plaats in de tentoonstelling.

Schrijf je in voor 6 november en presen-
teer op zondag 20 november je werk in 
de galerij. Misschien win jij wel één van 
de jury- of publieksprijzen.

Info en inschrijven: destelbergen.be/ar-
tyshock of 09/218.72.00 (D.D.)
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Bloemisterij 
Alain & 
Saskia

Poelman - Van de Velde

Palingstraat 31

9070 Destelbergen

09 355 55 79

Openingsuren
Di  t.e.m. Za

Zon en Ma

08.30 u. - 12.00 u.

13.30 u. - 18.00 u.

gesloten

Ruime keuze aan chrysanten, 
najaarsplanten, pompoenen  ...

Grafstukken beschrikbaar vanaf 26 oktober

Volg ons op Facebook voor updates!

 
Wij blijven bereikbaar via de 

Dendermondesteenweg 
of de Goudenhandwegel!

Zo 30/10   open 9u - 12u
Ma 31/10   open 8:30 - 18u
Di 1/11        open 9u - 12u !!

WEGENWERKEN!

Bezoek museum
Dr. Guislain Gent
Op zondag 30 oktober plannen we een 
bezoek aan het museum Dr. Guislain te 
Gent. We verzamelen om 13.45 uur aan de 
ingang van het museum gelegen in de bin-
nentuin aan de Joseph Guislainstraat 43b, 
9000 Gent. 
Dr. Guislain (1797-1860), de oprichter van 
het vroegere ‘Krankzinnigengesticht’ al-
daar gevestigd, is één van de voorlopers 
van de moderne psychiatrie. Hij benaderde 
de krankzinnigheid als een ziekte die kan 
behandeld worden en stelde het psychische 
welzijn centraal.
Om 14.00 uur is er een gegidst bezoek aan 
de permanente collectie onder de titel ‘Op 
losse schroeven’ en deze behandelt de ge-
schiedenis en actualiteit van de psychiatrie. 
Deze nieuwe collectiepresentatie, vertelt 
het verhaal van narren, dollen en waan-
zinnigen, maar benadrukt ook het belang 
van psychisch welzijn in een steeds com-
plexer wordende maatschappij. ‘Abnor-
maal’ gedrag werd lange tijd opgesloten in 
imposante gestichten, maar vandaag reikt 
psychische zorg tot ver buiten die muren. 
Na deze gegidste rondleiding, omstreeks 
15.30 uur, worden we verwelkomd in het 
museumcafé voor koffie en taart.
Nadien is er de mogelijkheid voor een vrij 
bezoek aan twee tijdelijke tentoonstellin-
gen in het museum. 
Vooreerst is er de expo ‘Wim Opbrouck – 
Open Hart’. Wim Opbrouck is bekend als 
acteur, zanger, presentator en goedlachse 
speelvogel. Maar minder mensen zijn ver-
trouwd met zijn beeldend werk. Voor het 
eerst in dertig jaar ontsluit hij zijn werk in 
het Museum Dr. Guislain. Zijn bonte collec-
tie aan tekeningen en notitieboeken vol 
hersenspinsels schetsen een beeld van de 
man als tekenaar. Bekijk zeker ook de aan-
gespoelde walvis in de tuin van het muse-
um.
Een tweede expo is ‘Miror Miror’ over mo-
de en de psyche. Deze dubbeltentoonstel-
ling is in samenwerking met het MoMu 
ModeMuseum Antwerpen en onderzoekt 
de connectie tussen mode, psychologie, 
zelfbeeld en identiteit. Museum Dr. Guis-
lain brengt uitzonderlijke kunstenaars bij 
elkaar die elk op hun eigen manier kleding 
of textiel gebruiken om zichzelf een plaats 
in de wereld te geven. 
De prijs voor dit bezoek bedraagt 20 Euro 
voor leden en 22 Euro voor niet leden.

Inschrijven:
Pol Storme tel. 09 259.02.75, e-mail: 
oostakker@cultuursmakers.be, 
Ook inschrijven via onze website www.
cultuursmakers.be/oostakker/activiteiten. 
Je bent slechts ingeschreven na betaling 
op rekening BE10 7360 6084 2104 van 
Cultuursmakers Oostakker.

Contactpersoon: Pol Storme
E-mail: oostakker@cultuursmakers.be
Tel.: 09/259.02.75

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

‘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! 

Reserveer nu nog:
21/10, 18/11, 16/12

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.

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

Alle info: 0495-21 10 27 (Joke)
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Meer dan 150  hobbykeramisten kwa-
men, tegen sponsoring, een uurtje of 
een veelvoud daarvan draaien aan de 
draaitafels in het atelier.
Aan inschrijvingen geen gebrek, pot-
tendraaien is een echte hype! Het is 
rustgevend en mits wat oefening draai 
je een eigen potje om ’s morgens je 
muesli uit te eten.
Wekelijks komt er ook een hond mee 
naar het atelier. Het is de assistentie-
hond van Veerle. Zij draait elke dinsdag 
in het atelier. Hond Nacho ligt dan lang-
uit te genieten naast de draaischijf. 

Pottenbakkers-marathon
voor Hatchiko
In Kerameion Sylvie, het klei-
atelier, in Burgemeester 
Meirsonstraat in Destelbergen, 
stond heel wat te gebeuren op 
10 en 11 september. Van zaterdag 
11u tot zondag 11u, het klokje 
rond dus, draaiden we potten 
ten voordele van Hatchiko, de 
vereniging die honden opleidt tot 
assistentiehond.

OXFORD
NORTA
GIANT
THOMPSON
LACROS
VENTURELLI

ELEKTRISCHE FIETSEN
STADSFIETSEN
KINDERFIETSEN

HERSTELLINGEN
HELMEN & TASSEN

ADVIES & SERVICE

FRAPPÉ

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

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

FIETSEN MARKOEN
STAAT VOOR KWALITEIT EN SERVICE. 

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

KOM LANGS EN TEST JOUW DROOMFIETS!!

BIJ AANKOOP VAN EEN FIETS,
BIJ AANKOOP VAN EEN FIETS,  

  25% KORTING25% KORTING OP EEN ABUS HELM
 OP EEN ABUS HELM
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Vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55 of bezoek onze website www.gevelsinstijl.be

SIERPLEISTER

STEENSTRIPS

ISOLATIE  

GEVELREINIGING 

KALEIEN 30 euro/m2

isolatiepremie

De bezoekers konden er genieten van een 
stukje gebak, of een drankje, waarvan de 
opbrengst ook naar ‘Hatchiko’ gaat.
Het draai-atelier is een hechte ‘communi-
ty’. Iedereen kent iedereen en topjuf Syl-
vie Inghels loodst iedereen in de goede 

richting met al haar vaardigheid en de-
cennialange ervaring: zowel de starters 
als de meer ervaren draaiers.
Handmade keramiek heeft een echte 
meerwaarde. Het wordt lokaal geprodu-
ceerd door handen ‘uit eigen buurt’. De 
imperfectie in vorm en kleur geeft char-
me aan dit uniek product.
Assistentiehond Nacho gaf bij het begin 
van de 24u de ‘startblaf’ en de draaima-

rathon eindigde met het plaatsen van zijn 
poot op de laatst gedraaide kom! Met de 
opbrengst van deze actie, zal een jonge 
pup vakkundig door Hatchiko worden 
opgeleid tot assistentiehond.

Volgen kan op facebook en instagram: 
Draai24door en Kerameionsylvie.
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  WORKSHOP ONLINE FRAUDE      ‘LAAT JE NIET VANGEN’ 
Het kan iedereen overkomen: opgelicht worden via het internet  
of de telefoon. Tijdens een workshop van +/- 1 uur leer je hoe  
criminelen te werk gaan.  

Aan de hand van voorbeelden kom je te weten wat je wel en  
zeker niet mag doen. Nadien kaarten we na met een drankje. 
 
—> Dinsdag 25 oktober 2022- 19u30 - gratis 
—> PC Domus - Dendermondsesteenweg 439—Destelbergen 
—> Inschrijven via:  
 marijkedekerpel@hotmail.com   0475 40 84 93  
 marc.dedurpel@telenet.be   0478 88 02 88  
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Het kan iedereen overkomen: opgelicht worden via het internet  
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criminelen te werk gaan.  

Aan de hand van voorbeelden kom je te weten wat je wel en  
zeker niet mag doen. Nadien kaarten we na met een drankje. 
 
—> Dinsdag 25 oktober 2022- 19u30 - gratis 
—> PC Domus - Dendermondsesteenweg 439—Destelbergen 
—> Inschrijven via:  
 marijkedekerpel@hotmail.com   0475 40 84 93  
 marc.dedurpel@telenet.be   0478 88 02 88  
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Het kan iedereen overkomen: opgelicht worden via het internet  
of de telefoon. Tijdens een workshop van +/- 1 uur leer je hoe  
criminelen te werk gaan.  

Aan de hand van voorbeelden kom je te weten wat je wel en  
zeker niet mag doen. Nadien kaarten we na met een drankje. 
 
