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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/12 en 2/1, teksten dienen binnen 
te zijn 12/12 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

9070
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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

Nieuwbouw en geschiedenis
Gemeenteschool - blz. 22

Verdwenen bioscoopzalen
in onze gemeente - blz. 46

Public

Wij maken vrijblijvend een analyse van uw verzekeringen
09 210 9001  

ON 0479.256.808

HAIR SERVICE DIMITRI
AAN HUIS EN IN SALON

DAMES & HEREN & KINDEREN

Op afspraak ! - Zondag en maandag gesloten
Sint-Baafskouterstraat 109 - Sint-Amandsberg

09 228 228 2 / 0487 467 826
dimi.shaw@gmail.com    hairservicedimitri.be

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

Aan huis:   +7 euro
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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

JUWELIER AAN HUIS

0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

www.christiaanvanbignoot.com
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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...
• Heusdense markt bestaat één jaar ......................... 5
• Onze gratis wedstrijd .............................................. 6
• Reglement begraafplaatsen aangepast ................. 7
• Zone 30 ook hier op komst... .................................. 8
• Nieuw: Crampe Gin in Destelbergen ...................... 10
• 17 december: opnieuw kerstmarkt ! ...................... 11
• Delphine ontwerpt kinderkleding .......................... 16
• Uitvaartverzekering: geen uitzondering meer ...... 18
• Fietsersbond draait op voor kosten ........................ 20
• Gemeenteschool: geschiedenis ............................... 22
• Bevolkingsbevraging: wat weten we ? .................. 26
• Wapenstilstand herdacht ........................................ 30
• Reinaertweg viert halve eeuw ................................ 36
• Hubertusviering geslaagd ....................................... 38
• Sportieve nazomer bij Racso ................................... 40
• WTC naar de Mont Ventoux ................................... 43
• Terugblik op vervlogen Heusden ............................ 44
• Verdwenen bioscopen in onze gemeente.............. 46
• Model Cars Collector Friends .................................. 49
• Onze muziekreporter bij Rolling Stones ................ 56
• De vaste wijnrubriek................................................ 58

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

PS: We doen ons best om volgende editie, periode feestda-
gen, bij iedereen in de bus te krijgen tegen 2 januari. Respect 
voor al onze uitdragers die steeds de moeite  zullen doen om 
Wegwijs in de bus te steken. Weer of geen weer...

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 HUUR
Bergplaats voor mobilhome, caravan, oldtimer, enz. 
Te lochristi – Hijfte. Tel 09 / 355 70 57.
Vrij ter beschikking

TE KOOP  wegens overlijden
TV Panasonic, in goede staat, 76 x 47 cm, op voet. 
VP 250 euro. Info 09-251 57 43

TE KOOP
Damesfiets BATAVUS met 
bagagedrager/staander/frame 
53 - VP 90 euro.
Info: 09-355 08 01

TE KOOP
Tv-kast 25 euro, oude reken-
machine 25 euro/stuk.
Info: 0479-84.55.73

TE KOOP
Volledig instapklaar appartement met tuin en ga-
rage, Azaleapark Sint-Amandbserg. Living, keuken, 
badkamer, 2 slp, tuin, garage, zolderberging.
Info:  0497-29 17 33

TE KOOP
Scootmobiel (Vivo). In goede staat, gemakkelijk 
te demonteren. Vraagprijs 800 euro. Destelbergen 
Info: gsm 0468-056404

TE KOOP
72 stuks glazen kristal d’arques. Weinig of niet 
gebruikt. In heel goede staat. Prijs 150 euro. 
Tel 0475  73  82. 97

TE KOOP
Salon rotan, driezit en éénzit met mooie kleurrijke 
gladde stof.  250 euro. De salontafel en de twee 
hoektafels zijn gratis bij 
aankoop van het salon.
Info: 0487- 78 28 84

TE KOOP
Ziekenhuisbed, met matras en bijhoren-
de materialen, 3 j oud, wordt verkocht 
wegens sterfgeval, factuur te verkrijgen. 
Prijs 1050 euro, gsm 0498 66 61 80

GEZOCHT
Huishoudhulp voor poetsen en opvang kinderen. 
Heusden. Info: 0496-46 04 21

TE KOOP
Winterbanden, met alu velg, 1 jaar oud, 
voor Hyundai IX 35.
Prijs 400 euro. Info: 0486-42 79 99

TE KOOP
Grote, groene en volle kerst-
boom in 3 delen met sterke 
voet, zonder decoratie. Hoogte 
2,40 m, breedte ruim 1,20 m 
onderaan. VP slechts 65 euro, 
bij interesse bel gerust:
0494-79.37.35.

TE KOOP
Speelgoed: domino, stapelpira-
mide, vormenstoof, badeend-
jes - kerstgerief: o.a. ballen, 
sterretjes, zeerobben, ijsbeer-
tjes (wit),
bakgerief: decoratielepels 
(nieuw), vormen, chocolade-
gietvormen, uitsteekvormpjes. Ook nog schoeisel, 
kleding, enz…  Info: 09-230.44.88.

TE KOOP
Moderne salontafel in rode glanslak + 
bijpassend wollen tapijt. Vraagprijs 150 
euro. Info 0495-22 12 83

Lezing over strips in de Bib
Woensdag 7 december om 20 uur heeft 
in de Bibliotheek van Destelbergen een 
lezing plaats met als thema “Strips, kunst 
en geheugen”. De bekende stripmaker 
Art Spiegelman, auteur van ‘Maus’ komt 
vertellen dat strips de perfecte media 
zijn om de werking van ons brein en ge-

heugen te tonen. Blijkbaar zijn woord en 
beeld de combinatie om dat te kunnen 
bereiken. Chris Bulcaen neemt je mee op 
verkenning en illustreert het verhaal met 
tal van voorbeelden. Prijs 3 euro, 0,60 eu-
ro met UitPAS. Tickets via Destelbergen.
bibliotheek of tel. 09/228.07.61. – (D.D.)
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Te koop in Destelbergen

• Gelegen te centrum 
Destelbergen

• Ruime en karaktervolle 
woning

• 4 slaapkamers met 
mogelijkheid tot het inrichten 
van 2 extra slaapkamers

• Kantoor en/ of praktijkruimte 
aanwezig: ideaal voor vrij 
beroep

• West georiënteerde tuin
• EPC: 221 kWh/m²

• Richtprijs: 625.000 euro

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Donderdag 1 december, 13u30

Wandeling in Heusden

Voor onze laatste wandeling van 2022 blij-
ven we in onze eigen gemeente en gaan 
we op zoek naar verborgen natuurschoon. 
Onderweg zorgt, even traditiegetrouw, Hil-
da voor een tas heerlijke tomatensoep met 
balletjes. Bij Henriette kan je terecht voor 
iets sterkers. Wij vertrekken stipt om 13u30 
op de parking van de Sporthal, Koedreef 3, 
9070 Destelbergen.
Meer nieuws in nieuwsbrief of facebook: 
(vlaamseactieveseniorenDestelbergen)
Afstand 6 km. Gids: Raymond
Deelname is gratis.

Donderdag 15 december, 14u30

Kerstfeest
Wij sluiten 2022 af met een spetterend Kerstfeest. Arte Can-
tare brengt ons een muzikale namiddag met een mix van 
kerstliederen, musical & filmmuziek, opera- en operette me-
lodieën. We genieten van een lekkere koffie met taart. 
Zaal ‘t Meer Koedreef 3, Destelbergen
Leden 6 euro, niet-leden 8 euro
Bij ons kan je ook punten sparen voor je uitpas.

Wij wensen alle lezers een fijne kerst en goed jaareinde!
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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

Annie Gansbeke
schildert Rubens achterna
De Heusdense kunstenares Annie Gansbe-
ke die we al eerder voorstelden in Wegwijs, 
nam deel aan een wedstrijd van museum-
PASSmusées, VRT en het Koninklijk Mu-
seum voor Schone Kunsten Antwerpen 
(KMSKA). Annie maakte een persoonlijk 
werk dat in de stijl van P.P. Rubens ligt, nl. 
“Aanbidding der Koningen”. Het is een 
olieverf op doek in 3D van 130/160 cm. An-
nie Gansbeke: “Ik maakte het schilderij uit 
liefde voor de guldensnede in compôsitie 
en kleur, en uiteraard in mijn eigen stijl. Ik 
koos ervoor omdat het een vloeiend werk 
is, bewegend, volle kleuren en een echte 
uitdaging”.  De kunstenares mag nu deel-
nemen aan de Nationale Expo. Je kan haar 
een stem geven via  nationaleexpo.muse-
umpas.be/project/37725. – (D.D.)

welkom

3-4 & 10-11 
december 2022
van 11 tot 19 uur

ook kleine werken en sjaals als uniek geschenk
sculpturen - schilderijen ...
open huis

welkom

3-4 & 
december
van 

annie gansbeke
muizendries 3 • 9070 heusden
www.anniegansbeke.be - gsm 0472 444 329

art

Samenscholings- en plaatsverbod
Axminsterhof vanaf 19 uur
Bij besluit van de burgemeester en inmiddels ook goedge-
keurd in de gemeenteraad, is er een samenscholings- en 
plaatsverbod in het Axminsterhof en de buurt van Villa 
Tuur. Tot 19u. mag iedereen zich begeven op het Axminster-
hof (speelplein, bibliotheek, Villa Tuur) zolang de openbare 
rust niet wordt geschaad. Vanaf 19u. mogen enkel inwoners 
(max. 2 personen) aanwezig zijn op het Axminsterhof. Vanaf 
19u. mogen niet-inwoners zich niet meer op het Axminster-
hof begeven. De hond uitlaten na 19u. kan wel nog. – (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.

DRUIVELAAR - KALENDERS - AGENDAS 2023
DECEMBER: ALLE ZONDAGEN OPEN

OOK KERSTDAG EN NIEUWJAARDAG
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

Er kwam veel publiek opdagen voor de markt die voortaan 
van 8 tot 13 uur plaatsheeft. De gemeente had bovendien 
voor toffe drankjes en versnaperingen gezorgd om het één-
jarig bestaan van de markt te vieren. Ook de marktkramers 
waren in hun nopjes en hielpen mee met cadeautjes, een 
bloemetje, een stuk fruit, of een zakje snoep. Er was ook 
een stand ‘head painting’ waar men geschminkt kon wor-

Eén jaar Heusdense markt
met veel volk...
We weten nu niet of het omwille van één jaar 
Heusdense markt ging, dan wel omdat het bovendien 
een brugdag was, maar maandag 31 oktober was 
voor de Heusdense maandagmarkt wel een voltreffer.

den voor de Halloweentocht. Een leuk initiatief dus voor 
vooral kinderen.
De nieuwe uren van de markt werden na twee evaluaties 
bijgestuurd en zijn dus zeker een succes. Dat viel ook te 
horen bij de marktkramers die duidelijk liever vroeg be-
ginnen, want in de namiddag was er duidelijk altijd min-
der publiek.
Toegegeven het was een overweging die schepen Wim Ra-
man bij de opstart destijds moest maken, en waarbij vei-
ligheidsoverwegingen werden in acht moesten genomen 
bij de opstart van de scholen. Ervaring leert nu dat het ook 
anders kan, en dat ook het publiek positief reageerde. Al-
leen was er natuurlijk het feit dat het een brugdag betrof, 
met een Halloweentintje, vakantie voor veel inwoners en 
geen school. Maar de volgende markten bewijzen dat het 
de goede richting uitgaat. Dus als het positief is zeggen 
we het ook. – (D.D., foto’s G.H.L.)

Een beeld van de markt, en burgemeester en 
schepen klinken op één jaar Heusdense markt.



6                              Nr. 128 - December 20229070

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 DECEMBER 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 broodbakmachine (120 euro) 
geschonken door Aveve Destelbergen

We vroegen aan onze lezers:

Welke ouderdomskwaal vind je ergste?

A. Dement worden
B. Blind worden
C. Doof worden  

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. hittegolven 36 %
B. overstromingen 36 %
C. koudegolven 28 %

Er waren 202 deelnemers!

Winnaar werd Annie Vertriest uit 
Destelbergen (36, 29, 25). Zij ontving 
het waardebonpakket van 120 euro 
van uitgever Jan Callebert. Proficiat.

Waren héél dicht bij de juiste 
oplossing en wonnen ook 
waardebonnen:

Roland De Dobbelaere,
Marc De Croock, Frank Pieteraerens, 
Norbert Peelman, Herman 
Reynebeau, Julie Vanbouchaute, 
Adrienne De Keyser,
Patrick Vermeiren,
Annelies Bornauw. Proficiat !
Proficiat.

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

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

Reglement van
de begraafplaatsen
is aangepast
Het lokale reglement op de begraaf-
plaatsen uit 2006, een politiereglement, 
was duidelijk niet meer actueel en werd 
in de gemeenteraad herbekeken. Naast 
een werkgroep die zich verdiepte in de 
materie van de begraafplaatsen, werd 
het voorstel ook voorgelegd aan de 
belangrijkste stakeholders, met name 
de begrafenisondernemers en de oud-
strijdersverenigingen. Er werd tevens 
samengewerkt met erfgoed Viersprong 
wat betreft het hoofdstuk graven van 
lokaal historisch belang en daar is een 
opsomming gemaakt van wie dat kan 
zijn, bv. politici, kunstenaars, belangrijke 
personen e.a.. Het nieuwe reglement be-
paalt nu de voorwaarden rond begraven 
en bezoeken op de twee gemeentelijke 
begraafplaatsen.

Een van de punten gaat over de vrije 
keuze van de begraafplaats waarop een 
inwoner wil begraven worden. Dus ie-
mand van deelgemeente Destelbergen 
kan best in Heusden begraven worden 
en omgekeerd. Het reglement gaat ook 
over concessies en de duurtijd daarvan, 
en wanneer iemand mag en moet be-
graven worden inzake tijd. Allemaal 
heel perfect te vernemen bij de begra-

fenisondernemer of op de gemeente. 
Een voorbeeld: een concessie loopt tot 
01.01.2040, als men die wil verlengen zal 
dat dus tot 01.01.2052 kunnen.

Aan de concessie hangt uiteraard een 
prijskaartje: Er is een kosteloze begra-
ving van een kist of een urne voor 15 
jaar, geldig voor max. 2 personen. Con-
cessies beginnen van 30 jaar, telkens 
voor 2 personen aan 2.000 euro, niet-
inwoners betalen het dubbele. Conces-
sies in een grafkelder: Eén inwoner kost 
1.000, één inwoner en één niet-inwoner 
bedraagt 3.000 euro. Er zijn ook conces-
sies in grond, er is een urnenveld en een 
columbarium. Het ereperk van de oud-
strijders is 30 jaar en gratis en er zijn ook 
tarieven voor asverstrooiing, het openen 
van graf- en urnenkelders enz. Verlen-
gingen zijn er ook voor 10 jaar.  – (D.D.) 

Gedicht

Paardenwijding...

De jachthoorn schalt,
De kadans van paarden in draf

Naar galop, en honden spurten mee
Even schichtig als een wilde merrie,

Verscholen in het struikgewas,
Hoor ik Epona hinniken en snuiven,

En wacht tot ze voorbijkomt,
Ik hijs me op in amazone

Na het briesen in haar taal,
Het rustig ademhalen, en buigt

Alsof ze zeggen wil:
Jij bent mijn sterkere paard

Kleine parade, grote parade,
Blauw bloed rijdt goed.

(Nicole Ledegen, dorpsdichter)
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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

Afgezien van de hogere wegen R4 en 
E17, zijn er in Destelbergen, net als in 
andere gemeenten, drie waar te nemen 
snelheden, 30km/u, 50km/u en 70km/u. 
De gemeente vindt het belangrijk om in 
te zetten op de actieve weggebruiker en 
de leefbaarheid. Bijgevolg is een onder-
bouwd snelheidszoneplan noodzakelijk 
om de straat weer een traag, veilig en so-
ciaal karakter te geven. Kort samenge-
vat, een groot deel van de gemeente zal 
voortaan zone 30 worden. Echter om een 
aanpassing van het snelheidsbeleid door 
te voeren, moet ook worden gekeken 
naar verschillende ruimtelijke- en mobili-
teitsparameters. In 2016 werd een eerste 
voorstel gedaan in het mobiliteitsplan, 
ondertussen echter dient ook deze visie 
herbekeken te worden in het kader van 
de wensen van het bestuur. Belangrijk 
is om een kwadrantafhankelijk, uniform 
beleid te voeren, waarbij de snelheidszo-
nes duidelijk maken waar er nood is aan 
ruimte voor actieve weggebruikers en 
bewoners, en waar er nood is aan sneller 
verkeer naar de hogere of lagere assen. 
Allemaal geen simpele benadering.
Het plan wordt gekenmerkt door vijf 
grote zones waar een maximumsnelheid 
geldt van 30km/u, kenmerkend aan de-
ze zones is dat deze snelheden zich voor-
namelijk bevinden in gebieden waar het 
wonen primeert en dus bijgevolg de leef-
kwaliteit een toename kan kennen. Ook 
worden veel van deze zones door fietsas-
sen doorsneden, wat het ook aangena-
mer maakt om te fietsen doorheen deze 
gebieden. Echter bepaalde assen dienen 
alsnog op termijn herbekeken te worden 
wanneer deze een aanpassing verkregen 
hebben en leesbaar trager kunnen zijn, 
bijvoorbeeld de Damvalleistraat en Kou-
terstraat. Anderen dienen op termijn her-
bekeken te worden omwille van het feit 
dat fietsstromen zich kunnen verplaat-

Mobiliteitsplan van 2016 is nu onderhevig aan wijzigingen

Groot deel van Destelbergen gaat zone 30 worden
Doorheen de jaren zijn de algemene snelheidsregels veranderd, 
waardoor er vandaag doorheen Destelbergen (en Heusden) 
verschillende snelheden zijn. We overlopen even…

sen, bijvoorbeeld de Stationsstraat (in het 
kader van de ontwikkeling van de
fietssnelweg F4).

DE 5 ZONES ZIJN:
- Zone Eenbeekeinde afgebakend door de 
Dendermondesteenweg in het zuiden, de 
gemeentegrens in het westen en noorden 
en de Admiraalstraat in het oosten. Deze 
zone bestaat uit volgende straten; Herle-
gemstraat, Kasteelstraat, Herlegemhof, 
Burgemeester Meirsonstraat, Pasteur-
straat, Bredenakkerstraat, Bijlokestraat, 
Denderhof, Verenigde Natieslaan, Belgi-
elaan, Europalaan, Markiesakker, Bijloke-
weg, Markiesstraat, Kievitlaan.
- Zone Schelde: afgebakend door de ge-
meentegrens met Gent in het westen en 
zuidwesten, de Dendermondesteenweg 
in het noorden, de Reinaertweg in het 
oosten en de Schelde in het zuiden. Deze 
zone omvat volgende straten: Emiel Los-
systraat, Galgenberglaan, Scheldelaan, 
Ververijstraat, Nijverheidsstraat, Mezen-
straat, Vinkenstraat, Panhuisstraat, Steen-
akkersdreef, Zenderstraat, Hellegatstraat, 
Goudmijnstraat, Meerkenshamstraat, 
Scheldekant; Walbosstraat, Walbosdreef, 
Prikstraat.
- Zone Roosbroeken: afgebakend door 
de Admriaalstraat in het westen, de ge-
meentegrens in het noorden, de Sta-
tionstraat in het noordoosten, de 
Kouterstraat en de R4 in het oosten, 
de Dendermondesteenweg in het zui-
den. Deze zone omvat volgende straten: 
Ledebeekstraat,Ledebeekhof, Eenbeek-
straat, Vrouwestraat, Schouteerpark, 
Admiraalhof, Prosper de Troyerlaan, Lijs-
terbesdreef, Kwadenplasstraat, Admi-
raaldreef, Notaxlaan, Ter Meerenlaan, 
Acacialaan, Frans Heynderycxrede, Ze-
vensterrede, Kromrede, Leeuweriklaan, 
Kerkkouterrede, Ter Ramenlaan, Beuken-
dreef, Pastorijstraat, Kerkstraat, Kasteel-

dreef, Volderrede, Eikenlaan, Olmenlaan, 
Lindenlaan, Succalaan, Gentwegel, Ber-
genkruislaan, Heibosstraat, Kerkstraat, 
Burgemeester Libbrechtstraat, Bur-
gemeester Libbrechthof, Adrien De 
Grootestraat, Sint-Pietershofstraat, Graaf 
Wichmanstraat, Sint-Pieterswegel, Hoge 
Kouter.
- Zone Damvallei: afgebakend door de 
Reinaertweg in het westen, de Dender-
mondesteenweg in het noorden, de R4 
in het noordoosten, de Damvalleistraat in 
het zuidoosten, de E17 in het zuidwesten. 
Deze zone bestaat uit volgende straten: 
Meerkenshamstraat, Kerkham, Dam-
valleistraat (deel tussen Stapsteenweg 
en Reinaertweg), Bergenmeersstraat, 
Koedreef, Schoofmeersstraat.
- Zone Borrems: afgebakend door de Sta-
tionstraat in het westen, de Houtstraat 
in het noorden, de Petegemstraat in het 
oosten, de Kleingentstraat in het zuiden. 
Deze zone omvat volgende straten: Vos-
senberglaan, Eyloschlaan, Verbindings-
straat, Spoorwegstraat Malpertuussingel, 
Izegrimhof, Tibeerthof, Kantekleerhof, 
Hersindehof, Nobelhof, Grimbeerhof, 
Hermelijnstraat, Dorekenswegel, Zand-
straat, Kleingentstraat (deel tussen Pete-
gemstraat en Zandstraat).
Met het signalisatieplan worden voor de 
5 zones (Eenbeekeinde, Schelde, Roos-
broecken, Damvallei en Borrems) een eer-
ste stap gezet in de extra accentuering 
voor de zichtbaarheid en leefbaarheid 
van deze zones. Naast het afbakenen van 
de verschillende zones door middel van 
zone (30) – borden, wordt in alle zones 
ook ingezet op grondstickers, op locaties 
die aansluiten bij routes met een hogere 
wegcategorisering, en een mogelijkheid 
hebben tot conflicten, op locaties waar 
reeds andere maatregelen getroffen wor-
den die de snelheid terugbrengt naar 30 
km/u (zoals bijvoorbeeld een fietsstraat), 
wordt deze extra accentuering niet voor-
zien. Op lange routes doorheen zones 
(zoals bijvoorbeeld de Eenbeekstraat) 
worden herhalingsborden geplaatst om 
te vermijden dat chauffeurs vergeten dat 
ze zich niet langer in de zone bevinden. 
Ook aan de gemeentegrenzen, in dit ge-
val met Stad Gent zal worden bekeken 
of herhalingsborden geplaatst worden 
om te komen tot de creatie van een in-
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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

WAT ALS WE
OP EEN DAG
ALLES ZOUDEN HERGEBRUIKEN?

tergemeentelijke zone 30, bijgevolg werd 
reeds een overleg met de Stad Gent be-
treffende deze zones gevoerd.
De zones worden door middel van zone-
borden (F4a-F4b) afgebakend op volgen-
de locaties:
- Zone 1. Eenbeekeinde: Herlegemstraat, 
Kasteelstraat, Burgemeester 
Meirsonstraat, Pasteurstraat, Verenigde 
Natieslaan, Bredenakkerstraat, 
Bijlokestraat.
- Zone 2. Roosbroeken: Eenbeekstraat 
(Admiraalstraat), Ledebeekstraat, Ter 
Meerenlaan, Frans Heynderycxrede, 
Kerkkouterrede, Eenbeekstraat 
(Dendermondesteenweg), Ter 
Ramenlaan, Beukendreef, Kerkstraat 
(Dendermondesteenweg), 
Sint-Pietershofstraat 
(Dendermondesteenweg), Sint-
Pietershofstraat (Kouterstraat), 
Hoge Kouter, Burgemeester 
Libbrechtstraat (Kouterstraat), 
Burgemeester Libbrechtstraat 
(Burgemeester Cardonstraat), Kerkstraat 
(Burgemeester Cardonstraat), Adrien De 
Grootestraat, Kerkstraat (Burgemeester 
Cardonstraat/Kouterstraat), Succalaan, 
Bergenkruislaan, Borrestraat, 
Volderrede. En herhalingsborden 
in de Lijsterbesdreef (grens Gent), 
Admiraaldreef (grens Gent), Notaxlaan 
(grens Gent), Eenbeekstraat (Ter 
Meerenlaan), Kerkkouterrede 
(Eenbeekstraat), Volderrede.
- Zone 3. Borrems: Verbindingsstraat 
(Stationstraat), Verbindingsstraat 
(Houtstraat),
Spoorwegstraat, Vossenberglaan, 
Eyloschlaan (Stationstraat), 
Malpertuussingel, Hermelijnestraat, 
Dorekenswegel (Kleingentstraat), 
Dorekenswegel (Kouterstraat), 
Zandstraat (Kouterstraat), 
Kleingentstraat (Petegemstraat/
Zandstraat).
- Zone 4. Damvallei: Kerkham (Dender-
mondesteenweg), Koedreef, Schoof-
meersstraat (Dendermondesteenweg), 
Schoofmeersstraat (Damvalleistraat), 
Damvalleistraat (thv Damvalleistraat 49), 
Damvalleistraat (Reinaertweg), Kerkham 
(Reinaertweg), Meerkenshamstraat (Rei-
naertweg/Kerkham).

