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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 23/1 en 2/2, teksten dienen binnen te 
zijn 12/1 op onderstaand adres of via email. Alle info in verband met 
publiciteitstarieven en het plaatsen van teksten via e-mail:
info@dewegwijs.be of telefonisch (14u tot 20u): 0478 97 87 11.

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

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

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

09 37 37 500

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

MONDO

DESTELBERGEN

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

- 5 EURO
(niet geldig voor bestellingen aan huis) 

BRENG DEZE KORTINGSBON MEE
EN KRIJG 5 EURO KORTING

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

kortingen.

BIJ AANKOOP VANAF 20 EURO

MONDO

DESTELBERGEN

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

Na 3 jaar: veel nieuwe
sportkampioenen. Blz. 54

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

Van 5/1 t.e.m. 28/1: GRATIS DRANKJE bij kappersbeurt
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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

Dit handelshuis is een icoon in het dorp van Heusden!
Vlot bereikbaar met de wagen en openbaar vervoer. 
Op het gelijkvloers bevinden zich een caféruimte, toiletten, een 
bergruimte, een grote open ruimte (mogelijkheid tot feestzaal), keuken 
en een terras. De eerste verdieping is te renoveren, hier kan een 
woonruimte gecreëerd worden. 
Het beschikt over een groot grondoppervlak: 420m²!
VP: 490.000 euro

HANDELSHUIS TE KOOP

JUWELIER AAN HUIS
0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

www.christiaanvanbignoot.com

Jeugdhuis Den Draai
bestaat 20 jaar. Blz. 5
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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...
5 Jeugdhuis Den Draai: 20 jaar
7 Recht op wonen
11 Al spelend leren
12 Fotoverslag kerstmarkt Heusden
14 Iljo Keisse nam afscheid van zijn publiek
16 Leerlingen maakten strip
23 60.000 kerstlichtjes !
24 Voorstelling nieuw jaarboek Oost-Oudburg
28 Nieuw dichtbundel Tine Hermans
29 Fiberklaar tot de orde geroepen
32 Straatnaam voor Michel De Baere
34 Debat Gentbruggebrug-sluiting
36 Impact voor Destelbergen onderzocht?
38 Boomplantactie Beweging.Net
46 Balletlessen bij Studio Giselle
48 Bioscoopzalen in Heusden
50 Seniorenfeest terug voltreffer 
51 Muzikanten KOGH gevierd
54 Veel sportkampioenen !
58 Prijzen vastgoed 23% gestegen
61 Eeuwfeest vzw Parochiale Werken
62 Onze vaste wijnrubriek

Veel leesplezier !

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

Bloedcollecte 2023 bij Rode Kruis Destelbergen
De Rode Kruisafdeling van Destelbergen organiseert volgend jaar vier data voor 
een grote bloedcollecte. De bloedinzamelingen zullen plaatsvinden op woens-
dagen 1 maart, 31 mei, 6 september en 13 december 2023, telkens van 17 tot 
19u30 in het JGC, Koedreef 1 in Destelbergen, zo liet verantwoordelijke Sara 
Van Brussel van het Rode Kruis Destelbergen ons weten. – (D.D.)

TE HUUR
Bergplaats voor mobilhome, caravan, oldtimer, enz. 
Te lochristi – Hijfte. Zolderbergplaats voor meube-
len, gereedschappen antiek. Tel 09 / 355 70 57. Vrij 
ter beschikking

TE KOOP
Roodkoperen oven-
schaaltjes (8 stuks). Met 
RvS binnenkant. Ideaal 
voor warme ovenge-
rechten. Diameter: 13 
cm, hoogte: 3 cm. Apart 
verpakt en per stuk ver-
krijgbaar. Prijs: 10 euro/stuk Info: 0495-679801

TE KOOP
Lederen grijze salon, 3+2+1 te koop wegens over-
lijden. De éénzit is een 
elektrische relax en de 
tweezit heeft aan één 
kant een elektrische re-
lax. Slechts 1000 euro. 
0487/78 28 84

TE KOOP
Schapenhek (kastan-
je),  ca 20m in 6 (apart 
verkrijgbare) delen (2 
x 5m/2 x 3m/1 x 2m/1 x 
1,6m). In goede staat, 
prijs 10 euro/m. gsm 
0476-441543.

TE KOOP
Grasmaaier met benzinemotor. Maaibreedte 40 cm, 
regelbare hoogte, 2 jaar oud, 125 euro. Electrische 
kantsnijder Gardena: 15 euro. Info: 0499-317 338

GRATIS – TE GEEF
Stofzuigerzak voor stofzuiger Miele, zak nr. G - N - 
Heusden - Tel. 09/232.15.43

TE KOOP
Autostoel maxi-cosi. Prijs 45 euro. Af te 
halen. Gsm 0478-477812

TE KOOP
Damesfiets, in zeer goede staat. 20 euro.
Tel. 09/228.60.57.

GRATIS AF TE HALEN
Tiental elpees: o.a. Pavarotti, James Last, Rhapso-
die,… Alles In eens mee te nemen. Tel. 09/228.60.57.

TE KOOP
‘Mouton retourné’, m 44-46, halflang, 2x gedragen. 
Prijs o.t.k.  Twee winterbloesons, XXL, als nieuw. Prijs 
o.t.k. Info: 0488-169 156, na 19 uur.

TE KOOP
Wasmachine “Zanussi “ - Prijs: 50 euro. Bel na: 18 u 
op het nummer 0484-17.80.55

TE KOOP
Metsersschragen (4) gegalvaniseerd
100 euro. Gsm: 0477-671843

In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd is met 
vermelding ‘geen reclamedrukwerk’ / ‘geen reclamefol-
ders’, mogen wij geen Wegwijs bussen. Indien dit bij u 
het geval is, en je wil Wegwijs wel ontvangen, kan je 
steeds een ‘Wegwijs’ sticker aanvragen (Ivonna Neve-
janstraat 30, 9041 Oostakker of via mail: info@deweg-
wijs.be). Wij komen dan een sticker ‘Wegwijs’ op uw 
brievenbus kleven, 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

Sticker ‘WegwijsOK’
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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

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:

Te koop: Hoge Steenakker 3/bus 7
Destelbergen

• Rustig gelegen in groen privaat domein
• Lichtrijk appartement met luxueuze 

afwerking. 
• Heel goed gelegen nabij op- en afrit R4, 

verkeerswisselaar E17 en E40. 
• Op een boogscheut van Gent
• Garagebox
• EPC: 166 kWh/m²

Richtprijs: 490.000 euro

Totaalverbod op
afsteken vuurwerk in
Destelbergen-Heusden!
Let op er is in Destelbergen een “totaal 
verbod” op het afsteken van vuurwerk 
op oudejaarsnacht en tijdens de 
eindejaarsperiode. Dat is al beslist in 2020 
in de gemeenteraad, en daar zal dus ook nu 
niet worden van afgeweken. Integendeel, 
wie het verbod aan zijn laars lapt krijgt 
zeker een gasboete want de politie, de 
Provinbciegouverneur en de griffie van de 
rechtbank werden op de hoogte gebracht 
van de beslissing. Er zal dus zeker controle 
zijn.

Naast geen vuurwerk is dat ook van 
kracht voor voetzoekers, thunderflashes, 
knal- en rookbussen. Dat is ook zo voor 
andere zaken die men laat ontploffen en/
of wensballonnen op te laten, dat is dus 
allemaal zeker compleet verboden. – (D.D.)

Wij wensen alle Wegwijs-lezers

een prettig eindejaar

en een goede start in 2023 !
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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

Ruilbib in cafetaria LDC De Reinaert
Als boeken zich opstapelen in uw bibliotheek, dan kan je 
de “Ruilbib” van LDC De Reinaert daar zeker een plezier 
mee doen.

Je brengt één of meerdere van jouw gelezen boeken mee 
en krijgt onmiddellijk de kans om te snuisteren in nieuw 
leesvoer en dat ook mee naar huis te nemen. Initiatief dat 
elke dag plaatsvindt van 9 tot 17 uur in het cafetaria van 
LDC De Reinaert, Kerkham Destelbergen. – (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.

BON
Knip deze bon uit en geef hem in de winkel

BLIKJE COLA, 33 CL
1 KOPEN + 1 GRATIS

Oud-voetbaltrainer
Van der Vreken overleden
We vernemen het overlijden van oud-voetbaltrainer Phi-
lippe Van der Vreken uit Heusden. Philippe was in zijn trai-
nerscarrière actief bij KAA Gent waar hij ook speelde bij de 
jeugd en de nationale reserven. Hij was trainer bij White 
Star Sint-Amandsberg, RC Gent, Oosterzele, FC Oostakker, 
De Pinte, VSV Gent en vooral FC Destelbergen dat hij één 
keer kampioen maakte, waarbij men zelfs promoveerde 
naar eerste provinciale.
Philippe was al een tijdje ziek, de uitvaart had plaats in Cre-
matorium Westlede op donderdag 22 december jl. – (D.D.)
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Allen  onderstreepten het belang van 
een goede jeugdwerking, ondersteund 
door het gemeentebestuur. Er was dui-
delijk nood aan een ontmoetingsplek 
voor jongeren. Toen de werking in 2019 
even stil viel, en de herstart in 2020 door 
corona werd verhinderd, werden nu de 
koppen bij elkaar gezet om Den Draai 
nieuw leven in te blazen.
Het jongerenbestuur bestaat uit voor-
zitter Kobe D’hont, Julie Kamoen, Colin 

Herstart jeugdhuis in Destelbergen

Twintig jarig bestaan ‘Den Draai’ in 2023 !
Op zaterdag 26 november werden we uitgenodigd op de openingsavond van de ‘herstart’ 
jeugdhuis Den Draai, in het JGC (bovenaan) in Destelbergen. Burgemeester Sierens en 
schepen Rombaut namen het woord, daarna de nieuwe voorzitter Kobe D’hont.

Van Oostende en Merel 
Vanden Bossche.
Den Draai kreeg een 
prachtige nieuwe her-
inrichting door interi-
eurarchitecte Jolie Jolie 
samen met input van 
de jongeren.
Er ontstond een nieuw 
jongerenbestuur met 
een ondersteunende 
vzw! Deze vzw bestaat 
uit een aantal oud-be-
stuursleden, aangevuld met vertegenwoordi-
gers uit het jongerenbestuur.
Met deze sterke opzet is jeugdhuis Den Draai 
klaar voor 2023. Dit is namelijk het jaar waar-
in het 20-jarig bestaan gevierd kan worden!
Den Draai staat elke vrijdag open vanaf 18u30 
om de jeugd te ontvangen! Hou zeker hun In-
stagram en Facebook @JhDenDraai in de ga-
ten voor meer informatie.
Ruime parking voor fietsen én auto’s aan het 
JGC, aan sporthal in de Koedreef.

Tekst: Merel Vanden Bossche
Foto’s: Jan Callebert

Vernieuwd jeugdhuis
Den Draai geopend
Op zaterdag 26 november werd het ver-
nieuwde jeugdhuis Den Draai geopend. 
Vooraleer het grote publiek kon kennis-
maken met de volledig aangepaste inrich-
ting en het nieuwe jeugdbestuur, maakten 
deze laatste, samen met de schepen van 
jeugd en de vrijetijdsambtenaar, tijd voor 
ontmoeting met de buren. Onder het mot-
to goede afspraken maken goed vrienden 
werd de missie en de visie, samen met de 
voorziene activiteiten en openingsuren 
overlopen. “Het jeugdhuis heeft als doel 
om een heel laagdrempelige ontmoetings-
plaats te zijn waar iedereen welkom is om 
zich op zijn of haar manier, in een veilige 
omgeving, verder te ontplooien”: stelt 
schepen van jeugd Eva Rombaut (N-VA). 
Jongeren voelen de noodzaak om ergens 
samen te komen om iets te drinken, be-
paalde activiteiten te organiseren of een 
feestje te bouwen.
“We moeten eigenlijk terugkeren naar de 
vraag van het vorige jeugdhuisbestuur in 
2019 om de locatie in een nieuw kleedje 
te steken en om dit aantrekkelijker en ge-
zelliger te maken. Daarnaast gingen ze 
ook op zoek naar bijkomende vrijwilligers, 
maar door de enorme lange coronaperi-
ode besloten zij te stoppen. Wij wouden 
als jeugddienst al het mooie werk van de 
voorbije jaren niet laten verloren gaan en 
zijn dan het participatietraject opgestart 
waarbij 1.130 kaartjes werden verstuurd 

naar alle 16 tot 21-jarigen met de vraag of zij 
wouden mee nadenken over de oprichting van 
een ondersteunende vzw, het activiteitenaan-
bod en de interieurinrichting”, vertelt Rombaut 
verder.
Op 1 april 2021 werden de geïnteresseerden dan 
online samengebracht en werd alles in gang ge-
zet. De nieuwe vzw, bestaande uit een aantal 
oud-bestuurders van het eerste uur, aangevuld 
met vertegenwoordigers uit het jongerenbe-
stuur, zal de continuïteit van de werking waar-
borgen.
Meerdere overlegmomenten werden voorzien 
om een samenwerking met interieurarchitecte 
Jolie Jolie op te zetten. Op basis van de input 
van de jongeren en een eerste plan waarop 
aanpassingen werden aangebracht, kwam men 
tot een volledige herinrichting: de muren en 
vloer werden van een ander kleurtje voorzien, 
er werd een projectiemuur aan de ingang ge-
bouwd, de DJ-booth werd verplaatst om een 
beter overzicht te krijgen, de licht- en geluidsin-
stallaties werden vernieuwd en beter verspreid 
over de ruimte met aandacht voor decibelbeper-
king, er werd een toog en hoge tafels en stoelen 
voorzien, evenals een soort podium dat kan die-
nen als chill-spot of voor een optreden. Hiervoor 
werd vanuit het lokaal bestuur Destelbergen 
35.000 EUR voorzien. Door deze vernieuwingen 
bieden we de vrijwilligers de perfecte omge-
ving aan om hun werking verder uit te bouwen. 
Het nieuwe jeugdbestuur, bestaande uit Kobe 
D’Hont, Julie Kamoen, Merel Vanden Bossche 
en Colin Van Oostende, buigt zich over de prak-
tische werking van de opendraai-avonden: elke 
vrijdag vanaf 18.30u in hun lokaal boven het 

JGC-gebouw aan de Koedreef 7 in 
Destelbergen. Hun enthousiasme is 
aanstekelijk en zij waren heel tevre-
den over de openingsavond. Hun vol-
gende uitdaging is het bekend maken 
van de vernieuwde werking via com-
municatie op allerlei sociale media om 
zoveel mogelijk jongeren van onze 
gemeente te bereiken. Ze nemen al-
vast de studieruimte 9070-blokt over 
zodat in het jeugdhuis tijdens de 
Kerstvakantie en in januari er in alle 
rust kan gestudeerd worden.
In 2023 bestaat het jeugdhuis Den 
Draai 20 jaar en zal dus volledig in dit 
teken staan. Hiervoor zijn echter nog 
veel vrijwilligers nodig, dus neem ge-
rust contact op via Instagram of Face-
book op @JHDenDraai.

EVA ROMBAUT

Nr. 129 - Januari 2023                            59070
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De wedstrijd loopt SAMEN met het boekje 
WegwijsNoord, dat in Sint-Amandsberg 
wordt uitgedragen.
We vroegen aan enkele tientallen lezers 
om een vraag te beantwoorden. En het is 
dan aan jullie om het PERCENTAGE van de 
antwoorden te raden.
Ingeval er een ex-aequo is bij twee of 
meer deelnemers, is er nog altijd één 
schiftingsvraag: hoeveel mensen hebben 
deelgenomen aan de wedstrijd (opgelet: de 
wedstrijd is dezelfde in de twee regio’s).
Deelnemen bij voorkeur online: www.
dewegwijs.be, klik daar ‘wedstrijd’ aan.
Je kan ook nog altijd deelnemen via mail, 
stuur dan uw antwoorden naar
info@dewegwijs.be.
Vermeld de 3 antwoorden EN 
schiftingsvraag, en vergeet niet uw naam, 
adres én telefoonnummer te vermelden 
anders is uw deelname ongeldig.
Of vul het formulier hiernaast VOLLEDIG in 
en stuur het op.
Opgelet: zowel online, via mail als met de 
post moet uw deelname UITERLIJK OP
10 JANUARI 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

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)

DRINGEND GEZOCHT :
OUDE VRACHT- EN BESTELWAGENS

STROOMGROEPEN 

GRONDVERZETMACHINES

LANDBOUWTRAKTOREN

PERSONENWAGENS – JEEPS  – BUSSEN 

TOYOTA, MAZDA, NISSAN,

MERCEDES ENZ..

0475-73 18 59
7d /7d

Win een pakket verzorgingsproducten (Germaine de Capuccini)
t.w.v. 330 euro, geschonken door Maison Pure, Destelbergen,

We vroegen aan onze lezers:

Welk openbaar vervoer moet uitgebreider?

A. Treinen
B. Bussen
C. Trams  

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. dement worden 70%
B. blind worden 18%
C. doof worden 12%

Er waren 183 deelnemers!

Winnaar werd Yolande 
Gavel, Wolterslaan, Sint-
Amandsberg (70, 20, 10). Ze 
mocht haar broodbakmachine 
afhalen bij Aveve, 
Destelbergen. Proficiat.

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

Patrick Praet, Luc Claeys,
Christiaan Ramoudi,
Lisette De Mol,
Ina Van Geeteruyen,
Gil Claes, Chris Stevens,
Norbert Peelman

Proficiat.
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Keukens en  
badkamermeubelen 

 

Dressings en 
inbouwkasten 

 

Al uw interieur op 
maat 

 

30 jaar ervaring 

 

Eigen atelier 

 

Totaalrenovatie van 
vloer tot plafond Stapsteenweg 2 c -9070 Destelbergen 

 
09 231 79 36 

www.anka-interieur.be 

De groeiende wooncrisis (ook dus het 
tekort aan sociale woningen) leidt 
tot hogere huisvestingskosten waar-
door het loon op arbeid verder uit-
holt. De hoge woonkosten zetten een 
rem op andere basisuitgaven”, ver-
telt Veerle Pauwels woordvoerder en 
bestuurslid van ACV-Destelbergen. 
“Sociale woningen zijn een deel van de 
oplossing om deze evolutie een halt toe 
roepen”, zegt Veerle. “Samen met bewe-
ging.net concluderen ACV-Destelbergen 
en ACV-Heusden dat de gemeente De-
stelbergen weinig in het werk gesteld 
heeft en weinig in het werk stelt om 

ACV-Destelbergen ijvert voor “Recht op wonen”
“De ACV-afdeling Destelbergen-Heusden behorende tot het verbond 
ACV-Oost-Vlaanderen,  werkte mee aan het Vlaamse ACV-congres van 
september 2022 met als thema: ‘Ruimte maken voor elkaar’. Eén van 
de vier sporen binnen het hoofdthema was ‘Recht op wonen’.

het bindend sociaal objectief te halen. 
Het bindend sociaal objectief is gelijk 
aan 157 sociale woningen die dienden 
gerealiseerd te worden in de periode 
01/2009 en 31/12/2025”, vervolgt Veerle. 
Op datum van het congres kon Destel-
bergen slechts een te pover resultaat 
van 48 woningen voorleggen. De laatst 
beschikbare statistieken dateren al van 
31/12/2020. Op 11 jaar tijd werd slechts 
30,57% gerealiseerd. Op 01/01/2021 had 
het gemeentebestuur nog 5 jaar te gaan 
om bijgevolg nog een kleine 70% te rea-
liseren. In snelheid zou men zeggen dat 
men vanaf 01/01/2021 vijf maal rapper 
zal moeten werken dan in de afgelopen 
12 jaar om het bindend sociaal objec-
tief te bereiken. “Daarom willen we het 
gemeentebestuur een aanmoedigings-
trofee uitreiken om tegen 2025 beter te 
doen”, weet Veerle Pauwels.
De plaatselijke ACV-afdeling had eind no-
vember een aanmoedigingstrofee gevon-
den en stuurde die via het Postlokaal in 
Heusden naar het gemeentebestuur, met 
de bedoeling en hint om vaart te zetten 
achter het sociaal objectief (bouwen van 

sociale woningen) te behalen tegen 2025. 
Eerder werd gevraagd om de trofee 
op het einde van de gemeenteraad te 
overhandigen, maar dat werd niet toe-
gestaan. Het zoeken naar een gepast mo-
mentum lukte ook al niet, vandaar het 
opsturen via B-Post. Veerle Pauwels tot 
slot: “We hopen alsnog op dat overleg en 
hopen dat het college van Burgemeester 
en Schepenen deze uitgestoken hand wil 
aanvaarden om in de komende jaren toch 
nog hun sociaal objectief te realiseren. 
Wanneer hen dit lukt zullen we opnieuw 
een trofee uitreiken als bedanking. Ten-
slotte hopen we dat Destelbergen de 
schaalvergroting van het nieuwe decreet 
rond sociaal wonen, niet als paraplu zul-
len gebruiken om te stellen dat het grote-
re zorggebied wel voldoet aan de vereiste 
sociale woningen. Zo ontlopen ze uiter-
aard hun verantwoordelijkheid.   – (D.D.)

Enkele ACV-mensen aan het 
postlokaal in Heusden.

De aanmoedigingstrofee.
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CAFE PICASSO
RICHT IN:

Hooistraat 26
9070 Heusden

C A F E

Twee soorten paëlla: met vis en/of vlees 

in samenwerking met ‘The Lucs’
website: bbqaanhuislt.be

Zaterdag 7 januari 2023 - start 18u30

Prijs : 28 euro p.p. - Inschrijven verplicht 

Plaatsen beperkt !!!

Op voorhand inschrijven in Café Picasso
via 0497-41 00 28, of svencoolens@hotmail.com

Paëlla à volonté

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR
Darts aanwezig winmau en elektronisch

Dartsweekend: 29-28 januari
telkens vanaf 14 uur tot...

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

Op vrijdagavond 25 november sijpelden 
de leden, ex-leden en sympathisanten van 
badmintonclub “Veerkracht” de sporthal 
van Destelbergen binnen.  Deze keer niet 
om hun fysieke krachten te meten, maar 
om het brein aan het werk te zetten.  Op 
het programma: een quiz.

Na het verwelkomingswoord en de uitleg 
van de spelregels gingen we van start.  
Op elf ploegjes (in opperste concentra-
tie) werden via een groot scherm de 
meest uiteenlopende vragen afgevuurd.
Voor elk wat wils, dank zij Marc die, per 
vragenronde een ander decennium van 
de vorige eeuw onder de loep nam.  De 
toelichtingen bij de antwoorden achteraf 
maakten ons ook nog eens heel wat wij-
zer. Zoals het een sportclub betaamd, was 
er tussen de vragenrondes door ook een 
fysieke proef voorzien, die op heel wat 

Geslaagde quiz-avond bij
badmintonclub ‘Veerkracht’

enthousiasme kon reke-
nen.

De tijd vloog voorbij, de 
vragen bleven maar ko-
men en de concentratie 
zwakte wat af, want on-
danks een inkorting van 
de quiz, wees de klok 1 
uur aan toen de laatste 
vraag werd gesteld. Na de puntentelling 
werden de winnaars bekend gemaakt en 
kon iedereen een prijs ophalen.

Het was een héél geslaagde avond, prima 
organisatie, deugddoende sfeer, fiere win-
naars en sportieve verliezers. Veel dank en 
een dikke pluim voor de initiatiefnemers, 
de bedenker van de vragen, de juryleden, 
logistieke ondersteuners en al wie een 
bijdrage leverden om deze avond tot een 

waar succes te maken.
De hoofdactiviteit van onze club blijft ui-
teraard het badmintonspel.  Wij zijn een 
sportieve, gemengde, maar vooral een 
vrolijke groep, die wekelijks op maan-
dag- en vrijdagnamiddag samenkomen 
om zich eens goed uit te leven.  Met rac-
kets en shuttle (een pluimpje in de volks-
mond) maken we ons dan gezond moe in 
de sportzaal Bergenmeers, Koedreef te 
Destelbergen.

Vrouwen, mannen, koppels of enke-
lingen, slank, volslank of met nog een 
maatje meer, iedereen is welkom tussen 
15.00u en 17.00u.

Een ferme mep waarmee je je eens goed 
kan afreageren, een goed geplaatste 
smash of zelfs een slag buiten de lijnen, 
we kunnen het allemaal waarderen, bij 
ons géén prestatiedruk.  Iedereen speelt 
mee via een uniek kaartensysteem,  waar-
door niemand op de zijlijn blijft zitten.

Komt de goesting al wat opzetten ?   Aar-
zel niet, kom het eens uitproberen.  Met 2 
gratis proefbeurten verlies je niets, en…. 
Later ook niets dan winst.

Wees niet bevreesd voor stramme spie-
ren; een lachkramp kunnen (en willen) 
we echter niet uitsluiten maar nemen we 
er volgaarne bij.

Voor meer inlichtingen richt je tot : 
Kris Jooris, tel nr 0477541202 of 
09/2285423 of mail krisjooris@gmail.com
Of kom gewoon eens kijken op 
maandag- of vrijdagnamiddag…..
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Wil je meer weten over onze school 
en onze visie? 
Kijk dan zeker naar onze website:
Tel: 09 228 49 87
www.gbsdestelbergen.be

Secretariaat:
secretariaat@gbsdestelbergen.be
Directie:
directie@gbsdestelbergen.be

Soldaat op bezoek in de 
Gemeentelijke Basisschool 
van Destelbergen
De maand november stond in het 5de leerjaar van GBDES 
volledig in het teken van de Eerste Wereldoorlog.

Een speciaal opgeleide verteller van het Memorial 
Museum van Passchendaele kwam gepakt en gezakt in 
uniform naar hun klas. 