—> Dinsdag 25 oktober 2022- 19u30 - gratis 
—> PC Domus - Dendermondsesteenweg 439—Destelbergen 
—> Inschrijven via:  
 marijkedekerpel@hotmail.com   0475 40 84 93  
 marc.dedurpel@telenet.be   0478 88 02 88  

Dat is allerminst hoopvol nieuws want de 
voorbije zomer hebben veel mensen op-
nieuw last gekregen van de knijtenplaag. 
De problematiek is niet meer nieuw want 

Oplossing voor knijten pas binnen vijf jaar!
De bewoners van de buurt van de Schelde tussen Sint-Amandsberg, Gentbrugge, 
Destelbergen en Heusden zullen duidelijk nog wat geduld moeten hebben als het 
om de “Scheldemug” gaat. Vlaams Minister van Openbare Werken Lydia Peeters 
(Open-VLD) heeft op vraag van Vlaams Parlementslid Stijn De Roo (gemeente-
raadslid CD&V in Gent) laten verstaan dat het wachten is tot 2027 voor de defini-
tieve oplossing voor de knijten in het slib  van de Schelde.

de knijten zorgen al jarenlang voor on-
gemakken bij de buurtbewoners van de 
Scheldedijken. De diertjes kweken welig 
in het slib, en wat men ook allemaal al ge-

probeerd heeft is niet meer op één hand 
te tellen. Bij laag water staat de Schel-
de tussen Gentbrugge en Sint-Amands-
berg in de richting van Destelbergen niet 
of nauwelijks onder water, waardoor de 
knijten vrij spel krijgen om zich voort 
te planten. De beten van die minuscule 
muggen zorgen voor vervelende wondjes 
of zorgen voor reacties.
Op de definitieve oplossing voor de knij-
ten is het nu nog vijf jaar wachten, dat 
bleek uit het antwoord van de minister 
aan Stijn De Roo. Dan zou er immers een 
sluis moeten worden afgewerkt in Heus-
den, waardoor het waterpeil in de rivier-
bocht beter onder controle kan worden 
gehouden. Op dit ogenblik zijn er dus an-
dere zaken die voorrang krijgen. Het ech-
te plan, beter gekend als het ‘Sigmaplan’ 
zou de knijtenplaag moeten doen afne-
men. Het is overigens ook nog wachten 
op een voetgangers- en fietsbrug die de 
link zou maken tussen Sint-Amandsberg/
Destelbergen en de overzijde in Gent-
brugge. Rond dat thema is het echt stil.
Vorig jaar kwam De Vlaamse Waterweg 
al met een andere oplossing. Door twee 
keer per week via de sluizen water door 
de Schelde te stuwen, spoelden de knijten 
en hun larven weg. Helaas was er deze 
zomer geen water genoeg om de sluizen 
telkens open te zetten, en werd het initi-
atief stopgezet omdat het de verontrei-
niging van het water verder verspreidde.
In afwachting van de komende jaren en 
de uitvoering van het Sigmaplan, pro-
beert men met pompen het water op peil 
te houden. Het mildert wel de overlast, 
maar is lang geen duurzame oplossing.

(D.D.)
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Oplossing van vorige keer

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 !

4 2  4 1 6  Bogengalerij

Rijven 4 2 3 6 10

Hitte  4 2   6

  5 4 10 3 6 10  Zijkanten

 Drankrestje 3 5 8 3 7 6

Op geen enkele plaats 10 6 2 9 6 10 11

  9 2 6 10 11  Buitenlijn

Goed gemaakt 1 6 9 6 5 8 7 3

    2  6 6 5 1 Model

Broos  2 6 6 3  4 4 2

Wat men drinkt 1 2 4 10 3  

 6 9 6 10 11 5 4 9  Onkans

Fout hersteld V E R B E T E R D

V E R B R A N D  Verpulverd

B A S T A  Genoeg, uit!

 C I R C A  Ongeveer

 Sterkte K R A C H T

P A G O D E  Chinees bouwwerk

Niet buiten B I N N E N

G E M E N G D  Al dooreen

P R E M A T U U R Te vroeg

Keten K E T T I N G

P A A R S  Kleur

M A N I E R  Wijze van doen

M E D E D E L E N Melden

Ondersteuning H U L P

 Voederbak K R I B B E
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Zuster Christina overleden
In het wooncentrum Immadi in Hasselt is Zuster Chris-
tina Grootaers (87) overleden op 10 september 2022. 
Zij was zeer geliefd door haar werk als verpleegster bij 
het Wit-Gele Kruis en had een belangrijk aandeel in de 
bloei van de nieuwe parochie H. Pius X in de wijk Een-
beekeinde, waar zij van in de jaren zestig tot ongeveer 
het jaar 2000 in de Bredenakkerstraat samenwoonde 
met de zusters Christina De Pauw en Hilde Meykens.

De ietwat oudere Eenbeekeindenaars kennen haar 
vooral van het ‘blauwe’ 2-PK’tje waarmee ze zich ver-
plaatste om de zieken te bezoeken.

De foto is genomen rond 2010, toen enkele parochia-
nen op bezoek gingen in Hasselt. Die zorgden voor een 
eenmalige ‘reünie’ van de drie zusters. – P.C.
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VISIT OUR 
ONLINE

WEBSHOP

www.victorcamille.be

AO76
MAYORAL
ABEL & LULA
CONDOR
MC2 SAINT-BARTH
NATINI
HOUND
FLYING WHEEL
MATISSE & HENRI
DONE BY DEER

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

VICTOR & CAMILLE

Dendermondesteenweg 513a
9070 Destelbergen
+32 (0)497 55 77 07 -

DI-ZA 10-18 U
MA - ZO - FEESTD.  GESLOTEN

Het dorp herleefde...
Na twee annulaties door corona was het eind 
augustus weer ‘vollen bak’ achter het ge-
meentehuis en in het dorp. Rommelmarkt, 
jaarmarkt, de optredens, de ‘dag van het 
park’ voor verenigingen, koers... Met de zon 
volop van de partij kon dit natuurlijk niet mis-
lopen. Een top-editie, voor jong en oud ! En-
kele beeldimpressies.

Foto: GH
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Rebelle Heusden-
Destelbergen 

Organiseert lezing 

“Stap voor stap: zo verlaag 
ik mijn energieverbruik” 

We nodigen jullie uit voor een lezing met 
dit sprankelend actueel thema. 

 

 

 

 

 

 

Het energieverbruik van je woning beperken 
is nu meer dan ooit een prioriteit! 

Maar hoe begin je daaraan? En wat als je 
huurder bent? 

Is er een architect nodig bij een grondige 
renovatie?  

Breng eventueel je (ver)bouwplannen mee, 
om samen jouw toekomst en die van onze 
planeet te verbeteren. 

Karin Marte is architect, MD Bioklimati-
sche architectuur. Zij maakt je wegwijs en 
beantwoord al jouw vragen. 

Iedereen hartelijk welkom! 

 

Wanneer?  

Vrijdag 7 oktober 2022 

Om 20u 

 

Waar? 

“Zaal Berghine” 

Dendermondesteenweg 437, Destelbergen 

(parking voor de zaal) 

 

Prijs? 

€5.00 

 

Inschrijven? 

Nadine Malyster 

E nadinemalyster@skynet.be 

T 09 230 42 49   

M 0496 37 69 29 

Rebelle Heusden-
Destelbergen 

Organiseert lezing 

“Stap voor stap: zo verlaag 
ik mijn energieverbruik” 

We nodigen jullie uit voor een lezing met 
dit sprankelend actueel thema. 

 

 

 

 

 

 

Het energieverbruik van je woning beperken 
is nu meer dan ooit een prioriteit! 

Maar hoe begin je daaraan? En wat als je 
huurder bent? 

Is er een architect nodig bij een grondige 
renovatie?  

Breng eventueel je (ver)bouwplannen mee, 
om samen jouw toekomst en die van onze 
planeet te verbeteren. 

Karin Marte is architect, MD Bioklimati-
sche architectuur. Zij maakt je wegwijs en 
beantwoord al jouw vragen. 

Iedereen hartelijk welkom! 

Wanneer?  

Vrijdag 28 oktober 2022  
om 15.00 uur of om 19.30 uur 

 

Waar?  

Dienstencentrum  
Heusdendorp 2, Heusden 

 

Prijs?  

€5 voor de workshop  
+ extra materiaal, kransbenodigdheden, 
groen en bloemen.  

 

Meebrengen?  

ronde taartschaal (groot model), vod, 
schort, tuinschaar, aardappelmesje. 

 

Inschrijven?  

Nadine Malyster 

E nadinemalyster@skynet.be 

T 09 230 42 49            

M 0496 37 69 29 

Rebelle 
Destelbergen/Heusden 

 organiseert  

Crea Workshop “Herfst” 

We maken bovenstaand herfststuk 
en kunnen het plaatsen op een 
ronde schaal.  
We werken opnieuw in twee groe-
pen: in de namiddag om 15.00 uur 
en ’s avonds om 19.30 uur. 
Tijdens de workshop zal Nadine je 
de nodige kennis en trucs aanleren 
om deze creatie te verwezenlij-
ken. 
Ben je creatief?  
Schrijf je dan vlug in! 

Rebelle 
Destelbergen/Heusden 

 organiseert  

Crea Workshop “Herfst” 

We maken bovenstaand herfststuk 
en kunnen het plaatsen op een 
ronde schaal.  
We werken opnieuw in twee groe-
pen: in de namiddag om 15.00 uur 
en ’s avonds om 19.30 uur. 
Tijdens de workshop zal Nadine je 
de nodige kennis en trucs aanleren 
om deze creatie te verwezenlij-
ken. 
Ben je creatief?  
Schrijf je dan vlug in! 

“De paardenkeuring op de jaarmarkt was 
opnieuw een groot succes” geeft mede-ini-
tiatiefnemer Daniel Van Steendam voldaan 
aan.
“Na 2 jaren zonder jaarmarkt was het even 
afwachten wat er in 2022 mogelijk was. 
Het was schepen Wim Raman die ons begin 
april uitnodigde op het gemeentehuis en 
ons bevestigde dat het gemeentebestuur 
de traditie in ere wou houden en er gestart 
kon worden met de voorbereiding. Tijdens 
de Corona periode ontvielen ons jammer 
genoeg enkele trouwe juryleden”stelt Da-
niel.
Doordat Daniel Van Steendam gekend is in 
de wereld van paardenkeuringen en onder 
andere de keuring in Drogenbos leidt, was 
het mogelijk enkele nieuwe juryleden aan 
te trekken. 
Naast de keuring van ruim 130 ingeschre-
ven boerenpaarden, looppaarden, haf-
lingers en ezels, werd er vooral voor de 
kinderen voor wat extra randanimatie ge-

Paardenkeuring blijft
een belangrijk onderdeel
van de jaarmarkt
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alle dagen doorlopend open
van 9u30 tot 18u15 - Zaterdag tot 18u00

(gesloten op zondag en maandag)

Antwerpsesteenweg 318
9040 St. Amandsberg
Tel. 09 228 38 19

GEDURENDE HET

WEEKEND VAN DE KLANT
VRIJDAG 30 SEPTEMBER, ZATERDAG 1 OKTOBER

10% op gouden juwelen
20% op zilveren juwelen*

*(vanaf 50 euro)

juwelier-vdb@skynet.bewww.juweliervandenberge.be

Mireille Heindryckx 
Uw “Personal Travel Consultant” een persoonlijk reisadvies en service in alle privacy 
bij u thuis of plaats naar keuze. Je hoeft geen rekening te houden met openings- en 
sluitingstijden van een reiskantoor. 

Interesse? Contacteer mij vrijblijvend. 

