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

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

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

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

Scholenveldloop lokt massa 
volk - Blz. 28

Verhaal van Baron Charles 
Coppens - Blz. 42

Public

Wij maken vrijblijvend een analyse van uw verzekeringen
09 210 9001  

ON 0479.256.808

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

Juwelier aan huis, Christiaan Van Bignoot

T 0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

www.christiaanvanbignoot.com
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Pensioensparen kan al vanaf
5 euro per maand. Start nu ook heel
eenvoudig via de Argenta-app.

Last van FOMO?
Start nu met pensioensparen en mis
ook later geen enkel shoppingdagje.

Zakenkantoor Van Laere Bvba 
DENDERMONDESTEENWEG 447

9070 DESTELBERGEN

tel 09 228 60 84

destelbergen@argenta.be

ON 0477 448 153 RPR OOST-VLAANDEREN

FBF70728-DE9D-4C73-9782-476C8732A867.indd   1 6/10/2022   15:03:59

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

WWW.IMMO-ZONE.BE

LAARNEBAAN 48
HEUSDEN
T. 09-231 75 92

Gunstig gelegen handelspand met etalage langs winkelstraat. Dit pand is commercieel schitterend 
gelegen in de Tramstraat. Er is een goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden in de straat voor 
klanten. De winkelruimte (120m²) is heel lichtrijk en voldoende groot om commerciële activiteiten te 
beoefenen. Een grote troef is het stijgen per half verdiep. Op deze manier maak je optimaal gebruik van 
de oppervlakte.  
Op het gelijkvloers vinden we de etalage en ruimte voor de kassa. Een half verdiep hoger dan het 
gelijkvloers vinden we aansluitend een winkelruimte met pashokjes. Een half verdiep lager dan het 
gelijkvloers vinden we nog meer winkelruimte. Verder is er achter de winkel nog een berging, keuken, 
bureauruimte en toilet aanwezig. Aparte, privatieve ingang om de winkel te bereiken.

Dit pand is onmiddellijk beschikbaar. Huurprijs 1100 euro + jaarlijkse grondlasten voor huurder

TE HUUR IN HEUSDEN
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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...
• Nieuwe start Altburger-muzikanten ...................... 3
• Babyborrel XL in Villa Tuur ..................................... 5
• Destelbergen schiet in kramp voor fusie ................ 8
• Veneco erkend als interne preventiedienst ........... 14
• Jens Boxstaele haalt finish in triathlon Hawaï ....... 16
• Speel- en ontmoetingsruimte Scheldehof .............. 18
• Geslaagde garageverkoop Eenbeekeinde ............. 25
• Vijfde groene vlag voor De Parel ............................ 27
• Scholenveldloop lokt massa volk ............................ 28
• Jean-Pierre Roosen als volkszanger ........................ 29
• Sven Pichal kwam getuigen .................................... 32
• Vuile brakees reden in de Jura ............................... 33
• Bioscoopzalen in Destelbergen ............................... 34
• Planten en boeken in Reinaertpark ........................ 35
• Heusdenmarkt wordt ochtendmarkt ...................... 37
• Eerste burgemeester van Destelbergen ................. 42
• Lokale politie overweegt bodycams ....................... 44
• Mégagrote appel van bijna 1 kilo ! ........................ 45
• Jubilea ...................................................................... 46
• Aandacht voor jeugddementie ............................... 48
• Pater Brice vervangt Pater Jean-Paul ...................... 51
• Deel Damvalleistraat eenrichtingsverkeer ............. 54
• 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
Velgen BMW type styling 
305 met sterzomerbanden 
225/60/R17 H 99. 
Continental contipremium 
contact, gleufdiepte7mm, 
geschikt voor BMW X3x 
en meer.. Gratis reservewiel. Alles prima staat.
VP 40 0euro. GSM 0477428039

TE KOOP
Nieuwe relax Mozart. Bruin 
leder, 4 motoren. Zitdiepte 43 
cm, hoogte 45 cm, voor kleine 
persoon. Gekocht bij CM  2.843 
euro, nu voor 1.500 euro.
Tel. 09-228 14 44

TE KOOP
Speelgoed allerlei : lego, playmobil, knuffels, 
poppen,auto’s, werkbank + toebehoren, houten 
baan, puzzels, kinderboeken.... Weggeefprijzen.
GSM: 0486-872594

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

TE KOOP
Buffetpiano ‘Lucien Oor’ in goede staat, mooie 
klank. Antieke, massieve 
BUFFETKAST (vaisselier) 
in perfecte staat. Antiek 
HOEKKASTJE. Prijs telkens 
overeen te komen.
Info 0485-958785

TE KOOP
Elna Press Opal strijkmachine, zo 
goed als nieuw, ideaal voor het 
instrijken van stijfte voor naaisters 
en hobbyisten en ook voor gewoon 
strijkwerk. Afspraak maken op 
het telefoonnr. Tel. 09/251 47 75. 
Na bezichtiging: prijs over een te 
komen.

TE KOOP
3-zit en 2-relax-zetels in 
leder en in goede staat. 
(Destelbergen).
Vraagprijs: 500 euro. 
Telefoon: 09-2323438

TE KOOP

Petroleum vuur. Zo goed als 
nieuw. Prijs 100 euro.
Info 0475-73 82 97

TE KOOP
Eiken houten tafel met 3 
stoelen, gebeitst, Mechelse stijl.
Prijs 50 euro.
Meer info: tel 0475-95.99.75

TE KOOP
Dansplaten (3), in zeer goede staat, 
voor de spotprijs van 5 euro. Voor 
info of afspraak : 0477-253634 

TE KOOP
Antieke barkast/boekenkast,
meer dan 100 jaar,
goede staat !
prijs overeen te komen
Info: 0468-15 34 11
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Een nieuw verkozen voorzitter, Danny Ney-
bergh samen met onze enthousiaste dirigent, 
Willy Barth, en onze secretaris, Liban Van Dam-
me, geven ons blaasorkest een schitterend 
elan, wat we nodig hebben om de toekomst te 
verzekeren.
In ons  repetitielokaal, Kerkham 3 te 9070 De-
stelbergen, wordt er op maandagavond van 
19:30 uur tot 21:30 uur, in vriendschappelijke 
sfeer gerepeteerd.  Onze volksmuziek draagt 
bij tot kameraadschap, ontspanning & plezier.

De inzet van de muzikanten, afkomstig 
uit gans Oost-Vlaanderen (Geraardsber-
gen, Bazel, Dendermonde, Ninove, Gent, 
Oosterzele, … en uit het Vlaams Brabantse 
Londerzeel en Grimbergen), en de degelij-
ke begeleiding hebben een boost gegeven 
aan ons orkest.  Dat heeft er voor gezorgd 
dat een aantal nieuwe muzikanten zich 
spontaan hebben aangemeld na het eer-
ste publieke optreden met Destelbergen-
kermis.  Wat we niet voor mogelijk hadden 
gehouden, is gebeurd : we zijn sterker uit 
de Coronaperiode gekomen!
Onze blaasmuziek is terug aan populari-
teit aan het winnen!  Komt het omdat we 
het zolang hebben moeten missen?  Komt 
het omdat het zo uniek en levenslustig  is?  
Komt het omdat de spelers zo enthousiast 
zijn?  In ieder geval de Altburgers zijn klaar 
om opnieuw op te treden op festivals, ker-
missen, feesten, ….
Zin om mee te spelen of om ons te boeken?  
Neem zeker contact op met onze secreta-
ris Liban Van Damme.  Dit zijn de contact-
gegevens : Die Altburger Musikanten, p/a 
Liban Van Damme, Hoeksken 6, 9860 Oos-
terzele, GSM 0479 804 426, e-mail : liban.
vandamme@telenet.be 

Nieuwe start voor “Die Altburger Musikanten”
Met veel enthousiasme hebben wij onze activiteiten – na de 
zware Coronaperiode – hervat.  
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Seniorenfeest is opnieuw 
shownamiddag in JGC
Dinsdagnamiddag 22 november om 14u. 
pakt de gemeente Destelbergen opnieuw 
uit met een seniorenfeest. In het JGC aan de 
Koedreef, belooft het opnieuw een feeste-
lijke en muzikale shownamiddag te worden 
met liefst drie sterren uit de Vlaamse show-
wereld: Luc Caals, Thomas Julian én Garry 
Hagger. Na een onderbreking door corona 
zal het er dit keer boenk op zijn met die ge-
kende namen uit de showwereld.
Luc Caals voorstellen is overbodig, want zijn 
humor is spreekt voor zich in Vlaanderen. 
Voor het seniorenfeest brengt hij zijn typi-
sche, sappige humor en herkenbare deun-
tjes. Daarna speelt de jonge en energieke 
knaap Thomas Julian op zijn accordeon be-
kende klassiekers en meezingers zoals: ‘Hij 
speelde accordeon’, ‘Een ster’, ‘Lichtjes van 
de Schelde’, e.a. Ten slotte brengt Garry Hag-
ger, als één van de meest indrukwekkende 
stemmen van Vlaanderen, een vaste portie 
ambiance met hits als ‘Ik heb de hele nacht 
liggen dromen’, ‘Het allermooiste’ en ‘Als de 
zon verschijnt’. 
Noteer alvast: dinsdag 22 november om 14u. 
in het JGC, Koedreef 7. Toegang 10 euro of 
2 euro met een UiTpas met kansentarief (in-
clusief koffietafel). Tickets zijn te verkrijgen 
bij de lokale ouderenverenigingen of in het 
dienstencentrum De Reinaert, Kerkham 3D. 
Meer info: www.destelbergen.be/senioren-
feest - Contact: cultuur@destelbergen.be of 
09-218.92.78. – (D.D.)

Te koop in Heusden
Hoge Steenakker 37, bus 7

• Rustig gelegen in groen 
privaat domein

• Lichtrijk appartement met 
luxueuze afwerking en 
hedendaagse toestellen.

• Zeer goed gelegen nabij op- 
en afrit R4, verkeerswisselaar 
E17 en E40, op een 
boogscheut van Gent

• Dichtbij Heusden dorp met 
winkels en openbaar vervoer

• Garagebox 
• EPC: 166 kWh/m²
• Richtprijs: 490.000 euro   

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

Titel: Te koop in Hoge Steenakker 3/ bus 7 Destelbergen  
Wenst u ook uw eigendom te verkopen/verhuren? Aarzel niet om ons te contacteren!  
 

 
 

- Rustig gelegen in groen privaat domein 
- Lichtrijk appartement met luxueuze afwerking en hedendaagse toestellen. 
- Zeer goed gelegen nabij op- en afrit R4, verkeerswisselaar E17 en E40, op een 

boogscheut van Gent 
- Dichtbij Heusden dorp met winkels en openbaar vervoer 
- Garagebox  
- EPC: 166 kWh/m² 
Richtprijs: 490.000 euro  

 
 

WENST U OOK UW EIGENDOM TE VERKOPEN  OF TE VERHUREN?
AARZEL NIET ONS  TE CONTACTEREN:

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

Dartsweekends:
29-30 okt, 26-27 nov, 17-18 dec

telkens vanaf 14 uur tot...

www.kristinadeboel.be
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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

ELZ Scheldekracht zoekt ‘nadenkers’ over goede zorg

Wij zijn binnen onze Eerstelijnszone Scheldekracht op zoek naar pa-
tiënten, cliënten en mantelzorgers die mee willen nadenken over 
wat goede zorg is, zo laat ELZ Scheldekracht weten. Ze mikken op 
kandidaten uit de gemeenten Destelbergen, Merelbeke, Melle, Laar-
ne, Lochristi, Wetteren, Wichelen en Wachtebeke. Vandaar ook de 
oproep via Wegwijs. 

Er zijn drie mogelijkheden: Dinsdag 15/11, 13u-16u: LDC De Kof-
fiebranderij in Wetteren - Zaterdag 19/11, 10u-13u: LDC Het Fazan-
tenhof in Lochristi of  woensdag 23/11, 9u-12u: LDC De Merelaar in 
Merelbeke. Inschrijven kan via mail (info@elzscheldekracht.be) of 
telefoon (0475 44 25 44) – (D.D.)

TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN - LOTTO
TELEFOONKAARTEN - BUSKAARTEN

DAGBLAD KRANTEN WINKEL - DESTELBERGEN DORP

Tel. 09-228 93 46

Dendermondesteenweg 459 - 9070 Destelbergen (dorp) 
(naast Belfius, rechtover gemeentehuis)

IMAM PRESS- & GIFT SHOP

OPEN 6 TOT 20 UUR - Zaterdag: 7-20 UUR
Feestdagen 10-18 uur. Zondag gesloten.

DENKSPORT
PUZZELS

SUDOKU’S

Agenda’s 2023

Kalenders 2023

NIEUWJAARS-
KAARTEN

Enz…
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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 

Zondag 18 september had in Villa Tuur of be-
ter nog “Huis van het Kind” een babyborrel 
plaats op initiatief van de gemeente. Alle ou-
ders die de voorbije drie jaar moeder of va-
der werden kregen een uitnodiging in de bus 
voor de babyborrel. Het ging om meer dan 
vijfhonderd uitnodigingen (535 om precies 
te zijn), want zoveel kindjes zijn er in 2019, 
2020, 2021 en 2022 bijgekomen. De voorbije 
jaren kon er geen babyborrel plaatsvinden 

uit veiligheidsoverwegingen, omwille van de 
Covid-pandemie. Het werd dus een Babybor-
rel XL!
Normaal organiseert Huis van het Kind Des-
telbergen elk jaar voor alle kersverse ouders 
van het voorbije jaar zo’n babyborrel. Het is 
ook een moment om kennis te maken met de 
mogelijkheden die het Huis van het Kind in 
het Axminsterhof kan aanbieden. Er is daar 
immers een babytheek waarbij je allerlei 

spullen kan vinden, maar ook goede raad en 
tips.
Om het jonge volkje gespreid te laten ge-
nieten van de babyborrel werd er zowel in 
de voor- als in de namiddag voorzien in een 
hapje en drankje voor iedereen. Ter plaatse 
waren er verschillende activiteiten op maat 
van kinderen en ouders. Ook de pers werd 
uitgenodigd, maar als je een foto wou ne-
men vroeg de coördinator van het Huis van 
het Kind om de gezichtjes weg te moffelen. 
Tja dat kan natuurlijk ook als je toelating 
vraagt aan de ouders denken we, wat wij 
overigens hebben gedaan. Ik begrijp best dat 
er een wetgeving inzake privacy is en die res-
pecteren we, maar wij wilden wel het plezier 
van de ouders bij de spelactiviteiten in beeld 
brengen. En daar hadden we van hen toela-
ting voor gekregen…. (D.D.) 

Babyborrel XL in Villa Tuur met vooral speelplezier

Nr. 127 - November 2022                            59070
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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 NOVEMBER 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 waardebonpakket 120 euro
geschonken door Wegwijs

Koop bij de lokale handelaars.
Je vindt er zeker wat je zoekt !

We vroegen aan onze lezers:

Wat vrees je in de nabije toekomst ?

A. Meer hittegolven
B. Meer overstromingen
C. Meer koudegolven  

HOEVEEL PROCENT KOOS VOOR:

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

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

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

Schiftingsvraag: hoeveel personen namen deel aan 

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

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

GEGEVENS DEELNEMER:

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

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

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

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

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

Oplossing vorige keer

A. Snowboarden 28%
B. Schansspringen 33%
C. Snelschaatsen 39%

Er waren 170 deelnemers!

Winnaar werd Monique Herpol uit 
Sint-Amandsberg (28, 35, 37). Zij 
mocht haar waardebon van 100 euro 
afhalen bij Sleeplife Oostakker.
Proficiat !

Wonnen 
ook waardebonnen: 

Waren héél dicht bij de juiste 
oplossing en wonnen ook 
waardebonnen:
Lotte Van Geerteruyen, 
Norbert Peelman, Monique 
Verdonck, Hilda Schout,
Christine Vandewalle,
Jonathan Devriendt, F. Dehaene,
Anita Devreese.
Proficiat.

Wenst u meer informatie? 
 

Geef een seintje op 0474 04 06 80 of neem een
kijkje op mijn website www.it-hulpaanhuis.be

Groetjes Tom

AAN HUIS
IT-HULP

Computerhulp
Aankoop & Installatie
Printer
Office
Apple
Back-ups & Cloud

Uw computerspecialist in uw regio

Tip: scheur
mij uit

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

Om 14.30 u: Optreden van het reizend 
speeltheater “Kip Van Troje” met het let-
ter- en klankfeest:

“ZOETE ZOUTE WOORDEN, WARME 
ARME CHARMEWOORDEN”
Een acteur en een muzikant brengen een 
heerlijke potpourri  uit het werk van on-
der meer: Herman De Coninck, Guido Ge-
zelle, André Sollie, Eddy Van Vliet, Judith 
Herz-berg, Martinus Nijhoff, Willem Els-
schot, Drs. P., Toon Tellegen, Rutger Kop-
land, Paul Van Ostaijen, Eduardo Galeano, 

Kaasfestijn met letter- en klankfeest
Omdat dit jaar onze Toast Literair niet kon doorgaan, gooien we het 
met deze activiteit eens over een andere boeg. We ontvangen jullie 
op ZONDAG 13 NOVEMBER 2022, om 12.00 uur, in de zaal Berghine, 
Dendermondesteenweg 437, 9070 Destelbergen, met een glaasje bubbels 
en een heerlijke kaasmaaltijd.

Percy Shelley, Bertolt Brecht, Heinrich Hei-
ne, Louis Paul Boon.
Een niet te missen activiteit!

Deelnameprijs:
leden 25 euro
niet leden: 30 euro

Inschrijven is verplicht en kan tot tot 
maandag 7 november 2022 via :
Tel. 09 228 80 29 of via info@dfdestelber-
gen.be. De inschrijving is pas geldig na 
overschrijving van het juiste bedrag op 

rekening nr. BE24 9793 0548 5438 van het 
Davidsfonds Destelbergen, met als me-
dedeling “Kaasfestijn + het aantal per-
sonen”. Uw betaling geldt als bewijs van 
inschrijving.

WIE LID WORDT VAN DAVIDS-
FONDS…. maakt van Vlaanderen en Brus-
sel een warme, gastvrije, leergierige, trotse, 
verrassende, grenzeloze plek....waar het 
goed is om te leven. 
Met ons uniek en kwalitatief aanbod en dui-
zenden lokale activiteiten nodigen we jong 
en oud uit om deel te zijn van de grootste 
culturele familie in Vlaanderen en Brussel. 

HOE WORD JE LID ? 
1. De drempel wordt VERLAAGD: Jaarlid-
maatschap = 29 euro = alle ledenvoordelen 

zoals o.a. een korting van 10 % op boeken en 
cd’s van onze webwinkel. 
2. VERRUIMING van het aanbod. Doe je als lid 
een aankoop van 30 euro aan boeken en/of 
cd’s , dan krijg je eenmalig een ledenbon van 
20 euro. Die is geldig tot eind 2023 bij een vol-
gende aankoop van boeken of cd’s , óf bij een 
cursus, óf de volgende Zomerzoektocht. 
3. VIJF EURO  van je lidmaatschap gaat naar de 
lokale afdeling Destelbergen. Bijkomend schenk 
je met elk boek dat je aankoopt in de webwin-
kel 1 euro aan onze Davidsfonds afdeling. 

4. Leden ontvangen zesmaal per 
jaar “HET ACCENT”, de exclusieve ledenkrant 
van Davidsfonds, voor iedereen toegankelijk 
met frisse en vér-ruimende artikels! 

PRAKTISCH: 
- Surf naar www.davidsfonds.be. Klik boven-
aan deze  pagina op “word lid” en vul het for-
muliertje in. 

- Is digitaal je ding niet? Vraag gewoon hulp 
aan onze afdeling: tel. 09/3283759 (secretari-
aat) of info@dfdestelbergen.be

De positieve kracht van samen cultuur beleven….. 
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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! 

Dinner-Dance: volzet tot eind 2022.

Voor 2023:  20 januari
(nieuwjaars dinner-dance)

en verder telkens 3e vrijdag v/d maand

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08

WE ZIJN GESLOTEN
VAN 23 DECEMBER

TOT EN MET 2 JANUARI 2023

De grote (Vlaamse) politieke partijen zijn 
immers allemaal van plan om de Provin-
cies op te doeken en opteren voor het 
samengaan van kleinere gemeenten tot 
grote entiteiten. Dus: gemeenten met 
30.000 of zelfs 50.000 inwoners. Destel-
bergen-Heusden is dan wel met 18.856 
inwoners geen kleine gemeente, maar 
in zo’n toekomstig scenario zal dat mis-
schien wel zo zijn. Burgemeester Elsie 
Sierens (Open-VLD) heeft dat nu toch be-
grepen, omdat de gegadigden Melle en 
Laarne dus, plots aanzoeken kregen uit 
onverwachte hoek. Melle is definitief in-
gegaan op fusiegesprekken met Merelbe-
ke, en burgemeester Dirk De Maeseneer 
is daar heel duidelijk in: “Op basis van 
de evaluatie van de reeds gevoerde ge-

Destelbergen schiet plots in kramp voor eventuele fusie
Redelijk laat begrijpt men in Destelbergen dat een fusie met één of 
meer naburige gemeenten misschien toch nog een noodzaak gaat 
worden. Al zeker als men echt niet wil om straks alleen te staan. De 
kans bestaat dan dat Destelbergen geen keuze heeft en tegen heug en 
meug zal moeten fusioneren.

sprekken is het de bedoeling dat Melle 
nu verder gesprekken voert met Merel-
beke. Veel meer kan ik daar niet meer 
aan toevoegen,” liet hij ons weten. Eer-
der had de burgemeester van Melle een 
open gesprek gehad met burgemeester 
Sierens. En dat gaf als uitspraak bij onze 
burgemeester dat een fusie met Melle al-
leen geen toegevoegde waarde zou heb-
ben voor Destelbergen. Wel een fusie met 
drie dus ook met Laarne. Want dat is wat 
nu misschien te gebeuren staat, de lief-
de verklaren aan Laarne-Kalken, dat sa-
men 12.135 inwoners telt. In Laarne is er 
ook een Open-VLD/N-VA-bestuur aan de 
macht. Als dat de enige reden is om te fu-
sioneren dan ruikt dat wat naar eigen be-
lang. 

Melle (11.887 inwoners) haakt dus voor-
lopig af als bruid voor Destelbergen. 
“Maar dat het DNA van Destelbergen 
beter matcht met Laarne daar geloven 
we toch niet in. Misschien wat Heusden 
betreft, maar al zeker niet wat deelge-
meente Destelbergen betreft”, zegt Ed-
dy Van de Walle (Vooruit). Dat er moet 
uitgekeken naar één of twee partners is 
ook al lang de mening van CD&V, waar-
bij fractieleider Carolien Ongena een 
proefbalonnetje opliet door de vraag in 
de gemeenteraad te stellen wat er nu te 
gebeuren staat, want Destelbergen zou 
mogelijks alleen komen te staan. Burge-
meester Sierens begrijpt het nu wat de 
kansen aan het slinken zijn en gaat toch 
in actie schieten.

Vooral omdat er nu sterke geruchten op-
duiken dat zowel Wichelen wil fusione-
ren met Laarne en Berlare of zelfs met 
Laarne en Wetteren. Van Destelbergen 
is dus voorlopig nog geen sprake. Van 
de andere gemeenten die palen aan Des- 
telbergen of Heusden, bv. Lochristi is in-
middels geweten dat die mikken op een 
fusie met Wachtebeke. Blijven nog over 
Wetteren en Gent. We zijn er zeker van 
dat Gent nooit een goede keuze zal zijn, 
want de stad heeft een schuldenberg die 
tegen het miljard Euro aanleunt. Dan 
staat Destelbergen er veel beter voor. En 
in Wetteren opgaan zal ook wel niet di-
rect voor de hand liggen.

Als Destelbergen alleen wil voortdoen, 
wat bij de huidige meerderheid misschien 
wel een optie is, dan zal er toch een sterk 
vermoeden ontstaan dat men uiteraard 
mikt op behoud van de postjes. Nee dat 
zijn niet onze woorden, maar dat is wel 
wat bij veel politici en bij de bevolking 
leeft. Nog zes jaar voortdoen met een 
identiek bestuur (Open-VLD/N-VA heb-
ben volgens oppositieleden al een voor-
akkoord), is een mogelijkheid. Maar toch 
zal men eerst de verkiezingen moeten af-
wachten.