Met meer dan vĳftig voorwerpen kon de soldaat 
makkelĳk enkele uren spreken over het leven in de 
Eerste Wereldoorlog. Van uniformjas tot bottines, alle 
delen van zĳn uitrusting vertelden een bĳzonder verhaal.

Reeds 30 jaar staan  Erik en Sabine ten dienste van onze klanten 
en blijven we dit ook doen. Wij zetten ons iedere dag vol pas-
sie en goesting in voor onze fantastische klanten en hun feesten.  
Feestzaal Pauwkenshof is geen restaurant of brasserie, maar uitslui-
tend feestzaal. Wij staan in voor de organisatie van uw trouwfeest, 
jubileum, communie of lentefeest, verjaardag, rouwtafels, semina-
ries en zoveel meer. 

Wij bieden u : 
• een sfeervol en landelijk kader met ruime privé parking voor 80 wagens
• een uitgestrekt zicht op de weide en natuur van de Damvallei
• een romantische binnentuin voor recepties en ceremonies onder de notelaar
• een gezellige feestzaal met authentiek gebinte van 25 tot 150 personen
• een top bediening van ons getalenteerd team
• een gastronomische keuken onder leiding van Chef Erik Van Peteghem 
• en een professionele begeleiding  van gastvrouw Sabine Derave 

Zin in een feestje ?
Vraag naar onze brochure en wij helpen u graag verder!

Zaakvoerder Erik Van Peteghem en Sabine Derave  
Damvalleistraat 80  - 9070  Destelbergen 
Tel 0495 36 11 23  / 0472 72 97 76 
info@pauwkenshof.be, of kijk op onze website: www.pauwkenshof.be  

Blijf op de hoogte via facebook en instagram, we posten wekelijks nieuwe info. 

Feestzaal Pauwkenshof bestaat 30 jaar
en wij blijven OPEN!

Wij wensen onze klanten heel fijne 
Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar !
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Laarnebaan 99 - Heusden
Tel/fax 09/335.39.86

info@hofvanheusden.be
www.hofvanheusden.be

Maandag en dinsdag gesloten,
alle andere dagen keuken open

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

Lunch: 29 euro
woensdag t.e.m. zaterdag

van 12 uur tot 14u30

Vraag naar onze uitgebreide wijnbijbel.

Maandmenu Januari

Hapje van de chef
&

In rode biet gemarineerde noordse zalm,
wasabi structuur 

of
Tartaar van edelhert, bos paddestoelen, parmezaan dip 

***
Witloof room soep, gerookte tonijn,

schuim van brie  (+ 14 euro)
***

 Gegrilde koolvis, ratatouille van vergeten groenten, 
mousseline saus 

of
Stoofpotje van fazant, gegrild witloof, aardappel chips,

zalf spruitjes 
***.

Koude sabayon, gemarineerd rood fruit, vanille ijs 
of  

 Tiramisu, speculaas, chocolade 

39 euro

Positief gedacht! 
Het is een maatschappelijk misverstand om te accepteren 

dat stress bij het leven hoort (Richard Carlson)

info@zinloosgeweld.net

Nieuwjaarsdrink
op 15 januari (17-19 uur)

in het Reinaertpark

Vorige jaren nog afgelast 
omwille van de coronapandemie, 
staat nu zondag 15 januari 2023 
open voor de nieuwjaarsdrink 
van de gemeente Destelbergen-
Heusden in het Reinaertpark.

Iedereen welkom !(D.D.)

De feestperiode komt er aan!
Bestel tijdig uw tapasschotel,

kaasschotel of mand met
feestelijk belegde broodjes.

Afhalingen mogelijk,
ook op 25 december en op 1 januari.

Verdere info:

www.dekorf.be - T. 09-251 51 14
Frans Gevaertstraat 2 - Sint-Amandsberg

Frans Gevaertstraat 2

Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14

www.dekorf.be
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Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

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

Ook buiten de klas creëren we de kans 
tot exploratie en zelfontplooiing. We 
hebben een uitgebreide speelplaatswer-
king die we regelmatig onder de loep 
nemen en bijsturen waar nodig.
Zo bespraken de kleuterleidsters tijdens 
de studiedag van oktober de 4 verschil-
lende (spel)type kinderen (doeners/bou-

Spelend leren en leren spelen in basisschool De Parel
In de vrije basisschool De Parel is het leren en leven gericht op de 
harmonische ontwikkeling: hoofd, hart en ledematen. We creëren een 
krachtige leeromgeving waarbij spelend leren en leren spelen elkaar 
aanvullen. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school bieden 
we kinderen kansen tot exploreren en experimenteren. We gebruiken 
actieve werkvormen, organiseren klasoverschrijdende activiteiten en 
werken aan mediawijsheid.

wers, dromers, beslissers en denkers) en 
onderzochten welke mogelijkheden er 
nog zijn op de huidige speelplaats.
Aan de hand van de gekregen suggesties 
noteerden ze bruikbare aanpassingen. 
Zo werd o.a. het spelmateriaal in de bui-
tenkeuken verrijkt met takken en herfst-
materialen; gaat de zandbak ook open 

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

bij slechter weer; werd de fietsenstalling 
gereorganiseerd en bergen de kleuters 
hun fietsjes netjes op, …
In de nabije toekomst willen we ook 
nog volgende aanpassingen realiseren: 
de bloembak ontruimen zodat er een 
speeltafel kan gecreëerd worden met 
een aanbod van wisselende materialen 
zoals dino’s, autotootjes, vrachtwagens, 
boerderijdieren, … We willen ook de 
mogelijkheid bekijken voor het  aanbie-
den van klimgrepen maar ook andere 
grepen zoals touw, handvatten, … Ook 
een rekstok waar kleuters veilig aan kun-
nen hangen en draaien staat op het ver-
langlijstje.
Tijdens de personeelsvergadering den-
ken de kleuterleidsters na over welke 
(wisselende) materialen ze bijkomend 
kunnen aanbieden in de verschillende 
spelzones en werken dit concreet uit.
Maar we willen de focus niet alleen leg-
gen op een rijk aanbod maar ook op het 
samen leren spelen, op het zorg dragen 
voor materialen, op het naleven van 
gemaakte afspraken, … Tijdens de stu-
diedag van maart willen we ons o.a. ver-
diepen in:
• Inzien dat heldere begrijpbare regels 

mee zorgen voor een goede sfeer op 
de speelplaats.

• Hoe kunnen we probleemsituaties 
aanpakken zonder speelkansen te hy-
pothekeren?

• Welk gedrag wil ik zien, welke vaar-
digheden heeft het kind hiervoor no-
dig en hoe leer ik dat aan?

Wil je meer te weten komen over onze 
school ? Volg dan ‘vrije basisschool De 
Parel’ op instagram en op facebook. Of 
vraag vrijblijvend een rondleiding aan 
op onze school via mail: directie.deparel 
@ksdh.be)
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HO HO !  Ondanks ijzige koude: een geslaagde    kerstmarkt !

Omwille van de troostfinale 

WK voetbal kwam deze editie 

van de Kerstmarkt iets trager 

op gang. Maar ondanks het 

koude weer kan de organisatie 

terugblikken op een geslaagde 

editie !

In Heusden en Destelbergen kunnen 
burgemeester en politici nog zonder 
politiebescherming in het openbaar komen. 
Allen samen op de arreslee !

Kinderen poseren fier
met de Kerstman !

Voor elk wat wils.

Geschenkjes, pannenkoeken, 

hamburgertje, dreupelke...

Aan kerstsfeer geen gebrek !

Goed ‘gemutst’ en dik 

ingepakt vonden toch enkele 

honderden mensen de weg naar 

Heusdendorp. 

De o-fire was goed in trek !

En ook een cava smaakt altijd!

Zelfs bij koud weer !

Foto’s:
Manu Debruyne 
en Jan Callebert
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Tatertheater bij Davidsfonds
Davidsfonds Heusden/Wetteren-ten-Ede nodigt to-
neelgroep Tatertheater uit: op zondag 21 januari 
2023 om 11u30 in zaal Kollebloem te Heusden voor 
de opvoering van hun nieuwste voorstelling ‘Reisge-
noten’.
Het publiek wordt meegenomen in vele herkenbare 
en minder herkenbare situaties op de luchthaven die 
op de lachspieren kunnen werken.                                                                                                                   

Wie heeft geen kriebels bij het vooruitzicht van zijn 
geboekte vliegreis?
Wie telt niet af voor de vliegreis naar de zó begeer-
de bestemming? 

Wie vertoeft niet in de wolken na een geslaagde check in op de 
luchthaven?
Wie is niet nieuwsgierig naar de inhoud van andermans reiskof-
fer?
De antwoorden op al die vragen komt men te weten in REISGE-
NOTEN,  een dolkomische theaterstuk opgevoerd door TATER-
THEATER. Dit is een kleinschalige theatergroep met vaste voet 
in Destelbergen. Het gezelschap kiest steevast voor luchtige 
stukken, zonder al te veel techniek of decors.
Elke productie werd tot nu toe geselecteerd voor het Theater 
amateurs Festival ‘Spots op West’ van Westouter. Met deze 
nieuwste productie lukt dit zeker.

Inkomprijs: 12 euro
Leden Davidsfonds: 8 euro                                                                        
Toegang vanaf  11u20                                                                                                                                  

Davidsfondsleden kunnen zich 
ook best inschrijven voor Toast 
Literair,  dat  de voorstelling van 
Tatertheater voorafgaat en start 
om 10.00 uur.  Daarover meer in 
de Davidsfonds nieuwsbrief van 
januari 2023.

Meest gedecoreerde oorlogsvrijwilliger 
overleden
Een van de meest gedecoreerde oorlogsvrijwilligers, en derhalve 
ook oud-strijder, Léon De Clercq (95) uit Destelbergen-Heusden is 
vorige week overleden en werd in alle intimiteit begraven. Léon 
De Clercq kreeg allerlei eretekens omdat hij als vrij jonge vrijwil-
liger de wapens opnam in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd 
o.m. Ridder in de Leopoldsorde en werd ook Ridder in de Kroon-
orde. In totaal kreeg hij vierentwintig belangrijke eretekens. Hij 
was ook altijd aanwezig op de herdenkingen als vlaggendrager. 
De uitvaart had plaats bij Sereni-Brossé. – (D.D.)

Visitekaartjes - Businesscards - Communiekaartjes...
Affiches - Flyers - Nieuwjaarskaarten...

Plastificeren documenten A4 en A3-formaat
Wij printen ook uw pdfs

Vraag vrijblijvend een offerte: Jan en Jeroen Callebert
zet-werk@telenet.be of 0478-97 87 11

9070HO HO !  Ondanks ijzige koude: een geslaagde    kerstmarkt !

Ook Wegwijs poseerde graag
aan één van de vele kraampjes.

Enkele originele kraampjes ook 
in deze editie.
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SLEUTELDIENST - VEILIGHEIDSSLOTEN
SCHOENMAKERIJ - AUTOPLATEN
UURWERKBATTERIJEN

Burgem. J. Cardonstraat 19
9070 Destelbergen

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

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

zaterdag van 9 tot 12 uur

SLOTEN- &
SLEUTELMAKERIJ

EDDY

Geregistreerd aannemer

35
jaar

De piste stak barstensvol en dat had duide-
lijk een impact op Iljo, die samen met zijn 
echtgenote, familie en zijn twee zoontjes 
René en Jules een ereplaats kreeg in de pis-
te. Het werd een internationale meeting 
waaraan veertien profrenners deelnamen, 
en duidelijk niet van de minste. Marc Ca-
vendish, Michaël Morkov, wereldkampioen 
afvalkoers Elia Viviani, Nicky Terpstra, we-
reldkampioen puntenkoers Yoeri Havik en 
de Belgische pisterenners Jasper De Buyst, 
De Vylder, Vanden Bossche, Ghys, Hesters 
enz. Kortom de toprenners van de piste 
waarmee Iljo altijd heeft samengereden 
tekenden allemaal present voor zijn af-
scheid.
Waren ook aanwezig de ex-wereldkampi-
oenen Tom Boonen, Philippe Gilbert, hui-
dig wereldkampioen Remco Evenepoel en 
de ploegmakkers Yves Lampaert en Pieter 
Serry, en uiteraard Ceo Patrick Lefevere. 

Merci Iljooo met zesduizend aanwezigen:

Keizer van ‘t Kuipke kreeg pakkend afscheid
24 November zal voor Iljo Keisse uit Destelbergen duidelijk een van de 
mooiste momenten uit zijn wielerleven geweest zijn. Die avond kreeg 
hij in het Gentse Kuipke een uniek afscheid van zijn wielervrienden, 
in aanwezigheid van liefst zesduizend supporters. Onder meer 
entertainer Jan Matthys praatte samen met een andere speaker het 
hele verhaal aan elkaar.

Dat zo’n schoon volk naar het afscheid van 
wielrenner Keisse komt wil duidelijk wat 
zeggen. Iljo Keisse is duidelijk een renner 
die in het wielerpeleton graag gezien was, 
dat zal straks als sportdirecteur in de ploeg 
van Soudal-Quick Step niet anders zijn. 
OM zijn carrière te benadrukken werden 
enkele van zijn mooiste overwinningen in 
beeld gebracht o.m. een rit in de Ronde 
van Turkije en de slotrit in Milaan van de 
Giro in 2015.
Merci Iljooo stak als organisatie goed in 
elkaar en daarvoor had Golazzo gezorgd. 
Muzikaal werd de avond opgeluisterd door 
de verrassende “Iljo Keisse Showband” on-
der leiding van Frederik Sioen en Pieter-Jan 
De Smet. Ook Die Verdammte Spielerei in 
hun “marcelleke” en Koen Crucke zorgden 
voor de nodige sfeer tussen de wielermo-
menten door. Op het einde werd het he-
lemaal emotioneel toen Remco Evenepoel 

een mooie geza-
menlijke wielerfoto 
overhandigde aan 

Keisse, zijn opleider in het wielerteam van 
Quick Step. Na zijn laatste gewonnen wed-
strijd, achter derny’s mocht Iljo ook een 
ereronde rijden samen met zijn zoontjes 
René en Jules. 
Pas mooi werd het toen de wielerfiets van 
Iljo Keisse omhoog werd getrokken, alsof 
die aan de haak werd gehangen, en er 
onderaan een heuse kroon van de Keizer 
van ’t Kuipje verscheen. Tja Iljo Keisse was 
de laatste jaren de “keizer van het Gentse 
Kuipke”, hij zal een leemte nalaten. En hij 
kwam bij zijn afscheid ook nog eens op 

Merci Iljooo werd een pakkend moment voor Destelbergenaar 
Iljo Keisse die als wielrenner afscheid nam, maar actief blijft als 
sportdirecteur. (repro D.D.)
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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…..

het podium als winnaar van de wedstrijd 
achter derny’s. Enkele dagen voordien 
had hij ook al afscheid genomen in de 
Zesdaagse van Gent waar hij samen met 
ploegmaat Jasper De Buyst op het podi-
um mocht en enorm werd toegejuicht bij 
zijn laatste Six. – (D.D.)

Een mooi moment Remco Evenepoel 
overhandigde een gezamenlijke foto als 
souvenier aan Iljo Keisse. (AVS)

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           www.immo-t.be 
Erkend vastgoedmakelaar BIV 509.864—BE 0563 833 086— *actie geldig tot 31/12/2022 

Bedrijfsafval verplicht in transparante zakken
Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijven verplicht gebruik maken van transparante zak-
ken voor hun restafval. De verplichting geldt alleen voor bedrijfsrestafval dat wordt aan-
geboden in containers voor ophaling, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen. 
Door het gebruik van transparante zakken kunnen de inzamelaars makkelijk en snel 
controleren op sorteerfouten. VLAREMA legt immers op dat inzamelaars een visuele con-
trole moeten uitoefenen bij de inzameling van bedrijfsrestafval. Bij het opmerken van 
orteerfouten, dienen ze de klant hierover te informeren en wordt een non-conformiteit 
geregistreerd, zo laat de gemeente weten. – (D.D.)

Lijndansen
in LDC De Reinaert
Op initiatief van vrijwilligster Ivonne Pol-
derdijk kan je voortaan deelnemen aan 
lessen “Lijndansen” in LDC De Reinaert. 
Door omstandigheden kon de vaste les-
gever deze taak niet meer op zich nemen 
en stelde Ivonne Polderdijk voor om als 
vrijwilliger bij te springen voor de lessen. 
Lijndansen heeft plaats elke vrijdag van 
10 tot 11u30 in LDC De Reinaert aan de 
Kerkham. (D.D.)
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Thuisverpleging met een hart

Regio:
Destelbergen, Heusden, Lochristi 

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

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

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

DRINGEND
GEZOCHT :

ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN
VOOR REGIO DESTELBERGEN-HEUSDEN

De bedoeling van de kennismaking was 
een heel leuk initiatief: allen samen 
een gloednieuwe strip: “De Destelse 
Bergen” maken. Conz, pseudoniem 
voor Constantijn Van Cauwenberge, 
studeerde aan de Sint-Lukas Hoge-
school in Brussel. Hij debuteerde met 
een strip met vijf semi-autobiografi-
sche verhalen over zijn kindertijd. Zijn 
werk: “Toen ik nog Baas van de We-
reld was” werd in 2004 bekroond met 
de prijs voor het beste debuut op het 
Stripfestival van Turnhout. Inmiddels 
heeft Conz al heel wat strips op zijn 
naam staan. Hij werd stadstekenaar 
van Turnhout, schreef scenario’s voor 
het Suske en Wiske hommagealbum 
‘Boemerang’, en maakte ook al een 
hommagealbum voor Jef Nys: ‘Jomme: 
de haaienrots’. Naast cartoons geeft 
hij nu ook les aan de Kunstacademie 
aan Zee in Oostende.

De gemeentelijke bibliotheek nam 
contact op met Conz, en uiteindelijk 
resulteerde dat in een toffe samenwer-
king met leerlingen uit de 5e klassen 
van de lagere school. De striptekenaar 
leerde de leerlingen via die kennisma-
king de liefde voor de strip kennen. Hij 
werkte in zijn contacten met de leer-
lingen een scenario uit, wat moest lei-
den naar een eerste stripreeks die com-
pleet gelinkt werd aan Destelbergen 
en de bib. Met het project “Illustrator 
in Residence” wou de bibliotheek van 
Destelbergen al op regelmatige basis 
een open huis zijn voor creatief talent. 
Conz stond voor dat initiatief open 
en ging samen met de 235 leerlingen 
aan de slag. Uiteraard kon van al die 

235 leerlingen van vijfde klassen maakten leuke strip
In onze gemeente zitten in de zes scholen en meer specifiek in het vijfde 
studiejaar, maar liefst 235 leerlingen, zowel meisjes als jongens. Al die 
leerlingen mochten via een initiatief van de bibliotheek kennismaken met 
striptekenaar Conz.
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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

Enkele beelden van de primeur van de stripreeks in het JGC 
met dolenthousiaste leerlingen en hun striptekeningen. Op 
de grote foto staat ook de cover van het stripboek (©D.D.)

leerlingen niet iedereen het allerbeste resultaat tekenen, maar 
een grote meerderheid, zo’n dikke tweehonderd zorgden toch 
voor aardig wat fraaie en ingekleurde tekeningen. Het verhaal 
op zich was boeiend voor de leefwereld van de kinderen, alle-
maal ongeveer elf jaar oud. Het verhaal draait rond een draak, 
enkele Kobolds (buitenaardse wezens) en heldin Kindra en veel 
bomen, maar ook een bibliotheek en de boeken. Een verhaal 
van zwaardgekletter met de Kobolden en de draak die uitein-
delijk blijkt de bibliothecaresse te zijn, die eerst vijandig wordt 
nagejaagd, maar uiteindelijk vredevol op zoek is naar een leer-
ling die een boek vergat binnen te brengen in de bibliotheek. 
We gaan u zeker de fijne details van de strip niet verklappen, 
maar het is wel een leuke strip geworden met inhoud. Aan de 
tekeningen werd duidelijk lang gewerkt, maar het resultaat mag 
absoluut gezien.

Burgemeester Sierens was fier van zoveel jong lokaal talent, en 
de vele afzonderlijke tekeningen op A3-formaat zullen nu inge-
scand en in boekvorm uitgebracht worden. De leerlingen kre-
gen op dinsdag 29 november de primeur in het JGC, waar naast 
de tekeningen ook de cover werd voorgesteld. Elke leerling zou 
eens gedrukt, zo’n boek krijgen vernamen we. In afwachting zal 
het teken- en kleurresultaat tot en met 7 januari 2023 te zien 
zijn in de Bibliotheek van Destelbergen, Dendermondesteenweg 
420. Uiteraard op de openingsuren van de bib. – (D.D.)
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alle dagen doorlopend open
van 9u30 tot 18u15 - Zaterdag tot 18u00

(gesloten op zondag en maandag)

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

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

Wenst u meer informatie? 
 

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

Groetjes Tom

AAN HUIS
IT-HULP

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

Uw computerspecialist in uw regio

Tip: scheur
mij uit

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

Cartoonbrochure
Cultuursmakers
In het voorjaar vierde vtbKultuur zijn eeu-
wfeest met een nieuwe naam: Cultuur- 
smakers. Er werden toen diverse activi-
teiten opgezet zoals een academische 
zitting, een stadsfestival, gepimpte 
feestcaravannetjes doorheen Vlaan-
deren, een jubileumbiertje, een theater-
tournee én een cartoontentoonstelling. 
Daar kwam ook een brochure van met 
tal van (buitenlandse) cartoonisten. 
Waaronder AAaRGh uit Sint-Amands-
berg die laureaat werd met de beste 
Vlaamse inzending. Zijn cartoons zijn 
soms in onze uitgaven Attentie en We-
gWijs te zien. Het boekje werd gratis 
verdeeld op de stand van de culturele 
vereniging tijdens de verwelkoming van 
de nieuwe Oostakkerse inwoners…

Eric VAN LAECKE   
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OPEN OP
ZONDAG !

GROTE KEUZE
KAARSEN EN
THEELICHTEN

BIJ KANGOEROE 
VIND JE ALLE 
ACCESSOIRES 

VOOR DE 
PERFECTE 

FEESTTATEL !

SERVIEZEN
VILLEROY & BOCH

IN DECEMBER 7/7 OPEN

BEHALVE OP KERSTDAG !

Welkom op onze grote Kerstshow !
Grote keuze

laagste prijs !
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Op zaterdag 10 december werden we uitgenodigd 
op de officiële opening van ‘Skinclinic’ in de 
Tramstraat in Heusden. Heel veel volk, gezellig 
sfeertje. Met een hapje en een drankje. Ook 
burgemeester Elsie Sierens en schepen Eva 
Rombaut kwamen de zaakvoerders een hart onder 
de riem steken. Hier samen op de foto met de 
uitbaters.

Tramstraat 24, Heusden, tel. 0469 16 60 28
www.skinclinicheusden.be

Maandag 9u00 - 16u30; Dinsdag 9u00 - 20u00; 
Woensdag 9u00 - 17u30; Donderdag 9u00 - 20u00; 
Vrijdag 9u00 - 17u30

Nieuw in Heusden: SkinclinicNieuw in Heusden: Skinclinic

Bekijk ook vorige edities van 

Wegwijs & Attentie digitaal op 

onze website

www.dewegwijs.be

onder de rubriek ‘archief’.

Met dank aan

webmaster ‘Hepto’

uit Heusden.

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

JA,
OK

9070

Actualiteitskrant voor Destelbergen-Heusden

Editie Sint-Amandsberg

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

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

Sportbasisschool rouwt
om Barbara Bijttebier

Schooldirecteur op rust, Barbara 
Bijttebier die in mei nog met pen-
sioen ging op de Sportbasisschool 
in Heusden en daar toen een mooi 
afscheid kreeg, overleed eind 
november in het UZ in Gent. De 
uitvaartplechtigheid had plaats 
onder ruime belangstelling in het 
Crematorium Westlede. Barbara 
was een graaggeziene figuur die 
ons veel te vroeg ontviel. Barbara 
werd amper 60 jaar. – (D.D.)
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De sint kwam op bezoek om een ca-
deautje te overhandigen aan een 50 tal 
kinderen van onze leden. Hierbij een 
foto van ons bestuur bij de sint.

De eerste kerstmarkt in de ledebeek 
was een  succes, kleinschalig maar 
enorm gezellig en een massa volk.

Klaar om dit volgend jaar terug te or-
ganiseren.

Het bestuur heeft zelf een 25 tal kerst-
bomen aangekocht en verlicht met 
dank aan de bewoners om ons van 
elektriciteit te voorzien.

We sluiten dit jaar af en starten een 
nieuw jaarprogramma op zaterdag 7 
januari met een nieuwjaarreceptie.

De Ledebeek leeft
De maand december was een drukke 
maand bij de gebuurtekring ledebeek.
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Expo barokmeester Theodoor Rombouts
Op zaterdagnamiddag 11 februari 2023 
bezoeken we de Expo Theodoor Rom-
bouts in het MSK Gent. In 2023 bestaat 
het Museum voor Schone Kunsten in Gent 
of MSK Gent, 225 jaar! Het is daarmee het 
oudste museum van België en dat wordt 
gevierd met een cultureel feestjaar.  
Het hoogtepunt van deze viering wordt 
ongetwijfeld de eerste monografische 
tentoonstelling ooit over Theodoor Rom-
bouts (1597 - 1637), de onterecht vergeten 
virtuoos van het Vlaams Caravaggisme.
Wij worden verwacht in het MSK, ge-
legen aan de Fernand Scribedreef 1 te 
Gent, om 13.45 uur voor een inleiding en 
daarna kunnen we de expo vrij bezoeken 
aan de hand van een audiogids. Het wordt zeker een boeiende ontdek-
king van deze kunstschilder.

De prijs bedraagt 16 euro voor leden van Cultuursmakers en 18 euro voor 
niet-leden.