+32 (0) 471.85.70.13  I  mireille@thetraveller.be  I   www.thetraveller.be
member of Copco Travel@home - Lic. 6095

Terug reisplannen? Vertrouw deze toe aan 
een professionele reisagente aan huis.

• meer dan 28 jaar ervaring en kennis

• persoonlijke ondersteuning vóór, tijdens en na uw reis

• 7/7 bereikbaar

• op afspraak wanneer het u past

• uitgebreid reisaanbod voor elk budget

• betrouwbare samenwerking met touroperators en 

lokale bestemmingsspecialisten

zorgd. Er kon een ritje gemaakt worden 
met de huifkar, een wandeling op een 
ezel en zelfs een poging ondernomen 
worden om een ‘kunst’-koe te melken. 
Het was opvallend hoeveel volk er dit jaar 
langs de nadars stonden om het ganse 
gebeuren te volgen. Iedereen leek opge-
togen met het spektakel en variatie aan 
dieren. 
“We kregen zowel van de toeschouwers 
als van de deelnemende landbouwers en 
paardeneigenaars lof voor onze organisa-
tie” besluit een tevreden Daniel die zelf 
woorden van lof heeft voor zijn collega’s 
uit de organisatie en voor de zeer goede 
samenwerking met de gemeentelijke 
diensten en bestuur.
Met de braderie en de aspirantenkoersen, 
maakt de paardenkeuring van de jaar-
markt opnieuw een mooi geheel dat ge-
smaakt werd door heel veel enthousiaste 
aanwezigen.
Op naar de volgende editie op woensdag 
30 augustus 2023. 

Jong geleerd
is oud gedaan

Zeker een eye-catcher op de jaarmarkt 
was de ‘plastieken koe’, die aan de kerk 
van Destelbergen stond geparkeerd. 
Kinderen konden naar hartelust 
proberen de koe te melken. Op die 
manier wordt getracht om de kinderen 
op het belang van de landbouw te 
wijzen. Een leuk initiatief !

 

1 
Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal Apotheek Careels Greta      –     27/02/2018 

 
 

 

 

 

 

 

Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal 

Apotheek Careels (Greta) 

 

 

 
 

Datum: 27/02/2018 

Projectnummer: 2017KMO165597 
Registratienummer dienstverlener: DV.A219689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

Onafhankelijke organisatie die ondernemers 
begeleidt en adviseert bij de opvolging en 
overdracht van het familiebedrijf naar de 
volgende generatie. 
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Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

PROFITEER !

Alle kleine huishoudtoestellen
in onze toonzaal:

-30%*
*Zolang de voorraad strekt 

(met uitzondering van 
keukenrobot Kitchenaid en 

Kenwood en Cookware)

Actie van

15 september

tot

15 oktober 

2022

Het was te verwachten. Na vele jaren einde-
lijk terug een koers tijdens de jaarlijkse Des-
telbergen-kermis. Dit keer voor 13, 14, 15 
jarigen. Die brengen uiteraard ook ouders en 
grootouders mee om te supporteren. Maar 
ook de doorsnee-Destelbergenaar vond de 
weg naar het dorp om de jonge renners aan 
te moedigen. En uiteraard ook om een hapje 
te eten en een pintje te drinken, dat hoort 

Kleine prijs Iljo Keisse lokt veel volk

© Foto GH

er bij.
Met uitzondering van een (kleine) valpartij 
bij de start van de laatste groep, verliep alles 
vlekkeloos. Met een speed-pedelec voorop, 
een moto bij de oudste categorie, werden 
de korte rondes vlotjes gereden. Menig toe-
schouwer was verbaasd over de snelheid die 
deze jeugdige renners en rensters reeds ha-
len. Iljo Keisse zelf was gedurende de drie 
wedstrijden aanwezig, en dat motiveerde de 

deelnemers duidelijk.
Volgend jaar tweede editie?  ‘t Is te hopen.
Het was in elk geval een schot in de roos. – J.C.
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Bomen verloren al in augustus blade-
ren, vandaar dat we benieuwd waren 
hoe het in De Zoetenhof in Destel-
bergen verliep. Daar werd nu vooral 
gebruik gemaakt van organisch mate-
riaal, waardoor de schade ondanks de 
zanderige ondergrond door de warm-
te beperkt bleef. De fruitbomen bleven 
gezond, maar hebben wel kleine vruch-
ten. En inzake de cursussen is er ook 
nieuws, na twee cursussen in het voor-
jaar, gaat men nu volop voor een derde 
cursus in het najaar.
De twee cursussen in het voorjaar wa-
ren een heel aangename ervaring. Er 
was een heel open vriendschappelijke 
sfeer, een mooie locatie in ‘t Fazanten-
hof in Lochristi en heel leuk om aan een 
enthousiaste groep les te geven. De 
praktijk en de rondleiding in het voed-
selbos vielen erg in de smaak, waar de 
theorie aan de praktijk werd getoetst. 
Mensen leerden veel bij, ook van elkaar 
en waren heel erg geïnspireerd om zelf 
aan de slag te gaan. Door deze positie-
ve ervaring zouden we de cursus op-
nieuw organiseren. Onze ervaring leert 
nu dat de tijd op deze 2 cursus momen-
ten wat kort was, vandaar dat we er één 
lesmoment bij doen. Dus 3 lesmomen-
ten. Het zal sowieso nog altijd te kort 
zijn... Vorige keer gaf Philippe de cur-

De plantengroei in De Zoetenhof in 
Destelbergen had te lijden van de heel warme 
zomer, maar de schade bleef toch beperkt. 
(repro D.D.)

De Zoetenhof overleefde de warme zomer
en gaat voor derde cursus
We moeten aan niemand nog vertellen dat de afgelopen zomer 
een van de betere in jaren was. Maar de warmte en het gebrek aan 
regenwater zorgde er voor dat ook veel planten verloren gingen.

sus met Maren en nu gaat Philippe de 
lessen geven met Luc De Cleene, voor-
malig docent ecologie, groenbeheer en 
VELT-lesgever ecologische tuinen.
De nieuwe cursus gaat door op woens-
dagen 19 oktober en 26 oktober van 
19u30 tot 22u30 in ‘t Fazantenhof in 
Lochristi. Het gaat om 2x3 uur theore-
tisch en 1 keer drie uur in De Zoeten-
hof. Het 3de lesmoment en bezoek aan 
de Zoetenhof in Destelbergen wordt in 
samenspraak bepaald maar zal door-
gaan op een zaterdag voor- of namid-
dag in een kleine groep.
Philippe van De Zoetenhof vertelt: 
“Dankzij het organisch materiaal (bla-
deren, snoeisel, houtsnippers) bleef 
de schade beperkt deze zomer in on-
ze toch overwegend zanderige grond. 
Vele fruitbomen stonden gezond maar 
hadden kleinere vruchten. Gevolgen: 
een aantal bomen komen in herfst-
modus, fruitbomen laten vaker hun 
vruchten vroegtijdig vallen, sommige 
vruchten waren verbrand, de éénjari-
gen zoals pompoenen en courgettes, 
olijfkomkommer, Chayoté, Yacon... 
groeiden minder uitbundig als andere 
jaren maar de aardappelen tussen de 
heesters en bomen doen het bijzonder 
goed. Van vele doorlevende planten 
valt de groei stil. De bomen in de voor-

tuin en de klimplant tegen de gevel in 
de kleine Zoetenhof werken als airco. 
Conclusie een voedselbos of gelaagde 
tuin is een robuust systeem maar heeft 
natuurlijk ook zijn grenzen... Het zijn 
al vier heftige jaren geweest waarbij 
de schade erg beperkt is gebleven en 
de biodiversiteit toch een boost heeft 
gekregen. Al dat leven zo zien toene-
men geeft hoop. We moeten nu alles 
doen om de klimaatopwarming tegen 
te houden. Dit moet boven alles een 
prioriteit zijn en dit is nog licht uitge-
drukt.”, besluit verantwoordelijke Phi-
lippe. Info bij info@dezoetenhof.be 
gsm 0498-77.17.83. – (D.D.)
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We weten dat het soms stresserend kan zijn om naar de
dierenarts te komen, zowel voor jullie, als baasjes, als
voor onze huisdieren. Daarom staan wij niet stil en
volgen wij de opleiding om een volledige stress vrije
omgeving te worden voor zowel mens als dier. Zo zet het
hele team zich dagelijks in om jou en jouw huisdier te
helpen zich comfortabel te voelen voor én tijdens het
bezoek aan onze praktijk.

AniCura DAC
Malpertuus

Donderdag 6 oktober, 13u30
Wandeling in Heidebos in Moerbeke

Hoe kan je het Heidebos in Moerbeke-
Waas het best omschrijven? Misschien 
als de perfecte liefdesbaby van een hitsi-
ge heide en een bronstig bos? Of als de 
kruising tussen postkaartperfecte heide-
landschappen en feeërieke woud-pola-
roids? Wat er ook van zij, het Heidebos 
is van een wonderlijke schoonheid. En 
uniek bovendien, want de combinatie 
van bos en heide is behoorlijk zeldzaam 
in deze contreien.

Wij vertrekken stipt om 13u30 op de par-
king van de Sporthal, Koedreef 3, 9070 
Destelbergen. Deelname is gratis.
Afstand 6 km. Gidsen: Arthur en Roger

Donderdag 20 oktober, 14u30
Woont God nog in Frankrijk?
Jawel, maar hij speelt graag “verstopper-
tje”! In elke uithoek van dit rebelse land 
ligt nog een overvloed aan “onvermoede, 
onverkende, ongekende” schatten.
En naar DIE plekjes willen we je een paar 
uurtjes meenemen. Waar het over gaat?
- Wat heeft een “gadget” te maken met 

het Vrijheidsbeeld van New-York? 
- Ontspringt de Loire “echt” in een win-

keltje?
- Een belastingontvanger graaft een 

“put” van 240 Km lang!
- Komen “ les champignons de Paris” nu 

echt uit Parijs?
- Wandelen langs “bewegende uitstalra-

men “.
Dit alles opgediend op een bedje van bi-
zarre, frivole of hilarische verhalen.
Kortom : een “cassoulet” met hier en 
daar “een hoekje af” !

