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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 22/2 en 2/3, teksten dienen binnen te 
zijn 12/2 op onderstaand adres of via email. Alle info in verband met 
publiciteitstarieven en het plaatsen van teksten via e-mail:
info@dewegwijs.be of telefonisch (14u tot 20u): 0478 97 87 11.

Verantwoordelijke uitgever: Jan Callebert

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

9070

Nr. 130 - FEBRUARI 2023
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

Ereburger Octave Landuyt
nu ook ereburger. Blz. 42

Voldoende laadpalen in
Destelbergen?  Blz. 11

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

Bij ons krijg je het meeste waar 
voor geen geld.
Het Green-pakket met betaalrekening,  
2 debetkaarten en 1 Argenta-kredietkaart.*

werd verkozen tot Beste Koop door Test Aankoop.

09/2022
Green-pakket: 
vergelijking o.b.v. 1  kredietkaart 
en 3 lokettransacties/jaar
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Zakenkantoor Van Laere Bvba 
DENDERMONDESTEENWEG 447

9070 DESTELBERGEN

tel 09 228 60 84

destelbergen@argenta.be

ON 0477 448 153 RPR OOST-VLAANDEREN

3449E3BB-1A8C-401E-BFED-78A44B8ADC89.indd   1 6/01/2023   10:13:05

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

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

JUWELIER AAN HUIS
Stel zelf jouw verlovingsring samen.

0478 641 113 / christiaan@vanbignoot.com

www.christiaanvanbignoot.com

WWW.IMMO-ZONE.BE

LAARNEBAAN 48
HEUSDEN
T. 09-231 75 92

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe panden voor onze kandidaat kopers!

Zevensterstraat 
Laarne
verkocht eerste bezoek-
weekend – vp 645.000

EPC 298 uc 2748065 – Vg, WgLk 
– Ag, Gmo, Gvkr, Vv

Lepelstraat
Laarne
verkocht eerste bezoek-
weekend – vp 459.000

EPC 132 uc 2745910 – Vg, Wg, 
Gmo, Gvkr, Gvv
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Sticker ‘WegwijsOK’
In de brievenbussen waarop een sticker gekleefd 
is met vermelding ‘geen reclamedrukwerk’ / 
‘geen reclamefolders’, mogen wij geen Wegwijs 
bussen. Indien dit bij u het geval is, en je wil Weg-
wijs wel ontvangen, kan je steeds een ‘Wegwijs’ 
sticker aanvragen (Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 
Oostakker of via mail: info@dewegwijs.be). Wij 
komen dan een sticker ‘Wegwijs’ op uw brieven-
bus 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

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...
3 Charlotte gaat voor kroontje
5 Musical ‘Kouwe Kerst’ in Wonderwijs
7 Natuurpunt Damvallei wandelt
10 Biologische bloementeelt PCS
11 Aantal elektrische laadpalen
12 Overzicht nieuwjaarsrecepties
16 Proefopstelling snelheidsbeperking snelwegen
17 Voka award voor Claire Tillekaerts
22 Geschiedenis van de Gentbrugge-brug
24 Bankautomaten verdwijnen meer en meer
30 Vogelspotters in park Rozenbroeken
33 Roman van Vera Van Pottelberghe
34 Verdwenen bioscoopzalen Heusden: vervolg
36 MIA-scan voor veiligheid !
38 Toeteractie moet stoppen !
39 Dagprijs woonzorgcentra aanpassen?
42 Octave Landuyt nu ook 100 jaar !
47 LDC De Reinaert-activiteiten
48 Bussen-saga: alweer wijzigingen !
51 Samenzangmoment kerst in dorpskerk
52 Nog voldoende café’s in deelgemeente
53 Gevaarlijke toestanden rond de scholen
54 Onze vaste wijnrubriek

 En nog veel verenigings- en ander nieuws !
 Veel leesplezier !

Kapsalon
Jessica

Admiraalstraat 20  - 9070 Destelbergen 

Ook via fb
of mail jessicavervust@hotmail.be 

DAMES - HEREN - KINDEREN 
ENKEL OP AFSPRAAK

open: di, do, vr, zaterdag
VEEL JAREN ERVARING !

NU OOK SERVICE AAN HUIS
GSM 0497-309871

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

TE KOOP
Vierkante salontafel 83x83 
x33 en vierkante bijzettafel 
50x50x53 in travertijn met 
messing kader.  Prijs 120 euro. 
Info: tel 0476/315861.

TE KOOP
Strijkmachine: Elna Press, zo goed als nieuw, 
ideaal voor het 
instrijken van stijfte 
voor naaisters en 
hobbyisten en gewoon 
strijkwerk. Afspraak 
09/251 47 75. Prijs over 
een te komen

TE KOOP
kinderski’s RS Junior15 Pale: 
20 euro.  Kinderskischoenen 
Head mt.36.5, 15 euro. 
kinderskischoenen, mt.34, 10 
euro. Sneeuwschoenen mt 34: 
10 euro. Twee skihelmen voor 
kinderen. Info: tel .09-2289677

TE KOOP
Secretaire met opbouw, massief hout. Lengte: 
106 cm, breedte 58 cm, hoogte 143 cm.
Prijs 200 euro. Info: 0487-78 28 84

TE KOOP
Delfts blauw, bloempotten, 
diverse afmetingen, 15 euro/
stuk, Info: 0472 75 32 48

WONING GEZOCHT (op lijfrente)
Ik wil uw woning kopen op lijfrente. U 
mag gratis en levenslang blijven wonen, u 
ontvangt een belastingvrije maand rente en 
kiest u eigen notaris. Bel me: 0475/605 334. 

TE KOOP
Dressoir kopie antiek, massief 
eikenhout. L 246 cm, B 49 cm, H 
106 cm. Correcte prijs: 200 euro. 
Eventueel te ruilen voor iets van dezelfde 
waarde. Info: 0487-47 38 20

GEZOCHT
Ik zoek oude uurwerken, (reis)wekkers, 
zakhorloges enz. voor 18-jarig meisje 
met autisme die een opleiding volgt voor 
uurwerkhersteller. Zij heeft dit materiaal 
nodig voor de praktijklessen. Hartelijk dank in 
haar naam. GSM 0496-34 31 41

TE KOOP
36 pakken van elk 10 broekjes per 
pak aan 4 euro per pakje, kan ook 
per pakje verkocht worden. wegens 
vertrek naar zorgcentrum.
Tel. 0475-260627
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Charlotte van den Berghe 
maakt kans… op kroontje
Zaterdag 11 februari zullen we het 
weten, Charlotte van den Berghe uit 
Heusden is één van de echt grote kandi-
daten voor de titel van Miss België, die 
in Plopsaland in De Panne uitgereikt 
zal worden. In de media werd ze bij de 
vijf grote kandidaten vernoemd, maar 
dat is natuurlijk geen garantie. Wat wel 
vaststaat is dat Charlotte niet kansloos 

is. Ze is taalvaardig en beroepsmatig 
salesverantwoordelijke bij DHL. Maar 
er zijn nog altijd 32 kandidaten die 
deelnemen voor het kroontje van Miss 
België. Het feit dat ze telkens vlot door 
de voorverkiezingen geraakte, en eer-
ste eredame werd bij de verkiezing van 
Miss Oost-Vlaanderen gaf haar vertrou-
wen. Charlotte is fan van de Buffalo’s, 

en maakte bij de fotoshoots en inter-
views in het Baron Resort in Sharm-
El-Sheikh in Egypte een heel goede 
indruk. Je kan op haar nog stemmen 
via 6665 met de boodschap MB04, wat 
haar nummer is. Wij duimen alvast voor 
haar. De uitzending en de voorstelling 
van de kandidaten is te volgen op Eclips 
TV. – (D.D.)
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Openingsuren
Politie Destelbergen

Kerkham 3e - 9070 Destelbergen

Tel. 09/363.72.72  (dringend: 101)

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

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

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

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

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

KLANT: Sportbar ‘t meer

MATERIAAL:
Stoepbord / poster

AFWERKING:

FORMAAT: 84,1x118,9cm

AANTAL: 1stuk recto/verso

EXTRA OPMERKING: 

DATUM: 08/10/2020

TER AKKOORD:

Versie 1 Versie 2

Welkom in Sportbar ‘t Meer!