Voor inschrijvingen, contacteer Pol Storme via tel. 09 259.02.75 of e-
mail: oostakker@cultuursmakers.be. Je kunt ook inschrijven via onze 
website https://www.cultuursmakers.be/oostakker waar tevens alle in-
formatie kan teruggevonden worden. Je bent slechts ingeschreven na be-
taling op rekening BE10 7360 6084 2104 van Cultuursmakers Oostakker. 
Inschrijven kan tot 15 januari 2023.
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N-VA Destelbergen-
Heusden wenst u 
een fijne kerst en 
prettig eindejaar
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nOnze afdeling wenst u mooie en gezellige feestdagen toe.

We hopen u te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie
op

zondag 29 januari om 11u
Zaal Berghine, Dendermondesteenweg 437, Destelbergen

Gastspreker is Bert Wollants, Kamerlid en energiespecialist voor N-VA

Breng gerust familie, vrienden en buren mee

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Al enkele jaren pakt Thomas De Rocker (30) uit de Reukenwegel 
14 in Heusden, tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode uit met 
zijn heuse led-kerstverlichting. Rond zijn tuin en woning, inbe-

grepen een 17 meter hoge eik, prijken nu zo’n 60.000 lichtjes. 
Thomas is de eigenaar van DR-Productions, een firma die instaat 
voor alle audiovisuele ondersteuning van events, optredens, fui-

ven, musicals en alles wat daar bij komt kijken. De link 
met verlichting is dus duidelijk aanwezig. De Kersttuin 
bestaat dit jaar ook inmiddels al 10 jaar en er werd veel 
tijd ingestoken om alles netjes in orde te krijgen. Omdat 
hij zelf op kerstavond 30 jaar gaat worden, mocht het 
dit keer is unieker zijn. Het zijn zelfs meer dan 60.000 
ledlichtjes geworden en er werd twee weekends aan ge-
werkt om alles tijdig klaar te krijgen. Het gaat om net 
geen 1800 Watt, led verbruikt ook veel minder. De Reu-
kenwegel is een lange, maar duidelijk een van de smal-
ste straten in Heusden.
Knap gedaan alvast, want daar kroop ruim veertien da-
gen werk in, alleen voor de dubbele boom moest Thomas 
een heel weekend uittrekken samen met vrienden. De 
verlichting blijft nog branden tot en met 14 januari, elke 
dag met automatische timer van 16.30u tot 22.30u, en 
dan gaat de stekker er uit. “Alle lampjes worden dan 
weer weggehaald en opgeborgen voor de volgende 
kerstperiode”, besluit Thomas. – (D.D.)

60.000 kerstlichtjes in tuin van Thomas De Rocker
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De jaarlijkse presentatie van het jaarboek 
is telkens weer een sacraal moment voor 
de vele vorsers in het heemkundig ontgin-
ningsgebied van De Oost-Oudburg. Om u 
eventjes mee op de weg te zetten. Dat om-
vat een amalgaam aan (vroegere) gemeen-
ten die de regio veel interessante stof tot 
literair graafwerk en uiteenlopende ge-
schiedeniskronkels bieden. Het gaat om 
Destelbergen-Heusden, Lochristi en aan-
gesloten vroegere gemeenten, de Gentse 
deelgemeenten Sint-Amandsberg, Oostak-
ker, Desteldonk, Mendonk én de oorspron-
kelijke Gentse wijken Meulestede en het 
Sint-Baafsdorp. Elk jaar - afwisselend op een 
andere locatie -  is het een verdiende ode 
aan alle plaatselijke heemkundigen die met 
hun gepassioneerd, geduldig en intensief 
opzoekingswerk, de herinnering aan het 
vroegere (dorps)leven toekomstgericht be-
hoeden voor de vergankelijke nevels van de 
tijd. Door coronatoestanden kon het jaar-
lijks opzet tot tweemaal toe niet publieke-
lijk doorgaan. Er werd dan maar verholpen 
met nieuwerwetse digitale mogelijkheden 
die aan het scherm deden kluisteren. In de 
gebruikelijke context van ontmoeting en 
uitwisseling was dit niet erg bindend en dus 
echt een gedwongen ‘corona-insteek’.  Vo-
rig jaar was het zelfs een heuse anticlimax 
want reden tot vieren was er toen genoeg. 
Het was krék de 25ste jaarboekvoorstelling, 
toen ook al de tiende in kleur en de heem-
kundige kring De Oost-Oudburg maak-
te zich op om zestig jaar activiteiten in de 
diamanten etalage te zetten. In het spoor 
trouwens van het aanleunend Documenta-
tiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits 
Gysseling (DSMG)  dat deze kalender een 
halve eeuw rondmaakte en uitpakte met 
diverse activiteiten.
De (herboren) ontmoetingslocatie anno 
2022 werd de parochiekring O.L.Vrouw 
Geboorte in de Gentse kanaalgemeente 

Filmprojecties schragen jaarboek De Oost-Oudburg… 
Het 59ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is uit. De 
voorstelling in de parochiekring van Desteldonk knoopte heraan met 
het stramien van voor de coronacrisis. Anders gezegd, met een fysisch 
ontmoetingsmoment van geloofsgenoten, met diverse filmprojecties, de 
afhaling van het ‘zwaarwichtig’ gevarieerd leesvoer - 470 bladzijden - 
en een opbeurend drankje als opstap naar het nieuwe jaar…

Desteldonk. Behalve de gebruikelijke ‘af-
wisseling’ was die keuze meteen ook een 
dankbare (h)erkenning van lokaal heem-
kundige Dirk Uyttendaele. Die is als inwo-
ner al vele jaren aan de slag in het gebied 
en cultureel betrokken bij zowat alle acti-
viteiten die het nog altijd landelijke dorp 
kleur en uitstraling bezorgen. Dat hij voor 
het 59ste jaarboek twee bijdragen pleegde 
over ‘plaatselijke onderwijzers’, verklaart 
voor een stuk mee die keuze (zie kader-
stuk). De gastheer vergastte bovenop met 
een ‘film uit de oude doos’. Zeg maar, uit 
de jaren ’60 van vorige eeuw toen de ka-
naalgemeenten (én ook Oostakker) protes-
teerden tegen een annexatie met Gent. De 
zogenoemde kanaalgemeenten Sint-Kruis-
Winkel, Mendonk, Desteldonk en het ge-
hucht Terdonk werden op 1 januari 1965 
ingelijfd. “Om verdere industrialisering in 
de Kanaalzone mogelijk te maken”, luidde 
de argumentatie. Vanuit een volkse en erg 
menselijke bezorgdheid, klonk het protest 
nog altijd oprecht, bleek uit de beelden. Al 
was het ook toen al een gevecht van David 
tegen Goliath. Daaraan kon ook een tijde-
lijke ‘volksverhuizing’ naar en een betoging 
aan het Gentse stadhuis, niets verhelpen. 
De grote fusie met de stad met zijn huidi-
ge vele deelgemeenten dateert al van janu-
ari 1977. Voortschrijdend (?) politiek inzicht 
én confrontatie is van alle tijden. En dus in 
se ook nog niet veel veranderd. Het einde 
is nog niet in zicht. De (gedwongen?)  fu-
sies die worden aangekondigd, omwille van 
logistieke en financiële redenen, voorspel-
len maatschappelijk weinig goeds. Goed 
dat we dit tijdsdocument nog eens konden 
beleven. Om beter de strijd van de gewone 
mens tegen soms megalomane ingrepen en 
tegen ‘het grote kapitaal’ te kunnen begrij-
pen. Ook daar zijn heemkundigen en ge-
schiedenisvorsers, inzichtelijk en duidend, 
goed voor. De toekomst behoort nog al-

tijd het verleden toe. De recente budget-
taire afschaffing van de stedelijke dienst 
Stadsarcheologie is dus meer dan zomaar 
een aderlating. Met wat creatieve fantasie 
zou je dat zelfs ‘censuur op termijn’ kunnen 
noemen…

Filmprojecties
De boekvoorstelling werd uitzonderlijk ge-
schraagd door nog enkele filmprojecties. 
Er was het halve eeuwfeest van het DSMG, 
een terugblik op 150 jaar Sint-Amandsberg 
en sfeerbeelden over het geslaagd opzet 
‘Scheldekronkels van het GeMuDes-team 
Destelbergen. (De laatste twee komen ook 
uitgebreid in het nieuwste jaarboek aan 
bod). Met dank aan lid Luk Van Vreckem en 
zijn echtgenote die op dat vlak al langer een 
meerwaarde betekenen voor de heemkun-
dige kring. De vroegere Oostakkernaar - nu 
Destelbergen - brengt al een heel leven het 
plaatselijk nieuws in woord en beeld. Van-
daag nog altijd ook online als cineast voor 
de webstek cultuurinbeeld.be. Met een be-
dankje voor het beschikbaar gestelde foto-
materiaal. Voorzitter Louis Gevaert overliep 
in vogelvlucht het voorbije werkingsjaar. Hij 
herhaalde dat het uitgewerkte ‘molenplan’ 
in het gebied uitvoerig digitaal kan worden 
geconsulteerd en is alsmaar dringender op 
zoek naar nieuwe krachten in uiteenlopen-
de domeinen. Die zorgen werden (tijdelijk) 
verdronken door een paar gratis consump-
ties als opstap naar 2023 en een ‘diaman-
ten’ jaarboek. We kijken er nu al naar uit...

Tekst Eric VAN LAECKE
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Toen onderwijzer en heemkundige Henri 
Uyttendaele in mei 1975 met pensioen 
ging, verschenen regionaal en bij Toeris-
me Oost-Vlaanderen diverse artikels. Die 
vormden de basis voor ‘Henri Uyttendae-
le (1910-1985), onderwijzer en heemkun-
dige’. Ook voor auteur Dirk was dit om 
uiteenlopende redenen een ijkpunt waar 
hij niet aan voorbij kon. Onderwerpsitem 
Henri was de broer van zijn vader, te-
vens zijn dooppeter én zijn onderwijzer 
in het derde en het zesde studiejaar in 
Desteldonk. Het werd de aanzet tot een 
leeswaardige combinatie van historische 
feiten, herinneringsvolle anekdotes en 
een nabij aanvoelende familiekroniek. 
Wekelijks kwam zijn vroegere ‘meester’ 

Jaarboek is alweer lijvig en gevarieerd 
Jaarboek 59 van heemkundige kring De Oost-Oudburg is 
alweer lijvig en aanlokkelijk leesvoer. De uitgave zoemt dit 
keer in op Desteldonk en Sint-Amandsberg. Ook  Heusden 
(Destelbergen) en een ‘beeldige’ 110-jarige Gentse 
vereniging komen aan bod…

André Coene brengt het relaas over de laatste burgemeester van 
het autonome Sint-Amandsberg Jacques Monsaert.  De bijdrage 
focust op enkele facetten van het toenmalige gemeentebeleid 
die achteraf zelfs grensverleggend bleken. De auteur is goed 
geplaatst want waakt over het archief van de vroegere politicus 
dat in het beheer kwam van het DSMG. Ook de jaarlijkse Campo 
Santoherdenking bracht recent postuum hulde aan ‘baanbre-
ker’ Monsaert. Met als titel “In 2022 zou Sint-Amandsberg 150 
jaar geworden zijn’ schrijft trouwe klant Frederik Vanderstrae-
ten met veel passie, veelzijdigheid én met oog voor detail al-
weer over zijn geliefde (deel)gemeente. Recent zette hij in de 
kerk van het Sint-Elisabethbegijnhof ook een beklijvende en 
druk bezochte retro-tentoonstelling op rond het onderwerp. 
Onder de vleugels van het DSMG en De Oost-Oudburg. Over de 
deelgemeente valt nog altijd veel te vertellen en te schrijven. 
Gelukkig is en blijft Vanderstraeten een drukke ‘leverancier’. 
Dezelfde auteur heeft ook zijn hart verpand aan de Konink-
lijke Fotokring Lux Nova. Tien jaar na het eeuwfeest schrijft hij 
een nieuwe bijdrage over het wel en wee van die krasse 110-ja-
rige ‘beeldige’ vereniging. Fotokringen neigen naar vergrijzing, 

hebben last met de opvol-
ging en verdwijnen. Lux No-
va is intussen een decennium 
verder en overleeft nog al-
tijd. Voor de heemkundige 
was het de aanzet om ook 
die periode nu al vast te leg-
gen voor het nageslacht. Leo 
Fiems grasduinde alweer 
in de Heilige Kruiskerk van 
Heusden en haar onroerend 
religieus erfgoed, zeg maar 
goud, zilver en zijde. Al 
vroeger kwam er een bijdra-
ge over de geschiedenis van 
de Heusdense kerk en de ob-
jecten die er deel uitmaken 
van het interieur zoals meu-
bilair, beelden, schilderijen 
en glas-in-loodramen. Hij gaat op die insteek verder en gaat 
dieper in op voorwerpen die te maken hebben met de liturgi-
sche vieringen, de religieuze praktijken en de volksdevotie. Het 
GeMuDes-team reflecteert dan weer met veel foto’s en tekst 
op de voorbije tentoonstelling ‘Scheldekronkels’ in het GOC en 
doet het boeiende verhaal van Destelbergen, Heusden en de 
Schelde een stuk over. Over de ‘onderwijzers van Desteldonk’ 
van Dirk Uyttendaele kan je hiernaast lezen.

Eric VAN LAECKE  

Ook Desteldonk stoffeert jaarboek
Met twee bijdragen over ‘Desteldonkse onderwijzers’ stoffeert 
Dirk Uyttendaele het 59ste jaarboek. Het bewijst dat ook kleinere 
deelgemeenten er een eigen boeiende geschiedenis op nahouden. In een 
tijd dat het onderwijsgebeuren nooit zo centraal stond…

op bezoek en vertelde over zijn hobby’s: 
stamboomonderzoek en heemkunde. U 
raadt het al: de microbe werd doorgege-
ven. De man werd geboren, groeide op en 
huwde in Zaffelare en studeerde, woonde 
en werkte in Oostakker. Die laatste twee 
later ook in Desteldonk. Hij overleed en 
werd begraven in zijn heimat Zaffelare. 
Allemaal plekken die te relateren zijn 
aan het ‘ontginningsgebied’ van De Oost-
Oudburg. N.a.v. van de eerste bijdrage 
kwam ook veel informatie tevoorschijn 
over zijn voorgangers, onderwijzers van 
de gemeenteschool van Desteldonk. Het 
was voor Dirk Uyttendaele het sein en de 
extra motivatie om ook die wetenswaar-
digheden samen te brengen en te… de-

len. Ondersteund door 
de zogenoemde Status 
Scholarum waarmee de 
scholen en de onder-
wijzers destijds via een 
voorgedrukte vragen-
lijst werd geëvalueerd. 
De voorloper en -bode 
van een vele grotere 
‘papierslag’ in het on-
derwijs van vandaag. 
Het werd de ruggen-
graat van een tweede 
artikel in het jaarboek: 
‘Onderwijzers in het 
deelgemeentelijke on-

derwijs te Desteldonk (1844-1965)’. Met 
dank voor de Desteldonkse gastvrijheid…

Eric VAN LAECKE  
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Ook “De Scheldezonen” in Heusden hadden een toffe voorstelling 
in huis. Ze brachten met “De God van de slachting” een zuurzoete 
komedie (van Yasmina Reza) die door de toeschouwers zeer en-
thousiast werd onthaald in Theater ’t Schat in Heusden. De regie 
was in handen van Roeland de Trazegnies. Op de foto: Anne Re-
merie, Joris Velleman, Anouk De Mey en Frederik Gulinck.

In februari en april staan twee nieuwe voorstellingen op de agenda. 
In februari is het uitkijken naar het Volkstheater van Arne Sierens 
met “Maria eeuwigdurende bijstand” in regie van Koen De Ruyck, 
waarvoor men vanaf 3 januari kan reserveren. En in april volgt een 
dolle klucht van Ray Conney en John Chapman “Maak plaats, me-
vrouw” in regie van Patrick Pevenage. – (D.D.)

De Scheldezonen brachten een zuurzoete komedie

Petra startte haar professionele carrière als 
bediende aan de Stad Gent, dienst belastin-
gen. Na tien jaar zocht ze een nieuwe uit-
daging, en volgde een cursus voor medische 
pedicure, manicure, lichaamsverzorging, 
gelaatsverzorging. Ze startte in 2014 in bij-
beroep als schoonheidsspecialiste. Beauty 
Experience was gevestigd in de Pasteur-
straat op het Eenbeekeinde. Toen in 2019 
het pand Wellness Pure te koop stond in de 
Kouterstraat, aarzelde Petra geen moment. 
Ze gaf als alleenstaande mama haar job aan 

Op vrijdag 9 december was het ‘opendeur’ bij Maison Pure in de 
Kouterstraat in Destelbergen. Petra Sleeuwaert ontving er de klanten in stijl 
om de derde verjaardag te vieren van ‘Maison Pure’.

Maison Pure  blaast drie kaarsjes uit…

de stad Gent op, en ging full-time voor een 
nieuw project:  Pure Welness Experience. 
En haar klanten kon ze overtuigen om nu 
drie kilometer verder te komen. Het aanbod 
werd serieus verruimd: Finse sauna, jacuzzi, 
hammam, infraroodcabine, lounge-hoek, 
Float Spa. Vooral de Float Spa is spectaculair. 
Je drijft op water, gemengd met magnesi-
umsulfaat en calcium, zodat je het gevoel 
krijgt van ‘drijven op de Dode Zee’.
De zaken draaiden prima, maar in 
maart 2020 sloeg corona een eerste 
keer toe. Pech, zeker voor een net op-
gestarte zaak, waar héél veel investe-
ringen aan te pas kwamen. In totaal 
moest Petra de deuren meer dan 8 
maanden gesloten houden. Ze bleef 
echter niet bij de pakken zitten. On-
dersteund door vriend Sven en zoon 
Luca pakten ze het interieur nog eens 
aan: schilderwerken, terras aange-
legd, verwarming aangepast. Er werd 
een ‘rebranding’ gedaan en daaruit 

ontstond Maison Pure. “We zijn terug van 
naam veranderd omdat nog te weinig men-
sen wisten dat nu ook een schoonheidsinsti-
tuut gevestigd was in de Kouterstraat waar 
je dus ook terecht kunt voor een pedicure, 
manicure of een huidverbeterende gelaats-
verzorging. De vorige zaak Wellness Pure 
was zeer goed gekend door de Destelber-
genaars/Heusdenaars maar dus enkel voor 
het wellness gedeelte. Vandaar de nieuwe 
overkoepelende naam voor alle activiteiten 
onder één dak: “Maison Pure”.
Vorig jaar sloeg dan de energiecrisis toe. 
Aangezien 60 % van de zaak op aardgas, 
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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)

Reserveer tijdig: reservations@braemhof.be

03/02 04/02 05/02
09/02 10/02 11/02 12/02 
16/02 17/02 18/02
telkens om 20u  
behalve op zondag (18u)

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

Magerstraat 78 - 9070 Heusden

Volkstheater  
van Arne Sierens

Regie: Koen De Ruyck

Maria 
eeuwigdurende 
bijstand

v.u. F. D'Haene, Reukenwegel 17, 9070 Heusden

affiche_tschat_mariaeeuwigdurendebijstand_2022.indd   1 8/12/2022   12:16

De Markiesstraat in het Eenbeekeinde is een 
van de straten die voortaan in de zone 30 val-
len. Voorlopig ontbreken nog de verkeers-
borden, maar in afwachting sprong CD&V via 
gemeenteraadslid Didier Lebrun bij om een kle-
ver (30 km.) af te geven bij buurtbewoner Jo 
Locquet. Er moet heel wat verkeersborden be-
steld worden in Destelbergen om de nieuwe zo-
nes 30 aan te duiden en dat vergt duidelijk wat 
tijd. Sommigen denken dat het budget voor 
2022 al op was en dat het wachten is tot 2023 
vooraleer de verkeersborden geleverd kunnen 
worden. Maar dat is kwaadsprekerij wellicht... 
In elk  geval 30 op de afvalcontainer geeft ook 
wel een signaal… - (D.D.)

Zone 30
op de afvalcontainer...

Instituut voor huidverbetering
Wellness Center - Privé Sauna - FloatSpa

Kouterstraat 55 9070 Destelbergen
info@maisonpure.gent  
www.maisonpure.gent 

0475 78 21 65

en 40% op elektriciteit draait, alweer een 
tegenslag. Toch houdt Petra vol. Het is een 
doorbijter.
Wie zich eens goed wil laten verwennen 
kan dus terecht bij Maison Pure, aan de 
Kouterstraat 55 in Destelbergen.
Wie deze maand meedoet aan de gratis 
wedstrijd van Wegwijs (zie blz. 6), maakt 
kans op een luxe-verzorgingspakket van 
‘Germaine de capuccini’, waarde 330 euro, 
geschonken door Maison Pure.

MEER INFO?
www.maisonpure.gent
0475 78 21 65
info@maisonpure.gent
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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!

Heb je nieuws
(speciale verjaardag,

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

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

Tine Hertmans maakte mooie
gedichtenbundel: “Aan de waterlijn”
De eerste dorpsdichter van Destelbergen was ze al, maar nu heeft 
Tine Hertmans naast een reeks fraaie boeken en korte verhalen die 
afwisselend voor jong en iets ouder bestemd waren en waarmee 
ze meermaals bekroond werd, ook een enorm mooie gedichten-
bundel uitgebracht. Met “Aan de waterlijn”, een uitgave van Uit-
geverij Inkt, brengt ze opnieuw poëzie van hoog niveau, maar met 
teksten die niemand onberoerd laten. Tine laat haar veelzijdigheid 
zien in een reeks gedichten die, de een al pakkender dan de ander, 
getuigen van haar onmiskenbaar talent. Belangrijk om weten is dat 
ze haar eigen dorp ook wel in de schijnwerpers zet in enkele knap 
geformuleerde gedichten. Als ze over Bergenkruis dicht, dan legt 
ze haar ziel bloot en geeft ze toe dat ze hier haar eeuwige thuis 
heeft gevonden, ‘mijn lieflijk bergenkruis’. In sommige gedichten, 
fraaie poëzie bovendien, heb je de indruk dat die soms gemaakt 
zijn in de buurt van vijvers of aan de waterlijn, en dan is de link met 
de mooie natuur of als dierenliefhebber nooit ver weg.
Veel van de gedichten hebben dus een link met Destelbergen of 
roepen herinneringen op in dichtvorm, ze dicht mooi over de Gal-
lische hoeve of  ’t Stekkershof, al is haar horizon nu  duidelijk veel 
ruimer. Verrassend is haar gedicht ‘Amour perdu’, en zelfs haar 
woorden in “Sex crime” hebben iets dat tot de verbeelding spreekt.
Op de voorstelling van het gedichtenboek “Aan de waterlijn”in 

LDC De Reinaert,  kreeg ze terecht bloemen van burgemeester Sie-
rens, aan wie ze het eerste dichtboek cadeau gaf. Het is een fraai 
boekje geworden, met een mooie foto, waarmee Tine’s echtge-
noot Tony De Bruycker een toffe cover maakte. Het gedichtenboek 
fraai afgewerkt bij haar nieuwe uitgever, zal te koop zijn aan 24 
euro in de betere boekhandel of bij BookSpot.be en bol.com en 
zelfs bij De Slegte. Uiteraard ook wel bij Tine Hertmans zelf:
info@tinehertmans.be of kijk maar naar haar website:
www.tinehertmans.be  – (D.D.)

Tine Hertmans kreeg bloemen van 
de burgemeester, die als eerste 
het gedichtenboek kreeg.
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De problematiek kwam tot in de gemeente-
raad van november, waar o.m. Carolien On-
gena het probleem aankaartte: “Inwoners 
zijn niet te spreken over de aanpak van Net-
werkbouwer Fiberklaar.  Fiberklaar is volop 
bezig met de aanleg van een krachtig fiber-
netwerk in Vlaanderen, ook in onze gemeen-
te. Op zich zeer waardevol, maar voetpaden 
worden opengelegd zonder inwoners vooraf 
te verwittigen. De werfzone wordt niet veilig 
afgesloten. Omleidingen worden niet aange-
duid. De voetpaden worden na de werken 
slecht heraangelegd en de communicatie laat 
de wensen over”, zo zei ze.  
Schepen Koen Van Hende antwoordde dat 
bij het niet naleven van afspraken de ge-
meente de werken kon laten stilleggen. Vol-
gens Ongena is het stilleggen van de werken 
niet echt een goede optie, omdat de inwo-
ners dan de dupe zijn en hun voetpad blijft 
openliggen. Ook had ze veel bedenkingen bij 
de drie agendapunten op de gemeenteraad 
van Fiberklaar. Fiberklaar wil op drie plaatsen 
openbaar domein aankopen voor het bou-
wen van hun technische ruimtes. In plaats 
van de rode loper uit te rollen en alle aanvra-
gen van Fiberklaar goed te keuren, vroeg On-
gena om een stok achter de deur te houden 
en eerst duidelijke afspraken te maken alvo-
rens hen de grond te verkopen. 
Uiteindelijk is gebleken dat ook de burge-
meester veel klachten ontving en het sche-
pencollege meteen een halt toeriep aan 
Fiberklaar. Even verduidelijken: Fiberklaar 
bouwt in Destelbergen een open glasvezel-
netwerk. Hierdoor zullen de bewoners bin-
nenkort kunnen genieten van een betere 
internetervaring, hetgeen men als lokaal be-
stuur ook toejuicht. Het lokaal bestuur De-
stelbergen is ervan overtuigd dat hierdoor 
ook toekomstgericht een positieve wending 
gegeven wordt aan sneller internetverkeer. 
“Maar er werden vaststellingen gedaan die 
niet conform de afspraken zijn”, vertelt de 
burgemeester ons.

Destelbergen riep Fiberklaar tot de orde
Allerlei klachten over hinder, niet vooraf aangekondigde werken en 
vooral het niet volgen van duidelijke afspraken, hebben de gemeente 
Destelbergen doen beslissen om de plaatsing van het Fibernet tijdelijk 
een halt toe te roepen.