Carolien Ongena (CD&V) liet in een pers-
mededeling dus al weten dat de afwach-
tende houding van het schepencollege 
niet de beste strategie is, “we willen ook 
niet verplicht fusioneren met Gent maar 
onze eigenheid behouden”, liet ze duide-
lijk verstaan. Ongena stipte ook aan dat 
drie jaar geleden de burgemeester al ver-
telde dat een fusie niet aan de orde was 
tijdens deze bestuursperiode. “Wij he-
kelen de passieve houding van het sche-
pencollege, want Vlaanderen streeft 
duidelijk naar gemeenten met 30.000 tot 
50.000 inwoners. Indien we geïsoleerd 
achterblijven in deze fusiegolf, zal er uit-
eindelijk boven ons hoofd beslist worden 
met wie we moeten fusioneren. En dat is 
dan een gemiste kans in mijn ogen”, al-
dus de CD&V-fractieleider.
Op de jongste gemeenteraad werd ook 
door Eddy Van de Walle (Vooruit) een 
identieke vraag over de plannen voor 
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een fusie geuit. Hij betwijfelde duide-
lijk dat een fusie met Laarne-Kalken een 
goede zaak zou zijn, want het identiek 
DNA is zeker niet aanwezig, laat staan 
dat die gemeente inzake grootte perfect 
bij Destelbergen zou aansluiten. Vooruit 
is meer voorstander van een fusie met 
drie (dus Melle en Merelbeke), waar wel 
echt DNA-gelijkenissen zijn omdat die ge-
meenten aanleunen bij de stadsmentali-
teit die ook in Destelbergen leeft. Alvast 
meer dan met Laarne, nl. drie gemeenten 
aan de rand van Gent, met veel forensen, 
elk een wijk die morfologisch in de Gent-
se agglomeratie ligt etc. Qua belangen-
behartiging en onderhandelpositie met 
Gent is een fusie met Melle én Merelbeke 
misschien toch verkieselijker, dan de wat 
rare verbinding met het rurale Laarne…”, 
liet Van de Walle verstaan.

AFWACHTEN
Wat het ook zal worden is nog koffiedik 
kijken, maar in het verleden waren er al 
contacten tussen Open-VLD-mandataris-
sen uit Heusden en Laarne. Op dit ogen-
blik is dat wellicht nog niet het geval, 
maar het feit dat in Laarne Open-VLD sa-
men met N-VA bestuurt is wel een hint 
om voorstander te zijn van zo’n fusie en 
dus argwanend te zijn. Een fusie moet los 
staan van politieke overwegingen, want 
dat is nooit een goede basis. We hebben 
dan ook vragen bij het initiatief van de 
burgemeester om ook eens naar het ei-
gen personeel van de gemeente te luiste-
ren. Op zich zou dat interessant zijn want 
het personeel is belangrijk in de uitvoe-
rende taken, maar de waarheid is dat je 
ook moet weten dat een meerderheid 
(60%) van het personeel geen inwoners 
zijn. Dat geeft dan misschien een verte-
kend beeld als het om een fusie gaat. 
Voor zover wij weten zijn heel wat be-
langrijke functies bij het personeel in-
genomen door niet-inwoners. Het is wel 
geen verplichting voor personeelsleden 
om in de gemeente te wonen. Personeels-
leden worden aangeworven op hun kwa-
liteiten en/of vaardigheden en na een 
examen. Maar persoonlijk vind ik dat ge-
meenteraadsleden (gekozen door de in-
woners) moeten kunnen beslissen waar 
het in de toekomst heengaat met de ei-
gen gemeente. Dat mag ook via een be-
vraging bij de inwoners. Ook voor een 
fusie!
Volgens mij zijn er veel redenen om gron-
dig over na te denken. Destelbergen zit al 
samen met Melle, Merelbeke en Ooster-
zele in de Politiezone Rhode & Schelde. 
Dat is al een goeddraaiende en jarenlan-
ge verbintenis. Laarne is aangesloten bij 
een andere politiezone, nl. Wetteren-
Laarne-Wichelen. En daar heeft Destel-
bergen geen band mee. Laarne ligt ook 
in het arrondissement Dendermonde, ter-
wijl Destelbergen in het arrondissement 
Gent ligt. Maar dat is allemaal op te los-
sen natuurlijk… want ook de Zorgband 
omvat al de naburige gemeenten. 

Manu Debruyne  

De openvelddag van de Plukboer-
derij Grondig op 25 september, 
heeft iets wakker gemaakt bij mij. 
De hardwerkende boeren die terug 
dichter bij de mensen komen. Die 
voortdurend studeren en bijscholen 
hoe ze het best kunnen inspelen op 
de uitdagingen van de natuur.

Zij hebben van het mono-cultuur 
uitgeputte maïsveld een vruchtbare 
oase gemaakt met pracht en praal 
met seizoensgroenten, bessen, krui-
den, bloemen, … Een unieke natuur-
plek om samen te komen. Dit  niet 
alleen met de zelfplukkers maar ook 
en vooral met de natuur zelf. 
Wat een streling voor het oog, wat 
een opwaardering van de buurt en 
de gemeenschap 
Ik kan het gevoel dat ik ervaren heb 
alleen maar omschrijven met rust, 
weidsheid, onthaasting, omringd 
door diverse geuren van alles wat 
lekker is. 

Mijn hart geplukt

Ik geloof sterk in het concept. Door 
rechtstreeks bij de boer te plukken 
komt men terug in contact met de zo 
belangrijke sector. Het is lokaal, ecolo-

gisch, sociaal en voor een 
eerlijke prijs. 
Dit brengt mij tot wat op-
zoekwerk over voedselsoe-
vereiniteit, duurzaamheid. 
Alleszins de moeite om me 
verder te verdiepen. Maar 
daarover misschien een an-
dere keer. 

Marjan Vandoninck 
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Ook dit keer hebben de organisatoren voor 
enkele specials gezorgd, maar daarover mo-
gen we echt niks verklappen, want het moet 
een verrassing blijven. Reken er maar op dat 
het opnieuw griezelen zal worden met hier 
en daar spoken in Heusden en noteer alvast 
de datum: maandagavond 31 oktober met 
start vanaf 18 uur. Vertrek en inschrijven 

Halloweenspektakel van KFC Heusden blijft klassieker
Voor de twintigste keer pakt KFC Heusden uit met de vermaarde 
Halloweentocht. Zeg maar een Halloweenspektakel, want vorig jaar 
kwamen daarvoor nog tweeduizend mensen afgezakt naar Heusden. 
Het is altijd tof want telkens worden nieuwe initiatieven genomen in 
de straatjes en steegjes van Heusden.

heeft plaats tussen 18 en 21u30 in de nieuwe 
kantine van KFC Heusden aan de Steenak-
kerstraat. Daar ligt dus het startpunt en ook 
daar zal de Halloweentocht eindigen.
De organisatoren pakken ook nu uit met een 
Halloweendorp met food en drinks en dan-
cing vibes. Kaarten in voorverkoop zijn te 
koop aan 7 euro, maar aan de kassa bij de 

start zal dat ook nog 7 euro zijn, maar dan zal 
men wellicht door de drukte een tijdje moe-
ten aanschuiven. Dus noteer de tip en zorg 
op voorhand dat je ingeschreven bent, het 
spaart u veel tijd. Noteer ook dat er prijzen 
zijn voor de griezelzoektocht en het mooist 
versierde huis op de tocht. Aan de organisa-
tie werken meer mensen mee dan alleen die 
van KFC Heusden, het is een organisatie die 
kan terugblikken op twintig jaar ervaring. 
De tocht staat ook open voor kinderen, er 
is een gratis schminkstand, en de dancing vi-
bes duren tot 1 uur. De belangstelling komt 
ook uit naburige gemeenten: Melle, Laarne, 
Gentbrugge, Sint-Amandsberg en uiteraard 
deelgemeente Destelbergen. – (D.D.)

 

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 23/10 t.e.m. 15/11/22 of 
tot uitputting voorraad 

BON GRATIS 
1 KG APPELEN  

 
Tijdens uw aankopen tot 15/11/2022, 

Min. winkelaankoop van € 10,- 
 uitgezonderd tabak, 
Max. 1 bon per klant 

 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa, het product ligt daar voor u klaar 

OPEN OP 1 &11 NOVEMBER VAN 8-19u 

DURACELL 
BATTERIJEN ‘AA’ OF ‘AAA’ 
8STUKS 

€ 4,59 
 

INEX CHOCOMELK 
BRIK 1L 
 

€ 1,19 
 

-€1,22 

CHOCOLADE GWOON 
MELK OF 
FONDANT 
200gr. 
 

€ 1,45 
/kg € 7,25 
1,65 

KATTENVOEDING 
DROOG 
PURINA ONE 
SENSITIVE 
800gr. 
 

€ 4,45 
/kg € 5,56 
5,35 

MAÏSWAFELS 
115gr 
 

€ 0,89 
/kg € 7,74 
1,19 

ZAKDOEKJES  
KLEENEX BALSEM 
1x12 pakjes 
 

€ 1,69 
/pakje € 0,14 
 
3,39 

MAES PILS 
24x25cl 

18 + 6 GRATIS 
 

€ 9,74 
/L € 1,62 
 
BIER MET LIEFDE 
GEBROUWEN, DRINK 
JE MET VERSTAND 
12,99 

CRISTAL ALKEN BAK 
24x25cl 

18 + 6 GRATIS 
 

€ 10,20 + LEEGGOED 

/l € 1,70 
 
 
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET 
VERSTAND 
14,40 
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Destelbergen is nu
“Pleegzorggemeente”
Donderdag 6 oktober had in de raadzaal van het ge-
meentehuis het overhandigingsmoment plaats waarbij 
Destelbergen voortaan een “Pleegzorggemeente” is 
geworden. Aan het engagement voor een pleegzorgge-
meente te zijn hangt een label vast, het is een initiatief 
dat voor de volgende jaren zal gelden. Kort uitgelegd 
betekent dit dat het gemeentebestuur een aantal maat-
regelen neemt om pleegzorg te ondersteunen. Dat zal 
dan gaan over logistieke ondersteuning, bekendmaking 
voor het aanwerven van nieuwe kandidaat pleegouders, 
maar ook op beleidsmatig vlak ter ondersteuning van 
pleeggezinnen. Die donderdag werd door schepen Eva 
Rombaut het label van “Pleegzorggemeente” in ont-
vangst genomen. Op het plechtig moment werden de 
pleeggezinnen uit de gemeente uitgenodigd om het 
overhandigingsmoment bij te wonen en was er achteraf 
een receptie.  – (D.D.)

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

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

 info@bilk.be

Sticker ‘WegwijsOK’
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd is met vermelding ‘geen reclame-
drukwerk’/‘geen reclamefolders’, mogen wij geen Wegwijs bussen (op straffe van een 
milieuboete bij klacht...). Indien dit bij u het geval is, en je wil Wegwijs wél ontvan-
gen, kan je steeds een ‘Wegwijs-OK’ sticker aanvragen (Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 
Oostakker of via mail: info@dewegwijs.be). Wij komen dan een sticker ‘Wegwijs-OK’ 
op uw brievenbus kleven, zodat onze uitdragers weten dat ze daar wél een Wegwijs 
mogen steken. Er hangen al bijna 1.000 ‘Wegwijs-OK’-stickers in de regio !- 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
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Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Rapport over klimaat
en energie in Destelbergen
Er bestaat een rapport over alle steden 
en gemeenten inzake klimaat en energie. 
Na een tip van Tom Elegeert hebben we 
de cijfers van Destelbergen kunnen in-
zien, helaas met de meest recente cijfers 
pas vanaf 2019 of 2020. Inzake energie-
verbruik omgezet in MWh had Destel-
bergen in 2011: 570.975, in 2020 was dat 
gedaald naar 565.311. Ook de CO2-emis-
sie uitstoot in ton daalde van 135.183 (in 
2011) naar 125.860 (in 2020). Het groot-
ste verbruik komt van het particulier en 
commercieel vervoer, gevolgd door de 
huishoudens. De openbare verlichting 
is daarvan maar een heel kleine frac-
tie, nl. 0,2% (zelfs in Oost-Vlaanderen). 
De cijfers per gemeente geven ook een 
overzicht van het verbruik inzake aard-
gas (licht stijgend) en elektriciteit (licht 
dalend). Andere fossiele brandstoffen 
(sterk gedaald) en hernieuwbare warmte 
(lichte opmars). Er is wel nog een inhaal-
marge voor LED-verlichtingstoestellen, 
nl. 35,8% (cijfers van Fluvius, provincies.
incijfers.be 2021) – (D.D.)

Een heel mooi moment was dat Evenepoel in die hulde een 
dankwoord uitsprak voor Iljo Keisse, die hem bij zijn start 
als profrenner enorm had geholpen. “Hij heeft een grote in-
vloed gehad op mijn carrière” zei Evenpoel trots. De twee 
waren vaak kamergenoten, in de toekomst zal Iljo wellicht 
één van de sportbestuurders zijn van Evenepoel.

Dinsdag 5 oktober betwistte Evenepoel ook de enige wed-
strijd in zijn wereldkampioentrui (Binche-Chimay-Binche) 
samen met Quick-Step en ook daar wou hij er Keisse bij als 
wegkapitein. Op de foto op de pui van het stadhuis in Brus-
sel waren ook ploegmaten Yves Lampaert en Pieter Serry 
aanwezig. (©VRT/D.D.)

Remco Evenepoel betrekt Iljo Keisse in hulde!
Zondag 2 oktober werd kersvers wereldkampioen en 
Vueltawinnaar Remco Evenepoel gevierd in Brussel.
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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

16.990 euro
65.850 km
03/2015
Benzine
90 kW (122 PK)
Manueel

MINI Cooper Cabrio 1.6i

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

19.990 euro
38.500 km
01/2021
Benzine
74 kW (101 PK)
Manueel

Fiat Tipo 1.0 T FireFly Life 

29.990 euro
38.500 km
05/2019
Diesel
133 kW (181 PK)
Manueel

Mitsubishi L200 DUBBEL CABINE

28.990 euro
59.950 km
07/2020
Diesel
107 kW (145 PK)
Manueel

Fiat Talento L2-H1 - NAV+CAMERA+SENS

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

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

Mitsubishi Space Star 1.2i - Automatisch

NEW
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Bistro Céline is OPEN

op dinsdag 01 november.

GESLOTEN 

op donderdag 03 november.

Veneco was net als elk ander bedrijf 
verplicht om zelf ook een interne pre-
ventiedienst op te richten die de toever-
trouwde opdrachten en taken uitvoert 
om het welzijnsbeleid in te vullen. Des- 
telbergen maakt van die preventiedienst 
geen gebruik, ook de Politiezone Rhode 

Veneco erkend als interne preventiedienst
De benaming GIDPBW zal de leek wellicht niks zeggen, maar als we 
vertellen dat het om een erkenning gaat als Gemeenschappelijke 
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk dan zal 
het misschien toch wel iets duidelijker zijn. We hebben het dan ook 
over Veneco, het Destelbergens bedrijf uit de Panhuisstraat dat 
het welzijnsbeleid van 22 gemeentebesturen en ongeveer 2.400 
werknemers behartigt in Oost-Vlaanderen.

& Schelde doet dat niet en heeft een ei-
gen preventiedienst. Destelbergen heeft 
ook een eigen preventiedienst en werkt 
daarvoor samen met Securex. 
Geef toe, het is wel een hele boterham 
met verplichtingen die vervuld moeten 
worden en waarvoor men van de over-

heid een erkenning moet krijgen. Dat 
gebeurde afgelopen zomer door vice-eer-
steminister en minister van Economie en 
Werk Pierre-Yves Dermagne. Tal van ge-
meenten zijn dus wel aangesloten op de 
preventiedienst van Veneco.
De GIDPBW adviseert die aangesloten 
besturen bij de uitvoering van hun wel-
zijnsbeleid. De preventieadviseurs ge-
ven informatie, advies en opleidingen 
over verschillende welzijnsdomeinen (ar-
beidsveiligheid, arbeidsgezondheid, ergo-
nomie, arbeidshygiëne en psychosociale 
belasting veroorzaakt door het werk) aan 
de werkgever, leidinggevenden en werk-
nemers. Het voordeel van een preventie-
dienst op intergemeentelijk niveau is dat 
de preventieadviseurs fulltime met de ma-
terie bezig zijn en dat de opvolging van 
de (complexe) wetgeving voor alle bestu-
ren samen gebeurt. Een globale aanpak 
van gelijkaardige risico’s biedt heel wat 
schaalvoordelen en synergieën. Per be-
stuur wordt een preventieadviseur toege-
wezen, die ter plaatse en in vertrouwen 
werkt. Voor mensen die er iets meer wil-
len van weten even een greep uit het di-
verse takenpakket van de GIDPBW: Het 
veiliger maken van de werkplek; Het aan-
bieden van een globale aanpak voor vei-
ligheid op het werk, van risicoanalyse tot 
de dagelijkse risicopreventie; Het identifi-
ceren van potentiële risico’s op de werk-
vloer incl. het opstellen van rapporten en 
het bepalen van de nodige actiepunten;
Het analyseren van arbeidsmiddelen en 
hulp bij aankoop, inbedrijfsstellingsrap-
porten en nalevingsanalyse. Voorts het 
adviseren over de uitbouw van een pre-
ventiebeleid en stimuleren van een in de 
organisatie geïntegreerd veiligheidsbe-
leid, het toepassen van de maatregelen 
opgenomen in de welzijnswetgeving (Co-
dex).

Het team van Veneco met de preventieadviseurs. 
(©Veneco)
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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

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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Wendy Van Laere van Veneco: “Met de erken-
ning als GIDPBW werken we verder aan de uit-
bouw van het globaal preventieplan voor alle 
aangesloten besturen. Een plan met concre-
te acties, te realiseren binnen vijf jaar. Dit gaat 
over brandpreventie, ergonomie, psychosocia-
le belasting, werken met derden…We zorgden 
ook voor een veiligheidsboekje met een over-
zicht van verschillende risico’s en preventieve 
maatregelen om schade of letsel te voorkomen. 
Elk jaar wordt er gewerkt rond één thema. Dit 
jaar ligt de nadruk op brandveiligheid van de 
werkplekken nl. het realiseren van alle wette-
lijke verplichtingen uit de Codex. Onze preven-
tieadviseurs bezoeken alle werkplekken, voeren 
een screening uit en verwerken de gegevens in 
ARXS in het kader van brandveiligheid (keurin-
gen, overzicht blusmiddelen, evacuatieplan,…). 
Tot slot zetten we in op kennisuitwisseling op 
regionaal niveau, o.m. door opleidingen te 
voorzien voor de preventiemedewerkers van de 
aangesloten besturen”. 
Veneco is een intergemeentelijke vereniging 
van 21 gemeenten rond Gent, maar die staan 
wel los van de preventiedienst: Aalter, Assenede, 
De Pinte, Destelbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, 
Gavere, Kaprijke, Kruisem, Lochristi, Lievegem, 
Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Oos-
terzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en 
Zulte. Ook enkele Politiezones vallen daar on-
der. Naast de kerntaken inzake gemeentelij-
ke dienstverlening gaat Veneco uit van nieuwe 
noden van de gemeentebesturen door interge-
meentelijke samenwerking te stimuleren en het 
opzetten van een regionale werking. – (D.D.)

Kamermuziekensemble
te gast tijdens 
Festival van Vlaanderen
in Destelbergen
Revue Blanche is 
een kamermuziek-
ensemble met een 
ongebruikelijke en 
kleurrijke bezetting:

Lore Binon (sopraan), Caroline Pee-
ters (fluit), Kris Hellemans (altvi-
ool) en Anouk Sturtewagen (harp). 
Sinds de oprichting in 2010 heeft dit 
kwartet een indrukwekkend par-
cours afgelegd met mijlpalen als de 
Klara-award voor Jonge Belofte in 
2013 en de YAMaward in 2016. Dit 
Kamermuziekensemble komt zater-
dag 19 november om 20u spelen in 
de Heilig Kruiskerk in Heusden.
Het is de 21ste keer dat de gemeen-
te Destelbergen meedoet aan het 
Festival van Vlaanderen, of Oost-
Vlaanderen als je het wil beperken 
tot Destelbergen als organiserende 
gemeente. De toegang bedraagt 15 
euro of 3 euro met een UiTpas kan-
sentarief.
Tickets zijn te koop via www.destel-
bergen.be/festival - De plaatsen zijn 
ongenummerd. 

Contact: 
cultuur@destelbergen
of tel. 09/218.92.78. – (D.D.)
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75

Elck ‘t Syne stelt voor... 

Een komedie van  Werner Van Branteghem  

In regie van Peter Van Den Mergel 

SPEELDATA:      

Vrijdag  20 maart 2020  20.00u. 
Zaterdag  21 maart 2020  20.00u. 
Zondag  22 maart 2020  18.00u. 
Vrijdag  27 maart 2020  20.00u. 
Zaterdag  28 maart 2020  20.00u. 
Zondag  29 maart 2020  18.00u. 

SPELEN MEE: 
Freddy De Blieck 
Viviane Van De Vijver 
Evelien Weymaere 
Priscilla Van der Heyden 
Dirk Van Quaquebeke 
Danny De Moor 
Inge Suys 
Kries Verstuyft 
Rudi De Buck 
Rita De Blieck 
Joost Azou 
Ivan Dierickx 

Toegang €10 (-12j €5) / Reservatie via 
www.elcktsyne.be 

Of telefonisch op  
0479 85 56 03 (Priscilla) 
0486 68 71 27 (Annemie)  JGC, Koedreef 7, Destelbergen 

SPELEN MEE:
Freddy De Blieck

Viviane Van De Vijver

Delphine Ponnet

Priscilla Van der Heyden

Lana Temmerman

Danny De Moor

Niki De Cabooter

Roos Moeyaert

Rudi De Buck

Rita De Blieck

Joost Azou

Ivan Dierickx

SPEELDATA:
Vrijdag 11 november 2022 20u00

Zaterdag 12 november 2022 20u00

Zondag  13 november 2022 18u00

Vrijdag  18 november 2022 20u00

Zaterdag 19 november 2022 20u00

Zondag 20 november 2022 18u00

Toegang: 12 euro (-12jaar: 5 euro)
Reservatie online via
www.elcktsyne.be

of telefonisch op
0479 85 56 03 (Priscilla)

0486 86 71 27 (Annemie)

Met een tijd van 11u21’ heeft leerkracht 
Jens Boxstaele van Wonderwijs, de eind-
meet gehaald van het wereldkampioen-
schap Triatlon in Hawaï. Het was een 
droom, al had Jens verwacht van een be-
tere tijd neer te zetten. In augustus had 
hij zich alsnog kunnen  kwalificeren voor 
de vermaarde triatlon van Hawaï met 
een tijd van 9u10’17’’ over de volledige 
triatlon, en dat was toen ook 3.800 me-
ter zwemmen (1u01’05), 180 km. fietsen 
(4u46’46”) en 42,2 km. lopen (3u13‘04”). 
Een heel knappe prestatie, waarbij de 
tijd ook in het W.K. in Hawaï het ultieme 
streefdoel was. “Het was in Kopenhagen 
wel al een race met veel ups en downs 
maar met een goed einde als eindresul-
taat, en ik was blij dat ik daar mijn se-
lectie voor Hawaï heb waargemaakt”, 
vertelt Jens Boxstaele die in Sint-Amands-
berg woont. Jens is de zoon van Destel-
bergenaar Marc Boxstaele, oud-doelman 
van FC Destelbergen en ex-gemeente-
raadslid voor N-VA.

W.K. TRIATLON

Jens Boxstaele
haalt finish in Hawaï
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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

Jens mailde ons vanuit Hawaï exclusief 
zijn relaas: “Het is niet de tijd geworden 
die ik voor ogen had, nee want ik had 
toch een serieuze offday, de hitte en de 
hoge luchtvochtigheid speelden mij par-
ten en zorgden voor een lastige en heel 
lange wedstrijd. Maar uiteindelijk ben 
ik heel tevreden dat ik de finish heb ge-
haald, want dat is wat uiteindelijk toch 
mijn bedoeling was”.  – (D.D.)

Enkele beelden die Jens Boxstaele 
ons mailde vanuit Hawaï. (repro 
D.D.)

BRASSERIE KLAVERBLAD
Antwerpsesteenweg 963 - 9041 Oostakker

T. 09-355 10 21
info@brasserie-klaverblad.be

Keuken: woensdag t.e.m. zondag
doorlopend 12-21 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

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

DOE ONLINE MEE MET DE GRATIS WEGWIJS-WEDSTRIJD (ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.be

De pas heraangelegde Stationsstraat krijgt ook hier en daar wat plantenvakken. 
Bedoeling is om, net als in de Burgstraat, tegemoet te komen aan zowel klachten 
over de staat van de weg, als over het niet respecteren van de snelheid door 
weggebruikers. Een nobel initiatief, maar in de praktijk liep het al verkeerd nog 
vooraleer de werken gefinaliseerd werden. Er komen normaal gezien nog paaltjes 
met reflectoren om die hindernis duidelijker aan te geven. Maar blijkbaar worden 
de werken afgeremd door onbeschikbaarheid van verschillende materialen en dan 
zijn er die de borden aanrijden… (D.D.)