Groeten, Peter, Kathleen & Tessa

MOTHER
MERCURY
EUROPE’S MOST AUTHENTIC QUEEN TRIBUTE BAND

25 Maart
Goedleven Gent

19u - vvk 25€

ZATERDAG

ZAAL

OOSTAKKER
DEUREN

Gent 
Centrum

Gent Dampoort

AFRIT 3
Oostakker

E17

R4

R4

N70

Carrefour/Quick
N70ZAAL

GOEDLEVEN
Goedlevenstraat

Zwembad Rozebroeken

PRESENTEERT
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Tickets: www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be Tickets: www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be 

A2_Goedleven_Mother Murcury_Affiche.indd   1 10/01/2023   10:15

Goedlevenstraat179  - Oostakker
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Het verhaal gaat over 2 kinderen die op kerstavond niet bin-
nen konden in hun huis omdat ze de sleutel niet meer vonden.
Tijdens het wachten op hun ouders beleefden ze leuke avonturen. 
Zo kwam er een koor op bezoek en zongen ze samen liedjes, de 
kerstman kwam ook voorbij op zoek naar zijn rendier, ze keken 
naar mooie dansjes en toneeltjes, een violist speelde Stille Nacht. 

Het was een prachtige vertoning die ondersteund werd door een 
koor, gevormd met leerlingen van de lagere school.
Meer dan 1000 mensen genoten van dit mooie spektakel in een 
warme kerstsfeer. Na deze voorstelling was er de mogelijkheid 
om verder te genieten van een kerstmaaltijd met heerlijke vol-au-
vent. Dankzij de ondersteuning van vele sponsors werd dit school-
feest een overdonderend succes.

Musical “Kouwe Kerst” in Wonderwijs
Tijdens het weekend van 16 en 17 december gaven 
alle kleuters en leerlingen van de Vrije Basisschool 
Wonderwijs - Centrumschool het beste van zichzelf in 
de musical “Kouwe kerst”.

Een groot woord van dank aan alle kinderen en het team van 
Wonderwijs!

Fabienne Criel, Directeur
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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 FEBRUARI 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 Luxe-ontbijt voor 2 personen (w. 100 euro)
geschonken door Beleefwinkel De Korf

We vroegen aan onze lezers:

Wat is uw mening over zone 30 in regio Gent ?

A. Moet nog meer
B. Moet minder
C. Is voldoende nu  

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. Treinen 35%
B. Bussen 43%
C. Trams 22%

Er waren 192 deelnemers!
Winnaar werd Liliane De Mol uit 
Heusden (35, 44, 21), ze mocht 
haar pakket schoonheidsproducten 
afhalen bij Maison Pure.
Proficiat

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

Carine Van Den Broecke,
Sofie Minnebo,
Strobbe Julien,
Johannes Duvyvey,
Liesbeth Willems,
Hilde Schaut,
Nicole De Roy.

Proficiat.
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LEKKERE, VERSE EN GEZONDE 

MAALTIJDEN AAN HUIS

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

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

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

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

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

UW ADVERTENTIE
IN WEGWIJS?

0478-97 87 11
info@dewegwijs.be

Wat voor weer het ook wordt, het is een 
uitgelezen dag voor een wandeling met 
je lief. 
De natuur ontwaakt uit haar winter-
slaap. Afspraak met Marc en Frank 
op zondag 12 februari om 10 uur aan 
de parking van Resto Céline (Hooistraat 
148, Heusden-Destelbergen). Stevige 
wandelschoenen of laarzen zijn aan te ra-
den.
Deze wandeling is niet geschikt voor rol-
stoelgebruikers en ook onze trouwe vier-
voeters laten we thuis.
Inschrijven is noodzakelijk via:
www.damvallei.be
  
Werkdag Damvallei
Beheerwerken in een nat gebied zoals 
de Damvallei zijn uiterst weergevoelig ! 

Natuurpunt, kern Damvallei organiseert:
Maandwandeling Damvallei: Valentijnswandeling
Een besneeuwde winterdag ? Of de eerste warme lentekriebels?

Daardoor kan steeds maar op het laatste 
moment beslist worden waar en wat er op 
een werkdag kan gebeuren.

De exacte plaats en werken worden tel-
kens via een nieuwsbrief bekend ge-
maakt, ongeveer een week op voorhand. 
Wil je op de hoogte blijven van onze 
werkdagen en weekeindes, of ook van 
onze geplande -gratis- wandelingen en 
fietstochten, schrijf je dan in op onze di-
gitale nieuwsbrief via www.damvallei.be
 
Maandwandeling Damvallei:
Roofvogels
Roofvogels zijn cool. Hun onverstoorbare 
houding, hun priemende blik, de vervaarlijk 
ogende haaksnavel en hun grijpgrage klau-
wen spreken tot de verbeelding. Ze impo-
neren met hun forse schouders en kunnen 
blijkbaar moeiteloos urenlang in de lucht 
zweven. Zitten er ook roofvogels in de Dam-
vallei ? Zeker weten ! Vanuit de lucht toont 
de Damvallei zich immers als een mozaïek 
van biotopen die heel wat te bieden heb-
ben voor gevleugelde jagers. Deze wan-
deling voert ons langs bossen, grasland en 
vijvers. Onderweg vertellen we over de roof-

vogels die je daar wel eens kan ontmoeten, 
hoe je ze kan herkennen, wat er bijzonder 
aan is… En wie weet, misschien spotten we 
er wel eentje.
Afspraak op zondag 12 maart om 10 uur 
aan de parking van Asanti, Damvallei-
straat 31 te Destelbergen.
Opgelet: de parking van Asanti kan je 
niet gebruiken, parkeren kan in de buurt. 
Laarzen zijn aanbevolen, we wandelen 
ook door natte stroken. Wie een verrekij-
ker heeft brengt hem mee.
Meewandelen is gratis, inschrijven is ver-
plicht via www.damvallei.be

Hartelijke groet
Voor Natuurpunt kern Damvallei

Patrick Vleeschouwer
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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 
 

VAN EENAEME
DAKWERKEN 

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

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

Veldekensstraat 64
DESTELBERGEN
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Volvo-délégué
uitgewuifd…
ACV Oostakker/Lourdes wuifde een trou-
we vaandeldrager uit. Christ Engels uit de 
Oudebareelstraat blijft verknocht aan de 
arbeidersbeweging. Hij liep o.m. school 
aan de Oude Bareel, werkte als boekhou-
der in de Gentse CIAC-garage en later bij 
Jules Troch aan de Antwerpsesteenweg. 
Toen dat bedrijfje - intussen herdoopt in 
TROPACK - nog geen connectie had met 
de plaatselijke Volvo’s. Het kan verkeren.