- Zone 5. Schelde: Prikstraat, Schelde-
kant, Meerkenshamstraat (Reinaertweg/
hellegatstraat), Walbosdreef, Hellegat-
straat, Zenderstraat, Steenakkersdreef, 
Panhuisstraat, Mezenstraat, Nijverheids-
straat, Scheldelaan, Galgenberglaan en 
Lossystraat. En herhalingsborden in de 
Galgenberglaan (grens Gent).
In Destelbergen-West (de zone groten-
deels tussen R4 en E17) worden 5 snel-
heidszones vastgelegd. In deze 5 zones 
zal een maximumsnelheid gelden van 30 
km/u. De snelheidszones worden gesig-
naliseerd aan de hand van volgende sig-
nalisatieborden:
- bij de grenzen van de zones: F4a (begin 
zone 30) en F4b (einde zone 30);
- Herhalingsborden van F4 (zone 30) 
worden bij de grenzen van de zones bij 
de gemeentegrens aange-
bracht, alsook in de zone 
Roosbroeken op langere 
tracés geplaatst.

Het gaat dus duidelijk om 
een gebied dat in de ge-
meenteraad omschreven is 
als Destelbergen-West. De 
plannen voor een Mobili-
teitsstudie in Heusden zijn 
ook in de maak, om die 
in goede banen te leiden, 
werd studiebureau MINT 
aangesteld. Blijkbaar zou 
de vaste mobiliteitsambte-
naar de gemeente verlaten 

voor een andere job. Inmiddels werd al 
een knelpuntenlijst opgesteld en werd 
gedacht aan het afbakenen van zones. 
Van zodra dit project een volgende fa-
se ingaat (vermoedelijk 1e of 2e kwartaal 
van 2023) zal men dit meteen aanpassen. 
Of er een burgerparticipatie komt is nog 
wat koffiedik kijken.
Het voorstel van Destelbergen zoals hier-
boven beschreven is goedgekeurd in de 
gemeenteraad, nadat in de lente de Mo-
biliteitscommissie daar ook al eenparig 
over had geoordeeld. Het is dus simpel 
alle straten in de gemeente krijgen een 
nieuw snelheidsregime. Het volgende is 
dus Destelbergen-Oost.

Manu Debruyne

Deze verkeersborden (F4a en F4b) bestaan al op 
enkele plaatsen en zullen dra opduiken in de 
meeste straten van Destelbergen. (D.D.)
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bvba

kimvlerick@skynet.be - www.kimvlerick.be - 0498 33 92 09
VOLG ONS OP

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Fijne feestdagen en beste wensen voor 2023!

Onze gin kwam tot stand dankzij de zoektocht naar de 
Crampe familiegeschiedenis. Hierbij werd een destilleer-
boek gevonden dat werd aangekocht in 1620. Dit boek 
werd gepubliceerd voor de chirurgijns (heelmeesters) en de 
witte pagina’s werden beschreven met familiegeschiedenis. 
Het 400 jaar oude boek is de inspiratie geweest voor het 
maken van deze gin.

Het recept is gebaseerd op kruiden uit het destilleerboek 
die der tijd beschikbaar waren. Onze gin wordt getypeerd 
door zijn kruidige smaak met een natoets van frisse citrus. 

Als trotse inwoner van Destelbergen-Heusden wil ik jullie 
kennis laten maken met het verhaal achter Crampe Gin. We 
nemen jullie mee naar de tijd waar het allemaal begon.  

Ontdek de lokale Destelbergse Gin:

Crampe Gin

Crampe Gin bevat invloeden van onder meer jeneverbes, laven-
del, vlierbloesem, verbena en paradijszaad,… 

Verwerkt en gedestilleerd met passie, liefde en toewijding voor 
het vak. Geniet van de rijkheid van onze familie geschiedenis.

Bij het onderzoek naar onze verdere geschiedenis stuitten we 
op het familie-destilleerboek. Dit boek werd gekocht in 1620 
en werd gepubliceerd voor de chirurgijns (heelmeesters). De 
witte pagina’s zijn beschreven met familiegeschiedenis. Hier-
door heeft men dit kunnen terugleiden naar de familie Cram-
pe. De kaft is gemaakt uit dierenhuid en heeft ondertussen 
400 jaar overleefd. Het boek 
is de inspiratie geweest voor 
het maken van deze gin. Het 
recept van deze gin is geba-
seerd op de kruiden in het 
destilleerboek, uitsluitend 
gemaakt van kruiden die der 
tijd beschikbaar waren.

Benieuwd naar het volledige 
verhaal en ‘Het smokkeldra-
ma van Lissewege’? 

Onze gin is te nuttigen in 
brunchrestaurant Madock 
in Destelbergen en brasserie 
Britannia in Heusden. Daar-
naast kan u de ginfles kopen 
in drankenhandel ’t Flessen-
geluk in Heusden en de Spar 
in Destelbergen.  

Willen jullie Crampe Gin afnemen?
Stuur ons gerust een bericht via www.crampegin.com 
of contacteer ons via sociale media@crampegin. 
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Praatcafé Nenuphar
Dendermondesteenweg 670 - Destelbergen

Info: 0479-73 15 48

KERSTDAG: OPEN VANAF 10 UUR
De kerstman komt op bezoek

NIEUWJAARDAG: OPEN OM 16 UUR
Wij zorgen voor enkele hapjes!

BIJ KELLY EN BENNY
Ook zondagnamiddag! Woensdag gesloten

Bestelformulier :

Naam:  .........................................................................................................................................................................

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

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................

 Aantal Prijs/stuk Totaal 
Kinderontbijt   6 euro 
Standaardontbijt volwassene  8 euro 
Luxe ontbijt   18 euro
Gezinsontbijt:   
    • volwassenen  28 euro 
    • kinderen 

  Algemeen totaal 

Aankruisen aub 
 Zelf afhalen tussen 7.30 en 10 uur in Domus
 Levering tussen 8 en 9 uur
 Levering tussen 9 en 10 uur

 Leveringsadres:  ..........................................................................................................................
                             ..........................................................................................................................
                             ..........................................................................................................................

Gezinsontbijt: maximaal 28 euro

Kan enkel een combinatie zijn van standaardontbijten volwassene en kinderontbijten

Luxe ontbijt volwassene: 18 euro

1 broodje + boterkoek + croissant
fruitsapje
bubbels

2 soorten kaas
boter

yoghurt
confituur

fruit
peperkoek

Kinderontbijt: 6 euro

broodje + boterkoek
smeerkaasje

boter
yoghurt

confituur
fruit

peperkoek
chocomelk

Standaardontbijt 
volwassene: 8 euro

2 broodjes + boterkoek
kaas
boter

yoghurt
confituur

fruit 
peperkoek

	

	

	

	

	

	

De opbrengst van deze ontbijtactie
wordt integraal gestort aan Welzijnszorg

✂

Bestellen en betalen kan tot uiterlijk 5 december 2022:

• Via mail aan:   kwbontbijt@gmail.com

• Met het bestelformulier in het parochiesecretariaat Domus, Dendermondesteenweg 439, 9070 Destelbergen
Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 9 tot 11 uur en vrijdag van 15 tot 17 uur

Betalen uitsluitend:
• Via overschrijving op de kwb-rekening BE95 8901 4400 8958, met vermelding 'kwb ontbijt + je naam'
• In een gesloten omslag met gepast geld in Domus

Praktisch
• Op zondag 11 december kan je jouw ontbijt vanaf 7.30 uur afhalen in Domus
   Een leuke attentie wacht daar bovendien nog op jou !
• Levering aan huis kan tussen 8 en 9 uur en tussen 9 en 10 uur
• De dag van het ontbijt zijn we telefonisch bereikbaar in Domus: 09 228 84 50

Zondag 11 december 2022

DE LEVENSFILM

Een mens komt de wereld in
één blijde gebeurtenis,

de camera wordt op hem gericht…
De rol heeft hij meegekregen,

deze aan hem toebedeeld.

Hij moet die nu spelen,
in opnames van vreugd, en leed.

De film gaat aan het draaien
en is die kort, of lang,

’t leven wordt erop vastgelegd.
Het scenario is van belang,

de waarde van de film die blijft.

Francine De Wilde 
Heusden (O.VL.)

Destelbergen koers mag blijven
dankzij Iljo!

Iljo keisse heeft afscheid genomen van 
zijn supporters. Maar in de gemeente-
raad werd nog eens teruggeblikt op de 
organisatie die tijdens de Jaarmarktdag 
zo’n succes was, nl. de Kleine Prijs Iljo 
Keisse. Uit de gesprekken is gebleken dat 
de 1.000 euro subsidie die de gemeente 
aan de organisatoren schonk een goede 
besteding was. Dat was vooral dankzij Iljo 
Keisse zelf, die zich samen met een orga-
nisatiecomité bij de wedstrijd voor aspi-
ranten van 13-14-15 jaar ook nog de kar 
trok. “Na Heusdenkoers Bergenkoers” zo 
verwoordde Eddy Van de Walle (Vooruit) 
het. Carolien Ongena (CD&V) was was 
ook van mening dat het een heel mooi 
initiatief was. “Ik denk dat zo een koers 
voor de jeugd een mooi forum is voor die 
jongens en meisjes. We vonden het ook 
goed georganiseerd, met een jong team 
en allerlei begeleiders”.

Schepen Raman (N-VA) dankte voor de lo-
vende woorden en zei dat men de organi-
satie ook wel dankbaar mogen zijn om op 
zo’n korte termijn een koers te organise-
ren”. Raadslid Scheire (V.B.) zei: “We vin-
den het een goed initiatief maar hebben 
toch onze bedenkingen bij die subsidies, 
op een moment dat veel inwoners hun 
energiefactuur niet kunnen betalen”. 
Schepen Demeyer (Open VLD): “het een 
heeft met het ander niks te maken, we 
zijn als gemeente volop bezig om te be-
kijken hoe we onze eigen energiefactuur 
kunnen verlagen, en energiebesparende 
maatregelen kunnen doorvoeren, ik denk 
dat 1.000 euro voor dit evenement wel 
terecht was en niet zomaar uit de lucht 
gegrepen”. Vlaams Belang onthield zich 
bij de stemming, al de andere raadsleden 
stemden voor. De raadsleden van Groen 
waren afwezig.  – (D.D.)
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PG Te koop  Prinsenhof – De Motte, Gent

Prinsenhof – Simon De Mirabellostraat 31

Luxueuze nieuwbouwappartementen, gerenoveerde (loft)appartementen 

en herenwoningen met zonnige terrassen en tuinen.  

Meer info? www.acasa.be - 09 321 03 00

vrijdag  25 november  14 - 18 u

zaterdag  26 november  10 - 16 u

zondag  27 november  10 - 16 u

Lanceringsweekend

Ontvangst ter plaatse:

Simon De Mirabellostraat 31, 9000 Gent

ACASA_Gent-De Motte_Wegwijs-WWHD-218x300.indd   1 9/11/2022   16:08
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Hooistraat 26, Heusden

Café

Heusden

25 december om 19 uur
verjaardagsdrink

van ons café baaske 

7 januari 2023 om 19 uur
klinken we op het nieuwe jaar !

Op beide dagen
is er een hapje en drankje voorzien 

24 december: gesloten om 17u30 
25 december: open om 18 uur

31 december: gesloten om 17u30 
1 januari: open om 18 uur

Traiteur Kerst en oudejaarsavond 2022 – 2023
Restaurant Fornuizeke - Mellestraat 286 – 9090 Melle

Bestellen kan tot 3 dagen op voorhand:
fornuizeke@gmail.com of 092784850

Keuze menu: 

Trio van gegratineerde oesters

Fijn gestoofde prei | zijde zachte mousseline saus | scheutje champagne
Lichte saffraan botersaus | amandelschilfers

Spinazie | blanke botersaus
Of

Rundstartaar op Japanse wijze
Of

Opgevulde polderaardappel | bieslookpuree | blanke botersaus | garnalen |
gerookte zalm

-
Bisque van garnalen

Of
Soepje van boschampignon

Of 
Butternut pompoensoep | krokante ham | zonnebloem pitten |

knoflookcroutons
-

Stoofpotje van everzwijn | winter garnituur | gratin
Of

Hertfilet | rode portsaus | winter garnituur | gratin
Of

Kabeljauw | kruidenkorst | puree van pastinaak | schaaldierensaus
-

Notencrumbel | panna cotta van witte chocolade | appel | peer | mango

60 euro per persoon
10 euro waarborg p.p voor porselein, cash te betalen

afhalen tussen 13u en 16u

Opening
Z A T E R D A G  1 0  D E C E M B E R
v a n a f  1 3 . 0 0  u  d o o r l o p e n d

T R A M S T R A A T  2 4
9 0 7 0  H E U S D E N

w w w . s k i n c l i n i c h e u s d e n . b e

NIEUW IN HEUSDEN:

SKIN CLINIC
TRAMSTRAAT 24 - HEUSDEN

ZATERDAG 10 DECEMBER vanaf 13 uur, doorlopend

Wij openen de deuren van een
nieuw schoonheidsinstituut in Heusden.

Bij ons kan u terecht voor o.a.:
• gelaatsbehandelingen met exclusieve 

producten van biologique recherche
• EMsculpt
• LPG
• Frozen Face / Frozen Eyes
• en nog veel meer !

www.skinclinicheusden.be
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Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

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

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

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

Ontdek de nieuwe feestcollectie
Verwen uw partner of uzelf met een sexy lingeriesetje, een zijdezachte nachtjurk of zalig zittend 

ondergoed. Spring nu vrijblijvend binnen in onze winkels of bestel online op onze webshop.
 

Weet u haar maatje niet? 
Verras haar dan met een lingeriebon, hét geschenk dat altijd perfect past.

Wegwijs2022-12-PrimaDonna®.indd   1 14/11/2022   22:19
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VISIT OUR 
ONLINE

WEBSHOP

www.victorcamille.be

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

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

VICTOR & CAMILLE

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

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

Op haar veertigste heroriënteerde ze 
zich op beroepsvlak. Ze besloot om voor 
haar grote droom te gaan: ontwerpen 
van kinderkleding. Van kinds af aan 
speelde ze al veel met barbies en ‘orga-
niseerde modeshows’ voor haar zussen. 
De kinderkamers werden omgebouwd 
tot naaiatelier…
Toen ze in 2021 afstudeerde als mode-
ontwerpster verhuisde haar echtgenoot 
Steven (‘D&S Elektro’) naar een groter 
pand op de Dendermondesteenweg, in 
het dorp van Destelbergen. Delphine 

greep haar kans en bestelde een eerste 
collectie. Ze opende in december 2021 
haar eigen winkel ‘Victor & Camille’. 
Even uitleggen: Victor is haar metekind-
je en Camille het petekindje van haar 
echtgenoot.
De winkel is gespecialiseerd in baby- en 
kinderkleding van 0 tot 14 jaar. En Delp-
hine tekent verder aan haar eigen col-
lectie. Ze is in haar nopjes in de zaak, 
dikwijls omringd door blije kindjes. Er is 
dan – uiteraard – een speelhoekje voor-
zien voor de kleine bezoekers. 

De winkel biedt meerdere merken aan: 
AO76, Mayoral, Done By Deer, Oilily, 
Hound, Condor, Pepe Jeans, MC2 Saint-
Barth, Natini,... Voor de communiecol-
lectie maak ik een keuze uit Belgische 
ontwerpers en labels: Matisse & Henri 
voor de jongens en voor de meisjes Lizzy 
Love en Blue Bay. Vanaf december 2022 
komen deze collecties al volop binnen! 
Wacht niet te lang om een kijkje te ko-
men nemen!
Er is een ruim aanbod van baby- en kin-
derkleding en accessoires van eigen bo-
dem. En… de koffie staat altijd klaar en 
een bubbeltje altijd koud!

VERJAARDAG !
Op 3 en 4 december bestaat Victor & 
Camille 1 jaar en dat wordt uiteraard 
gevierd! Heel wat op de planning, dus 
volg zeker onze Facebook/Instagram pa-
gina (victorcamille.kinderkleding), hier 
zal van alles gecommuniceerd worden, 
behalve de inhoud van de goed gevulde 
goodiebags, dat blijft een verrassing! 

De winkel is gelegen aan de 
Dendermondesteenweg 513a in het dorp 
van Destelbergen.
Open: dinsdag t.e.m. zaterdag doorlopend 
van 10-18u.
Daarnaast is er ook een webshop waarop 
alle artikelen uit de winkel staan
(www.victorcamille.be). 

Delphine streefde haar droom na
Creatief ontwerpen van 
kinderkleding
Delphine Leemans, zaakvoerster van ‘Victor 
& Camille’ in Destelbergen is afkomstig uit 
Laarne. Ze studeerde af als regentes Frans, 
Engels, geschiedenis. Maar ze belandde in de 
privé-sector. Ze werkte vier jaar voor ‘Goed 
Gevoel Ladies Fair’, maar maakte de overstap 
naar Medialaan niet.
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OPEN OP ZONDAG
4 - 11 -18 december

SHOP ONLINE

www.a -p ropos .be

Denen 6
9080 Lochristi

T 09 326 02 59
(oude baan Gent-Antwerpen)

Dinsdag t.e.m. Donderdag
9u30 - 12u30 & 13u30 - 18u

Vrijdag & Zaterdag 10u - 18u

GEDEKTE
TAFEL

KOOKSHOP

GESCHENKEN

wegwijs24x32-nov22.indd   1 7/11/2022   09:38
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Café De Nieuwe Admiraal
verwelkomt u graag op 31 december vanaf 19 uur

Glaasje bubbels vergezeld van aperitiefhapjes
~

Rundscarpaccio - Truffelolie - Parmezaan
~

Aspergeroomsoep - Zalmsnippers
~

Citroensorbet - passiejenever
~

Châteaubriand Roquefort of Champignonsaus
Groentenkrans - kroketjes

~
Créme brûlée - Koffie

~
Om middernacht wordt er uiteraard geklonken op het

nieuwe jaar met een glaasje Champagne !

Oudejaarsavondmenu

Inschrijven in De Nieuwe Admiraal met contante betaling op voorhand aub

90 euro p.p., all-in (geen sterke dranken) tot aan de koffie

Na het feestmaal geven we er nog een lap op
met onze gekende huis-dj Perry, tot 4 uur !

Volg alle WK-wedstrijden
van onze Rode Duivels
in De Nieuwe Admiraal !

De wedstrijden worden zowel in het café als in de zaal
uitgezonden op groot scherm.
De zaal opent anderhalf uur vóór de wedstrijd.
Hongertje? Geen probleem wij zorgen voor:
 • stoverij met frietjes en slaatje:  14 euro
 • friet met stoofvleessaus: 7 euro
 • friet + mayo/ketchup/pickels: 5 euro
 • frikandel (3 euro), frikandel speciaal (3,50 euro)
 • hamburger met ajuin (7 euro)
 • croque uit het vuistje (2 stuks: 7 euro)

Best verklede supporter krijgt 5 bierbonnetjes !

Pronostiek bij alle wedstrijden (2 euro), dus kom op tijd !

In geval van wereldtitel Rode Duivels:  GRATIS VAT !

ZATERDAG 17/12/2022 – TOPONIEMEN- & WINTERWANDELING 

 
 
Een stap in de lokale wereld. 
Een stap in een winters kader. 
Een stap in de wereld van verhalen en weetjes. 
Genieten van het stappen en van het samenzijn. 
 
Al eens nagedacht over de historiek van een 
ADRES...van jouw adres? 
 

 
De gids(en) van Natuurpunt Damvallei wandelen met ons langs wegels, straatjes, straten en 
gehuchten in Destelbergen. We duiken in de verhalen die vertellen waarom dit alles de 
naam draagt die het nu heeft. Een kleurrijk boek opent zich ... over ‘Ballelie’, over De Leyn en 
Vandriessche ... over zoveel meer. 
Op de wandelroute besteden we aandacht aan de plaatsnamen en aan de winterse natuur. 
Na de wandeling loop je wellicht op een andere manier over straten en wegels. 
 
 

Praktische afspraken: 
• Start- en eindplaats: bloemisterij Poelman, Palingstraat 31, Destelbergen; parking is 

er mogelijk, maar hou rekening met de wegenwerken in de omgeving 
• Aangepaste kledij en wandelschoeisel 
• Startuur: 14 uur – wandeling van +/- 2 uur over een traject van ongeveer 5 km 
• Deelname: volwassenen: 8 euro; kinderen -12 jaar: 5 euro 
• Inschrijven vóór 10 december, enkel door overschrijving naar rekening BE95 8901 

4400 8958 van kwb Destelbergen, met vermelding “wandeling + je naam + aantal 
deelnemers”. Enkel betaling vooraf geldt als inschrijving 
 

Na de wandeling trakteren we op verse wafels met warme chocomelk, koffie/thee. 
 
Een organisatie van kwb Destelbergen in samenwerking met Natuurpunt Damvallei 
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Zaterdag 17 december

TOPONIEMEN- EN
WINTERWANDELING

EEN ORGANISATIE VAN KWB 
ism Natuurpunt Damvallei

Op zich geen vreemd gegeven, want een 
mensenleven is eindig. Eens in je leven 
kom je in contact met een begrafenison-
dernemer, vaak voor een dicht familielid. 
Het is een thema dat voor velen soms wat 
taboe is, want de dood is geen leuk item. 
Maar we waren niet verrast dat er toch 
zoveel mensen op afkwamen om info in 

Een uitvaartverzekering
is geen uitzondering meer
Afscheidscentrum Gentier-Verstraeten 
uit de Haenhoutstraat 258 in 
Destelbergen nam zondag 23 oktober 
het initiatief om even de deuren van 
het afscheidscentrum open te zetten 
voor het publiek. Als er iets is waar 
we allemaal toch even moeten bij 
stilstaan, dan is het de dood.
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te winnen. De periode was goed gekozen, 
dicht bij Allerheiligen, met de mogelijk-
heid om bloemen aan te kopen en eens 
een kijkje te nemen wat zo’n afscheids-
centrum voorstelt. Om het ijs te breken 
was er voorzien in een open-infodag met 
wat verwennerij, maar ook met degelijke 
info over een uitvaartverzekering door 
Corona Direct verzekeringen. Er was ook 
een toffe schilderijententoonstelling met 
kunstenares Annie Gansbeke. De aanwe-
zigen waren dan ook van alle leeftijden 
en hadden veel vragen. Er was dus zeker 
geen sprake van een bedrukte sfeer, in 
tegendeel.
Wij waren er ook om even kennis te ma-
ken en voor het schrijven van een verslag 
voor Wegwijs. Allerheiligen is de periode 
van het jaar waarin we onze doden her-
denken, maar misschien is het ook belang-
rijk om even stil te staan bij zo’n uitvaart. 
Iedereen kent wel mensen die recent dit 
tranendal verlieten, het is een alledaags 
gebeuren waarmee je ongewild kennis-
maakt. Soms is het wel eens beter om er 
via een open-infodag eens nader op in 
te gaan voor het geval zich een sterfte 
in uw gezin of familie aan de orde is. Je 
bent gewoon beter vooraf goed geïnfor-
meerd, en dat was dus de bedoeling van 
Johan Gentier. “Wij hebben er specialist 
Tom Vleugels van Corona Direct bijge-
haald om de mensen de mogelijkheden 
te leren kennen van een uitvaartverze-
kering”, vertelt Johan. We mochten net 
als honderden andere mensen vrij rond-
wandelen in het afscheidscentrum, er wa-
ren geen kille gesloten ruimtes, alles was 
open en vrij te bezoeken. Netjes aange-
kleed zoals het hoort, sereen om het al-
lemaal eens van dichtbij mee te maken. 
Vooral de informatie die tussendoor in de 
publieke ruimte werd gegeven was een 
interessant gegeven. Want een begrafe-
nis is een kost waarop je maar beter kan 
voorbereid zijn. De gesprekken gingen 
over ales, naturaverzekering, kapitaals-
verzekering of hoe men zijn uitvaart op 
voorhand kan financieren. Vooral wat 
het echt kost en wat de mogelijkheden 
zijn, het werd tot in de details toegelicht 
door uitvaartverzekeraar Vleugels. Men-
sen staan nu meer dan vroeger open voor 
een afscheid. Het mag wat raar klinken, 
het is iets waar men best even bij stilstaat 
want het is een moment dat eens op je 

afkomt. Zo kan je uw laatste wilsbeschik-
king neerleggen bij uw gemeente, en 
via een verzekering ben je zeker dat die 
ook wordt uitgevoerd. Er eens open over 
kunnen praten, want een uitvaartver-
zekering dekt de kosten van jouw of de 
begrafenis van een dierbare. Na de uitleg 
was er de geruststelling, want je hebt een 
goede kijk op de financiële aspecten van 
de uitvaart, meer nog er is ook de nabe-
staandenzorg of de hulp bij de adminis-

tratieve en praktische verwikkelingen na 
de uitvaart. Weten dat je er niet alleen 
voorstaat in alvast emotioneel moeilijke 
tijden. Een uitvaart kost gemakkelijk en-
kele duizenden euro, en daarin is meestal 
nog de koffietafel, de grafconcessie of 
de grafsteen niet inbegrepen. Met een 
uitvaartzorgplan of uitvaartverzekering 
kan je dat allemaal ondervangen, en dat 
was de bedoeling van de open infodag.  
– (D.D.)