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

 1,0 - 1,1 L/100KM  14,2 - 15,1 KWH/100KM  24 - 26 G/KM CO2  TOT 78 KM AUTONOMIE
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

OPEL ASTRA
DE NIEUWE PLUG-IN HYBRIDE

SPREEKT VOOR ZICH
Boek nu je testrit. 

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

Wandeling Wetteren-ten-Ede
Zondag 20 november 2022
Wandeling Wetteren-ten-Ede van 7,5 km. Ingekorte versie van 5 
km wordt voorzien. Start om 14 uur aan de kerk aldaar. De wan-
deling gaat via de Bastenakkers en het vernieuwd pompstation 
met het geplande overstromingsgebied naar het pleintje waar 

men het kasteel en de buskruit-
molen van Jan-Frans Cooppal 
kan bewonderen. Vandaar gaat 
het naar de Laarnestraat waar 
alvorens in de Groenstraat af te 
slaan, als volwaardige ramptoe-
rist een kijkje valt te nemen naar 
de vier totaal uitgebrande serres 
op pinkstermaandag 5 juni. Voor 
een keer gaat het niet verder 
naar de Prullenbos maar richting 

de begraafplaats park Voorde en zo terug, met zicht op de aza-
lea- en begoniavelden (als de bloemen er nog staan), naar het 
dorp van Wetteren-ten-Ede. Deze wandeling is gratis. 
Wandelschoenen zijn aanbevolen. Carpooling is voor-
zien vanop Heusden Dorp om 13u45.

Wijndegustatie
Vrijdag 25 november 2022
Wijndegustatie op vrijdag 25 november om 19u30 in de 
zaal Kollebloem te Heusden onder leiding van Pierre 
Coppens.
We degusteren wijnen van de fantastische wijnboer 
François Lurton, zoon van André, die een echt wijnim-
perium uitgebouwd heeft, in het Zuiden van Frankrijk, 

met als hoofdplaats de Wijngaard van Mas Janeil in de Roussil-
lon; met daarnaast nog prachtige wijngaarden in Argentinië, 
Chili, Spanje en Portugal.
Deze avond beperken we ons tot de Franse wijnen, met diverse 
druivensoorten (zoals sauvignon, chardonnay, viognier, merlot 
en pinot noir), ook schitterende wijnen van Mas Janeil, zoals 
een wijn van 2019 zonder sulfiet, een imitatie van de noorde-
lijke Rhône (syrah en wat viognier).
Dit zal zeker een klare kijk werpen op de nog aan te kopen 
wijnen voor het eindejaar.
De degustatie duurt tot 22 uur, met daarna nog wat mogelijk-
heid tot wat drinken. Inkom voor Davidsfonds is 20 euro, voor 
niet-leden 25 euro
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Ontdek ook onze webshop: 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.

Mag het een
maatje meer zijn?

Wegwijs2022-11-Elomi.indd   1 15/10/2022   21:26
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De wijk is nu al jaren een heuse woon-
wijk met veel kinderen. Dat daar nog een 
fabriek stond is goed aan het vervagen. 
In de mooie nieuwe wijk daar hoorde al-
vast ook een speel- en ontmoetingszone 
bij, en die zone werd woensdag 21 sep-
tember officieel geopend met een toe-
spraak door jeugdschepen Eva Rombaut, 
in aanwezigheid van burgemeester Sie-
rens en de schepenen Raman en Vercruy-
ssen. Tof was dat alle aanwezigen, en 
niet alleen de kinderen, een gratis ijsje 
kregen op een mooie nazomerse dag.
Schepen Rombaut klom even op een van 
de speeltuigen om wat uitleg te geven 
over de totstandkoming van de nieuwe 
speel- en ontmoetingsruimte. Het gaat 
om liefst vier velden, zeg maar recrea-
tiezones. Netjes ingepland en in totaal 
één hectare groot. De vier velden zijn 
openbaar domein, maar kregen nu in sa-
menspraak met de buurtbewoners een 
gepaste invulling. Na de eerste voorstel-

Gemeente opent speel- en ontmoetingszones in wijk Scheldehof
Officieel heeft de gemeente het nog over de oude TAE-site, maar 
bij de bewoners spreekt men inmiddels al lang over de wijk 
Scheldehof als men het heeft over de woonwijk die paalt aan de 
Dendermondesteenweg en de Nijverheidsstraat. Ook wel gekend in de 
volksmond als de Durabrikwijk. Alleen de naam Ververijstraat herinnert 
nog aan de vroegere site van ‘Teintures et Apprêts de l’Escaut’ (later 
UCO Print, maar in 1963 zelfs deel van de groep Baertsoen en Buysse) 
waar toen de ververij van het verdwenen bedrijf gesitueerd was.

len is er drie keer teruggekoppeld met 
de wijkbewoners, tot men een mix van al 
de verzuchtingen in een plan kon gieten.
“Het grootste terrein aan de zijde van 
de Nijverheidsstraat bestaat uit houten 
speeltuigen, maar ook met boompjes en 
struiken, wat al een uitdrukkelijke wens 
van de buurtbewoners was. Daaronder 
zijn verschillende speel- en klimtuigen, 
maar ook rust- en picknickbanken. De 
ruimte is er dus niet alleen voor de jonge 
kinderen, maar ook voor de bewoners, 
inbegrepen die van de Nijverheidsstraat 
en de aanpalende straten kunnen er 
eens verpozen,” wist de schepen. Al-
les werd omzoomd met een houten af-
sluiting, waardoor twee oorspronkelijke 
doorgangen werden dichtgemaakt. De 
gemeente zal op regelmatige basis het 
gras afrijden en het netjes onderhouden, 
er is ook nog ruimte voor het plaatsen 
van een feesttent voor eventuele buurt-
feestjes, want de wijk hangt wel goed 

aan elkaar heb-
ben we de voorbije 
maanden gezien. Af 
en toe pakte men 
de laatste maanden 
al uit met een wijk- 
of buurtfeestje en 
dat is heel tof. De 
zitbanken moeten 
stimuleren tot ont-
moetingsplek.
Het kostenplaat-
je, inbegrepen een 
tweede en derde 
groene locatie met 
iets minder speel-
tuigen, maar meer 

groen en een wadi (waarmee men over-
tollig water kan opvangen) kwam neer 
op zo’n 80.000 euro. Op een vierde ter-
rein aan de Schelde werd een inplanting 
gedaan voor de allerkleinsten met een 
glijbaan en een zandbak. In totaal gaat 
het dus om één hectare, inclusief de pa-
den en de speelruimte wist de schepen 
nog te vertellen. De wijk bestaat wel al 
enkele jaren, het was dus uiteindelijk 
wachten op de overdracht door Durabrik 
om het in eigen beheer te nemen. 
En omdat we de geschiedenis van deze 
buurt goed kennen kunnen we nog even 
meegeven dat een vroegere naam Ver-
verijstraat en Fabriekstraat door de be-
woners van de verkaveling ‘Vinkenhof’ 
(Mezen- en Vinkenstraat) onder druk 
van al de bewoners in 1970 via de ge-
meenteraad werd gewijzigd in Mezen- 
en Vinkenstraat. Reden: de benamingen 
pasten niet meer bij het nieuwe straat-
beeld. En nu is er dus opnieuw een Ver-
verijstraat die aan het ‘Ververrijtje’ van 
TAE herinnert. De toegang tot de wonin-
gen met de huisnummers paalt nu aan 
de recreatiezone, de straat is waar de au-
to’s staan! Ingewikkeld…

Manu Debruyne
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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

Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Nieuw in Destelbergense
gemeenteraad en OCMW
Door de verhuis van gemeenteraads-
lid Céline De Weerd (Open-VLD) naar 
Melle, kwam haar opvolging toe aan 
eerste opvolger Kristof Vercruyssen, 
maar die zag af van het mandaat, 
waardoor de taak toekwam aan Jan 
De Witte. In de jongste gemeenteraad 
legde Jan De Witte de eed af in han-
den van voorzitter Ben Dhaene. De 
Witte was in de vorige legislatuur al 
eens opvolger en zetelde toen van mei 
2015 tot oktober 2018. Jan De Witte 
zal zetelen in de commissies Financiën 
en Algemeen Beleid, Leefmilieu en in-
tergemeentelijke samenwerking.
Ook in het OCMW werd een nieuw 
raadslid aangesteld. Door afstand te 
nemen van zijn mandaat nam Johan 
De Weerdt ontslag en kwam de opvol-
ging toe aan Astrid Schoeters, die op 
haar beurt afstand nam, waardoor de 
taak nu toegewezen werd aan Michiel 
Segaert (Groen). – (D.D.)

Jan De Witte (gemeenteraad). - (D.D.)

Michiel Segaert (OCMW). - (D.D.)
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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

DE KOLIBRIES
Alle vogels groot en klein 
mogen er zeker bij zijn. 

Met hun deun grof of fijn 
maken ze ons nest tot een festijn. 

Al fluiten we hoog en laag 
vlug of traag. 

Ons mooiste gekweel is vandaag 
nu eens geen geklaag. 

Want het leven zit vol kleuren 
en we proeven van zoete geuren. 
Daarom kunnen we niet zeuren 

van appelsienenbloesem gaan we opfleuren. 
De nectar houdt ons in leven 

er staan veel bloemen langsheen de wegen. 
Zo zullen we alles doorgeven 
hetgeen we van de Schepper

hebben meegekregen. 
Bij vreugde en verdriet 

vergeet de Heer ons niet. 
Laat dat een ode zijn en bis 

leve de kolibries! 
 

Francine De Wilde 
Heusden (O.VL.)

Maandag 31 oktober heeft op ini-
tiatief van de Gebuurtekring Lede-
beek een Halloweenrondgang plaats 
die om 18 uur start op het Ledebeek-
plein in de Ledebeekstraat (Eenbeek-
einde). De rondgang vindt plaats in de 
Ledebeekstraat, Ledebeekhof, Vrou-
westraat, Schouteerpark, een stukje 
van de Eenbeekstraat (tussen Admi-

raalstraat en Ter Meerenlaan). Voor 
alle ingeschreven kinderen is er een 
gratis zakje snoep en een pakje friet-
jes. Kinderen en kleinkinderen van 
de leden nemen gratis deel, niet-le-
den betalen 2 euro. Inschrijven bij Da-
ny Mus (dany.mus@telenet.be) of gsm 
0477-138.123. – (D.D.)

Halloweenrondgang in buurt Ledebeek WELKOM OP ONZE 

GROTE KERSTSHOW !
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GROTE KEUZE,
LAAGSTE PRIJS

WE ZIJN OPEN
OP 1 NOVEMBER

EN 11 NOVEMBER!

WELKOM OP ONZE 

GROTE KERSTSHOW !
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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

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

Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Volg ons op en

Maandmenu November

KERSTDAGMENU OUDEJAARSAVONDMENU

Hapje van de chef
&

Tartaar van roodbaars op Aziatisch wijze 
of

Gegrilde patrijsfilet , boschampignons
***

 Carpaccio van edelhert, herfstdelicatessen
(+ 9 euro) 

***
 Bouillabaisse 

of
Stoofpotje van wild , herfstdelicatessen 

***
Gegrilde Conference peer, vanille-roomijs 

of  
 Tiramisu, Hasseltse speculaas 

39 euro

25 December 
12.00 u - 15.00 u - 18.00 u - 21.00 u

ENKEL OP RESERVATIE

Hapjes van de chef

***
  Carpaccio van kort gegrilde edelhert,

Crème van gepofte kastanjes, chips van tomaat  

***
 Ravioli van wilde patrijs, jus van 

boschampignons, zalf van aardpeer 

***
Soep van Mibrasa gegrilde bloemkool, 

breydelspek  (+ 5 euro)

***
Stoofpotje van hert en everzwijn, 

winterdelicatesse, amandelkroketjes  

***
Structuur van Conference peer en chocolade 

60 euro

Coupe champagne, hapjes van de chef 
***

Carpaccio van wagyu beef 4 +, bbq pastinaak, 
krokant van pata negra bellota, wintertruffel 

***
 Risotto, boschampignons, kroket van hoevekip, 

parmezaan dip 
***

Kreeftensoep, licht gerookte Noordzeegarnalen 
***

Gegrilde picanha USA “grain fed”, bbq aardappel, 
winterdelicatessen, truffelsaus 

***
Panna cotta van witte chocolade, crumble van 

hazelnoot, gemarineerde frambozen 
***

Koffie,  mondversnaperingen 

Om middernacht toasten we op 2023 met een 
glaasje Champagne 

Dj Robbe Vercamer verzekert  u ambiance
tot in de vroege uurtjes 

***
Aanvang 19 uur 

130 euro p.p all in 
Met wijn - frisdrank - bier van het vat tot 24.00u

Enkel op reservatie via mail of telefonisch
Uw reservatie is pas bevestigd na betaling 

Betalen kan cash of via overschrijving :
BE89 3630 8708 1485. Bij overschrijving uw naam, 
aantal personen, en Oudejaarsavond te noteren 
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OXFORD
NORTA
GIANT
THOMPSON
LACROS
VENTURELLI

ELEKTRISCHE FIETSEN
STADSFIETSEN
KINDERFIETSEN

HERSTELLINGEN
HELMEN & TASSEN

ADVIES & SERVICE

FRAPPÉ

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

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

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,  

  GRATIS GRATIS FIETSTAS FIETSTAS T.W.V. 49 EURO
T.W.V. 49 EURO

G
E

LD
IG

 T
O

T 
30

/1
1/

20
22

Als we afgaan op het aantal deelnemers dat zondag 18 september 
deelnam aan de garageverkoop, dan kunnen we niet anders zeg-

Geslaagde garageverkoop in het Eenbeekeinde

gen dat het een flink succes was. Het is 
een vervolg op wat de vorige jaren tussen 
de buren van de Markiesakker, Markies-
straat, Bredenakkerstraat, Bijlokeweg, 
Bijlokestraat en de Kievitlaan al eens eer-
der werd georganiseerd. Zeg dus maar de 
wijk Pius X van het Eenbeekeinde. Een he-
le zondag was er verkoop van leuk speel-
goed, klederen, cd’s, dvd’s en noem maar 
op. Het initiatief kwam dit keer van Ke-
vin en Caroline Cottrell uit de Markiesak-
ker, die zelf wellicht aangenaam verrast 
waren van de enorme belangstelling. Op 
zaterdag zou dat misschien een flop ge-
weest zijn door de felle regen, maar zon-
dag scheen de zon en dat lokte echt veel 
belangstellenden.
Garageverkopen zijn duidelijk tof, men-
sen hebben op hun zolder vaak nog wat 
rommel staan, al is rommel zeker niet het 
juiste woord want er waren ook nu heel 
wat hebbedingetjes bij. Vooral de kinde-
ren waren enthousiast van al dat speel-
goed dat zo maar te koop was. Kijk maar 
naar de beelden… (D.D.)

Luxe nieuwkuis
& was:

LA BAHÍA 
Dendermondesteenweg 913

(Gouden Hand)
Destelbergen

Open van dinsdag tot en met
zaterdag vanaf 9u30.
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De B-ploeg in vierde speelt mee aan de 
kop van het klassement. “Wij missen voor-
al onze topschutter en kapitein Mathias 
Neirynck want die viel al in het begin van 
de competitie uit”, vertelt trainer Nico 
Smet. “Mathias was elk seizoen goed voor 
zo’n twintig doelpunten en dat maakt 
een groot verschil uit. Een beetje daar-
door zullen we moeten mikken tussen 

De kern van de fanionploeg van 
KFC Heusden. (D.D.)

KFC Heusden mist topschutter Neirynck
Het is een beetje de omgekeerde wereld bij KFC Heusden. De fanionploeg 
die hoge ambities had in de zware reeks derde provinciale heeft moeite 
om in de linkerkolom te geraken.

plaats acht en tien, want Neirynck ver-
vangen dat doe je niet zomaar. Boven-
dien spelen we vooral met eigen jeugd, 
maar de sfeer in het team is zeker goed. 
We kunnen in de komende weken op-
schuiven in het klassement, want de in-
stroom van de eigen KFC-jeugd vinden 
we binnen de KFC-staff tevens heel be-
langrijk”, aldus T1 Smet.

In het tweede team dat in vierde provin-
ciale uitkomt onder leiding van T1 Jorn 
Eeckhaut is er geen naijver ondanks het 
mooie parcours dat men aflegt. “Wij heb-
ben onze eigen doelen gesteld en dat 
is meedraaien in de voorwacht van het 
klassement”, vertelt Jorn. “Wij hebben 
een overwegend jonge ploeg met voor-
al spelers die meegegroeid zijn uit de ei-
gen jeugd. En we doen het goed, maar de 
competitie is nog lang. Als we voortdoen 
zoals we gestart zijn dan zijn er mogelijk-
heden, maar we bekijken het voorlopig 
toch week na week, en dan zien we wel 
waar we zullen eindigen”.

(D.D.)



Nr. 127 - November 2022                            279070

Op vrijdag 7 oktober trok een delega-
tie van 8 leerlingen en 2 leerkrachten 
naar het Departement Omgeving van 
de Vlaamse Overheid in Brussel om 
daar de 5de groene vlag voor onze 
school De Parel in ontvangst te nemen. 
Ze werden feestelijk onthaald met eco-
percussie, trapten zelf hun sapjes en 
wisselden ideeën rond milieuzorg op 
school uit met andere scholen, ... Na het 
verorberen van een duurzame brood-
jeslunch werd deze namiddag afgeslo-
ten met een officieel gedeelte waarbij 
de ‘talenten in de kijker’ werden gezet 
en de groene vlag en geschenken over-
handigd werden. 

De jury was vol lof over de acties die we 
als school ondernemen rond verschil-
lende duurzame thema’s: zwerfvuilac-
ties op en rond de school, biodiversiteit, 
bijen, Actie Diamant, fairtrade, kliek-
jesfeest,…Het thema klimaat zit goed 
verankerd via verschillende acties: deel-
name aan de klimaatbende ‘De Bende 
van de Vos’, Strapdag, Dikketruiendag, 
wereldklimaatdag. Ze waren blij om 
te zien hoe leerlingen telkens mooi 
het verband kunnen uitleggen tussen 
de actie en het klimaateffect. De leer-
lingen toonden ook dat ze de 21ste 
eeuwse vaardigheden onder de knie 
hebben: kritisch en probleemoplossend 
denken met een goede dosis creativi-
teit en communicatieve skills. Kortom, 
de leerlingen van De Parel toonden aan 
dat ze echte wereldburgers zijn.

Wil je meer te weten komen over onze 
school ? Volg dan ‘vrije basisschool De 
Parel’ op instagram en op facebook.

5de groene vlag voor De Parel !
De Parel neemt reeds voor de 5de 
keer de Groene Vlag in ontvangst 
en mag zich terecht ECO-school 
noemen !

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

Italo Bottene

VOORJAARSACTIE 
TROUWRINGEN

-50% 
op 2e trouwring

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

Italo Bottene

VOORJAARSACTIE 
TROUWRINGEN

-50% 
op 2e trouwring

BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN
DESTELBERGEN/HEUSDEN:

Wegwijs biedt elke maand de 
kans om gratis uw activiteiten 

en/of nabeschouwingen te 
publiceren. Indien grotere bij-
dragen kan er een (kleine) ver-
goeding afgesproken worden.

Info: info@dewegwijs.be
of 0478-97 87 11
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Massa volk op jaarlijkse scholenveldloop in Reinaertpark
Vierhonderd lopers, dubbel zoveel ouders, grootouders en andere 
belangstellenden, dat is kort samengevat de massa die zaterdag 24 
september aanwezig was op de jaarlijkse gemeentelijke scholenveldloop 
in het Reinaertpark. De scholenveldloop is een vaste waarde in de 
septembermaand, en net als vorige edities bleef het ook dit keer droog 
ondanks de voorspelde regen. Het was ook drummen aan de dranghekken 
om een plaatsje te vinden om alles van dichtbij te kunnen meemaken. 

En aan de podia was het pas echt druk, 
al hadden alle deelnemers wel na hun 
wedstrijd al zeker één medaille gekregen. 
En wat een feest: sommige lopertjes 
hadden precies net hun beste sportpakje 
aangetrokken, inbegrepen een nieuw paar 
loopschoenen. Het viel op dat iedereen 
netjes uitgedost aan de start wou komen, 
ook al waren er dreigende regenwolken. 
De regenschermen van de mama’s waren 
overtollig, want er viel geen spatje regen. 
De organisatie stak dit keer iets anders in 

Reeks 1: Lore Van de Maele, 2. Noor Schuurman, 3. Sézane Crispyn, 4. Ylva Praet, 5. Biollie-Rose Verlinde.
Reeks 2: 1. Thibault Ongenae, 2. Alexander Van Oost, 3. Marcel Van Onacker, 4. Otis De Vos-Slabbinck, 5. Kasper Willems.
Reeks 3: 1. Rosalie Gevaert, 2. Anna De Duytsche, 3. Sibel Aleksandrova, 4. Camille Iliano, 5. Louise Janssens.
Reeks 4: 1. Bastien Vermoere, 2. Oscar Verhoeven, 3. Amaud De Clercq, 4. Tristan Martens; 5. Sebastien Steyaert.
Reeks 5: 1. Floor De Schamphelaere, 2. Aimée Van Hoovels, 3. Alexine Vermeulen, 4. Ella De Buck, 5. Hanne Walcwarius.
Reeks 6: 1. Guillaume Van Heghe, 2. Fil Eelbode, 3. Iljo Mathys, 4. Arnaud Iliano, 5. Briek Van Coppenolle.
Reeks 7: 1. Lotte Deruyck, 2. Jozefien De Meyer, 3. Nina Van Durme, 4. Olivia Verhoeven, 5. Jutta Snoeck.
Reeks 8: 1. Maxime Ongenae, 2. Lou Knzevic, 3. Lander Kuypers, 4. Emiel Van Onacker, 5. Jules De Trog.
Reeks 9: 1. Juliette Corthals, 2. Nilah Vanhecke, 3. Jelka Obilagwa, 4. Noor Van Rossom, 5. Noémie Neirinck.
Reeks 10: 1. Tarik Kalajdzini, 2. Brent Van Dierendonck, 3. Angel Miguel Villaona Iara, 4. Tuur De Duytsche, 5. Emile Decolvenaere.
Reeks 11: 1. Emma Vanonacker, 2. Marjon Van Der Gouwe, 3. Charlotte Knockaert, 4. Louise Gaerdelen, 5. Manou Spruyt.
Reeks 12: 1. Léon Vermeulen, 2. Basil De Schamphelaere, 3. Arthur Vervisch, 4. Jack Eelbode, 5. Otis Ostyn.
Reeks 14 (vrouwen/ouders): 1. Ibtisam Gardabou, 2. Mieke Van Belle, 3. Ilse Pieters, 4. Maxine Eeckhout, 5. Frone Cornelis.
Reeks 15 (mannen/ouders): 1. Simon De Vriendt, 2. Henri Simoen, 3. Kevin Van Hoovels, 4. Wim Van Hoeymissen, 5. Steven Verheggen.

elkaar: vooraf was er voor alle deelnemers 
en per school een inloopronde voorzien. 
Het parcours was dit keer dat van een echte 
veldloop met hindernissen, waardoor niet 
altijd de snelste loper of loopster, maar ook 
de meest behendige kon winnen. Een par-
cours met belevenissen dus en een organi-
satie waar de gemeentelijke sportdienst in 
samenwerking met atletiekclub Stax fier 
mag op terugblikken. En voor alle zeker-
heid was ook het Jeugd Rode Kruis aanwe-
zig, voor eventuele bijstand voor het geval 
er iemand een kwetsuur opliep. Er waren 
gelukkig meer medewerkers bij het Rode 
Kruis dan het aantal lopers die gevallen 
waren, dat zat dus wel snor. Alles verliep 
enorm veilig, ook al was er een massa pu-
bliek. Wij vonden het een topevenement…
De uitslagen: 24,1% van de ingeschreven 
leerlingen in de zes scholen namen deel 
aan de veldloop. De grootste deelname 
was van VBS De Parel, gevolgd door GBS 
Heusden en VBS Wonderwijs. Maar dat zijn 
ook wel de scholen met de meeste leerlin-
gen. - (D.D.)
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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

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

Jean-Pierre Roosen
out zich op Dokfeesten
als volkszanger

Hij schrijft gedichten, poëzie en liedjes, 
maar dat hij ook nog een volkszanger 
was, dat hadden we in Destelbergenaar 
Jean-Pierre Roosen niet verwacht. 
Tijdens de eerste Dokfeesten in Gent 
kwam de Eenbeekeindenaar echt wel 
aan zijn trekken met een liedjesvullend 
namiddagprogramma waarin hij het 
had over reizen, op zoek naar zichzelf, 
de liefde, oorlog en vrede en al zeker 
over mensen aan de rand van de 
samenleving zoals thuislozen. Jean-
Pierre woont in de Admiraalstraat en 
is professioneel actief als leerkracht. Hij 
brengt in zekere zin een one-man-show 
en begeleidt zichzelf op de gitaar. Maar 
hij heeft wel een heldere stem.