“We begrijpen dat de aanleg van een nieuw 
netwerk gepaard gaat met hinder, het werk is 
immers complex. Maar wij hebben als lokaal 
bestuur duidelijke afspraken gemaakt met 
Fiberklaar, afspraken die betrekking hebben 
op de aanpak van de werken, het volgen van 
procedures in de vergunningen en de com-
municatie naar de geïmpacteerde inwoners”.
De gemeente stelde echter vast dat deze af-
spraken niet nagekomen werden. Er waren 
teveel klachten, dit zowel bij de gemeente-
lijke diensten als bij het bestuur. “De klach-
ten die wij ontvangen van onze inwoners 
vinden wij dan ook heel terecht. Wij vinden 
de aanpak allesbehalve professioneel, de-
ze manier van werken is voor ons niet o.k. 
en eerder ongezien in onze gemeente”, zegt 

de burgemeester. “Het lokaal bestuurt dis-
tantieert zich van deze manier van werken, 
is misnoegd over de gang van zaken en riep 
Fiberklaar tot de orde. Deze amateuristische 
aanpak mag stoppen. 
De werken werden dus tijdelijk stilgelegd, 
in de gemeenteraad werden zelfs de agen-
dapunten die betrekking hadden op de ver-
koopovereenkomst van de gronden waar de 
PoP-kabines moeten komen (een technische 
ruimte ten behoeve van het glasvezelnet-
werk) verdaagd.

Tussen eind november en begin december 
werd besloten om de werken die aan de 
gang waren af te werken en het nodige te 
herstellen. De gemeente drong er bij Fiber-
klaar (en de aannemer van de werken) op 
aan om zich te excuseren bij de bewoners die 
hinder ondervonden, en om voortaan def-
tig te communiceren. Burgemeester Sierens: 
“Wij voelen hier wel goodwill om de zaken 
grondig te herbekijken, maar volgen alvast 
alles op”. Inmiddels is het probleem opgelost 
vernemen we. – (D.D.)
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ROLLUIKEN - GARAGEPOORTEN - SCHRIJNWERK
Enkel gekende A-merken - Laagste prijs/kwaliteitsgarantie
100% Belgische productie - Plaatsersnetwerk in Vlaanderen

Laat je adviseren door een vakman !

GRATIS ADVIES EN OPMETING BIJ  BESTELLING
GRATIS LEVERING VAN UW BESTELLING www.creazza.be of 09-395 11 75

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 !

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 !! 

Aangepaste wijzigingen
bij De Lijn in de regio
Vanaf 7 januari 2023 verandert het 
traject van lijn 76 (vooral Lochristi) 
van De Lijn. De bus rijdt dan steeds via 
de Antwerpsesteenweg, en niet meer 
via Lochristi Smalle Heerweg – Crema-
torium. Door de wijziging op lijn 76 
en in combinatie met lijnen 77 en 78 
rijdt er om het kwartier een bus op de 
as Antwerpsesteenweg tot Lochristi 
centrum.

De afgeschafte haltes zijn: Palings-
traat, crematorium Westlede (hier 
stop wel nog de belbus 175 Oostak-
ker), Begoniastraat en Kapelleken. 
Vervanghaltes zijn nu: Lichtelares-
traat, Azalealaan en Stationsstraat. 

In Melle is er vanaf 7 januari een wij-
ziging aan lijn 20, met name in het 
centrum van Melle via de Gontrode 
Heirweg. Deze bus rijdt niet langer via 
de Beekstraat en Schauwegemstraat. 
Afgeschafte haltes zijn: Beekstraat, 
Ovenveldstraat, Oude Geraardsberg-
sesteenweg. Vervanghaltes zijn nu: 
Autostradeweg, Leeuwerikstraat, 
OCMW en Station. Buslijnen 34, 35 en 
36 zullen in de richting Sint-Martens-
Latem niet meer de halte ‘Brakel’ en 
‘Heidebergen’ aandoen. Aan die hal-
tes kan je wel nog de belbus 145 (De 
Pinte – Sint-Martens-Latem – Naza-
reth) nemen. 

Buslijn 76 (richting Wachtebeke) 
ondergaat ook vanaf 7 januari een 
wijziging. De nieuwe eindhalte in 
Wachtebeke wordt de Zwaluwlaan. 
De bussen rijden voortaan langs de 
Warandewijk waardoor er elk uur een 
verbinding is naar Lochristi en Gent. 
Lijn 76 stopt niet meer aan het do-
mein Zwembad, wandel naar Puyen-
broeck (tijdens de openingsuren van 
het domein) of halte Craenendam, of 
neem de belbus 175, 240 of 270. Ook 
de halte camping valt weg, evenals 
Kalvebrug, Kalve, Axelsvaardeken en 
Molenhoek (allemaal Wachtebeke). 
De belbus 175 of lijn 49 is het alterna-
tief.  – (D.D.)

Luxe nieuwkuis
& was:

LA BAHÍA 
Dendermondesteenweg 913

(Gouden Hand)
Destelbergen

Open van
dinsdag tot en met zaterdag
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Het nieuws kwam als een donderslag bin-
nen, maar in de nacht van 22 op 23 no-
vember is een van de oudste dieren uit 
het Familiepark Harry Malter overleden. 
Hulp kon niet meer baten voor kameel 
Hans die ruim vijfentwintig jaar 
actief was in Heusden, want ka-
melen hebben ook hun leeftijd. 
Kameel Hans (°1985-2022) was vrij 
gekend, want tot in 2020 mochten 
kinderen ritjes maken op zijn rug 
in het Familiepark, de kameel was 
een trekpleister. Het dier is rustig 
ingeslapen, maar het zorgde bij 
de uitbaters en de verzorgers wel 
voor een gevoel van rouw en ver-
driet. Honderden mensen hebben 
op de Facebookpagina van het Fa-
miliepark een berichtje achterge-

laten, zo bekend was kameel Hans. Veel 
kinderen en hun ouders mochten de ka-
meel voedsel aanreiken, het dier was 
hoegenaamd niet mensenschuw, integen-
deel.

De laatste weken was al gebleken 
dat de kameel het moeilijk had en 
hij bleef steevast liggen. Het dier 
is vermoedelijk van ouderdom 
overleden. Het is geweten dat 
kamelen zo’n 35 max. 40 jaar le-
ven. In het wild leven Camelidae 
maar 35 jaar, dat was dus ook de 
leeftijd van Hans die wel 37 werd. 
Belangrijk om weten: een drome-
daris heeft één bult, de kameel 
twee. Volgens info kan kameel 
op beide soorten van het geslacht 
Camelus slaan. – (D.D.)  

Familiepark Malter rouwt om kameel Hans

Opnieuw viergeslacht in Heusden

Op 21 september werd Babette Saegerman 
geboren. Ze is de jongste van een vierge-
slacht. Allen wonen in Heusden en wonen 
op wandelafstand van elkaar. Op de foto:

• Diane Raman (4 mei 1930)
• Katrien Braeckman (25 september 1959)
• Sofie Van Boxelaere (11 juni 1986) 
• Babette Saegerman (21 september 2022)

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

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
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Uiteraard wordt zo’n toekenning van een 
straatnaam op voorstel van een heemkun-
dige en na een grondig onderzoek gedaan. 
De keuze was duidelijk en zeker terecht, 
de straat paalt aan de Postlaan in Heusden. 
Recent werd door jonge inwoners op Face-
book de vraag gesteld wie Michel De Baere 
nu echt wel was, want de oudere bevolking 
kende hem heel goed. Om daar kort op te 
antwoorden kunnen we zeggen dat hij een 

Michel De Baere kreeg terecht een straat naar hem genoemd
De erehoofdonderwijzer Michel De Baere uit Heusden, kreeg net voor de 
coronapandemie losbrak een straat naar hem genoemd in onze gemeente. 
Niet dat we het niet geweten hadden, maar de beslissing is ons even 
ontgaan omdat zo’n besluit in de gemeenteraad wordt genomen en dat 
daarover vooral in het Heemkundig Nieuws werd verteld.

heel belangrijk figuur was voor Heusden. 
Iemand die Heusden kende als heemkun-
dige, maar ook auteur was van een uniek 
boek, verzamelaar en een goede tekenaar-
schilder die zijn dorp uitgebreid in beeld 
bracht met liefde voor de natuur. De Baere 
was afgestudeerd met grote onderschei-
ding aan de Bisschoppelijke Normaalschool 
in Sint-Niklaas, en was dus een telg uit een 
groot gezin uit Kruishoutem. Eens onder-

wijzer begon hij zijn 
carrière in Overmere, 
maar in 1933 kwam 
hij in Heusden terecht, 
en bracht het ook tot 
schooldirecteur, hij 
was tot ver in Vlaande-
ren gekend omdat hij 
in de Gemeenteschool 
(nu Sportbasisschool) 
een heus museum had 
neergepoot. Van dat 
museum blijft nu niet 
veel meer over want hij was dan wel geen 
taxidermist (iemand die dieren opzet), hij 
had een serieuze verzameling opgezette 
dieren tot zelfs een wespennest, een koe-
koek, een egelhuid, een schedel en zelfs 
everzwijntanden en enorm veel zeekust-
fauna. Er waren honderden stukken toen. 
Een schoolmuseum dus waar hij ook nog 
veel wist over te vertellen.
Michel De Baere was geboren op 17 maart 
1905 in Kruishoutem, als jongste in dat ge-
zin van vijftien kinderen. Vader en moeder, 
Gustaaf De Baere en Joanna Paulina De 
Strijker, waren onderwijzers, acht broers 
stapten eveneens in het onderwijs vertelde 
Louis Gevaert ons, die het voorstel deed 
voor een Michel De Baerestraat in Heusden. 
De voltallige familie De Baere was in 1916 
al naar Heusden verhuisd. Michel De Baere 
kende zijn toekomstige echtgenote dus 
al van in zijn jeugd. Hij huwde in 1928 en 
woonde toen met zijn echtgenote tot 1933 
in Overmere. Na acht jaren opgebouwd te 
hebben in de gemeenteschool van Overme-
re kwam hij terug naar Heusden waar hij 
zijn echtgenote Jeanne Verzele al voordien 
had leren kennen, de dochter van de Heus-
dense koster Pieter Paul Verzele. Het was 
een dubbele liefdesverklaring, want naast 
zijn Jeanne hield hij duidelijk ook veel van 
Heusden. Na zes jaar onderwijzer te zijn 

Michel De Baere. 
(D.D.)

Michel De Baere (rechts naast de kloosterzuster) samen met 
zijn broers en zussen. - (D.D.)

Vlaamse actieve senioren
Destelbergen-Heusden

Donderdag 19 januari om 11:30 u

Wij starten het nieuwe jaar met 
een spetterend nieuwjaarsfeest.

Op het Menu: 

Aperitief met hapjes
aangeboden door het bestuur.

Roomsoep van waterkers.

Eendenborst met 
sinaasappelsausje 

Of 

Zalm in een 
zacht mosterdsausje.

Koffie met taart. 
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Bij de overhandiging van het gedenkboek 
“Heusden in beeld en woord”. – (D.D.)

Samen met zijn kleinkinderen. - (D.D.)

werd de erudite Michel al aangesteld tot 
schoolhoofd. Hij zou ruim 21 jaar de school 
leiden tot aan zijn pensioen op 31 augustus 
1960. Op zijn voorstel werden nieuwe ge-
bouwen opgetrokken voor de school. Mi-
chel De Baere woonde met zijn gezin op de 
Dorpsplaats in Heusden waar nu de bank 
ING gevestigd is. Hij leunde vaak op het 
muurtje van zijn inmiddels al lang verdwe-
nen woning en was gekend als de “levende 
wegwijzer” voor voetgangers en automo-
bilisten. Hij kende Heusden op zijn duimpje 
zo bleek uit een reportage die we met hem 
ooit hebben gemaakt voor de krant Het 
Volk. Hij was ook een goede verteller. 
Michel had zes kinderen en een pak klein-
kinderen, maar was vaak ook te vinden aan 
de toonbank van de nabijgelegen Britannia 
waar hij sappig als geen ander, over alles 
en nog wat kon meepraten. De helft van 
Heusden had ooit bij hem op de schoolban-
ken gezeten, hij was op het einde school-
hoofd met een klas. Michel De Baere was 
actief lid van tal van verenigingen, zelfs 

de duivenvereniging ‘De Snelle Reizigers’ 
was er één van, hij was koorleider van het 
kerkkoor, regisseur van de toneelbond 
‘Wij willen’, medestichter van het Sport-
comité Heusden, ooit voorzitter van KFC 
Heusden, bracht het tot secretaris van de 
gepensioneerdenbond, was provinciaal be-
stuurslid van de BGJG en tot slot secretaris 
van de provinciale bond voor veeziekten-
bestrijding. In die functie ging hij jaarlijks 
op bezoek bij de toen nog 137 hoeven en 
boerderijen die Heusden rijk was, die be-
staan nu nog nauwelijks. Hij werd vaak 
uitgenodigd in Vlaanderen om te komen 
spreken over het belang van fauna en flora.
Naast tekenen en schilderijen, had Michel 
De Baere ook een goede pen. Van hem 
verscheen het mooie en gegeerde boek 
“Heusden in woord en beeld”. “Het boek 
kwam er pas na lang aandringen, want De 
Baere had meer een voorkeur voor tekenen 
en een goede schildergave, maar vooral 
dus een hart voor de natuur”, vertelde Syl-
vain De Rocker ons die nog veel documen-

tatie had. “Maar hij kende Heusden van 
binnen en van buiten, en al die liefde en 
wetenschap moest hij dus dringend eens 
op papier zetten, en zo kwam het boek 
tot stand dat hij met tekeningen topogra-
fisch versierde”, wist Sylvain. Zijn schilde-
rijen hingen tientallen jaren in de gangen 
van de gemeenteschool en gaven een kijk 
op Heusden in de jaren ’60 met zicht op 
de diverse boerderijen, kapellen, kastelen 
en wijde zichten op het nog landelijke en 
mooie Heusden.
Michel De Baere is gestorven in 1986 in een 
home in Eke en werd 81 jaar. Hij kreeg een 
uitvaart in ‘zijn’ Heusden en ligt er begra-
ven op de gemeentelijke begraafplaats. 
De nieuwe straat ligt midden zijn geliefde 
Heusden en op een zeer korte afstand van 
de gemeenteschool waar hij vele jaren 
boeiend les heeft gegeven, en weliswaar 
een diepe indruk heeft nagelaten op de 
vele leerlingen van zijn gemeenteschool, 
nu de Sportbasisschool Heusden.  

Manu Debruyne

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

Uw vertrouwde garage voor
• ONDERHOUD & HERSTELLING •

• AIRCOSERVICE •
• BANDEN •

• NAZICHT VOOR KEURING •
aan alle merken

GARAGE VERMEERSCH J. BV
🔘🔘 Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
📞📞 09/251.56.68
💻💻 info@garagejv.be  - www.garagejv.be

NIEUW: sinds kort kunnen wij ook
de nieuwste dieseltest uitvoeren voor Euro 5 & 6. 

Nadien slaan we de beentjes uit met onze DJ. 
Leden betalen 49,00 Euro, niet-leden beta-
len: 55,00 Euro (dranken tijdens het eten 
zijn inbegrepen).
U kan inschrijven bij het bestuur of door 
storting voor 10 januari 2023. 
Op de rekening: BE68 4494 5950 4134 van 
VL@S Destelbergen.
Met vermelding van naam, en keuze hoofd-
menu. Na het eten slaan we de beentjes uit 
op muziek van onze plaatselijke DJ.
Inschrijven voor 10  januari bij Yvan Van 
Damme:
email: vlas9070@outlook.com
De deelname is pas definitief na betaling 
van het verschuldigde bedrag. 
Wij verwachten u om 11:30 u in zaal ‘t Meer 
Koedreef 3 Destelbergen 
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Moderator Guy Reynebeau verwel-
komde de deelnemers aan het debat. 
Schepen Filip Watteeuw (Gent), Bart 
Pannemans (Velodroom), Jo Van Tassel 
(Wolterslaan), Rogier De Waele (Ver-
enigde straten Dampoortwijk) en Elsie 
Sierens, burgemeester van Destelber-
gen.

Onderwerp: vanaf 10 januari wordt 
Gentbruggebrug (tot eind maart) afge-
sloten voor alle gemotoriseerd verkeer. 
Vanaf 3 april zou dan het ‘circulatieplan’ 
in werking treden, waarbij auto’s lager 
dan 2m30, via een lusje onder de brug, 
toch nog over de brug kunnen rijden, 
maar via veel nieuwe éénrichtingstra-
ten, dit verkeer sterk ontmoedigd zal 
worden. Voor hogere camionettes en 
vrachtwagens wachten grote omleidin-
gen…

STOELEN TE WEINIG VOOR DEBAT GENTBRUGGEBRUG

Weinig ‘voorstanders’ te vinden voor 
circulatieplan Oud-Gentbrugge/Dampoort
We waren er bij op 4 december, bij ‘speakerscorner’ in de foyer van het NTG in Gent. 
Door de enorm grote opkomst moesten stoelen bijgezocht worden om iedereen 
een plaatsje te geven, en zelfs de trappen van het NTG werden zitplaatsen voor de 
laatkomers. Burgemeester Sierens gaf (terecht) een serieuze sneer aan Gent...

Reynebeau liet eerst de Gentse Schepen 
van mobiliteit Watteeuw nog eens uit 
de doeken doen wat het plan in grote 
lijnen inhoudt. Daarbij werd vooral on-
derstreept dat het de ‘leefbaarheid’ van 
de bewoners, en ook de ‘veiligheid voor 
voetgangers en fietsers’ zou moeten 
bevorderen. Veel maanden met vooraf-
gaande discussies tussen zowel bewo-
ners, handelaars, maar ook politici, heb-
ben uiteindelijk geleid tot het plan dat 
nu voorligt. Met de gekende ‘halve knip’ 
van de Gentbruggebrug. “Ikzelf was ze-
ker nog verder gegaan”, beweert Wat-
teeuw, “maar we probeerden naar alle 
partijen te luisteren, ook collega’s poli-
tici vonden het wat verregaand, dus we 
moesten zorgen voor een compromis.”
Daarna kreeg Bart Pannemans (Velo-
droom) het woord. Hij benadrukte voor-
al dat het plan niet ver genoeg gaat. Er 
zou nog minder autoverkeer moeten ko-

men in de straten van de Dampoortwijk. 
Vooral dan voor het beschermen van de 
vele jonge fietsers en voetgangers, die 
nog steeds gevaar lopen als ze zich in de 
wijk bewegen om naar school te gaan. 
Ons inziens ook ergens terecht, maar er 
zijn ook veel mensen die ‘komen wer-
ken’ in deze wijk, en die van ver komen, 
en eigenlijk niet anders kunnen dan met 
de wagen naar het werk te komen. En 
hij had het ook over de ‘algemene leef-
baarheid’ in de wijk, over de rust, over 
minder lawaai’. Ook begrijpelijk.
Voor de ‘Wolterslaan-Woltersbaan’ 
nam Jo Van Tassel het woord. Aanvan-
kelijk grote voorstander van het plan, 
tot bleek dat ‘hun’ straat de volle laag 
van verkeer zou moeten verwerken. Hij 
had het over een vertienvoudiging van 
het aantal wagens en vrachtwagens, 
gecombineerd met een slechte kassei-
bestrating, die de straat onleefbaar ma-
ken. Ook hij wil nog zaken aangepast 
zien in dit plan.
Van de Delvinlaan was er niemand 
aanwezig in het debat, maar ook deze 
straat deelt in de brokken en dreigt tot 
vijfmaal meer verkeer te krijgen, rich-
ting ‘Ring’.
Rogier De Waele had het (terecht) voor-
namelijk over het gebrek aan een verbe-
tering van openbaar vervoer. In dit plan 
– en ook gezien De Lijn de komende 
maanden in de Gentse regio meer dan 
100 haltes doet verdwijnen en de buslijn 
6 een andere route wil geven – is dit ze-
ker geen verbetering.

DESTELBERGEN-HEUSDEN
Wat velen vergeten is dat Destelbergen/
Heusden nu héél wat extra verkeer zal 
moeten verwerken. Wie vanuit Gent-
brugge naar Sint-Amandsberg wil zal 
dikwijls via de – nu al moeilijke Tram-
straat – in Heusden, over Destelbergen, 
het Eenbeekeinde overbelasten. Burge-
meester Sierens was vooral boos over 
‘het gebrek aan communicatie’, “on-
danks er af en toe werd samengezeten, 
werden we plots voor een voldongen 
feit gesteld, het plan was goedgekeurd, 
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en zo kregen wij zelfs te horen van GENT 
dat één straat in Destelbergen ook één-
richtingsverkeer zou worden.”  Ook de 
Brusselsesteenweg wordt met dit plan 
niet gespaard, evenals de ‘Ring’ en de 
‘Dampoort’.
Als repliek kreeg Elsie Sierens te horen 
van Filip Watteeuw:  “ook uw liberale 
collega’s in Gent, en de andere meer-
derheidspartijen hebben méé dit plan 
goedgekeurd”. (Velen weten wellicht 
wel beter…).
Ook opmerkelijk: Watteeuw: “We hoor-
den Destelbergen niet toen jullie jaren 
door onze gemeente reden om naar 
Gent te gaan?” Wat er (mijns inziens) 
nog maar eens op wijst dat mensen uit 
randgemeenten blijkbaar met de wagen 
niet meer welkom zijn in Gent… De kort-
ste route van Destelbergen is nu één-
maal door Sint-Amandsberg, langs de 
Dampoort, en als je van Heusden komt 
via Gentbrugge. Deze commentaar slaat 
op niks!  Immers wat laten Watteeuw en 
co de automobilisten en vrachtvervoer 
nu doen? Ze laten iedereen kiiiilometers 
rondrijden, en verleggen het probleem 
naar de buren. En dat komt het milieu 
zeker ook niet ten goede…

PUBLIEK
Dan gaf moderator Reynebeau ook de 
kans aan het ruim opgekomen publiek 
om vragen te stellen of opmerkingen te 

formuleren. Het werd een vuurwerk van 
vragen van (vooral ontevreden) luiste-
raars, die elk hun eigen frustraties kwijt 
wilden. Het werd duidelijk dat vooral 
het ‘rijpere’ publiek (zestig-plus) zich 
liet horen dat zij in vele opzichten in de 
kou blijven staan. Vooral (on)veiligheid, 
moeilijke bereikbaarheid, parkeerpro-
blemen,… alles werd aangekaart. En 
tussenin kreeg Schepen Watteeuw de 
kans om ‘zijn’ visie over deze kwesties te 
belichten. Het ene antwoord viel al be-
ter in de aarde dan het andere.
Iemand stelde voor om gewoon twee 
fietsbruggen te maken (aan de Wolter-
slaan en de Lossystraat), zodat de Gent-
bruggebrug enkel voor gemotoriseerd 
verkeer zou kunnen gebruik worden.  
Watteeuw reageerde dat er ‘plannen 
voor fietsbruggen’ zijn, o.a. ook aan de 
Paul De Rijckstraat, maar dat dit wel de 
nodige tijd vraagt om te realiseren.

HANDELAARS
Ook enkele handelaars lieten van zich 
horen, die vrezen zowiezo omzetver-
lies. Meest gehoorde klacht bleek toch 
de vele kilometers die de mensen voort-
aan zullen moeten omrijden tussen Sint-
Amandsberg en Gentbrugge. Om nog 
niet te spreken over de ‘nieuwe’ files 
die dit plan zal veroorzaken op verschil-
lende plaatsen. Schepen Watteeuw gaf 
nog aan dat er na enkele maanden een 

evaluatie volgt, en – indien nodig – bij-
gestuurd waar mogelijk. Wij geloven 
niet in sprookjes…

Conclusie: een méér dan interessante 
speakerscorner, al denken we niet dat er 
nog veel zal ‘gesleuteld’ worden aan de 
plannen.– Wordt vervolgd. – J.C.

Sinds eind november ’22, en tot eind 
april ’23 gaat de gemeente Destel-
bergen verkeerstellingen doen op 
zes verschillende locaties in Destel-
bergen en Heusden. “Hiermee willen 
we het effect in kaart brengen van 
het nieuwe wijkmobiliteitsplan Dam-
poort en Oud Gentbrugge. Afhan-
kelijk van de resultaten kunnen we 
mogelijks verkeersmaatregelen ne-
men of aan de stad Gent vragen om 
het wijkmobiliteitsplan bij te sturen”, 
zegt burgemeester Sierens.
De tellingen komen er redelijk laat, 

Destelbergen gaat
tellingen extra verkeer

noteren

want de wijkmobiliteitsplannen voor 
Dampoort en Oud Gentbrugge hebben 
een impact op het verkeer uit Destel-
bergen richting Gentbruggebrug, en 
daar was al lang sprake van.
Nu alles in een stroomversnelling komt 
zal het nog moeilijk zijn om vergelijkin-
gen te maken tussen de periode voor 

en na het invoeren van het wijkmo-
biliteitsplan. Van januari tot en met 
maart 2023 is de Gentbruggebrug 
wegens werken afgesloten voor alle 
gemotoriseerde verkeer. Enkel voet-
gangers en fietsers kunnen er nog 
over. Het wijkmobiliteitsplan gaat al 
in op 3 april 2023 met eenrichtings-
verkeer in de Nijverheidskaai en een 
verkeersfilter ter hoogte van Gent-
bruggebrug.
De tellingen moeten een duidelijk 
beeld geven van de impact voor De-
stelbergen en Heusden.  – (D.D.)
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LDC DE REINAERT 
Kerkham 3d - 9070 Destelbergen   09/218 03 13 

Volgende maandelijkse activiteiten staan op het programma in januari: 
 
 

  Spaans Praatcafé  – maandag 9 en 23 januari telkens om 14u00 

  Handwerk – donderdag 12 en 26 januari telkens om 14u00 

  Samenlezen: een goede tekst en een kopje koffie zijn de basisingrediënten –  
 maandag 16 en 30 januari telkens om 10u30 

  Vorming: Digitale kloof? Wij helpen jou op weg – lessenreeks van 5 opeenvolgende maandagen -   
 start op 16 januari telkens van 10u tot 12u  
 Opgelet inschrijven kan enkel bij KISP  – Kerham 2 Destelbergen—maandag 9/1 tss. 18u30 en 20u  

  Infosessie: “Voorkomen is beter dan genezen” spreker Dokter Casneuf – dinsdag 17 januari om 14u00 

  Samenzingen: Onder begeleiding van onze Reinaert-DJ’s  – woensdag 18 januari om 14u00 

  Scrabble: Duplicate speelwijze waarbij iedere speler gelijke kansen heeft – donderdag 19 januari om 14u00 

  Bloeddrukmeting: Op afspraak  – donderdag 19 januari van 14u00 tot 16u00 

  Voorleessessie naar aanleiding van Poëziedag door Dorpsdichter Nicole Ledegen tijdens de lunch  
 donderdag 26 januari  – reservatie verplicht 

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

 

Angst voor de digitale kloof?  
Wij helpen je op weg.  