Nieuw: brunchbox !
Op Nieuwjaarsdag maken we lekkere brunchboxen klaar.

Wenst u de eerste dag van het nieuwe jaar makkelijk 
starten, bestel dan vanaf nu uw brunchbox.

Benieuwd wat er allemaal in zit?

Neem een kijkje op onze site www.delagevuurse.be
of bel naar 09-251 08 08 voor meer info.

De brunchbox kan afgehaald worden bij Puur Catering, 
Groenstraat 266 te Oostakker of aan huis geleverd 

worden tussen 9u00 en 12u00
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info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

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

Het gemeentebestuur was niet opgezet 
met de verfactie en heeft die bij hoogdrin-
gendheid laten weghalen. “Het bestuur 
laat de Fietsersbond opdraaien voor de kos-
ten, zo’n 2.800 Euro. De Fietsersbond Des-
telbergen heeft een erg beperkt budget, en 
om het bedrag bijeen te krijgen organise-
ren we nu een crowdfunding”, zegt Ruben 
Vanholme van de Fietsersbond. 
“Verf spuiten op de openbare weg mag 
niet zonder toestemming, daar hebben 
we als actievoerders onvoldoende bij stil-
gestaan. De Fietsersbond beging een over-
treding, maar we roepen wel verzachtende 
omstandigheden in”, zegt Ruben.
De wegcode is duidelijk: een automobilist 
moet een zijdelingse afstand van ten min-
ste één meter laten tussen zijn voertuig en 
de fietser. Buiten de bebouwde kom is dat 
zelf 1,5 meter. Als die afstand tussenlaten 
niet lukt, dan is het simpel: dan blijf je ach-
ter de fietser. Dagelijks worden in de ge-
meente naar schatting enkele honderden 
fietsers onreglementair voorbij gestoken 
door automobilisten. Dit leidt regelmatig 
tot gevaarlijke situaties en daardoor belan-
den soms fietsers in de berm of tegen het 
asfalt. Ouders verkiezen hierdoor om hun 
kinderen met de wagen naar school en 
naar hobby’s te brengen, omdat het op de 
fiets te gevaarlijk is.
“De verf spoorde weggebruikers aan tot 
veilig gedrag. De Fietsersbond meent dat 
de weg met de bordjes en de opschriften 
veiliger was dan ervoor. Als er met het aan-
brengen van de verf en de bordjes overtre-
dingen werden vermeden, kan men toch 
stellen dat de balans van de actie positief 
is? 
In maart 2021 schilderde de Fietsersbond 
“Fijn dat je fietst!” op enkele wegen in 
Destelbergen en Heusden. Die actie werd 
gedoogd door het bestuur. Het gemeente-

Fietsersbond Destelbergen 
moet opdraaien
voor kosten en organiseert 
nu crowdfunding
Aan de vooravond van het 
nieuwe schooljaar vroeg de 
Fietsersbond Destelbergen extra 
aandacht voor veilig fietsverkeer. 
Met verf op de baan brachten ze 
een verkeersregel in herinnering 
die erg belangrijk is voor de 
verkeersveiligheid: hou als 
automobilist voldoende afstand 
bij het inhalen van fietsers…

ER IS OOK EEN IMACAR IN WETTEREN: ZUIDLAAN 123
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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

bestuur noemt de Fietsersbond regelmatig 
als belangrijke partner voor verkeersveilig-
heid. De felle reactie van het gemeentebe-
stuur op de nieuwe verfactie komt daardoor 
volkomen onverwacht”, zegt Vanholme. 
Het bestuur gaat er prat op zeer strikt toe 
te zien op de netheid van de baan. Noch-
tans staan verschillende niet-reglementaire 
aantekeningen her en der verspreid op we-
gen in Destelbergen en Heusden. Zelfs zijn 
eigen foutief geplaatste markeringen wil 
het bestuur voorlopig niet weghalen.
Voor het gemeentebestuur is de verf van 
de 1-meter-actie blijkbaar vervelender dan 
de meer dan 100 knelpunten, obstakels en 
zwarte punten in de gemeente die herhaal-
delijk door de Fietsersbond werden gemeld 
en waar door het bestuur slechts mondjes-
maat of niet wordt op gereageerd. Men-
sen die regelmatig fietsen of wandelen in 
de gemeente, zien andere prioriteiten dan 
het verwijderen van wat verf. Het verbaast 
de Fietsersbond dat deze zaak in hoogdrin-
gendheid werd behandeld en dat hierdoor 
vermijdbare kosten worden gemaakt. De 
verf is er niet voor de eeuwigheid, maar 
slijt weg. Na enkele maanden zou de bood-
schap niet meer leesbaar zijn. 
Dat was de goedkoopste oplossing ge-
weest. Sterk is ook dat door de haast van 
het bestuur, niet gekozen werd voor de of-
ferte van een andere firma, die maar liefst 
1.000 Euro goedkoper was. 
Om de 2.800 Euro bijeen te krijgen, orga-
niseert de Fietsersbond een crowdfunding. 
Giften zijn welkom via overschrijving op re-
keningnummer BE25 5230 8048 1682 (Trio-
dos Bank), met als vermelding “GIFT DB” + 
jouw mailadres. Indien jouw bijdrage gro-
ter is dan 40 Euro, krijg je een fiscaal attest 
opgestuurd naar het mailadres laat de Fiet-
sersbond weten.

Zo zag de actie er uit en nu moet 
de Fietsersbond opdraaien voor de 
weghaalkosten. (© Fietsersbond)

In de vorige Wegwijs gaven we reeds de fa-
miliefoto van het echtpaar Alexis de Ruijter-
Esther Denaegel, inmiddels zeventig jaar 
gehuwd. Dit keer kregen ze het bezoek van 
schepen Koen Van Hende 
op hun knus appartement 
in de Hovelingen in Heus-
den. De schepen was vol 
lof, maar liet toch ver-
staan dat de gemeente 
nu zal moeten voorzien 
in gepaste geschenken 
voor een albasten hu-
welijkspaar (75 jaar dus) 
want dat is nu geen toe-
komst meer. De jubilaris-
sen nu genieten van hun 
platinahuwelijksgeluk.
Soms wordt ook gespro-
ken van bloedkoraal om 
70 jaar huwelijk te vie-
ren. Niet iedereen heeft 
het geluk van zo’n lang 
huwelijksgeluk te mogen 
genieten. Dus werd er 
met het echtpaar en de 

twee dochters even geklonken op het pla-
tina huwelijk. Voor zover we weten is het de 
tweede keer in Heusden dat een koppel 70 
jaar gehuwd is. (D.D.) 

70 jaar huwelijksgeluk voor Heusdens koppel

11.11.11-actie via deur-aan-deur
De werkgroep die zich inzet voor de 11.11.11-campagne in onze gemeente, or-
ganiseerde recent een filmavond in de Berghine, om de lopende actie rond “Kli-
maatrechtvaardigheid” aan te kondigen. Leden van de werkgroep hebben de 
voorbije dagen ook de gemeente bezocht met een deur-aan-deur actie met een 
flyer om mensen te informeren en fondsen te werven. 11.11.11 pleit voor inter-
nationale samenwerking op politiek, economisch, wetenschappelijk vlak waarbij 
de middelen om de klimaatcrisis aan te pakken gelijker worden verdeeld, zo liet 
Marieke Kindt ons weten. – (D.D.)
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Het gebouw werd evenwel pas in 1874 
officieel in gebruik genomen, maar de 
eerste steen lag er al in 1872. Dat ging 
bovendien gepaard met de bouw van 
een gemeentehuis, later werd dat eer-
ste gemeentehuis afgebroken en ver-
vangen door wat nu nog de huidige 
school is. Ook dat gebouw was tot de 
fusie met Heusden nog een gemeen-
schappelijk gebouw gemeentehuis/
school in het centrum van het dorp. Op 
de bijgaande beelden heb je een in-
druk van hoe het vroeger was, althans 
tot voor de Tweede Wereldoorlog.

NIEUWBOUW GBS GAAT VOLGEND JAAR VAN START

Honderdvijftig jaar geleden
werd eerste gemeenteschool gebouwd
Volgend jaar september zal de Gemeentelijke Basisschool in het 
dorp van Destelbergen worden vernieuwd. Voor een groot deel met 
nieuwbouw, maar weet u dat precies honderdvijftig jaar geleden de 
eerste gemeenteschool van Destelbergen werd gebouwd, nl. in 1872-
73? Even schetsen…

Het vroegere gemeentehuis, de ge-
meenteschool en het schoolhuis wer-
den gebouwd naar de plannen van 
architect De Noyette, in de periode dat 
Arthur Haeck (1869-1875)  burgemees-
ter was van Destelbergen. Maar er was 
ook al sprake van een gemeentehuis 
of iets dat daarvoor kon doorgaan om 
te vergaderen in een gebouw in de 
Zevensterrede, dat lag op het domein 
van kasteel Crabbenburg, de woning 
van de eerste burgemeester Franciscus 
(baron) Heynderycx. Voor de bouw van 
het eerste gemeentehuis werd er blijk-

baar ook al vergaderd in een woning 
in de Kerkstraat. Nog verder in de tijd, 
zeg maar het Ancien Regime, was het 
gebruikelijk om een schepenkamer te 
hebben in een herberg, dat was ook in 
Destelbergen het geval in 1719 in her-
berg ‘Den Leeuw’. En waar het huidige 
gemeentehuis nu is hoeven we niet 
meer aan te geven.
Voor 1874 werd er les gegeven in wat 
toen de herberg ‘In de gemeente-
school’ werd genoemd. Er was één klas 
met één onderwijzer in een huis dat la-
ter gekend was als huis Waldack. In de 
eerste helft van vorige eeuw breidde 
de school telkens uit met verschillen-
de klassen. Nu is de school (GBS) aan 
vernieuwing toe en die plannen wer-
den de voorbije weken toegelicht aan 
de ouders en buurtbewoners. In het 
nieuw te bouwen gedeelte komen een 
polyvalente zaal, de lagere school, de 
kleuterschool en de groepsopvang. Wij 
gingen eens luisteren bij schepen Filip 
Demeyer wat er allemaal komt.

Zo zag de eerste school annex gemeentehuis 
(links) er uit aan de Dendermondesteenweg in 
Destelbergen. (G.R./D.D.)

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

ONTDEK ONZE AANHANGWAGENS VIA
WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" +32 (0)499/33.64.92
# info@garagejv.be - www.garagejv.be
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Schepen Demeyer: “Het gaat om de 
grootste investering deze legislatuur, 
namelijk 9,2 miljoen euro waarvan on-
geveer 4,5 miljoen zal gesubsidieerd 
worden vanuit Vlaanderen. Dit is echt 
een noodzakelijke investering voor de 
schoolgaande jeugd in onze gemeente, 
de huidige gemeenteschool is immers 
dringend aan vernieuwing toe. Hier-
bij waken we uiteraard over de finan-
ciële gezondheid van onze gemeente 
en gebeurt de investering weloverwo-
gen. Wat de timing betreft: de aan-
vraag tot omgevingsvergunning zal 
begin november ingediend worden. 
Het is de bedoeling om tegen mei 2023 
een aannemer te hebben aangesteld 
en te starten in september 2023 met de 
werken. Het bouwprogramma: groeps-
opvang voor 2 groepen van 18 kindjes, 
6 kleuterklassen, 11 lagere schoolklass-
sen, een polyvalente zaal en een ref-
ter”. Zo ziet de maquette van 

de nieuwe school er uit. 

Een beeld van wat de nieuwe GBS zal 
worden. (repro D.D.)

“Er is in het ontwerp heel veel aan-
dacht besteed aan multifunctionaliteit, 
duurzaamheid, toegankelijkheid en 
mogelijkheid tot naschools gebruik van 
het gebouw. Tijdens de werken zal er 

intensief gecommuniceerd worden met 
alle belanghebbenden, onder andere 
de ouders en de omwonenden”, aldus 
Filip Demeyer. – (D.D.)
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

Voorstelling boek Tine Hertmans
Ex-dorpsdichter en auteur van kinderboeken Tine Hertmans 
heeft een nieuw boek uit. Zondag 27 november om 15 uur 
wordt in LDC De Reinaert, Kerkham 3d in Destelbergen het 
nieuwe boek voorgesteld: “Aan de waterlijn”. Rita Samyn 
zorgt voor de inleiding, Nicole Ledegen, dorpsdichter leest 
gedichten voor en Philippe Van den Bossche zorgt bij de 
voorstelling voor de muzikale omlijsting op de piano. Bur-
gemeester Sierens ontvangt het eerste exemplaar. Gratis 
inkom. – (D.D.)

Twee oudste inwoners
overleden in Heusden
In oktober met twee dagen tussentijd zijn de twee 
oudste vrouwelijke inwoonster van onze gemeente 
overleden.

Het gaat om de bijna 109-jarige Elza Roels (°1 decem-
ber 1913 †21-10-2022) en de 103-jarige Jeannette De 
Kuysscher (°28 juni 1919 - †19-10-2022).  Beide ver-
bleven al even in het WZC Kouterhof, nadat ze jaren 
zelfstandig gewoond hadden. Aan de families bie-
den we onze innige deelneming aan. (D.D.)
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milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be



Het stuur van deze wagen heb je al snel in handen.  
Met de Opel Corsa ga je voor een sterk technologisch  
uitgeruste wagen, ideaal in en rond de stad.

Kies snel je Corsa in onze showroom.

DE OPEL CORSA
GA VOOR DIRECT RIJPLEZIER.

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.

 0 - 5,5 L/100KM   15,6 - 16,1 KWH/100KM  107 - 124 G/KM TOT 349 - 361 KM AUTONOMIE

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

Boek:
‘Liever zot
dan zombie’
van Andy Buyst

Recent stelde Andy 
Buyst uit Heusden zijn 
boek voor. 

Depressie, burnout, psychose,… Iedereen kent 
wel iemand die met psychisch lijden. Toch rust 
er nog een serieus taboe op dit onderwerp. 
Met zo iets kom je toch niet graag naar buiten, 
wat zullen de mensen wel denken?
Heusdenaar Andy Buyst probeert dit taboe te 
doorbreken. Na twaalf jaar in de hulpverle-
ning te hebben gewerkt als opvoeder kreeg hij 
zelf een psychose en werd tot twee keer toe 
gedwongen opgenomen. Die ervaringen gooi-
den zijn leven ferm overhoop en lieten een 
diepe indruk op hem na.
Hij zat een poos in zak en as en zag even geen 
uitweg meer uit zijn situatie, maar hij weiger-
de om er zich bij neer te leggen.
Zijn ervaringen zette hij neer op papier. De 
weg naar de psychoses, de psychoses zelf, de 
gewonnen opnames met bijhorende medica-
tie, wat hij zag in de psychiatrie en zijn weg er 
terug uit schreef hij neer in een boek.
“Liever zot dan zombie”, is geschreven met 
veel humor, zo positief en respectvol mogelijk, 
maar gaat geen pijnpunten uit de weg.
Nu deelt hij zijn verhaal en probeert op die 
manier het onderwerp bespreekbaar te maken 

en de zwaarte er wat van af te halen.
In zijn boek staan zelfgeschreven, Nederlands-
talige nummers. Als hij lezingen geeft rond het 
thema vertelt hij kort wat hij beleefde en be-
geleidt daarna zichzelf op gitaar terwijl hij één 
van zijn nummers ten berde brengt.
Daarna laat hij ruimte voor vragen over zijn 
ervaringen, geen taboe’s. Hij geeft ook graag 
huiskamerconcerten. Het verhaal hoeft er niet 
persé bij gebracht te worden.

Zo wist hij zijn leven na die harde dobber een 
nieuwe wending te geven en gaat voortaan 
door het leven als zelfverklaard levenskunste-
naar.
Zijn leven is zijn kunstwerk en hij hoopt dat 
het een echt pareltje mag worden.
Dat wenst hij trouwens iedereen toe.

Wie benieuwd is naar zijn boek of muziek 
kan terecht op www.stigmartha.com of op 
www.andybuyst.com

alle dagen doorlopend open
van 9u30 tot 18u15 - Zaterdag tot 18u00

(gesloten op zondag en maandag)

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

Vanaf 13 december t.e.m. 31 december
ALLE DAGEN OPEN

van 9u30 tot 18u15
ook op zondag en maandag

van 14 tot 18 uur

juwelier-vdb@skynet.bewww.juweliervandenberge.be
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Dat was ook zo voorzien in de meerjaren-
begroting. Denk maar aan de bouw en uit-
breiding van een nieuwe gemeentelijke 
school in het dorp (ter vervanging van de 
oude) van Destelbergen en aan een nieu-
we voetbal- en sportaccommodatie in Heus-
den. In beide gevallen zit het tijdsplan nu 
tegen, waardoor de kostprijs flink is geste-
gen. We verwijzen niet alleen naar de oor-
log in Oekraïne, maar ook en vooral naar 
de fel gestegen bouwprijzen en de energie-
crisis. Dat was duidelijk niet voorspelbaar in 
2019 toen een eerste bevolkingsbevraging 
plaatshad en later de plannen werden sa-
mengesteld. Voor de nieuwbouw en uit-
breiding van de gemeenteschool kan dat 
gaan om 2, mogelijks 2,5 miljoen euro meer. 
Gelukkig valt daarvan een groot deel op re-
kening van de Vlaamse overheid. Voor de 
sportsite Nederbroeken was er nog een ra-
ming van 3,5 miljoen, maar omdat men het 
nog beter wil aanpakken, komen er nu per-
manente modulaire units met twee kunst-
grasvelden (in plaats van één), een cafetaria 
en terreinverlichting. Recent werd ook be-
slist dat er nog een turnhal bijkomt. Initieel 
was het plan om een deel van de recrea-
tiezone te verkopen aan derden. Daarvoor 
werden 1.200.000 euro opbrengsten inge-
schreven in de begroting. Deze piste werd 

Wat weten we nu meer na tweede bevolkingsbevraging?

Bestuderen en onderzoeken
maar wel soms kluwen van opties
Vier jaar bestuur in Destelbergen is geresulteerd in een pak opties 
maar in duidelijk nog weinig zichtbare (grote) realisaties. De 
belangrijke realisaties werden bewust vooruitgeschoven om op het 
einde van de huidige legislatuur, net voor de volgende verkiezingen, 
duidelijk een goed resultaat te kunnen voorleggen.

nu verlaten en op de gemeenteraad van ok-
tober werd het plan goedgekeurd om een 
publiek-private samenwerking op te starten 
met gemeente en een nog aan te duiden 
privé-partner die o.a. een turnhal zal bou-
wen en exploiteren. De gemeente zal een 
opstalrecht of erfpacht geven aan de pri-
vate partner. Dat zal het kostenplaatje mis-
schien ook opdrijven. De vraag blijft of het 
haalbaar blijft voor het voetbalseizoen van 
2024.
De Open-VLD/N-VA meerderheid zal het 
duidelijk niet graag lezen, maar de plan-
nen om verder samen te werken bij de vol-
gende verkiezingen zullen daardoor in een 
ander licht geplaatst worden. Men had de 
voorbije jaren duidelijk beter kunnen doen, 
door bijvoorbeeld vooral vroeger te plan-
nen. Daarvoor was geld, nu ligt het mis-
schien anders door de crisis die iedereen 
treft, ook de gemeente. We benijden de job 
van financiënschepen Filip Demeyer en de 
financieel directeur niet, want na nieuwjaar 
gaan ook nog de lonen van de (gemeente-
lijke) ambtenaren omhoog. Nu werd voor-
al energie gestopt in bevraging, en hier en 
daar al wat langer geplande wegenwer-
ken zoals in de Schuytershoek en de Stati-
onsstraat. De geplande nieuwe en betere 
voet- en fietspaden en een doordacht mo-

biliteitsbeleid, daar was duidelijk nog wat 
werk aan de winkel. De mobiliteitsplan-
nen werden in twee opgedeeld, waarbij nu 
eerst deelgemeente Destelbergen aan de 
beurt komt, en na nieuwjaar Heusden (na 
eerst een opdracht aan studiebureau MINT). 
Om een voorbeeld te geven: jaarlijks werd 
in de begroting een budget van 50.000 euro 
voorzien voor het onderhoud van de loka-
le fietspaden. Zeer goed initiatief dus, wa-
re het niet dat daarvoor in 2021 geen euro 
werd uitgegeven. Waar wel geld voor uit-
getrokken werd was voor de bevolkingsbe-
vraging, en voor een nieuw gemeentelijk 
logo want Destelbergen wil werken als een 
goeddraaiend bedrijf, en daarvoor zijn stu-
diebureau’s nodig.
In december 2019 werd bekendgemaakt 
dat de volgende zes jaar 22 miljoen eu-
ro zou geïnvesteerd worden. Het stond 
allemaal in het nieuwe meerjarenplan 
2020-2025. Een plan dat toen in 2019 werd 
opgemaakt samen met de inwoners en 96 
ambitieuze en betaalbare acties inhield. 
Burgers en bestuur maakten samen plan-
nen via participatie. Daarin stonden alle 
plannen vervat (wensen en dromen) voor 
de komende zes jaar. Een plan waar welis-
waar teamwork aan voorafging. De herin-
richting van de begraafplaatsen was alvast 
een flinke opsteker, al was er ook wel eens 
kritiek toen enkele historische graven wer-
den verwijderd. Van de uitbouw van de bib 
als ontmoetings- en kenniscentrum heb-
ben we nog niet veel gezien, maar het is er 
misschien al, en het draait daar zeker niet 
slecht. ICT voor de gemeentediensten en 
scholen is dan weer wel een pluspunt, en 
met het verduurzamen van het wagenpark 
is men volop bezig, ook met het verledden 
van de straatverlichting. Maar er zijn nog 
50% straten met een gewone verlichting, 
niet simpel allemaal want het vergt wel tijd.
Als we verder teruggaan in de tijd, kunnen 
we zeggen dat midden 2018 de gemeente-
diensten al een eigen analyse maakten van 
de specifieke werking en de belangrijkste 
maatschappelijke trends. Maar vier jaar la-
ter werd toch gezegd dat de werking van 
de gemeentelijke diensten een wirwar aan 
stijlen gebruiken, waardoor er nauwelijks 
samenhang is. Dat moet binnengekomen 
zijn bij het personeel. De communicatieka-
nalen van de gemeente en het OCMW moe-
ten in de toekomst één sterk merk vormen, 
liet de burgemeester al verstaan. 
Er is nu in juni een nieuwe bevraging ge-
weest bij 1.500 inwoners, waarvan er 45% 
(647) effectief hebben aan deelgenomen. 
De resultaten zijn alleen voor specialisten 
te vertalen naar de gewone man/vrouw in 
de straat. We hebben ze gelezen en weten 
nu ook niet direct welke besluiten er kun-
nen aan gekoppeld worden. Dat een zeer 
grote meerderheid hier graag woont daar 
had men toch geen bevraging voor nodig? 
Destelbergen geeft duidelijk veel geld uit 
aan studies en herinrichtingsplannen, en als 
men die tijdens infosessies in de drie ker-
nen (Destelbergen, Heusden en Eenbeek-
einde) gaat voorstellen dan komt daar echt 
geen massa op af. Integendeel. Dat is het 
huidige tijdsbeeld, publiek dat (ondanks al-
le goede bedoelingen) niet altijd betrokken 