Engels ging in 1983 aan de slag bij Volvo 
Parts dat toen nog auto- én vrachtwagen-
onderdelen in stock nam. Die laatste activi-
teit werd wereldwijd voortgezet. Behalve 
de onderdelen, kwamen er extra afdelin-
gen als Distribution Center Gent en Service 
Market Logistics. Gerelateerd aan service 
en pech verhelping. In 2002 werd hij er 
ACV-hoofddélégué en in 2019 overkoepe-
lend vertegenwoordiger voor de hele site 
Parts en Trucks aan de Smalleheerweg. Hij 
is gehuwd met Veronique Debbaut en va-
der van Sarah en Stefanie. Pittig détail, ook 
ik oefende een kwarteeuw er eenzelfde 
functie uit als spreekbuis voor de bedien-
den en de kaders. Mijn immer gewaardeer-
de collega is nu ook met pensioen…

Eric VAN LAECKE 

VOOR VERENIGINGEN
EN ZELFSTANDIGEN

0499 21 53 98
JEROEN CALLEBERT

www.jc-web.be

WEBSITES
& WEBHOSTING

vanaf  € 199 excl. BTW
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milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

Het verbruik, de CO2-uitstoot en de autonomie zijn bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk 
van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming, airconditioning en voorconditionering.
**Gratis 5 jaar Opel Flex Care garantie is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 3 jaar, op basis van 15.000 KM per jaar. Informeer naar de gedetailleerde voorwaarden op opel.be. Aanbod voor Particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel personenwagen, geldig van 19/12/2022 t.e.m. 31/01/2023.

  1,0-1,1 l/100km    14,0-14,3 kWh/100km    23-24 g/km    tot 79 km autonomie

STRAFFE SALONCONDITIES
HELEMAAL OPEL 

We verwelkomen je dit jaar graag terug op 
het Autosalon, maar de deuren van onze 
showroom staan uiteraard ook wagenwijd 
open. Maak een afspraak en ontvang een 
voucher van €250. Tot snel!

VAN ACKER 
LOCHRISTI

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

VAN ACKER 
LOKEREN

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

De afgelopen vijf jaar groeide de Vlaamse biobloemensector met 
350% tot een vijftigtal biogecertificeerde bloementelers. De pro-
vincie Oost-Vlaanderen telt inmiddels 18 gecertificeerde biobloe-
mentelers die inzetten op korte keten en lokale afzet. Dit gaat 
om telers die verkopen via zelfpluk (oogstaandeel, abonnemen-
ten, losse verkoop) als telers die hun bloemen telen voor verkoop 
aan lokale floristen. Ieder jaar stoppen deze telers in de win-
ter dan ook heel wat wzerk in het opmaken van een teeltplan 
of teeltkalender om een continue productie te realiseren. Ook 
steeds meer komt de vraag om info naar een geschikte teeltrota-
tie op te nemen. Dit is noodzakelijk om het bodegebruik te op-
timaliseren binnen de rotatie van bloemen of eventuele andere 
gewassen. Met dit project wil PCS de theoretische teeltrotatie-
stratigieën in de praktijk brengen, zodat telers hun teeltschema 
kunnen optimaliseren naar zowel bloembeschikbaarheid als naar 
lange termijn opbrengst in functie van de draagkracht van de bo-
dem. Op het PCS kunnen ze strategieën met een combinatie van 
vaste planten, langbloeiende en kortbloeiende éénjarigen naast 
elkaar aanleggen om de gebruikswaarde van de teeltrotatie in te 
schatten. Hierbij worden zowel éénjarige als meerjarige bloemen 
gebruikt. Dit project zal bijdragen tot een versterking van de bio-
bloemensector, de vermarkting via korte keten en de diversifica-
tie van de land- en tuinbouwsector. – (D.D.)

PCS krijgt provinciale steun
voor biologische bloementeelt
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft aan het Proefcentrum 
voor de Sierteelt (PCS) uit de Schaessestraat in 
Destelbergen een belangrijke subsidie gegeven voor 
hun inzet bij de seizoensoptimalisatie in biologische 
bloementeelt, waarbij de lokale afzet werd versterkt. 

Algemene schilderwerken - Binnen en buiten
Behangwerken - Plamuur- en gyprocwerken

Gevelrenovatie - Vloerbekleding

GRATIS ADVIES EN PRIJSOFFERTE

Belgiëlaan 46 - 9070 Destelbergen
info@schilderwerken-gyssels.be

Ontdek ons
ook op
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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

Noteer reeds in uw agenda:

17/18/19 maart
en 24/25/26 maart

Het reglement
van een serpent

Regie Ludwig Ponnet 

MEER INFO IN
VOLGENDE WEGWIJS

Na wat opzoekwerk hebben we uitge-
vlooid dat er zestien (publieke) oplaad-
punten zijn in Destelbergen. Met de 
Chargemap kaart ontdekt u waar je deze 
laadpalen in Destelbergen of Heusden 
kunt vinden. Dat hangt ook nog af van 
het type stekker die past bij uw elektri-
sche auto: zoals een Type 2 (Mennekes), 
Type 3 stekker of Chademo stekker. Er is 
ook een verschil tussen een snel, versneld 
of een normaal laadstation.
De oplaadpunten liggen netjes verspreid 
over de hele gemeente. Hierbij het lijstje: 
Optimile, Dendermondesteenweg 737 
(1), Sporthal Bergenmeers, Bergenmeers-
straat 15 (2), Allego, Dendermonde-
steenweg 675 (2), Parking Heusdendorp, 
Heusdendorp 1 (2), Dolce Forte, Schaes-
sestraat 15a (1), De Reinaert, Reinaert-
weg 51 (2); Allego, Admiraalstraat 6 (2); 
Allego, Dendermondesteenweg 430 (2); 
Lidl, Dendermondesteenweg 44 (1) en 
Optimile, Dendermondesteenweg 90 (1). 

Op de parking van het gemeentehuis is 
er een dubbel oplaadpunt voor e-cambio 
deelwagens  van de gemeente. (D.D.)

Hoeveel laadpalen en elektrische auto’s
telt Destelbergen?

Op de parking van het gemeentehuis is 
er ook een dubbel oplaadpunt, maar voor 
e-cambio deelauto’s.
In de buurt van onze gemeente zijn er bv. 
in Melle 19 oplaadpunten, Lochristi telt 
er 25, Merelbeke zelfs 31 en Wetteren is 
koploper met 52 oplaadpunten. Lokeren 
heeft er ook 48, maar Gent telt op zijn 
grondgebied 376 publieke laadpunten op 
het openbaar domein. Eén laadpaal telt 
telkens  twee laadpunten. De komende 
jaren zouden daar in Gent nog zo’n 800 
laadpunten bijkomen. Dat wil dus zeg-
gen dat Destelbergen-Heusden nog een 
flink inhaalmaneuver moet doen, tenzij 
het ook te maken heeft met het aantal 
elektrische auto’s. Het zou dus kunnen 
dat er in Destelbergen nog niet zoveel 
elektrische auto’s zijn dan in de buurge-
meenten. In Vlaanderen zouden er in de 
komende twee jaar zo’n 10.789 laadpalen 
bijkomen.
Destelbergen telt wat de laatste cijfers 