Wij zorgen voor de koffie en koek.
Zaal ‘t Meer  Koedreef 3, Destelbergen. 
Leden 6 euro, niet-leden 8 euro
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Thuisverpleging met een hart

Regio:
Destelbergen, Heusden, Lochristi 

Voor nieuwe aanvragen of inlichtingen, 
kan u steeds bij ons terecht via onderstaande kanalen:

0496 80 36 29 [7/7 bereikbaar tussen 08:00u - 20:00u]
info@destelbergen-care.be / www.destelbergen-care.be

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

 

SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 200         
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD 
 

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

Alle promoties zijn geldig van 23/09 t.e.m. 15/10/22 of tot uitputting voorraad 

PERSIL POWER BARS 
16dsos. 
 

€ 4,59 
/dos € 0,29 

BON GRATIS 
PAKJE 

SCHUURSPONSJES 
 

Tijdens uw aankopen tot 
15/10/2022, 

Min. winkelaankoop van  
€ 10,- uitgezonderd tabak, 

Max. 1 bon per klant 
 

 
Knip deze bon uit 
en geef af aan de 
kassa 

WIJN LE GALION 
BERGERAC 
1,25l. 

€ 3,99 
/l € 5,32 

 
 
 
ONS VAKMANSCHAP 
DRINK JE MET VERSTAND. 
€4,99- 

INEX FLAN 
4x125gr 
 

€1,59 
/kg € 3,18 

GWOON CONFITUUR 
AARDBEIEN 
450gr 

€ 1,15 
/kg € 2,56 

 
 

OMINO BIANCO 
 
 

1 + 1 
GRATIS 
Zie 
actieverpakking 

GWOON CAFE NOIR 
260gr 
 

€ 1,45 
/kg € 
5,58 
 

-€1,80 

DESPERADOS BLIK 
4x50cl 

€ 4,49 
/l € 2,25 

 
 
-€9,20 

CRISTAL ALKEN 
BLIKKEN 
6x33cl 
 

€ 3,19 
/l € 1,61 

-€6,79 

MAES PILS 24x25cl 
 

€ 9,74 
+ leeggoed 
/l € 1,62 
 

 BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND 
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Over het opzet van de tentoonstelling ‘150 jaar Sint-Amands-
berg’ kon je al vroeger lezen in deze uitgave. Op vrijdagavond 
2 september werden we uitgenodigd op de officiële opening. 
Diverse sprekers als voorzitter van het DSMG Bert Vervaet, 
ideeënman en samensteller Frederik Vanderstraeten, oud-pro-
vinciegouverneur en historicus Herman Balthazar en voorzit-
ter van het Groot-Begijnhof Lieven Decaluwe benadrukten het 
belang van de heemkundige kring De Oost-Oudburg en het 
Documentatiecentrum voor Streekge-
schiedenis Maurits Gysseling (DSMG). Dat 
centrum is krék een halve eeuw actief 
(zie elders).  Beide verenigingen zijn al ja-
ren druk bezig zijn met opzoekingswerk 
en archivering van fotomateriaal over de 
onderscheiden (deel)gemeenten in hun 
werkgebied. Voorzitter Louis Gevaert van 
de heemkundige kring en duvelstoejager 
Frederik Vanderstraeten werden bewie-

rookt voor hun inzet in de voorbije decennia. In verschillende 
thema’s, verspreid over de begijnhofkerk, konden de aanwezi-
gen rustig (uniek) fotomateriaal bekijken. Dat werd op grote 
en overzichtelijke panelen ondersteund door een begeleidend 
‘woord’ rond o.m. tijds- en omgevingssituatie. Ook vzw Groot 
Begijnhof Sint-Elisabeth etaleerde er een aantal (kunstzinnige) 
memorabilia uit het plaatselijk erfgoed. Nadien konden de aan-
wezigen genieten van een glaasje en een gezellig babbel. – J.C.
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Creatieve tentoonstelling
‘150 jaar Sint-Amandsberg’…

Een halve eeuw terug in de tijd.  Het DMSG 
ontstond krék vijftig jaar geleden - op 27 
september 1970 - binnen de schoot van 
de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. 
En blijft er onlosmakelijk aan verbonden. 
De nieuwe vereniging werd al snel omge-

Heemkundig DSMG na halve eeuw nog altijd levenskrachtig…
Met de fel doordachte tento ‘Terugblik op 150 jaar Sint-
Amandsberg’ in de begijnhofkerk als ruimer decor, zette ook het 
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling 
(DSMG) zichzelf verdiend in de kijker. Goed voor een academische 
bijeenkomst n.a.v. een halve eeuw activiteiten, een kennismakende 
opendeurdag en een jubileumconcert door de Koninklijke 
Gemeenteharmonie uit Heusden…     

vormd tot een aparte vzw. Na het overlij-
den van promotor taal- en naamkundige 
Maurits Gysseling werd diens naam aan het 
uithangbord toegevoegd. Gemakshalve ei-
gentijds afgekort tot DSMG. De man werd 
destijds bekroond voor zijn ‘Corpus van 
middelnederlandse teksten tot en met het 
jaar 1300’. De eminente vorser kreeg - op 
de grens van Sint-Amandsberg en Oostak-
ker - een eigen straatnaam. Daarna kwam 
bekend historisch voortrekker Bert Vervaet 
er aan de leiding van. Nog altijd trouwens. 
Het centrum was oorspronkelijk gevestigd 
in Convent Pius IX aan het Groot Begijn-
hof in Sint-Amandsberg. Vandaag is de 
thuishaven Convent Engelbertus. Verder 
in de tijd stond ook de Heemkundige en 
Historische Kring Gent zijn boeken en do-
cumentatiemateriaal af aan het centrum 
en werd mee deel van de vzw. Doorheen 

de jaren groeide het DSMG uit tot één van 
de opmerkelijkste documentatiecentra in 
Vlaanderen. Zowel qua omvang van de 
collectie als op het vlak van het aantal me-
dewerkers. Het is vandaag een ‘volwassen’ 
instelling met naam en faam, gerund door 
tientallen vrijwilligers. Zijn geschiedenis is 
er één van gestage groei en een aanhou-
dend gevecht om te overleven. Het huidige 
toevluchtsoord Convent Engelbertus is niet 
alleen een gebouw vol paperassen, docu-
menten en herinneringen. Het is nog altijd 
een katalysator van mensen met een dank-
bare blik op een decennialang verleden. En 
uiteraard ook op het heden. Waarbij men 
voor alles, op vrijwillige basis heel wat tijd 
en energie blijft steken in het bewaren - en 
het wereldkundig maken - van ons (lokaal) 
erfgoed.  En de eigen gekoesterde heem-
kundige beleving laat overleven. Met ‘De 
Oost-Oudburg’ als herkenbare omschrij-
ving die gemeenten als Destelbergen-Heus-
den, Lochristi en vroegere gemeenten, de 
Gentse deelgemeenten Sint-Amandsberg, 
Oostakker, Desteldonk, Mendonk én de 
oorspronkelijke Gentse wijken Meuleste-
de en het Sint-Baafsdorp als ankerpunten 
voor ogen houdt. Diverse tijdsgewrichten 
overspannend, biedt het DSMG een in-
trigerende kijk op hoe de wereld en de 
maatschappij in al die tijd zijn veranderd. 

Frederik Vanderstraeten, Bert Vervaet en Louis Gevaert poseren fier 
voor één van hun vele panelen op de tentoonstelling.
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Tel. 09 229 29 47 - Burgstraat 68 • 9070 Destelbergen
mdchauffage@telenet.beHERSTELLINGEN CV EN SANITAIR

PLAATSEN ZONNEBOILERS
PLAATSEN VLOERVERWARMING
VERNIEUWEN SANITAIRE TOESTELLEN EN LEIDINGEN
PLAATSING CV - NIEUWBOUW EN RENOVATIE
ONDERHOUD MAZOUT- EN GASKETELS

Gratis
prijsofferte

Specialist
MD - CHAUFFAGE

MIKE DOBBELS

André Maes was een voorbeeldig archivaris…
Het DSMG neemt binnenkort afscheid van voorbeeldig (foto)
archivaris André Maes (84). Sinds 2005 bouwde hij stelselmatig 
een ‘Beeldarchief’ op voor de vereniging. Helemaal van 
nul, tot vandaag ruim 33.000 geïdentificeerde foto’s en 
prentbriefkaarten. Het is een schat aan heemkundige informatie 
die het documentatiecentrum ook ‘visueel’ aantrekkelijk maakt... 
André Maes is nog altijd een creatieve bij en 
van vele markten thuis. Hij woont sinds 2000 
in Sint-Amandsberg.  Vorig jaar in september 
kwam hij al in deze kroniek aan bod als stijl-
rijk (portret)tekenaar. Hij zette toen - samen 
met zijn even kunstzinnige evenknie Eddy De 
Rocker - succesrijk de tentoonstelling ‘In Be-
wondering’ op in de kapel van WZC Het Hei-
veld. Maar André is voor alles, een gedreven, 
zorgzaam en ervaren archivaris. Van 1970 tot 
zijn pensioen in 1998 werkte hij - eerst als bibliothecaris, daarna als 
documentalist - aan het beeldarchief van het Katholiek Documen-
tatiecentrum in Nijmegen. Hij liet er een collectie met meer dan 
100.000 foto’s en prentbriefkaarten na. Die inventaris is intussen 
opgenomen in de Universiteit van die Nederlandse stad en wordt 
nog steeds uitgebreid.
Tussen 2000 en 2016 inventariseerde de man ook het archief van 
de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostakker. Dat 
werd toen overgedragen aan het KADOC in Leuven. Ook in Sint-
Amandsberg laat hij zijn sporen na. Na veertig jaar onderbreking, 
ging hij weer tekenen en schilderen in Dienstencentrum Wibier. 
Hij is nog altijd vrijwillig aan de slag in het Documentatiecentrum 
voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling (DSMG) in het Groot Be-
gijnhof. Zo zette hij er al in 2005 het ‘Beeldarchief’ op dat momen-
teel meer dan dertigduizend geïdentificeerde afbeeldingen bevat. 
In het tijdschrift ‘Heemkundig Nieuws’ van de Heemkundige Kring 
De Oost-Oudburg publiceerde hij al vroeger een reeks over per-
sonen die een straatnaam hebben in het werkingsgebied. De au-
teur had daarin ook een vaste rubriek onder de titel ‘De vijf w’en’ 
waarin hij op zoek gaat naar het Wie, Wat, Waar, Wanneer en 
Waarom van lokaal beeldige foto’s die op (heemkundige) (h)er-
kenning wachten. Straks neemt hij, als één van de talrijke vrijwil-
ligers, afscheid van het DSMG. Niet zonder voorbeeldige sporen 
en een pak inzet achter te laten. Gelukkig vond hij een waardige 
opvolger in de persoon van Werner Bockstaele.    