Wie weet in Destelbergen dat de gemeente zonnepanelen 
gelegd heeft op de bibliotheek?  Een goed punt alvast. (D.D.)
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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

Brunches in 2023:

15 januari 2023
9 april 2023
11 juni 2023

24 september 2023
26 november 2023

69 euro p.p. (volwassenen)
40 euro (kinderen)

_____

Sint-ontbijt:
4 december

zie onze website:
www.braemhof.be

_____

Eerste werkdagviering
(zie info hiernaast)

is. De bevraging omvatte dan ook heel wat 
punten waarop men het antwoord vooraf 
al kon raden. Wie wil er geen groen in de 
gemeente, duurzaam en veilig wonen? Ie-
dereen toch? Een efficiënt, transparant en 
modern bestuur? Idem dito. Moet Destel-
bergen-Heusden een actieve, dynamische 
en verbindende gemeente zijn? Heel zeker, 
het is een dooddoener. En een warme en 
zorgzame gemeente: zonder twijfel is dat 
zo. Dat blijkt ook uit de overgrote meerder-
heid (75% tot zelfs meer dan 80% waren 
heel positief). Is er te weinig groen: zeker, 
er kan altijd meer. Dat maar 17% van de on-
dervraagden interesse hadden in participa-
tie via verschillende adviesfora zegt ook wel 
iets over de interesse in de werking. Wij de-
den ook een rondvraag en voor veel men-
sen wordt het te ingewikkeld allemaal.
Er werden gelukkig ook andere vragen ge-
steld, o.m. of men zelfstandig kan blijven 
dan wel een fusie moet aangaan. Dat is een 
vraag die niet publiek moet gesteld, dat 
moeten politiekers zelf kunnen invullen, 
met de kennis die ze zelf hebben. De ge-
wone man in de straat is daar niet van op 
de hoogte, ze kennen misschien de voor- en 
nadelen niet. Daarvoor is inzicht in de ma-

terie nodig. Natuurlijk wil ik ook als burger 
dat Destelbergen als zelfstandige gemeen-
te blijft bestaan, maar je moet naar de toe-
komst kijken. Met de kennis die je hebt, en 
dan weet je dat op termijn een kleine ge-
meente niet meer kan optornen tegen de 
komende uitdagingen, waardoor samen-
werking voor de hand ligt of een absolute 
vereiste is. Dat is ook investeren in de toe-
komst van een gemeente. Al hebben we 
graag gelezen dat een grote meerderheid 
van de inwoners een samengaan met Gent 
niet ziet zitten. Jongeren daarentegen wel, 
maar de vraag is of die al goed hebben na-
gedacht dat Gent een schuldenberg heeft 
van ruim 1 miljard Euro! Dat is geen goed 
bestuur voor misschien wel een leuke stad. 
Daarin is Destelbergen-Heusden veel be-

ter. Maar de cijfers zijn wat ze zijn.  45% 
is tegen een fusie, 19% is voorstander, en 
voor 36% is het om het even. Wel belang-
rijk is dat een goede meerderheid het au-
thentieke karakter van onze gemeente wil 
bewaren. Tja het is goed wonen in Destel-
bergen-Heusden hé, daar kan ik mij alleen 
maar bij aansluiten. En dat is ook de slot-
noot van de ondervraagden: onze gemeen-
te is een groene gemeente, de ligging en 
bereikbaarheid is ideaal en op de derde 
plaats het is een rustige gemeente. En het 
vrijwilligerswerk is een goed initiatief. Maar 
er mag soms wel eens wat meer bestuurs-
kracht uitstralen dan veel vergaderen! 

Manu Debruyne

EERSTE WERKDAGVIERING 
Maandag 2 januari vanaf 12h00 

 

 

Glas kir, witte wijn of fruitsap met wachtbordje  

*** 

Nougat van zacht gebakken Foie Gras vergezeld van een vijgen-abrikoos chutney   

Of  

Carpaccio van Sint Jacobsvrucht met een espuma van sinaasappel en afgewerkt met zalmeitjes.  

*** 

Sorbet van peer granité 

**** 
Duivenfilet met peer vergezeld van een grove structuur van pompoen, afgewerkt met een sauce poivrade 

en gebakken aardappeltjes. 

Of  

Rug van kabeljauw met een roti van groentjes en gepresenteerd op een bedje van kastanje puree. 

*** 

Delicatesse van kwark met een rabarber aardbei confituur en speculoos crumble. 

 

Aangepaste wijnen en waters 
 

 

Koffie of thee naar believen met zoetigheden 

 

Menu aan 70 euro  
(Exclusief zware bieren, sterke dranken, cava en champagne) 

 

 

 

 

Enkel op reservatie  

Telefonisch tijdens de kantooruren of via mail : reservations@braemhof.be 

Keuze van het menu uiterlijk tegen 20 december 2022 door te geven 

GRATIS ASBESTATTEST BIJ VERKOOP VAN UW WONING 

T.W.V. 600 euro 

Contacteer ons vandaag nog voor een GRATIS waardebepaling  

 0496 777 677             info@immo-t.be 
Erkend vastgoedmakelaar BIV 509.864—BE 0563 833 086— *actie geldig tot 31/12/2022 
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Maandagavond 31 oktober hadden in 
onze gemeente liefst drie Halloweenop-
tochten plaats. Twee daarvan op de wij-
ken van het Eenbeekeinde (Ledebeek en 
Bruisende Feesten). Telkens met een tach-
tigtal deelnemende kinderen en net zo-
veel ouders om alles in goede banen te 

leiden. Je kent het verhaal: aan de wo-
ningen gaat men aanbellen want daar is 
snoep te rapen of te verdelen. Met veilig-
heidsmensen of politie die alles in goede 
banen laat verlopen. Het is een verhaal 
dat best kan getoond in wat beelden met 
kleine maar toch toffe griezels… (D.D.)

Kleine maar toffe griezels op markt en op ’t Eenbeekeinde

VDK Bank
verhuist tijdelijk
De VDK Bank uit de Kerkstraat verhuist 
tijdelijk voor renovatiewerken naar een 
tijdelijk nieuw kantoor aan de Dender-
mondesteenweg 471 in Destelbergen. 
Het kantoor krijgt inmiddels een gron-
dige opfrisbeurt. Wie vragen heeft 
kan terecht op het telefoonnummer 
09/228.35.63 of via mail destelbergen@
vdk.be – (D.D.)
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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

14.999 euro
14.198 km
05/2021
Benzine
49 kW (67 PK)
Manueel

Kia Picanto 1.0i GT Line ISG

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

Mitsubishi Space Star 1.2i - Meerdere modellen

NEW

31.900 euro
25 km
Eerste registratie
LPG
78 kW (106 PK)
Manueel

Piaggio PORTER NP6 - KIPPER - LPG

NEW

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

Fiat 500X - 1.6i E-torq Mirror S

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

Mitsubishi L200 DUBBEL CABINE

49.950 euro
500 km
07/2022
Diesel
120 kW (163 PK)
Automatisch

Isuzu D-Max LSX - Automaat - Trekhaak

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

Fiat Talento L2-H1 - NAV+CAMERA+SENS

40.990 euro
15 km
02/2022
72 kW (98 PK)
Automatisch

Mitsubishi Eclips Cross - Diverse kleuren stock

GROOT AANBOD DIRECT BESCHIKBARE
PERSONEN- EN BESTELWAGENS

Volledig aanbod op www.garagemartens.be

NEW NEW
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(*) volgens onze leerlingen natuurlĳk.(*) volgens de leerlingen van GB Destelbergen

V.
U.

  M
ar

le
en

 ve
rn

ie
rs

 -  
De

nd
er

m
on

de
st

ee
nw

eg
 46

2,
 90

70
 D

es
te

lb
er

ge
n

SPORT 
NA SCHOOL

NIEUWBOUW 
IN ONTWIKKELING

ENTHOUSIAST 
TEAM

TAALINITIATIE FRANS
VANAF 3E KLEUTER

SLAAPZOLDER
VOOR DE PEUTERS

Tel: 09 228 49 87 | www.gbsdestelbergen.be
Secretariaat: secretariaat@gbsdestelbergen.be
Directie: directie@gbsdestelbergen.be

Gemeentelijke Basisschool Destelbergen
Dendermondesteenweg 462, 9070 Destelbergen

GBDES is een school waar je als kind mag zĳn wie je bent en waar je mag 
leren van en met elkaar in een gezellige en warme sfeer.  In onze visie 
leggen we focus op leerwinst stimuleren op maat van elk kind, met 
aandacht voor diversiteit en individuele talenten.
Wil je meer informatie, scan dan de code en neem een kĳkje op onze site, 
of neem contact op voor een afspraak.

met de Gemeentelijke Basisschool Destelbergen
Klaar voor de finale

NSB hield pakkende 
herdenking in Heusden
Met een gebedsdienst in de Heilig 
Kruiskerk in Heusden hield ook de 
N.S.B. een bloemenhulde aan het 
oorlogsmonument voor de gesneu-
velden van W.O. I en W.O. II. Het 
was een serene dienst in de kerk van 
Heusden. Maar eens buiten werd het 
een pakkende bloemenhulde om de 
overleden helden van Heusden te 
herdenken. Er kwam traditioneel veel 
publiek naar de Heusdense herdenking, de harmonie zorgde voor de muzi-
kale sfeer met passende muziek. Heel ontroerend is telkens het blazen van 
de ‘Last Post’ en ‘Te Velde’. Ook dit keer droeg vlaggendrager Franky Her-
rebaut een mooi gedicht voor waarbij de nadruk werd gelegd op nooit meer 
oorlog. En er werd een pakkend lied gezongen. ’t Werd stil op het plein. Tot 
slot volgde een bloemenhulde door verschillende verenigingen, de scholen 
(Sportbasisschool, GO Klaver en De Parel) en de gemeentelijke overheid die 
flink vertegenwoordigd was. De KOGH speelde ook daar de Vlaamse en nati-
onale hymne. Indrukwekkend mooi allemaal. – (D.D./J.C.) 
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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
  

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

             Kerstbomen        
          in pot/gezaagd
        vanaf 3 december

Verdeelpunt Primagaz
Propaangas in fles 10,5kg/18kg/46,5kg
Wekelijkse sluitingsdag: donderdagnamiddag

Ook VOS herdacht 
oorlogshelden
met vredegesprek
De Vlaamse Vredesvereniging (VOS) 
hield in Destelbergen op 11 novem-
ber de traditionele bloemenhulde aan 
het herinneringsmonument. Secretaris 
Hugo De Smet kon er een delegatie 
van het gemeentebestuur begroeten 
o.w. burgemeester Sierens en schepen 
Raman en enkele collega’s. Ook enkele 
gemeenteraadsleden waren aanwezig 
op de herdenking, die begon met een 
mis in de dorpskerk. In de kerk had 

Theresia Simkens al “Te velde” gespeeld, aan het monument bracht zij 
nog het ‘vredeslied’. Er werden bloemen neergelegd namens de ge-
meente, VOS, en de schooldirecties. Bestuurslid Walter mocht de tradi-
tionele vlag dragen en bracht de traditionele groet. De herdenking was 
pakkend, want iedereen ijvert voor vrede en blijft niet onberoerd voor 
de oorlogshelden die hun leven gaven. Dit bleek ook uit de woorden van 
Hugo De Smet, die vooral 11 november als thema bovenhaalde in zijn 
speech. Met als conclusie: “Vrede is een werkwoord, voor ons allemaal”. 
Een gezegde met veel waarheid! (D.D./J.C.)
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WELKOM OP ONZE 

GROTE KERSTSHOW !

DRINGEND GEZOCHT :
OUDE VRACHT- EN BESTELWAGENS

STROOMGROEPEN 

GRONDVERZETMACHINES

LANDBOUWTRAKTOREN

PERSONENWAGENS – JEEPS  – BUSSEN 

TOYOTA, MAZDA, NISSAN,

MERCEDES ENZ..

0475-73 18 59
7d /7d

Mosselen voor Hackiko
Bijna 200 aanwezigen tekenden 
present op het jaarlijks mosselfestijn 
van de lokale N-VA afdeling, dit 
keer georganiseerd in het JGC van 
Destelbergen.

Het werd een leuk weerzien met trouwe leden 
en sympathisanten maar ook interessante bab-
bels met nieuwe contacten.
De afdeling houdt bij haar eetfestijn sinds ja-
ren ook vast aan twee gewoonten: ze biedt een 
lokale jeugd- of sportvereniging de kans een 
centje bij te verdienen en zo het kamp of an-
dere kosten wat meer te financieren en de op-
brengst van de tombola gaat steevast naar een 
goed doel.

Dit jaar mocht ze rekenen op de en-
thousiaste hulp van Chiro Destelber-
gen voor het opdienen en afruimen 
van de dranken, zij deden dat voor-
treffelijk.
De opbrengst van de tombola ging dit 
keer naar vzw Hachiko, een vereni-
ging die zorgt voor de opleiding en 
ondersteuning van assistentiehonden 
die mensen met een motorische be-
perking of epilepsie moeten bijstaan. 
“Ons rusthuis in Heusden werkt al 17 
jaar samen met Hachiko, heeft twee 
gezelschapshonden lopen en is als één 
van de eerste rusthuizen in dit mooie 
verhaal gestapt.” vertelde schepen 
voor Sociale zaken Eva Rombaut.
Als tombolaprijs koos de N-VA deze 
editie voor een mand met inbreng 
van een groot aantal lokale handela-
ren waarvan de aanwezigen de win-
kelwaarde moesten raden, de mand 
bevatte mooie producten en waar-
debonnen van een duidelijk erg fiere 
middenstand, schepen voor Lokale 
Middenstand Wim Raman glunderde 
en sprak zijn waardering uit.

Krijg een cadeaupakket voor hond of kat 
     ten voordele van
               Kat zoekt thuis vzw 
               Canisha vzw
 
 
Leenstraat 2A, 9070 Destelbergen
09 210 23 00
dac.malpertuus@anicura.be
Mis niks meer van onze acties en volg ons op Facebook

Eindejaarsactie

Merry Kittens 
  HAPPY New Dogs&

€8 / stuk
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GROTE KEUZE,
LAAGSTE PRIJS

DECEMBER:
ALLE DAGEN OPEN

BEHALVE
OP KERSTDAG

WELKOM OP ONZE 

GROTE KERSTSHOW !
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Groenstraat 76 - Oostakker
Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

De B-ploeg is echt wel sterk van start ge-
gaan in een overigens vrij sterke reeks 
met overwegend Gentse ploegen. “We 
begonnen met 16 op 18, maar hebben 
helaas onze twee laatste wedstrijden 
verloren, o.a. tegen Hansbeke dat dus 
favoriet blijft. Maar heel belangrijk is 
dat we thuis nog geen enkel punt heb-
ben verloren”, vertelt trainer Eeckhaut. 
Hij prijst wel de goede samenwerking 
binnen de club, waar zeker geen sprake 
is van naijver. “Onze ambitie is ergens te 
eindigen tussen de 4e en 8e plaats, en al-
les wat beter is, is mooi meegenomen. Ui-
teraard primeert bij ons de A-ploeg, laat 
daar geen twijfel over bestaan. Mijn kern 
doet het goed volgens de verwachtingen. 
Achteraan spelen Benoit Joos en Joren 
Vandekeere een zeer degelijk begin van 
het seizoen. In het middenveld is Diederik 
Lauwers wel heel belangrijk, en die wa-
ren we nu enkele weken kwijt omdat hij 
in Vietnam zat en dat hebben we gevoeld 
in de resultaten”, besluit Jorn. – (D.D.)

De vierde provincialer van KFC Heusden 
doet het goed in de competitie. (D.D.)

KFC Heusden B scoort beter dan A-ploeg
Het is natuurlijk geen vergelijking omdat beide ploegen van KFC 
Heusden in twee verschillende afdelingen spelen, maar puur op de 
resultaten doet de B-ploeg in Vierde provinciale A van trainer Jorn 
Eeckhaut, het stukken beter dan de A-ploeg die in derde A speelt.
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Nuit de Folie Destelbergen 
Dendermondesteenweg 475
9070 Destelbergen

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

Warme pyjama, 
lage energiefactuur.

NIEUW: LEGO corner  
in Destelbergen

astrix.b
e

FRAAI_03048_AD Woody2022_220x300_2.indd   3 8/09/2022   15:50
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KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

Dartsweekends: 17-18 dec
telkens vanaf 14 uur tot...

www.kristinadeboel.be
www.mylene.eu/?myshop=6401070

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

De buurtspoorweglijn Gent-Hamme werd 
al aangelegd in 1890. Toen reden er stoom-
trams, ook vicinal genoemd naar de Franse 
benaming. Zowel in Heusden als in Destel-
bergen was er een zgn. tramstatie. In De-
stelbergen lag die op de hoek van wat 
we nu het kruispunt van de Dendermon-
desteenweg met de Reinaertweg kunnen 
noemen. Maar in die periode bestond de 
Reinaertweg nog niet en de Dendermon-
desteenweg was een kasseiweg, en de 

Vroeger was er een tramverbinding…

Reinaertweg werd 50 jaar geleden aangelegd 
als betere verbinding met Heusden
Oudere inwoners weten nog dat er voor de periode van de auto’s een 
tramverbinding was die Destelbergen met Heusden wist te verbinden. 
Dat traject liep voor een groot deel langs wat we nu kennen als de 
Reinaertweg en de Meersstraat. Het was de tijd van de stoomtram, later 
de elektrificatie van het tramnet. Nu zijn dat lijnbussen van De Lijn, 
maar toen was er een tram die de verbinding maakte van Gent (Sint-
Amandsberg) naar Destelbergen en Heusden. Er was oorspronkelijk zelfs 
een tramlijn Gent-Wetteren-Hamme.

tram had een eigen bedding. De gebou-
wen die daar stonden en ooit nog “In de 
Tramstatie” werden genoemd zijn allemaal 
al lang verdwenen. Voor de aanleg van de 
Reinaertweg hadden vele onteigeningen 
plaats, o.m. de bloemisterij van Van Hoor-
enbeke-Coene en het estaminet verdwe-
nen. Om van Destelbergen naar Heusden te 
rijden moest dat altijd langs de Kerkham. 
Na het verdwijnen van de tram in 1958 
werd lang nagedacht om een betere ver-

binding te maken tus-
sen Destelbergen en 
Heusden, en zo kwam 
de Reinaertweg tot 
stand op een stuk weg 
die voorheen altijd 
door de tram werd ge-
bruikt.
In Heusden kan men 
zich nog beter een 
idee vormen van de 
tramstatie. Net voor 
het rondpunt van de 
Meers- en Tramstraat 
ligt een ruimte waar je 
kan parkeren en waar 
ook de bus van Wette-

ren halt kan houden. Daar lagen de sporen 
voor de tram die er ook een eindhalte had. 
In Heusden lagen er wel drie tot vier spo-
ren om de tram doorgang te geven als er 
bv. naar Wetteren moest gereden. Aan de 
tramhalte in Heusden lag toen de drukkerij 
Strobbe, maar dat bedrijf is nu al lang ver-
dwenen voor nieuwbouw. De tram werd 
vaak ook gebruikt door materiaalwagons 
die kasseien, dwarsbalken en sporen kon-
den aanvoeren. Tot de jaren ’50 werden er 
ook steenkolen vervoerd die dan ter plaat-
se werden overgeladen op de vrachtwa-
gens van plaatselijke handelaars.
In de periode van de stoomtram die ein-
digde in de jaren ’30 van de vorige eeuw, 
waren er veel tramhaltes in Destelbergen 
en Heusden. Sommige van die plaatsen zijn 
nog gekend zoals café Hul, het Pauwken 
(nu de Reinaert), de steenbakkerij die lag 
waar ooit het bedrijf Thovadec lag. Ande-
re zijn allemaal verdwenen in de tijd: café 
Den Doorn (hoek Admiraalstraat), café De 
Rolbaan (vroeger fotograaf Pieters), de 
potbakkerij en café Nooit Gedacht en De 
Lindekens in de richting van Heusden. Er 
was zelfs een halte waar ooit het bedrijf 
Axminster lag, want kinderen werden ook 
vervoerd naar de Kollebloem, dat toen een 
speelterrein was van de socialistische mu-
tualiteit. En we vergeten allicht nog wat 
stopplaatsen want de trams reden ook nog 
naar Wetteren.  Een van de laatste stoom-
trams die nog in Destelbergen en Heusden 
heeft gereden, werd opgekalefaterd en 
staat nu op de binnenkoer van de tramsite 
in Schepdaal (Dilbeek), thans ingericht als 
museum over het buurtspoorwegtijdperk. 
Hierbij de foto van de stoomtram die ik in-
gekleurd heb. Met dank aan Gaston Raman 
voor het bezorgen van de foto’s. – (D.D.)

De stoomtram op deze 
foto komt uit wat nu de 
Reinaertweg is. (G.R./D.D.)

De laatste stoomtram die nog tussen Heusden 
en Destelbergen bolde werd opgetuigd voor 
een trammuseum in Schepdaal. (D.D.)
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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 !! 

Twintigste Halloweentocht van KFC Heusden succesvol
Een recordaantal deelnemers, vooral uitgelaten jongeren, en een 
goede organisatie die zonder problemen verliep, zo kan je best de 
twintigste editie van de Halloweentocht van KFC Heusden omschrij-
ven. “We zijn heel fier dat dit de voetbal overstijgt en kregen heel 
wat felicitaties van binnen en buiten de gemeente”, verduidelijkt 
communicatieverantwoordelijke Edward Reyntjens. “Een pluim ook 
voor onze talrijke vrijwilligers onder leiding van KFCH-event mana-
ger Ilse Pieters”, verduidelijkt Edward. De jaarlijkse manifestatie is 
broodnodig om het financiële plaatje bij de voetbalclub uit Heusden 
te laten kloppen, het was ook nu dus een schot in de roos. Onder de 
deelnemers hebben we vooral mensen gezien uit de hele regio, want 
deze organisatie is tot ver buiten Heusden gekend. Om een voorbeeld 
te geven: de stewards of seingevers die werden ingezet kwamen voor 
een groot deel uit onze kust. Die kwamen met een busje gezamenlijk 
naar Heusden, en zouden ’s anderendaags ook nog de Koppenberg-
cross in goede banen leiden. Het zijn dus mannen en vrouwen die het 
seingever zijn als hobby beoefenen.
De tocht stak ook dit keer griezelig leuk in elkaar, kilometerslang in 
donkere straatjes, bosjes, de Zandberg rondwandelen en dan plots 
verschieten van een of ander lijk dat uit de doden opstaat. We hebben 
echt griezelige zaken gezien, een opgeknoopte Poetin incluis, maar 
ook de figuurlijke grafsteen van de topspits die men bij voetballend 
Heusden al zolang mist. Een auto met grote vingers vol bloed, kortom 
er gaan kindjes niet goed geslapen hebben van sommige taferelen. 
Alhoewel het was een jollige bende met de ouders in de buurt, tel-
kens goed gemutst om de echte Halloween intermezzo’s onderweg. 
Driekwart van de mensen zijn wel niet verkleed, maar wel veel jonge-
ren. Het was dus fun en in het Halloweendorp van de voetbalclub was 
het volop feest. Kijk maar naar wat foto’s. – (D.D.)
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De Sint-Hubertusviering van zondag 23 ok-
tober, op initiatief van Stephan Boterdaele 
en vooral met de hulp van de ruiters van de 
Gentse Rijvereniging en Javaro Stables, de 
twee voornaamste ruiterclubs uit Heusden, 
bracht ook nu een massa volk op de been. 
De ruiters van de Federale politie moesten 
verstek geven, want in Brussel was er die 
zondag een klimaatbetoging. Bij de aan-
vang regende het lichtjes, maar dat duurde 
toch niet lang of je kon schuilen in twee 
grote tenten. Nicole Ledegen, de dorpsdich-
teres kreeg bij de start de eer om een mooi 
stukje gedicht, poëzie in feite, voor te dra-
gen. Heel kort maar passend over paarden in 
draf en galop, en wachtende honden. Met-
een was duidelijk dat de Sint-Hubertusvie-
ring, die ooit jarenlang een trekpleister was 
in Heusden, steeds meer aan belang blijft 
winnen. Er was dus flink wat belangstelling, 
en zelf de obligate jachthoornblazers waren 
dit keer met een paar extra leden aanwezig. 
Zij zorgden voor de typische jachtsfeer met 
enkele korte nummers die de aanwezigen 
meteen in de herfstsfeer lieten onderdom-
pelen.
De aanwezige ruiters kwamen niet alleen 
uit Heusden, mede-organisator Stephan Bo-
terdaele woont bv. in Oosterzele, en is lid 
van Equus Deinze. Maar er waren ook rui-
ters uit gekende maneges in Nazareth en 

Sint-Hubertusviering met hommage aan André Verbeke
De jongste Sint-Hubertusviering in Heusden stond voor een deel in het 
teken van de pas overleden André Verbeke (†19-10-22). De Heusdenaar met 
sympathie voor de paardensport, die telkens zijn weilanden openstelde voor 
de ruiters, werd bij de start van de Sint-Hubertusviering eer betoond met 
een minuut stilte. Het was sereen en mooi omdat alle ruiters halt hielden op 
de grote weide om André te herdenken en nadien de Jachthoorngezellen 
uit Arenberg (Leuven) hun “Honneurs” als openingsmoment ook aan André 
Verbeke opdroegen. Ook de familie van André wist dit enorm te waarderen. 
Normaal is de Sint-Hubertusviering al van bij de start een gehos met paarden 
en honden want iedereen wil klaar zijn voor de wijding van brood en dieren.