Het is voor velen onder jullie een angstaanjagend gekend probleem. Na de 
coronapandemie is het online afspraken maken, online registreren, online 
bankieren meer en meer de regel gebleven. 

Foto’s worden via familie- WhatsAppgroepen verstuurd en niet meer afge-
print aan jou bezorgd, via facebook weet iedereen wat over iedereen, ter-
wijl deze zaken vroeger op straat werden verteld. 

Kortom, je hebt het gevoel uit de boot te vallen en het is jd om hier iets 
aan te doen. 

Tijdens deze cursus helpen we jou op weg. Heb je een smartphone maar 
weet je niet hoe dit werkt en ben je bang in herhaling te vallen bij familie 
of vrienden? Heb je geen smartphone en twijfel je welk toestel je zou aan-
schaffen?  

Met welke vragen dan ook, je bent meer dan welkom jdens deze verkorte 
digitale cursus. 

 

 
 

 
 
 

Verkorte digitale cursus  
Start op maandag 16 januari 

Waar: LDC De Reinaert 

Wanneer: vanaf 16 januari, 5 opeenvolgende maandagen van 10u-12u 

Prijs: €20 

Meer info: t 09 218 03 13 

Inschrijvingen: Kerkham 2, op maandag 9/01 van 18u30-20u00 

I.s.m. Kisp 

Prijs: 20 euro. Info 09-218 03 13
Inschrijven: Kerkham 2, ma 9/1, 18u30-20u00

Dat doen we door meer plaats te maken 
voor voetgangers en fietsers en doorgaand 
verkeer uit woonstraten te weren. Maar de 
bewoners zijn de ‘ervaringsdeskundigen’. 
Hun kennis is fundamenteel bij de opmaak 
van het scenario,” zo zei de Gentse Mobili-
teitsschepen Filip Watteeuw toen de plan-
nen uitgerold werden. Dat was leuk om 
horen voor de bewoners die vragende par-
tij waren. Nergens was sprake dat daar een 
grondig onderzoek naar de impact was 
aan voorafgegaan. En al zeker niet naar de 
impact op de weggebruikers. Zelfs in Des-
telbergen, dat nu spreekt over de lasten 
die het zal krijgen, daar waar de ‘lusten’ 
voor Gent zijn, werd nog geen onderzoek 
gedaan naar de impact. En daar zijn noch-
tans vragen over geweest horen we nu.
In Destelbergen werd de problematiek in 
de Mobiliteitscommissie van november 
2021 al aangekaart door de raadsleden Ed-
dy Van de Walle en Didier Lebrun. Er werd 
toen gezegd dat de impact zou onderzocht 
worden, en dat Veneco daarvoor zou inge-
schakeld worden. Daarbij werden toen cij-
fers van de stad Gent gebruikt. Ruim één 
jaar later is daar niks van terug te vinden, 
laat staan dat daar lokaal onderzoek naar 
werd gedaan. Van burgemeester Sierens 
kregen we echter bevestiging dat er een 
nieuwe monitoring komt van de mobiliteit 
via tellussen, en waarbij opnieuw Veneco 

Is impact op mobiliteit in Destelbergen onderzocht 
na plannen rond verkeerscirculatie Dampoort?
Er is al veel commentaar geweest op de impact van de Gentse plannen 
in verband met het verkeerscirculatieplan Oud Gentbrugge en 
Dampoort. Maar de vraag is of daar al eens grondig onderzoek naar 
gedaan is? Of is het natte vingerwerk? “Met de wijkmobiliteitsplannen 
willen we de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit verhogen.

zal ingeschakeld worden. “We volgen dit 
strikt op”, aldus de burgemeester.
Wat wel zeker is, zowel meerderheid als 
oppositie in Destelbergen zijn van mening 
dat er een grote impact zal zijn als de plan-
nen worden ingevoerd voor de wijkmo-
biliteitsplannen van Oud Gentbrugge en 
Dampoort, en de voorbereidende werken 
aan Gentbruggebrug om de verkeersfilter 
en andere werken uit te voeren. Maar hoe 
groot zal die impact zijn? In de gemeente-
raad van december zal vanuit de oppositie 
(Carolien Ongena, CD&V en Eddy Van de 
Walle, Vooruit) opnieuw gevraagd worden 
wat de impact is. En wat het onderzoek 
van Veneco leerde. Of waarom er geen 
onderzoek was, een 0-meting bijvoorbeeld 
om de huidige verkeersstromen in kaart 
te brengen, en die dan te toetsen aan wat 
allicht komen gaat. Weten dus wat de im-
pact zal zijn en hoe groot die is, en waar 
de problemen zich kunnen situeren in de 
eigen gemeente. Nu is er een vermoeden…
Door het afsluiten of eenrichting maken 
van de Nijverheidskaai zal het verkeer uit 
Destelbergen dat naar de Gentse ring (R40) 
wil rijden genoodzaakt zijn om een ander 
traject te nemen. Omdat alle zijstraten op 
de Dendermondsesteenweg eenrichtings-
verkeer worden gemaakt zal die impact 
groot zijn op de Dendermonde- en Den-
dermondsesteenweg, en zelfs de Land van 

Waaslaan, want het verkeer moet gekana-
liseerd naar de Dampoort of de grote in-
valswegen. Maar die zitten nu al vol.
Met betrekking tot de Nijverheidskaai zegt 
schepen Watteeuw dat daar teveel auto-
verkeer aanwezig is, maar men vergeet te 
gemakkelijk dat daar flink wat bedrijven 
gevestigd zijn die klanten aantrekken. Hoe 
de bevoorrading van die bedrijven, me-
taalbedrijf Santens en vele andere moet 
verlopen is totaal onduidelijk. Dat is ook in 
de Gentbruggestraat het geval met bouw-
materialen De Rocker, een autogarage en 
wat andere firma’s, allemaal niet simpel 
dus. Dat Gent al jaren het verkeer van De-
stelbergen moet slikken is natuurlijk een 
dooddoener, want de inwoners van Gent 
moeten dat ook wel slikken er is namelijk 
een dagelijkse in- en uittocht. Tja het is 
zeker niet alleen de schuld van de Destel-
bergenaars dat het verkeer op de Gentse 
invalswegen strop zit, dat zal in de toe-
komst nog erger worden. Maar de schuld 
in elkaars schoenen schuiven lost zeker de 
problemen niet op. De oorzaak zit elders, 
namelijk hoe de wegenis in het verleden 
tot stand is gekomen, met straten die niet 
voorzien zijn op de huidige verkeersin-
farct. Met smalle straten die bovendien 
aan beide kanten vol geparkeerd staan 
omdat de meeste woningen geen garage 
hadden, ook dat is iets dat uit het verleden 
stamt en is zeker geen verwijt. De hoger-
genoemde wijken Dampoort en Oud Gent-
brugge zijn nooit gemaakt met het oog op 
de huidige verkeersstromen, zelfs niet op 
al die van alleen fietsers.

En natuurlijk zal iedereen in de toekomst 
op zijn bestemming geraken, dat zal in de 
toekomst ook zo zijn. Alleen staat nu vast 
dat het probleem zich zal verplaatsen naar 
de al overvolle invalswegen. – (D.D.)
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Yugen

KOMBUCHA 
alle varianten  
bijv: pompelmoes hop
3 flesjes à 325 ml

Isis

DRANKEN
alle varianten  
bijv: blossom sparkle  
3 flesjes à 330 ml

Lima

RiJSTDRiNK
3 pakken à 1 L

2bio

GEPELDE 
TOMATEN  
3 blikjes à 400 g

Ekoplaza Sint-Amandsberg
Uw plaatselijke biosupermarkt (met privé-parking) 
Antwerpsesteenweg 460, 9040 Sint-Amandsberg 
09 228 54 22, sintamandsberg@ekoplaza.be 

BIOLOGISCHE SUPERMARKT
Van 1 t/m 31 januari 2023 profiteer je van extra korting bij 

Ekoplaza Sint-Amandsberg. Knip onderstaande coupons uit, 
kom naar de biologische supermarkt in Sint-Amandsberg en lever in.

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

2+12+12+1

2+1

✂

Opnieuw award
voor sportbeleid in Destelbergen
Sport Vlaanderen reikte de voorbije dagen opnieuw 
een award uit voor het sportbeleid in Destelbergen-
Heusden. De award “Sporters beleven meer” werd 
overhandigd aan sportschepen Filip De Meyer en 
voorzitter Geert De Lepeleer van het adviesforum 
Sportbeleving door o.m. Rani De Coninck en sport-
journalist Maarten Vangramberen. Uiteraard ging die 
sportaward naar de Sportdienst van de gemeente die 
zich al jaren flink inzet voor de sportbeleving in de 
gemeente, maar ook naar de sportclubs en hun leden. 
– (D.D.)

Nooddorp Oekraïne
in Oostakker van start
Na Antwerpen en Mechelen gaat nu ook 
in Oostakker een derde ‘Nooddorp voor 
Oekraïne’ van start. De Vlaamse minis-
ters Bart Somers en Mathias Diependa-
ele en de Gentse burgemeester Mathias 
De Clercq gaven daartoe bij het ter per-
se gaan officieel de aftrap.
Het uitgestrekte terrein aan de Eikstraat 
ligt vlakbij de voetbalinfrastructuur 
van Racing Gent/AAGent en het oester-
zwammenbedrijf van Maatwerkbedrijf 
De Kromme Boom.
Op de vroegere maïsakker komen 200 
wooncontainers bestemd voor 600 Oe-
kraïners, voornamelijk bedoeld voor 
vrouwen met kinderen. Intussen vond 
ook al een informatievergadering 
plaats. Die maakte duidelijk dat alles 
goed wordt voorbereid, geleerd uit de 
ervaringen elders.
De buurt blijft beducht voor toenemend 
verkeer, groeiende onveiligheid o.m. bij 
gebrek aan infrastructuur (geen voetpa-
den) en andere overlast.

Eric VAN LAECKE
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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

Nadat we in november 2021 alle inwoners van de gemeente, 
de kans boden een gratis boompje op te halen, organiseer-
den we dit jaar dezelfde actie i.s.m. de school PIUS X op het 
Eenbeekeinde.

Boomplantactie Beweging.Net
Beweging.net afdeling Destelbergen startte in 
oktober 2022, tijdens de week van het bos, een 
plaatselijke boomplantactie.  

Elk kind van de school kon een gratis boompje online bestel-
len bij onze plaatselijke afdeling.  
Bomen halen immers CO2 uit de lucht en zetten dit dan om 
in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). Deze 
zuurstof geven ze zelf terug af aan de lucht.  Bomen slaan 
vooral extra CO2 op als ze groeien. 
We willen op die manier meehelpen om onze gemeente nog 
wat groener te maken, terwijl we anderzijds meehelpen om 
naast gezondere lucht, ook in de zomer, in wat extra  scha-
duwplekjes te voorzien.
De leerlingen kregen de keuze om te kiezen (voor de grotere 
tuin) voor een “Veldesdoorn (Acer campestre)” of voor een 
“Rode kornoelje (Cornus Sanguinea)”. 

Voor de kleinere tuin of voor op het 
terras, kon men dan kiezen uit een 
“Chinees klokje (Forsythia intermedia)” 
of voor een  “Tuinhibiscus (Hibiscus sy-
riacus”.
Ruim 140 leerlingen kwamen op za-
terdag 26 november het boompje of 
struik afhalen aan de school, waar de 
bestuursleden van het kernbestuur hen 
de bestelling samen met het nodige 
plantadvies overhandigde.

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be

Benefietconcert voor
Oekraïne in dorpskerk
Zondag 29 januari om 15 uur heeft in de Onze-
Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk in Destelbergen een 
benefietconcert plaats die in het teken staat van 
Oekraïne (Ukraiune). Het is tevens een nieuwjaars-
concert van het Trio Les Misérables. De muzikan-
ten komen respectievelijk uit Oekraïne, Rusland 
en Destelbergen, want in de muziek is er geen 
oorlog. Bedoeling is om de vele vluchtelingen van 
Oekraïne in Gent een benefiet te bezorgen onder 
het thema “Destelbergen Classics” in de hoop en 
met de wens dat de oorlog snel stopt. Je kan dit 
initiatief steunen door tickets te kopen in voor-
verkoop aan 20 euro. Alles wat wordt opgehaald 
gaat naar Oekraïne. Info rond tickets: tickettailor.
com of Mezzogent@telenet.be, tel. 0478/331.799. 
Les Misérables bestaat voor de gelegenheid uit 
Gulzhaina Kydyrova (cello), Mikhail Bezverkhni 
(viol) en Anastasia Kozehushko (piano). – (D.D.)
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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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Schot in de roos bij toneel Elck ’t Syne
Net toen de coronapandemie ons land op stelten 
zette in maart 2020, had de Koninklijke toneel-
vereniging “Elck ’t Syne” uit Destelbergen het 
humoristische toneelstuk “B&B Stille Rust” klaar, 
maar er kon toen niet gespeeld worden.

Weken voorbereiding waren voor niks geweest, maar 
geen nood in november 2022 werd het stuk opnieuw 
gerepeteerd, deels met een andere bezetting, maar nog 
steeds met veel goesting om er een voltreffer van te ma-
ken. En ja dat lukte aardig, want er volgden zes speel-
dagen en die lieten het JGC opnieuw allemaal vollopen. 
Het was een schot in de roos, een van de betere theater-
stukken die Elck ’t Syne ooit op scène bracht. Het verhaal 
leende zich volop voor de gulle lach, want het “Bed and 
Breakfast Stille Rust” van uitbaatster Francine lag naast 
het funerarium “Eeuwige Rust”  van haar echtgenoot 
Pierre Puttemans. De hele historie draait rond het lijk van 
Johnny Lepomme (gespeeld door Ivan Dierickx) dat in een 
bed gelegd wordt in de B&B in afwachting van plaats in 
het funerarium. Maar als de eerste klanten komen zit het 
spel meteen op de wagen. We moeten er niet veel over 
vertellen, maar de goegemeente (al is dat niet de juis-
te benadering van het publiek) van Destelbergen heeft 
het humoristisch stuk volledig gezien, en enorm goed-
gevonden.  Er werd gelachen met tranen en tuiten. Wij 
van de redactie van Wegwijs incluis. We hebben enorm 
genoten en er plezier aan beleefd, het was alweer een 
fijne toneelavond met een goede cast en vooral een leuke 
avond. – (D.D.)
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Maak kennis met ons uniek 
pedagogisch project! 

Maak vrijblijvend een afspraak voor een 
rondleiding en inlichtingen. 

09 230 63 56 – secretariaat@sportbasisschool.be 

BERICHT AAN
ALLE VERENIGINGEN VAN
DESTELBERGEN/HEUSDEN:

Wegwijs biedt elke maand de 
kans om gratis uw activiteiten 

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

Info: info@dewegwijs.be
of 0478-97 87 11

“Rani’s goed plan”…
De in Destelbergen wonende tv-presentatri-
ce Rani De Coninck, heeft met “Rani’s goed 
plan” een nieuw kookboek uit. Dat goed 
plan draait dan rond koken met gezond ver-
stand. Bij haar heerlijke gerechten krijg je 
veel praktische tips om ook nog wat tijd uit 
te sparen bij het koken, maar denk ook aan 
goedkoop. Zo beschrijft ze een restjesdag, of 
over de diepvries als  vriend of de 1+1 ge-
rechtjes waarbij je creatief omspringt met 
je ingrediënten en ook minder gaat weg-
gooien.
Laat je dus inspireren door slimme en lekkere 
recepten en wat de natuur te bieden heeft. 
Haar inspiratiebron was Elise Van de Poel als 
‘chef terroir’. Het boek kost 29,50 euro en 
werd uitgebracht bij Uitgeverij Pelckmans, 
en te koop in de betere boekhandel. – (D.D.)
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DIRK MOREAU
hekkens • mechanisatie • balustrades
trappen • metaalschrijnwerk • lassen
constructie & herstelling

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

Mooi
&

degelijk
werk

gratis
KOM EENS

PROBE
REN

K O M  S P O R T E N  
I N  B E R G E N M E E R S !

ELKE WEEK
LEUKE
SPORTLESSEN

Zonder vooraf inschrijven *
Professionele lesgevers
Voor iedereen, op elk niveau

Tai chi beginners en gevorderden 
dinsdag 9 u tot 10 u en 10 u tot 11 u
Start 17 januari '23
Keep Fit  dinsdag 14 u tot 15 u
Start 10 januari '23
Fit+  donderdag 10 u tot 11 u
Start 12 januari '23

Alle info: 
 www.destelbergen.be/wekelijkse-

sportactiviteiten
Of via de sportdienst:

Koedreef 1 9070 Destelbergen
sport@destelbergen.be

09 218 72 00

*uitgezonderd voor tai chi

V.U.: E. Sierens Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen

Veldekensstraat 64
DESTELBERGEN

Buurtnetwerk Scheldekracht maakt 
psychologische hulp toegankelijker
De federale overheid maakte extra geld vrij om (kwetsbare) 
kinderen, jongeren en volwassenen sneller betaalbare psy-
chologische hulp te kunnen bieden. Bijna 40 hulpverleners 
uit de regio Scheldekracht bieden daardoor samen wekelijks 
meer dan 250 sessies aan tegen een verlaagd tarief. Voor 11 
of 4 euro kan je voortaan naar de psycholoog via eerstelijns-
zone Scheldekracht. Een overzicht van deze geconventio-
neerde klinisch psychologen en orthopedagogen in de regio 
is terug te vinden via www.psy-ovl.be Contactpersoon is Lies 
Vereecke, lokaal coördinator Conventie psychologische func-
ties in de eerste lijn (ELZ Scheldekracht en ELZ Gent), gsm 
0491/56.96.54. – (D.D.)

Herstart voetbalcompetitie
Na nieuwjaar herstart de voetbalcom-
petitie in onze regio. In 2e prov. A op 
zondag 8 januari om 14u30 speelt FC De-
stelbergen uit op Lovendegem. Op 14/1 
om 14u30 is er ook Zeveren-FC Destelber-
gen en op 21/1 om 14u30 is er FC Destel-
bergen-Bellem.
In 3e prov. A is er op 8 januari om 14u30 
KFC Heusden-Waarschoot en op 15 janu-
ari KFC Heusden-Sint-Kruis-Winkel.
In 4e prov. A spelen op zondag 8 januari 
FC Destelbergen B-Sint-Laureins B en VSV 
Gent B-KFC Heusden B. Op 15 januari is er 
FC Destelbergen B-FC Rooigem en Anato-
lia Gent-KFC Heusden B.  – (D.D.)
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Aveve Destelbergen
Van Rentergem Annie
Goudenhandwegel 9
9070 Destelbergen
09 355 60 82

       Fijne feestdagen 
                         &
een gelukkig Nieuwjaar!   

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

Lachclub Destelbergen:
elke eerste zondag van de maand om 11 uur

in de muziekschool Destelbergen, in de Kerkstraat.

Lachen is gezond !
Kom eens een kijkje nemen bij ons.
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OPEN OP ZONDAG
15 - 22 januari

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

SOLDEN
vanaf 3 januari

wegwijs24x32-solden.indd   1 12/12/2022   09:43
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Vanaf 20 december 70 km/uur voor vrachtwagens op E17-viaduct
Vanaf 20 december werd een snelheidsverlaging (70km/u) voor vrachtwagens in-
gevoerd op het viaduct van Gentbrugge (E17). Voor personenwagens blijft de 
snelheid beperkt tot 90 km/u. Met de ingreep wil Vlaams minister van Mobili-
teit en Openbare Werken Lydia Peeters de geluidsoverlast voor de buurt rond 
het viaduct milderen. Het Vlaams verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) zullen de impact op doorstroming en filevorming enerzijds en op 

geluidshinder anderzijds monitoren. De 
aanwezige trajectcontrole is inmiddels 
aangepast om toe te zien op de nale-
ving van het nieuwe snelheidsregime. 
De maatregel zal na verloop van tijd ge-
evalueerd en indien nodig bijgestuurd 
worden. – (D.D.)

De Nenuphar Oldtimervrienden kennen 
heel veel oldtimerliefhebbers en tevens 
eigenaren van een of meerdere klassie-
ke automobielen, zoals dat vroeger werd 
genoemd. Het succes en de hoge opkomst 
bij de vorige georganiseerde rondritten 
vormen daarvan het meest aansprekend 
bewijs. Maar ondanks dat succes blijven 
ze een vriendengroep onder de vereni-
ging Damvallei Heirweg.
Dankzij een zes tal oldtimervrienden uit 
de streek , iedereen overigens ook zelf ei-
genaar van een klassieke auto. En dus is 
het wijkcomité nu een oldtimer vrienden-
groep rijker. Een belangrijke doelstelling 
van de vriendengroep is om de contac-
ten tussen de vele oldtimerbezitters in 

Oldtimer rondritten voortaan onder vlag
van wijkcomité Damvallei-Heirweg
Nenuphar Oldtimervrienden- In mei kon de geplande rondrit 
Nenuphar door omstandigheden voor het tweede opeenvolgend 
jaar niet doorgaan. Maar men gaat niet bij de pakken neer zitten en 
voor het komende jaar hoopt men onder de vlag  van een gekende 
vriendengroep bij oldtimerliefhebbers weer ouderwets te kunnen gaan 
rijden met klassieke auto’s.

de regio te bevorderen. Men gaat dit on-
dermeer realiseren doormiddel van een 
facebook pagina “NENUPHAR OLDTIMER-
VRIENDEN” en binnenkort een website 
en het organiseren van twee rondritten. 
In alle opzichten proberen wij voor meer 
verbinding te zorgen tussen de oldtimer-
liefhebbers.

SAMEN STERKER
Het wijkcomité heeft vertrouwen in de 
toekomst van de rondritten onder de 
hoede van de Nenuphar oldtimervrien-
den: ’Wij hebben gesproken met de men-
sen achter de groep. Dat was een goed 
gesprek en ik denk dat dit de beste op-
lossing is. Het is denk ik ook goed dat de 

oldtimerliefhebbers in onze regio nu een 
keer de krachten gaan bundelen. We heb-
ben er ook vertrouwen in dat de rondrit 
op 21 mei een succes zal zijn.
Wie meer wil weten over de NENUPHAR 
OLDTIMERVRIENDEN kan daardoor in-
middels het internet raadplegen voor 
onze FB pagina en contact opnemen via 
mail: nenupharrit@gmail.com

Christ-Luc-Eric-Rudy-Willy-Niels 
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Tweede provincialer FC Destelbergen is, ondanks hier en daar 
wat pech met gekwetste spelers, toch aan een goed seizoen 
bezig. Stilaan is het duidelijk aan het worden dat over de titel-
kansen in de tweede helft van het seizoen zal beslist worden. 
De favorieten staan vooraan in het klassement met FC Latem, 
Sint-Laureins en FC Destelbergen. Eind november had FC ook 
wat geluk toen het zelf niet moest spelen, en de concurrenten 
wel punten verloren. “Maar wij kijken alleen naar onze resul-
taten en hebben nog een inhaalmatch te goed”, vertelt trainer 
Chris Janssens. “Wat de andere ploegen doen mag niet onze 
voornaamste zorg zijn, het is ons eigen traject dat belangrijk is. 
Wij spelen om te winnen en daarvoor moeten we elke match 

FC Destelbergen kent pech maar ook geluk gefocust zijn en dat is al zwaar genoeg. Want in januari krijgen 
we een reeks matchen waarop we maar beter gefocust blijven 
zoals de uitwedstrijden op Lovendegem, Zeveren en thuiismat-
chen tegen Bellem en Poesele”.
Als buitenstaander kunnen we evenwel meegeven dat ook FC 
Latem en Sint-Laureins niet zeker kunnen zijn, want ze verloren 
beide al punten toen de competitie deels stillag door de match 
van de Rode Duivels in Qatar. Maar Destelbergen moet die wed-
strijd nog inhalen na nieuwjaar, en dat is de opdracht die eerst 
tot een goed einde moet gebracht. Ook dat is niet simpel want 
de kern die eerst zo groot oogde is al eventjes uitgedund. Doel-
man Jarno Lemey was met gescheurde kruisbanden een vol jaar 
uitgeschakeld, maar zijn vervanger Tanguy Segers doet het goed. 
Wie men al even mist is spits Sam Lescrauwaet, en ook verde-

diger Enes Akbulut is out met kwetsuur. De 
kern mag dan tamelijk groot zijn, trainer 
Janssens  moet alle weken moeilijke keuzes 
maken want de meeste spelers zijn aan elkaar 
gewaagd. Er komt al eens eentje op de bank 
terecht en dat is voor de speler zelf vaak niet 
leuk. “Maar wij zijn een groep en daarin is el-
ke fanionspeler belangrijk, het is onmogelijk 
om een seizoen vol te maken met telkens de-
zelfde elf, er moet eens geschoven worden in 
functie van de wedstrijd. Of om een gekwets-
te of geschorste speler te vervangen, dat zijn 
beslissingen waar de trainers goed over na-
denken, dat is een deel van onze job maar 
zeker niet de gemakkelijkste”, weet Janssens.
Op dit ogenblik denkt men bij FC nog niet 
aan de titel, “wij willen onze plaats vooraan 
in het klassement behouden dat is onze eer-
ste opdracht, al de rest zorgt voor stress die 
we moeten vermijden, want het seizoen is 
nog lang”, besluit de T1. – (D.D.)