Eric VAN LAECKE 

Ook voor toekomstige heemkundigen wacht nog altijd een 
beklijvende ontdekkingstocht. Meer dan ooit ondersteund 
door samenwerkende en versterkende inzichts- en gedrags-
patronen over de (flankerende) disciplines heen. In acade-
mische termen vertaald: het DSM is een eerbiedwaardige 
en gerespecteerde vereniging die onze nieuwshonger over 
het eigen verleden mee inzichtelijk gestalte en uitstraling 
blijft geven. Ook in uitgesproken wankele tijden als nu, die 
best wat historische omkadering, tijdloze relativering maar 
ook perspectief kunnen verdragen. Onder het motto: ‘De 
toekomst behoort het verleden toe’. Ook al krijgt die - door 
de tijd – stelselmatig een eigentijdser jasje aangemeten… 
Meer info op www.deoostoudburg.be en www.dsmg.be.

Academisch
Op de academische zitting kwam ook burgemeester Ma-
thias De Clercq langs. Hij beklemtoonde het belang van 
het DSMG voor de Arteveldestad en bevestigde de blij-
vende (financiële) steun door het stadsbestuur. Historica en 
o.m. freelance journalist en dito medewerker UGent Tina 
De Gendt hield, als trouwe bezoekster van het DSMG, een 
warm pleidooi om mee het DSMG  te ontdekken en de koes-
teren. Voorzitter Bert Vervaet zette op een lijstje hoe het 
centrum zich - ook digitaal – altijd weer uitvindt. Kortom, 
het is nog altijd levenskrachtig… 

Eric VAN LAECKE

Tina Degendt (midden) nam ook het woord op de 
academische zitting.
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Verantwoordelijke uitgever : Benedict Verbrugge - Stationsstraat 69 - 9070 Destelbergen

Prijs: volwassenen 20 € 
kinderen t/m 12 jaar gratis

Kaarten bij alle bestuursleden of  
via 0474/21 37 20 (Veerle Pauwels)

ONTBIJT

Zondag 9 oktober 2022 vanaf 9u 
JGC Destelbergen (Koedreef 7)

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

    

POW    R
TO THE PEOPLE 

Ruil nu je huidige wagen in voor een elektrische Opel en 
profiteer van een extra hoge overnamepremie tot €3.500*. 
Ontdek jouw Power Premie en de nieuwe Opel Mokka-     
nu in onze showroom. 

ELEKTRISCH RIJDEN 
IS TOEGANKELIJKER DAN OOIT.

15,8 - 16,2 KWH/100KM 0 G/KM TOT 338 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.
*De overnamepremie geldt bij inlevering van een voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. De inruilwagen dient minstens 6 maanden ingeschreven te zijn op naam van de koper op het moment van ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Het bedrag 
van de overnamepremie hangt af van de nieuwe Opel die de klant koopt. Dit voordeel is geldig bij aankoop van een nieuwe Opel t.e.m. 30/09/2022 bij een officiële en deelnemende Opel Verdeler en zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. Overnamepremie t.w.v. €3.500 geldig op de Opel Zafira-e Life.

VAN ACKER 
LOCHRISTI

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

VAN ACKER 
LOKEREN

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

Zondag  9 oktober
WANDELING IN WACHTEBEKE
Wandeling  van ongeveer 6 km in het Provinciaal Domein van 
Wachtebeke. Start te 14.30u aan het Bezoekerscentrum, vlak-
bij Parking 1 (gratis). Deze wandeling loopt doorheen het 
parklandschap en de mooiste delen van het domein met de 
erfgoedsite Mola (Molencentrum).  Carpooling is voorzien 
vanop de parking  Heusdendorp om 14 uur. De wandeling is 
gratis en men hoeft zich niet in te schrijven. Stevig schoeisel 
wordt aangeraden. Is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. 

Zaterdag 22 oktober
VERS GEPERST
Van 14 tot 18 uur:  in de zaal  Kollebloem  Leenstraat 18,  9070 
Heusden, gratis Davidsfondsevenement  ‘Vers Geperst’
Jaarlijkse voorstelling van het nieuwe boekenpakket uitgege-
ven door Davidsfonds. De bezoekers, zowel leden als niet-le-
den, worden verwelkomd met een drankje en een presentje, 
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Belevingswinkel  

DE KORF 
Frans Gevaertstraat 2 - 9040 Sint - Amandsberg 

 
 

In de winkel vind je een  

wisselend aanbod  
in functie van de seizoenen en feestdagen. 

 

Een  gezellige chaos is eigen aan de zaak! 
 
 

Doorheen de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in: 

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

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

kalligrafische wenskaarten  

geschenken van STRATIER en ander leuks 
 
 

Kom, ontdek en  
maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
  

 

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

Gesloten op zondag - maandag en dinsdag 
 
 

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  
Kijk op www.dekorf.be

voor de bereikbaarheid van de winkel!

Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Belevingswinkel  
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maak anderen en jezelf gelukkig  

met uw keuze 
  

 

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

Gesloten op zondag - maandag en dinsdag 
 
 

Tal van voorbeelden en meer info vind je op :  

www.dekorf.be  

Belevingswinkel

T. 09-251 51 14

Lekker Lokaal !!!
Lekker artisanaal !

www.dekorf.be

Gespecialiseerd in
Gentse- en artisanale streekproducten,

GESCHENKMANDEN
& DE LEKKERSTE ONTBIJTMANDEN

Tommy De Bruijn en ‘King Charles III’
Het zou een actuele foto kunnen zijn, maar de 
toen nog Destelbergenaar (nu in Gent wonen-
de) Tommy De Bruijn (49) was als voorzitter-
atleet van zijn Schotse club op de gathering 
(bijeenkomst) van de W.K. Highland Games in 
Edinburgh aanwezig, samen met alle Schotse 
clans en vertegenwoordigd met hun historiek, 
had hij ook een fijn gesprek met toen nog 
Prins Charles (en Camilla), nu de Koning van 
Engeland (foto). Mooi souvenir dus. Tommy is 
Managing director bij Scorpions Security en is 
Destelbergen goed gekend als organisator van 
de Highlandgames. (D.D.)

door de bestuursleden van de lokale 
Davidsfondsafdeling van Heusden/Wet-
teren-ten-Ede. De talrijke voorgestel-
de boeken, van kinderboeken tot de 
historische werken, liggen ter inzage. 
Men kan er zich tevens laten inlichten 
over de nieuwe lidmaatschapsformule 
voor 2023  bij het Davidsfonds, met alle 
voordelen die daaraan verbonden zijn. 
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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

In oktober staan tal van culturele activitei-
ten op de agenda van de gemeente Des- 
telbergen. Zo wordt gestart in Villa Tuur 
(Axminsterhof 7 Heusden) op woensdag 
12 oktober van 15-16 uur met voorlezen 
voor kinderen van 4-8 jaar. Muriel Geld-
hof leest verhalen over letters uit origi-
nele boeken gevuld met letters. Kijk even 
om je heen: de wereld is gevuld met let-
ters. Van supergrote letters waar je niet 
naast kunt kijken tot hele kleine die je bij-
na niet kunt lezen. Je ziet letters op dozen 
en flessen in de keukenkast, je ziet letters 
op straat, in de winkel, op school, en na-
tuurlijk in boeken. Wist je dat je met let-
ters heel fijn kunt knutselen. Benieuwd? 
Kom het ontdekken.  Deelname is gratis, 
maar reserveren kan via destelbergen.be/
artyshock. Meer info ook in de bib van 
Destelbergen of op tel. 09/228.07.61.
Zondag 16 oktober van 15-15u50 heeft 
in de Berghine, Dendermondesteenweg 
437, de voorstelling plaats “Over hoed-
jes en kalfjes” (3+). Een muzikale kijk- en 
genietv oorstelling waar de kleinsten zul-
len van smullen. Slaperige muzikanten, 
levende slaapmutsen, papieren hoedjes 
en een echte hoedenmaker die uit zijn 
kraam de mooiste hoeden tevoorschijn 
tovert. Elke hoed is anders, elke hoed 
heeft zijn eigen verhaal. Een hoed van de 
oude hoedenmaker is nooit zomaar een 
hoed. Soms komt een hoed zelf tot leven, 
soms verandert hij je hele leven. Toegang 
6 euro of 1,20 euro met UitPas met kan-
sentarief. Tickets online via destelbergen.
be/artyshock of tel. 09-218.72.00.
In het kader van de ‘Avonden’: informe-
le gesprekken met auteurs, actuele spre-
kers en verrassende muziek in de bib 
is er op woensdag 12 oktober om 20u. 
Sven Pichal (de Inspecteur op Radio 2) 
die komt spreken in de bibliotheek over 
“De textielarbeid(st)ers van Bangladesh”.  
Interessant om eens iets te horen over 

Voor Jeugd- en volwassenen:

Cultuuractiviteiten
van de gemeente
Destelbergen

Zolang goed weer donderdag en zater-
dag vanaf 14 uur petanque.

31 oktober: HALLOWEEN
18 uur Halloweenrondgang met voor 
alle ingeschreven kinderen gratis snoep 
en frietjes.
Leden gratis, niet-leden 2 euro. 

4 december: SINT OP BEZOEK
Tussen 10u30 en 12u30 komt de sint op 
bezoek in onze feesttent voor al de kin-
deren tot 10 jaar van onze leden en dit 
gratis. De kleinkinderen van onze leden 
zijn eveneens welkom voor 10 euro,  niet 
leden 15 euro.

Wel vooraf inschrijven, verdere informa-
tie volgt nog.

10 december: WINTERMARKT
Vanaf 16u00 tot 22u00. Wintermarkt in 
de Ledebeekwijk met om 18u30 offici-
eel aansteken van de ledkerstverlichting 
in de wijk. Marktkramers of hobbyisten 
kunnen zich aanmelden bij Dany mus: 
0477-138123 of dany.mus@telenet.be
Standgeld: 10 euro voor 6 meter.