betreft 9.335 personenwagens, waar-
van 55,9% met benzine, 35,3% met die-
sel. Er zijn 527 (5,7%) personenwagens 
in de categorie hybride (diesel/benzine) 
en elektrisch. Er zijn ook 3.545 andere 
voertuigen (dus geen personenwagens) 
waarin begrepen voertuigen voor goe-
derenvervoer, speciale voertuigen, land-
bouwtrekkers en motors. 
Statbel geeft ook een overzicht van de 
ongevallen. Rekening houdend met de 
nabijheid van de snelwegen E17 en R4 
vallen die cijfers nogal mee: 67 lichtge-
wonden, 10 zwaargewonden en 2 doden. 
De meeste ongevallen gebeuren met de 
fiets (41), personenwagens (21), moto (9), 
voetganger (4) en andere (3). De meest 
gevaarlijke dag is de vrijdag, gevolgd 
door de woensdag en de zaterdag en de 
maandag. De zondag telt minst ongeval-
len in onze gemeente.
Inzake het aantal auto’s hebben we in 
Statistiek Vlaanderen gevonden dat er 
bijna 3,6 miljoen personenwagens zijn 
in Vlaanderen. In België spreken we over 
5.947.479 personenwagens voor 2022, te 
vinden op Statbel, het Belgisch statistiek-
bureau. Een jaar vroeger waren dat er 
maar 5.927.912, wat wil zeggen dat het 
om een stijging ging van 0,3% op één 
jaar. Het aantal personenwagens blijft 
jaar na jaar licht stijgen, maar die stijging 
nam in de laatste jaren wel duidelijk af. 
7,5% van de personenwagens is nu elek-
trisch (maar daar zijn de hybride bijgere-
kend). Hybride wagens zijn momenteel 
goed voor 6,3% van het totale personen-
wagenpark en hebben de kaap van ruim 
350.000 al overschreden: 375.107 hybri-
de wagens tegenover slechts 258.916 in 
2021. Het aantal volledig elektrische per-
sonenwagens steeg vorig jaar met 75% 
(nu 71.651) en het aantal wagens op gas 
met 11% (17.740).
Opgedeeld zijn er 3.021.102 personen-
wagens die op benzine rijden, 2.424.932 
op diesel en 375.107 hybride, 71.651 vol-
ledige elektrisch, rijdend op gas 17.740. 
De cijfers zijn wel de laatste en dateren 
al van augustus 2022. In de trend is ook te 
zien dat rijden met diesel flink dalend is 
(bijna -180.000), bij al de andere is er een 
stijging. – (D.D.)
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NIEUWJAARSRECEPTIES BIJ DE VLEET

DORP, ZONDAG 15 JANUARI
Op zondag 15 januari, in de vooravond, 
kwamen veel inwoners van onze 
deelgemeente afgezakt naar de grote 
nieuwjaarsreceptie, gezamenlijk ingericht 
door gemeentebestuur en de vernieuwde 
Middenstandsvereniging. Burgemeester 
en schepenen, en gemeenteraadsleden, 
vormden een ‘erehaag’ en verwelkomden 
de mensen persoonlijk. Leuk initiatief !  Na 
drie jaar kon het terug.  En het was een 

succes!  Cava, fruitsap, bier, frisdranken, 
warme dranken, frietjes, hamburgers, 
hapjes…  A volonté !  En na de speech van 
burgemeester Sierens werden de aanwezigen 
zelfs bediend door… jawel: de burgemeester, 
schepenen, gemeenteraadsleden, en nog 
enkele vrijwilligers.  Geen strijkplanken in 
Destelbergen, geen eigen drank mee te 
brengen. Iedereen werd gedurende enkele 
uren getrakteerd !  En het deed deugd. De 
menigte bleef lang ‘hangen’, napraten, en 
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iedereen stond in het droge dankzij een 
grote tent die de gemeentediensten voorzien 
hadden. Proficiat aan de organisatie, de vele 
vrijwilligers. – J.C.

LEDEBEEKWIJK
Een week eerder, zaterdag 7 januari, waren 
we aanwezig op de ‘burendrink’ in de 
Ledebeekwijk. Hier benadrukte voorzitter 
Dany Mus de goede samenwerking met het 
gemeentebestuur. En hij was trots dat alle 
materiaal (tent, tafels, stoelen, verlichting, 
kerstbomen en kerst-versiering) eigendom is 
van het eigen wijkcomité. Immers, met een 
kleine zomer-kermis, en een rommelmarkt, 
petanquetornooi, leeft de wijk méér dan ooit. 
Hij dankte ook de vele vrijwillige medewerkers 
die dit succes helpen verwezenlijken. En hier 
kon naast lekkere soep, cava en fruitsap, 
zelfs een ‘Duvelke’ genuttigd worden, wat 
voor velen in de goede smaak viel ! Ook bij 
mezelf… - J.C.

RACSO: VOORMIDDAG
Zondag 15 januari werden we rond 11 uur 

verwelkomd in Tennisclub Racso. Ook hier 
kwamen veel leden en sympathisanten 
opdagen. Tussen de nodige drankjes, hapjes 
en broodjes door nam voorzitter Pauwels het 
woord, gevolgd door Schepen Demeyer. Vooral 
de ‘expansie’ van Racso, met reeds meer dan 
1500 leden, en de nakende opening van de 
nieuwe tennishal, kwamen ter sprake. Alsook 
lovende woorden voor de jeugdwerking, met 
meer dan 800 ingeschreven jonge spelers en 
speelsters. Vanaf nu wordt ook de cafetaria 
in eigen concessie uitgebaat, met vrijwilligers, 
en voorzitter Pauwels beloofde plechtig dat in 
april of mei het vernieuwde terras ook klaar 
zal zijn. ‘Baracso’, de nieuwe naam van de 
cafetaria, mag en zal op volle toeren draaien! 
– J.C.

NIEUWJAARSWENS HAENHOUT
In een mooi zaaltje van Ganda Ham en 
Corma vleeswaren in de Haenhoutstraat 210, 
mocht het Feestcomité van de Haenhout de 
nieuwjaarswensen uitwisselen op zondag 
8 januari. Er kwam flink wat volk opdagen 
om het glas te heffen en een hapje te eten 

op een fijn jaar en de goede werking van de 
buurt middels het plaatselijk Feestcomité. 
Organisator Frank Willems en tal van 
medewerkers uit het bestuur zorgden dat alles 
prima georganiseerd werd voor een leuke 
nieuwjaarsbabbel. (D.D./foto F.W.)

DAMVALLEISTRAAT/HANEKAMLOS
Tegelijkertijd gingen we ook de sfeer 
opsnuiven aan ‘De Maesschalck’. Hier 
traditioneel ook soep en een ‘dreupelke’ of 
iets anders fris te nuttigen. Het bleef gelukkig 
grotendeels droog, al speelde een koude wind 
wel iets of wat parten. Steeds een gezellige 
bedoening daar aan de Reinaertweg. – J.C.

LACHCLUB
Zelf geraakten we dit jaar niet bij de 
‘Lachclub’, maar Luc verzekerde ons dat het 
ook dit jaar héél gezellig was, veel leute, een 
traditionele zangstonde met accordionist, en 
natuurlijk een groepsfoto met kort daarna een 
receptie. Volgende keer beloof ik plechtig om 
er weer bij te zijn Luc en Linda. Ik had immers 
ook verplichtingen in Oostakker, zelfde uur. – 
J.C.

NENUPHAR ONTVANGT KERSTMAN
En als we even terugkeren naar 2022, Kerstdag:  
traditioneel ontvingen ze de Kerstman in Café 
Nénuphar. De vroege aanwezigen gingen 
graag met hem op de foto. In de namiddag 
passeerde nog een zanger zodat een vol café in 
vuur en vlam kwam te staan!  Ambiance troef, 
dat zijn ze gewoon in Nenuphar. – J.C.
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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

 DINSDAG 31/01
 WOENSDAG 01/02
 DONDERDAG 02/02

telkens 10u tot 18u

OUTLETVERKOOP
NIEUW EN TWEEDEHANDS
DAMES- EN KINDERKLEDIJ
ALLES AAN 2,50 EURO/STUK

“Iedereen beroemd” is op zoek…
Het gekende VRT-programma “Ieder-
een Beroemd” (telkens na het Nieuws) 
is op zoek naar creatieve mensen om 
die eens in beeld te brengen. Er wordt 
ook gezocht naar mensen die iets posi-
tiefs doen voor de planeet, of die een 
unieke verzameling hebben. Misschien 
zijn er in Destelbergen of Heusden wel 
zo’n mensen (of ken je mensen) die een 
opmerkelijk verhaal hebben en eens op 
tv willen komen? Stuur dan alvast een 
mailtje naar karolien.taverniers@vrt.be 
die de aanvragen kan bekijken. – (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

Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen

De sympathieke winnaars van de 
laatste quiz: “Traag, maar slim”.