Af en toe komen andere namen in de fanion,
gelukkig is de kern breed genoeg. (D.D.)
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

  Professionele layout op maat

  Meerdere talen mogelijk

  Wij plaatsen uw teksten en foto’s

  Optimaal gevonden in Google

  Uitbreidbaar met eigen webshop

  Inclusief opleiding en onbeperkte support

Kristof Vercruyssen

zaakvoerder - webstrateeg

Inclusief opleiding en onbeperkte support

Kristof Vercruyssen

zaakvoerder - webstrateeg

Inclusief opleiding en onbeperkte support

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

DIGITALE STRATEGIE  |  WEBSITES  |  WEBSHOPS  |  ONLINE MARKETING

Toleindestraat 20, 9080 Beervelde • 09 324 11 88 • www.trivali.be
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“Mevrouw Uytenhove, beter gekend als 
juffrouw Nicole zou dat jaar haar tach-
tigste verjaardag vieren. Hoewel zij nog 
zeer fit en een zeer goede balletdocen-
te was, werd het runnen van de ballet-
school mede door de toen nog strenge 
covid-19 maatregelen haar begrijpelijker-
wijze wat veel”, vertelt initiatiefneemster 
Stephanie Plasschaert van Studio Giselle. 
“Bovendien konden wij door renovatie-
werken niet langer in onze zaal aan de 
Stropkaai terecht. Studio Nicole Uyten-
hove was een zeer gekende balletschool 
in het Gentse, met een goede reputatie. 
En mevrouw Uytenhove werkte er samen 
met de Russische balletdocent Karpuhin, 
een bekende docent van de Koninklijke 
Balletschool Antwerpen (KBA)”, verdui-
delijkt Stephanie Plasschaert namens Stu-
dio Giselle. 
“Doordat haar school reeds zovele jaren 
een gevestigde waarde was en zij kwali-
tatief zeer hoogstaande lessen aanbood, 
had de school in feite twee sterktes: de 
leden hadden een zodanig hechte band 
met mevrouw Uytenhove en elkaar, dat 
naar de balletschool gaan een beetje 
‘thuiskomen’ was. Daarnaast waren de 
lessen die ze kon aanbieden van een hoge 
technische kwaliteit voor amateurs”, ver-
volgt Stephanie.
“Met de stopzetting wisten velen van de 
leden niet goed waar dan wel te dansen. 
Na het volgen van enkele proeflessen in 
andere scholen, stelden we vast dat we 
‘iets’ misten. Was het de gezelligheid, 
doordat we ons plots buitenstaanders 
en nieuwelingen voelden, of toch onze 
professionele leerkracht? Vervolgens 
hebben we zelf een initiatief opgestart: 
Studio Giselle, met als doel om een nog 
hechtere sfeer te creëren en een zo hoog 
mogelijk niveau aan te kunnen bieden. 
Na een zoektocht vonden we een mooie 
en sfeervolle zaal in de Kerkstraat 37 in  
Destelbergen, en toen moesten we al-
leen nog op zoek naar een docent. Bal-
letdocent Karpuhin woonde niet langer 
in België, dus met hem samenwerken kon 
helaas niet meer. Via hem kwamen we 
uiteindelijk wel in contact met zijn col-
lega, Stephan Vodenitcharov en zo zijn 
we alsnog van start gegaan in Destelber-
gen”, weet Stephanie Plasschaert.
Stephan Vodenitcharov heeft zelf een 
professionele danscarrière achter de rug 
bij het Staatsballett Berlin en het Ballet 
van Vlaanderen. Sinds enkele jaren is hij 
docent klassiek ballet aan de KBA. Step-
hanie geeft wat duiding: “Vanaf de eer-
ste les klikte het meteen met ons hechte 

Studio Giselle geeft balletlessen voor gedreven amateurs
In de Kerkstraat 37 in Destelbergen is er sinds iets meer dan één jaar 
een nieuwe balletschool bijgekomen, nl. Studio Giselle. Het is de 
voortzetting van een initiatief dat eerder aan de Stropkaai in Gent 
plaatshad o.l.v. Nicole Uytenhove en gekend was onder de naam Studio 
Nicole Uytenhove.

groepje en wisten we: in deze setting 
willen we verder met onze dansstudio. 
Docent Vodenitcharov is zeer veeleisend 
en gedreven, maar weet zijn strengheid 
af te wisselen met een kwinkslag en zelfs 
een vleugje humor. Ook staat hij er op 
dat iedereen elke les veel individuele, 
technische feedback krijgt. Zo kunnen we 
verder blijven sleutelen aan ons niveau, 
ieder aan zijn eigen tempo. Bovendien is 
iedereen welkom in zijn les: jong of oud, 
weinig of veel ervaring, het maakt werke-
lijk niet uit. Wie in staat is de choreogra-
fie te onthouden, mag deelnemen. Dat 
was voor ons ook heel belangrijk. Veel 
balletscholen bieden bijvoorbeeld slechts 
kwalitatieve lessen aan tot een bepaalde 
leeftijd. Dat willen wij absoluut niet. Eén 
van onze leden is de zeer getalenteerde 
jongedame Maïté. Zij wordt telkens ver-
gezeld door haar meter, die inmiddels 
al enkele jaren gepensioneerd is en nog 
steeds vier uur per week meedanst met 
ons. Dat dat mogelijk is, is toch fantas-
tisch?”, weet de iniatiefneemster.

WISSELENDE MUZIEK EN CHOREO
De dansstudio biedt enkel Masterclas-
ses aan. Lessen voor kinderen vinden bij 
Studio Giselle dus niet plaats. Stephanie 
vertelt verder: “Wij hadden immers niet 
perse de wens om zelf een dansschool 
te starten. Wij willen gewoon in een 
vertrouwde sfeer en op niveau kunnen 
verder dansen. We volgen geen vaste syl-
labus, dat wil zeggen dat onze docent 
wekelijks volledig nieuwe choreografie 
opmaakt en ook de muziek waarop wij 
dansen is telkens anders. Dat maakt het 
niet alleen fysiek, maar ook mentaal flink 
uitdagend, want de choreografie is niet 
eenvoudig en het lestempo ligt soms 
hoog. Al heerst er in onze school wel een 
heel open sfeer: wie nood heeft aan extra 
uitleg, een technische vraag heeft of de 
combinatie graag nog een keer zou wil-
len zien, kan dat gewoon aan onze do-
cent vragen. Dat klinkt misschien vanzelf-
sprekend, maar dat is absoluut niet het 
geval in alle balletscholen.” 
Het meest waardevolle dat Studio Giselle 
haar leden te bieden heeft, is echter het 
volgende. “De leden hebben allemaal 
een verschillende achtergrond: ikzelf ben 
juriste, andere leden zijn verpleegster, 
psycholoog, leerkracht, student burger-
lijk ingenieur... en er zijn ook leeftijdsver-
schillen. Hoe hectisch onze dag ook ge-
weest is, eens de muziek start en de les 
begint, zie je iedereen zodanig opgaan in 
de choreografie en de muziek, dat wij al-

len even vergeten wat ons die dag heeft 
beziggehouden of stress heeft bezorgd. 
Op dat moment zijn wij allemaal dansers. 
Eens de les gedaan is, gaat iedereen ont-
spannen en met een grote glimlach naar 
huis. Dat is voor ons het meest bijzonde-
re”, besluit Stephanie Plasschaert.
Tot slot nog deze info: de lessen van Stu-
dio Giselle vinden plaats op dinsdag en 
donderdag, telkens van 19-21 uur in de 
zaal aan de Kerkstraat 37 in Destelber-
gen. Meer info: https://www.instagram.
com/studio.giselle.gent/ of op Facebook: 
Studio Giselle Gent.  Studio Giselle is ook 
telefonisch te bereiken op 0470/63.40.90 
– (D.D.)

Enkele beelden van de 
balletlessen in Studio Giselle.
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Ontdek vanaf nu het japanse merk Subaru en de nieuwe Solterra 
samen met de saloncondities op het hele gamma bij Subaru verdeler:

Auto’s Martens Lochristi - Antwerpsesteenweg 59, 9080 Lochristi
Tel. 09 355 01 39

Ontdek de 100% elektrische Subaru SOLTERRA op www.subaru.be >>

16.1-18.0 kWh/100 KM | 0 G/KM CO2 (WLTP)
Milieuinformatie KB van 19.03.2004: www.subaru.be | Geef voorrang aan veiligheid

True All Terrain Electric

Uw nieuwe Subaru verdeler
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Wat we weten van...

9070
Bioscoopzalen
in  Heusden

Deel 1:
Bioscoopzaal Derby

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.

De kermisfamilie De Ceuninck overwinterde 
met hun kermisattractie ‘De Balancoir’ of 
‘Rijkoker’ (grote schommels) op een open 
terrein aan de Tramstraat te Heusden. Het 
was daar tijdens de winter van 1946 dat men 
in een kermisbarak een eerste filmvoorstel-
ling gaf onder de naam van ‘Cinema Derby’. 
Zo net na de oorlog hadden de mensen geen 
mogelijkheden om zich vlot te verplaatsen 
en was er nog niet veel mogelijkheden tot 
vertier in een dorp. Een filmvoorstelling was 
een welgekomen afwisseling na een week 
vol lange werkdagen. Het werd een succes 
en na enkele jaren keek men uit naar een be-
tere locatie met meer comfort voor de beta-
lende bezoekers. 

Het plaatselijke Rode Kruisbestuur richtte in 
die kermisbarak op 30 november 1948 een 
filmavond in, waar de 2de film ‘Het Vaan-
del Der Mensheid’ het werk van het Rode 
Kruis tijdens WO II toonde. Wellicht bracht 
het voldoende op voor de plaatselijke kassa, 
want later hebben zij en ook nog tal van an-
dere verenigingen daar dergelijke avonden 
ingericht.

Het nieuwe gebouw er recht tegenover aan 
de Tramstraat gebouwd rond 1950 door Con-
stant De Clercq leek haalbaar. De bioscoop-
zaal Derby werd dan meteen ingericht en 
vanaf 1951 tot 1970 uitgebaat door de heer 
en mevrouw René Ceuninck-Dewyse.

Affiche collectie Slvain De Rocker

Het café ‘Trapkes op’ (later café 1900) net 
naast de bioscoopzaal werd de eerste drie ja-
ren uitgebaat door vader Pol (Leopold) Ceu-
ninck die in 1954 nog de taks op de mecha-
nische muziektoestellen betaalde. Een jaar 
later, in 1954 ging het café over in andere 
handen.
Men huurde Etienne Degraeve in als film-
operateur, die ervaring had opgedaan in de 
grote cinemazalen van Gent. De pauze werd 
door de meeste bezoekers gebruikt om in 
het café ‘Trapkes op’ een pint te gaan drin-
ken. Om de toeschouwers allemaal terug in 
de zaal te krijgen werd minutenlang gebeld 
vooraleer het tweede deel werd aangevat. 
Toen cafébaas Paul Ceuninck het café niet 

meer uitbaatte, werd tijdens de pauze 
optredens verzorgd met accordeon, 
om het publiek in de zaal te behouden.

Met de teloorgang van de wijkbiosco-
pen werd ook die cinema in 1969 ge-
sloten. De zaal werd, zonder verbou-
wing van het interieur, gebruikt door 
een discountzaak.

Toen de familie van Tieghem de Ten 
Berghe het gebouw aankocht, werd 
het kort daarna gerenoveerd. Het cine-
mazaaltje werd omgebouwd naar een 
feestzaal met een vaste moderne toog 
en ‘Ten Berg’ werd het definitieve lo-
kaal van de Koninklijke Oude Harmo-

nie van Heusden, kortweg KOGH. Het pro-
jectielokaal werd een stockageruimte. 

De naam ‘Ten Berg’ komt uit de familienaam 
van de eigenaar van het gebouw, die naast 
voorzitter van de KOGH en meer dan 40 jaar 
burgemeester van Heusden was.
Vanaf 1987 neemt Christiaan De Looze, pen-
ningmeester van de Oude Gemeenteharmo-
nie, het initiatief om de repetitieruimte ‘Zaal 
ten Berg’ in beheer te nemen.

Heden januari 2023 is de zaal nog steeds het 
repetitielokaal van de Harmonie Kogh.

Louis Gevaert

Foto: Louis Gevaert
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Niet alleen om kosten te besparen, maar 
ook om dat de bestaande armaturen niet 
meer te krijgen waren in de handel. “Het 
telkens vervangen van defecte armaturen 
was bovendien heel arbeidsintensief ge-
worden”, vertelt voorzitter Raymond Roels 
van de Kerkfabriek. “Het was al niet sim-
pel om via een steile trap zich te begeven 
naar de zoldering van de kerk, laat staan 
dat men ook nog over de gewelven moest 
kruipen om de armaturen neer te laten. 
Bovendien moest men hiervoor zelfs met 
minstens twee personen zijn, en de halo-
geenlampen veroorzaakten ook veel hit-
te waardoor het omliggende plafond sterk 
vervuilde raakte. Kortom we hebben dan 
maar beslist om voor een adequate oplos-
sing te gaan en eens te luisteren bij onze 
collega’s van de H.Kruiskerk in Heusden, 

Knappe ledverlichting in kerk O.L.Vr. ter Sneeuw
De ruim vijftig jaar oude halogeenverlichting in de dorpskerk van 
Destelbergen, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw was 
dringend aan vervanging toe. 

en trokken zelfs naar de kerk van Bassevel-
de om te vergelijken. Het bezoek aan de 
kerk met de nodige uitleg was voor ons 
zeer verrijkend. We zijn bij hetzelfde stu-
diebureau, Istema NV gaan aankloppen 
voor een voorstel”, verduidelijkt de voor-
zitter.
Uiteindelijk werd een overeenkomst be-
reikt met de firma Verstuyft-Lanssens uit 
Aalter die dan ook de opdracht hebben 
gekregen. “We opteerden voor ledverlich-
ting, wat het elektriciteitsverbruik gevoelig 
naar beneden zal halen, want ledverlich-
ting in vergelijking met halogeenspots dat 
betekent tien keer minder stroom verbrui-
ken”, weet Raymond Roels. “En dan is er 
nog de levensduur van de lampen, zo’n 
50.000 branduren, wat betekent dat we in 
de volgende twintig jaar geen enkele lamp 

zullen moeten vervangen. En omdat er 
nauwelijks warmte is zal ook het plafond 
na het herschilderen nauwelijks vervuild 
worden. De prijs van de ledlampen mag 
dan wel een kostenplaatje zijn, er is ook 
het voordeel van lampen te kunnen dim-
men en vooral de levensduur”.
We vernamen van de voorzitter dat ook 
de elektriciteitsinstallatie werd aangepast 
aan de wettelijke normen. In de toekomst 
kan er werk gemaakt van camerabewa-
king en automatisatie voor het openen en 
sluiten van de deur van de hoofdingang, 
want daarvoor is al bekabeling voorzien. 
Nu nog het schilderen van de kerk en het 
herstellen van barsten in het koor, iets wat 
gepland is tegen 2024.
De dorpskerk van Destelbergen is toege-
wijd aan Maria. De titel “ter Sneeuw” zou 
(volgens Wikipedia) te maken hebben met 
een Mariaverschijning die zich elders zou 
hebben voorgedaan in de vierde eeuw, 
tijdens het pontificaat van Paus Liberius, 
waardoor er eens uitzonderlijk sneeuw 
zou gevallen zijn op een dag in augustus. 
– (D.D.)

Een zicht op de mooie verlichting in de Onze-Lieve-Vrouw 
ter Sneeuwkerk in Destelbergen. (©G.T.)



50                              Nr. 129 - Januari 20239070

Het was overigens al van 2019 geleden 
dat er nog een Seniorenfeest was. Meest-
al met een of andere Vlaamse zanger of 
humorist. De jaren voordien was zelfs 
Laura Lynn ook al eens te gast. Een vol-
le zaal dus, en er waren ook residenten 
uit het WZC Kouterhof die met een bus-
je werden aangevoerd. De sfeer was pri-
ma, maar uiteindelijk bleek dat de zaal 
te klein was want dat sommigen senio-
ren nog geprobeerd hadden op het laat-
ste moment een kaartje te bemachtigen 
voor hét feest van het jaar. Eerste schepen 
Wim Raman was blij met de uitverkochte 
zaal toen hij de aanwezigen begroette, al 
sprak het programma met aangekondig-
de optredens van Garry Hager, Luc Caals 
en Thomas Julian ook wel tot de verbeel-
ding. Destelbergen-Heusden heeft moei-

Seniorenfeest alweer voltreffer met ruim driehonderd aanwezigen
Ruim twee jaar onderbreking door corona dat doet wat met senioren, 
want voor het Seniorenfeest op dinsdag 22 november in het Jeugd en 
Ontmoetingscentrum (JGC) aan de Koedreef kwamen maar liefst ruim 
driehonderd senioren opdagen. 

Enkele beelden van het Seniorenfeest in het JGC (©J.C.)

te nog inspanning gespaard om er bij de 
Seniorenfeesten werk van te maken. Dat 
was dus in het verleden zo en nu zeker, 
want Garry Hagger dat is een topzanger 
met een reeks schlagers achter zijn naam, 
en Luc Caals een Vlaamse lolbroek eerste 
klas, en accordeonist Julian Thomas zorg-
de ook wel met gekende deuntjes met-
een voor de nodige sfeer. Samen met de 
geurige koffie en koffiekoeken zorgde 
dat voor een leuke sfeer in het JGC.

Wim Raman zei dat het feest kaderde in 
de Vlaamse Seniorenweek. Telkens ergens 
eind november georganiseerd en dat de 
gemeente een hart heeft voor allerlei ac-
tiviteiten voor de senioren is gekend, als 
je weet dat in het Dienstencentrum De 
Reinaert dagelijks activiteiten plaatsvin-

den.  De schepen: “In het gemeentelijk 
informatieblad kunnen jullie er alles over 
lezen. Daarnaast zijn er ook de talrijke se-
niorenverenigingen die onze gemeente 
rijk is en is er ook het Adviesforum Oude-
renwelzijn dat na de coronaperiode her-
opgestart werd. In de komende weken 
zullen jullie hier zeker meer over verne-
men”. De eerste schepen dankte ook de 
dienst Vrije Tijd en de vele vrijwilligers 
van de gemeente voor een heel mooi en 
gevarieerd namiddagprogramma”.

En dan begon het pas met Julian Thomas 
die er meteen de sfeer inbracht op zijn ac-
cordeon. Deuntjes als ‘Hij speelde accor-
deon’, ‘Een ster’, ‘Lichtjes van de Schelde’ 
en vele andere werden meegezongen of 
beluisterd. Luc Caals bracht met zijn mop-
pen en verhalen de zaal aan het lachen 
zoals we dat van de Antwerpenaar ge-
woon zijn. En dan moest Garry Hagger 
nog zijn schlagers brengen, met als hoog-
tepunt zijn tophit “Het allermooiste”, 
“Lingerin’ On”, “This is the Moment” en 
nog een paar hits. Dat het een voltreffer 
werd staat buiten kijf. – (D.D.)

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
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De muzikanten van de Koninklijke Ou-
de Gemeente Harmonie uit Heusden 
hielden mogelijks voor het laatst hun 
jaarlijks feest in Ten Berg in de Tram-
straat. De KOGH is op zoek naar een 
gepaste locatie voor de toekomst en 
dat is geen simpele zoektocht. Maar het 
feest stond dit keer vooral in het teken 
van een uitzonderlijke gebeurtenis. De-
nis Ongenae (84) werd met de nodige 
egards gevierd omwille van 75 jaar mu-

Muzikanten KOGH gevierd met uitschieter voor Denis Ongenae
zikant. Denis mag er dan wel mee stop-
pen, hij heeft een groot deel van zijn 
leven trouw meegewerkt aan de popu-
lariteit van de harmonie. Om die reden 
werd hij door burgemeester Sierens 
niet alleen een ereteken opgespeld, hij 
kreeg ook een mooi fotoboek over zijn 
lange muzikale loopbaan bij de KOGH. 
Je moet al ver zoeken om een muzikant 
te vinden die gedurende 75 jaar mee-
draait bij dezelfde muziekvereniging.

En blijkbaar zit het wat in de fami-
lie, want Denis zijn zus, Francine On-
genae (80) is inmiddels ook al 70 jaar 
muzikant. Dat kan dus tellen. Voorzit-
ter André De Groote kreeg de eer om 
de andere muzikanten te huldigen die 
daarvoor in aanmerking kwamen: Véro-
nique Rowies (34) voor 5 jaar bestuurs-
lid, David De Wilde (34) voor 5 Jaar 
muzikant, Jan Van Herzele (47) - 35 jaar 
muzikant, Gaston De Belder (69) 60 jaar 
muzikant en Francine Ongenae (80) dus 
70 jaar muzikant. Zij kregen hun erete-
ken opgespeld door de aanwezige sche-
penen Wim Raman, Filip Demeyer, Koen 
Van Hende, Michael Vercruyssen en Eva 
Rombaut. – (D.D.)

Kersvers voorzitter 
De Groote 
samen met de 
uitzonderlijke 
muzikant Denis 
Ongenae.

Op de foto voorzitter André De Groote, Burgemeester Elsie 
Sierens, Schepen Wim Raman, Erevoorzitter Johan de Lophem, 
Jan Van Herzele, Gaston De Belder, Schepen Filip Demeyer, Denis 
Ongenae, Francine Ongenae, Schepen Michaël Vercruyssen, 
Schepen Eva Rombaut, Véronique Rowies, Schepen Koen Van 
Hende en secretaris Luc Vandenbruaene. (©KOGH)
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De 24-jarige vertegenwoordigster en 
salesverantwoordelijke bij DHL Char-
lotte Van Den Berghe, is één van de 
32 kandidaten die meedingt voor het 
kroontje van Miss België 2023 in De 
Panne, en om Chayenne van Aarle op te 

Charlotte Van Den Berghe
is kandidate Miss België

volgen. Charlotte is inwoonster van 
Heusden en geraakte vlot door de 
vorige verkiezingen waarin ongeveer 
tweehonderd meisjes deelnamen aan 
de prelims. Ze is fan van de Buffalo’s. 
Charlotte werd uiteindelijk gekozen 
voor de finale en mocht eind novem-
ber begin december ook mee naar 
het Baron Resort in Sharm-El-Sheikh 
(Egypte) waar de meeste fotoshoots 
en interviews plaatsvinden. Char-
lotte werd in de verkiezing van miss 
Oost-Vlaanderen eerste eredame na 
Blendina Sejfija, maar dat zegt niks 
over haar eventuele kansen in de fi-
nale die in Plopsaland  De Panne door 
gaat op 11 februari 2023. Je kan op 
haar stemmen via 6665 met de bood-
schap MB 04.
Destelbergen had in het verleden al 
enkele figuren die het tot Miss Bel-
gië hebben gebracht zoals Annelien 
Coorevits. Rani De Coninck en Eveline 
Hoste werden Miss Belgian Beauty. 
Axandre Van den Hende en Gaëlle 
Debruyne waren de andere meisjes 
die de laatste jaren ook tot in de na-
tionale finale geraakten. – (D.D.)