Enkele beelden van de Sint-Hubertusviering 
die jaarlijks aan belangstelling wint. (D.D.)

Zwijnaarde, we telden zo’n honderdzestig 
ruiters misschien zelfs meer, vaak ook lid van 
ruiterverenigingen uit de omliggende ge-
meenten Merelbeke, Lochristi, en Wetteren-
ten-Ede. Het deed ons meteen terugdenken 
aan de jaarlijkse Sint-Hubertusvieringen die 
vroeger op Heusdenkouter plaatsvonden op 
initiatief van Manege De Lathouwer (nu Ja-
varo) uit de Wellingstraat. Boterdaele was 
er ook jaren geleden al bij. Hij wil met zijn 
huidige organisatie terug aanknopen met 
die mooie traditie. De viering is in zekere 
zin een ode aan Sint-Hubertus, de patroon-
heilige die in verband kan gebracht worden 
met de jacht. Maar het is meer een ceremo-
nie die in deze tijd van het jaar plaatsvindt 
in gemeenten met ruiterverenigingen. Van 
jacht is er nu nog nauwelijks sprake, dat was 
in het verleden wel anders. Hier gaat het om 
ruiterwandelingen, vaak ook met een hin-
dernisparcours voor springruiters, en als het 
even kan onderweg opgeluisterd met jacht-
hoornmuziek voor de sfeer. Vroeger was er 
jaarlijks in Heusden ook een meute jacht-
honden, wat een idyllisch sfeerbeeld schiep. 
En toen was er ook een gefingeerde vos-
senjacht, met een sleepvos. Op dieren werd 
nooit gejaagd, laat dat wel duidelijk zijn.
In Heusden was het dit keer allemaal aan-
wezig: een ruim pak ruiters, flink wat be-
langstellenden en de Jachthoorngezellen 

uit Arenberg. Aan de ruiters werd vooraf 
een drankje aangeboden, op de weide 
werd verzamelen geblazen voor de wijding 
van de paarden. Diaken Luc Thomas, bijge-
staan door Ann Leybaert voorzitter van de 
G.R.V. zorgde dat de dieren allemaal gewijd 
brood kregen, te beginnen met de rijtui-
gen. De jachthoorngezellen van Arenberg 
(Leuven) waren in aantal toegenomen, die 
vereniging zit duidelijk ook in de lift.  “Er 
werden heel wat jachtfanfares geblazen 
naast enkele fantasiestukken”, zo vertelde 
Patrick Debecker van de jachthoorngezellen 
ons achteraf, allemaal Franse nummers zo-
als “le départ pour la chasse”, “le sanglier”, 
“le point du jour” en nog vele andere. Zoek 
maar eens op in Youtube en je zal versteld 
staan van de mooi galmende klanken.
Na de wijding vertrok de wandeling van 
spring- en wandelpaarden op een uitgestip-
peld parcours waar ook beginnende jach-
truiters (60-70 cm.) en echte jachtruiters 
(80 cm - 1 meter) hun gading vonden. Een 
mooie tocht, een ode aan André Verbeke, 
die werd afgesloten met een zogenaamde 
“afterhunt” met eetgelegenheid, muziek en 
dans. Aan het evenement dat de volgende 
jaren telkens op de derde (of vierde) zondag 
van oktober zal plaatsvinden (in 2023 dus 
op zondag 22 oktober) namen dit keer de 
Gentse Rijvereniging, de Landelijke Ruiter-
verenigingen van Lochristi en Merelbeke, de 
Ren van Nazareth, de jachtruiters Equus van 
Deinze, Javaro Stables Heusden, Ruiters Hof 
van Nonkel Pat uit Zwijnaarde en de Cow-
boys uit Wetteren-ten-Ede deel. 
Stephan Boterdaele krijgt het laatste woord: 
“Zo’n organisatie kost heel wat geld, maar 
het is een plezier als je al die ruiters kunt 
samenbrengen voor een gemeenschappelijk 
doel. En we krijgen hulp van de gemeente. 
De Sint-Hubertusviering in Heusden willen 
we jaarlijks nieuw leven inblazen, want dit 
is een traditie die niet mag verloren gaan”.  
– (D.D.)
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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. 

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”.   

Opendeurdag Assistentiewoningen Panhuys Park!
Zondag 23 oktober 2022 zette het Panhuys Park zijn deuren van de 
assistentiewoningen wagenwijd open. Bezoekers konden genieten 
van een rondleiding, een workshop ‘EHBO voor ouderen’ (in samen-
werking met het Rode Kruis) en een workshop valpreventie. Eén be-
zoeker viel in de prijzen. Zij had op de vragenlijst ‘valpreventie’ alle 
antwoorden correct ingevuld. Een onschuldige kinderhand trok J. als 
winnaar. Deze prijs was een mooi pakket, samengesteld door fleu-
riste Hélène, schoonheidssalon Lieve en Panhuys Park. Afsluiten kon 
men doen met een huisbereid dessertbordje 
onder begeleiding van prachtige harpmu-
ziek, gebracht door Leen Van Insberghe. 
Bedankt aan alle betrokkenen om van deze 
dag een succes te maken!
Wie niet aanwezig kon zijn afgelopen zon-
dag, maar graag nog meer info wenst, mag 
steeds contact opnemen met Panhuys Park.

Diamanten huwelijksjubileum Baele-Christiaens
Zaterdag 5 november werd het diamanten huwelijkspaar Willy en Francine Baele-
Christiaens uit de Melkwegel in Heusden op het gemeentehuis ontvangen door 
burgemeester Sierens en de schepenen Van Hende en Vercruyssen. Het koppel 
huwde op 3 november 1962 in Heusden en woont al die tijd in Heusden. – (D.D.) Binnenluchtkwaliteit

Ben je op zoek naar informatie 
over woningventilatie en jaarlijks 
onderhoud?

Neem vrijblijvend contact,  
Ik help je graag verder naar een 
energiebesparende toekomst.

Sven

Sven: +32 472 08 59 16
info@bilk.be
www.binnenluchtkwaliteit.be
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De overwinningen waren voor Benjamin 
D’Hoe bij de heren en  Anouk Delefortrie 
bij de dames. In het “Belprinto” open 
enkel tornooi kwamen er nog eens  300 
deelnemers bij met mooie overwinnin-
gen voor de Racso clubspelers Bram Van 
Eeckhout, Tom Bultynck en Els De Bol-
le die zelfs twee reeksen op haar naam 
wist te schrijven.  Kort erop was er het 
“Victor & Camille Kids Fashion” jeugd-
tornooi met maar liefst 173 inschrijvin-
gen en met fraaie overwinningen voor 
de Racso talenten Olivia Marie Belliot, 
Evarist Van Outryve, Daan Van Looy en 
Lise Meynaerts. 
Het tornooiseizoen werd afgesloten met 

Een mooie sportieve nazomer bij TC Racso 
Na de succesvolle interclub in het voorjaar volgden de competitietornooien 
in de zomermaanden. In de hoogste reeks bij de dames en de heren was er 
in augustus opnieuw het viersterrentornooi van het “Lotto Belgian Circuit” 
met in totaal meer dan 65  deelnemers in beide reeksen.

het “Garage Debersaques“ dubbeltor-
nooi waarin het warme zomerweer af en 
toe al plaats moest ruimen voor een flin-
ke regenavond en waar men onder de 
193 deelnemende koppels knappe  over-
winningen noteerden voor clubleden 
Elena Antsiferova, Julie De Maesschalck, 
Rita Van Den Berghe, Kimberley Bonne, 
Philippe Remerij, Luc Vereecken, Jeroen 
Masson en Karel Van Beveren. 
In de eindrondes van de interclub be-
haalde de eerste ploeg heren de finale in 
derde nationale. In de finale was Mons 
echter veel te sterk. Ook een speciale 
vermelding voor de ploeg van kapitein 
Louis Morias die in de heren 4  met een 

mix van ervaren spelers 
en opkomende talenten 
slechts in de halve finale 
de duimen moest leggen 
voor een ploeg uit Waals-
Brabant. 
Ook in de intergewes-
telijke eindronde bij de 
dubbelinterclub was TC 
Racso opnieuw succesvol. 
In de dubbel dames 50 
werd de halve finale be-
haald en in de dubbel ge-
mengd 50/60 -afdeling 3 
behaalde TC Racso de ti-
tel. Proficiat aan Ignace, 
Rita, Tom, Els, Veroniek, 

Marc, Dirk, Lina, Lutgarde en hun team-
genoten. 
De internationale prestaties en de stei-
le klim in de internationale ranking  van 
Benoit Torcq werden reeds eerder in 
een apart artikel toegelicht. Maar bij de 
jeugd is er nog meer talent op komst. Li-
se Meynaerts werd Vlaams kampioen, 
behaalde verschillende halve finales in 
internationale tornooien ( in het dubbel-
spel zelfs twee finales) en werd als één 
van de drie beste Belgische speelsters van 
haar leeftijd  geselecteerd voor de Sum-
mer Cup Team Belgium U12 in Frankrijk. 
Hanne Thys en de zussen Elissa en Elena 
Decock werden Vlaams interclub kampi-
oen bij de U11 2. Elissa behaalde ook de 
halve finale van het Belgisch kampioen-
schap U10 en Hanne Thijs behaalde er de 
kwarfinale. 
En dan hebben we het hier nog niet ge-
had over de beloftevolle prestaties van 
Emilie en Daan Van Looy, Robbe Hans-
sens en de broers  Evarist en Aloïs Van 
Outryve. Dit alles laat het beste verho-
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pen voor de toekomst van de tennis-
school. Ondertussen blijft Valentine 
Coussens als enige Vlaamse speelster in 
de categorie U14 zich verder ontwikke-
len in de Vlaamse Toptennisschool van 
Wilrijk. 
Bij de volwassenen behaalden Luna 
Contino, Julie De Maesschalck en Karl 
Morias de overwinning in de Oost-
Vlaamse masters in Zele. Sander Bats-
leer verloor er eervol de finale. Luna 
Contino vertegenwoordigde  Oost-
Vlaanderen in de nationale masters in 
Waterloo. 
TC Racso had ook zeven deelnemers op 
de provinciale dubbelmasters in Beck-
hand. In de DH5 verloren Frankie Ver-
loove en Karl Morias de halve finale 
en botste Pim Vermeulen samen met 
zijn dubbelpartner in de finale op een 
sterker duo. Isabella De Wulf en Ka-
trien Van de Wiele verloren verdienste-
lijk de finale in DD7. Niek van Tiggelen  
en Jacques Vermeulen werden Oost-
Vlaams kampioen in DH6  en bereikten 
de halve finale in de eindronde van de 
nationale dubbelmasters in Kortemark. 
TC Racso huldigt al deze kampioenen 
binnen de club  en nomineert hen voor 
de gemeentelijke kampioenenhulde 
van vrijdag 25 november. 

Cafetaria van TC Racso noemt ‘Baracso’
Sinds oktober heeft Tennisclub Racso de uitbating van de cafetaria van de tennisclub 
in eigen handen genomen. De organisatie om zo snel mogelijk te starten was dus 
een hele uitdaging aangezien de officiële info de club pas half augustus bereikte.  
Maar het lukte en nog voor half oktober werden de eerste pinten getapt in het ver-
nieuwde clubhuis dat tevens ook een nieuwe naam meekreeg: Baracso.  
Baracso is er niet alleen voor de leden van TC Racso, maar wil “the place to be zijn” 
voor al wie rustig een fris getapte pint of een ander drankje wil nuttigen. De deur 
staat dus open voor iedereen en op termijn zal ook het interieur een volledige ‘re-
styling’ ondergaan. Nu reeds kan u in de nieuwe zithoek volop genieten van een 
gezellige babbel met vrienden of vriendinnen. Voor de liefhebbers zijn er lekkere 
pannenkoeken te verkrijgen en langzaam maar zeker zal ook de eetkaart verder wor-

den uitgebreid. Op zaterdagmorgen 
kunnen de vroege vogels volop genie-
ten van een koffie met een versgebak-
ken croissant. Dit alles betekende ook 
het einde van de samenwerking met 
de vroegere uitbater Marc. De club is 
hem erkentelijk en dankbaar voor de 
vele jaren van intense samenwerking.  
Op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag is Baracso open van 16u30 tot 
24 uur. Op woensdag kan u er al te-
recht vanaf 13 uur tot 24 uur. In het 
weekend kan u langskomen van 9 tot 
18 uur op zaterdag en van 10 tot 16 
uur op zondag. Er zullen ook regelma-
tig activiteiten georganiseerd worden 
en die voor iedereen toegankelijk zijn 
en tijdig aangekondigd worden via in-
stagram of facebook. – (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 23/11 t.e.m. 15/12/22 of tot uitputting 
voorraad 

 

BON GRATIS 
1KG AJUIN 

 
Tijdens uw aankopen tot 15/11/2022, 

Min. winkelaankoop van  
€ 15,- uitgezonderd tabak, 

Max. 1 bon per klant 
  

 
Knip deze bon uit en geef af aan de kassa. 
 

WIJN VIGNOBLE 
TAFELWIJN 
1l. 

€ 3,29 
/l € 3,29 

 
ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET VERSTAND.         
€3,55- 
 
 

RIJSTDESSERT 
LIMELCO 
400gr 

€0,75 
/kg € 1,88 
 
€0,85 
 
 

FELIX KATTENVOER 
ZAKJES 12x85gr 

€ 4,75 
/kg € 4,66 
€4,99 
 

 

SINAASAPPELSAP 
WESERGOLD 
1L 

€1,25 
 
€1,39 
 

CRISTAL ALKEN 24x25CL 

 

18 + 6 GRATIS 

€ 10,20 
/l € 1,70 

 

LEFFE BLOND/BRUIN 
8x33cl 
6 + 2 GRATIS 

€6,95 
/l € 2,63 

 

MAES PILS 24x25cl 

14 + 10 
gratis 

€ 7,58  
+ leeggoed 
/l € 1,26 

 
12,99 

ROYCO MINUTE SOUP 
DOOSJE 

€ 1,65 
/DOS € 0,41 -0,55 
-
€1,99 

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND. 
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uurTijdens de Kerst-en Nieuwjaarsperiode van 23/12/2022

t.e.m. 02/01/2023 zal onze Bistro GESLOTEN zijn.

U kan wel steeds afhalen in onze Bistro
of aan onze winkelwagens in de buurt.

Bekijk zeker onze website www.bistroceline.be
of www.restaurantstapsteen.be

U kan 24/24 reserveren of bestellen via onze webshop !

Op 19 december en 26 december staan wij op de MARKT IN HEUSDEN met onze 
winkelwagen, en dit van 8u30 tot 12u30. Zie GELE BALLON bovenop de wagen

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

Bijna 60% inwoners kreeg 
een herfstprik tegen Covid
Ongeveer 60% van de inwoners van Destelbergen 
en Heusden hebben in september en oktober een 
herfstprik gekregen tegen Covid. Alle volwassen 
personen gedomicilieerd binnen de gemeenten 
van Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht, namelijk 
Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, 
Wachtebeke, Wetteren en Wichelen, werden uitge-
nodigd voor een extra boosterprik tegen COVID-19. 
Iets meer dan 60.000 mensen van eerstelijnszone 
Scheldekracht zijn uiteindelijk op hun uitnodiging 
ingaan. Dit is meer dan de helt van de volwassen 
bevolking. Uit Destelbergen waren er dus iets meer, 
de opkomst is dan ook hoger dan verwacht. 

Sinds 12 september werd er bijna dagelijks in de 
lokalen van het CVO Groeipunt te Wetteren ge-
vaccineerd. Zaterdag 29 oktober is de laatste vac-
cinatiedag in Wetteren.  Op 14 oktober werden de 
meeste prikken op een dag gezet. 2543 mensen 
kregen toen een boosterprik.

De opkomst lag een stuk hoger dan verwacht. Zo 
ging bijna 80% van de 65-plussers in op hun uitno-
diging. “Omdat dit de meest kwetsbare groep is, 
zijn we als eerstelijnszone heel tevreden met deze 
hoge opkomst”, zo liet Thomas Rousseau van ELZ 
Scheldekracht ons verstaan.

Zaterdag 29 oktober had ter afronding van de 
vaccinatiecampagne een bedankingsfeestje plaats 
voor alle vrijwilligers en medewerkers aan de 
herfstboostercampagne in Wetteren om hen te be-
danken voor de geslaagde actie. – (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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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.
*P
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Wij fietsen volgens de kalender van “Cy-
cling Vlaanderen”, waardoor wij aan geen 
vaste startplaats gebonden zijn. Een club-
lokaal hebben wij dus niet nodig. Wel 
hebben wij tijdens de Corona periode 4 
startplaatsen gecreëerd, in Destelbergen, 
Lochristi, Kluizen en Waasmunster, waar 
wij zelf een fietstocht organiseren met on-
ze leden.  Zo fietsen wij ook niet steeds in 
dezelfde streek.

Onze club bestaat uit 3 groepen, de snelle 
fietsers gemiddeld boven de 30 km/u, de 
sportieve fietsers gemiddeld 27-28 km/u en 
dan de grootste groep, de gepensioneer-
den en gematigde fietsers 24 à 25 km/u, 
dat zijn meestal koppels man en vrouw en 
zeker de plezantste groep. Wij fietsen 3 tot 
5 dagen per week.

Met WTC Destelbergen Sport naar de Mont Ventoux
Wij zijn waarschijnlijk de minst gekende groep wielertoeristen van 
Destelbergen; maar onze club telt wel 95 vergunninghouders bij 
“Cycling Vlaanderen”.

Ieder jaar, meestal eerste week van sep-
tember, gaan wij met onze club fietsen in 
het buitenland meestal frankrijk. Zo waren 
wij al in de Vogezen (Kaizersberg), Pyre-
neeen, Luz Saint Sauveur (Tourmalet, Au-
bisque, Aspin, ea). Wij rijden per dag één 
col boven en de rest van de dag  bezoeken 
wij dan een of ander bezienswaardigheid 
in de omgeving, zo blijft het een fiets- 
vakantie.

Van 10/9 tot 17/9 verbleven wij met 15 
leden in Villes sur Auzon, met de bedoe-
ling De Mont Ventoux te beklimmen. De 
eerste dag reden wij als voorbereiding de 
“Gorges de la Nesque”, een prachtige rit 
van 85 km met heel wat hoogtemeters om 
erin te komen. De dag erna zijn wij gestart 
in Villes Sur Auzon, richting ”Sault” waar 
de beklimming van de Mont Ventoux be-
gint. Aan “Chalet Renard“ hebben wij een 
korte stop ingelast, om de hartslag te la-
ten dalen en dan het zwaarste deel van de 
beklimming aan te vatten. Boven waren er 
enkele traantjes van geluk dat wij het toch 
maar gedaan hadden ! Tijdens de afdaling 
zijn wij effen gestopt bij het monument 
van Tom Simpson, even een stil moment. 

Van de 15 deelnemers 
zijn er 13 naar boven 
gereden. Daarbij  wa-
ren 5 dames en bij de 
heren ons oudste lid, 
Erik De Landtsheer: 82 
jaar ! In  onze groep 
waren ook 7 gepen-
sioneerden waarvan 
enkelen de 70 jaar 
reeds voorbij zijn.
Volgend jaar fietsen 
wij op Mallorca in de maand mei.  En in 
September waarschijnlijk Bretagne.

Wie meer wil weten over ons:
jerome.van.severen@skynet.be 
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Wij hebben ook al een aardige verzame-
ling samengesteld, maar we zijn nu een 
stapje verder gegaan door sommige van 
die beelden eens in te kleuren. Zwart-wit 
beelden hebben hun charme, maar zo’n 
beeld inkleuren spreekt ook wel aan. In 
deze reportage willen we enkele van die 
beelden tonen met wat bijkomende info, 
want veel mensen zullen zich niet meer  
herinneren hoe mooi het was in Heus-
den. Het is een inmiddels vervlogen pe-
riode waarvan gelukkig nog veel restan-
ten gebleven zijn. Denk maar een de vele 
kastelen die Heusden rijk is (en waarvan 
een mooi boek bestaat), maar ook aan 
de verdwenen abdij Nieuwenbos, waar-
van restanten gevonden werden waar nu 
de Tuinbouwschool in Melle ligt. Wie de 
geschiedenis wil kennen moeten we echt 
wel verwijzen naar DSMG (het Documen-
tatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. 
Maurits Gysseling) in het Groot Begijnhof 
in Sint-Amandsberg. Daar is een enorm 
archief dat nog dagelijks aangevuld 
wordt binnen de werking van de Heem-

Terugblikken op het vervlogen Heusden… 
Oude inwoners van Heusden zullen zich nog de 
periode kunnen herinneren van de postkaarten 
met mooie beelden van Heusden. Er zijn tal van 
verzamelaars die de postkaarten koesteren, omdat 
het ook een beeld geeft van vervlogen tijden. Met 
dank aan Gaston Raman, die een enorme collectie 
postkaarten bezit..

kundige Kring De 
Oost-Oudburg vzw.
Wie Heusden bin-
nenkomt via de 
Heusdenbaan, de brug over de Schelde 
en de Veerdreef, beseft niet meer dat het 
vroeger anders was. De naam Veerdreef 
zegt het nog wel dat er aan de Schelde 
tussen de Veerdreef en de Koningsdonk-
straat een veer lag. Heemkundige Maria 
De Groote zocht de geschiedenis op en 
wist dat in 1869 de eerste Heusdenbrug 
een tolbrug was. Het was in de periode 
van burgemeester Jules Van den Bogaerde 
(1849-1869) dat de beslissing werd ge-
nomen om de concessie over te nemen 
van Bruggen en Wegen die een echte 
brug over de Schelde zou leggen. Voor-
dien was dat altijd een veer geweest, 
een ‘pont volant’ of een gierpont. De 
gemeenteraad van Heusden oordeelde 
dat de nieuwe brug geld kon opleveren, 
waarna tol werd geheven. Later werd 
de brug verpacht per jaar en kwam er 
een vaste brugdraaier. De woning van 
de brugdraaier bestaat nog altijd en is 
te zien aan de dijk van de Schelde met 
ingang van de woning in de Veerdreef. 
Toen was dat voordien nog de Pontweg, 
later Brugstraat en sinds de fusie met 
Destelbergen is dat gewijzigd naar Veer-
dreef, om verwarring met de Burgstraat 

in Destelbergen te voorkomen, vernemen 
we uit het boek Van Abeeldreef tot Zon-
dernaamstraat van Louis Gevaert.
De eerste brug was dus een draaibrug 
en die werd in 1914 bij de aanvang van 
de Eerste Wereldoorlog opgeblazen om 
de aftocht te dekken. De laatste brug-
gendraaier was een zekere René Han-
selaer die in het brughuis woonde. Zijn 
kleinzoon woont nog in Ter Bunder. In de 
voorgaande periode bevonden zich aan 
beide kanten van de brug ‘eethuizen’ 
die een faam hadden tot in Gent. En we 
hebben het niet over het Thaise restau-
rant Benjarong Thai dat pas veel later tot 
stand kwam. Wel over het restaurant van 
de gezusters Janssens (Dereuze-Janssens) 
waarvoor rijkelui uit Gent naar hun af-
spanning kwamen omwille van hun kook-
kunsten. Aan de overzijde werd toen het 
‘Chalet de Heusden’ gebouwd , een café-
restaurant van J.F. De Mild-Waeyenberge, 
met een zaal voor banketten, en dat is nu 
dus het Thais restaurant geworden. Later 
volgden in Heusden op die plaats nog vijf 
andere bruggen, de huidige en de hulp-
brug in 1987 meegerekend. Ook tijdens 
Wereldoorlog II werd de brug in mei 1940 

opgeblazen. In 1941 werd 
toen een houten (ram-
melbrug) gebouwd die 
in dienst bleef tot 1959, 
want pas toen werd de 
huidige brug over de 
Schelde gebouwd. En die 
was aan herstelling toe in 
1987 toen in de regio veel 
bruggen werden gecon-
troleerd. Om maar te zeg-
gen dat Heusden altijd 
wel wat problemen had 
met de bruggen over de 
Schelde. Recent werd dat 
nog eens ervaren toen op 
de Heusdenbaan in Melle 

Heusdenbrug ruim 120 jaar geleden, al dateert de draaibrug 
officieel van 1869. (repro D.D.)