De overgrote meerderheid van zijn 
liedjes zijn eigen composities, zowel qua 
tekst als muziek. Blijkbaar is hij daar ooit 
mee gestart als een uit de hand gelopen 
hobby, want er zitten werkjes bij die al 
enkele jaren geleden werden gemaakt 
zoals dat “gouden bruiloft van Martha 
en Edgard”. Het is soms lachen, maar 
vaak heel fijnzinnig, recht uit het hart. 
Hij bracht ook enkele mooie nummers 
waarvan de tekst werd geschreven 
door collega Marc van Caelenberg. Zijn 
speellijst omvat een twintigtal nummers, 
waarbij de tekst duidelijk zinvol is en de 
gitaarmuziek passend. – (D.D.)

Jean-Pierre Roosen stond 
in de eerste Dokfeesten 
op het podium. 
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www.highwayresidence.be  |  verkoop@highwayresidence.be  |  0800 50 118

 Hogeweg 165, 9040 Sint-Amandsberg

ENERGIEZUINIGE APPARTEMENTEN 
2 OF 3 SLAAPKAMERS

BEN-appartementen
(E-pijl 30 of lager)

ruime fietsenstalling 
met groendak

warmtepompen  
& zonnepanelen

koop nu aan 6% BTW 20 APP 
TE KOOP

LAATSTE 2 slpk-app. 

nu beschikbaar

4

Meer geluk hadden de sporters, die van de buitenlucht - en van elkaars gezel-
schap - konden genieten bij een partijtje petanque. Naast de voormalige kerk en 
Clubhuis in de Bredenakkerstraat liggen er immers elf terreintjes ingebed, waar 
OKRA zelfs tornooien kan organiseren, zoals het jaarlijks “Open kampioenschap 
van ’t Eenbeekeinde” eind juni, in samenwerking met het gemeentebestuur.
2022 verliep al heel wat normaler. 
De leden vonden opnieuw hun 
draai en aai en het Clubhuis raakt 
stilaan aardig vol. Er wordt weer 
meer aan wiezen gedaan en aan 
rummikub, in de wekelijkse bij-
eenkomsten de dinsdagnamiddag. 
Zo pas, op woensdag 12 oktober, 
kwamen de petanquers bijeen 
voor het jaarlijks mosselfeest. Daar 
wordt traditiegetrouw de uitslag 
voorgelezen van het eigen kampi-
oenschap en wordt het kampioe-
nentriplet gehuldigd.

Okra Eenbeekeinde: stille voortdoen
OKRA Eenbeekeinde boert weer goed, na twee jaar corona. Het was 
geen gemakkelijke tijd, niet voor individu’s, niet voor verenigingen.De 
OKRA-binnenzitters hadden het lastig in de corona-jaren: zij moesten 
hun geliefde gezelschapsspel heel wat weken missen.

Na het petanqueseizoen komen 
de sporters op voor darts, waarvoor boven vier borden zijn opgehan-
gen. Zo komt iedereen aan zijn trekken. Het OKRA-werkjaar komt 
aan zijn einde, maar woensdag 9 november is er nog het kaasfestijn. 
“Ooit organiseerden we dat gratis”, vertelt gewezen voorzitter Pol 
Callebert, “maar dat kon niet blijven duren, uiteraard: het lokaal-
tje liep tjokvol, tot boven toe en we moesten stoelen bijhalen uit 
de kerk. Het jaar daarop vroegen we 2 euro voor kaas met wijn en 
fruit... de eigen leden vonden dit een belachelijke prijs! Wij - het 
bestuur - deden er wat aan, natuurlijk, je ziet dat van hier als je kijkt 
van ginder!”
Een kerstfeest met feestmaal sluit traditioneel het werkjaar af. Het 
heeft plaats in de turnzaal van de school, op dinsdag 27 december.
En zo loopt een “eerste jaar na corona” naar zijn einde. Het bestuur 
is al aan het brainstormen wat volgend jaar zoal bekokstoofd kan 
worden om de leden de nodige afwisseling te bezorgen. 
“Stille voortdoen, onder leiding van een gedreven teamleider Fran-
cine Thienpont”, zo verwoordt Pol het. “Ben je nog geen lid? Spring 
maar eens binnen de dinsdag.”
Hierbij de volledige eindrangschikking van het eigen clubkampioen-
schap petanque, dat begin september zijn beslag kreeg. De foto van 
het kampioenentriplet staat erbij.

Positief gedacht! 
Hoe goed je ook iets doet, er is altijd wel iemand

die er niet zal van houden (R.H Thomas)

info@zinloosgeweld.net
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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

Vier oudejaar
in

‘t Braemhof !

Brunches
in 2022:

zondag 30 oktober
zondag 27 november

69 euro p.p.

_____

Sint-ontbijt:
4 december

zie onze website:
www.braemhof.be

Oudejaarsavond menu  

Zet samen met ’t Braemhof oud naar nieuw in, en geniet van een spetterende avond, vol culinair 
genot, plezier en toffe muziek. 

                        Aanvang 18u00 stipt 
 

Champagne  vergezeld van 03 mondgeneugten  

*** 

 Duo van tartaar Sint Jacobsvrucht en Tonijn met een crème de Chantilly van gerookte zalm en 
vergezeld van avocado en groene appel . 

*** 

Zacht gebakken Foie Gras met consommé van Kwartel vergezeld van een cappuccino van 
selderij. 

*** 

Sorbet van gin 

*** 

Ree medaillon op smaak gebracht met steranijs en vergezeld van een gekonfijt peertje, fijne 
kastanje puree, Grand Veneur saus en geserveerd met pommes chateau. 

*** 

Surprise Braemhof 

*** 

Om middernacht klinken we op het “Nieuwe Jaar” 

*** 
DJ met dansmogelijkheid 

 
Nachtelijke hongerremedie : kaas, stoverij, beenhesp,frietjes vanaf 0100u 

 
Deelname : 160 euro 

 

Dit omvat alle dranken tot 0400u (met uitzondering van sterke drank, cava en champagne) 
 Kinderen tussen 10 en 15 jaar : 100 euro 

Voor de kinderen serveren wij het menu in kleine porties  
Reservatie kan enkel telefonisch van dinsdag tem zaterdag tijdens de kantooruren op 09/231.03.16. 

Uiterste datum voor reservatie :13 december 
Volledige betaling geldt als reservatie  

Storten kan op het nummer BE81 363055812224 en dit met vermelding van het juiste aantal en de 
reservatienaam .  

 

Forellen gevangen in 
Heusdense visvijver…
Op initiatief van visser Gaston Raman 
uit Heusden had in het eerste weekend 
van oktober een forellenvangst plaats 
in de visvijver naast het Damslootmeer.

De forellen werden speciaal voor dat 
weekend uitgezet en er kwamen een 
pak deelnemers opdagen, want forellen 
vangen dat is iets speciaals. En er werd 
duidelijk wat gevangen zo te zien.

Alle andere vissen moesten door de 
deelnemers worden teruggezet!... 
(©G.R.)
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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)

                                                                                                 
 

Concert- en activiteitenagenda: 
 

Dinsdag 01/11/2022  
- 11u00: Korte ceremonie op het Kerkhof van Heusden, Steenvoordestraat. 
 

Vrijdag 11/11/2022  
- 10u00: Mis voor de gesneuvelden in de kerk van Heusden.  
- 10u30: Ceremonie bij het monument der gesneuvelden te Heusden, Dorppsplein. 
- 11u30: Muzikant van KOGH voor de plechtigheid aan het monument der 
   gesneuvelden in Destelbergen. (Dit monument staat vóór het gemeentehuis.) 
 

Zondag 13/11/2022 
- 11u00: St.-Cecilia mis met orkest in de kerk van Heusden. 
 

Zaterdag 26/11/2022 
- 18u00: Start st.-Cecilia-feest, waarschijnlijk het laatste feest in ons vertrouwde 
   repetitielokaal “Ten Berg”, Tramstraat 54 te Heusden. 
- 18u30: Uitreiking van de eretekens aan de muzikanten/jubilarissen. 
- 19u00: Feestmaal voor muzikanten én sympathisanten. 
  Aperitief 

Voorgerecht:  3 wildpaté ’s met uienconfituur en briochebroodje. 
Hoofdgerecht: Wildstoofpotje, appel met veenbessen, peertjes in rode  

wijn, stronkje  witloof, kroketten. 
Dessert en koffie 
Veggie/ Vegetarische/glutenvrije gerechten zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
Volwassenen: € 40,- /pp    Kinderen van 7 tot 12 jaar: € 20,- /pp 

 Reserveer uw plaatsen via info@kogh.be | www.kogh.be | 0471/93.11.33 
 

Muzikanten gezocht: voor Klarinet, Hobo, Fagot en Trombone, om 
permanent mee te spelen in ons orkest. 
 

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

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

Erkende muziekvereniging sinds 1819 
 

https://www.facebook.com/kogh.heusden  
https://www.instagram.com/koghvzw 

 
 

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

Sven Pichal getuigde 
over textielfabrieken
Ruim vijftig aanwezigen luisterden heel 
aandachtig naar Sven Pichal tijdens een 
gespreksavond in de Bib. Sven bracht 
zijn getuigenis over wat hij zelf zag bij 
zijn bezoek in de textielfabrieken in Ban-
gladesh. Hij besprak de (wan)toestanden 
die daar schering en inslag zijn. Die si-
tuaties zijn quasi vergelijkbaar met de 
situatie in onze textielindustrie ten tijde 
van priester Daens in het begin van de 
vorige eeuw.

De bijhorende fototentoonstelling legde 
de link tussen gezondheidszorg en de 
arbeidsomstandigheden in de textielin-
dustrie en heeft hierbij oog voor mens 
en milieu in de keten. Lieve Blanquaert 
maakte tijdens haar bezoek aan Bangla-
desh een fotoreportage, die de realiteit 
perfect weergeeft.   

WSM (We Social Movements, het vroe-
gere Wereldsolidariteit) plaatste bij de 
sprekende foto’s en getuigenissen heel 
passende commentaar. 

De fototentoonstelling brengt het ver-
haal van de mensen in complexe ge-
globaliseerde productieketens. Deze 
tentoonstelling is nog tot 6 november 
te bezoeken in de Bib en neemt je mee 
doorheen het verhaal van de textielin-
dustrie in Bangladesh. Na de instorting 
van het Rana Plaza complex in 2013 
met 1.138 doden tot gevolg, stellen we 
onszelf de vraag hoe dit ooit is kunnen 
gebeuren, en vooral, hoe we er voor 
kunnen zorgen dat deze ramp zich niet 
herhaalt.

Met de fototentoonstelling verduidelijkt 
men eveneens de rol en het belang van 
sociale organisaties wereldwijd, die zich 
verenigen en opkomen voor mensen- en 
milieurechten.  

De gemeente Destelbergen, WSM, KWB 
en Beweging.net organiseerden samen 
deze boeiende avond.
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De Vuile Brakees uit Heusden maakten in 
september een ongelooflijk mooie tocht in de 

Franse Jura. (repro D.D.)

Vuile Brakees reden ‘Grand Traverse du Jura’
Negenentwintig leden van de Vuile Brakees uit Heusden, met ook leden 
uit deelgemeente Destelbergen, trokken in september naar Frankrijk, om 
daar de “Grand Traverse Du Jura” te fietsen met de mountainbike. Dit 
is een bewegwijzerde route van liefst 415 km waarvan men ongeveer 
350 km moest rijden in zes dagen en 7.900 hoogtemeters moesten 
overwonnen worden. In de praktijk wil dat zeggen dat er veel klimwerk 
aan te pas kwam en niet altijd op verharde wegen.

Vuile Brakee Gino Ver-
eecke had de tocht voor 
de hele bende tot in 
de kleine puntjes  kun-
nen voorbereiden. Zo 
was er op elke middag 
een plaats gereserveerd 
om te eten en s’avonds 
een bed voor elk van 
de deelnemers. Met 29 
deelnemers is dat dui-
delijk een hele klus, 
maar het stak allemaal 
knap in elkaar.

“De vele hellingen, in de bossen en door 
de weiden, waren niet steeds simpel voor 
iedereen maar we bereikten allemaal de 
eindstreep met of zonder schaafwonden”, 
vertelt ons gemeenteraadslid Ivan Stevens, 
één van de deelnemers. “De GTJ zoals 
we die afgekort kunnen noemen, kan op 
verschillende manieren afgelegd worden. 
Er staan wegwijzers voor fietsers, ruiters, 
wandelaars en zelfs een parcours voor 
wie de trip wil afleggen in de winter met 
bijvoorbeeld  sneeuwschoenen”, verdui-
delijkt Ivan. “Het was een toffe ervaring, 
vooral omdat we ook een nacht logeerden 
in de micronatie Arbézie , met zijn unieke 
geschiedenis”, besluit Stevens. Voor alle 
duidelijkheid dat is een Frans-Zwitsers ho-
tel van La Cure of hotel-restaurant Arbez 
Franco-Suisse, bijgenaamd Arbézie, in het 
dorp La Cure, afgesneden door de grens 
tussen Frankrijk en Zwitserland. Het is 
dus niemandsland en dat is al anderhalve 
eeuw zo. Het wordt gedeeld tussen Les 
Rousses in het Franse departement Jura 
en Saint-Cergue in het Zwitserse kanton 
Vaud. Voor wie meer interesse heeft, je 
moet dat eens opzoeken op internet, het 
is een verhaal op zich met een leuke ge-
schiedenis. – (D.D.)
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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
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Wat we weten van...

9070

Bioscoopzalen in Destelbergen

Deel 1: de eerste filmvertoningen op 
Destelbergen

Op het Destelbergse grondgebied gebeurde, voor zover wij vonden, 
de eerste kennismaking met een filmvertoning tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Op 12 september 1944 was Destelbergen net bevrijd door 
voornamelijk Poolse soldaten. Terwijl die bevrijders een voorlopig on-
derkomen zochten in alle mogelijke huizen en kastelen in de buurt, 
werd het inpakmagazijn van de bloemisterij De Bruycker (nu gasthof 
en brouwerij Haezeveld) door de dienst Welfare (dienst voor ontspan-
ning voor de soldaten) ingericht als bioscoopzaal. Om 21 uur werd een 
film van Tarzan met Johnny Weissmuller vertoond voor de soldaten en 
de buurtbewoners van Destelbergen.

Cinema Gouden Hand

Hier in dit huis was café De Welkom. Links van het huis is de slag 
(aarden wegel) waar de ingang was voor het cinemazaaltje dat achter 

het huis tegen de keuken was aangebouwd. 
(foto Roger De Smul, 1992)

Café De Welkom was in de wijk Gouden Hand aan de Dendermonde-
steenweg 740 te Destelbergen. Na de oorlog in 1945 was de uitbater 
en herbergier Isidorus Coppens (°Gent, 12/11/1898, †Destelbergen, 
2/05/1964), in 1920 gehuwd met Irma Smits (°Gent, 7/01/1900, †Des-
telbergen, 14/11/1986). Op de kermisaffiche van 1948 staat Isidoor 
Coppens vermeld met een bal dat begint om 18 uur. Isidoor Coppens 
was ooit bokser. Het was hij die in 1950 zijn keuken aanpaste om door 
een vierkantig gat van in zijn keuken door die keukenmuur te kunnen 
projecteren in het lokaal erachter. Dit cinemazaaltje was voorheen een 
kippenkwekerij en ooit opgetrokken met betonplaten en met golfplaten 
erboven als dakbedekking. In de slag links van het huis was de ingang 
van de cinema.

Na de eerste jaren van (19)50 was het cafébaas Marcel Goetmae-
ker (°1905), gehuwd met Julia Servaes (°1919), die het café De 
Welkom openhield. 
Daarna was de uitbater Camiel Seghers (°Laarne, 9/11/1919, 
†Gent, 9/06/1990), in 1941 gehuwd met (Elvira) Elsa Au-
denaert (°Destelbergen, 15/01/1921, †Gent, (5/07/1978).  
In die tijd werd er in de meeste cinema’s tijdens de pauze voor 
muziek gezorgd. Hier speelde Elsa Audenaert op haar accordeon. 
Door een gebrek aan comfort was die cinema gedoemd om nog 
voor het einde van de jaren(19)50 te verdwijnen.

Firma Mees
De Destelbergse kermisaffiche van 1951 vermeldt dat er op 
dinsdag 17 juli om 22 uur een openlucht filmvertoning op het 
programma staat, verzorgd door de firma Mees van het Eenbeek-
einde.
Gustave Mees runde toen een Destelbergse firma voor Bioscoop-
uitrustingen en had een 30-tal werknemers in dienst aan de Den-
dermondesteenweg 28-30.

Kermisaffiche Destelbergen 1951,
Digitaal archief Louis Gevaert

Volgende maand:
Deel 2: Cinema in de Pastorijstraat

Louis Gevaert

Meer informatie in het tijdschrift 
Heemkundig Nieuws van de 
Heemkundige Kring De Oost-
Oudburg. Je kan nu lid worden 
voor het jaar 2023 voor de basi-
prijs van € 30,00 te storten op de 
rekening BE65 7370 3773 8396 
van de  Heemkundige Kring De 
Oost-Oudburg met de vermelding 
nieuw lid 2023. Je krijgt dan 4 
tijdschriften, een jaarboek (samen 
+/- 600 p.), plus enkele wande-
lingen en lezingen in de loop van 
het jaar die voor de leden gratis 
toegankelijk zijn.
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

Het decor was gevuld met allerlei plan-
ten, we hebben niet alle standjes geteld 
maar het waren er opnieuw heel veel. 
“Planten, boeken en kunstwerken verbin-
den ons” zei de gemeente als initiatief-
nemer vooraf om het evenement aan te 
kondigen. En het is dan ook aardig gelukt 
want even slenteren in het Reinaertpark 
levert een veelvoud aan nieuwe ideeën 
op. Er was een enorme keuze aan plan-
ten en die  krijgen vaak thuis een passend 
plekje in de eigen tuin.
Net als vorige jaren (vóór covid) was ook 
Tuinhier aanwezig met verse soep, Velt 
had goede tips, de gemeente had ook 
haar standjes, maar de meeste standhou-

Planten en boeken
zorgen voor veel publiek
in Reinaertpark
Naar jaarlijkse gewoonte had op 
de derde zondag van september 
de plantenbeurs plaats in het 
Reinaertpark. Het is een tof 
moment om heel wat publiek 
naar het park te krijgen, en dit 
keer was er aanvullend ook een 
boeken- en kunstmarkt. En ook 
het weer viel aardig mee, want 
het was een droge nazomerdag.

ders die aanwezig verkopen echt wel heel 
degelijke kwaliteit. Het zijn meestal geen 
professionele kwekers, maar wel liefheb-
bers met een ziel en passie voor de plan-
tenrijkdom. De keuze was heel groot, 
en dat ondanks een echt wel heel war-
me zomer. We denken dat veel mensen 
heel wat tips en raadgevingen hebben 
opgedaan, vooral om de biodiversiteit 
van hun tuin een fantastisch en kleur-

rijk najaar te geven. 
We moeten er ook 
niet teveel woor-
den over schrijven, 
want de parkdag is 
duidelijk een mooi 
initiatief. Zelfs de 
allerkleinsten kon-
den er terecht op 
het springkasteel, 
de schminkstand of 
keken naar het in-
sectenhotel. En dan 
was er nog de boe-
kenmarkt, waarbij 
de overschotjes van 
de plaatselijke bib, 
inbegrepen cd’s en 
dvd’s aan erg inte-

ressante prijzen over de toog gingen. In 
deze editie was er ook ruimte voor lokale 
kunstenaars, zodat we kunnen besluiten 
dat echt iedereen aan zijn trekken kwam. 
En de terrasjes zaten ook vaak vol… (D.D.)

Enkele beelden van de plantenbeurs 
in het Reinaertpark. (D.D.)

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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UW SPECIALIST VOOR
ALLE WILD EN GEVOGELTE JAN D’HAUWE

GROOT- EN KLEINHANDEL
Derde generatie !

SPECIALITEIT: WILDPASTEIEN !
Antwerpsesteenweg 384
9040 Sint-Amandsberg

T. 09-228 28 66

OPENINGSUREN:
donderdag 08u30-12u30 14u00-18u30
vrijdag 08u30-12u30 14u00-18u30
zaterdag 08u30-12u30 14u00-18u30
zondag 08u30-12u30

www.dhauwe.com

Waar begin vorige eeuw nog een hoef-
smid actief was, en later een hoeden-
maker startte de eerste generatie van 
de familie D’Hauwe rond 1940 met een 
beenhouwerij. Het was Jozef D’Hauwe 
die leverancier van lijsters werd voor 
een ‘notaris om de hoek’, en ook andere 
klanten, o.a. een gepensioneerde officier, 

aan die verkocht hij watersnippen aan 15 
frank ’t stuk.
Het waren de jaren dat dikwijls op ‘ille-
gale’ wijze nog wild werd verhandeld, 
via stropers (die eigenlijk wel bekend 
stonden voor hun duistere praktijken). 
Stilaan werd de toestand meer officieel 
en vanaf de jaren ‘50 kwamen de eerste 
echte ‘poeliers’ in het straatbeeld in het 
Gentse. Zo ook Marcel, de zoon van Jo-
zef, die zich specialiseerde in wild en ge-
vogelte. Hij specialiseerde zich in Brussel 
en Parijs en zo kreeg Huis D’Hauwe alom 
bekendheid in het Gentse. Kwartels, Pa-
trijzen, alles was te koop in grote open-
bare veilinghuizen.
In 1953 werd de winkel D’Hauwe aan de 
Antwerpsesteenweg geopend. Met suc-
ces. Van heinde en ver vonden de klan-
ten hun weg naar de poelier, de naam 
D’Hauwe werd een begrip in de streek. De 

na-oorlogse jaren werd 
het aanbod steeds be-
taalbaarder, ook voor 
de gewone werkman, 
daar waar het vroeger 
eerder elitair was.

Nu, bijna 70 jaar later, 
baten Jan D’Hauwe en zijn echtgenote 
Katrien de winkel uit, als derde genera-
tie. Met steeds strengere regels van voed-
selagentschap, HACCP, is het er zeker niet 
makkelijker op geworden, maar een stiel-
man blijft gaan voor zijn product.

Hou je van een goed stukje wild en vers 
gevogelte, bij D’Hauwe kan je terecht 
voor kwaliteitsvolle producten zoals 
Frans en inlands gevogelte, bosduif en 
patrijzen, hert, everzwijn enz. Ook op za-
terdag en zondag kan je terecht voor een 
lekker gebakken kipje op bestelling. 

Specialiteit van het huis, al dikwijls be-
kroond met ere-prijzen: huisbereide wild-
pasteien. Wij kregen een ‘proevertje’ mee 
en kunnen het beamen, dit is topkwali-
teit. – J.C.

Jan D’Hauwe
Antwerpsesteenweg 384
Sint-Amandsberg
Telefoon 09-228 28 36 

De winkel is open donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 8u30 tot 12u30 en 
14u00 tot 18u30. Op zondag enkel in de 
voormiddag.

UNIEK IN DE STREEK

Wildhandel D’Hauwe,
uw specialist voor alle wild en gevogelte

De eerste zes waren sowieso al bekende namen 
in de showbizz, de twee laatst genoemden léken 
nobele onbekenden. Beiden werden echter door 
de kijkers al gauw ontmaskerd als Tom Dice en 
Kato, zijnde The Starlings; hij werd mooi zesde 
op het Eurosongfestival in 2010, met ‘Me And 
My Guitar’, en zij eindigde als tweede in Idool 
2011.  Ze timmerden elk apart aan een muzikale 
weg, zonder veel ophef, maar dat veranderde 
op slag toen ze enkele jaren geleden een lief-
deskoppel werden en hun krachten bundelden 
als The Starlings; en hoe ! Aflevering na afleve-
ring verbluften ze hun muzikale LvM-collega’s 
en de tv-kijkers met wondermooie versies van 
heel diverse nummers. Deze 6+1 covers werden, 
aangevuld met 7 eigen songs, verwerkt tot hun 
eerste CD ‘Don’t Look Back’ (2020), een mooi de-
buutalbum. 

The Starlings: top-duo !
De alom gekende VTM-reeks ‘Liefde voor Muziek’ werd in 2020 vorm 
gegeven door André Hazes, Gene Thomas, Sean Dhondt, Karen Damen, 
Regi, Peter Vanlaet, én Tom Eeckhout en Kato Callebaut.