7 januari:
Nieuwjaarsdrink vanaf 18u00

GEBUURTEKRING LEDEBEEK PROGRAMMA NAJAAR
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SLEUTELDIENST - VEILIGHEIDSSLOTEN
SCHOENMAKERIJ - AUTOPLATEN
UURWERKBATTERIJEN

Burgem. J. Cardonstraat 19
9070 Destelbergen

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

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

zaterdag van 9 tot 12 uur

SLOTEN- &
SLEUTELMAKERIJ

EDDY

Geregistreerd aannemer

35
jaar

De kinderen knutselden bootjes. 
Ook waterpistolen en zwembadjes 
werden bovengehaald.
Gelukkig was er geen regen op 
de eerste schooldag, maar 
natter kan een schooljaar niet 
beginnen …

Volle actie op dag één

Voor het eerst in twee jaar kon het schooljaar op de Gemeentelĳke 
Basisschool van Destelbergen op 1 september van start gaan zonder 
coronamaatregelen. 

De sfeer zat meteen goed. Bĳ het betreden van de speelplaats zag je 
leerkrachten die zich voor de gelegenheid verkleed hadden als 
matrozen. “We willen dit schooljaar dat iedereen zich als een vis 
in het water voelt”, zegt directeur Marleen Verniers. “We wensen iedereen 

EEN JAAR VOL SPETTERS! Ons jaarthema staat dan ook in het teken van 
water: waterschaarste, wateroverlast, smelten van de ĳskap, ... 

We zien deze onderwerpen dagelĳks opduiken in de media. 

De eerste schooldag is alvast een 
voorsmaakje. We laten de kinderen al 
wat nattigheid voelen, maar dan wel in 
de positieve zin!”

Gemeentelĳke Basisschool Destelbergen 
wenst iedereen "een jaar vol spetters"! 

Wil je meer weten over onze 
school en onze visie?  Kĳk dan 
zeker naar onze website.

Tel: 09 228 49 87
www.gbsdestelbergen.be

Secretariaat:
secretariaat@gbsdestelbergen.be

Directie:
directie@gbsdestelbergen.be

de andere kant van de productieketen: 
de impact van onze kleding op de men-
sen en het milieu. Tijdens de lezing is er 
ook de fototentoonstelling “Fast Fashion 
Fair Fashion?” met beelden van fotogra-
fe Lieve Blanquaert. De tentoonstelling 
is van WSM in samenwerking met KBW, 
Beweging.net en de gemeente. De foto-
tentoonstelling kan je bezoeken van 12 
oktober tot 7 november op dinsdag, don-
derdag en vrijdag ook van 16u tot 19u, 
op woensdag van 14u tot 19u en op za-
terdag van 10u tot 12u. in de Bibliotheek 
(Dendermondesteenweg 420). Gratis.

(D.D.)

De Inspecteur 
van Radio 2, 
Sven Pichal 
komt spreken 
in de bib. 

Positief gedacht! 
Leer kinderen hoe ze moeten denken,

niet wat ze moeten denken (Margaret Mead)

info@zinloosgeweld.net
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Dit blijft zo tot het einde van de werken in 
2024. Automobilisten rijden om via de Afri-
kalaan. Fietsers en voetgangers volgen een 
omleiding via de Bataviabrug en Dok-Noord 
of via de Afrikalaan. De werken aan dat deel 
van de Afrikalaan zullen voor een groot 
deel afgerond zijn tegen eind oktober. Dan 
moet enkel nog een deel van het verkeers-
plein aangelegd worden, zo vernemen we 
van het Agentschap Wegen en Verkeer.
De werken aan de Verapaz-brug gaan dit 
najaar een nieuwe fase in. Tot nu toe werd 
er vooral gewerkt aan het terrein op de oos-
telijke oever voor het voorbereiden van het 
bruggenhoofd en de aansluiting op het 
nieuwe verkeersplein en aan de afbraak van 
de grindbakken op de westelijke oever.
Vanaf 5 september waren de voorbereidin-
gen gestart voor het  plaatsen van de funde-
ringspalen die de pijlers en landhoofden van 
de nieuwe brug moeten dragen. Half sep-
tember werden de eerste funderingspalen 
in de oostelijke oever geschroefd. In totaal 
zullen er op de oostelijke oever 105 palen 
zo’n 15 meter diep de grond ingaan. Dit zal 
ongeveer 3 weken duren. Darbij zou nauwe-
lijks lawaaihinder zijn.
In de week van 10 oktober zal men star-
ten met het plaatsen van palen in het dok 
zelf. Het gaat om 108 palen die in onge-
veer 5 weken tijd zullen geplaatst worden. 
De planning voor de funderingswerken aan 
de westkant van het dok ligt op dit moment 
nog niet vast. 
De manier waarop de funderingspalen in de 
grond geplaatst worden verschilt naarge-
lang de locatie en met oog voor de hinder 
voor omwonenden. Op de oevers schroeft 

Bouw Verapazbrug 
van start
De komende maanden zullen er zo’n 
370 palen geheid en geschroefd 
worden in de bodem van de oevers en 
het dok om de nieuwe Verapazbrug 
te kunnen dragen. De meeste van de 
werken hebben voor gevolg dat de 
Koopvaardijlaan en een klein stukje 
van de Afrikalaan voor het verkeer 
afgesloten zullen worden.

men met schroefpalen telkens een stalen 
buis in de grond en na vulling met beton 
en wapening wordt deze teruggetrokken 
uit de grond. Dit procedé wordt vooral ge-
bruikt omdat het in tegenstelling tot het in-
slaan (of heien) van palen in de grond geen 
trillings- of geluidsoverlast veroorzaakt voor 
de buurt. In het dok kunnen we door de 
aanwezigheid van water niet op deze ma-
nier werken en worden geprefabriceerde 
palen in de grond geheid. Om dit vlotter 
te laten verlopen zullen deze gaten wel 
eerst voorgeboord worden. Het boren en 
heien van de palen gebeurt door twee kra-
nen die werken vanop twee pontons in het 
dok. Deze werken zullen wel geluids- en 
trillingshinder veroorzaken. De komende 
weken zullen de pontons en kranen aan-
gevoerd en opgebouwd worden. Dat bete-
kent in de praktijk het volgende voor het 
verkeer: Voetgangers en fietsers:
komende van Dampoort richting Dok-
Noord en de Muide wandel of rij  je via de 
Kleindokkaai, Bataviabrug, Stapelplein en 
Dok Noord. Komende van Dampoort rich-
ting de Vliegtuiglaan en de haven volg 
je de omleiding via Kleindokkaai,  Koop-
vaardijlaan en Afrikalaan. Voetgangers en 
fietsers van de Koopvaardijlaan richting 
Dampoort gaan via de Oceaniëstraat en de 
Afrikalaan.
Voor het gemotoriseerd verkeer: door de 
openstelling van het kruispunt met de 
Koopvaardijlaan kan alle bestemmingsver-
keer ten zuiden van de werfzone via de 
Afrikalaan de Koopvaardijlaan in- en uitrij-
den. Bestemmingsverkeer ten noorden van 
de onderbreking rijdt via de Oceaniëstraat. 
Het grootste deel van de werken op de 

Afrikalaan zal midden oktober afgerond 
zijn. Enkel ter hoogte van het toekomstige 
verkeersplein zal nog een deel van de weg 
ingenomen worden. De bedoeling is dat 
eens de huidige fase aan Dampoort afge-
rond het verkeer terug kan doorrijden tus-
sen Dampoort en de Vliegtuiglaan. 

Aan de oever moest betonnen 
fundering worden weggehaald.

Een overzichtsplan voor de werken aan 
de Verapazbrug. (©Wegen en Verkeer)

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
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Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

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

Lunch: 25 euro
woensdag t.e.m. zaterdag

van 12 uur tot 14u30

Vraag naar onze uitgebreide wijnbijbel.

OFYR-MENU :
minstens één dag op voorhand reserveren.

Minimum 4 personen.

Vraag naar onze brochures.

Maandmenu Oktober

Hapje van de chef
&

Gepaneerde mosselen, truffelmayonaise
of

Gegrilde kwartelboutjes, zalf van erwten, butternut  
***

 Risotto mosselen, gegrilde langoustines
(+ 9 euro)

***
 Kabeljauwhaasje ratatouille van gegrilde groentjes,

zalf van knolselder 
of

Tataki van everzwijn, herfstdelicatessen, wildjus  
***.

Gegrilde ananas, vanille-ijs 
of  

 Tiramisu, Hasseltse speculaas 

39.00  euro p.p.

Op onze kalender staat 1 september… Onze wekker gaat vroeger 
dan we de voorbije weken gewoon waren. Spannend, de eerste 
schooldag breekt aan. Op school worden alle ouders van onze bei-
de vestigingen ontvangen met een vers kopje koffie of tasje thee. 
We kunnen hierbij rekenen op de steun van onze gedreven ouder-
comités. Zo kunnen onze ouders alvast de eerste drukke ochtend 
doorspoelen tijdens een spontane babbel met andere ouders. Op 
de speelplaats lopen alle leerkrachten rond maar niet zoals we ge-
woon zijn. De ene maakt een gek kapsel, de ander danst er op los 
op de beats gedraaid door onze 2 dj-meesters. Wat verder rijmen 
2 juffen spontaan enkele verzen aan elkaar. De speelplaats bruist 
van muzische belevingen. Op sommige kinderen hun gezicht zijn 
de zenuwen duidelijk zichtbaar terwijl anderen hun geluk niet op 
kunnen bij het terugzien van vriendjes en vriendinnetjes. De klokt 
tikt 8u25, daar galmt de eerste schoolbel van het nieuwe school-
jaar. Elk jaar opnieuw een bijzonder moment.

Dit jaar mag Mevrouw Fabienne Criel onze directeur terug het eer-
ste woord nemen. Haar vreugde om iedereen terug te zien kan ze 
niet verbergen. Haar ogen schitteren als diamant. Ook krijgt ons 
jaarthema invulling. Met de slogan “Creëer je met ons mee, dat 
is een super idee” wordt het al snel duidelijk waarom het gonsde 
van de creativiteit deze ochtend. Het belooft een heel muzisch 
schooljaar te worden waar elk kind zijn muzische ontwikkeling 
zal worden geprikkeld… We zijn alvast reuze benieuwd over welk 
muzisch talent onze kinderen beschikken! Bent u even benieuwd 
als ons? Kom gerust even spieken op onze website (www.vbwon-
derwijs.be ) waar alle creatieve kronkels zichtbaar zullen zijn. 