Dementie is de naam voor een combi-
natie van symptomen (een syndroom), 
waarbij de hersenen informatie niet meer 
goed kunnen verwerken. Dementie is 
een verzamelnaam voor ruim vijftig her-
senziektes. De meest voorkomende vorm 
van dementie is de ziekte van Alzheimer. 
Daarnaast komen vasculaire dementie, 
frontotemporale dementie (FTD) en Lewy 
body dementie veel voor. Dementie is een 
ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte 
die veel vragen oproept. Is dementie te 
voorkomen? En hoe wordt dementie be-
handeld? Veel vragen waarop deze dame 
graag ingaat en verduidelijkt. Met een 
kopje koffie en een stukje taart wordt het 
een betere luister- en infonamiddag! 

Deelnameprijs: basis 10 euro - leden Da-
vidsfonds: 7 euro. Graag inschrijven via 
mail: info@dfdestelbergen.be of tel. 09 
228 80 29 

Betaling : BE 24 9793 00548 5438 met ver-
melding namen van deelnemende perso-
nen. 

ZONDAGNAMIDDAG 5 FEBRUARI 2023 OM 14u30 
CLUBHUIS PIUS X - BREDENAKKERSTRAAT 27 - DESTELBERGEN 

Een indringend verhaal: BASISKENNIS DEMENTIE
door MEVROUW LINDA VAN DE VEIRE,
medewerkster aan de Alzheimerliga Vlaanderen. 

Pius X zaal, Bredenakkerstraat 31, Destel-
bergen. 
Als je graag wil meedoen, wacht niet te 
lang om in te schrijven! Het aantal ploegen 
wordt om praktische redenen beperkt. 

Voor Davidsfonds Oostakker kan je te-
recht bij: cedewe.dewaele@skynet.be 
tel. 09/251 00  78
Voor Davidsfonds Destelbergen:
lucienvanlaere@telenet.be 
tel. 09 328 37 59

Terug van weg geweest…
20ste QUIZAVOND  DAVIDSFONDS ! 
Na de vervelende coronaperiode nemen 
we op vrijdag 17 maart 2023  om 20 uur  
de draad terug op voor een mooie quiz-
avond. Dit jaar slaan Davids-
fonds Destelbergen én Davids-
fonds Oostakker de handen in 
elkaar. Onderwerpen allerlei 
zullen er een boeiend spekta-
kel van maken. Wat meer is: 
Elke deelnemer gaat met een 
prijs naar huis die de inschrij-
vingsprijs overtreft! 
Inschrijven kan in groepen van 
4 personen : 20 euro per groep.  
Dit jaar gaat de quiz door in de 

Werken Schuytershoek
lopen vertraging op
Bewoners van de Palingstraat en omgeving 
(de Schuytershoek) stellen vast dat de we-
gen- en rioleringswerken die al eind 2021 
gestart waren, serieus wat vertraging aan het 
oplopen zijn. Schepen van openbare werken 
en ruimtelijke ordening Koen Van Hende (N-
VA): “Dat klopt, maar daar is een reden voor. 
Doordat er in de Hoogstraat een onvoorziene 
kleilaag aanwezig was in de ondergrond, kan 
het grondwater heel moeilijk worden opge-
pompt voor het plaatsen van de riolering. De 
einddatum van de werken is nu afhankelijk 
van de aanleg van de toplaag in asfalt. Vol-
gens het standaardbestek 250 mag dit in 
regel niet voor 1 april gebeuren als de lucht-
temperatuur lager is dan 10 graden Celsius. 
Dat is dus de reden van de onvoorziene ver-
traging”, aldus de schepen.
Normaal worden de buurtbewoners door de 
aannemer op de hoogte gehouden, maar op 
de website van de gemeente was van de ver-
traging nog niks te vinden, vandaar dus de 
bezorgdheid van de bewoners. – (D.D.)
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Siësta te Durbuy–Barvaux     www.chaletsiesta.be    0476 84 68 51 

 
Sfeervol ingericht Betaalbaar door de particuliere verhuur 

In de bosrijke Belgische Ardennen : rustig en centraal gelegen 

Ëen comfortabel vakantiehuis voor 6 personen 

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

 

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

 

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

FOLDER OP PAPIER ?? VERKRIJGBAAR  NA EEN TELEFOONTJE !! 

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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Dat resulteerde alvast al in een verlaging 
tot 70 km./uur voor de vrachtwagens 
en 90 km/uur voor personenwagens en 
ander verkeer, op het E17 viaduct in 
Gentbrugge. De Roo zet het thema re-
gelmatig op de agenda van het Vlaams 
Parlement. In mei 2022 had de minister 
al beloofd om nog vóór de zomer een 
testfase uit te rollen voor een aangepas-
te snelheidsregeling voor de snelwegen 
rond Gent. Die testfase blijkt nog niet 
uitgevoerd. 

Zowel de E40, de E17 als de R4 (stuk tus-
sen Euro Silo en Merelbeke) zijn auto-
snelwegen, waar het snelheidsregime 
van 120 km/uur is bepaald volgens de 
richtlijnen van het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen. De gemeentebestu-
ren van Gent, Destelbergen, Merelbeke 
en Melle vragen - net als heel wat actie-
groepen - om een algemene snelheids-
verlaging naar 90 km/h in te voeren op 
deze autosnelwegen rond Gent. Zij be-
nadrukken de voordelen van een snel-
heidsverlaging onder andere op het vlak 
van verkeersveiligheid, doorstroming, 
geluidshinder, milieuhinder, gezond-
heid…

Op 18 oktober 2022 kondigde Vlaams 
minister voor Mobiliteit Lydia Pee-
ters (Open Vld) via de media aan dat 
zij de beslissing nam om voor het via-
duct van Gentbrugge (E17), vanaf 20 de-
cember 2022 een snelheidsverlaging in 
te voeren van 70 km/u voor vrachtwa-
gens. Voor personenwagens blijft de 
snelheidsbeperking van 90 km/u gel-
den. Over de overige wegsegmenten 
werd nog geen beslissing genomen. De 
minister verwijst in haar antwoord aan 
De Roo naar lopende studies:

Voor de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem 
en Merelbeke loopt er een studie voor 
de optimalisatie van de configuratie 
van de E40 tussen de complexen Wet-
teren en St-Denijs-Westrem. Er is bijko-
mend onderzoek besteld naar de impact 
van een verlaagd snelheidsregime op de 
doorstroming en verkeersveiligheid op 
dit wegsegment evenals op andere mi-
lieu-effecten.

Proefopstelling 
snelheidsbeperking op alle 
snelwegen
in de hele regio Gent is 
noodzakelijk! 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
Stijn De Roo (cd&v) 
ondervroeg minister 
Peeters over de invoering 
van een gecontroleerde 
snelheidsbeperking op de 
snelwegen in de regio Gent.
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Voor de R4 tussen Oostakker en Me-
relbeke zijn algemener de studies voor 
de nieuwe wegencategorisering en die 
voor de opmaak van nieuwe geluidsbe-
lastingskaarten met actieplan (te ver-
wachten in 2023) relevant.

De minister stelt: “Elk wegsegment 
wordt apart onderzocht omdat het on-
derzoek gericht en concreet uitgevoerd 
moet worden in functie van de bevol-
kingsdichtheid, de ligging van de wonin-
gen t.o.v. de autosnelweg… Ik wens in 
ieder geval eerst de drie eerder vermel-
de segmenten te bekijken en daarover 
een definitieve beslissing te nemen.”

Stijn De Roo: “De invoering van een ge-
controleerde snelheidsbeperking op alle 
Gentse snelwegen zou de volksgezond-
heid en het leefmilieu ten goede ko-
men.