In 1987 werd nog een noodbrug 
aangelegd tussen de Veerdreef en 
de overkant van Melle. (D.D.)

Wie weet nog dat 100 jaar geleden 
een waterpomp stond op de 
Dorpplaats in Heusden? (G.R./D.D.)
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Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Volg ons op en

Maandmenu December

KERSTDAGMENU OUDEJAARSAVONDMENU

Hapje van de chef
&

Toast, boschampignons, rucola, parmezaan
(+ truffel + 9 euro) 

of
Carpaccio van huis gerookte Holsteiner

***
 Kreeften soepje  (+ 9 euro)

***
 Gegrilde haasje van heek, puree, prei garnituur 

of
Stoofpotje van edelhert  

***.
Gegrilde conferece peer, vanille-ijs 

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 

fietspaden werden vernieuwd, en men 
met de auto ommetjes moest maken via 
R4 of de brug in Melle. We herinneren 
ook aan de ingestorte brug met die tank-
wagen tussen de Melhoek en Melle in 
1992. Ook daar werd toen een noodbrug 
gelegd over de Schelde.

HONDERD JAAR GELEDEN…
Als je postkaarten of andere beelden be-
kijkt van zo’n honderd jaar geleden, dan 
zie je duidelijk dat er in de tussentijd veel 
is veranderd. De Tramstraat is daar een 
mooi voorbeeld van, maar ook Heusden-
dorp onderging een gedaantewisseling. 
De kasseien in de Tramstraat van toen en 

de meeste woningen zijn nog nauwelijks 
herkenbaar, maar sommigen zullen er 
nog familieleden op aantreffen want er 
staat nogal wat volk op straat. Dat je er 
toen maar 20 km./uur mocht rijden was 
duidelijk voor de karren die met paarden-
kracht werden voortgetrokken. Dat ram-
melde toen wel over die kasseien. Nu is 
de Tramstraat een eenrichtingsstraat voor 
auto’s, daar hoeft geen uitleg meer bij. 
De straat werd heraangelegd in 1976-77 
door wegenbouwer Albert De Meester, 
de toenmalige voorzitter van KAA Gent. 
Heusdendorp is ook helemaal anders 
want daar staat nu het oorlogsmonument 
uit 1952, waar elk jaar op elf november 

hulde gebracht wordt aan de helden uit 
beide Wereldoorlogen. Maar er was dus 
begin vorige eeuw een tijd dat daar nog 
geen auto’s geparkeerd stonden, het was 
een Dorpplaats met rondom platanen. 
We hebben ons laten vertellen dat daar 
in 1831 nog een Vrijheidsboom geplaatst 
is, maar dat die moest weggehaald voor 
het oorlogsmonument. Maar na lang zoe-
ken hebben we daar toch niks meer van 
teruggevonden, wat foto’s bewijzen. Een 
vrijheidsboom in 1831 werd wel geplaatst 
in het dorp van Beervelde dat toen nog 
een deel was van Destelbergen. Dat ge-
beurde naar aanleiding van de Onafhan-
kelijk van België in 1831.     – (D.D.)

Heusdendorp zonder oorlogsmonument 
en auto’s, ook al lang geleden. (G.R./D.D.)

De Tramstraat ingekleurd, toen nog een 
straat met kasseien… ( repro D.D.) 
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Wat we weten van...

9070
Bioscoopzalen in Destelbergen

Deel 2: cinema in de Pastoriestraat

Cinema Eden
Ciné Eden, Pastorijstraat 11M, werd gebouwd door aannemer Fer-
dinand Stevens van Destelbergen, de architect was Raphaël Van De 
Voorde uit Heusden. Ciné Eden werd in 1952 geopend door Georges 
Revis (° Gent, 24 februari 1914, gehuwd met Ghislena Van Quekel-
berge). De filmoperateur in die zaal was Daniel De Meyer, van beroep 
schrijnwerker en meubelmaker. De wandbekleding van de zaal was door 
hem helemaal in hout afgewerkt. Daniels vrouw maakte en versierde 
de cinemazaal met papieren bloemstukken. Cinema Eden werkte on-
middellijk met het plaatselijke kermiscomité. Zo organiseerde men in 
dat jaar twee filmvertoningen in openlucht, namelijk op zaterdag 19 en op 
maandag 21 juli 1952, zoals vermeld is op de kermisaffiche van 1952. 
Vanaf 1953 werd de filmavond vervangen door een variétéprogramma 
en was George Revis akkoord om bij regenweer de zaal van Ciné Eden 
ter beschikking te houden.

Ciné Lux
Het gebouw, inbegrepen alle materiaal en meubilair dienende voor de 
uitbating van de cinemazaal, uitgezonderd de projectieapparaten, werd 
via notaris Jean Flamme uit Destelbergen op 24 juni 1955 verkocht aan 
Lucien Vervaet gehuwd met Agnès Van Laeken, beiden in Wetteren ge-
boren.

Na de overname van Cinema Eden door Lucien 
Vervaet, die op een appartement boven de cine-
mazaal ging wonen, werd de naam gewijzigd 
in Ciné Lux.
Op de kermisaffiche van Destelbergen in 1956 
staat het klassiek piano- en vioolconcert van 
Fernande Brison uit Destelbergen en Yvan De-
meulemeester uit Gent geprogrammeerd op 
zondag 22 juli 1956 dat plaatsvond in de zaal 
Ciné Lux.

Op een flyer van Ciné Lux van rond 1960 staat 
de film Verloren in de wildernis of Perdu dans 
la Brousse met Colin Petersen (1950) en op de 
keerzijde staat de aankondiging van de te ver-
wachten films, zoals de film De aasgieren, ori-

ginele titel The Tall Men (1955) 
met Clark Gable, e.a., de film Vier 
stappen in de wolken, originele 
titel Quatre pas dans les nuages 
met Fernandel (1956) en de film 
De Kid in Kimono, originele titel 
The Geisha Boy met Jerry Lewis 
(1958), enz.
Aan de brede ingang waren toen 
nog steeds de vitrinekasten voor 
de filmaffiches en -foto’s aanwe-
zig. De heer Vervaet was ook fo-
tograaf, je kon er foto’s laten af-
werken of een fototoestel kopen. 
Vandaar dat hij ook camera’s in 
die vitrinekasten zette die men 
daar kon kopen.

Het café Racing, er rechtover gelegen en toen opengehouden door 
de toen populaire voetballer Leopold Haesaert, kreeg tijdens de 
pauze de cinemabezoekers op bezoek die snel een drankje wilden 
nuttigen. Vandaar de extra ingangsdeur in de zijgevel van café Ra-
cing.
De heer Lucien Vervaet hield Ciné Lux open tot in 1961. Hij ver-
kocht het gebouw aan een overgebuur, toen hij investeerde in ap-
partementenbouw aan de kust en dringend geld nodig had. Het 
gebouw werd dan door de nieuwe eigenaar verhuurd aan de firma 
ASOGEM N.V. Comatel, gespe-
cialiseerd in elektrocomponenten, 
hifi-toestellen en herstellingen 
van elektrohuishoudtoestellen. De 
laatste huurder was CRF Electro-
nics, die eveneens in die beschre-
ven branche werkt.
De vitrinekasten waren toen nog 
steeds een zichtbaar relict van de 
verdwenen cinema. CRF Elec-
tronics verhuisde in 2000 naar de 
Tramstraat te Heusden, waarna 
het een privéwoning werd, die in 
2004 gerenoveerd werd.
  
Terzij:
Het Nationaal Instituut voor de 
Radio-omroep, het NIR, begon in 
Vlaanderen op 31 oktober 1953 met televisie-uitzendingen. In 1960 
begon de Belgische Radio en Televisiezender, de BRT. Naarmate 
meer mensen een tv in huis haalden, verminderde het bioscoop-
bezoek drastisch. Het koninklijk besluit van 1962 betreffende de 
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KLANT: Sportbar ‘t meer

MATERIAAL:
Stoepbord / poster

AFWERKING:

FORMAAT: 84,1x118,9cm

AANTAL: 1stuk recto/verso

EXTRA OPMERKING: 

DATUM: 08/10/2020

TER AKKOORD:

Versie 1 Versie 2

Welkom in Sportbar ‘t Meer!

Groeten, Peter, Kathleen & Tessa

 

Creaclub op vrijdagnamiddag  
We werken verder aan ons (onafgewerkt) handwerkje. Er is 
een gezellige sfeer met een babbel en een drankje. We 
helpen mekaar waar mogelijk.  

Deze creaclub gaat door van 13u30 tot 16 u op vrijdagen  2-

16/12/2022.  

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

Inschrijven via vanpamelmonique@hotmail.com    

0479/53 43 82  

Kookworkshop  
Eens november maken al velen onder jullie plannen voor de 
eindejaarsfeesten. Met deze visie organiseren wij een 
kookworkshop: ‘Lekkere hapjes voor de feestdagen’.  
Wanneer: maandag 12 december 2022 om 19 uur.  

   Waar: Clubhuis Pius X, Bredenakkerstraat 27.  
Prijs: € 12 met Femmapas; € 15 voor niet-leden.  
Samen meerdere hapjes bereiden, nadien tafelen en nog wat 
gezellig samen zijn.  
Wat brengen we mee: schort, keukenhanddoek, snijplankje 
en aardappelmesje.  
Inschrijven vóór 8 december via mail: anne.roels3@telenet.be 
of telefonisch op nummer 0498/809867 van Anne Roels.  

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

Opendeurdag vrijdag 9 december 
van 10u tot 16u
Kom kennis maken met 

Wil jij erbij zijn? Inschrijven vooraf is een must!
Boek gemakkelijk online via onze website. Of contacteer ons via mail of telefoon.

www.maisonpure.gent

- Wij bieden een hapje en een drankje aan.
- Gratis huidanalyse met mini gelaatsverzorging

gericht op de noden van je huid
- Gratis intake gesprek en proefsessie laserontharing 

- Grote korting op laserontharing! 
- 10% korting op de producten van Germaine de Capuccini 

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

veiligheidsvoorschriften en de daarbij horen-
de controle van de brandweer, hebben er meer 
dan waarschijnlijk voor gezorgd dat heel wat 
landelijke kleine cinema’s die de bijkomende 
kosten niet meer konden dragen, verdwenen. 
Het was niet anders in Destelbergen.
En toch geeft het gebouw van Ciné Lux, anno 
2021, nog steeds een knipoog naar de hui-
dige filmwereld, want in het huis van Revis-
Van Quekelberghe woont nu Erwin Provoost, 
bedenker van de tv-reeks Windkracht 10, in 
1997-1998 uitgezonden en hij liet op de zij-
gevel van Ciné Lux de helikopter van Wind-
kracht 10 schilderen.



48                              Nr. 128 - December 20229070

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

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

M

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

In het meerjarenplan van de gemeen-
te hadden we ergens gelezen dat ge-
investeerd zou worden in overdekte 
fietsstallingen want fietsen heeft een 
grote doorbraak gemaakt de laatste ja-
ren. Het is goedkoper dan met de auto 
rijden en voor kleine afstanden is dat 
ook nog goed voor het milieu. Veel fiet-
senstallingen hebben we evenwel nog 
niet gezien in de gemeente, tenzij op 
de speelplaats van de scholen. Navraag 
bij schepen Michaël Vercruyssen leert 
ons dat er een inhaaloperatie op gang 
komt. 
Naast de fietsenstalling in de Postlaan 
in Heusden met toegang tot de Sport-
basisschool die recent in gebruik werd 
genomen, komt er op termijn ook een 
fietsenstalling voor het gemeenteper-
soneel op de personeelsparking aan 

De recent geopende overdekte fietsenstalling in 
de Postlaan in Heusden. (repro D.D.)

Gemeente kijkt uit naar 
overdekte fietsstallingen

het gemeentehuis. De schepen geeft 
toe dat het voorlopig nog beperkt is: 
“Maar daar gaan we dra verandering 
in brengen. In de Meersstraat ter hoog-
te van de Eekhoorn, naast de bushalte 
heb je ook al een overdekte fietsenstal-
ling. Voor de personeelsparking aan de 
Dendermondesteenweg moet er wel 

nog een ontwerp worden gemaakt 
en een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Ik verwacht dat dit tegen 
2023 in orde zal zijn. Voorlopig kunnen 
de fietsen onder het afdakje staan ter 
hoogte van  het gebouw waar nu Ge-
mudes (Kerkham) gehuisvest wordt”. 
(D.D.)
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Een beetje historiek om te beginnen. De 
club startte met een vergadering op 14 
februari 1989. Het adres van het club-
lokaal veranderde naargelang de no-
den, gestart in Gent, treffen we elkaar 
in Destelbergen. We hebben reeds drie 
grote tentoonstellingen gehouden: in 
het kasteel van Laarne, in het museum 
voor Volkskunde (huis van Alijn) en ‘mi-
niatuur avontuur’ in het MIAT (Museum 
voor Industriële Archeologie).
Wij tellen nu meer dan 150 leden, leden 
uit onze omgeving maar ook uit Ant-
werpen, Brabant, Limburg, West-Vlaan-
deren en zelfs Zeeuws-Vlaanderen.

Miniatuurauto’s verzamelen is leuk! Er-
varingen uitwisselen met andere verza-
melaars maakt het nog veel leuker! Het 
MCCF is er voor iedereen, verzamelaar 
of modelbouwer, alle merken en alle 
schalen zijn vertegenwoordigd; ook 
folders en diorama bouwers zijn wel-
kom.
De club organiseert jaarlijks twee ruil-
beurzen en maandelijks een clubavond 
in het Jeugd en Gemeenschapscentrum 
Destelbergen.

Model Car
Collectors Friends

Op een clubavond (dinsdagavond) is er 
een spreker of een activiteit, mogelijk-
heid tot ruilen (met een gratis tafel) en 
een gezellige babbel met een drankje. 

Iedereen is welkom op 6 december 
organiseren we een heus miniatuur 
Racetrack Championship. Wat is dat? 
De trend ontstond eind jaren 60 toen 
Mattel het merk Hot Wheels op de 
markt bracht, samen met de plastic 
racebanen. Matchbox volgde al snel 
met de Superfast reeks en dito acces-
soires. Andere fabrikanten probeerden 
ook een graantje mee te pikken. 
Door het begin van de baan op een ze-
kere hoogte vast te zetten kon men de 
wagentjes daar boven los laten en die 
reden snel naar beneden. Plaatste men 
twee zulke banen naast mekaar dan 
kon men dus een race starten. Jongetjes 
aan het spelen? Deelnemers “tunen” 
hun miniatuurautootjes om de snelste 
te zijn, of om een zo groot mogelijke 
afstand af te leggen. De criteria liggen 
een beetje in de lijn van echte wagens: 
een laag zwaartepunt, ideale gewichts-
verdeling en perfecte rollende velgjes 
met zo weinig mogelijk frictie zijn be-
langrijk. De dag van vandaag is het nog 
steeds populair, vooral in de USA.
Benieuwd wie er 6 december met de 
eerste prijs naar huis gaat! Voor de eer-
ste 3 plaatsen zijn er Matchbox-autoo-

tjes met een unieke opdruk voorzien.

Voor meer informatie over onze club 
kan je ook terecht op onze website 
www.mccf.be of op facebook MCCFmo-
delautoclub.

Jacques Declercq,
voorzitter.mccf@telenet.be.

GSM: 0484-273 073
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beste
thuisverpleging

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

Facebook: Fleurs beste-thuisverpleging

Fleur Amouzou
THUISVERPLEEGKUNDIGE

0483-43 22 46

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

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

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

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

klaar te zetten ?

www.fleursbeste-thuisverpleging.be

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

HONEYLAND

De imker Hatidze woont met haar 
zieke moeder in de bergen van 
Noord-Macedonië waar ze honing 
wint door het volgen en verzorgen 
van wilde bijen. Zo laat ze telkens 
de helft van de honingraten over 
zodat de bijen niets tekort komen. 
Een rondtrekkende familie installeert 
zich naast de imker en begint aan 
intensieve honingproductie waardoor 
het natuurlijk evenwicht in de 
omgeving verstoord wordt.

Vrijdag 9 december 2022
Dienstencentrum Heusden, 
Heusdendorp 2, Heusden (zij-ingang, 
1e verdieping, lift aanwezig)
Deuren 19u30, Film 19u45

VELT-leden gratis, niet-leden 5 
euro, niet-leden met UiTPAS aan 
kansentarief 1 euro. Inschrijven via 
acties.damvallei@velt.nu 

		

HONEYLAND	
De	imker	Hatidze	woont	met	haar	zieke	moeder	in	de	bergen	van	Noord-Macedonië	waar	ze	honing	wint	door	het	volgen	en	verzorgen	van	wilde	bijen.	Zo	
laat	ze	telkens	de	helft	van	de	honingraten	over	zodat	de	bijen	niets	tekort	komen.	Een	rondtrekkende	familie	installeert	zich	naast	de	imker	en	begint	aan	
intensieve	honingproductie	waardoor	het	natuurlijk	evenwicht	in	de	omgeving	verstoord	wordt.	

Vrijdag	9	december	2022	

Dienstencentrum	Heusden,	Heusdendorp	2,	9070	Heusden	(zijingang,	1e	verdieping,	
lift	aanwezig)	

Deuren	19u30,	Film	19u45	

VELT-leden	gratis,	niet-leden	5€,	niet-leden	met	UiTPAS	aan	kansentarief	€1	

Inschrijven	via	acties.damvallei@velt.nu												!!	Beperkt	aantal	plaatsen!!	

	

Een	organisatie	van	Velt	Damvallei	in	samenwerking	met	2	imkers	die	na	de	film	vanuit	hun	
ervaring	dieper	op	het	thema	ingaan:	

Ronny,	de	BIJzaak,	sinds	2003	gepassioneerd	met	bijen	bezig	en	

Dominique,	‘Mogen	we	op	het	dak	van	de	Vooruit	bijenkasten	plaatsen?’	

Cinecanapé	verzorgt	de	vertoning	en	licht	de	film	achter	de	schermen	en	op	de	rode	loper	toe.	

Initiatief	van	Voedsel	Anders	

	

Vrijdag	9	december	2022	

Dienstencentrum	Heusden,	Heusdendorp	2,	9070	Heusden	(zijingang,	1e	verdieping,	
lift	aanwezig)	

Deuren	19u30,	Film	19u45	

VELT-leden	gratis,	niet-leden	5€,	niet-leden	met	UiTPAS	aan	kansentarief	€1	

Inschrijven	via	acties.damvallei@velt.nu												!!	Beperkt	aantal	plaatsen!!	

	

Een	organisatie	van	Velt	Damvallei	in	samenwerking	met	2	imkers	die	na	de	film	vanuit	hun	
ervaring	dieper	op	het	thema	ingaan:	

Ronny,	de	BIJzaak,	sinds	2003	gepassioneerd	met	bijen	bezig	en	

Dominique,	‘Mogen	we	op	het	dak	van	de	Vooruit	bijenkasten	plaatsen?’	

Cinecanapé	verzorgt	de	vertoning	en	licht	de	film	achter	de	schermen	en	op	de	rode	loper	toe.	

Initiatief	van	Voedsel	Anders	

	

!! Beperkt aantal plaatsen!!

Een organisatie van Velt Damvallei in 
samenwerking met 2 imkers die na de 
film vanuit hun ervaring dieper op het 
thema ingaan:

Ronny, de BIJzaak, sinds 2003 
gepassioneerd met bijen bezig en 
Dominique, ‘Mogen we op het dak van 
de Vooruit bijenkasten plaatsen?’

Cinecanapé verzorgt de vertoning en 
licht de film achter de schermen en op 
de rode loper toe.

Initiatief van Voedsel Anders

Twee keer
vrouwelijk viergeslacht
In de Pasteurstraat vierden ze twee keer 
een vrouwelijk viergeslacht. In het ene 
geval gaat het om Christa Meirsschaut 
(69), Mariska Penninck (48), dochter 
Vanessa (24) en baby Cataleya (2 maan-
den).

In het andere geval betrof het opnieuw 
Christa Meirsschaut, Mariska Penninck 
maar nu met dochter Stefanie (28) en 
Amélie (7). De vrouwen zijn uit Destel-
bergen. (D.D.)



Nr. 128 - December 2022                            519070

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)

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Rebelle geeft
opnieuw een 
Crea Workshop “Herfst”

We maken een tafelstuk voor ‘Kerst’.
Jullie kunnen kiezen uit twee kleurcombinaties: wit zilver of goud brons bruin (mode-
kleuren). Vb. met kaarsen (niet noodzakelijk). Als je met kaarsen wilt extra vermelden 
bij inschrijving, dan zorg ik voor de gepaste houdertjes.
We werken opnieuw in twee groepen: namiddag om 15 uur. ’s Avonds om 19.30 uur.
Tijdens de workshop zal Nadine je de nodige kennis en trucs aanleren om deze creatie 
te verwezenlijken. Ben je creatief schrijf je dan vlug in. 

Vrijdag 16 december 2022 om 15.00 uur of om 19.30 uur

Dienstencentrum Heusdendorp 2. Heusden

Deelnemen kost 5 euro voor de workshop + extra materiaal, basis, groen en bloemen. 
Zeer democratische prijs.
Meebrengen: vod, schort, tuinschaar, aardappelmesje.

Inschrijven bij Nadine Malyster via mail: nadinemalyster@skynet.be
Of bellen naar 09-230 42 49, of gsm 0496-37 69 29

Busongeval noopt 
Destelbergen tot
alarmfase
Maandag 14 november rond de middag 
was er een kop-staartaanrijding met een 
bus en een vrachtwagen op de E17 in Des-
telbergen. Alle hulpdiensten waren heel 
snel ter plaatse. In de bus zaten 44 Neder-
landse toeristen (geen kinderen) op weg 
naar Spanje en Portugal.

Er vielen een twintigtal gekwetsten 
(hoofdzakelijk allemaal lichtgewond) en 
die werden overgebracht naar de vier 
Gentse ziekenhuizen. De andere pas-
sagiers werden overgebracht naar een 
gemeentelijk onthaalcentrum dat in al-
lerijl werd vrijgemaakt. Daar werden ze 
opgevangen. Het Rode Kruis zorgde er 
voor psychosociale bijstand. De gemeente 
opende ook een informatienummer. Fa-
milieleden van de Nederlandse toeris-
ten konden bellen naar +32 9 228 33 09.  
De burgemeester heeft de gemeentelijke 
fase afgekondigd. 