Heeft u een peuter of kleuter die op zoek is naar een stoeltje 
in een school, dan nodigen we u van harte uit op een van onze 
rondleidingen op 19 november 2022 of 11 februari 2023. De rond-
leidingen voor de centrumschool (Kerkham) gaan van start om 
10:00, op onze wijkafdeling (Haenhoutstraat) vanaf 11:30. Aarzel 
niet om ons secretariaat te contacteren zodat we jullie komst kun-
nen noteren. (secretariaat@ksdh.be)

Het team van Wonderwijs – Destelbergen

Wonderwijs vliegt er weer in
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Tekst, foto’s en repro’s:
Ivan Nimmegeers

Château Tour Baladoz en Château La Croi-
zille treden in Klassement van 
Saint-Emilion 2022

De Gentse familie De Schepper, eigenaar van het 
wijnhuis-hofleverancier Rabotvins in Gent kon-
digt de integratie aan van hun twee wijneigen-
dommen in Saint-Emilion, Château Tour Baladoz 
en Château La Croizille in het Nieuwe Klasse-
ment van Saint-Emilion dat op 8 september we-
reldbekend werd  gemaakt. Het is heel uitzonder-
lijk dat twee eigendommen van éénzelfde familie 
tegelijkertijd het Klassement integreren. Deze 
bijzondere herkenning beloont het decennialange 
werk van verschillende generaties van de familie 
De Schepper, die Château Tour Baladoz aankocht 
in 1950 en Château La Croizille in 1996. Deze op-
waardering werpt ook het licht op de jarenlange 
inspanningen en investeringen van de familie en 
een constante zoektocht naar progressie met de 
ambitie om wijnen te produceren die de eigenheid 
van het terroir van Saint-Emilion uitdrukken en 
bijdragen tot de reputatie van de appellatie.

Woensdag 24 augustus werd het beeld ‘De Hagelan-
der’ van kunstenaar-bronsgieter Luc De Blick inge-
huldigd aan de ingang van het Bezoekerscentrum van 
de Hagelandse wijn in de Kerkstraat 16 te Wezemaal. 
Wezemaal, deelgemeente van Rotselaar en het wijn-
dorp was al bekend voor de bloeiende wijnteelt op de 
flanken van de Wijngaardberg in de eerste helft van 
de 19de eeuw. Het kunstwerk ‘De Hagelander’ sym-
boliseert de wijncultuur in het Hageland. Bovendien 
brengt het standbeeld een ode aan de jarenlange inzet 
van de vele lokale vrijwilligers.
In de eerste helft van de 19de eeuw vroeg J.F.Audoor, 
hoofdgriffier aan het hooggerechtshof in Brussel de 
toestemming aan de hertog van Ursel, eigenaar van 
de gronden op de Wijngaardberg, om er wijngaarden 
aan te leggen . Uit Hoei kwam wijngaardenier Jean 
Théodore Wéry. In 1817 omvatte de wijngaard reeds 
6 hectaren, maar in 1845 werd er toch een punt gezet 
achter de bloeiende wijnteelt.  Wat overbleef, waren 
prachtige terrassen op de zuidflank en de resten van de 
unieke ijzerzandstenen wijnmuur op de heuvelkam aan 
de Wijngaardberg. De wijnmuur of de ‘Steenen Muur’ 
zou ten vroegste in 1814 gebouwd zijn. Hij werd opge-
trokken uit ijzerzandsteen, meer dan manshoog en 1,7 
meter breed. Momenteel is hij nog 1546 meter lang. 
De wijnmuur werd opgetrokken om de wijnranken 
te beschermen tegen de noordenwind, de wijngaard 
te ontlasten van teveel ijzerzandsteen en het vormen 
van een barrière tegen ongewenste dieren uit het ho-
ger gelegen bos. In de jaren negentig van de twintigste 
eeuw was de muur nog steeds goed zichtbaar, maar 

Steenen Muur vzw viert 25-jarig bestaan met kunstwerk

Clos Belleterre Grand Vin de Belgique 2020
Locatie: Clos Belleterre, Opstalplein 22, 9200 Dendermonde (Schoonaarde), België
Appellatie: Vlaamse Landwijn – Wijn met Beschermde Geografische Aanduiding
Druivensoorten: Müller-Thurgau, Johanniter, Bacchus en Phoenix
Gastronomie: zomerse salades, kalfsvlees en visgerechten
Prijsindicatie: 20 euro (75 cl)

In 1989 kocht de familie Cooreman een achttiende-eeuwse vierkantshoeve om het in 1958 gestichte Caves de France, 
een familiale groothandel in wijnen, vier jaar later te verhuizen  van de Dendermondse Grote Markt naar de deelge-
meente Schoonaarde. In 1999, na zijn studies oenologie aan de Universiteit van Dijon (Bourgogne), nam Ben Cooreman, 
jongste zoon van Hubert Cooreman en Huguette de Wit, in 1999 het bedrijf over. Vijf jaar later kwam zijn echtgenote 
Katleen Van Keer de gelederen vervoegen. De wijngaard werd in 1989 aangeplant met 320 wijnstokken Müller-Thurgau 
(220), Bacchus (60) en Phoenix (40) en nog eens 80 wijnstokken in 2014 op een zandige oppervlakte van 7 are van het Opstalplein in Schoonaarde. De naam 
Clos Belleterre is de vertaling van ‘ommuurd perceel in Schoonaarde’ en het etiket is een ontwerp voor de eerste jaargang van 
1992 van zijn 6-jarige zoon Simon, die momenteel 24 jaar oud is. Terwijl de jongste zoon Tijs (18) een groot deel had in de oogst 
in 2020, die startte op 12 september. De druivensoorten worden apart geplukt bij een densiteit van 1080-1085 en ongeveer op 
dezelfde manier gevinifieerd: weking van de geoogste druiven 1,5 uur onder argongas, persen en overhevelen naar de cuve en de 
most terugbrengen op -3°C, overhevelen helder sap, natuurlijke gisting (indien nodig chaptalisatie) gedurende 21 dagen,  wijn 100 
dagen op bezinksel met licht door de lies roeen (bâtonnage), stabilisatie op -3°C (vorming wijnsteenzuur), rusten en natuurlijk 
klaren van de wijn en botteling in mei-juni.

Clos Belleterre 2020
De goudgele Clos Belleterre 2020 met groene weerspiegelingen geurt intens naar krachtige aroma’s van appel, grapefruit en 
limoen met hints van exotisch fruit, witte bloesem en muskaat.  De mond met sterke zuurgraad, die vol aanzet, is droog, fris en 
fruitig, evenwichtig en elegant. De restzoete afdronk is lang. Een aanrader! Licht gekoeld opgediend aan 10-13°C begeleidt deze 
blend van Müller-Thurgau, Johanniter, Bacchus en Phoenix zomerse, lichte gerechten, kalfsvlees en visgerechten. Op dronk, maar 
laat zich nog minstens tien jaar bewaren. Slechts 150 75 cl-flessen Clos Belleterre 2020 geproduceerd. 

lag die er wel verkommerd bij. De gemeente liet de 
muur als monument klasseren in 1995 en om hem te 
beschermen werden in 1998 opnieuw wandelpaden en 
wijngaarden aangelegd.

Promotie wijncultuur
“Al meer dan 30 jaar drukt de wijncultuur haar land-
schappelijke stempel op Wezemaal. Uit het project 
‘Ontsluiting van de Wijngaardberg in Wezemaa’ 
(1996) ontstond zo ook de vzw Steenen Muur. De 
vzw Steenen Muur startte in 1997 baat al 25 jaar lang 
verschillende wijngaarden (momenteel 1 ha) uit op 
de Wezemaalse Wijngaardberg. Ze bottelen wijn die 
jaarlijks in de prijzen valt tijdens de uitreiking van de 
beste Brabantse wijnen en ontvangen wekelijks vele 
bezoekers in de wijnkelder van het bezoekerscentrum 
van de Hagelandse Wijn voor een wijnproeverij en een 
prachtige wandeling op de Wijngaardberg. Hierdoor 
zorgt de socio-culturele vereniging mee voor de toeris-
tische promotie van de wijncultuur in het Hageland en 
in Wezemaal in het bijzonder,” stelt Patrick Vervoort, 
schepen van toerisme van Rotselaar.

Vzw Steenen Muur
 “Op 8 januari 1997 ontstond de vzw Steenen Muur en 
op 29 mei werden de statuten gepubliceerd in het Bel-
gisch staatsblad.,” stelt voorzitter Eduard Monsecour.

De Hagelander’
De Glabbeek woonachtige kunstenaar en bronsgieter 
Luc De Blick (72), die eerder het standbeeld van Eddy 
Merckx in Kiezegem maakte, tegenover het geboor-

tehuis van de wielrenner geeft een 
woordje uitleg bij zijn beeld ‘De 
Hagelander’. “Zijn voeten zijn te 
groot en zijn onderbenen zijn niet 
recht, het zijn bijna wortelen tot in 
de grond. Dat is de vergroeidheid 
van de arbeider of de landbouwer 
met zijn grond, die ik wilde uit-
beelden. Als je hem in zijn ogen 
kijkt, zul je zien dat hij al meer 
proevertjes uit heeft,” besluit Luc 
De Blick op de foto samen met de 
voorzitter Eduard Monsecour.

WIJN VAN BELGISCHE BODEM
De Belgische wijnbouw zit in de lift. De totale Belgische wijnproductie van 1.853.034 liter in 2020 benaderde die uit het topjaar 2018. 
Het aantal wijnbouwers steeg sterk in 2020, met meer dan een kwart. In 2020 werden maar liefst 198 wijnbouwers geregistreerd tegen-
over 154 in 2019. Dat gaat over zowel professionele als amateur wijnboeren. In totaal werd in België maar liefst 587 hectaren gebruikt 
om wijn te verbouwen. Slechts 14 producenten bezitten meer dan 10 hectaren grond.  Elk nummer van Wegwijs stellen we één wijn van 
Belgische terroir voor, die de wijnconsument zal toelaten zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.
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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.