In tegenstelling tot wat ze in het voor-
jaar zei, maakt de minister toch niet 
versneld werk van de snelheidsaanpas-
singen op de autosnelwegen rond Gent. 
Ik roep de minister met aandrang op om 
de beloofde testopstelling te realiseren. 
De drie snelwegen zijn met elkaar ver-
bonden: een proefproject kan mee de 
eventuele nadelen op vlak van verkeers-
doorstroming in kaart brengen. Ik vraag 
ook dat de minister het voorziene ge-
bied ook verruimt, zodat àlle snelwegen 
op Gents grondgebied effectief worden 
onderzocht.

Momenteel brengt de minister niet de 
volledige E17 tussen de verkeerswisse-
laar in Destelbergen en de verkeerswis-
selaar in De Pinte; en niet de volledige 
E40 tussen de verkeerswisselaar in Dron-
gen en de verkeerswisselaar in Merelbe-
ke in beeld. Dat is een tekortkoming.” 
– (D.D.)

De Voka Legende is een belangrijke erken-
ning voor een meer dan gewone ‘onder-
nemende levenshouding’ en een blijk van 
grote waardering voor een loopbaan die 
een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan 
de maatschappelijke vooruitgang, en de in-
ternationale reputatie van Oost-Vlaanderen.

Claire Tillekaerts kreeg van Voka award
De jaarlijkse lifetime achievement award die Voka Oost-Vlaanderen 
uitreikt, ging voor 2022  naar onze inwoonster Claire Tillekaerts.

“Claire Tillekaerts is een inspirerend 
rolmodel die de internationale ambi-
ties van Vlaanderen sterk in de verf 
heeft gezet”, zo zei gedelegeerd be-
stuurder Geert Moerman van Voka 
Oost-Vlaanderen op de uitreiking. 
Claire Tillekaerts, de wederhelft van 

maestro Dirk Brossé, is 
nu de eerste vrouw die 
haar naam mag bijzetten 
op het Voka Legenden-
plein aan de Voka Box 
in Gent. De voorbije ja-
ren viel die eer te beurt 
aan Professor Marc Van 
Montagu, Ivan De Wit-
te, Daniel Termont, Wil-
ly Naessens, Dirk Brossé, 
Jonas Dhaenens, Luc De 
Bruyckere en Bashir Abdi 

om de trofee te krijgen. Tillekaerts is dus 
de eerste vrouw in een lang rijtje mannen.
Claire Tillekaerts leidde de voorbije twaalf 
jaar het Vlaams agentschap Flanders In-
vestment and Trade (FIT). Eerder was ze 
onder meer advocaat aan de Gentse ba-
lie en gedurende zes jaar assistent aan de 
Universiteit van Gent. In 2006 werd ze al-
gemeen directeur van FIT waarvan ze in 
2012 gedelegeerd bestuurder werd. In 
de zomer van 2022 nam ze afscheid en 
ging met pensioen. Onder haar aanstu-
ren groeide FIT de jongste jaren uit tot 
een gewaardeerde, zij het complexe or-
ganisatie met 320 mensen en 99 kantoren 
in 70 landen. Voorzitter Jef Wittouck van 
de raad van bestuur van Voka Oost-Vlaan-
deren (tevens managing director bij Chris-
teyns) benadrukte dat Vlaamse bedrijven 
vorig jaar voor 380,5 miljard euro aan 
goederen exporteerden, waarvan 2/3 bin-
nen de EU en 1/3 erbuiten. Dat was een 
recordbedrag. “De welvaart in België is 
dominant afhankelijk van het succes van 
Vlaamse bedrijven op buitenlandse mark-
ten”, zo benadrukte Wittouck. – (D.D.)

Jef Wittouck, 
Claire Tillekaerts, 
Geert Moerman 
en speaker Wim 
De Vilder (VRT) 
bij de uitreiking. 
(©N.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
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ALLES VOOR DANS EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag

Dendermondesteenweg 913
Destelbergen

NU OOK B-POST PUNT

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

Donderdag 2 februari om 13u30
Wandeling in Beervelde

Voor onze eerste wandeling van 2023 
neemt Raymond ons mee naar Beervel-
de, oorspronkelijk een gehucht van Des-
telbergen. We kennen Beervelde vooral 
van zijn aardbeienmarkt en meer recent 
van zijn tuindagen in het park van Graaf 
De Kerchove de Denterghem. Maar bui-
ten dit park herbergt Beervelde nog 
mooie stukjes natuur. Dit wil Raymond 
ons laten ontdekken op deze wandeling 
van ongeveer 6 km. 
Wij vertrekken stipt om 13u30 uur op 
de parking van de Sporthal, Koedreef 3, 
9070 Destelbergen. 
Afstand 6 km. Gids: Raymond.
Deelname: gratis.

Donderdag 16 februari om 14u30
Pannenkoekenfeest
Het is de traditie dat er op Maria Licht-
mis pannenkoeken gegeten worden. De 
kippen leggen opnieuw, dus er zijn weer 
eieren genoeg om het beslag te maken. 
Dit “pannenkoekenbakken” wordt uitge-
drukt in het gezegde:» Er is geen vrouw-
tje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje 
warm”, al heeft het woord ‘pannetje’ in 
het Oudnederlands taalgebruik wel een 
seksuele bijbetekenis. Wat vaak het geval 
was in die oude uitdrukkingen. Snoepers 
waren het, onze voorouders.

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

AEG wasautomaat LR 63XR 844

599.99 euro !
(laatste stuks)

Valentijn:
*alle rode artikelen

in onze toonzaal aan
20% korting*
* zie voorwaarden in de winkel)

Gent (+ deelgemeenten) telt nu 266.926 inwoners!

De voorlopig officiële bevolkingcijfers van de stad Gent en de deelgemeenten kwa-
men op 1 januari 2023 uit op maar liefst 266.926 inwoners. Dat zijn dan 133.079 man-
nen en 133.847 vrouwen. Onder de inwoners gaat het ook nog om 221.606 met de 
Belgische nationaliteit (109.700 mannen en 111.906 vrouwen) en 45.320 niet-Belgen 
(23.379 mannen en 21.941 vrouwen).

Als je het aantal inwoners met vorig jaar vergelijkt dan is er een aangroei van 2.250 
nieuwe inwoners, maar vooral overwegend niet-Belgen. De aangroei van de niet-
Belgen is zelfs enorm gestegen op 1 jaar, liefst 3.186. Het aantal Belgen dat wegtrekt 
uit Gent bedraagt nu 936.

Als we kijken naar de natuurlijke groei kunnen we vertellen dat er 2.791 geboorten 
waren (1.458 jongens en 1.333 meisjes). Het aantal overlijdens was 2.388 (1.115 man-
nen en 1.273 vrouwen). Er is dus een natuurlijke groei van 403 (343 mannen en 60 
vrouwen). Er is dus al enkele jaren een trend waarbij de mannen hun achterstand 
inhalen op de vrouwen en dat valt enorm op bij de geboorten. 