Meer wagens >>

€ 17.250 Incl BTW

Opel
Corsa-F
21.050
06/2021
1.2 benzine 

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 17.500 Incl BTW

Opel
Corsa-F 
18.960
06/2021
1.2 benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 17.600 Incl BTW

Opel
Corsa-F
11.982
09/2021
1.2 benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 16.900  Incl BTW

Opel
Corsa-F
15.000 
09/2021 
1.2 benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 19.500 Incl BTW

Opel
Corsa-F  AT
27.010
08/2021
1.2T benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 20.700Incl BTW

Opel
Crossland 
37.495
02/2021
1.2T benzine

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

€ 26.750 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Grandland AT 
25.980
04/2021
1.2T benzine

€ 17.900 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Astra 5d
44.437
07/2021
1.2T benzine

€ 33.850 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Grandland AT
511
07/2022
1.2T benzine

€ 26.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Grandland
28.290
12/2020
1.2T benzine

€ 30.990 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

Opel
Grandland
509 
02/2022
1.2T benzine

€ 37.495 Incl BTW

Merk
Model
Km stand
Bouwjaar
Motor 

SsangYong
Musso
85
07/2022
2.2T diesel

www.garagevanacker.be

Van Acker
Lochristi - 09 355 82 34 - Lokeren - 09 342 83 10

Garage - Carrosserie

Ons aanbod SPOTICAR tweedehandswagens

Walter De Buck: 
zanger en kunstenaar
Op 29 november 2014 overleed Luc De Vos, 
schalks Gorky/Gorki-icoon, op veel te jonge 
leeftijd.  Dat veroorzaakte een schokgolf 
in Gent en ver daarbuiten;  toén bleek pas 
echt hoe geliefd deze gentenaar wel was.  
Minder uitgesproken ging het eraan toe 
iets meer dan drie weken later, toen Wal-
ter De Buck op zijn beurt kwam te sterven, 
tachtig jaar oud, maar hij was een even ico-
nisch figuur, en al even geliefd.  Alle gente-
naars, jong en oud, bleven verweesd achter, 
omdat deze authentieke volkszangers elk 
op hun geheel eigen wijze onlosmake-
lijk met Gent en de Gentse Feesten waren 
verbonden, en beiden waren ook gewoon 
steengoede muzikanten.  Met Kurt Burgel-
man (van o.a. Biezebaaze) hebben we ge-
lukkig een waardige opvolger.  Walter De 
Buck was 28 jaar oud toen Luc De Vos werd 
geboren, en hij had destijds een master-
plan in zijn hoofd : hij wou en zou de Gent-
se Feesten, die na de tweede wereldoorlog 
waren doodgebloed, nieuw leven inbla-
zen.  Eerst kleinschalig, maar de timing, 
eind jaren zestig, was perfect ;  dat geldt 
ook voor het decor (’t pleintje aan Sint-Ja-
cobs, en al gauw  de hele historische bin-
nenstad).  WDB was feitelijk een veelzijdig 
kunstenaar, én een sociaal geëngageerde 
dromer; Gentse tegenhanger van Wan-
nes Van De Velde en Willem Vermandere.  
Zijn bekendste hits zijn uiteraard ’t Vlieger-
ke’ en ‘In mijn stroatse …’,  maar zijn mis-
schien wel meest onderschatte nummer is 
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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

naar ons gevoel ‘‘k Zou Zo Gere Wille Leve’ 
-  spreek het als volgt uit : ‘k Soe zu gere 
wille leve.  We omschrijven dit lied nog het 
best als een ludieke protestsong, druipend 
van gezonde naïviteit als tegengif voor cy-
nisch imperialisme (b.v.). Het is bovendien 
een waar kippenvelnummer, wegens de 
beklijvende tekst en vooral de meeslepen-
de melodie.  Opnieuw en blijvend actueel, 
tijdloos (we kunnen er weer niet omheen)  
– met in ons achterhoofd: oorlog in Europa 
en elders;  moderne slavernij in functie van 
het grote geld; met de voeten getreden 
mensenrechten; klimaatzorgen, enz. Indien 
gecoverd in diverse talen zou dit nummer 
mondiaal iets kunnen betekenen voor deze 
geflipte aardbol.  In elk geval heeft hij zijn 
eigen ‘Imagine’ (John Lennon) geschreven, 
op eigenzinnige wijze.  In al zijn beschei-
denheid hield WDB het bij het Gents, trap-
te het nummer langs zijn neus weg af met 
een typisch Gentse uitspraak en maakte 
er een nostalgisch volkslied van.  Oordeel 
zelf… Heb je het op elpee of CD,  draai het 
dan grijs,  want ’t es echt vrie wès !  En ook 
WIJS ! Digitaal beluisteren kan ook, vanei-
gens. Kippenvel ? Dasseekersda !

Henry Trebellac

Officiële titel : ‘k Zou Zo Gere Wille Leve’
(’t es zu leutig ammal tuupe)
‘k soe zu gere wille leve / in ne wereld zong-
der oat / zongder macht en zongder streve 
/ woar da’t al vanzelve goat / ‘k soe zu ge-
re wille leve / in ne wereld zongder pijne 
/ woar da’t iedereen al kan geve / en da ’t 
giestig es te zijn // ‘k soe zu gere wille leve 
/ in ne wereld zongder geld / da de nie van 
schrik moet beve / veur nen oorlog en ge-
weld / ‘k soe zu gere wille leve / in ne we-
reld zongder doel / woar gerekend wordt 
mee schreefkes / gien bankiers en gienen 
boel // ‘k soe zu gere wille leve / in ne we-
reld zongder wirk / woar dad alles goat al 
spelend / da de ’t wirke nie en mirkt / ‘k soe 
zu gere wille leve / in ne wereld zongder 
schrik / oe da’t soe zijn, ’t es om ’t even / ze-
ker beter, da wete kik // ‘k soe zu gere gelek 
de bume / stoan mee wurtels in de groengd 
/ en mijn takken noar ommuge / en gien 
woord in mijne mongd / ‘k soe zu gere keu-
ne vliege / gelek ne veugel in de lucht / 
zachtses op de wolke wiege / gien lawet, 
zelfs giene zucht // ‘k soe zu gere, ‘k soe zu 
gere / ‘k soe van alles wille doen / schune 
luchtkastiele bèwe / en toengs sloape tot 
de noen / ‘k soe zu vele wille geve / veur ne 
wereld mee veel groen / woar nog veugels 
keune leve / en mijn liedses nie vandoen
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We hebben er nu gezien die tot vier 
keer op het podium kwamen, want als 
je kampioen bent in 2020, 2021 en ook 
nog eens laureaat van 2022, en tussen-
door misschien naast een Vlaamse ook 
nog een nationale titel binnenhaalde, 
of in clubverband, deelde je duidelijk 
meermaals in de prijzen. Het is een ge-
volg van het telkens verplicht afgelasten 
van de vorige huldigingen. Het is ook 
geen kritiek want anders zijn die kampi-
oenenvieringen er ook, maar dan meer 
gespreid in de tijd. En dat onze gemeen-
te veel sportkampioenen telt is ook wel 
een feit. Er zijn overigens ook wel enke-
le clubs die qua ledental en bijhorende 
werking tot de top van Vlaanderen be-
horen, zoals Tennisclub Racso en Turn-
club Athena, en neem er maar Dance 
Revolution bij en dan zijn er nog twee 
echt flink actieve voetbalclubs, wat pe-
tanqueclubs en een rits topsporters die 
als voorbeeld gelden.
Onze dank gaat dus ook uit naar de 
Sportdienst van Destelbergen die alles 
secuur heeft bijgehouden, want ook dat 
was allicht geen gemakkelijke opgave 
als we spreken over drie opeenvolgen-
de jaren.
De kampioenenhulde zorgde dit keer 
dus dat het JGC tot in de nok was gevuld, 
en dat kon je buiten aan de parking zien 
waar geen plaatsje onbenut bleef. De 
viering mocht er ook zijn, opnieuw zorg-
de speaker Niko De Muyter dat alles vlot 

Julie Rumes, Olivier Deschacht, U9 KFCH,
Iljo Keisse en Imke Vervaet laureaten…

Na drie jaar zijn er wel veel sportkampioenen!
Door de covidepidemie was het drie jaar geleden dat er nog een 
huldiging was van de sportkampioenen in het JGC in Destelbergen, en 
dat gaf nu bij de hervatting wel een massa kampioenen. Een overzicht…

verliep, er was zelfs door de Sportdienst 
een videoverbinding gemaakt met het 
Turkse Belek om sportvrouw van het jaar 
Imke Vervaet (200 m. atletiek) te inter-
viewen, want die was daar op stage in 
functie van de Olympische Spelen in Pa-
rijs (2024). De hele viering werd knap in 
elkaar gestoken met de traditionele toe-
spraken van sportschepen Filip Demeyer 
en Geert De Leenheer, voorzitter van het 
adviesforum sportbeleving. Tussendoor 
zorgden teams van Dance Revoltion en 
van Balletschool An Van Den Broeck voor 
een knap intermezzo. Vooral die laatste 
groep kreeg veel succes, want het was 
een innovatie inzake ballet.
Alle kampioenen opsommen zou echt 
te veel plaats innemen, maar we willen 
graag de uitschieters eens vernoemen, 
omdat de kampioenen van TC Racso en 
Athena al eens eerder in Wegwijs staan. 
Maar dat was nog nooit het geval met 
BBC Hotshots Basketbal, provinciaal 
kampioen in 3e provinciale in 2022 en nu 
actief in 2e provinciale o.l.v. coaches Jel-
le Verspurten en Pieter Rossey. Duidelijk 
een vriendenploeg, wat vooral bleek aan 
het enthousiasme op het podium. Volg-
de dan een rijtje kampioenen uit Acro-
gym met Lene en Julia Vanden Berghe 
en Yelina Verkercke, en met Saar Fran-
ceus, Enna Bonnaerens en Jade Flore. 
Inzake Tumbling waren er titels voor Eli-
sabeth Decruw, Noor Vercruysse, Matthi-
as De Moor en Alice Vermeulen.
De gemeente telt ook enkele talentrij-
ke motorcrossers met de jonge Jeremy 
De Kerpel, Ryan Dult en Kenny Dult. In 
atletiek waren titels weggelegd voor 
Chantal Duvivier, Marie Van Den Bus-
sche, Luka Afschrift en Noah Vanhee (al-
len van Stax). Ook in het zeilen waren er 
winnaars: Maurice de Beukelaar en Da-
mien Steyaert. En er was een heel rijtje 
kampioenen in acrogym of tumbling bij 
Athena, en bij Dansschool Dance-Revolu-
tion voor Urban Dance. Andere uitschie-
ters een nationale titel voor Nicky Kockx 

en Jules Vermassen (petanque Triplet of 
Double met KP Mistral). Internationale 
eer was weggelegd voor schermer Lars 
Toch en Obstacle running met Ibtisam 
Gardabou.
En dan volgden de ploegen die ofwel 
provinciaal of nationaal kampioen wer-
den met vooral tennissers van TC Racso, 
maar ook KP Mistral Petanque en de U9 
van KFC Heusden dat de Vlaamse finale 
van de Jeugdcup won. Ook Urban Base 
Dance Studio haalde in hip hop wat titels 
binnen, wat ook het demo- en wedstrijd-
team deden. Zelfs de Projectgroep van 
ruitervereniging Javaro viel in de prijzen, 
net als enkele individuele spelers van TC 
Racso die hoog scoorden op de rankin-
gen zoals Benoit Torcq.
Individuele titels van sportvrouw of 
-man van het jaar gingen naar Imke Ver-
vaet en Iljo Keisse, terwijl de U9 van KFC 
Heusden ploeg van het jaar werd. De 
Lifetime achievement award bij de vrou-
wen ging naar ex-volleybalspeelster Julie 
Rumes (Asterix Kieldrecht, VDK Gent en 
Linea Medica Roma, Burro Virgilio Gab-
biole Curatone en RC Villebon als teams) 
en Olivier Deschacht (voetballer bij An-
derlecht, Lokeren, Zulte-Waregem en 
nu trainer van de nationale beloften). – 
(D.D.)
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We staan even stil bij de oorlog in Ukraine op dit nieuwjaarsconcert 
van het Trio Les Misérables. De muzikanten komen respectievelijk 
uit Ukraine, Rusland en Destelbergen. In de muziek is geen oor-
log. De groten der aarde beslissen van een oorlog te voeren. We 
spreken van aanvallers en verdedigers. Honderdduizenden mensen 
sterven langs beide zijden. Hebben zij dit gevraagd ? Hadden zij de 
wens om te sterven ? Was het hun wil om ten strijde te trekken? 
NEEN ! Menselijk leed aan beide zijden. Dat doen pijn verschrik-
kelijk pijn.
Om reden van de vele vluchtelingen van Ukraine in Gent gaan we 
een benefit concert houden als nieuwjaarsconcert met Destelber-
gen Classics in de hoop en met de wens dat de oorlog snel stopt.
U kan dit initiatief steunen door tickets te kopen in voorverkoop 20 
euro/ticket. Alles wat U meer betaald gaat naar Ukraine. U kan ook 
een donatie doen voor en na het concert in de kerk zelf.

Het trio Les Misérables brengt:
· Seizoenen van Antonio Vivaldi
· Seizoenen van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
· Seizoenen van Astor Piazzolla

Link tickets en donaties:
https://www.tickettailor.com/events/pbsworldwidebv/808701

MEZZOS RICHT IN:
“In music, there is now war!”

29 JANUARI 2023 – 15 UUR (deuren 14u30)
Onze Lieve Vrouw Ter Sneeuwkerk, Destelbergen
Tickets in vvk: 20 euro, aan de ingang: 25 euro

LES MISÉRABLES
Deze Gentse muzikanten  gaan in de voetsporen van Franz 
Schubert, Vincent van Gogh, Georges Bizet na zijn première 
van de opera Carmen, Franz Kafka, Salvador Dali, Mondellia-
ni, Bébé Alexandru Nastasoiu en nog vele anderen in de lange 
rij van vénérables misérables…

GULZHAINA KYDYROVA, CELLO
MIKHAIL BEZVERKHNI
ANASTASIA KOZHUSHKO
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Welkom op de 

openpeuterklasdag 
Vrije Basisschool Pius X 

 

ZATERDAG 4 februari 2023          10-12u  
 

Doorlopend rondleidingen (*)  
en snuffelen in de peuterklas! 

 

Inschrijvingen geboortejaar 2021 
met aanmelding: zie schoolwebsite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info? 
www.basisschoolpiusx.be 

Basisschool Pius X | Facebook 
 09/228 36 69 

(*) Rondleidingen zijn ook steeds mogelijk op afspraak 

Bredenakkerstraat 31, 9070 Destelbergen     
   

Reserveer je plaatsje: directie.piusx@ksdh.be 
 

WE

SALES

Aphrodite
www.lingerieaphrodite.be

Solden vanaf 
dinsdag 3 januari

Dendermondsesteenweg 353 
9040 St-Amandsberg

Lingerie
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Praatcafé Nenuphar
Dendermondesteenweg 670 - Destelbergen

Info: 0479-73 15 48

NIEUWJAARDAG:
OPEN OM 16 UUR

Wij zorgen voor enkele hapjes!

BIJ KELLY EN BENNY
Ook open zondagnamiddag! Woensdag gesloten

VAN EENAEME
DAKWERKEN 

-Specialiteit:
• platte daken
• dakgoten
• ook voor kleine
   herstellingen

INFO:  +32 0486 255 929
vaneenaeme-fonteyn@telenet.be

ZONDAG 22 JANUARI 2023 - vanaf 9u30
CLUBHUIS PIUS X,
Bredenakkerstraat 27, Destelbergen

TOAST LITERAIR !!!
Van harte uitgenodigd om het nieuwe 

jaar in te zetten met EEN 
HEERLIJK ÉN GEZOND  ÉN 
UITGEBREID ONTBIJT, ui-
teraard vooraf gegaan 
door een fris bubbel-
glaasje of fruitsap. Tus-
sendoor mogen we je 
een rasechte verteller 
uit Destelbergen voor-
stellen: TOM VAN OU-
TRYVE. Een gedreven 
woordkunstenaar, waar-
van we zeker zijn dat 

hij ons allemaal kan boeien en ontroeren 
met prachtige verhalen, die iets met… 
SMAAK  te doen hebben.  
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 (secretariaat) 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 deelnemer(s)
Let op: Aantal plaatsen is beperkt! 

DAVIDSFONDS…
Davidsfonds maakt op een unieke manier 
van Vlaanderen en Brussel een warme, 
leergierige, trotse... plek, dankzij het be-
leven en delen van diverse vormen van 
cultuur. Wil je  in 2023 Davidsfonds steu-
nen om dat doel werkelijkheid te maken? 
Met jouw lidmaatschapsbijdrage bouwen 
we samen aan cultuurbeleving in Vlaan-
deren en Brussel.

HOE WORD JE LID? 
Vraag je Davidsfonds-lidkaart aan!
Voor 29 euro ben je een jaar lang lid van 
Davidsfonds en geniet je van alle leden-
voordelen, zoals een korting van 10% op 
boeken en cd’s uit onze webwinkel. Ga 
naar www.davidsfonds.be  en vul je gege-
vens in. Eenvoudig en snel! Je kan natuur-
lijk ook terecht bij info@dfdestelbergen 
of tel. nr 09 228 80 29 (Tony Criel)  of 09 
328 37 59 (secretariaat) en wij doen het 
voor jou. 
5 euro van je lidmaatschap gaat naar je 
lokale afdeling. Bijkomend schenk je met 
elk boek dat je als lid koopt in de webwin-
kel 1 euro aan je Davidsfonds-afdeling. Zo 
geef je mee zuurstof voor de uitbouw van 
de plaatselijke werking en activiteiten. 
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Maandag gesloten
Dinsdag 17-21 uur
Woensdag 11u30-13u30 en 17u-21u

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

Tussen 2020 en 2021 was de stijging am-
per 2%, en in de periode 2019-2020 ste-
gen de prijzen gemiddeld zelfs maar 
met 1%. Als we alles optellen dan steeg 
de verkoopprijs voor het deel van De-
stelbergen tussen 2017 en 2022 (vijf jaar 
dus) met maar liefst 29%. Als we de cij-
fers raadplegen voor de hele gemeente 
Destelbergen, dus Heusden inbegrepen 
is die stijging maar 22%, met een piek 
tussen 2021 en 2022 van 10%, en nog 
eens 7% in het eerste coronajaar 2020-
2021. Het verschil heeft duidelijk te ma-
ken met de ligging en bereikbaarheid 
denken we, al kunnen daar zeker ande-
re factoren in meespelen.
Heel opmerkbaar is de grote stijging 
voor de appartementen die tussen 2019 
en 2020 met maar liefst 37% steeg, en 
inmiddels tussen 2020 en 2022 al een da-
ling onderging van 15%. Vermoedelijk 

Prijs voor verkoop huizen is in Destelbergen met 23% gestegen
Er doen allerlei geruchten de ronde over de stijging en daling 
van vastgoedprijzen in onze gemeente. De echte cijfers, 
gemiddelden dan, kan je vinden op de Vastgoedbarometer van 
notaris.be en daaruit blijkt dat de prijzen van de huizen het 
laatste jaar gestegen zijn met een gemiddelde van maar liefst 
23% in deelgemeente Destelbergen.

speelde hier het tijdelijke grotere aan-
bod een rol, want in de bewuste perio-
de werden nogal wat appartementen te 
koop aangeboden, dat was in de periode 
2019 en 2020 duidelijk minder het geval 
waardoor prijzen de hooge inschoten. 
Nu is het zelfs zo dat er voor Heusden 
(2022) inzake appartementen te weinig 
aanbiedingen of verkopen waren om 
een overzicht te krijgen. De prijzen voor 
huizen in Destelbergen staan nu op een 
gemiddelde van 437.520 euro, in Heus-
den is dat nog 400.874 euro. Voor ap-
partementen kwamen we uit op 327.706 
voor de hele gemeente Destelbergen, 
voor deelgemeente Heusden ontbreken 
die. Dat zijn vermoedelijk prijzen van 
voor de ingezette daling tussen 2021 en 
2022. Voor de huizen is de gemiddelde 
verkoopprijs in Heusden 416.673 euro 
en dus in stijgende lijn.

Een overzicht van de evolutie in de laatste vijf jaar voor huizen en appartementen. 
(©Vastgoedbarometer notaris.be)

De gemiddelde verkoopprijs van appar-
tementen in Destelbergen is wel duide-
lijk lager, nl. 327.706. Er is duidelijk een 
verschil met de grote appartementen 
aan de Schelde in de Scheldelaan (Dura-
brik), die vaak qua oppervlakte en terras 
andere afmetingen hebben dan de ge-
wone appartementen op andere plaat-
sen in Destelbergen of Heusden. De 
ligging speelt hier duidelijk wel een rol, 
maar dat kan je niet terugvinden in het 
overzicht. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit 
de mediaan verkoopprijs voor huizen 
in Destelbergen die 401.004 bedraagt, 
daar waar het gemiddelde neerkomt op 
437.520 euro. 
Als we vergelijken met Gent, apparte-
menten gemiddelde 309.859 en huizen 
370.653, of nog dichterbij deelgemeen-
te Sint-Amandsberg waar je voor een 
appartement maar 276.870 of een huis 
381.508 euro moet betalen als gemid-
delde. In Lochristi zijn die prijzen voor 
huizen al opgelopen tot 429.116 euro, 
en in Laarne 427.325 euro. In beide ge-
meenten zijn er voor appartementen 
(omwille van te weinig vergelijkingen) 
niet eens noteringen. Dat zou er kun-
nen op duiden dat er daar dus (tijdelijk) 
weinig appartementen in de aanbieding 
zitten. – (D.D.)
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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

AlphaStringDuo
bracht concert in dorpskerk
om nieuwe cd te promoten
Op de voorlaatste zondag van november 
was er een uniek concert in de kerk van 
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw, de dorps-
kerk van Destelbergen. Niemand minder 
dan de 75-jarige Mikhail Bezverkhni, ooit 
de eerste prijs in de Koningin Elisabeth-
wedstrijd op viool en cello, en Gulzhaina 
Kydyrova uit Destelbergen, beide uit Ka-
zakhstan, gaven er voor een select pu-
bliek een uitmuntend concert. Bedoeling 
was ook hun gezamenlijke CD aan het pu-
bliek voor te stellen. Het werd een goed 
gevuld programma met een publiek dat 
enthousiast kwam luisteren naar het Alp-
haStringDuo. De kerk is overigens ideaal 
voor vioolmuziek.

Op het programma stonden echt wel mu-
ziekjuweeltjes: Astor Piazzolla Oblivion, 
een Sonate voor 2 cello’s van Marcello 
Benedetto in F majeur. Ook het Kazachse 
volkslied werd op viool en cello gebracht, 
voorts een aria van Johan Sebastian Bach 
en tot slot ‘ständchen’ van Franz Schu-
bert. Het duo genoot van het applaus van 
de aanwezigen. Wij vernamen dat de Mu-
ziekschool Mezzos vzw uit Gent met de 
concertreeks de klassieke muziek wil pro-
moten in Destelbergen. Celliste Gulzhai-
na Kydyrova was niet aan haar proefstuk 
toe in de dorpskerk, eerder had ze er al 
opgetreden in een andere samenstelling, 
maar ook met Bezverkhni. Deze laatste is 
ook gekend voor zijn actie in de pre-coro-
naperiode om de Sint-Annakerk in Gent 
te vrijwaren van de omvorming tot een 
Delhaize. Gulzhaina Kydyrova was dan 
weer docent cello aan het conservatorium 
in Almaty en is nu inwoonster van Destel-
bergen. Ze kwam naar België in 2013 en 
begon een opleidingsinstituut onder de 
naam ‘Mezzos’ voor piano en cello. Van-
daag is dit de School voor Kunst & Muziek 
van Mezzos vzw met onder meer afdelin-
gen in Gent en Destelbergen. Samen stel-
den ze na hun concert de nieuwste cd ‘A 
living legend’ voor in de dorpskerk.

Wie een feestje wil geven en een uitmun-
tend duo violisten wil boeken voor een 
knap huiskamerconcert, kan het Alpha-
StringDuo boeken, en tevens de winnaar 
van de Koningin Elisabethwedstrijd in zijn 
of haar huiskamer of tuin bezig zien en 
horen, en kan bellen op gsm 0478/331.799 
of mailen naar mezzogent@telenet.be – 
(D.D.)

Bezverkhni en Gulzhaina 
genoten van het applaus in de 
Destelbergense kerk. (D.D.)
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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”.   

Vijftig jaar huwelijksgeluk en de hele wereld gezien
Stein Degerlid en Lena-Kajsa Ohlsson, geboren Zweden uit de Wel-
lingstraat in Heusden,  vierden hun gouden huwelijksjubileum met 
een ontvangst in het gemeentehuis. Een opmerkelijk koppel dat 
elkaar in 1970 leerde kennen in Zweden via gemeenschappelijke 
vrienden. Stein werkte er voor Volvo en maakte duidelijk indruk 
op Lena-Kajsa, want toen ze beiden afzonderlijk naar Parijs ver-
huisden, Stein in opdracht van Volvo vrachtwagens en Lena met 
de kleine Helena en Maria, leerden ze elkaar nog beter kennen. Ze 
woonden toen in een klein appartement in Versailles, iets buiten 
Parijs.

Op een avondwandeling in de lichtstad vroeg Stein Lena-Kajsa ten 
huwelijk op de trappen van de Notre-Dame. Een jaar later, op 15 
december 1972, huwden ze voor de Zweedse ambassade in Parijs. 
Nog geen maand later verhuisden ze met hun vieren naar Gent, 
waar nog twee kinderen bijkwamen. Meer dan 25 jaar later vormde 
het koppel het centrale aanspreekpunt van de “Zweedse kolonie” 
in Gent. Jaarlijks organiseerden ze het Luciafeest en het Midzo-
merfeest bij hen thuis. Vakanties werden in Zweden doorgebracht, 
maar in de jaren ’90 toen ze verhuisden naar Heusden werden de 
Europese reizen vervangen door wereldreizen, waarbij ze de V.S., 
Hawaii, Peru, Mexico, China, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten 
verkenden. Ondertussen wonen ze al meer dan 30 jaar in Heusden 
en hebben ze naast vier kinderen ook al elf kleinkinderen. – (D.D.) 

JUBILEA

Diamanten huwelijksjubileum Poelman-Van Damme
Schepen Koen Van Hende, samen met eerste-schepen Raman en 
mobiliteitsschepen Vercruyssen mochten in het gemeentehuis, het 
diamanten huwelijkspaar Adriën Poelman-Simonne Van Damme 
uit de Palingstraat in Destelbergen ontvangen. Het koppel huwde 
op 15 december 1962 in Laarne, na een vrijage die eerder begon in 
het Beerveldse Feestpaleis. Het jonge paar nam de eerste drie jaar 
toe met de kinderen Claudine en Danny. Vier jaar later verhuisde 
het echtpaar naar de Palingstraat in Destelbergen waar ze een 
boerderij hadden. Daar kwamen ook nog de kinderen Kathleen, 
Kathy en Alain het gezin verrijken. Terwijl Simonne voor de boer-
derij en de kroost zorgde, rijdt Adriën ook rond met “den beer”, 
een mannelijk varken dat voor navolging moet zorgen. In de jaren 
’70 stapte het gezin over op de teelt van begonia’s en Gloxinia’s. 
Hard werk want op het einde van het seizoen moest er vaak hulp 
komen om de bollen te rooien, maar dat draaide altijd uit in een 
feestje. Later werd overgeschakeld op opgemaakte plantenscha-
len, Danny en Claudine zorgden er voor dat ook dit een succes 
werd. De jongste, Alain dus, zorgde samen met Saskia dat de zaak 
nog verder werd uitgebouwd, die nu tot ver buiten de gemeente-
grenzen bekend is omwille van de kwaliteit van de planten. 