De Starlings gaven in januari 2020 een 
optreden voor Kiwanis Destelbergen.
(foto: Archief Wegwijs)

Twee jaar later kwam er al een nog beter ver-
volg: ‘Seaside’.  Dit tweede album is slechts 35.04 
minuten lang, maar deze tijd wordt uitgesmeerd 
over tien zelfgeschreven luisterliedjes, met als 
handelsmerk een wondere harmonie tussen hun 
beide stemmen. De stembanden van Tom laten 
een eigen geluid horen, en het stemgeluid van 
Kato lijkt op de stemmen van Birdy en de blonde 
van ABBA. Tom speelt gitaar en Kato piano. Het 
eerste nummer ‘Seaside’ begint al sterk, doet 
denken aan muziek van The War On Drugs, en 
gebruikt het geluid van de zee om de juiste sfeer 
te scheppen. De andere negen nummers hou-
den het midden tussen Milow, Hooverphonic en 
Birdy.  Mooie referenties,  zeggen we dan.  Toon 
Vlerick van Absynthe Minded speelt gitaar als si-
dekick van Tom en dat komt de kwaliteit alleen 
maar ten goede. Dit is een ijzersterk album, want 

gespekt met alleen maar mooie melodieën en 
geen noot te veel of te weinig gespeeld . 
We durven dromen van een mooie Belgische af-
fiche nabij de Durme, begin augustus 2023 : The 
Starlings/Absynthe Minded/Milow/Admiral Free-
bee ! Waarom niet ?  (Het moet niet altijd De 
Kreuners/Bart Peeters/Clouseau/Hooverphonic 
zijn.) Hallo, Lokerse Feesten ?  Er wordt in België 
al jarenlang verdomd goeie muziek gemaakt !  

Kippenvelnummer: ‘Gold’ (album ‘Seaside’, 2022)

Henry Trebellac
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19/11 20/11(18u) 24/11
25/11 26/11 27/11(18u)
01/12 02/12 03/12 

info & tickets
www.tschat.be
0468 335 532
(op werkdagen van 14 tot 19u.)

Magerstraat 78 - 9070 Heusden

God
slachting

van
De

de

Zuurzoete komedie  
van Yasmina Reza

Regie: Roeland de Trazegnies

affiche_tschat_godvandeslachting_2022.indd   1 6/09/2022   16:05

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

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

Heusdenmarkt wordt
een ochtendmarkt
Vanaf maandag 31 oktober wijzigen de 
uren van de maandagmarkt in Heusden. 
Vanaf dan kun je je wekelijkse bood-
schappen doen op Heusdendorp vanaf 
8 uur tot 13 uur.
Deze wijziging komt er na een gron-
dige evaluatie en na afstemming met 
de marktkramers n.a.v. het eenjarig be-
staan van de markt. In januari vond al 
een eerste tussentijdse evaluatie plaats 
en toen werd beslist om de uren onge-
wijzigd te laten en een nieuwe evaluatie 
te maken op het einde van de zomer, en 
dat is nu gebeurd. “We stellen vast dat 
het aantal bezoekers na de middag laag 
blijft. ‘s Morgens daarentegen wanneer 
de kramen aan het opzetten zijn, zijn er 
wel al bezoekers aanwezig op het dorps-
plein” stelt schepen Wim Raman. “Ook 
voor het aantrekken van bijkomende 
marktkramen blijken de huidige uren 
vooral een obstakel te zijn”, benadrukt 
de schepen. Daarom werd beslist om de 
uren van Heusdenmarkt te wijzigen van 
8u tot 13u (nieuwe uren). 
Om deze wijziging feestelijk in te zetten 
en het eenjarig bestaan van Heusden-
markt te vieren, zullen de marktkramers 
op maandag 31 oktober de bezoekers 
een extraatje aanbieden. Het bestuur 
hoopt met deze bijsturing de markt niet 
alleen te bestendigen maar ook nieuw 
leven in te blazen en zowel bijkomende 
marktkramers als nieuwe bezoekers aan 
te trekken.
Als bezoeker kun je nog steeds beroep 
doen op de marktbus. De shuttlebus 
brengt je vanaf drie haltes (pleintje Ver-
enigde Natieslaan, carpoolparking R4 en 
dienstencentrum De Reinaert) vlot en 
veilig naar de markt en terug. De markt-
bus rijdt op afroep (zoals een belbus). Bel 
ten laatste op vrijdag naar 09- 235.07.20 
om een rit aan te vragen. De marktbus is 
volledig gratis. – (D.D.)

Arno Claeys wordt
profwielrenner
Arno Claeys heeft een 
aanbieding op zak om 
vanaf 1 januari profwiel-
renner te worden bij 
Sport Vlaanderen-Baloi-
se. Hij mag een contract 
van twee jaar ondertekenen (2023-24).
De laatste drie jaar was Claeys belofte bij 
Team Elevate/Home Solution Soenens, 
net als dorpsgenoot Siebe Deweirdt. 
Deze laatste gaat volgend jaar voor 
een andere ploeg rijden. Arno Claeys is 
de jongere broer van Dimitri Claeys die 
volgend seizoen sportbestuurder zal 
worden bij zijn huidige ploeg Intermar-
ché-Wanty-Gobert. – (D.D.)
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PARTHENON RICHT IN
ZATERDAG 5 NOVEMBER 

om 20 uur (deuren 19 uur)

Veldekensstraat 64, Destelbergen

Pascal Platel
VERTEDERNADERMIJ

Een voorstelling over de ‘Amai, wat 
een kieken’liefdesmomenten in een 
mens zijn bestaan en de verwoede 

pogingen van anderen om je er 
overheen te krijgen.

Een boeiende avond !

Leden: 15 euro p.p..
Gasten 25 euro p.p.
Kassa: 30 euro p.p.

Inschrijven en storten
vóór 20 oktober 

op BE 84 2900 2354 5759,
met vermelding 

van uw naam + ‘platel’

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

WAT ALS WE
OP EEN DAG
ALLES ZOUDEN HERGEBRUIKEN?

Geslaagde
dansnamiddag 
S-Plus
Na Coronatijd waren we blij 
dat we onze leden van S-Plus 
konden verwelkomen op onze 
dansnamiddag op 26 september 
laatstleden.

120 senioren van Destelbergen/
Heusden en randgemeenten 
zakten af naar het JGC. We mo-
gen wel spreken van een suc-
ces. Elkaar terug veilig ontmoeten na de 
Coranajaren was leuk!
“De Zingende ober” zorgde opnieuw 
voor muziek en zang. Het was niet de eer-
ste keer dat we hem hadden en opnieuw 

was het zeer goed. Vol-
gens de grote meerder-
heid van de mensen voor 
herhaling vatbaar. 

Ook mochten we voor het eerst onze 
schepen van ‘senioren’ van 
harte begroeten, waarvoor 
dank. Het doet altijd deugd 
dat dergelijke initiatieven ge-
steund worden. Ook Wegwijs 
bracht een ‘blitzbezoekje’.

Het ziet er naar uit dat we 
onze jaarlijkse dansnamiddag 
opnieuw kunnen verder zet-
ten. De toon is gezet voor de 
komende jaren.

Bedankt allemaal voor jullie 
aanwezigheid.

Team S-PLus
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

  

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

              Allerheiligen
Chrysanten in pot, schaal
 of bloembak verkrijgbaar

                                            Promo tem 29/10
                                     Bleekwater Forever 18° 5l
                                                     2 + 1 gratis
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  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

Kristof Vercruyssen

zaakvoerder - webstrateeg

Inclusief opleiding en onbeperkte support

Kristof Vercruyssen

zaakvoerder - webstrateeg

Inclusief opleiding en onbeperkte support

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
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

GRATIS PLAATSING
VAN UW NIEUWE 
AUTOBATTERIJ*

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" 09/251.56.68
# info@garagejv.be  - www.garagejv.be

*Gratis plaatsing bij aankoop van een nieuwe autobatterij. Geldig t.e.m. 30/11/2022 op vertoon van deze advertentie.

Vanaf nu kan je ook oudere edities van Wegwijs & Attentie 
digitaal bekijken op onze vernieuwde website

onder de rubriek ‘archief’.
Met dank aan onze webmaster ‘Hepto’ uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

v.u. Jan Callebert
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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

www.dewegwijs.be
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Charles Coppens leefde dan wel in een an-
dere jaartelling, hij was toch zijn tijd ver voor-
uit. Hij was wel de eerste burgemeester die 
Heusden en Melle bijeenbracht. Maar door 
de fusieperikelen waarbij de huidige burge-
meester van Melle, Dirk De Maeseneer, geen 
gehoor kreeg bij burgemeester Elsie Sierens, 
zal Charles Coppens een unicum blijven in 
onze dorpsgeschiedenis. Jonkheer Coppens 
is wel degelijk de enige burgemeester die 
gelijktijdig burgemeester was van Heusden 
en Melle (periode 1829-1830). Zijn beeltenis 
hangt als eerste in de trappenzaal van het 
gemeentehuis in Destelbergen. Leest u maar 
eens mee, want Charles Coppens was een 
heel belangrijk figuur die een opmerkelijk 
spoor naliet in de Belgische geschiedenis.
In de trappenzaal van het gemeentehuis in 
Destelbergen hangen overigens op één na 
alle foto’s van de burgemeesters die Heusden 
en Destelbergen ooit heeft gekend. Daar is 
duidelijk werk van gemaakt door voormalig 
ambtenaar Marc Imschoot, op vraag van toen 
nog burgemeester Roger Gijselinck (begin 
jaren ’90 van vorige eeuw). Toen ik al hun 
verhalen had gelezen, was ik verrast door 
het feit dat de allereerste burgemeester van 
Heusden, in de periode dat België nog niet 
eens bestond, ook gelijktijdig burgemeester 
was van Melle, nl. 30 november 1829 tot 12 
november 1830!. De specifieke reden dat 
hij burgemeester kon worden van beide ge-
meenten heb ik bij toeval gevonden in het 
bewind der Verenigde Nederlanden. Na het 
Directoire met Napoleon, was wat nu België 
is een onderdeel van de Verenigde Neder-
landen met aan het hoofd koning Willem I. 
Gemeenten die minder dan tweeduizend 
inwoners hadden werden toen bestuurlijk 
samengevoegd, al bleef de naam afzonder-
lijk bestaan. Heusden had in 1815 zelfs maar 
1685 inwoners, in 1829 telde Heusden 1785 

Het verhaal van Baron Charles Coppens (1796-1874)

Eerste burgemeester van Heusden was ook burgemeester van Melle
Het verhaal van wijlen Charles (Karel) Coppens (°1796-†1874), de eerste 
burgemeester van Heusden, zal bij veel mensen wellicht geen belletje doen 
rinkelen. Je moet al vertrouwd zijn met heemkunde en gespecialiseerde 
tijdschriften om zijn verhaal te kennen. De loopbaan van Charles (Karel) 
Coppens is nochtans heel ongebruikelijk en maakt toch een groot deel uit 
van onze geschiedenis. Zijn verhaal kon wel eens een hint geweest zijn naar 
een eventuele fusie tussen Heusden (nu Destelbergen) en Melle.

zielen, en pas in 1840 telde het er 2135. Melle 
had in 1830 exact 1938 inwoners, in 1816 was 
dat nog maar 1531! De cijfers werden gevon-
den door heemkundige Louis Gevaert in de 
Wegwijzer van Gent 1825-1829-1839. Maar of 
dat alleen de reden was weten we nu ook wel 
niet, want Charles Coppens was opgegroeid 
in Heusden, waar zijn vader Emmanuel Cop-
pens het kasteel Heusden (Veerdreef 2-4) had 
gekocht op het einde van de 18de eeuw van 
Judocus Morel. Charles was de enige zoon 
van Emmanuel Coppens die interesse had in 
landbouweconomie. Maar zoon Charles zou 
vooral in Gent, naam maken. Hij was am-
per 18 jaar toen hij al bevorderd werd tot 
kapitein van de Gentse Burgerwacht en in 
hetzelfde woelige jaar 1814 werd hij onderse-
cretaris van de Commissie tot Organisatie van 
de Provincie Oost-Vlaanderen. In 1824 werd 
hij in Amsterdam door Koning Willem I tot 
de adel verheven als Baron. Ook zijn voorou-
ders waren van adel en dus Baron, maar die 
titel was niet overdraagbaar. Een grootvader, 
Karel-Ferdinand Coppens werd in 1766 door 
een adelbrief van keizerin Maria-Theresia van 
Oostenrijk al de titel van Baron toegekend. 
Het gaat hier dus duidelijk om een adellijke 
familie, waaraan ook veel eigendommen 
konden gelinkt worden. Charles Coppens zelf 
liet in Melle o.m. het kasteel Zwaanhoek bou-
wen.
Op 22-jarige leeftijd huwde hij met de we-
duwe van zijn oom Arnold Coppens (jongere 
broer van zijn vader), Rose Kervijn (44 jaar 
oud) die toen al  vier kinderen had, en dui-
delijk ook wat bezittingen en eigendommen 
bezat. Rose Kervijn was de dochter van de 
heer van Oud-Mooreghem en Grootenhaege, 
een heel belangrijke familie. Charles Coppens 
werd op 22-jarige leeftijd dus stiefvader van 
Rosalie (21), Theodoor (20), Prosper (17) en 
Edmond (15 jaar) Coppens, die dus hun ko-

zijn als stiefvader kregen. Belangrijk detail 
Charles Coppens was niet meerderjarig om te 
huwen en kreeg daarvoor goedkeuring van 
zijn vader en de familie Kervijn. We gaan niet 
in detail treden, maar later blijkt dat Charles 
Coppens als groot-grondeigenaar en cijns-
plichtige (o.a. 40 hectare in Heusden en 18 
hectare in Melle) iemand met financieel aan-
zien en/of eigendommen was. Er kan dus van 
een verstandshuwelijk gesproken worden, in-
begrepen het behoud van de bezittingen. In 
die periode was dat een normale zaak.
Charles Coppens stamde dus af van een rijke 
en adellijke familie en werd ook vooral in Gent 
gewaardeerd. In de periode dat Fransgezinde 
separatisten in Brussel rellen organiseerden 
die zouden uitmonden in de afscheiding van 
Nederland en het ontstaan van België, was 
Charles Coppens actief bij de Gentse Schut-
terij (de voorloper van de Burgerwacht) op-
gericht. Drie bataljons maakten er deel van 
uit, ieder bataljon werd aangevoerd door een 
luitenant-kolonel en telde drie kompagnieën. 
Hun kolonel kozen ze zelf en dat werd dan 
Charles Coppens. In Gent bleef het op 24 au-
gustus 1830 rustig want men vierde nog het 
naamfeest van Koning Willem I. Daags na-
dien zou na de opvoering van de opera “de 

In de trappenhal van het gemeentehuis 
hangen de foto’s van de burgemeesters. 
(repro D.D.)

Een zelf ingekleurde foto van de eerste 
burgemeester van Heusden (en Melle). 
(repro D.D.)

Een zicht op het kasteel Heusden (nu kasteel 
de Richelle) waar Charles Coppens opgroeide.  
(repro D.D.)
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Stomme van Portici” in de Muntschouwburg in 
Brussel  de burgerij rellen organiseren. Maar 
één maand later verjagen de patriotten defini-
tief het Nederlandse leger uit Brussel en rich-
ten het Voorlopige Bewind op. Die wind waait 
ook naar Gent en Oost-Vlaanderen, waar de 
Gentse burgemeester Van Crombrugghe moet 
kiezen tussen trouw blijven aan de éénheid 
met Nederland of aansluiten bij Brussel dat 
voor onafhankelijkheid strijdt.
Op 1 oktober ’s avonds vergaderen in Gent 
een vijftigtal revolutiegezinde gegoede jon-
gemannen met de bedoeling een soort keur-
groep te vormen die opkomt voor de “goede” 
zaak. Als woordvoerder kiezen ze Charles 
Coppens. De volgende dag stappen ze naar 
het Gentse stadsbestuur en eisen ze de erken-
ning van het Voorlopig Bewind door de stad, 
en het hijsen van de “driekleur”. Ze stellen de 
Burgerwacht aan om orde en rust te bewaren, 
later met Kolonel Charles Coppens als com-
mandant. In Gent was men overwegend Oran-
jegezind weten we uit de geschiedenis, maar 
uiteindelijk zal men later moeten buigen om 
het Belgisch Bewind te doen aanvaarden. We 
gaan hier niet in detail, want tot twee keer 
toe kozen de Gentenaars voor Oranje, maar 
dat werd telkens vernietigd vanuit Brussel dat 
druk zette met het Frans-Belgisch Legioen, 
een samenraapsel van beroepsrevolutionai-
ren, avonturiers en bandieten onder de lei-
ding van de Burggraaf de Ponté Coulant.
We gaan meteen even snel over naar de peri-
ode nadien, want uiteindelijk zal er gekozen 
worden voor een onafhankelijk België met 
een Koning. In Gent ontstonden toen twee 
onverzoenlijke partijen: de Oranjegezinden 
die zich verenigden in de “Société des Amis 
de l’ordre et dus Repos publique” onder lei-
ding van Metdepenningen en de voorstan-
ders van de onafhankelijkheid die de “Société 
Patriotique” stichtten. Eén van hun leiders 
was opnieuw Charles Coppens, hij behoorde 
tot de trouwste volgelingen en verdedigers 
van de politiek van het Voorlopig Bewind. 
Maar op 28 oktober wonnen de Orangisten 
de gemeenteverkiezing in Gent. Coppens en 
commandant Van De Poele, het hoofd van de 
sapeur-pompiers waren toen naar Antwer-
pen om er te gaan strijden samen met het 
Brussels-Frans legertje tegen het verhakkelde 
en ontregeld Nederlands leger.
Op 4 november werden de tweehonderd le-
den van het Nationaal Congres gekozen. De 
patriotten haalden vooral door de kiezers 
uit het platteland, en voornamelijk priesters 
en notabelen, de meerderheid. Ook Charles 
Coppens werd verkozen in het Nationaal 
Congres. Daar werd de verkiezing van de 
Gentse gemeenteraad vernietigd, maar op 15 
december behaalden de Orangisten opnieuw 
een klinkende overwinning in Gent. Om een 
eind te maken aan de Gentse rebellie, onthief 

het Nationaal Congres de Gentse gemeente-
raad van zijn bevoegdheden, en benoemde 
in haar plaats een “Comité de Sûreté Publi-
que” van 11 leden geleid door Charles Cop-
pens. Hij had dan de macht en bevoegdheid 
van een burgemeester.
In het Nationaal Congres zal men dan kiezen 
voor een nieuwe Koning. Coppens kiest voor 
de kandidatuur van de hertog van Nemours, 
zoon van de Franse koning Louis-Philippe. 
Maar Louis-Philippe weigert na een Engels 
veto. Coppens stemt voor Felix de Mérode 
als kandidaat voor het regentschap, maar het 
Congres kiest voor Surlet de Chokier als regent. 
Wanneer het Congres stemt voor het toeken-
nen van het koningschap aan Leopold van Sak-
sen Coburg-Gotha onthoudt Charles Coppens 
zich. Hij stemt ook tegen het goedkeuren van 
de XVIII artikelen waarbij de grenzen worden 
vastgelegd van de nieuwe staat en België door 
de Mogendheden wordt erkend.

“DAPPERE COPPENS”
Coppens is dan volksvertegenwoordiger tot 
in 1833. Als voorzitter van het “Comité voor 
Openbare Veiligheid mag hij op 18 juli 1831 
Koning Leopold I verwelkomen in Gent. La-
ter zal hij aan het hoofd staan van het ver-
drijven van de Nederlanders bij het gevecht 
bij het fortje van Strobrugge (Maldegem en 
Oostburg). Omdat zijn soldaten op de vlucht 
slaan, haalt hij zijn epauletten van zijn uni-
form en gaat in de strijd voorop, waardoor 
zijn mannen van de Burgerwacht toch nog 
terugkeren en samen de strijd winnen. In de 
‘Gazette van Gent’ spreekt men lof over het 
dapper gedrag van Kolonel Coppens. Voor 
zijn moedig optreden als opperbevelhebber 
te Strobrugge kreeg Charles Coppens een 
eredegen van de Stad Gent.
Charles Coppens zal een tweede keer bur-
gemeester worden van Heusden 1832-1835, 
maar trekt zich dan terug uit de politiek en 
uit Heusden. Hij vindt een nieuwe uitdaging 
in de ontginning van de heide rond Geel (pro-
vincie Antwerpen). Landbouweconomie inte-
resseert hem via zijn vader meer dan politiek, 
dat is dan wel duidelijk. Hij woont dan nog 
in Gent (Koophandelsplein) en zal veel jaren 
later nog verhuizen naar Sint-Joost-ten-Node. 
Maar hij is van huize uit en door zijn huwelijk 
met Rosalie Kervyn zodanig rijk dat hij daar 
in de streek van Geel enorm veel gronden 
opkoopt, die hij omzet in landbouwgrond. 
Bij die activiteiten raakt hij echt bevriend met 
Leopold I, die net hetzelfde doet in Retie. Ze 
werken samen rond de ontginning van de 
heide in de streek van Geel, meer bepaald 
Ten Aard (Coppens) en Retie (Leopold I). In de 
streek worden ze echt buren maar ook vrien-
den. Leopold I verheft zijn vriend Charles Cop-
pens tot Ridder in de Leopoldsorde en later 
krijgt hij ook nog het IJzeren Kruis opgespeld.
Charles Coppens vertoeft vaak in de streek 
van Geel als hij zijn landbouwgronden gaat 
prospecteren en overnacht dan vaak in de 
afspanning “De Schild van Turnhout”. In de 
streek verdenkt men hem van een verhou-
ding met de mooie Theresia Janssens, de 
echtgenote van Melchior Wouters de uitbater 
van voornoemde afspanning. Maar daar zijn 
geen bewijzen van, misschien was het zelfs 
kwaadsprekerij over een te rijke baron en 
een gewone vrouw. Theresia Janssens krijgt 
wel een een tweede zoontje Karel Maria Jo-

De grafheuvel in Ten Aard in 
Geel. (repro D.D.)

Het graf op de heuvel.  (repro D.D.)

zef Wouters. Dat voedt enigszins de geruch-
ten. In 1852 zal Melchior Wouters overlijden. 
Later zal ook de echtgenote van Charles Cop-
pens, Rosalie Kervyn dus (wel 22 jaar ouder 
dan Charles), overlijden in 1855. En Charles en 
Theresia huwen negen maanden later onder 
grote belangstelling in de Sint-Amanduskerk 
van Geel in datzelfde jaar 1855. Het is een 
mooi huwelijk… maar voor de familie iets te 
vroeg na de rouwperiode!
Charles Coppens zal in Sint-Joost-ten-Node 
overlijden op 26 november 1874, maar on-
geveer één week voor zijn overlijden zal hij 
Karel Wouters adopteren als zijn zoon. Die 
droeg voortaan de naam Karel Wouters-
Coppens, maar kreeg nooit de Baronstitel. 
Charles Coppens zelf liet in zijn testament op-
nemen dat hij begraven wilde worden in Ten 
Aard in Geel. Daar prijkt nu zijn grafheuvel, 
inmiddels erkend als erfgoed. De site is in-
middels ook gekend omdat vleermuizen zich 
daar hebben genesteld.
In Heusden, dat nochtans zo belangrijk was 
is er geen echte herinnering meer aan hem, 
zelfs een straatnaam ontbreekt. In het fami-
liearchief van Coppens vinden we geen pa-
pieren meer die afkomstig zijn van Charles 
(Karel) Coppens, wat er kan op wijzen dat hij 
ook gebroken had met zijn eigen familiele-
den. De kinderen van Rosalie Kervyn hadden 
voordien al hun erfenis opgeëist, waardoor 
hij gronden moest verkopen in Geel aan Ko-
ning Leopold I. 
In de traphal van ons gemeentehuis hangt 
wel nog een foto als aandenken aan welis-
waar een heel belangrijk inwoner. Het is de 
eerste die je ziet hangen… misschien wel de 
belangrijkste burgemeester in onze geschie-
denis.  
Met dank aan de heemkundigen Chris De 
Permentier (Heusden), Marieke Verbeke 
(Gent), Jan Olsen (Melle), Louis Gevaert (Des-
telbergen), August De Baets (Melle), Sylvain 
De Rocker (Heusden) en Karel Van Wesemael-
Wuyts (Geel) voor hun inbreng, nadat ik zelf 
ook alles even had opgezocht en pas nadien 
hun werken heb gevonden. 