De populairste namen zijn bij de jongens: Arthur (15), Jules (13), Louis (12), Otis en 
Felix (11), Noah, Max en Alexander (10), Oscar en Aster (9). Bij de meisjes gaat het om: 
Lena en Ann (12), Nora, Louise, Ada (10), Renée, Marie, Elena, Alix (9) en Mona (8) als 
meest voorkomende namen. – (D.D.)
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Wij zorgen voor de pannenkoeken en de 
koffie, dus dat wordt zeker smullen. 
Graag inschrijven voor 14 februari bij 
Yvan Van Damme:
Email: vlas9070@outlook.com
Leden 6 euro, niet-leden 8 euro.
Wij verwelkomen u om 14u30 in zaal ‘t 
Meer Koedreef 3 Destelbergen 

Maandag 20 februari om 14u30 
Leeskring
Het Winterpaleis van John Boyne 
John Boyne neemt ons mee op een span-
nende, emotionele reis naar Sint-Peters-
burg in het begin van de twintigste eeuw, 
naar het winterpaleis van de tsaar en zijn 
vrouw. Het is een tijd van verandering en 
dreiging, waarin een onverwachte, on-
mogelijke liefde opbloeit. Een liefde die 
leidt tot een gevaarlijke vlucht door het 
Europa van tussen de wereldoorlogen. 
Met een kopje koffie en een koekje be-
spreken wij het boek en de schrijver. Wis 
zorgt alvast voor enkele recensies en een 
samenvatting. Het boek is beschikbaar in 
de Bib van Gent en Destelbergen.
Wij verwelkomen u maandag 20 februa-
ri om 14u30, in Zaal Domus, Dendermon-
desteenweg 439 in Destelbergen.

Woensdag 22 februari om 14u00
Bezoek aan het Huis van Kina met 
kleinkinderen
Het vroegere Schoolmuseum, nu het 
huis van Kina, is een verdienste van Leo 
Michel Thiery, geboren in 1877 te Gent 
en aldaar overleden in 1950. Geboren in 
een sociaal bewogen gezin, startte hij 
in 1897 zijn werkzame leven als onder-
wijzer. Thiery meende dat onzorgvuldig 
menselijk handelen tot milieuproble-
men leidde. Een actueel probleem! Het 
is een museum waar men van de ene 
verrassing in de andere valt. De grote 
natuurhistorische collectie maakt van 
het museum een spannend avonturen-
boek voor groot en klein. Achter elke 
hoek begint een nieuw hoofdstuk en 
ontdek je weer andere schatten: mine-
ralen, fossielen, insecten, schelpen, vo-
gels,…Een aanrader voor jong en oud!

Afspraken: Klein- & achterkleinkinde-
ren welkom! Bezoek zonder gids.
Samenkomst: Sint Pietersplein om 14u 
naast de kerk.
Aantal deelnemers: max. 25.
(Kinderen en volwassenen)
Inkom: elke deelnemer zorgt zelf voor 
het ticket. Uiterste inschrijvingsdatum: 
vrijdag 17 februari. Gezien het beperkt 
aantal deelnemers (max 25) gelieve snel 
in te schrijven bij:
madeliene.de.kie@telenet.be
of 0499 42 693 27
Gelieve daarbij ook aantal deelnemers 
te vermelden aub.

31/01
01/02
02/02

Dansgroep Reinaert actief in kring Westveld
We kijken even over de gemeentegrens. In de kring van het Westveld, Heilig Kruis-
plein in Sint-Amandsberg is de dansgroep “Reinaert” heel actief. De dansgroep is op 
zoek naar mensen die graag dansen op leuke muziek, of willen dansen in een toffe 
groep. De dansavonden hebben wekelijks plaats op woensdag van 20 tot 21u30. Je 
kan alleen komen of met een partnes en bent zeker welkom bij dansgroep Reinaert. 
Meer info bij Marc Van Volxem, gsm 0477-700.227. – (D.D.)
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NGELO
DAKWERKEN INFO:

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

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

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

MEEWERKEND PATROON

EN ZOON

VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

In het verleden zijn niet alleen in Europa maar ook in de Verenigde 
Staten tienduizenden vrouwen die heksen genoemd werden op de 
meest gruwelijke wijze ter dood gebracht. Het merendeel van hen 
belandde op de brandstapel.  Nu weten we wel dat ze allemaal 
onschuldig waren, meestal onbeschermde, arme en alleenstaande 
vrouwen zonder rechten. In deze voordracht probeert onze spre-
ker te achterhalen wat hun vervolgers er toe bracht om hen aan 
te klagen en ze op een zo onmenselijke en wreedaardige wijze te 
berechten. De laatste heksenverbranding in Vlaanderen had plaats 
te Belsele in 1684. De ongelukkige  Martha Van Wetteren was am-
per 38 jaar. Ook in Laarne vierde de heksenvervolging hoogtij ge-
durende een drietal eeuwen. De waterburcht aldaar is er nog een 
stille getuige van.
Inkomprijs: 10 euro - Davidsfondsleden betalen 8 euro.Met inbe-
grip van koffie, thee en gebak. Inschrijven voor deze lezing kan 
door het bovenvermelde bedrag over te schrijven op dit rekening-
nummer:  BE86 4472 6005 0150 met de vermelding: Voordracht DF 
16.02.2023

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

Voordracht: Heksen en hekserij in de geschiedenis
Donderdag 16 februari 2023 om 14.30u
in het Dienstencentrum Heusdendorp 2 te Heusden.

Spreker: Jean Paul De Cloet
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Destelbergen-Heusden
heeft nu 19.003 inwoners!
Helemaal juist is het 
inwonersaantal nog niet, maar 
het staat nu wel vast dat onze 
gemeente meer dan 19.000 
inwoners telt.

Van de burgerlijke stand kregen we 
halfweg januari het cijfer 19.003 als 
voorlopig het correcte aantal inwoners. 
Normaal is men maar heel zeker op het 
einde van de maand, zelfs begin febru-
ari omdat nog in- en uitgaande inwo-
ners moeten geboekt, evenals nieuwe 
baby’s die niet in de gemeente gebo-
ren zijn.
“Het is hier bij burgerzaken in Destel-
bergen heel druk geweest want er wa-
ren ook wel enkele personeelsleden 
met vakantie of ziek” vertelt afdelings-
hoofd Isabelle Van Bockstael ons. Na-
mens Wegwijs informeren we altijd 
naar de jongste bevolkingscijfers en die 
wijzen duidelijk in een aangroei van on-
geveer 147 extra inwoners, want vorig 
jaar telde men 18.856 inwoners. Of dat 
om extra geboorten dan wel minder 
overlijdens zou gaan is dus nog niet he-
lemaal duidelijk, die cijfers moeten nog 
bijgewerkt. Maar vermoedelijk gaat 
het allicht om nieuwe inwoners die zich 
hier komen vestigen. Dat is een trend 
die al enkele jaren bezig is. We kun-
nen wel zeggen dat er nu 48,9% man-
nen zijn en 51,1% vrouwen. We hebben 
geen kijk op genders… De aangroei van 
de bevolking in Destelbergen bedraagt 
de laatste tien jaar zo’n 4,4%. – (D.D.)

ELEKTRISCHE FIETSEN
STADSFIETSEN
KINDERFIETSEN

HERSTELLINGEN
HELMEN & TASSEN

ADVIES & SERVICE

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

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

IS VANAF HEDEN TROTSE VERDELER VAN:
FIETSEN MARKOEN
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GRATIS ONDERVLOER 
ADVIES BIJ ZELFPLAATSING 