De jubilarissen mogen fier terugkijken op de voorbije zestig jaar en 
een mooi gezin dat naast vijf kinderen, ook al negen klein- en vier 
achterkleinkinderen telt. Er is ook een viergeslacht met Adriën, 
Danny, Tim en Briek. Uiteraard kregen ze de gebruikelijke geschen-
ken van het gemeentebestuur. – (D.D.)



Nr. 129 - Januari 2023                            619070

 

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

 
 

 

 

 

 

 

Adviesrapport bedrijfsoverdracht familiaal 

Apotheek Careels (Greta) 

 

 

 
 

Datum: 27/02/2018 

Projectnummer: 2017KMO165597 
Registratienummer dienstverlener: DV.A219689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

VZW Parochiale Werken O.L.Vrouw ter 
Sneeuw vierde eeuwfeest
Zondag 18 december vierde de v.z.w. Parochiale Werken 
van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw haar 
eeuwfeest. De v.z.w. werd precies honderd jaar geleden, 
op 18 december 1922,  door de toenmalige pastoor Van 
der Wee en enkele kloosterzusters van Sint-Vincentius 
à Paulo van Gijzegem (die actief waren in het rusthuis) 
gesticht.  De bedoeling was de katholieke scholen en 
de parochiale verenigingen te ondersteunen. Daarvoor 
beheerde v.z.w. o.a. de patronaatzaal (de voorloper van 
de Berghine) en enkele schoolgebouwen. 

In de loop van de voorbije honderd jaar is de v.z.w. uiteraard ge-
evolueerd, maar fundamenteel is de missie dezelfde gebleven, na-
melijk dienstverlening aan de verenigingen en ondersteunen van het 
plaatselijk vrij onderwijs. Om dit doel te realiseren beheert de v.z.w. 
momenteel Domus, heeft ze de wijkschool Haenhout in erfpacht ge-
geven aan de lagere school en is ze bouwheer van het Chirogebouw.  
Bestuurslid Godelieve Roels: “Concreet houdt de vzw zich vandaag 
hoofdzakelijk bezig met het beheer van Domus dat dienstdoet als 
parochiesecretariaat en aan verenigingen gelegenheid geeft om te 
vergaderen en activiteiten te organiseren en dit aan zeer democrati-
sche prijs. Voorts het beheer van Bergenkruis sinds het in 2003 door 
de vroegere eigenaar (Vrienden van het Kruis van de paters Jezuïeten 
uit Gent) werd overgedragen aan onze vzw. Omdat Bergenkruis een 
beschermd erfgoed is, werken we samen met Monumentenwacht om 
ons te adviseren bij het onderhoud en herstellingen”.
 
Gebouwen beheren kost geld?
Godelieve Roels: “Met het jaarlijks Domusfeest (de vroegere Paro-
chiefeesten) probeert de vzw iets over te hebben om de kosten voor 
de uitbating van Domus en van Bergenkruis te dekken”. 

Wie zijn de leden van de vzw? 
Godelieve Roels opnieuw: “Dat zijn vertegenwoordigers van vnl. 
de parochiale verenigingen en geïnteresseerde privépersonen. 
Momenteel zijn zeven daarvan bestuurders, zij beheren de vzw. 
Dit zijn Guido Thomas, Rony Geers, Lieve Roels, André Vertriest, 
Annie Van de Vyvere, Michel De Buck en Hugo Ryckaert.  Daar-
naast worden op de volgende algemene vergadering ook Patricia 
Van Laere en Adriën De Jaegher voorgedragen als bestuurder. Het 
bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit 
aan de leden over de werking van het voorbije jaar en over de 
financiële situatie. Daarnaast zijn er uiteraard nog tal van vrijwil-
ligers die zich inzetten voor de vzw”. 

Als dank aan alle betrokkenen van nu en van toen, werden zij uit-
genodigd op het verjaardagsfeest van de vzw op zondag 18 de-
cember in de zaal Berghine. Dat ging gepaard met een receptie, 
toespraak en muziek. – (D.D.)

Je kan ook vorige edities van Wegwijs 
& Attentie digitaal raadplegen op onze 

website www.dewegwijs.be
onder de rubriek ‘archief’.

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 
tegenover 154 in 2019. Dat gaat over zowel professionele als amateur wijnboeren. In 
totaal werd in België maar liefst 587 hectaren gebruikt om wijn te verbouwen. Slechts 14 
producenten bezitten meer dan 10 hectaren grond.  Elk nummer van Wegwijs stellen we 
één wijn van Belgische terroir voor, die de wijnconsument zal toelaten zijn ecologische 
voetafdruk te verkleinen.

Wijndomein Carrijn Cuvée Wit Brut 2017 
Locatie:Wijndomein Carrijn, Brakelstraat 18, 9620 Zottegem, België
Provincie: Oost-Vlaanderen
Druivensoorten: Johanniter en Viognier
Gastronomie: aperitief, salades en visgerechten

Prijsindicatie: 20 euro (75 cl)

In 2008 maakte Willy Carrijn reeds fruitwijn en vier jaar later maakte 
hij de overstap naar de wijnbouw met het planten van 95 wijnstokken 
Johanniter en 25 Regent in de ommuurde tuin van 13 are achter zijn 
woning in de Brakelstraat 18 in Sint-Maria-Oudenhove. In 2013 werden nog eens 50 Sauvignon Gris 
en 200 Viognier bijgeplant en een jaar later 175 Chardonnay op 12 are in de Klemhoutstraat 118 in 
Erwetegem. In 2016 werden daar nog eens 400 wijnstokken Cabernet Cortis aangeplant en nog eens 
100 in 2020. In datzelfde jaar werd ook 25 Dornfelder en in 2021 25 Sauvignon Gris aangeplant. De 
totale aanplant bedraagt 1.095 wijnstokken. In mei 2024 staat te Elst het aanplanten van 4.000 wijn-
stokken van het in Irancy geconcentreerde blauwe druivenras César, een kruising van Pinot Noir en 
Argent, gepland. De grondsoort van de 3 wijngaarden is zand-leem met op 30 centimeter diepte leem. 

Voor Willy is Viognier het moeilijkst te verbouwen druivenras. “Viognier is gevoelig voor ziekten en ik wens niet 
te spuiten met fungicide, herbicides en zeker geen insecticides,” stelt Willy. “Viognier is de hel van de Noordelijke 
Rhône, maar nog noordelijk aangeplant. Raar maar waar, Viognier wordt in de hele wereld bijgeplant.”   
De Cuvée Wit Brut 2017, geproduceerd in augustus 2022, toont zich verfijnd na 48 maanden rijping sur lattes in 
de kelder. Het degorgeren gebeurde door Domaine du Chapitre in Nijvel. 

Wijndomein Carrijn Cuvée Wit Brut 2017 
Bij het uitschenken presenteert Wijndomein Carrijn Cuvée Wit Brut 2017, een assemblage van 90% van de in 2012 
aangeplante wijnstokken Johanniter en 10% van de in 2013 aangeplante 200 stokken Viognier, een mooie explosie 
in het glas met een stevige mousse, zeer fijne bubbels en een lichtgouden kleur met een stralende gouden schijn. 
In de open en zuivere neus ontwikkelen zich elegante aroma’s van gist, rijpe citrusvruchten (grapefruit, limoen), 
meloen en minerale hints met een mooie intensiteit. In de mond met een frisse aanzet, een stevig zuurgehalte en een 
gemiddeld alcoholgehalte: droog, verfijnd en fruitig (tropisch en steenfruit). Het verwerken van de wijn met rest-
suiker maakt de smaak vol en rond. In de middellange afdronk een klein bittertje, maar de frisheid blijft bewaard. 
Op dronk en te drinken binnen de 4 jaar aan een schenktemperatuur van 8-10°C als aperitief of als begeleider van 
fijne visgerechten. Van deze mousserende wijn werden 120 flessen geproduceerd.

Les Authentiques
Als eerste champagnehuis dat in 2021 gecerti-
ficeerd Vignerons Engagés is, zet Chassenay 
d’Arce Maison de Vignerons zich volledig 
in voor een milieuvriendelijke aanpak via het 
label Vignerons Engagés.  Op basis van veel-
eisende specificaties wordt het label elke 18 
maanden gecontroleerd door AFNOR. Het is ge-
baseerd op de ISO 26000-norm, een internationale re-
ferentie erkend door meer dan 100 landen voor duurzame 
ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men (MVO). Niet alleen wordt Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO) geïntegreerd, ook verschil-
lende acties die wijzen op de verdediging van het milieu. 
Deze filosofie heeft Chassenay d’Arce geleid tot de lan-
cering van dit nieuwe gamma. De Champagnes Origine 
en Audace 2014, 100% Pinot Noir, zijn gemaakt van bio-
logisch geteelde druiven. Dit is een esthetisch gedurfd 
assortiment dat de intrinsieke codes van Champagnewij-
nen uitdaagt voor een ecologisch verantwoorde ervaring. 
Overzichtelijke jaargangen, een ruwe materiaalkap, geen 
kraag, een enkel etiket gedrukt op gerecycleerd papier 
van natuurlijke vezels. De hoeveelheid papier die nodig 

is voor de verpakking is met 65% verminderd in 
vergelijking met een traditionele verpakking. De 

verpakking is verrijkt met een stof die volledig 
bestaat uit hennep die in de Aube-regio wordt 
geproduceerd. “De natuur cultiveren met de 
natuur, dat is onze geestesgesteldheid, eenvou-

dig en authentiek,” verwoorden de drie biolo-
gische wijnbouwers Valérie, Julien en Thierry dit 

experiment.

AB gecertifieerd
Vandaag is 7,3 hectare wijngaard biologisch gecertifi-
ceerd en drie wijnboeren zijn op eigen 
initiatief bij dit proces betrokken.  Deze 
100% biologische Pinot Noir-cuvée 
is het resultaat van een nauwe samen-
werking tussen de wijnbouwers en hun 
coöperatie, die samen streven naar het 
grootst mogelijke respect voor het mi-
lieu. In 2013 was het eerste productiejaar 
van champagnes afkomstig van biologi-
sche landbouw. 

Cuvée Origine Extra Brut
Cuvée Origine Extra Brut, 100% Pinot Noir, maar een as-
semblage van verschillende jaren, bevat 33,5% reserve-
wijn. De eerste alcoholische vergisting vindt in de zuivere 
champagnetraditie plaats in temperatuurgestuurde roest-
vrijstalen tanks en voor 23% van de wijn houtrijping. De 
reservewijnen spelen een belangrijke rol in het blendproces 
met ongeveer een derde van de assemblage. Het mengen 
van verschillende oogstjaren helpt bij het jaar 
in het jaar uit samenstellen van een huisstijl, 
die zal bijdragen tot de consistentie ondanks 
de variatie in de wijnjaren. Pinot Noir brengt 
aroma’s en smaken van rood fruit en levert 
meer body. Het mengen kan bovendien de 
complexiteit van de wijn verhogen. Oude 
reservewijnen kunnen smaken van gedroogd 
fruit toevoegen aan de frisse smaak van de 
jonge wijn van het jaar na de oogst. Het toe-
voegen van de wijn gerijpt op eiken vaten 
zorgt voor een bredere structuur en smaken 
van specerijen. De wijn rijpte 4 jaar op be-
zinksel. De dosage voor deze Cuvée Origine 
Extra Brut bedraagt 3 g/l.
“Zonder de finesse van het Arce Vallei terroir te ontken-
nen, onze Cuvée Origine, met zijn unieke identiteit, is...
aangenaam en consensueel. Zo natuurlijk mogelijk ge-
produceerd, zonder kunstgrepen en biedt een nieuwe en 
verfijnde stijl. Deze cuvée is het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen de wijnbouwers en hun champagne-
huis, die samen streven naar het grootst mogelijke respect 
voor het milieu,” stelt Brice Bécard, chef wijnmaker.

Cuvée Origine Extra Brut op de proefbank
De bleekgele Les Authentiques Chassenay d’Arce Maison 
de Vignerons Cuvée Origine Extra Brut toont een leven-
dige pareling van fijne belletjes. De intense neus, fris en 
complex, ontplooit aroma’s van wit fruit met kruidige en 
minerale tonen. In de mond een fijne en vlezige textuur, 
Lange finale op de mineraliteit. Geserveerd aan 8°C tot 
10°C als aperitief of aan tafel bij een lichte en natuurlijke 
keuken op basis van edele vis en wit vlees. Met of zon-
der een specifieke gelegenheid, de champagne van alle 
momenten. De Cuvée Origine Extra Brut is op dronk. Er 
werden 6.000 flessen van deze cuvée gebotteld.

Cuvée Audace 2014 Extra Brut
Cuvée Audace 2014 Extra Brut is een Vintage gemaakt van 
het blauwe druivenras Pinot Noir uit het oogstjaar 2014. 
De eerste alcoholische vergisting vindt in de zuivere cham-
pagnetraditie plaats in temperatuurgestuurde roestvrijsta-
len tanks en voor 18,6% van de wijn houtrijping. De wijn 
rijpte 6 jaar op bezinksel (sur lattes). De dosage voor deze 
Cuvée Audace 2014 Extra Brut bedraagt 2 g/l.   
“Geanimeerd door de gebruikelijke finesse van het Arce 
Valley terroir van de Arce-vallei, de Cuvée Audace 2014 
onthult een sterk karakter en haar eigen identiteit, die haar 
worden toegekend door de door de biologische landbouw-
methode. Audace 2014 is de uitdrukking van een klassiek, 
fris jaar met extra spanning en een goed rijpingspotenti-
eel,” stelt Brice Bécard, chef wijnmaker.

Audace 2014 Extra Brut op de proefbank
De lichtgele Cuvée Audace 2014 Extra Brut biedt een in-
tense, frisse neus van witte bloemen, wit en geel fruit met 
minerale, kruidige en geroosterde tonen. In de mond  fris, 

fijn en evenwichtig. Er werden 9.000 fles-
sen van deze cuvée geproduceerd.
Bij een serveertemperatuur van 8 tot 10°C 
als aperitief of aan tafel bij een lichte en 
natuurlijke keuken op basis van edele vis 
en wit vlees. Met of zonder specifieke ge-
legenheid, is dit ook een champagne voor 
elk moment. De Cuvée Audace 2014 Extra 
Brut is op dronk en laat zich nog enkele ja-
ren bewaren. Er werden 9.000 flessen van 
deze cuvée geproduceerd.

Het door 5 pioniers in 1956 opgerichte Chassenay d’Arce Maison de Vignerons in het hart van de Côte des Bar 
groepeert 130 families en 3 generaties wijnbouwers.  De wijngaard van Chassenay d’Arce beslaat 315 hectare en 12 
dorpen verspreid langs de rivier, de Arce. Gevormd door een uniek landschap waar wijnstokken en bossen elkaar 
afwisselen, wordt het ook gekenmerkt door de diversiteit van onze druivenrassen en door de beredeneerde teelt die de 
coöperatie beoefent. De geest van het champagnehuis is zowel de familiegeest, de geest van het terroir als de gedeelde 
eis van onze wijnbouwers om champagnes van hoge kwaliteit te produceren.

CA4	Vignerons	engagés	

	

	

	

	

	

CA5		Certifié	AB	
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15.000 flessen biowijn Les Authentiques 
Chassenay d’Arce Maison de Vignerons
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GLAS OP DE WERELD
De wijnwereld globaliseert reeds tientallen jaren. Door de 
toenemende globalisering van de wijnwereld 
dient zich een enorme verscheidenheid van 
druivenrassen en wijntypes aan op onze markt, 
zowel uit koude als warme klimaten. Zoveel 
diversiteit van wijnculturen en smaken liggen 
op de schappen van wijnverdelers in onze 
directe omgeving. Elk nummer van Wegwijs 
zullen we 2 wijnen uit de diverse continenten 
en alle prijscategorieën de revue laten passeren op zoek naar 
karaktervolle en elegante en pure wijnen. Kritisch voor de 
alcoholrijke smaakbommen en vlakke massaproducten.

Domaine St-Michelle Brut Sparkling Wine Washington
Locatie: Domaine St-Michelle, 14111 NE 145th Street, Woodinville, WA 98072, USA 
Gebied: United States, Washington, Columbia Valley
Continent: Noord-Amerika
Appellatie: Colombia Valley (Washington State)
Druivensoorten: Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Meunier, Pinot Noir
Gastronomie: aperitief, gebakken visgerechten en gevogelte in room, verse kazen
Prijsindicatie: 17 euro (75 cl)

De druiven zijn afkomstig van de 3.500 hectare wijngaarden die in Columbia Vallei in de staat Washington 
liggen aan een noordelijke breedtegraad, vergelijkbaar met de champagneregio. De Columbia Valley Ame-
rican Viticulture Area (AVA) is een regio die door de Cascade Mountains wordt gescheiden van het regen-
achtige zeeklimaat van Seattle. De bergen beschermen tegen neerslag en beperken de jaarlijkse regenval tot 
15-20 cm, waardoor de wijngaardmanagers de groeikracht van de wijnstok kunnen beheersen door middel 
van irrigatie. Alle wijnstokken in de Columbia Vallei worden geplant op hun eigen onderstam, wat helpt de 
gezondheid en levensduur van de wijngaarden te behouden en de druivensoort in zijn natuurlijke staat te 
behouden. De eerste gisting duurt ongeveer 2-3 weken en individuele percelen zijn gescheiden gehouden 
tot het mengen. Wijnmaker Paula Eakin proeft verschillende partijen basiswijn en uiteindelijk ontstaat de 
cuvée op basis op geur en smaak. Druivenrassen zoals Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier worden 
geselecteerd uit meer dan één vintage om een consistente stijl te maken. De assemblage wordt vervolgens 
gebotteld met een kleine hoeveelheid liqueur de tirage om een tweede gisting zich te laten voltrekken en de 
wijn rijpt sur lie voor langere tijd. Een dosering zoete vloeistof (liqueur d’expédition) wordt toegevoegd aan 
de fles om de  delicate, natuurlijke hoge fruitzuren en viscositeit te harmoniëren.

Domaine St-Michelle Brut Sparkling Wine Washington
De briljante strogele Domaine St-Michelle Brut met fijne schuimkraag en aanhoudende subtiele pareling 
ontwikkelt een breed boeket met verfijnde aroma’s van groene appel, peer, citroen, grapefruit, gebak en 
brioche. De mond met verfrissende medium(+)  zuurtegraad, laag alcoholgehalte en medium(+) body, is 
droog, verfijnd, romig. Brioche in de minerale, gemiddelde (+)  afdronk. Geschonken op 10°C is Domaine 
St-Michelle Brut een uitstekend aperitief (met eventueel zoute hapjes) of de geschikte begeleider bij kavi-
aar, oesters en (gemarineerde) rauwe zeevruchten (garnalencocktails), maar ook bij rijke gerechten met 
schaaldieren, gebakken witte vis of gevogelte in romige sauzen. Ook passend bij verse kazen. Op dronk, 
maar laat zich niet meer dan 3 jaar bewaren.
 

Champagne Charpentier Terre d’Emotion NM Brut Vérité 
Locatie: Champagne Charpentier, 11 route de Paris, 02310 Charly-sur-Marne, France 
Gebied: Vallée de la Marne, Champagne, Frankrijk
Continent: Europa
Appellatie: Champagne
Druivensoorten: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, 
Gastronomie: aperitief, vis, schaal- en schelpdieren (oesters, langoustines, kreeft)
Prijsindicatie: 38 euro (75 cl)

Sedert Prosper in 1855 ontwikkelt de familie Charpentier 8 generaties de wijngaard in de Marnevallei. Ongeveer 
15 jaar geleden schakelde Jean-Marc Charpentier, verantwoordelijk sinds 1988, over naar een vinificatie per 
perceel. De heuvelachtige wijngaard van 72 percelen, gelegen in Charly-sur-Marne in de Marnevallei, is voor 
deze streek zeer atypisch en uniek aangeplant met 45% Chardonnay, aangevuld met Pinot Meunier en Pinot 
Noir. Gedurfd streefde Jean-Marc naar de omschakeling van zijn wijngaard van 24 ha naar biologische land-
bouw. Hij beoefent biodynamica sinds 2009 met pragmatisme en met respect voor de druiven. De handmatige 
oogst met een nauwkeurige plukdatum en een strenge sortering van de druiven op het perceel levert een   druiven-
sap dat van nature ideaal is voor zijn smaakprofiel. De eerste gisting vindt plaats in temperatuurgecontroleerde 
roestvrijstalen vaten. Lange alcoholische gisting bij ultra lage temperatuur met inheemse champagnegisten ge-
selecteerd voor het juiste einde van de gisting en een natuurlijke malolactische gisting wordt gezocht voor de 
biologische stabiliteit van de wijn en een vermindering van S02 (zwaveldioxide). Alleen de Cuvée-fractie rijpt 
reservewijnen in oude eikenhouten vaten uit Champagne en Bourgondië. De wijn rijpt vervolgens 60 maanden 
‘sur lattes’ en het dégorgeàment vindt plaats 6 tot 10 maanden voor verzending. De huidige dosering bedraagt  
6,5 g/l. 

Champagne Charpentier Terre d’Emotion NV Brut Vérité
De goudgele Champagne Charpentier Terre d’Emotion NV (Non Vintage) Brut Vérité met groene reflecties, 
een assemblage van 70% Chardonnay, 15% Pinot Noir en 15% Pinot Meunier, presenteert fijne bubbels en een 
romige kraag. De neus ontplooit expressieve aroma’s met florale en minerale accenten (kalkhoudend mineraal, 
vuursteen) en tevens subtiele toetsen van witvlezig (appel, perzik) en citrusfruit (citroen, limoen). De mond met 
frisse zuren en zachte mineraliteit kenmerkt zich door een uitzonderlijke elegantie en verfijning. De smaken 
behouden de fruitkwaliteit van de neus met een enigszins pittige bitterheid. Elegant, fris en evenwichtig. Lange 
afdronk. Geserveerd tussen 8° en 9°C, als aperitief of begeleider van verfijnde gerechten met schaal- en schelp-
dieren (oesters, scampi’s, kreeft, langoustines, Sint-Jakobsschelpen)  en vette vis (zalm, tonijn). Ook geiten- en 
schapenkaas. Deze verfijnde cuvée is op dronk en laat zich nog 5 jaar bewaren.

In de pandgang werd als aperitief de Cuvée Tradition 
Brut van Vandersteene uit Zwijnaarde geserveerd. 
Deze goudkleurige cuvée van de  familie Vandersteene 
die 3,2 ha oppervlakte wijngaard verbouwt, is een as-
semblage van 29% Pinot Noir, 48% Pinot Blanc, 15% 
Pinot Meunier en 8% Chardonnay. De mond met zachte 
zuren van deze mousserende wijn volgens de traditio-
nele methode is rijk en elegant en de neus geurt intens 
en complex naar peer, nectarine, amandelen, gist en 
brioche. Deze kwaliteitswijn staat in schril contrast met 
de Cava Visiega, die het hapje van de chef begeleidde: 
gesloten in de neus en in de schrale mond diepgang en 
consistentie missend. Een Cava onder de 5 euro kan 
zijn kostprijs niet verbergen.
Verrasssende keuze van de Gentse Wijnmetersgilde om 

2 eenvoudige wijnen van 
hetzelfde wijnbedrijf uit 
de vlakten van La Mancha 
met continentaal klimaat te 
schenken. Het hoog kalk-
gehalte in de roodbruine 
zanderige, kleigrond draagt 
bij tot het fruitige karakter van de wijnen. De bleekgele 
Sinfonía Sauvignon Blanc Vino de la Tierr1a de Cas-
tilla 2020 van het in 2006 door de de Spaanse Nuria 
Altès en de Brit Rafael de Haan opgerichte Bodegas 
Abanico geurt naar verfijnde, fruitige aroma’s (citroen, 
limoen, appel en peer) met tonen van perzik en mango. 
In de lichte mond met middelmatig alcoholgehalte mi-
neraal, fruitig en fris. Gemiddelde afdronk. De biolo-

Verrassende wijnen op Bacchusbanket van 
Gentse Wijnmetersgilde 
Zaterdag 22 november vond het 65ste Sint Martinus Kapittel van de Gentse Wijnme-
tersgilde plaats in het historisch kader van de Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij te 
Gent. Op het kapittel werd Martine Braeckman als volwaardig kapittellid aange-
steld. De Gentse Wijnmetersgilde onderscheidde zich door de verrassende wijnkeuze 
tijdens het Bacchusbanket, dat met veel toewijding en stielkennis verzorgd werd door 
Frederik Deplus van Chez Vous Catering. 

gisch geproduceerde Sinfonía Sauvignon Blanc Vino 
de la Tierra de Castilla 2020 begeleidde uitstekend  de 
forel in gezelschap van venkel, komkommer, yoghurt 
en graanmosterd. 
Als begeleider van de parelhoen en ganzenlever, wit-
loof en savooikooi suprème koos de Gentse Wijnme-
tersgilde voor Sinfonía Syrah Vino de la Tierra de Cas-
tilla 2019: in de zachte mond fruitig en evenwichtig en 
zich onderscheidend door zijn intens boeket van zwart 
fruit (bosbes, zwarte bes, zwarte kers) en tonen van 
zwarte peper. Medium afdronk. 

Tekst en foto’s: Ivan Nimmegeers
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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

Elke zondag van januari open van 14u tot 18u, behalve 1 januari

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

sleeplife.be
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Stel je eigen 
Comfort boxspring 
samen

Complete set vanaf

€2.785 €2.295

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

Kussen HiTec Soft
Heerlijk zacht en veerkrachtig kussen 
gevuld met polyester vezelbolletjes. 
Vormt zich perfect naar je hoofd.

Vierseizoensdekbed Bamboe
Antiallergisch dekbed gevuld met 
bamboe voor optimale temperatuur-
regulering. Heeft volume en voelt licht.

Matras Functional Pocket
Matras met thermisch geharde 
pocketveren (275/m2) en Cellflex-
afdeklaag voor vochtregulering.

vanaf €180 €155 €35 €30vanaf €490 €395
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