Manu Debruyne
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Na een testfase eind september gaat de lokale Politie van de 
Politiezone Rhode & Schelde in de toekomst mogelijk gebruik-
maken van bodycams. De wetgeving laat de politie toe om de 
bodycam in te zetten voor beeldopnames in omstandigheden 
die door de wet zijn bepaald. De bodycam is te beschouwen 
als een mobiele camera die op een zichtbare wijze wordt ge-
bruikt. Met de aankondiging is het ook meteen zo dat de be-
volking geïnformeerd is dat het gebruik is toegestaan. Volgens 
korpschef Yves Asselman van de PZ Rhode & Schelde is met die 
beelden nadien geen discussie meer mogelijk. Dat kan in het 
voordeel van de burger zijn, maar ook in het voordeel van de 
politie”.
Het gebruik van bodycams moet vooral gezien worden om po-
litiemensen te beschermen tegen geweld. In grote steden als 
Brussel, Antwerpen en Gent wordt al volop met bodycams ge-
werkt, in kleinere gemeenten is dat nog niet zo ingeburgerd. 
Kleinere politiezones zitten nog vaak in een testfase om met 
de bodycams te werken, vandaar dus de testperiode die eind 
september werd ingevoerd. Met de beelden die toen werden 
gemaakt als oefening heeft men nadien niks meer gedaan, 
het was duidelijk een proefperiode om te leren werken met 
de bodycams. Uiteraard is het zo dat bodycams alleen gebruikt 
worden bij eventuele zware incidenten. Zeg maar als er bedrei-
gingen zijn of er mogelijks klappen kunnen vallen. Politieman-
nen met een bodycam moeten dat ook meteen laten weten dat 
van de camera zal gebruik gemaakt worden. Met de beelden 
kan er niet gesjoemeld worden, want er zijn strenge regels. 
Vandaar ook dat alles werd geoefend. In de toekomst kunnen 
beelden uiteraard bewaard worden zo lang dat nodig is voor 
het onderzoek. De beelden van de testfase werden evenwel al 
na acht dagen automatisch gewist. 
Wanneer de PZ Rhode & Schelde de bodycams effectief zal ko-
pen en inzetten is nog even koffiedik kijken, maar het staat wel 
op termijn op de planning. Men wisselt ook ervaring uit met 
andere korpsen en zal ook de eigen testfase evalueren verne-
men we. – (D.D.)

(©Fed. Politie)

Lokale 
Politie gaat 
gebruikmaken 
van bodycams

	

									

	

	

	

	

	

	

																																				Topics	in	de	urologie	
		
dinsdag	15	november	om	19u30	

Uroloog	Dr.	Ronny	Roelandt	komt	spreken	over	urologische	klachten.	

Naarmate	we	ouder	worden	kunnen	zich	een	aantal	urologische		

klachten	ontwikkelen.																																																																																																																																																					
Wat	kunnen	we	doen	ter	preventie?		

Hoe	kunnen	we	deze	klachten	behandelen?	

Wie	is	Dr.	Ronny	Roelandt?	

Hij	heeft	zijn	humaniora	gedaan	in	het	college	in	Wetteren.																																																																																																																																																																																																							
Studeerde	geneeskunde	aan	Universiteit	Gent.	Is	met	grootste	onderscheiding	afgestudeerd.																																																																																																																																		
Daarna	nog	6	jaar	specialisatie	urologie	bij	professor	Walter	De	Sy	gevolgd.																																																																																																																																																																											
In	september	1987	gestart	als	uroloog	in	Wetteren	en	Deinze.																																																																																																																																																																																																		
Sedert	de	fusie	van	van	het	ziekenhuis	in	Wetteren	met	ASZ	Aalst	is	hij	werkzaam	op	de	
campus	Wetteren	en	Geraardsbergen.	

Waar:	Dienstencentrum	Heusden,		

Heusdendorp	2	te	9070	Destelbergen/Heusden,	om	19u30.																																																																														

	Prijs:		€	8	voor	leden	en	partners,	€	12	voor	niet-leden																																									

Inschrijven:	door	overschrijving	op	de	rekening	van	Markant	Destelbergen/Heusden	met	
vermelding		“Urologie”	en	je	“naam	”.		BE	82	4494	6074	9168	

Iedereen	welkom.	Drankje	inbegrepen	

Enkel	na	betaling	is	de	inschrijving	definitief.				

Meer	info:	erna_schepens@skynet.be					tel.:	093558649																										 									 																		.	
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Siësta te Durbuy–Barvaux     www.chaletsiesta.be    0476 84 68 51 

 
Sfeervol ingericht Betaalbaar door de particuliere verhuur 

In de bosrijke Belgische Ardennen : rustig en centraal gelegen 

Ëen comfortabel vakantiehuis voor 6 personen 

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

 

Terecht voordeliger  :  geen administratiekosten van de verhuursite  !! 
Laat gerust je vakantiedata weten. Ik bezorg je een allerbeste prijs. 

 

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

FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR  NA EEN TELEFOONTJE !! 

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

Het is vermoedelijk een Dubbele Belle-
fleur, mogelijks een Delbare, want Katrijn 
kocht de appelboom niet, die stond er 
al in de tuin toen men er kwam wonen. 
Al jaren geeft de appelboom flink wat 
vruchten. Vier jaar geleden heeft Katrijn 
de placenta van de jongste dochter, Jin-
the Orie Obilagwa onder de boom ge-
plant. En nu bracht de boom het gezin 
een mégagrote appel die dus 938 gram 
weegt. De meeste andere exemplaren 
zijn ook vrij groot. “We zijn benieuwd 
hoe groot de appels volgend jaar gaan 

Mégagrote appel van 938 gram!
In normale omstandigheden heb je vier appels in 1 kg. Maar in het gezin 
bij Katrijn Van Laere en echtgenoot Obilagwa in de Kleingentstraat in 
Destelbergen, hebben ze appels die mégagroot zijn. Een van die appels heeft 
een gewicht van 938 gram, dus net geen kilogram.

worden, want misschien speelt de warme 
zomer ook wel een rol in de groei”, denkt 
Katrijn.
Wij vroegen uitleg aan Koen Raevens van 
Tectura Tuinbouwschool in Melle voor 
wat uitleg over die mégagrote appel. “De 
Dubbele Bellefleur is een zeer oud ras dat 
grote vruchten geeft. De grondkleur is 
groen en kent een rode blos. De appel is 
gemiddeld breder dan hoog. Het vrucht-
vlees geelachtig. De schil is vrij glad en 
blinkend, het is een goede eetappel en hij 

kan even goed verwerkt worden. De pluk 
situeert zich in september - begin oktober 
en zonder bewaring (koelcel) is hij consu-
meerbaar tot in november. In de koelcel 
verdraagt hij bewaring vrij goed. De ap-
pelboom vraagt om extern stuifmeel om 
tot een goede vruchtzetting te komen”, 
aldus de gespecialiseerde leerkracht.
Het moet in elk geval goede grond zijn 
daar in de Kleingentstraat, want twee 
jaar geleden had men daar al een trosje 
bananen aan een bananenboom. Dat be-
richt kwam toen ook in Wegwijs. Het kan 
natuurlijk allemaal te maken hebben met 
de klimaatopwarming, dat weten we dus 
niet. Navraag bij appelkwekers leert ons 
wel dat zo’n grote appel een uitzonde-
ring is. – (D.D.)

De appelboom 
en de mégagrote 
appel van 938 gr. 
(D.D.)



46                              Nr. 127 - November 20229070

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11beste
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…..

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Platina huwelijksgeluk met Alexis en Esther
Ja je leest het goed, Alexis de Ruijter (°1927 Antwerpen) en Es-
ther Denaegel (°1933 Ieper) zijn zeventig jaar gehuwd. Platina 
huwelijksgeluk zeg maar voor het koppel dat in Hovelingen in 
Heusden woont, en al een wonderbaarlijk leven heeft afgelegd. 
De jubilarissen leerden elkaar kennen in Ieper in 1951, waarna 
Alex kort daarna naar Kongo vertrok als gewest beheerder. De 
avontuurlijke Esther, toen 18 jaar volgde hem en op 23 oktober 
1952 trouwden ze. Het burgerlijk huwelijk had plaats in Oshwe 
en het kerkelijk huwelijk op een dagreis verder, deels in kamio-
net en deels in een prauw, in de missie van Taketa.
In Kongo werden Magda, Paul, Alex jr en Brigitte geboren in de 
afgelegen brousse dorpen.

Na 9 jaar vol avontuur kwamen ze terug naar België waar de 
jongste telgen Ignace en Anne het gezin vervolledigden. Na een 
kort verblijf in Antwerpen en Zomergem kwamen ze in 1962 in 
de Muizendries in Heusden terecht waar ze tot in 2019 gewoond 
hebben. Terug in België ging Alex nog aan de slag bij Bowater 
Philips tot aan zijn pensioen in 1987. Esther heeft als zelfstandi-
ge steeds gewerkt in de modewereld. Na hun pensioen konden 
ze uitgebreid genieten van hun familie, vrienden en hebben ze 
veel gereisd. Alex ging terug studeren aan de universiteit, voor 
het vak kunstgeschiedenis en Esther volgde in avondschool zo-
wel Italiaans als Portugees. Vandaag na 70 jaar huwelijk, 6 kin-
deren, 9 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen wonen ze nog 
steeds in Heusden, nu in Hovelingen samen met hun  jongste 
dochter Anne.

Op de foto staat de volledige familie. – (D.D.)

Diamanten jubileum voor Roland en Jeannine
Dit keer was er de ontvangst van een diamanten huwelijkspaar 
met een compleet verleden in het Eenbeekeinde. Eerste sche-
pen Wim Raman ook met roots in het Eenbeekeinde, kreeg de 
kans van collega Koen Van Hende om de loopbaan en de ge-
schiedenis van zestig jaar huwelijksgeluk van Roland en Jean-
nine te vertellen.

Daaruit leerden we dat Jeannine Van Moorleghem (84) de 
enige dochter was samen met vier broers van een landbou-
wersgezin uit de Eenbeekstraat. Echtgenoot Roland Erauw 
(83) woonde altijd en nu nog aan de Dendermondesteenweg, 
en had ook nog twee broers. Hij was actief bij de NMVB nu De 
Lijn samen met nog andere familieleden, en woonde ook nog 
een tijdje in een woning op de busstelplaats, ook al aan de 
Dendermondesteenweg. Het koppel huwde op 15 september 
1962, maar kende elkaar toen al drie jaar. Er waren ook leuke 
anekdotes zoals die keer toen Roland zogezegd motorpech 
had toen hij ’s morgensvroeg nog op het erf werd aangetrof-
fen. Duidelijk een smoes waar nog fijntjes om gelachen werd.

Het koppel was ook actief in het verenigingsleven: de kaart-
club en gebuurtekring van het Eenbeekeinde, Jeannine bij de 
KAV. Nu doen ze nog samen het huishouden en het werken in 
de tuin. De jubilarissen hebben met Kurt (1968) en Inge (1972) 
twee kinderen, maar inmiddels ook al vier volwassen klein-
dochters. Burgemeester en schepenen deelden tijdens de ont-
vangst de traditionele geschenken uit, waarna het glas werd 
geheven. – (D.D.)

Jubilea deze maand
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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

 

 
Ook zin om een Wonderwijsje te worden? 

Van harte welkom op onze rondleidingen: 
 

Zaterdag 19 november 2022 en zaterdag 11 februari 2023 
09:30  Centrumschool 

Kerkham 1 - 9070 Destelbergen 
11:00  Wijkschool Haenhout 

Haenhoutstraat 171 - 9070 Destelbergen 
 
 
 

 
 
 
 

Voor info: directie.vbwonderwijs@ksdh.be (09/228.44.70) 
 

Diamanten huwelijksjubileum
Taeldeman-Balliu
Zestig jaar huwelijksgeluk, het viel ook 
Christin Taeldeman en Blanche Balliu uit 
de Scheldelaan (Eenbeekeinde) te beurt. 
Christin (°1942) en Blanche (°1941) huw-
den in Gent op 6 oktober 1962 en gingen 
aan de kanten van Sint-Lucas wonen. Het 
echtpaar kreeg met Brigitte en Ariane 
twee dochters, maar trok toen naar het 
rustige Melle, waar ze een huis met een 
tuintje hadden om te ravotten. Pa Chris-
tin was vrachtwagenchauffeur van beroep 
en heeft bijna heel Europa gezien. Maar 
hij begon toch eerst thuis als helper in de 
bloemenzaak in de winkel in Steendam 
in Gent, waarna hij ook nog een tijdje 
beroepsmilitair was en dan overstapte 
als chauffeur naar Uco. Hij eindigde zijn 
carrière als buschauffeur in binnen en bui-
tenland, met vooral trips naar Engeland 
en Zwitserland. Blanche was zelfstandig 
kapster en ook een tijdlang huismoeder. 
Ze werkte ook een tijdje als productpro-
motor bij Aldi. In 1989 koopt het echtpaar 
een woning met tuin in Destelbergen waar 
ze blijven wonen tot in 2017, waarna ze 
opteren voor een appartement in de Resi-
dentie Scheldehof. De jubilarissen werden 
ontvangen door burgemeester Sierens en 
feestschepen Van Hende, en die overhan-
digden traditionele geschenken. (D.D.)

Maximum 60 personen.

Clubhuis Pius X 
Bredenakkerstraat 27,  Destelbergen.

Info: Mevr. Marleen Vergeylen,
tel. 09/228 80 29

of vergeylen.marleen@skynet.be

OP ZOEK NAAR EEN GESCHIKT
ZAALTJE VOOR PRIVEFEEST

OF VERGADERING? 
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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

In oktober 2020 is men bij de Zorgband 
officieel gestart met de afdeling voor 
personen met jongdementie in Zorgcen-
trum Lemberge. Initieel startte men met 
de uitbating van zes plaatsen. Sedert ja-
nuari 2021 is men uitgebreid naar de 12 
erkende woongelegenheden. De bewo-
ners met jongdementie verblijven op de 
afdeling Rietvijver. De focus van de afde-
ling ligt op leefgroepwerking. Onder be-
geleiding van een ergotherapeut en een 
orthopedagoog geeft een team van ver-
pleegkundigen en zorgkundigen passen-
de opvang en zorg aan deze bewoners. 
Gewoonten, hobby’s en interesses van de 
personen met jongdementie worden  ge-

Aandacht voor jongdementie bij Zorgband Leie & Schelde
Met de eerste steenlegging voor de bouw van een afdeling jongdementie 
in het Zorgcentrum Lemberge, pakt Zorgband Leie & Schelde uit met een 
mooi initiatief. Jongdementie is een niet te verwaarlozen item binnen de 
Zorgband waaraan al jaren wordt gewerkt. 

integreerd in de werking. 
“In de COVID periode was er wel tijdelijk 
leegstand. Maar we stellen ook vast dat 
een verblijf soms wordt uitgesteld omdat 
de afdeling voor personen met jongede-
mentie niet gescheiden is van de afde-
ling voor oudere personen met dementie. 
Momenteel wonen de bewoners met 
jongdementie immers samen met oude-
re hulpvragers. Daardoor komt de speci-
fieke werking niet ten volle tot zijn recht. 
Niettegenstaande zijn er heel veel mooie 
momenten geweest tussen alle bewoners 
onderling. 
“De collega’s hebben enorm hun best ge-
daan de afgelopen twee, bijna drie jaar. 

De eerste steen voor de nieuwbouw voor jongdementie 
werd begin september gelegd door voorzitter Egbert 
Lachaert. (©Zorgband)

Ondersteuning voor jonge personen 
met dementie en hun onmiddellijke 
omgeving is dan ook aangewezen. 
©www.onthoumens.be

En ze hebben dat ook gewoon echt goed 
gedaan”, weet een fiere directeur Gert-
Jan Andries te vertellen. Het was niet 
evident om zonder een aparte leefruim-
te voor de bewoners met jongdementie 
de juiste klemtonen te leggen in de wer-
king. Werken met deze doelgroep vraagt 
dan ook een heel andere aanpak. Met de 
nieuwbouw voorzien we een afgeschei-
den dag- en nachtgedeelte. De bewoners 
slapen in het oude gebouw en overdag 
spenderen ze hun tijd in een grote afge-
scheiden leefruimte in de nieuwbouw. Er 
wordt ook een keuken, een extra verga-
derzaal en een flat voorzien. Deze flat 
is bedoeld voor de mantelzorgers. Zo 
hebben ze de mogelijkheid om bij hun 
partner te verblijven bij eventuele moei-
lijkheden of om eens een weekend bij 
hun partner te kunnen vertoeven”, ver-
nemen we nog van Wendy Ponnet in een 
persmededeling van de Dienst adminis-
tratie en communicatie. 
Men spreekt van jongdementie wanneer 
de diagnose voor de leeftijd van 65 jaar 
is gesteld. Het ziekteproces van jongde-
mentie stelt iedereen die betrokken is 
zwaar op de proef. 
Zorgband Leie en Schelde baat vijf woon-
zorgcentra, verschillende lokale dien-
stencentra, dagverzorgingscentra en 
assistentieflats uit in de rand van Gent, 
o.m. in Destelbergen-Heusden. De orga-
nisatie heeft heel wat thuiszorgdiensten, 
die actief zijn bij kwetsbare doelgroepen 
in Laarne, Destelbergen, Merelbeke en 
Nazareth. Voorheen werden deze dien-
sten door OCMW besturen en de Provin-
cie Oost-Vlaanderen uitgebaat. – (D.D.)
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Rudy Ramont - zijn echte naam 
- was afkomstig van Oostakker 
en liep school op de Sint-Berna-
dettewijk. Als zesjarige volgde hij 
al notenleer en accordeon bij de 
Gentbrugse Accordeonclub. De 
groep was er toen actief in zaak 
Lunapark aan het Arsenaal. Daar-
na ging hij in de leer aan de Aca-
demie voor Muziek, Woord en 
Dans Omer Van Puyvelde. Zijn eerste live op-
treden ging door in café De Walput in Oos-
takker. Hij hield er meteen de formatie ‘Rudy 
Hammond’ boven de doopvont. Hij deed dat 
samen met zijn vroegere vriend-drummer 
Eric Dierickx uit de Hollenaarstraat. Door 
mond-aan-mondreclame en een assertieve 
veroveringstocht volgden al snel regelmatig 
optredens in de vroegere feestzaal Vooruit 
aan de Vrijdagmarkt. Eind de jaren zestig 
was er daar wekelijks bal op zaterdagavond 
en/of aperitief op zondagmorgen (‘Those 
were the days’). In 1974 kocht Rudy Ramont 
zijn eerste Hohner klankorgel, een elektri-
sche accordeon op voetsteun. Een jaar later 
gevolgd door een authentiek elektronisch 
orgel Elka. Op 18-jarige leeftijd had hij zijn 
eigen orkest The Apollo’s met o.m. drums, 
sax en gitaar.
Door de goede contacten met muzikaal fe-
nomeen Bobby Setter - alias Bobke Verelst 
uit De Pinte - kon hij met zijn band mee aan 
de slag op notoire trekpleisters als de ‘Shape’ 
in Bergen (Mons) en ‘Eden’ op de dijk van 
Blankenberge. Hij stichtte later opnieuw een 
orkest ‘The Rudy Hammond Band’ en liet zich 
o.m. begeleiden door Tony & Patrick Fakkel, 
gitarist Dan Ellery, Yvan Montrieux en een 
van zijn (huidige) zangeressen Christelle. In 
diezelfde periode leerde hij (overleden) Pat 
Remue en entertainer Fred Geirnaert kennen 
en trok er mee op de cabarettoer. In het mil-
lenniumjaar 2000 werd hij solo-muzikant én 
kok in vast dienstverband bij ‘Begonia-De-
monstratiereizen’ en begeleidde er tal van 
Vlaamse artiesten. Met een nieuwe stijl, een 
aparte sound, show en entertainment sloeg 
hij de weg van ‘Rudy Hammond & Blue La-
dies in. De toetsenist en het zangduo Chris-
telle (De Mulder) en Wendy (Satyn) waren 
veel gevraagd in binnen- en buitenland. Ze 
traden op met tal van bekende namen als 
Jackie Lafon, The Romeo’s, Salim Seghers, 
Garry Hagger, Natalia, Jason Bradley e.a. Met 
zijn synthesizer Tyros 5 Yamaha en zijn HK 
Audio versterking kon hij bogen op het bes-
te materiaal op de Hi-fimarkt. Het liet hem 
toe in zalen tot duizend toehoorders, mee te 
laten genieten van zijn Allround Show Com-
bination. Tijdens een ‘Gentsche Kerstspecial’ 
in december 2014 in zaal Sivi, Maïsstraat 
werd hij door een pak muzikale lotgenoten 
gehuldigd om zijn 45 jaar muzikale carrière. 
Rudy was in al die jaren ook een voorbeel-
dige kok, niet in het minst ook voor de min-
derbedeelden. Hij had ooit een restaurantje 
‘De Lantaarn’ in Oostakker, runde het ho-

Rudy Hammond liet vele muzikale harten kloppen…
Muzikant in hart en nieren, Rudy Hammond, is recent overleden. Tot in zijn laatste 
uren verwende hij nog, samen met zijn ‘Blue Ladies’, de plaatselijke OKRA afdeling 
in het Hotel de Lourdes. Hij stierf dus dichtbij zijn immer uitverkoren plek: het 
muziekpodium. Rudy was in juli nog entertainer op de Eenbeekeinde-kermis.

tel-restaurant De Perenboom in 
Moerbeke-Waas, was culinair ac-
tief in ‘t Rozenhof in Bassevelde,  
in parochiekring Sint-Godelieve 
en in de buurtkeuken, beiden in 
Wondelgem. Hij woonde in die 
deelgemeente en had er een ei-
gen opnamestudio.
Rudy Hammond & Blue Ladies 
zorgde recent nog op de maan-

dag van de Oogstfeesten vol overgave en 
muzikaal vuur voor denderende kermisam-
biance. Voor zijn hart het plots begaf, wa-
ren ze in het Hotel de Lourdes nog aan de 
slag voor de lokale OKRA afdeling. Een van 
zijn laatste nummers die dag was ‘Leef, als-
of het je laatste dag was’ van André Hazes. 

Het Gentse artiestenmilieu is  een muzikaal 
boegbeeld én een innemende volkse figuur 
en warme weldoener armer.      

Eric VAN LAECKE 
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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 !

Gezellige bar 11 1 4 4 8 12 4  5

 5 1 6 5 7 8 Fanatiek

11 1  5 5   Rustplekje in tuin

 12 4 1 4 6 4 7  Vakantievoertuig

 Volstrekt juist 5  4 12 8

Winterweer 6 10 1 2 8

6 10 10 1 1 4 4   Reserve

3 5 9 5 7 3   Al dooreen

Atleet 2 11 10 1 8 9 4 7

Keten  5 8 8  7 3

2  4 7 3  Kruipend dier

11  4 7 8 5 7 Begroeiing

6 5 1   5 7 5 7  Weg

Groot worden 10 11 3 1 10 5  5 7

3 5 1  7 3  Weinig, klein

3 5 1 5 6 5 7  Geharkt

Plantenvoeding 9 5 2 8

A R C A D E  Bogengalerij

Rijven H A R K E N

Hitte W A R M T E

 F L A N K E N  Zijkanten

 Drankrestje K L I K J E

Op geen enkele plaats N E R G E N S

  G R E N S  Buitenlijn

Goed gemaakt D E G E L I J K

V O O R B E E L D Model

Broos B R E E K B A A R

 Wat men drinkt D R A N K  

T E G E N S L A G  Onkans

Pol Callebert was in 1992 in drukkerij 
Het Volk aan zijn laatste werkjaar bezig 
en ging geregeld met zijn vrouw Dani-
ella meehelpen in het Clubhuis. Hij vond 

de tijd rijp om met een 
echt kampioenschap te 
beginnen. Elke maand 
nam hij daarvoor een 
verlofdag.
Zo gezegd, zo gedaan. 
Onmiddellijk sloten er 
26 kaarters aan en er 
werd een bestuurtje op-
gericht. Albert Van Wil-
derode, Raf Boghaert, 
Clara Valcke en een jaar 

Kaartclub The Whiskies:
30ste seizoen ! 
Reeds lang werd in het Clubhuis 
Pius X Eenbeekeinde, aan 
verscheidene tafels, het kaartspel 
wiezen beoefend.

later ook Jean De Boel, Walter Vormezee-
le en Daniël Bogaert waren de eerste be-
stuursleden, later kwam Oscar Hoeylaerts 
erbij. De vereniging werd The Whiskies 
genoemd en maakt sindsdien deel uit van 
de v.z.w. Parochiale Werken van het Een-
beekeinde.
Het eerste competitiejaar 1992-1993 
werd Gerard Verhelst kampioen, het 
kampioenschap 2021-2022 werd gewon-
nen door Walter Saveyn (foto). De eerste 
vijf van de einduitslag: 1. Walter Saveyn 
192 punten; 2. Jacques De Meester 180; 3. 
Lucien Van Peteghem 177; 4. Michel Van 
Laere 176; 5. Marleen Denert 172. 
Elk jaar sloten nieuwe liefhebbers aan, 
tot een hoogtepunt van 54 spelers werd 
bereikt. Na dertig jaar… zijn minstens 
evenveel leden gestorven… Toch kunnen 
we nog altijd bogen op een respectabel 
aantal wiezers: 44.
Geregeld worden extraatjes aangeboden, 
zoals een etentje, een glaasje wijn enz. 
Dit bevordert de vriendschap, de saamho-
righeid, de sportiviteit.
Twee jaar geleden kon het bestuur de 

fakkel doorgeven 
aan jongere 
krachten:  Marleen 
Denert, Patrick Geys, 
Walter Saveyn en 
Chris Cuppens.  Zo 
is de opvolging 
verzekerd en kon dit 
nieuw bestuur via 
de website een tiental nieuwe kaarters 
aansluiten!
The Whiskies kaarten één keer 
per maand in het Clubhuis, 
Bredenakkerstraat 27,  van september 
tot juni. De volledige agenda en nog 
meer informatie kan je terugvinden 
op de website kaartclub-the-whiskies.
webnode.be. Of scan de QR-code hierbij.
Het nieuwe seizoen is gestart op 26 
september. In de loop van het speeljaar 
kan er ook nog ingeschreven worden, 
zelfs met inhaalmogelijkheden. De 
eerstvolgende speeldagen zijn de 
maandagnamiddagen 24 oktober en 28 
november. 