De gemeentelijke crisiscel, onder leiding 
van de burgemeester, is samengekomen 
om de hulpverlening te coördineren. Het 
was dus druk en onvoorzien die dag met 
dat busongeval. Gelukkig vielen er geen 
dodelijke slachtoffers, maar er werd wel 
degelijk alert gereageerd en dat mogen 
we even onderstrepen.

Als een ongeval plaatsvindt op het grond-
gebied van een gemeente, dan is die ge-
meente min of meer verplicht om bij te 
springen. (D.D.)
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voor peuters van 2 tot 3 jaar
Knuffelturnen is een leuke variant van bewegingsopvoeding 
voor peuters van 2 tot 3 jaar met één van hun (groot)ouders. 
Via speelse oefeningen wordt de basismotoriek van de kin-
deren gestimuleerd. De relatie tussen peuter en (groot)ou-
der en de interactie tussen de peuters onderling staat hierbij 
centraal. 

De reeks bestaat uit 5 sessies. 
De sessies gaan door op zondagvoormiddag van 9u30 tot 
10u30 in Villa Tuur Axminsterhof 7, Heusden.
Van 15/1 tem 12/2
De deelnameprijs bedraagt 40 euro. Leden van de Gezins-
bond krijgen op de eerste les 15 euro korting via hun spaar-
kaart. Breng zeker jouw lidkaart mee.
Inschrijven doe je via onderstaande link:
https://forms.gle/GYYayBMwoZP9QoCM8

(De link vind je ook op onze facebookpagina GezinsbondAf-
delingHeuden en onze website heusden9070.gezinsbond.be)

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van de deel-
nameprijs op rekeningnummer BE06 9733 4963 5322 van Ge-
zinsbond Heusden met vermelding ‘knuffelturnen’ en jouw 
naam.

Door in te schrijven ben je verzekerd voor het deelnemende 
kind en 2 deelnemende volwassenen. Tevens bent u dan ook 
lid van de Gezinssport Vlaanderen.

Positief gedacht! 
De grootste kunst is jezelf te blijven in een wereld die je 
constant probeert te veranderen (Ralph Waldo Emerson)

info@zinloosgeweld.net

Frans Gevaertstraat 2 - Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14 • www.dekorf.be
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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

Turnkampen Turnclub Athena
in de kerstvakantie
Kamp 1: Kerstkamp Almost New_Year gym-mix (3-12jaar)

Waar? Basisschool Gentbrugge

Wanneer? Maandag 26  tot vrijdag 30 december, telkens 
van 9 tot 16u

Leeftijd? geboortejaar 2019 en ouder
Tijdens dit kamp krijgen de kinderen vanaf de eerste kleu-
terklas een uitdagende mix van turnelementen op de mat, 
airtrack en trampoline. Ook komt er ritmiek, dans en acro 
aan bod. Een heel leuk en afwisselend kamp voor kinderen 
met en zonder turnervaring. Tijdens het kamp wordt ieder-
een op niveau ingedeeld, zodanig iedereen voldoende uit-
daging krijgt. Dit alles wordt gegeven in het thema Almost 
New Year!

Kamp 2: Kerst 2022-2023: Cool! (°2016 en ouder) –

Waar? Basisschool Gentbrugge

Wanneer? Maandag 26  tot vrijdag 30 december, telkens 
van 9 tot 16u

Leeftijd? geboortejaar 2016 en ouder
 
Tijdens dit kerstkamp leggen we de focus op grondoefenin-
gen, free-running en airtrack. Dit kamp is voor de begin-
nende en  gevorderde gymnasten vanaf 6 jaar. Het brengt 
een afwisselend programma, fun verzekerd!
Gymnasten hoeven nog geen turnervaring te hebben om 
deel te nemen aan dit kamp.

Kamp 3: Kerst 2022-2023: GYMMIX-Winter Magic 
(°2019 en ouder)

Waar? Basisschool Gentbrugge

Wanneer? Maandag 2 tot vrijdag 6 januari, telkens van 9 
tot 16u

Leeftijd? geboortejaar 2019 en ouder
Tijdens dit kamp krijgen de kinderen vanaf de eerste kleu-
terklas een uitdagende mix van turnelementen op de mat, 
airtrack en trampoline. Ook komt er ritmiek, dans en acro 
aan bod. Een heel leuk en afwisselend kamp voor kinderen 
met en zonder turnervaring. Tijdens het kamp wordt ieder-
een op niveau ingedeeld, zodanig iedereen voldoende uit-
daging krijgt. Dit alles wordt gegeven in het thema Winter 
Magic !

Red Star Line Musical
Op maandag 1 mei 2023 nemen we met 
onze afdeling deel aan de voorstelling van 
de musical Red Star Line om 15.00 uur in 
het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

De musical ‘Red Star Line’ wordt de opvol-
ger van de iconische succesmusicals ‘40-45’ en 
‘Daens’. Het belooft opnieuw een emotionele 
rollercoaster te worden met een unieke live-
beleving. Red Star Line is een verhaal van alle 
tijden: van dromen en verwachtingen, van on-
dernemen, slagen en falen, overkoepeld door de kracht van 
ware liefde die zich een weg moet banen over de grilligste gol-
ven van de Atlantische Oceaan. Red Star Line is ook een ver-
haal van bij ons. De stad Antwerpen was - einde 19e, begin 20e 
eeuw - het vertrekpunt vanwaar de grote oceaanstomers van 
de Red Star Line rederij richting New York vertrokken. 

In onze voorstelling schitteren in de hoofdrollen Jelle Cleymans, 
Lotte Stevens, Peter Van Den Begin, Charlotte Verduyn en Carry 
Goossens. Dit is de voorlopige castplanning onder voorbehoud 
van last-minute wijzigingen. 

De prijs bedraagt 86 euro voor leden van Cultuursmakers en 90 
euro voor niet-leden. In deze prijs is inbegrepen: de voorstel-
ling in categorie 1, het busvervoer heen en terug alsook de fooi 
voor de chauffeur. De informatie over plaats en tijdstip van sa-
menkomst volgt later.

Om in te schrijven, contacteer Pol Storme via tel. 09 259.02.75 
of e-mail: oostakker@cultuursmakers.be. Je kunt ook inschrij-
ven via onze website www.cultuursmakers.be/oostakker/activi-
teiten waar tevens alle informatie kan teruggevonden worden. 
Je bent slechts ingeschreven na betaling op rekening BE10 7360 
6084 2104 van Cultuursmakers Oostakker.

Let op: Inschrijven kan slechts tot 10 december !!  Snel inschrij-
ven is dus de boodschap!
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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 !

Kameraad 4 1 3 2 12  

Handvat 11 10 3 12 11

Overwinning 4 3 5 6 7 1 3 2

11 1 8 6  Bierbak

Soort confituur  3 1 7 7  

 3  8 8 1  Rokertje

Kras  5 13 1  9

 2  8 1 2 12  Kalmeren

 2 9 8 11  Comfort

11 10 2  3   Wat men aan heeft

Lachstuk 11 10  5 13 6

Neerkomen 10 8 12  2 12

4 2 1   2 12 2 12  Weg

Gezellige bar P R A A T C A F E

F E R V E N T Fanatiek

P R I E E L  Rustplekje in tuin

 C A R A V A N  Vakantievoertuig

 Volstrekt juist E X A C T

Winterweer V O R S T

V O O R R A A D  Reserve

G E M E N G D  Al dooreen

Atleet S P O R T M A N

Keten K E T T I N G

S L A N G  Kruipend dier

P L A N T E N Begroeiing

V E R D W E N E N  Weg

Groot worden O P G R O E I E N

G E R I N G  Weinig, klein

G E R E V E N  Geharkt

Plantenvoeding M E S T

Na drie jaar corona onderbreking kun-
nen we ons verheugen in een nieuwe uit-
gave. Een mooie traditionele samenzang 
namiddag waar  de bekende kerstliede-
ren mogen  weerklinken. Deze keer komt 
het bijzonder goede Sint-Barbara man-
nenkoor uit Heusden ons ondersteunen. 
Leiding: dirigent Paul Ascoop. Aan het or-
gel: Frank Heye. 
Aan iedere aanwezige wordt gratis een 
brochure ter hand gesteld met de liede-
ren. Tijdens de pauze is er een (volledig 
vrijblijvende) omhaling voor de advents-
actie “Welzijnszorg”. 

Na de zangnamiddag 
worden alle aanwe-
zigen graag uitgeno-
digd in zaal Domus 
(rechtover de biblio-
theek – 100 m van de 
kerk)  voor een gratis 
glaasje glühwein of 

MAANDAG 26 DECEMBER 2022 – 16 uur
KERK ONZE-LIEVE -VROUW TER SNEEUW
“U ZIJT WELLEKOME”…

frisdrankje om even na te kaarten. 
Aan iedereen hartelijk welkom ! 

TOAST LITERAIR
ZONDAG 22 JANUARI 2023 
CLUBHUIS PIUS X,
BREDENAKKERSTRAAT 27
DESTELBERGEN - VANAF 9.30 UUR
Ook hier moeten we enkele jaren terug-
blikken voor de laatste uitgave. Daarom 
van harte uitgenodigd om het nieuwe 
jaar in te zetten met EEN HEERLIJK ÉN 
GEZOND  ÉN UITGEBREID ONTBIJT, uiter-
aard vooraf gegaan door een fris bubbel-
glaasje of fruitsap. Tussendoor mogen we 
je een rasechte verteller uit Destelbergen 
aankondigen: TOM VAN OUTRYVE. Een 
gedreven woordkunstenaar, waarvan we 
zeker zijn dat hij ons allemaal kan boei-
en en ontroeren met prachtige verhalen. 

Deelname prijs : Basis 30 euro - Leden Da-
vidsfonds : 25 euro. 
Je kan vanaf nu  inschrijven (en vóór 15 
januari 2023)  op: 
• OFWEL info@dfdestelbergen
• OFWEL via tel. 09/328 37 59 (secretari-
aat)
• of 09/228 80 29 (Tony Criel) . 
De inschrijving is ok na storting op re-
kening BE24 9793 0548 5438  van Da-
vidsfonds Destelbergen (graag naam 
vermelden van de deelnemers)

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 !

GEBUURTEKRING LEDEBEEK

WINTERMARKT
Op zaterdag 10 december houden 
wij onze eerste wintermarkt op het 
ledebeekplein in de ledebeekstraat 
te Destelbergen.

Die gaat door van 16u tot 22u.
Om 18u30 wordt de led kerstver-
lichting officieel aangestoken in de 
wijk.

Geïnteresseerde marktkramers of 
hobbyisten kunnen zich aanmelden 
bij Danny Mus:
dany.mus@telenet.be
0477 138123

Standgeld: 10 euro voor 6 meter 
auto aan de stand.
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Bezoek aan Brouwerij Huyghe
Op donderdag 15 december bezoeken 
we brouwerij Huyghe in Melle. Een be-
zoek aan brouwerij Huyghe is altijd een 
unieke ervaring. Deze brouwerij met een 
lange geschiedenis is vooral bekend om 
zijn sterproduct, Delirium Tremens. 
We komen samen om 14.30 uur aan de 
Geraardsbergsesteenweg 2B (glazen 
deur) waar de gids ons zal verwelkomen. 
Tijdens ons bezoek krijgen we vooreerst 
een overzicht van het bedrijf en zijn ge-
schiedenis via een korte video. Daarna 
krijgen we een rondleiding in de brouwe-
rij en leren meer over het productiepro-
ces van de verschillende bieren. Tot slot 
volgt er een bier degustatie van ongeveer 
1 uur waarbij natuurlijk de Delirium Tre-
mens niet kan ontbreken.
De prijs voor dit bezoek met degustatie 
bedraagt 14 Euro voor leden en 16 Euro 
voor niet-leden. Om in te schrijven, con-
tacteer Pol Storme tel. 09 259.02.75, e-
mail: oostakker@cultuursmakers.be, 
Je kunt ook inschrijven via onze website 
www.cultuursmakers.be/oostakker/activi-
teiten. 
Je bent slechts ingeschreven na betaling 
op rekening BE10 7360 6084 2104 van 
Cultuursmakers Oostakker.
Inschrijven kan tot en met 8 december 
2022. Snel inschrijven is dus de bood-
schap!

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

DRINGEND
GEZOCHT :

ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN
VOOR REGIO DESTELBERGEN-HEUSDEN

Davidsfonds	Heusden	/Wetteren-ten-Ede	

Activiteit	voor	december	2022	

Op	dinsdag	13	december	om	14.30u	is	er	een	lezing	over	TELE-ONTHAAL		in	Vlaanderen.	
Locatie:	Het	Dienstencentrum,	Heusdendorp		2		te	Heusden.	Streekgenoot	Marc	Clopterop	
komt,	als	vrijwilliger	bij	Tele-Onthaal,	spreken	over	zijn	engagement	om	mensen	bij	te	staan	
tijdens	hun	moeilijke	momenten.	Wie	nood	heeft	aan	een	luisterend	oor	kan	dag	en	nacht	
het	nummer	106	opbellen.	Tijdens	de	‘donkere	dagen’	rond	de	jaarwisseling	kunnen	dat	
meer	dan	330	gesprekken	per	dag	zijn.	Altijd	is	er	iemand	bereid	om	geduldig	te	luisteren	en	
raad	en	bijstand	te	verlenen	indien	nodig.	Inkomprijs	(met	gratis	drankje)	bedraagt		8	euro.	
Davidsfondsleden	betalen	6	euro.	

	

	

	

	

Davidsfonds
Heusden /Wetteren-ten-Ede
Lezing
Tele-Onthaal
Dinsdag 13 december 
om 14.30u is er een 
lezing over TELE-ONT-
HAAL  in Vlaanderen. 
Locatie: Het Dienstencentrum, Heusden-
dorp  2  te Heusden. Streekgenoot Marc 
Clopterop komt, als vrijwilliger bij Tele-
Onthaal, spreken over zijn engagement 
om mensen bij te staan tijdens hun moei-
lijke momenten. Wie nood heeft aan een 
luisterend oor kan dag en nacht het num-
mer 106 opbellen.

Tijdens de ‘donkere dagen’ rond de jaar-
wisseling kunnen dat meer dan 330 ge-
sprekken per dag zijn. Altijd is er iemand 
bereid om geduldig te luisteren en raad 
en bijstand te verlenen indien nodig.

Inkomprijs (met gratis drankje) bedraagt  
8 euro. Davidsfondsleden betalen 6 euro.

Davidsfonds	Heusden	/Wetteren-ten-Ede	

Activiteit	voor	december	2022	

Op	dinsdag	13	december	om	14.30u	is	er	een	lezing	over	TELE-ONTHAAL		in	Vlaanderen.	
Locatie:	Het	Dienstencentrum,	Heusdendorp		2		te	Heusden.	Streekgenoot	Marc	Clopterop	
komt,	als	vrijwilliger	bij	Tele-Onthaal,	spreken	over	zijn	engagement	om	mensen	bij	te	staan	
tijdens	hun	moeilijke	momenten.	Wie	nood	heeft	aan	een	luisterend	oor	kan	dag	en	nacht	
het	nummer	106	opbellen.	Tijdens	de	‘donkere	dagen’	rond	de	jaarwisseling	kunnen	dat	
meer	dan	330	gesprekken	per	dag	zijn.	Altijd	is	er	iemand	bereid	om	geduldig	te	luisteren	en	
raad	en	bijstand	te	verlenen	indien	nodig.	Inkomprijs	(met	gratis	drankje)	bedraagt		8	euro.	
Davidsfondsleden	betalen	6	euro.	
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Verslag van “Reisgen ten” 
 

Uiteindelijk is het er toch van gekomen: Uw lokale Harmonie van Heusden en 
Tatertheater uit Destelbergen, hebben eindelijk hun project “Reisgen ten”, dat 
gepland stond voor 2020, kunnen brengen in het JGC (Jeugd & 
Gemeenschapscentrum, Destelbergen). En wij zagen en hoorden dat het goed was! 
 

De 5 acteurs van Tatertheater, o.l.v. Chris Frigne, verzorgden een aantal fictieve, maar 
herkenbare komische sketches rond de luchthaven, terwijl de 40 muzikanten van 
KOGH, o.l.v. Braam de Tant, het publiek lieten wegdromen op de tonen van hun 
muzikale reis rond de wereld. 
 

Ook de nieuwe opstelling van orkest en publiek werden duidelijk gesmaakt: De 
muziek kwam veel beter over, en de muzikanten en hun instrumenten waren veel 
beter zichtbaar voor het publiek. Ook een andere nieuwigheid, de vertoning op 
zondagnamiddag, bleek een succes.  

 

 
                 Gemeenteharmonie Heusden     en      Tatertheater Destelbergen 
 

Muzikanten gezocht: voor Klarinet, Hobo, Fagot en Trombone, om permanent mee 
te spelen in ons orkest. Zowel beginnelingen als gevorderden zijn welkom. 
 

Op www.kogh.be vind je alle info, weetjes en foto’s over KOGH, uw lokale 
muziekvereniging. Daar kan je ook terecht voor uw inschrijving op de Nieuwsbrief, 
uw sponsoring en voor de activiteitenkalender van vzw KOGH (of bel: 0471/93.11.33) 
 

P.S.: Onze muzikanten zijn nu al bezig met het inoefenen van de muziekstukken 
voor hun volgende muziekproject, dat gepland staat voor 22 en 23 april 2023.  
 

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

Erkende muziekvereniging sinds 1819 
Volg ons op 

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

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

Het overlijden vorig jaar van oer-
drummer Charlie Watts viel bijna ge-
ruisloos tussen de coronaplooien en 
dat vond de brave man op voorhand 
wellicht niet erg ; hij was de beschei-
denheid zelve en vond dat hij eerder 
toevallig drummer van de allergrootste 
rockband was geworden.  Maar als te-

Zestig jaar op de planken en nog niet versleten!

The Rolling Stones
Wat kunnen we, na al die decennia, over hen nog aan nieuwigheden 
vertellen ?  De vraag stellen is ze beantwoorden. Onze muziekkenner 
‘Henry Trebellac’ was er live bij in Brussel, op 11 juli…

gengewicht voor de extraverte act van 
maatjes Keith, Ron en vooral Mick ui-
teraard, bleek hij van onschatbare 
waarde,  59 jaar lang,  en zij beseften 
dat maar al te goed. Als drummer was 
hij de stille kracht van de ritmesectie, 
gestoeld op fenomenaal slagwerk, so-
ber en krachtig tegelijk. Hun wereld-

wijde ‘SIXTY Tour’  bracht de Stones 
ook naar Brussel; praise the Lord ! Wij 
hoopten in stilte dat ze wat meer num-
mers van ‘Exile On Mainstreet’ (1972) 
en ‘Sticky Fingers’ (1971) zouden vertol-
ken dan gewoonlijk ; kenners zijn het 
er wereldwijd over eens dat deze twee 
albums een gedeelde 1ste plaats bekle-
den binnen hun oeuvre, en wie zijn wij 
om daaraan te twijfelen, na tiental-
len luisterbeurten.  Het begrip ‘tijdloze 
muziek’ lijkt wel hiervoor uitgevonden. 
In 2015 speelden ze de integrale ‘Stic-
ky Fingers’, aangevuld met een aantal 
andere klassieke RS-nummers, in The 
Fonda Theatre in Hollywood.  Dat was 
nogal ver van hier en sowieso allicht 
heel duur om erbij te zijn, maar geluk-
kig werd dit concert live gefilmd. Voor 
een luttele 20 euro heb je een CD én 
een DVD,  van wat een perfecte weer-
gave is van waar The Rolling Stones 
voor staan; tijdloos dus.  Technisch per-
fect en bij voorkeur met koptelefoon 
te beluisteren en/of te bekijken.  Hope-
lijk doen ze dit nog eens over met ‘Exi-
le On Mainstreet’; maar de tijd dringt, 
want wie goed kan rekenen, weet dat 
de rockiconen stilaan naar tram 8 op-
schuiven. In het boek ‘1001 Albums die 
je gehoord moet hebben!’ lezen we dat 
de heren vijftig jaar geleden zelf niet 
hoog opliepen met de muziek waaraan 
ze een jaar lang keihard hadden ge-
werkt, in een kasteel in ’t zuiden van 
Frankrijk, op de vlucht voor de Engel-
se fiscus. Raar! Wees maar zeker dat ze, 
ondanks drank- en drugsmisbruik, ef-
fectief bleven doorwerken om tot het 
gekende resultaat te komen. Dat geldt 
misschien zelfs nog meer voor ‘Stic-
ky Fingers’. Dat diverse rockjourna-
listen destijds aanvankelijk eveneens 
denigrerend schreven over ‘EOMS’, is al 
even onbegrijpelijk. Soit,  de tijd heeft 
alles rechtgezet. Zelf hebben The Rol-
ling Stones tijdig ingezien dat een iets 
gezondere levensstijl noodzakelijk was 
om het, b.v., zestig jaar vol te houden ; 
houden zo, jongens! De voorbije jaren 
zijn hun live-optredens stuk voor stuk 
nog steeds weergaloos gebleken, o.a. 
in Hyde Park, London (2013), én zelfs in 
Havana, Cuba (2016).  Zie de gelijkna-
mige DVD’s …
Wees gerust: ook deze SIXTY Tour is 
een aaneenschakeling van weergalo-
ze optredens,  en wij mochten het mee 
beleven in het Koning Boudewijnstadi-
on.  En om met de deur in huis te val-
len: zij doen het niet meer voor het 
geld, maar des te meer omdat ze zelf 
maar niet genoeg kunnen krijgen van 
toeren en optreden.  Voila, dit gezegd 
zijnde: de muziek staat nog steeds als 
een huis en het speelplezier spat er-
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van af; hierover zal geen enkele van de 
48000 adepten die erbij waren, discus-
siëren. Bovendien laten ze het viriele 
machogedrag van vroeger grotendeels 
achterwege, wat hen alleen maar sym-
pathieker maakt.   
Er werd afgetrapt met een kort eerbe-
toon, d.m.v. oude en recente foto’s van 
maatje Charlie Watts, én de show werd 
aan hem opgedragen; goed gedoseer-
de emotie – we waren allemaal direct 
mee met het hele verhaal. Het twee-
de nummer ‘19th Nervous Breakdown’  
zorgde al voor kippenvel, net zoals iets 
later ‘Out Of Time’; twee nummers uit 
hun absolute beginjaren - de avond kon 
al niet meer stuk en ze waren nog maar 
goed twintig minuten bezig. Andere 
hoogtepunten: ‘Honky Tonk Women’; 
‘Paint it Black’; ‘Midnight Rambler’ 
(bluesrock uit 1968, met Mick Jagger 
op mondharmonica !); ‘Gimme Shelter’ 
(opnieuw actuele anti-oorlogssong en 
geïllustreerd met vermoedelijke beel-
den van stukgeschoten gebouwen in 
Oekraïne); ‘Paint it Black’; en, jawel: 
‘Satisfaction’ (onverwoestbare afslui-
ter). Alle andere nummers waren feite-
lijk ook stuk voor stuk hoogtepunten, 
maar we kunnen ze hier moeilijk alle-
maal opnoemen…
Van het album ‘Exile On Mainstreet’ 
werd enkel ‘Tumbling Dice’ vertolkt en 
‘Bitch’ was het enige nummer van ‘Sticky 
Fingers’ – zelfs ‘Brown Sugar’ ontbrak; 
beetje jammer toch, maar het is hen 
vergeven, uiteraard. Ze zingen het dan 
ook: ‘You Can’t Always Get What You 
Want’. Is deze concertreeks nu hun laat-
ste kunstje?  Wie zal het zeggen?
Kippenvelalbums: ‘Sticky Fingers’, ‘Exile 
On Mainstreet’, ‘Let It Bleed’ (1968) en 
‘Tattoo You’ (1981)
Kippenvelnummer: ‘Midnight Rambler’ 
Kippenvelavond: Brussel, Koning Bou-
dewijnstadion, maandag 11 juli 2022, 
20.50 tot 23.00.