Château de Meursault Monopole Clos des Grand Charrons 2018 France
Locatie: Rue Charles Giraud, 21190 Meursault, Frankrijk
Continent: Europa
Gebied: Bourgogne, Frankrijk
Druivensoorten: 100% Chardonnay
Gastronomie: papillote van zalm met witte boter, verse pasta met truffels
Prijsindicatie: 66,00 - 72,50 euro (75 cl)

Het domein Château de Meursault ligt in de Côte de Beaune. Het kasteel, de orangerie, de oude kuiperij, 
de bijgebouwen, de duiventil, het park en de boomgaard vormen samen een uitgestrekt domein van 10 
hectare, dat nu is heringericht met het oog op biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. De kelders in 
cisterciënzer stijl, gegraven van de 12de tot de 19de eeuw, strekken zich uit over 3500m², onder het 
kasteel en de bijgebouwen. In de grote kelder liggen tot 800 vaten opgeslagen. In 1973 kocht André 
Boisseaux het kasteel en testaureerde het volledig om er een van de mooiste en grootste eigendommen 
in Bourgondië van te maken. De op het oosten en zuidoosten gelegen wijngaard van Monopole Clos 
des Grand Charrons strekt zich uit over 85 are op een bodem van goed gedraineerde Jurassic harde 
kalksteen. Na het handmatig sorteren, persen en bezinken,vindt gedurende 15 dagen de alcoholische 
gisting plaats. Daarna rijpt de wijn op het bezinksel gedurende 15 maanden in eiken vaten, waarvan 
25% nieuw en vaten van één of twee wijnen. Gedurende de eerste 6 maanden wordt de ‘lie’ om de twee 
weken omgeroerd om rijkdom en complexiteit te brengen. 
Château de Meursault Monopole Clos des Grand Charrons 2018 
De goudgele Château de Meursault Monopole Clos des Grand Charrons 2018, het vlaggenschip van 
het domein, ontplooit een expressieve neus van abrikoos, perzik, witte bloemen (appelbloesem), boter, 
vanille en rokerige tonen. In de mond vol, breed, rijp en evenwichtig Zachte, lange afdronk met mine-
rale toon. Château de Meursault Monopole Clos des Grand Charrons 2018, opgediend aan 12°C-14°C, 
begeleidt uitstekend papillote van rijke vis (zalm, tonijn) met witte boter, schelpdieren, verse pasta met 
truffels en milde, zachte kazen. De wijn is op dronk, maar laat zich nog bewaren (2025-2028). 

Wynns Coonawarra Estate John Riddoch Limited release Cabernet Sauvignon 2019 Australia
Locatie: 77 Memorial Dr, Coonawarra SA 5263, Australië
Continent: Oceanië
Gebied: Australië, Zuid-Australië, Limestone Coast, Coonawarra
Druivensoorten: Cabernet Sauvignon
Gastronomie: rund- en hertenvlees, lam en gevogelte
Prijsindicatie: nog niet bepaald (wordt in september verkocht op La Place de Bordeaux)

Coonawarra ligt op het zuidelijkste puntje van Zuid-Australië in een gematigd klimaat. Coonawarra heeft terra 
rossa, een uitzonderlijke rode bodem met een goede drainage, bestaande uit kalksteen en ongeveer een derde klei. 
De kalksteen is duizenden jaren geleden verweerd en is rood gekleurd door ijzeroxide. De bovengrond is dun, een 
halve meter lager een laag kalksteen en verder naar beneden vinden de wijnstokwortels water. De John Riddoch 
Cabernet Sauvignon werd voor het eerst gemaakt in 1982. Het wordt in kleine hoeveelheden gemaakt van het beste 
beschikbare fruit, minder dan één procent van de Cabernet Sauvignon-druiven van topkwaliteit. In de vinificatie is 
de keuze van de vaten een essentieel onderdeel . Ze werken met vijf kuipers, waarvan ook uit Bordeaux. Net als 
in Bordeaux gebruikt hoofdwijnmaker Sue Hodder, sinds 1993 op Wynns, tegenwoordig minder nieuw eikenhout 
om een beter evenwicht te krijgen, meestal 20-30 %. 2019 werd gekenmerkt door een goede regenval in de winter, 
gevolgd door een koele, droge lente. De boomkruinen bleven in uitstekende conditie tot het einde van de oogst, met 
gelijkmatige warme dagen, geen hittepieken en de belangrijke koele nachten gecreëerd door de Zuidelijke Oceaan. 
De rijpingstemperaturen waren koeler dan in 2018 en de plukdata lagen dicht bij het gemiddelde op lange termijn. 
De Cabernet werd in april over drie weken geoogst. 
Wynns Coonawarra Estate John Riddoch Limited release Cabernet Sauvignon 2019 Australia
Wynns Coonawarra Estate John Riddoch Limited release Cabernet Sauvignon 2019, vlaggenschip voor Wynns, 
geurt geconcentreerd naar zwart fruit (zwarte bes, zwarte kers, braambes), viooltje, tabak, chocolade en vanille. 
De mond met een medium body, een hoge zuurgraad en gemiddeld alcoholgehalte presenteert fijne tannines. Deze 
monocépagewijn is geserveerd op kamertemperatuur (15°C-18°C) de ideale begeleider voor rund- en hertenvlees, 
lam en gevogelte. Wynns Coonawarra Estate John Riddoch Limited release Cabernet Sauvignon 2019 op dronk, 
maar laat zich bewaren tot 2059.  

Jos Merlier
overleden na
slepende ziekte

Voormalig secretaris 
van de Wijnmetersgilde 
en schooldirecteur Jos 
Merlier (72) overleed op 
15 juli. Geboren in Ooi-
gem op 27 februari 1950 
huwde José met Hilda Demeyer met wie hij 
twee zonen en zes kleinkinderen kreeg. Hij 
vervulde jarenlang een belangrijke rol in het 
Wase onderwijslandschap, als directeur van 
onder andere de handelsschool in Lokeren en 
als voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie.

Van 2007 tot 2010 (tot zijn pensioen) was hij 
coördinerend directeur van de scholengemeen-
schap Scholen aan de Durme (Vrije secundaire 
scholen van Lokeren - Zele - Hamme). Van 
2011 tot 2016 was Jos voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Onze-Lieve-Vrouw-Presen-
tatie te Sint-Niklaas. Jos was ook gewezen 
leerkracht van het Sint-Jan Berchmnscollege 
Sint-Amandsberg en Provinciaal Handels- en 
Taleninstituut Gent. 

Jos was lid van de Kapittelraad van de Wijnme-
tersgilde Gent vzw en was van 2015 tot 2021 
secretaris. Dankbaar om Jos gekend te hebben, 
zal hij in onze gedachten blijven als een zeer 
verstandig man, aimabel, attentvol en behulp-
zaam. “Meer dan 10 jaar lang hebben we met 
Jos kunnen samenwerken in de Wijnmeters-
gilde. Het was altijd met veel engagement dat 
Jos zich ten dienste stelde van onze gilde. Hij 
hechtte veel belang aan de onderlinge vriend-
schap en stelde altijd het algemeen belang van 
de Wijnmetersgilde als ultieme doel voorop,” 
stelt deken Jacques Vervaet.

Ivan Nimmegeers

Wijngaardfeest Gent 
overschaduwd door overlijden van 
voormalig secretaris
Het Wijngaardfeest van de Wijnmetersgilde 
Gent op 20 augustus startte in mineur met een 
moment van stilte ter nagedachtenis van het 
overleden zeer gewaardeerd kapittellid Jos 
Merlier (zie kader). 
“Vorige week hebben we 160 flessen schuim-
wijn gebotteld en we denken dat we dit jaar wellicht, na het slechte 
seizoen 2021, terug een veel betere oogst zullen hebben. Het suiker-
gehalte is hoog en de zuurgraad laag,” stelt Deken Jacques Vervaet. 
Na het bedanken van de vrijwilligers voor de tweewekelijkse onder-
houdsbeurten in de wijngaard en de organisatie van het wijngaard-
feest mocht Deken Jacques Vervaet het 200ste lid van de vereniging 
verwelkomen en Marijke Huvenne de naar haar genoemde  cuvée 
overhandigen. 

Cuvée Marijke Huvenne
Naar jaarlijkse gewoonte wordt een cuvée genoemd naar een 
kapittellid, dit jaar de Cuvée Marijke Huvenne. “Gezien de 
slechte zomer en dus ook de slechte oogst van vorig jaar, kon geen stille witte wijn gemaakt 
worden. Gelukkig lagen er nog flessen ‘sur lattes’ (18 maand) in de kelder die we dit jaar heb-
ben afgewerkt tot schuimwijn. Deze schuimwijn is afkomstig van de oogst van 2019 en is een 
monocépagewijn Johanniter. Marijke is sinds 30 jaar lid van gilde en sinds 2015 Erewijnmeter 
en Kapittellid. Ze is als enthousiast Kapittellid zeer actief betrokken bij het wijngebeuren. Ma-
rijke is licentiate Pedagogische Wetenschappen en heeft jarenlang les gegeven, Buiten de school 
was ze actief op diverse terreinen zoals scouts, ballet, pottendraaien en was ze als medewerker 
betrokken bij diverse theatergezelschappen; Ze heeft zelfs meegeholpen bij de archeologische 
opgravingen in de tuin van de St. Pietersabdij, samen met haar inmiddels overleden 
echtgenoot, eerste stadsarcheoloog Joan Vandenhoute. Na de opgravingen, is de wijn-

gaard aangelegd. Bij de gilde geeft ze rondleidingen want ze is ook gediplomeerd stadgids,” 
stelt de Deken. 

In Monte Blandino 2020 Cuvée Luc Panis
Als aperitief werd In Monte Blandino 2020 Cuvée Luc Panis geschonken. Deze is een blend 
van Johanniter, Souvignier Gris en Solaris. De goudkleurige In Monte Blandino 2020 Cu-
vée Luc Panis geurt subtiel en elegant naar citrusvruchten (limoen, grapefruit), honingmeloen, 
groene appel en kruidige tonen. De mond met een stevige, fruitige zuurbasis en gemiddeld 
alcoholgehalte, zet vol aan, fris, licht fruitig en krachtig. Een lange afdronk met een klein bit-
tertje. Op dronk, maar kan nog rijpen tot 2024.
Op het menu onder de tenten voor het Wijnmetershuis stond Bourgondische kip, stoverij van 
varkenswangetjes, varkensgebraad archiduc, ossentong in madeirasaus, lamsbout en groente-
buffet. Traditioneel werd het wijngaardfeest afgesloten met een ijsje.
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