Welkom! – P.C. 

NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE
Afdeling: 9070 Heusden - Contactadres: Hoorlingstraat 10.

NOVEMBER - PLECHTIGHEDEN

DINSDAG 1 NOVEMBER, 11 UUR
Bloemenhulde aan het vernieuwde monument
van de oud-strijders op het kerkhof in Heusden.

VRIJDAG 11 NOVEMBER, 10 UUR
10u00: gebedsdienst in de Heilig Kruis kerk.

1 u20: bloemenhulde aan het monument op het Dorpsplein.
12u30: banket in de Gemeentelijke Sportbasisschool Zandakkerlaan 14.

Menu:

Aperitief
Tomatensoep

Scampi
Kalkoenfilet met veenbessen, champignons en jagersaus

Koffie met gebak

Halve fles wijn of water p/p inbegrepen

Deelname aan het banket: 30 euro voor de leden en partner.
45 euro voor de niet-leden.

Inschrijven vóór 4 november op rek.nr: BE57 6528 4408 9335
van NSB Heusden.

OPGELET: De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling !

Ere-voorzitter: Dirk en Peter De Cuyper
Voorzitter: Daniël De Moor

Ondervoorzitter: Johan Van Hoeke
Penningmeester: Philippe De Munter

Secretaris: André De Groote
Vaandeldragers: Freddy Van Driessche en Franky Herrebaut

Commissarissen: Robert Brossé en Jean-Pierre Roose
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Pater Brice vervangt
Pater Jean-Paul
in Emmaüsparochie
Op het einde van de zomer kwam het nieuws als een don-
derslag bij heldere hemel: de in juni pas aangestelde Pater 
Jean-Paul Django Diby in de Emmaüsparochie, werd door 
zijn oversten van de Augustijnen voor een nieuwe benoe-
ming naar Togo gestuurd. Dat was een tegenvaller, want Pa-
ter Jean-Paul had zich al goed ingewerkt in de gezamenlijke 
parochie van Heusden, Destelbergen en Melle.

“Maar gelukkig kregen we meteen ook het bericht dat voor 
een vervanging zou worden gezorgd. De nieuwe prior van 
het klooster in Gent, nl. Pater Brice, zal de taken overnemen 
van Pater Jean-Paul in de Emmaüsparochie”, zegt diaken 
Luk Thomas. 

Pater Brice, voluit  Demefa Komi Brice Akagbo, is afkomstig 
uit Togo en is net als zijn voorganger al een tijdje actief in 
ons land. “We willen pater Jean-Paul danken voor het en-
thousiasme dat hij ons bracht tijdens de korte periode dat 
we hem mochten kennen. 

Inmiddels ging pater Brice al twee weekends voor in de eu-
charistievieringen in onze parochie. Een datum voor zijn of-
ficiële aanstelling is op dit moment nog niet bekend”, aldus 
nog de Heusdense diaken. – (D.D.)

Pater Demefa 
Komi Brice 
Akagbo komt als 
priester de taken 
waarnemen in de 
Emmaüsparochie.   

Donderdag 3 november, 13u30

Wandeling in Beervelde
Voor onze novemberwandeling 
neemt Raymond ons mee naar 
Beervelde, oorspronkelijk een 
gehucht van Destelbergen. We 
kennen Beervelde vooral van 
zijn aardbijenmarkt en meer re-
cent van zijn tuindagen in het 
park van Graaf De Kerchove de 
Denterghem. Maar buiten dit 
park herbergt Beervelde nog mooie stukjes natuur. Dit wil Ray-
mond ons laten ontdekken op deze wandeling van ongeveer 6 km

Wij vertrekken stipt om 13u30 op de parking van de Sporthal, 
Koedreef 3, 9070 Destelbergen. 
Afstand 6 km. Gids: Raymond
Deelname gratis.

Donderdag 17 november, 14u30

Reisreportages
Nu de zomer al een tijdje achter ons ligt, brengen wij u terug in een 
zomerse stemming met drie mooie reisreportages door Wilfried 
Claeys. We starten ver van huis met Bali, het eiland van de goden.

Bali is populair onder toeristen, onder meer vanwege de mooie 
stranden, het eten, het natuurschoon met sierlijke terrasvormige 
rijstvelden (sawa’s) en zijn vele monumenten, zoals de duizenden 
Balinese tempels.
Wij ervaren met plezier de specifieke Balinese cultuur, de tempel-
spelen, de gamelan muziek en de danskunst.

Daarna zoeken we het wat dich-
ter bij huis met een reportage over 
Normandië. De herdenking van D-
day was een ideale gelegenheid om 
mooie Normandië wat beter ken-
nen. 
Na de koffie trekken we terug naar 
de zon met een Cruise langs Griekse 
eilanden  

Breng je vakantie door al varend tussen de verschillende Griekse 
Eilanden, elk met hun uniek karakter. Geniet van de Griekse zon 
tijdens een schitterende combinatie van het immer gezellige My-
konos, de opgravingen van het eiland Delos, de Griekse hoofdstad 
Athene met de Acropolis en het sublieme eiland Chios waar de 
mastiekbomen groeien, reken daarbij nog het ridderlijke Rhodos 
en je cruise langs de Griekse Eilanden wordt onvergetelijk.
Kom mee met ons in een wereld van wit en blauw en geniet.
Wij zorgen alvast voor koffie en koek.
Zaal ‘t Meer  Koedreef 3, Destelbergen. 
Leden Vlas 6  euro, niet-leden 8 euro
Meer info vind je op onze facebookpagina of stuur een mailtje 
naar vlas9070@outlook.com. 

Maandag 21 november om 14u30

Leeskring
Schrijver Chris de Stoop, boerenzoon uit de streek, keert terug 
naar de ouderlijke hoeve die van de ene op de andere dag leeg 
is komen te staan. Terwijl hij de boerderij bestiert, kijkt hij naar 
het veranderde landschap om zich heen. Hij is zo iemand die nog 
in vervoering kan raken van een mooi gevormde koe. Hij kan nog 
lyrisch worden van een vers geploegde akker. Hij kijkt terug op 
het boerenleven dat het land maakte tot wat het was, duizend 
jaar lang. En hij kijkt met verbijstering naar het geradbraakte land 
dat het geworden is. Een aangrijpend, persoonlijk relaas over het 
ellendige verdwijnen van de boeren, wat zich nu overal in Europa 
voordoet, maar nergens zo schrijnend als hier. Wij verwachten u in 
zaal Domus Dendermondesteenweg 439 Destelbergen
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CD&V-ontbijt trok nog eens veel volk naar JGC
Al twee jaar is het geleden dat CD&V nog eens een ontbijt kon organiseren in het 
JGC en Wegwijs ging luisteren. Er kwamen zo’n 250 mensen op af, en de verwachting 
was dat vice-premier Vincent Van Peteghem zou komen spreken, maar de begrotings-
perikelen zorgden in laatste instantie dat in de vervanging werd voorzien door de 
Vlaamse parlementsleden Stijn De Roo en Robrecht Bothuyne. Van hen leerden we 
dat er Vlaamse dossiers bestaan voor Destelbergen, o.m. een afgescheiden fietspad 
op de Gewestweg Reinaertweg en Meersstraat. Aan de andere kant vernamen we ook 
dat de gemeente jaarlijks 50.000 euro veil heeft voor het onderhoud van fietspaden, 
maar daar in 2021 geen euro werd aan uitgegeven. Dat het ook wachten is wat het 
gemeentebestuur van plan is naast studies en onderzoek uitvoeren voor alles en nog 
wat, maar dat nog niks echt definitief in de pijplijn zit, behalve een nieuw logo dat 
38.000 euro mag kosten. Maar dat we in de toekomst mogelijk voor een fusie staan, 
waarvan CD&V denkt dat Destelbergen best een sterke fusiegemeente wordt met 
bv. Melle en Laarne (43.000 inwoners) en dus een sterke randgemeente kan worden. 
Maar het blijft wachten voor al die uitdagingen. – (D.D.)

Het CD&V-bestuur kwam nog op het podium, 
terwijl de Vlaamse Parlementsleden een plaatselijk 
bierpakket kregen van Orvélo. (D.D.)

Het circulatieplan dat daarmee gepaard 
gaat zal nu officieel ingevoerd worden op 
maandag 3 april 2023, gelukkig niet op za-
terdag 1 april want dat zou pas een flauwe 
mop geweest zijn. Het is ook nu een flauwe 
mop want kort samengevat komt het hier 
op neer: alle voorrang aan de fietsers, en de 
autochauffeurs moeten verplicht ommetjes 
maken richting grote invalswegen. De auto-
bestuurders zijn altijd de klos want ook par-
keren is nu duurder geworden om geld in de 
stadskas te krijgen. De plannen voor het cir-
culatieplan werden door het Gentse schepen-
college goedgekeurd, maar de beslissing was 
al eerder door de meerderheid in de Gentse 
gemeenteraad doorgedrukt. Er is een heel 
kleine hoop dat de plannen - als het ooit in 
de soep zou draaien - na evaluatie kunnen 
bijgestuurd. Toegegeven, wij weten ook niet 
wat de allerbeste oplossing was om iedereen 
tevreden te stellen.
Met veel van de ingrepen, onder meer het 
veranderen van de rijrichting of het maken 
van eenrichtingsstraten of meer veiligheid 
voor de fietsers, daar kunnen we zeker be-
grip voor opbrengen. Ook al zal dat voor 
sommige mensen pijn doen als ze ommetjes 
moeten maken om thuis te geraken met hun 
auto. Niet voor de fietsers, want die heb-

Alles voor de fietsers
maar auto’s moeten altijd 
ommetjes maken:

Circulatieplan en
Gentbruggebrug
gaat van start
op 3 april 2023
De werken aan de Dampoort 
gaan voor een goed deel hun 
laatste fase in, en dan kan ook 
werk gemaakt worden van de al 
goedgekeurde circulatieplannen 
voor Oud-Gentbrugge en de wijk 
Dampoort (Sint-Amandsberg). 
Centraal in die plannen ligt de 
Gentbruggebrug.
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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

ben overal voorrang in de rijrichtingen. In 
de plannen is wel niet altijd duidelijk of er 
extra parkeerplaatsen gaan sneuvelen, en 
dat zou wel eens veel pijn kunnen doen in 
de dicht bevolkte buurten. Het deel van Sint-
Amandsberg dat onder de noemer Dampoort 
valt, staat vaak vol geparkeerd met auto’s. 
Teveel, absoluut. Vaak aan beide kanten van 
de straat. Hoe dat zal verlopen als de rijrich-
ting zal veranderen is nog wat onduidelijk. 
Maar dat komt nog wel. De bedoeling blijft 
altijd om het doorgaand autoverkeer uit de 
smalle woonstraten rond Gentbruggebrug 
te halen. Er komt dus geen knip, maar waar 
dat verkeer dan wel naartoe moet, naar de 
grote verkeersassen, daar is toch niet goed 
over nagedacht. Op die verkeersassen staan 
al files, die worden nu zeker groter. Neem nu 
het laatste deel van de Gentbruggestraat net 
naast Gentbruggebrug. Als dat deel gebruikt 
zal worden om via een lus onder Gentbrug-
gebrug te geraken en alsnog over de brug te 
kunnen rijden, dan zullen daar zeker parkeer-
plaatsen moeten sneuvelen. Wie dat plan als 
oplossing gemaakt heeft maakt er een echt 
rommeltje van. Idem dito aan de linkerzijde 
van de Nijverheidskaai waar nu auto’s in de 
rijrichting geparkeerd staan, maar dat gaat 
straks een éénrichtingsstraat worden, of zo-
als het de bedoeling is: een fietsstraat. Nu is 
dat nog een straat met twee rijrichtingen, dat 
valt dus weg. En daar liggen wel veel bedrij-
ven. Dat het verkeer naar andere rijrichtin-
gen wordt gestuurd, daar heeft men (nog) 
niet echt bij stilgestaan. Want als men dat 
zou gedaan hebben, dan zou men weten dat 
er dagelijks files zijn richting Gent. In Destel-
bergen had men dat direct begrepen.
We willen zeker niet te negatief zijn, maar 
de oplossing waarbij men alsnog onder Gent-
bruggebrug door kan om dan via de Water-
kluiskaai toch nog over de brug te rijden is 
duidelijk een doekje voor het bloeden. Een 
compromis om het zacht uit te drukken. Het 
is een oplossing, maar het zal altijd een om-
metje rijden worden. Niemand gaat echter ki-

lometers rondrijden om via een andere brug 
of belangrijk kruispunt aan de overzijde te 
geraken, want dan komt men altijd in files 
terecht op andere plaatsen. Het zal de kort-
ste weg worden desnoods via sluipwegen, let 
er maar op. In de spitsuren zal het sowieso al 
filerijden worden, want wie toch nog over de 
brug wil rijden staat regelmatig stil om tel-
kens voorrang te moeten geven op andere 
weggebruikers. Als dat dé oplossing is die 
men heeft uitgewerkt dan kon men daar net 
zo goed verkeerslichten geplaatst hebben!
Uiteraard zijn er zaken die positief werden 
ingevuld: de oversteekplaatsen voor voet-
gangers onder meer. Maar of het beter zal 
worden voor de fietsers blijft nog een groot 
vraagteken. De brug is niet voldoende breed, 
dat is ze nu ook niet. Dat fietsers meer ruimte 
gaan krijgen op de suggestiestroken is wei-
nig waarschijnlijk, want ook de lijnbussen 
moeten over de brug rijden en er is altijd nog 
dat tegenliggend verkeer, dat weliswaar niet 
mag doorrijden als het van Gentbrugge komt. 
Wie over de brug of onder de brug zal rijden, 
maakt altijd draaibewegingen, maar dat heb-
ben de lezers al begrepen. We vermoeden 
ook dat er geen afzonderlijke fietspaden zul-
len komen, want daarvoor is de brug te smal. 
En een beloofde fietsbrug is er nog niet.
En dan is er in de buurt wel de zorg om het 
sluipverkeer dat er nog zit aan te komen. Be-
drijven moeten bereikbaar zijn, maar dat zal 
dus alleen mogelijk zijn als men toch nog de 
sluipwegen gaat gebruiken. Daar is nauwe-
lijks over nagedacht. De Wolterslaan en Jan 
Delvinlaan vrezen dat ze de klos gaan zijn met 
extra verkeer. En wie uit Destelbergen komt 
weet nu al dat alleen de richting grote ver-
keersassen bereikbaar zullen zijn. Alle op de 
Dendermondsesteenweg uitgevende straten 
zijn eenrichting maar wel in de omgekeerde 
richting. Bewust gedaan om de verkeers-
stroom weg te houden, maar dat wil zeggen 
dat men toch elders files zal creëeren. Dat is 
dan de zorg van Destelbergen denkt men in 
Gent. En het is dus niet dat die wegen nu nog 

niet vol zitten. De Dendermondsesteenweg 
in Sint-Amandsberg is bovendien 30 km/uur, 
het zal en het blijft dan aanschuiven worden.
In elk geval zal in de komende maanden ook 
nog werk moeten gemaakt van de juiste aan-
pak. Hier en daar zullen kleine werken no-
dig zijn, want er komen ook nog bomen en 
groen bij. Dat moet men allemaal inplanten 
vooraleer op maandag 3 april het circulatie-
plan van start kan gaan. Wij zijn benieuwd of 
men ook die kasseien in het laatste deel van 
de Gentbruggestraat gaat laten liggen… en 
het voetpad effen legt, want dat is ook no-
dig. - (D.D.)

Uit betrouwbare bron weten we dat er 
nog een procedure loopt via de Raad 
van State om nog aanpassingen te doen 
aan dit plan. Hoever het daarmee staat, 
weten we niet, maar verschillende bedrij-
ven in de buurt hebben bezwaar tegen 
het plan, zoals het momenteel voorligt. 
Wordt vervolgd… - J.C.   

Het plan 
zoals het nu 
getekend 
is… (D.D.)
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Het ligt nu ook vast dat er geen plaatse-
lijk verkeer komt zoals door de Dekenij 
’t Pauwken, de Fietsersbond en Natuur-
punt wel werd gevraagd. “De reden is 
dat plaatselijk verkeer moeilijk kan af-
gedwongen”, zegt schepen voor mobili-
teit Michaël Vercruyssen.

Straks komen er nieuwe verkeersborden, maar 
over dit deel van de Damvalleistraat gaat het 
(vanaf de Stapsteenweg/brug over E17). – (D.D.)

Deel Damvalleistraat eenrichtingsverkeer voor auto’s
In de jongste gemeenteraad werd het voorstel van de gemeentelijke 
Mobiliteitscommissie gevolgd om van een deel van de Damvalleistraat 
eenrichtingsverkeer te maken. Wanneer de borden die de nieuwe 
regeling moeten aangeven geplaatst zullen worden, is nog wat 
koffiedik kijken. Fietsers mogen in beide richtingen rijden dat vormt 
geen probleem.

“Wij vrezen dat het eenrichtingsverkeer 
dat nu is goedgekeurd zal leiden tot nog 
hogere snelheden en dus een verhoog-
de onveiligheid voor actieve weggebrui-
kers zoals wandelaars en fietsers”, zegt 
Dirk Bogaert van Natuurpunt en ook 
wijkbewoner.

Schepen Vercruyssen is van mening dat 
alle mogelijke scenario’s zijn overlopen, 
dat gebeurde ook al maanden geleden 
in de Mobiliteitscommissie. “Daar was 
toen ook uitgezonderd plaatselijk ver-
keer bij. Maar ervaring leert ons dat dit 
erg moeilijk te handhaven is. Als een be-
stuurder stelt dat hij naar een huis gaat 
kijken of er iemand thuis is dan is dat 
plaatselijk verkeer en kan deze niet ge-
verbaliseerd worden”. 

In de buurt zijn de meningen verdeeld 
omdat ze uiteindelijk slachtoffer wor-
den van de ingreep waarbij auto’s 
verbod krijgen om vanaf de brug (Stap-
steenweg/brug over E17) srichting Dam-
valleistraat/Reinaertweg te rijden (ze 
mogen wel in de andere rijrichting). Een 
knip werd niet weerhouden wegens te 
hoge precedentswaarde. Als daar een 
filter wordt geplaatst dan moet deze 
maatregel ook toegestaan worden voor 
andere buurten. “Dergelijk verkeersbe-
leid zou niet gesmaakt worden door on-
ze inwoners”, besluit de schepen.

De enige vraag die wij nog willen stellen 
is of de Damvalleistraat nu op het smalle 
deel nog 50 km./uur blijft? – (D.D.)

ALLES VOOR DANS EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT

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 kleven, zo-
dat 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
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Kon ik maar spreken om even te 
zeggen hoe flink ik hier ben in 
Heusden. Ik ben het hier al goed 
gewoon. Ik slaap heel veel, speel 
heel veel. Wees gerust, ik blijf 
een deugniet, ben heel nieuws-

gierig, slim en speels. Ik heb een reukvermogen 
als geen andere hond en o wee als er een kat op 
ons terrein komt. Ik heb nog steeds geen enkel 
accidentje gehad s’ nachts. Ze zijn hier zo fier op 
mij, ik vertel jullie wel het geheim. 
Ik ben flink; ik luister goed en eet helaas alleen 
maar hondenbrokjes. Iedere avond zit ik in alle 
mogelijke poses in de keuken, met de meest 
verleidelijke blik, de liefste smekende oogjes, 
een klein wafje, zelfs een piepje, die mensen 
geven me niets van tafel. Ik volg alle bewegin-
gen, maar noppes! Ik moet wel zeggen dat ik 
dan beloond wordt op de meest onverwachte 

Werelddierendag 4/10/22 
PuppieBrief vanuit het thuisfront  
Dag mammie en pappie

momenten. Het valt dus best mee, een 
gezondheidskuur, ik wil geen hondje wor-
den met obesitas. 
Ik vind het hier leuk alhoewel ik soms ook 
lig te dromen over jullie. Dan kijk ik  heel 
droef maar dat duurt niet lang. Ik ken hier 
al veel wegen om te wandelen, ik ben 
steeds bang van auto’s en ook van andere 
viervoeters. Maar ik ben nog klein. Komt 
goed. Ik leer veel bij. Ik toon het als jullie 
me komen halen? Mijn valiesje zal klaar 
staan. 

Geniet van jullie vakantie, duizend likjes, 
veel gekwispel en geknuffel. 
Ook groetjes van Marjan.
En Hans heeft me ook graag. 

Kamiel 

Viergeslacht in Heusden
Er werd ons alweer een viergeslacht 
gemeld, dit keer in Heusden. Op de 
foto staan overgrootmoeder Carté 
Jacqueline (79), Oma Heetesonne 
Nancy (56),  Mama De Bruycker Jo-
die (29), en Reynvoet Yara geboren 
op 30 augustus 2022.

Proficiat !
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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

Jaarlijkse strapdag
Op vrĳdag 16 september was het op onze school “Strapdag”: stappen 
en trappen of met z’n allen samen “strappen”! 

De kinderen droegen een fluohesje en kwamen te voet, met de fiets, 
met de step, … naar school. Het fietsenhok was te klein voor alle 
fietsende kinderen ! 

Zoals steeds deden ook Octopus, Ellie en Liesje terug mee in hun 
fluo outfit.

Zo zorgen we voor een veiligere schoolomgeving, dragen we zorg 
voor het milieu en verplaatsen we ons op een gezonde manier.

Er was ook een bikewash voorzien door het eerste leerjaar.

Bistro B is
kindvriendelijke

partner
van Laarne

In Wegwijs zie je af en toe eens de 
reclame van Bistro B uit Laarne. Los 
van het feit dat het een gezellige 
eetplek is, is het nu ook de eerste 
“kindvriendelijke partner” van de 
gemeente Laarne. Daarvoor werd 
door het gemeentebestuur een la-
bel uitgereikt voor ondernemers die 
een kindvriendelijke aanpak etale-
ren.
Kenneth Blancquaert en Elien Verca-
mer zijn zelf jonge ouders en voor-
zien een menukaart in Bistro B die 
ook gericht is naar de jonge klant. 
Er is ook een speel- en kleurhoek, 
speeltoestellen en een verzorgings-
tafel. – (D.D.)

VRIE WIJS THEATER PRESENTEERT:

Een uur is vijftig minuten…
Opendeurdag op het Sint-Mathilde-Instituut, kortweg het SMI 
Gent. Als geïnteresseerde ouder krijgt u een blik achter de scher-
men van de school, maar dan ook alle schermen.

De directrice stevent af op een burn-out maar probeert wanho-
pig alles in goede banen te leiden, zeker nu minister Bennie Wijs 
de school met zijn bezoek vereert.

De leerlingen èn de zemels voor het optreden op het schoolfeest. 
Onder hen Mohammed die de hoofdrol heeft gekregen in Keizer 
Koarel maar het verschil niet kan onthouden tussen stropkesmos-
terd en stropkesdrager.

Mevrouw Chantal moet op de allerkleinsten letten terwijl zij ze 
liever mé ulder muile tegen de Dampuurte zoe willen plakken. In 
de leraarskamer wil mevrouw Anja haar koffiekennis bijschaven 
want binnenkort wordt ze misschien vastbenoemd. Meneer Ste-
faan vertelt een ongelukkige ouder over de aanpassingen die hij 
moet doorvoeren nu zijn collega en echtgenote gepensioneerd is 
en hoe haar cadeau letterlijk in de lucht is gevlogen. Ondertus-
sen krijgen we een les seksuele opvoeding van Ruben en Roos, 
2 vroegrijpe kleuters die aan de aandacht ontsnapt zijn van me-
vrouw Chantal, en kunt u genieten van de hopelijk feilloze optre-
dens van de leerlingen.

Kortom, de ideale dag om publiciteit te maken voor deze warme 
en gerenommeerde school.