Henry Trebellac

Olivier Deschacht
opent sportsbar
Ex-voetballer Olivier Deschacht uit De-
stelbergen heeft samen met zijn broer 
Xavier, en voetballers Laurens De Bock 
en Olivier Speltdooren (FC Destelber-
gen) de sportsbar Vici op de Oude 
Beestenmarkt 3 in Gent geopend. Het 
moet een trefpunt worden voor sport-
liefhebbers, want ze kunnen er allerlei 
sporten op groot scherm volgen. De-
schacht was zelf lang klant in de vroe-
gere zaak die gekendheid genoot met 
de naam Dynasty. – (D.D.)

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be

v.u. Jan Callebert
gsm 0478/97.87.11
zet-werk@telenet.be
info@dewegwijs.be
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Tekst, foto’s en repro’s:
Ivan Nimmegeers

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

Kluisberg Kerner 2019 Hagelandse Wijn Beschermde Oorsprongsbenaming
Locatie: Kluisberg, Rijnrodee 5, 3460 Bekkevoort (Assent), België
Appellatie: Hagelandse Wijn BOB
Druivensoorten: 100% Kelner
Gastronomie: schelpdieren, vis, gevogelte, kalfsvlees, halfharde en roomkazen
Prijsindicatie: 9 – 10,50 euro (75 cl)

In 1984, na enkele experimenten van fruitwijnen, startte Domein Kluisberg van de familie Vanlaer in het dorp Assent, een 
deelgemeente van Bekkevoort met de aanplant van 400 wijnstokken Müller Thurgau op de Kluisberg, 20.000 
wijnstokken op 6,5 hectaren wijngaard produceren momenteel 40.000 flessen per jaar. De 12 percelen liggen op 
hoge locaties in Bekkevoort met steile hellingen met een bodem van ijzerhoudend zandsteen. De wijnaard werd 
oorspronkelijk aangeplant met resistente druivenrassen en doorheen de jaren groeide de interesse voor traditi-
onele rassen. Tussen 1993 en 2020 werden er 1.850 wijnstokken Kerner aangeplant. De wijnen worden op het 
familiebedrijf Kluisberg door Jos Vanlaer en zijn zoon Bart zorgvuldig gevinifieerd met een schilmaceratie. De pluk is machinaal binnen een tijdsbestek 
van 15 uren gespreid over meerdere dagen, gevolgd door een opvoeding in roestvrij stalen cuves. Van de Kluisberg Kerner 2019 werden er 4.000 flessen 
gebotteld.

Kluisberg Kerner 2019 Hagelandse Wijn Beschermde Oorsprongsbenaling
Kluisberg Kerner 2019, helder witgeel met groene weerspiegelingen ontwikkelt in de delicate, fijn aromatische neus appel, citroen en limoen met tonen 
van bloesem en lichte muskaatgeur. In de halfzoete, sappige mond met pittige zuren en gemiddeld alcoholgehalte, fris en fruitig.. Een gemiddelde afdronk 
met kruidige tonen (dragon) en een discrete bittertoets. Gekoeld 7-10°C, begeleidt Kluisberg Kerner 2019 vis- of groenteterrines bij zomerse salades, 
visgerechten (dorade, zeebaars),schelpdieren (oesters, Sint-Jakobsschelpen), gevogelte en kalfsvlees, bij aspergegerechten, bij milde halfharde kaas en 
roomkaas. Op dronk, maar kan nog twee jaar rijpen. 

“We zijn een vzw die opgericht is op initiatief van de 
gemeente Rotselaar, waarvan Wezemaal een deelge-
meente is. Het gemeentebestuur had een idee in de 
jaren negentig om van Wezemaal terug een wijndorp 
te maken, zoals het in de 19de eeuw gekend was. Toen 
werd alleen in Wezemaal in België aan wijnbouw ge-
daan,” opent Theo. De vzw Steenen Muur werd opge-
richt op initiatief van de gemeente Rotselaar op 8 ja-
nuari 1997, gepubliceerd in het staatsblad van 29 mei 
1997 (Identificatienummer 8597/97).  Acht stichtende 
leden waaronder nog steeds 3 van de 6 in de raad van 
beheer zetelen: voorzitter Monsecour Eduard, secre-
taris Peeters Theo en wijngaardenier Etienne Vanoos-
thuyse stelden zich tot doel het inrichten en uitbaten 
van één of meerdere wijngaarden op de Wijngaard-
berg te Wezemaal, het maken van wijn en de orga-
nisatie van evenementen rond wijn, met het oog op 
de toeristische promotie van de Hagelandse gemeente 
Rotselaar, deelgemeente Wezemaal in het bijzonder. 

Van bouw tot beschermd monument
“In de 19de eeuw was Wezemaal gekend als een wijn-
dorp. Alleen in Wezemaal werd in België aan wijn-
bouw gedaan,” gaat Theo verder. “Voordien moet je 
terug gaan tot de middeleeuwen. Dan kwam de Kleine 
Ijstijd en was het niet meer geschikt om in België aan 
om wijnbouw te doen. Alleen is er begin van de 19de 
eeuw in Wezemaal en ook in de Maasvallei een kleine 
heropflakkering geweest van de wijnbouw in België. 
In de 19de eeuw heeft de heer Wery in Wezelmaal op 
de flanken van de Wijngaardberg wijnstokken aange-
plant. Die wijngaard werd zo groot dat hij bijna de 
ganse zuidflank van de Wijngaardberg één grote wijn-
gaard was, in totaal 32 hectaren. Om maar een idee te 
geven van de belangrijkheid van het feit dat hier zo 

intens aan wijnbouw werd gedaan, kreeg Wezemaal 
in 1829 zelfs koninklijk bezoek. Het was Willem I, 
koning der Nederlanden, die de moeite deed om naar 
Wezemaal te komen. De wijnteelt in Wezemaal heeft 
uiteindelijk maar geduurd tot 1845. Vermoedelijk 
werden de wortels van de wijnstokken vernietigd door 
phylloxera. Van die vroegere wijnperiode zijn er op 
dit moment nog 2 dingen zichtbaar in het landschap. 
Dat zijn de wijngaardterrassen, de steile zuidhelling 
van de Wijngaardberg is aangelegd in terrasvorm. De 
ondergrond van de Wijngaarberg zit vol met ijzer-
zandsteen. Door het uitkappen van die terrassen had 
men een enorme hoeveelheid stenen. Men heeft die 
stenen verzameld en op het hoogste punt op de per-
ceelsgrens heeft men een muur gebouwd. Die muur, 
‘de Steenen Muur van Wezemaal’, wordt ook de 
‘wijnmuur’ genoemd, omdat deze de wijngaarden op 
de zuidflank beschermde tegen de noorderwind. Die 
muur was vroeger 1,70 meter hoog, 1,50 meter diep, 
maar het indrukwekkendste was dat die 1,5 km lang 
was, zolang als de wijngaard. Dat moet toch een groot 
bouwwerk geweest zijn. Die muur bestaat nog altijd, 
maar die ligt er gehavend bij en de laatste 500 meter 
zijn totaal verdwenen. Mensen van Wezemaal als ze 
stenen nodig hadden, wisten dat er op de berg stenen 
lagen en kwamen die er weg halen. Die muur is niet 
gemetst. Niemand in Wezemaal reclameerde daar-
over en in hun ogen was dat maar een ordinaire steen. 
De gemeente heeft toen ingegrepen door de Steenen 
Muur te beschermen als monument (nvdr. 19 maart 
1995), omdat het zo iets uniek is.”

Wijngaard dateert uit 1999
“Beschermen biedt geen sluitende garantie dat de 
muur niet verder afgebroken wordt en daarom had de 

gemeente een idee om die muur te omsluiten en onder 
de aandacht te brengen. Toen heeft de gemeente een 
plan opgesteld om vanuit het dorp van Wezemaal naar 
de Steenen Muur wegen aan te leggen op de zuidflank 
naar de Steenen Muur. Vroeger waren daar geen wan-
delpaden. Er waren louter die terrassen. Het idee was 
ook om daar enkele wijngaarden aan te leggen zodat 
de Wijngaardberg symbolisch zijn functie van vroeger 
zou terug krijgen. In het dossier zat ook het gemeen-
tehuis. Dat stond 20 jaar leeg. Het lag er verkommerd 
en verwaarloosd bij. De huidige wijnkelder was de 
werkplek van de werkmannen van de gemeente. Het 
was een vies, donker kot, waar na de fusie alle rom-
mel werd in gegooid. Om de wijnkelder uit te bouwen 
(zodat na een wandeling door de wijngaarden de wijn 
zou kunnen geproefd worden) en de wijngaarden aan 
te leggen, is men op zoek gegaan naar vrijwilligers. 
Zo is de vzw De Steenen Muur opgericht op vraag van 
de gemeente. We zijn gestart met 8 mensen en hebben 
in 1999 op 2 percelen 3.000 wijnstokken aangeplant. 
Het jaar voordien hadden we de wijnkelder met zijn 
mooie gewelven ingericht. Verwarming en verlichting 
werd aangebracht, een toilet hersteld en een toog ge-
metst en niches aangebracht in de stockeerruimte. In 
het voormalig cachot van het gemeente werd de wijn 
geklaard. Maar nu is alles hier te klein geworden. Nu 
zitten we met onze wijnen in een oude boerderij in 
Wezemaal (nvdr. waar geen toeristen ontvangen wor-
den),” vertelt Theo.

Wijnen vragen rijpe oogst
Op de zuidflank van de berg is het altijd een paar 
graden warmer dan in het dorp. Dat komt omdat het 
een zuidhelling is waar de zon opschijnt en de zon-
newarmte is intenser op een steile helling. Bovendien 
houdt de ijzerzandsteen de warmte van overdag vast 
om die ’s nachts af te geven. Zonnewarmte en zonlicht 
is wat een druif nodig heeft. Dat is het voornaamste 
om een goede wijn te maken. Wijn maken op zich is 
uiteindelijk niet zo moeilijk. Het komt er vooral op 
aan je druif perfect rijp te krijgen. Vooraleer je gaat 
oogsten zijn twee zaken belangrijk: het suikergehalte 
en de zuurtegraad. Het suikergehalte meet je met een 
refractometer. Wij maken ons wijnen rond 12° alco-
hol. We slagen erin ons druiven rijp te krijgen, zodat 
we geen suiker moeten toevoegen. De zuurtegraad is 
ook belangrijk. In druivensap zitten heel veel zuren 
(appelzuur, melkzuur, wijnsteenzuur). Het zijn de 
zuren die de goede smaak van de wijn bepalen. De 
combinatie van veel zuren en veel suiker maakt heel 

Vzw Steenen Muur 25 jaar jong
Op vrijdag 21 oktober jongstleden bezocht ik de vzw Steenen Muur met het oog om hun wijnen te proeven in de in 
1998 ingerichte wijnkelder, die voorheen een andere bestemming had. Secretaris Theo Peeters begeleidt de degustatie. 
Eerder was ik op woensdag 24 augustus te gast voor de inhuldiging van De Hagelander, het kunstwerk van Luc De 
Blick aan de ingang van het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn (zie Wegwijs otober 2022, p.58). In Wezemaal 
bezocht ik ook de tuin van de pastorij om een speciale ent te ontdekken en Winter wijnbar Georges, waar ik de 
voormalige burgemeester  van Rotselaar trof. Op de proefbank ook vijf wijnen van de vzw Steenen Muur, die op 5 
percelen wijngaard 3.400 wijnstokken onderhoudt, 6 druivenrassen (Chardonnay, Bacchus, Sirius, Pinot Gris en Pinot 
Noir voor de witte wijnen en Dornfelder voor de rode en roséwijn).



Nr. 128 - December 2022                            599070

GLAS OP DE WERELD
De wijnwereld globaliseert reeds tientallen jaren. Door de 
toenemende globalisering van de wijnwereld 
dient zich een enorme verscheidenheid van 
druivenrassen en wijntypes aan op onze markt, 
zowel uit koude als warme klimaten. Zoveel 
diversiteit van wijnculturen en smaken liggen 
op de schappen van wijnverdelers in onze 
directe omgeving. Elk nummer van Wegwijs 
zullen we 2 wijnen uit de diverse continenten 
en alle prijscategorieën de revue laten passeren op zoek naar 
karaktervolle en elegante en pure wijnen. Kritisch voor de 
alcoholrijke smaakbommen en vlakke massaproducten.

Belg op tiende plaats in Europees 
wijnverbruik
Uit  cijfers van International Organisation of Vine and 
Wine (OIV) in Parijs blijkt dat de Belgen per hoofd 26 
liter wijn verbruiken. De Portugezen zijn de Europese 
kampioen met een dubbel wijndebiet 51,9 liter, gevolgd 
door Frankrijk met 46,9 liter en Italië met 46 liter. Zwit-
serland met 35,3 liter, Oostenrijk met 30,6 liter, Aus-
tralië met 28,7 liter, Duitsland met 27,5 liter, Spanje 
26,2 en Nederland met 26,1 liter gaan ons vooraf. De 
wijnconsumptie die geleden heeft onder de coronalock-
downs heeft zich helemaal hersteld.

Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019
Locatie: Apostelhoeve, Susserweg 201, 6213 NE Maastricht, Nederland 
Gebied: Limburg, Nederland
Continent: Europa
Appellatie:– Wijn met Beschermde Geografische Aanduiding
Druivensoorten: 50% Auxerrois, 25% Riesling en 25% Pinot Gris
Gastronomie: aperitief en feestmenu
Prijsindicatie: 27,50 euro (75 cl)

De Apostelhoeve op de zuidoostelijke helling van de Louwberg, aan de westzijde van het Jekerdal, in 
het zuiden van Maastricht produceerde als eerste in Nederland kwaliteitswijnen. De eerste oogst in 1973 
leverde 1.300 flessen op van 800 wijnstokken. Vandaag produceert de 20 hectaren wijngaard van de Apos-
telhoeve ruim 110.000 flessen. Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019 is een mousserende wijn gemaakt van 
50% Auxerrois, 25% Riesling en 25% Pinot Gris, afkomstig van de Louwberg, waar de bodem bestaat uit 
löss, mergel en kiezel. De bodem van de Louwberg en het microklimaat dragen bij tot de kwaliteit van 
de druiven van de Apostelhoeve. De wijngaard ligt op een hoogte van 97 meter en de temperatuur op de 
Louwberg is 2 tot 3 graden hoger door de wijngaardligging op de zuidhelling. De volledig ontsteelde en 
licht gekneusde manuele oogst die pneumatisch geperst wordt, gist in roestvrijstalen tanks. De wijnen zijn 
afzonderlijk vergist op in roestvrijstalen tanks met vergistingstemperatuur tussen 13 en 17 graden. Na de 
tweede fermentatie rijpte de wijn 17 maanden sur lattes.  Van de Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019 werden 
5.000 flessen gebotteld.

Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019
Mathieu Hulst, zoon van oprichter Hugo Hulst van De Apostelhoeve, vinifieerde deze helder lichtgele 
Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019. Deze Cuvée XII Brut 2019 is een blend van 50% Auxerrois en gelijke 
delen Riesling en Pinot Gris. De Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019 presenteert een fijne mousse en een 
rijke neus van meloen, abrikoos, appel, amandel en vuursteen met tonen van bloemen (roos, bloesem) 
en minerale tonen waartoe de mergelgrond bijdroeg. De mond, droog, vol en fris, met een structuur met 
satijnen en zijdeachtige tinten, een levendige, hoge zuurgraad en gemiddeld alcoholgehalte. Lange afdronk. 
Geserveerd aan 7 tot 10°C is Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019 een uitstekend aperitief en begeleider van 
koude voorgerechten en een feestmenu. Te drinken.

Arras Brut Elite Cuvée 1501 Sparkling Méthode Traditionnelle Tasmania 
Locatie: House of Arras, Bay of Fires Cellar Door, 40 Baxters Rd., Pipers River, TAS 7252 , Australia 
Gebied: Huon Valley, Tasmania, Australia
Continent: Oceanië
Druivensoorten: Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier
Gastronomie: aperitief, schaal- en schelpdieren
Prijsindicatie: 29,99 euro (75 cl)

De filosofie van Arras is eenvoudig: mousserende wijnen van wereldklasse maken. Het House of Arras is 
een echte uitdrukking van zijn oorsprong en wijnmaker Ed Carr, die uitzonderlijke Tasmaanse wijngaarden 
met een koud klimaat en compromisloze mousserende wijnbereidingstechnieken verenigt. In 1988 begon 
Ed Carr aan een reis om een uitzonderlijke Australische mousserende wijn te maken met de oude gronden 
en het ongerepte koele klimaat van Tasmanië. In 1995 werd het mousserende wijnmerk The House of Arras 
geboren.  De naam ‘Arras’ betekent ‘rijk tapijt’. De Arras Brut Elite is samengesteld uit de klassieke mous-
serende druivenrassen, geteeld in de beste wijnbouwgebieden van Tasmanië, en vertoont alle kenmerken 
van het huis Arras. De Brut Elite is een wijn met een opmerkelijk helder karakter en structurele elegantie 
en heeft een uitstekende complexiteit ontwikkeld door langdurige rijping. In december 2002 werd de Arras 
1998 gelanceerd, de eerste jaargang die voor 100% uit Tasmaans fruit uit zes regio’s van het binnenland tot 
de kust werd gemaakt. De uitzonderlijke complexiteit en consistente stijl van de wijn wordt bereikt door een 
deel van de multi-vintage blending. Het Cuvée-nummer (No.1501), dat op de banderol staat, identificeert 
het belangrijkste oogstjaar en het partijnummer.

Arras Brut Elite Cuvée 1501 Sparkling Méthode Traditionnelle Tasmania 
De goudkleurige Arras Brut Elite Cuvée 1501 Sparkling Méthode Traditionnelle Tasmania presenteert 
ultrafijne belletjes en een persistente pareling. De neus roept aroma’s op van citroen, grapefruit, appel, 
brioche en geroosterde amandelen.  De elegante en complexe mond, waar dosering en zuurgraad perfect 
in evenwicht zijn, is fris, zacht, romig en vineus. Stevig in de lange afdronk met een hint van toast. Een 
wereldklasse mousserende wijn in een Tasmaanse stijl. Koel geserveerd tussen 6 en 8°C als aperitief of als 
begeleider van schelpdieren (oesters, Sint-Jakobsschelpen) en schaaldieren (kreeft, krab).  Op dronk, maar 
kan nog rijpen. 

lekker druivensap. De zuren mogen natuurlijk niet te 
hoog zijn. De zuurtegraad kun je meten door sap van 
verschillende trossen in een buisje te gieten en dan 
voeg je daar blauwloog aan toe. Je schudt regelmatig. 
Telkens als je schudt, wordt het sap helder.  Op een 
bepaald moment krijg je bij het bij het druppelen een 
kleuromslag naar donkerblauw. Dan is het moment 
om te meten op de schaal van 0 tot 30 hoeveel zuren 
in je sap zitten. We weten dat de ideale zuurtegraad 
7 is. De  druiven gaan eerst door een ontsteler. De 
ontsteelde druiven worden via een dikke buis in de 
wijnpers gepompt. Het sap gaat naar een vat. We la-
ten dat sap dan één tot twee nachten uitklaren. Het 
uitgeklaarde druivensap wordt overgeheveld naar een 
ander vat. We hebben vaten van 400 tot 1.000 liter. ’s 
Anderendaags starten we met het maken van de wijn. 
Gezien we gestart zijn met helder druivensap zal ook 
de wijn rap uitklaren. Bij het overgeheveld sap moe-
ten we gewoon gist aan toevoegen. Een korrelgist die 
gekocht wordt in een speciaalzaak. Eenmaal de gist 
toegevoegd beginnen de gistcellen te vermenigvuldi-
gen en beginnen stilletjes aan de suikers om te zetten 
in alcohol. Dat duurt ongeveer 14 dagen à 3 weken. 
Nadat het druivensap is uitgegist heb je al goede wijn 
en die gaat echt helder worden door de start met hel-
der druivensap. Daar zwemmen afgestorven gistcel-
len in rond, maar binnen een paar dagen zakken die 
naar de bodem en de wijn klaart uit. Dan komt het 
erop aan zo vlug mogelijk de uitgeklaarde wijn over 
te hevelen naar een ander vat. Dat vat wordt dan in 
een koele ruimte geplaatst. In het voorjaar een dag of 
een week voor we bottelen filteren we de wijn” 

Vijf wijnen op de proefbank
Steenen Muur Bacchus 2020, bleekgeel met groene 
weerspiegelingen, openbaart in de bloemige neus in-
tens tonen van acacia en jasmijn en hints van exotisch 
fruit (mango), groene appel en walnoot. De mond is 
fris en levendig. Goede lengte en zacht in de afdronk 
met tonen van groen fruit (appel, peer) en citrusfruit 
(grapefruit). Matig gekoeld worden aan 11 - 13°C 
past de Steenen Muur Bacchus 2020 perfect als bege-

leidende wijn bij omelet met zalm, geroosterde 
forel of witlofschotel.
De bleekgele Steenen Muur Wesemael Char-
donnay 2019 met groene schakeringen, geurt 
intens naar wit steenfruit (perzik, abrikoos) 
met hints van groene appel en limoengeste. In 

de mond vol en fris. Een frisse citrustoets in de lange 
afdronk. Geschonken aan 8 - 10°C zijn visgerechten, 
wit vlees en gevogelte de ideale food pairing voor de 
Steenen Muur Wesemael Chardonnay 2019.
De ajuinkleurige Steenen Muur Pinot Gris 2020 geurt 
naar zoete tonen van appel, peer, abrikoos, mango, 
bloemen en specerijen. In de evenwichtige mond fris 
en mineralig, fris, fruitig en elegant. Geserveerd aan 
9 - 10°C is de Steenen Muur Pinot Gris 2020 zeer ge-
schikt als aperitief en bij gerechten als zalmcarpaccio, 
geitenkaas, oesters en visgerechten.
De a-typische Steenen Muur Pinot 
Noir 2018, bleekroze van kleur, pre-
senteert in de neus wit (groene appel, 
peer) en rood fruit en minerale tonen. 
In de vlezige mond soepel en fruitig. 
Lange afdronk met lichtwrange poin-
te. Deze Steenen Muur Pinot Noir 
2020 past uitstekend bij varkens- en 
kalfsvlees, gevogelte, wild (hert en ree) en vette vis 
(zalm en tonijn). 
De donker purperrode Steenen Muur Dornfelder 2020 
ontplooit in de roodfruitige neus aroma’s van kersen, 
frambozen en braambessen en een rooktoets. De mond 
zet vol aan, de smaak is zacht; stevig en romig met 
zoete bosvruchten en braambessen. In de mond een 
volle body, stevige zuurgraad en weinig tannines. Aan 
een licht gekoelde schenktemperatuur van 13° celcius 
begeleidt Steenen Muur Dornfel-
der 2020 uitstekend pasta, char-
cuterie, kalfsvlees, varkensvlees,  
gevogelte en belegen kazen.

Oud-burgemeester opent 
Georges Winter Wijnbar 
In  de Kerkstraat 6 in Wezemaal, 
naast Brasserie Boeres, heeft Dirk 
Claes zijn wijnbar. De voorma-
lige burgemeester van Rotselaar 
(1995-2018), volksvertegenwor-
diger (2003-2007-) en nadien se-
nator tot 2015 opende zijn wijnbar 
op 6 oktober jongstleden. Tevens 
baat hij samen met zijn dochter 
Tine en zoon Matias Brasserie 
Boeres uit. Het café werd aan-
gekocht eind 2000, gerenoveerd 
tot een brasserie, die opende op 

5 oktober 2001. Op Dirks wijn-
kaart met 35 referenties staan 
enkel wijndomeinen die hijzelf 
bezocht. Uit het Hageland staan 
4 referenties: Kluisberg Pinot 
Blanc 2021, Kluisberg Pinot Gris 
2021, Chardonnay Meerdael 
en de wijn van zijn nicht Gerda 
Chartreuzenberg Brut Rosé.
“Wezemaal is in de geschiede-
nis een wijndorp, een poort naar 
het Hageland en ons Wijnbezoe-
kerscentrum staat open voor alle 
Hagelandse wijnboeren. Ik had 
altijd gedroomd van een wijnbar 
en met Georges Winter Wijnbar 
is die droom in vervulling ge-
gaan en met de wijnbar voel ik 
dat de cirkel ook rond is,” aldus 
Dirk Claes.



60                              Nr. 128 - December 20229070

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 - T. 09 355 98 01

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u • Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be

wegwijs9070-22x30.indd   1 6/10/2022   14:45