Tekst van Serge Elia
Bezetting
Marleen Bassez, Ann Fleur, Jarno Lasseel, Claude Marissael, Moni-
que De Bock, Patrick Pevenage, Emma Polen, Geert Van Bever, Jo-
han Van Hoorde, Iliana Van der Stichel, Lezz Wauters en Thomas 
Scheerlinck
Speeldata
10/11 Vip-avond: deuren open 19u, aanvang: 20u15
11/11 - 12/11- 19/11 - 26/11 om 20u
20/11 - 27/11 om 15u

Tickets zijn zoals steeds te verkrijgen via uitbureau
www.uitbureau.be of 09-233 77 88
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“We kwamen hier als school terecht via 
onze MOS-verantwoordelijke Annick De 
Cuyper, die deze workshop – via MOS 
(door onze jarenlange inzet bij MOS, wat 
staat voor Milieuzorg op School) – aan-
geboden kreeg”, vertelt leerkracht Jetro 
Dokter. “We gingen hier als zesde leer-
jaar gretig op in want deze uitstap kader-
de binnen veel doelstellingen waar we als 
school aan werken, en waar we als school 
voor staan. Eénmaal ter plaatse kregen 

Zesdeklassers Pius X haalden 60 kg afval op uit Gentse dokken!
Mooi initiatief van de laatstejaarsleerlingen (de zesde klassen dus) van 
de Pius X-school uit het Eenbeekeinde in Destelbergen. Op vrijdag 23 
september gingen ze allen samen op uitstap richting Dokano in Gent. 
Dokano is een organisatie die zich – met de hulp van vrijwilligers – inzet 
om het afval uit de dokken in Gent te halen.  Ook Ivago steunt dat 
initiatief, waarbij men via een kano en de Gentse dokken zerfvuil kan 
opvissen vanaf het Kapitein Zeppospark in de buurt van het Houtdok. 

we na een korte uitleg en een quizje de 
kans om afval uit de dokken te halen. Dit 
deden we uiteraard met de nodige hulp-
middelen. In een kano en in het bezit van 
een afvalgrijpertje en enkele afvalzakken 
trokken we er op uit”, verduidelijkt hij 
nog. Aan het initiatief werkten uiteraard 
de leerkrachten Sofie Mallems en Axelle 
Claeyssens mee, naast alle leerlingen van 
de twee zesde jaren.
Alle groepjes (die per kano zaten) gingen 

vol enthousiasme voor het verzamelen 
van het afval. Er was ook wel de motiva-
tie omdat er een kleine prijs aan verbon-
den was aan het initiatief. Jetro opnieuw: 
“We haalden zowaar 60kg afval op uit 
het water, uiteraard samen met de twee 
klassen die deelnamen. Glas, plastic maar 
ook oude gsm’s werden letterlijk en fi-
guurlijk uit het water opgevist. De goe-
de zomer liet duidelijk zijn sporen na, 
want veel afval was afkomstig van men-
sen die langs de dokken samenkwamen 
om iets te drinken of te eten, denken we. 
Tot slot leerden de leerlingen ook nog 
het afval sorteren. Dit was een activiteit 
waar er heel veel in zat, en die ons echt 
met de neus op de feiten drukte. Volgend 
schooljaar zijn we absoluut opnieuw van 
de partij”, aldus onze bron bij Pius X. En 
dat vinden we dus zeker een vermelding 
waard in Wegwijs! – (D.D.)

De twee zesde klassen van Pius 
X met het opgehaalde vuil uit de 
Gentse Dokken. 

Foto van Fuut in finale 
National Geographic…
Dirk Bogaert, bestuurslid van Natuurpunt Dam-
vallei heeft als actief hobbyfotograaf deelge-
nomen aan de fotowedstrijd die georganiseerd 
wordt door National Geographic.  Tot zijn aan-
gename verbazing schopte zijn inzending het 
tot de laatste ronde of de finale. Tien beelden 
komen in aanmerking voor de publieksprijs, en 
zijn beeld… een Fuut in de Damvallei die voor 
enige druppels zorgde in deze veel te droge zo-
mer. Een Fuut dus op één van de turfputten in 
de Damvallei. Je kan nog stemmen tot 31 okto-
ber op zijn inzending via de link: https://www.
nationalgeographicfotowedstrijd.nl/ - (D.D.)
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Tekst, foto’s en repro’s:
Ivan Nimmegeers

Pierre Cohen en Philippe Tolleret over format
“Wij zijn een groep deskundige coöperaties die 
ambitieuze commerciële strategieën ontwikkelen. 
Als grote producenten in hun productiegebieden 
komen wij hier samen om onze producten te pro-
moten, die een weerspiegeling zijn van hun grond-
gebied en de authenticiteit en de oorsprong van 
de productie van de meeste Franse wijngebieden 
vertegenwoordigen. Wij hebben allemaal lange 
tijd distributienetwerken opgebouwd, zowel in 
Frankrijk als in het buitenland, met een aanpak 
van merken, allemaal doordrongen van de wens 
om de persoonlijkheid van elk van onze regio’s 
met grote precisie uit te drukken. Dynamiek, in-
novatie, humanisme en natuurlijk kwaliteit zijn 
de waarden die wij delen en waar iedereen te-
genwoordig steeds meer aandacht aan besteedt,” 
vertelt Philippe Tolleret, voorzitter van Union Na-
tionale De Services Des Cooperatives Vinicoles 
(UNSCV) en directeur van Marrenon. “The Wine 
Rendez-Vous, het vriendelijk en menselijk format, 
waardevol voor coöperaties, biedt hun toegang 
tot de markt en de mogelijkheid om te proeven 
van een groot aantal regio’s en hun contacten te 
ontmoeten,” vertelt Pierre Cohen, hoofd van het 
organisatiecomité van The Wine Rendez-Vous en 
gedelegeerd bestuurder van Cellier des Princes.

19 standen
Tafel 1  Alliance Alsace, 16 rue des Tuilleries, 
F-68230 Turckheim
“Alliance Alsace verenigt sinds 2012 Cave de 
Turckheim en Cave du Roi Da-
gobert en is de grootste producent 
van biowijnen in de Elzas,” stelt 
exportmanager Jean-Baptiste Ta-
rel. De bleekgele Crémant May-
erling Brut Cave de Turckheim 
van Pinot Blanc en Auxerrois pa-
relt fijn en geurt naar groene ap-
pel, citroen en witte bloemen. In 
de mond met hoge aciditeit fris, 
droog en verfijnd.
Riesling Collection Terroirs 2020 Cave de Turck-
heim, toont in de citrusneus grapefruit en minerale 
tonen en is in de mond droog en pittig. Droge af-
dronk. Op dronk, maar laat zich rijpen tot 2025.
Dagobert Gewurztraminer 2018 Vieilles Vignes 
Cave du Roi Dagobert bekoort door zijn neus van 
exotisch fruit (mango, litchee, ananas) en honing 
van acacaia. In de mond zacht, fruitig en rond.

Tafel 2 Alliance Loire,La Perrière, F-49400 
Bellevigne-Les-Châteaux
Het in 2002 gestichte Alliance Loire groepeert 
6 coöperatiestructuren. De goudgele Chanceny 

Impetus 2015 Brut Crémant 
de Loire blanc, een assemb-
kage van Chardonnay, Chenin 
Blanc, Cabernet Franc en 
Grolleau ontwikkelt appel, 
peer, perzik, abrikoos en bri-
oche in de neus . Fruitig en 
elegant in de zalvige mond. 
De neus van de diepgele Dilecta Touraine Sauvig-
non 2019 geurt naar groene appel, ananas, mango, 
geconfijt citrusfruit en kruidige tonen. De mond, 
vlezig en evenwichtig, wordt gekenmerkt door het 
fruit en de lengte.
Braambes en zwarte bes domineren  de zwartfrui-
tige neus van Château du Bellay Saumur Cham-
pigny rouge 2018. In de mond, rond en soepel, 
recht, breed en evenwichtig.

Tafel 3 Cave d’Aléria Route de la mer, F-20270 
Aléria, Corse
De in 1958 gestichte Cave d’Aléria 
in het oosten van Corsica, in Haute-
Corse, groepeert 1.650 hectaren 
wijngaard. De groengele L’Eterna 
Blanc AOP Corse 2021, 100% Ver-
mentino, biedt een minerale neus 
met tonen van honing en abrikoos. 
In de mond veel frisheid en een 
dichte structuur met finesse. Lang- 
aanhoudende finale. 
Framboos en kers geuren intens in de roodfruitige 
neus van L’Eterna Rouge AOP Corse 2020, 100% 
Niellucciu, die zich in de mond genereus en soe-
pel toont met een lange finale, 
De robijnrode Domaine Petroni Rouge AOP Cor-
se 2020 geurt naar aardbei, zwarte bes, framboos 
en  kruidige en minerale tonen. In de mond is de 
aanzet soepel met rood fruit. De afdronk is lang en 
rond met zijdezachte tannines.

Tafel 4 Cellier des Princes 758 route d’Orange, 
F-84350 Courthezon
150 wijnbouwers van het in 1925 gestichte Cel-
lier des Princes verbouwen 600 hectare wijn-
gaard. De dieprobijnrode Cellier 
des Princes Gigondas Rouge 2021 
geurt naar kers, zachte kruiden, 
tabak, vanille met minerale tonen. 
In de mond breed en fluwelig. 
Kruidige en fruitige afdronk. De 
vermiljoenkleurige Les Hauts des 
Coteaux  Châteauneuf-du-Pape 
Rouge 2017, een blend van 90% Grenache noir, 
5% Syrah en 5% Mourvèdre, presenteert een in-
tense neus met aroma’s van zwarte bes, kers, bos-
bes, kruidnagel; zoethout en vanille. De mond is 
krachtig en goed gestructureerd met fijne tannines. 
Lang en verfijnd in de afdronk. 95% Grenache en 
5% Mourvèdre verenigen zich in de intense ker-
senrode Signature Châteauneuf-du-Pape Hérédita 
2019, waarvan er slechts 2.000 flessen werden 
geproduceerd. De rijke neus ontplooit zure kers, 
garriguekruiden en vanille, De mond is zalvig en 
krachtig. Lang en kruidig in de afdronk. 

Tafel 5 Compagnie de Burgondie 3 Quai de 
l’Yonne à Bailly,F-89530 Saint-Bris-Le-Vineux 
Compagnie de Burgondie vertegenwoordigt 4 
Bourgogne- en 3 Beujolaiscoöperaties. De Brut 

Réserve Crémant de Bourgogne, 
biedt citroen, peer en appel met 
hints van gist. In de mond fris, 
licht en knapperig. 
De lichtroze La Burgondie Beau-
jolais Rosé in de neus rood fruit 
en viooltje, Licht en fris.
De bleekgouden La Burgondie Montagny ont-
plooi bloemige (acacia, lijsterbes) en fruitige aro-
ma’s (peer, perzik). De mond is fris, strak droog 
en mineraal.

Tafel 6 Couleurs d’Aquitaine  Lieu-dit “Les Sé-
guinots”, F-24100 Saint-Laurent-Des-Vignes 
400 wijnboeren van de coöperatie 
Couleurs d’Aqutaine beheren 4.000 ha 
wijngaard. De robijnrode Château La 
Besage Grande Cuvée AOC Bergerac 
Rouge 2018, een blend van 70% Mer-
lot, 20% Cabernet Sauvignon en 10% 
Cabernet Franc, presenteert kersen, 
zoethout, vanille en mokka in de neus. 
Fruitig en soepel in de mond.

Tafel 7 : Estandon 727 Boulevard Long, F-83170 
Brignoles
Estandon verenigt 2.000 hectaren en 
250 wijnboeren. De lichtroze Estan-
don Reflet AOP Coteaux Varois en 
Provence Rosé 2021, een assemblage 
van Cinsault,Grenache, Rolle en Sy-
rah, ontplooit aroma’s van citrusvruch-
ten (citroen en grapefruit). In de frisse 
mond glad en zijdeachtig.
De bleke Estandon Impression Côtes-
de-Provence Sainte-Victoire Rosé 
2021, een blend van 40% Grenache, 
35% Cinsault en 25% Syrah, geurt intens naar 
exotisch fruit (perzik, passievrucht) en meidoorn¸ 
In de elegante mond, die soepel en breed aanzet, 
veel finesse. Lange minerale afdronk.
Grenache, Cinsault , Syrah en Rolle assembleren 
de Ceux de 1906 AOP Coteaux Varois en Proven-
ce Rosé 2020, de eerste jaargang, in een sobere en 
elegante fles gedistilleerd onder de naam van de 
datum van de oprichting van de eerste coöpera-
tieve cave in de Var, op 6 km van Estandon. Een 
rosé met kruidige aroma’s met tonen van toast en 
vanille. In de vette mond met gemiddelde body en 
gemiddeld alcoholgehalte, fijn en fris. Te schen-
ken aan 8°C als een aperitief om te genieten van 
de aromatische frisheid en zijn finesse of als di-
gestief aan 15°C aan het einde van de maaltijd.

Tafel 8  Les Vignobles Foncalieu Domaine de 
Corneille, F-11290 Arzens
Gesticht in 1967 bewerken 800 wijnboeren van 
Union de caves coopératives Les Vignobles Fon-
calieu 5.000 hectare wijngaarden. Le Versant 
Grenache Rosé Edition Limitée 
IGP Oc 2021, 100% Grenache, 
biedt een lichtroze kleur met lichte 
zalmtinten en aroma’s van aardbei, 
framboos, roos en oranjebloesem 
in een elegante neus. Zacht en sap-
pig in de evenwichtige mond. Een 
aanrader!
De dieprode Via Nostrum AOP 
Saint Chinian Rouge 2019, samen-
gesteld uit 85% Syrah en 15% Grenache, toont in 
de neus klein zwart fruit en garriguekruiden, in 
de mond met soepele tannines gestructureerd en 
elegant. Een kruidige finale met toetsen van va-
nille en geroosterde tonen. Cinsault en Grenache 
produceren de O’Natura IGP Oc Rosé 2021, roze 
kleur, geurt intens naar aalbessen en aardbeien. In 
de mond framboos, licht, fris en fruitig.

Succesvolle tweede editie
van The Wine Rendez-vous 
Op 26 en 27 september 2022 organiseerden 19 Maisons de Vignerons, verenigd 
door hun coöperatieve geest en erkend als referenties in hun productiegebied, 
The Wine Rendez-Vous op een uitzonderlijke locatie, het dak van het Pullman 
Paris Tour Eiffel, in samenwerking met Business France. De exposerende 
leden van de Wine Rendez-Vous vertegenwoordigen 10.141 wijnbouwers, 112 
appellaties en een wijngaardareaal van bijna 80.000 ha, verspreid over alle 
Franse wijnproducerende regio’s. Bijna 350 wijnen en 19 uitzonderlijke wijnen 
werden aangeboden achter hun respectieve stands. Ivan Nimmegeers selecteerde 
45 wijnen.
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Familie Orliac
in diepe rouw

Jaarlijks gebeuren er 
dodelijke ongevallen tij-
dens de wijnoogst. Met 
grote droefheid heb ik 
het nieuws vernomen dat Marie, de dochter 
van Jean en Marie-Thérèse Orliac (49) van 
Domaine de l’Hortus in Valflaunès (Hérault), 
op zaterdag 8 oktober dood is aangetroffen, 
verdronken in een vat op haar landgoed in 
Saint-Jean-de-Buèges. Uit de eerste bevin-
dingen blijkt dat tijdens het onderdompelen 
van de schilletjes in de most tijdens de gis-
ting (pigeage) ze onwel is geworden door het 
inademen van C02. Het was vader Jean, die 
slechts 2 maanden geleden zijn echtgenote 
Marie-Thérèse Orliac (78) zag heengaan, die 
het levensloze lichaam vond.
Mijn oprechte deelneming aan de familie.

Ivan Nimmegeers

Tafel 9  Jaillance, 355 Avenue de 
la Clairette, F-26150 Die
Jaillance werd gesticht in 1950 
door een groep gepassioneerde 
wijnboeren. Jaillance Crémant 
de Loire Brut biedt fijne pareling 
en een elegante witfruitige neus 
(peer) met tonen van gedroogd 
fruit, amandel en  hazelnoot. In de mond lichte, 
fijn en fris.
De bleekgouden Jaillance Crémant de Bordeaux, 
een blend van Sémillon en Cabernet Franc parelt 
fijn en geurt naar wit fruit (appel, peer) met tonen 
van amandel en witte bloemen. Eerder kort in de 
afdronk.
De Jaillance Crémant de Die Grande Réserve 
2016 Brut, een assemblage van Clairette Blanche, 
Aligoté en Muscat, wekt in de nes amandelbloe-
men en gedroogde citrusvruchten met hints van 
bijenwas op. In de mond verfijnd en evenwichtig. 
Een hint van zoethout in de complexe afdronk.

Tafel 10 Maison Sinnae, 201 Route d’Orsan, 
F-30200 Chusclan
Maison Sinnae, een in 1925 op-
gerichte coöperatie, verenigt 200 
wijnboeren en ongeveer 2.800 
hectare. De bleekgouden Excel-
lence AOC Laudun perzik, me-
loen, citrusfruit en mineralen 
verenigt hoofdzakelijk Grenache 
Blanc, Clairette, Viognier en 
Roussanneudun  geurt naar per-
zik, meloen, wat citrus en mine-
rale tonen. 
De robijnrode Les Genêts Chusclan Côtes du 
Rhône Villages Rouge 2019 ontwikkelt subtiele 
aroma’s kersen, kruidnagel, zwarte bessen en bra-
men. In de elegante mond met zijdeachtige tan-
nines fris, vol en vlezig. Fruitig in de gemiddelde 
(+) afdronk.
De dieprobijnrode Clos de Taman Laudun CDR 
Villages Sans Sulfites Ajoutés 2021 presenteert 
een fruitige neus met aardbei, bosbes, zwarte bes 
en kers met subtiele tonen van kruiden en zoet-
hout. Aards in de lange afdronk.

Tafel 11 Marrenon, rue Amédée Giniès, F-84240 
La Tour d’Aigues
Marrenon is sinds 1965 ingeplant in het hart van 

het regionale natuurpark van de Lu-
beron,. 1.200 wijnboeren verbouwen 
7.600 hectaren wijngaard. Amounta-
nage AOP Ventoux Rouge Bio 2021, 
samengesteld uit Grenache noir en 
Syrah, ontplooit zwarte moerbei in 
een intense neus, in de krachtige 
mond een hoog alcoholgehalte. 

Syrah rood fruit aanbrengend en Grenache soepel-
heid brengend, verenigen zich in de dieprobijnro-
de Grand Marrenon AOP Luberon rouge 2020, die 
intens geurt naar braambes, kers, vanille, peper en 
cacao, presenteert een middelvol body met stevige 
tannines.
De goudgele Grand Marrenon 2021, een blend 
van 55% Vermentino, 40% Grenache blanc en 5% 
Rousanne, ontwikkelt witte bloemen (meidoorn, 
acacia) met een kruidige toon (anijs en venkel) en 
een hint van perzik. In de mond vol en romig. Va-
nille in de lange afdronk. 

Tafel 12 Plaimont 199 Route de Corneillan, 
F-32400 Saint-Monté
Met 1.000 aangesloten wijnboeren en circa 5.250 
hectare wijngaard is het in 1979 ontstane Plai-
mont uitgegroeid tot de grootste wijnproducent in 
Zuidwest-Frankrijk: 98% van de appellation Saint 
Mont (rood, wit en rosé), 55% van de appellation 
Madiran en Pacherenc du Vic-Bilh en bijna de 
helft van de Côtes de Gascogne. Elia IGP Côtes 

de Gascogne Blanc, gemaakt van 
het Colombard druivenras, is een 
frisse, lichte, fruitige wijn met een 
natuurlijk laag alcoholgehalte, die 
geurt naar citrusvruchten (citroen 
en grapefruit).
De lichtroze Rosé d’Enfer 2021, 
een blend van 70% Pinenc en 30% 
Cabernet Sauvignon,ontplooit in-
tense aroma’s van framboos en rode 
bes. In de mond fris en levendig.
De roodpaarse L’Enfant Roi 2020 
Madiran AOC Grand Vin Biologi-
que, samengesteld uit Tannat, Cabernet Sauvig-
non en Cabernet Franc, openbaart rood fruit met 
kruidige tonen. De  mond zet vlezig aan, dicht en 
fruitig. Vanille in de lange afdronk. 

Tafel 13 Sieur d’Arques Avenue de Mauzac, 
F-11300 Limoux
Sieur d’Arques werd opgericht 
in 1946 en telt vandaag 1.576 
hectaren wijngaard, 117 werk-
nemers en 183 leden. Blason 
Rouge Black Edition Crémant 
de Limoux, samengesteld uit 
70% chardonnay, 20% Chenin en 
10% Mauzac, ontwikkelt een ro-
mige mousse met fijne pareling. 
De neus de elegante neus ademt 
aroma’s van gedroogd fruit en kruiden. De mond 
smakend naar toast, verse brioche, peper en ci-
troenschil is fris en elegant.
De neus van Sieur d’Arques Brut 2017 Toques & 
Clochers Crémant de Limou, een assemblage van 
Chardonnay, Chenin en Mauzac. opent met ver-
fijnde aroma’s van appels, peren, citroenschil en 
hints van brioche. In de mond met scherpe zuren 
een opmerkelijke frisheid.
De goudkleurige Sieur d’Arques Autun 2017 Li-
moux AOC Toques & Clochers witvlezig fruit met 
bloemige en geroosterde tonen. Harmonieus, ele-
gant en fruitig in de mond.

Tafel 14 Tutiac  491 rue Simone Veil, La Cafour-
che, F-33860 Val-de-Livenne

Het in 1974 gecreëerde Tutiac 
vcrenigt 500 wijnboeren van de 
twee oevers van de Gironde, die 
5.400 hectare wijngaarden be-
werken rond het estuarium van 
de Gironde. Les Origines Inté-
grale Blaye Côtes de Bordeaux 
Rouge 2016, diepgranaatrood 
met paarse tinten, biedt een 
complexe neus met aroma’s van 

rijp rood fruit, zoethout en peper. De gestructu-
reerde mond met rijpe tannines zet vol en sappig 
aan, fluwelig,vlezig en elegant

Tafel 15 UDP St-Emilion Lieu-dit Haut gravet, 
F-33330 Saint-Emilion
De in 1931 gestichte Union de Pro-
ducteurs de Saint-Emilion is his-
torisch de eerste coöperatie in de 
Gironde. 150 wijnboeren bewerken 
650 hectaren. Galius Saint-Emilion 
Grand Cru 2019, samengesteld uit 
Merlot en Cabernet Franc, openbaart 
in de intense neus bramen, bosgrond, 
tabaksblad, vanille en chocolade. In 
de mond met zijdedachtige tannines 
vol en krachtig, rijk en rijp. Lange 
afdronk.

Tafel 16 Vignerons Ardéchois 107 Avenue de Val-
lon, F-07120 Ruoms
Sedert 1967 is Vignerons Ardéchois gegroeid tot 
een coöperatie van 1.000 wijnfamilies die 6.000 
hectaren wijngaard bewerken. De bleekgouden 
Eglantier Viognier IGP Ardèche Blanc 2021 eta-

leert in de neus witte bloemen, 
abrikoos, perzik en amandelgebak. 
In de mond fris en gulzig. Frisheid 
houdt aan in de levendige afdronk.

Tafel 17 Vignerons Catalans  107  
avenue de Vallon, F-07120 Ruoms
Vignerons Catalans, gesticht in 1964, groepeert 8 

coöperaties in Roussillon. 1.500 
wijnbouwers die 10.000 ha wijn-
gaard bewerken. De donkergra-
naatkleurige Cami de la Coume 
Rouge Côtes du Roussillon Vil-
lages Rouge 2019 de intense neus 
onthult bramen, frambozen en 
kersen met een hint van zoethout. 
De mond is dicht en fruitig en 

biedt een mooie rondheid met hartige tannines en 
frisheid. Lange afdronk.

Tafel 18  Vinovalie Les Portes du Tarn, F-81370 
Saint-Sulpice
Vinovalie groepeert 4 caves en 
15 domeinen, die 4.000 ha in 
Cahors, Fronton en Gaillac be-
werken. De intense neus van 
Terroir T8 Malbec Cahors Rou-
ge 2018 presenteert mineralen, 
braam, zwarte bes en kruiden. In 
de ronde mond met zijdeachtige 
tannines donker fruit (zwarte 
bessen). Elegante afdronk.

Tafel 19 Terre de Vignerons 17/19 Route desVig-
nerons, F-33790 Landerrouat

Terre de Vignerons, opgericht 
onder deze naam in 2012, ver-
enigt 10 coöperaties, 1.300 
wijnboeren en 15.000 hectaren. 
Château Roberpérots Cuvée Oli-
via Bordeaux Supérieur Rouge 
2018 ontwikkelt braambes, 
zwarte bes, leer, tabak en vanille 
in de neus. Kersen in de mond, 

medium-bodied met een middellange afdronk.
De purperrode Spin-Off  V1 Rouge Wine Seltzer, 
een afgeleid product, gebaseerd op wijn. Licht 
mousserend, met aroma’s van zwarte bes, aardbei 
en rode bes, fris en levendig in de mond.  
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