Impens parket  

0475 85 85 30
Info@parlam.be

De brug overspant de Schelde en vormt de verbinding tussen de 
twee Gentse deelgemeenten Sint-Amandsberg en Gentbrugge. Na-
bij de locatie van Gentbruggebrug zou reeds in de Romeinse tijd 
een klein haventje aanwezig geweest zijn, waar naar het zuiden toe 
een heerweg op aansloot. Gentbruggebrug werd echter pas eind 
negentiende eeuw aangelegd nadat Edmond Block, een leerlooi-
er en lokaal politicus uit Gentbrugge, verkozen raakte in 1890 met 
de verkiezingsbelofte om de brug te bouwen die Gentbrugge met 
Sint-Amandsberg zou verbinden. De vroegere burgemeester van 
Gentbrugge, Karel De Guchtenaere (1834-1898) was tegen het pro-
ject omdat hij van mening was dat vooral het werkvolk uit de cités 
en de worstenfabrieken van de Dendermondsesteenweg daardoor 
de weg naar het ‘betere’ Gentbrugge zouden vinden. De brug is wel 
altijd één van de belangrijkste in onze regio geweest.
Maar wat weet u nog over deze brug? De verbinding van Sint-
Amandsberg met Gentbrugge over de huidige (stenen) brug bestaat 
dit jaar exact 75 jaar. Een vroegere brug tussen beide toen nog niet 
met Gent gefusioneerde gemeenten, is duidelijk  veel ouder en werd 
pas afgebroken toen de stenen brug er kwam door aannemersbe-
drijf Firma Hydroter (pvba) voor een bedrag van 519.842 BFr. Die 
oude brug dateerde van 1896! Dat was een draaibrug om de scheep-
vaart te bedienen. Nog vroeger in de tijd waren er al overzetten tus-
sen beide deelgemeenten, maar dat had toen ook te maken met de 
rechttrekking van de Schelde tussen de sluis in Gentbrugge en de 
brug in Melle. In tijd gaan we dan terug tussen 1870 en 1875, toen 
de rechttrekking van de Schelde werd uitgevoerd door aannemers 
Charles & Ritte. In Heusden was er een overzet met Gentbrugge, en 
later ook een brug met een bruggendraaier die aansloot op wat nu 
de Koningsdonkstraat in Gentbrugge is.
De eerste echte brug over de Schelde werd dus in 1896 in gebruik ge-
nomen na de belofte van politieker Edmond Block (1842-1909), de 
latere burgemeester van Gentbrugge. Vooral de zich ontwikkelende 
nijverheid in Gentbrugge en deels ook in Sint-Amandsberg had daar 
toen voordeel bij. Het was ook belangrijk voor de werklui die actief 
waren in de fabrieken aan beide kanten van de Schelde. Block had 
zelf een konijnenvellenbedrijf in de nabijgelegen Kerkstraat in Gent-
brugge. Naast leerlooier was hij ook nog verver. Ook aan de over-
zijde was er op de hoek van de Gentbruggestraat een vellenbedrijf, 
grotendeels naast de ‘Blauwselfabriek’, de  n.v. Blue d’Outremer. Die 
blauwselfabriek met twee grote schoorstenen werd ergens tussen 
1903-1905 gebouwd, maar was pas echt in 1906 operationeel voor 
de delicate productie van het ultramarijn. Het bedrijf werd uiteinde-
lijk gesloten halfweg de tweede periode van vorige eeuw, omwille 
van pollutie.
De brug tussen toen nog de zelfstandige gemeenten waarvan spra-
ke, was een echte draaibrug met de bedoeling schepen door te la-
ten. De brug werd met aanpassingen en verbouwingen in stand 
gehouden tot na de Tweede Wereldoorlog.   

BRUG OPGEBLAZEN
Om te beletten dat de Duitsers de Schelde zouden oversteken werd 
de brug op 17 mei 1940 opgeblazen. Dat zorgde voor heel wat scha-
de in de onmiddellijke omgeving. Er was schade tot in de Nekkers-
vijverstraat en aan de overzijde in de Edmond Blockstraat en wat nu 
de Odilon Vanderlindenstraat is. Van de brug is geweten dat die in 
de oorlogsjaren ’40-’44 een speciale bewaking had om er te mogen 
oversteken. Karel Billiet een machinezetter van de toen tijdelijk door 
de oorlog gestopte krant Het Volk, en inwoner van Sint-Amands-
berg, hield er toen controle op. ’s Nachts mocht je in de oorlogs-

De echte geschiedenis van Gentbruggebrug...
Er is veel te doen rond Gentbruggebrug. Maar ken je 
ook de geschiedenis van deze brug die Gentbrugge met 
Sint-Amandsberg verbindt? Het is een verhaal met een 
politieke achtergrond…

Een foto uit 1930 met toen nog de oude (draaibrug) 
gezien vanuit Gentbrugge. (repro D.D./F.V.)

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Aveve

Pannenkoekenmixen/

Diepvriespannenkoeken:    

2de aan -50%
promo geldig tot 05/02
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jaren al zeker niet over de brug, want die werd telkens afgesloten. 
Karel Billiet kreeg daarvoor 5 frank per uur, met een maximum van 
40 frank/dag, en heeft me dat zelf nog verteld. Ook in 1943-44 zou 
de brug schade opgelopen hebben, waarna aan een nieuwe stenen 
brug werd gedacht.
De werken voor de bouw van de huidige brug tussen Sint-Amands-
berg en Gentbrugge vingen aan in 1947 en werd dus precies 75 jaar 
geleden afgewerkt. Die brug kostte toen in oude Belgische franken 
maar liefst 14.808.889 fr. Dat was voor die tijd een serieuze inves-
tering voor een ‘kunstwerk’ dat nog lang moest meegaan met een 
doorgang voor de schepen. In de brug werden toen tramsporen in-
gewerkt tussen de kasseien, maar tram 3 is uiteindelijk nooit over de 
brug gereden. De terminus lag naast de brug. Met dank aan heem-
kundige Frederik Vanderstraeten voor allerlei info.

TRAM 3 EN LATER DE BUS…
In 1906 is er voor het eerst sprake van een ‘gele’ tram 3, maar die was 
toen nog beperkt van de Brugse poort (kerk Sint-Jan Baptist) tot aan 
de Dampoort. Pas in 1923 kwam er een uitbreiding tot aan het Zande-
ken in Mariakerke, en in 1924 was er een verlenging op vraag van het 
gemeentebestuur van Sint-Amandsberg tot aan het Heernisplein en 
naar Gentbruggebrug. Het traject werd dan via de Klinkkouterstraat 
en de Aannemersstraat naar de Gentbruggestraat gestuurd met een 
eindhalte naast de brug. De prijs voor de tram werd toen aangepast 
met een verhoging van 10 cent als men voorbij de Dampoort naar 
Gentbruggebrug wou. Later, vanaf  1949 was er ook nog een geba-
reerde tram 3 die een eindhalte had aan het Heernisplein, maar dat 
zijn al lang vervlogen tijden. Eind 1969 werd tramlijn 3 tijdelijk afge-
schaft en vervangen door de buslijnen 30 en 31. Er werd lang over 
nagedacht want de tramsporen en bovenleiding werd nog jaren in 
stand gehouden op verschillende plaatsen. Onder politieke druk kwa-
men er trolleybussen, maar die werden vervangen door de nu geken-
de dieselbussen. Bus 6 is sinds vorig jaar de eerste elektrische bus in 
Gent. Maar beide bussen, de 3 en de 6 blijven nu tot eind maart/begin 
april weg van Gentbruggebrug en dat is heel spijtig in functie van het 
openbaar vervoer. De reden ligt aan de verkeersfilter die men maakt 
aan Gentbruggebrug. Inmiddels ervaren veel mensen het ontbreken 
van de beide bussen op hun normaal traject in Sint-Amandsberg. 

…EN DE SCHELDE
De Schelde wordt ook niet meer bevaren tussen Gentbrugge en Sint-
Amandsberg, en verderop richting Destelbergen en Melle. Er is al 
sinds 1974 geen binnenvaart meer. 
Vroeger was dat natuurlijk anders: er was 
flink wat scheepvaart. De schutssluis in Gent-
brugge werd voor het laatst gebruikt voor 
de scheepvaart in 1974. Toen werden sche-
pen vanuit Gent geschut of versast naar de 
Zeeschelde. Stroomafwaarts Gent (richting 
Destelbergen) staat de Schelde in open ver-
binding met de zee, en ondergaat ze daarvan 
enige invloed. De getijden dringen namelijk 
door tot tegen Gent, waar ze tegengehouden 
worden door de stuw en schutsluis in Gent-
brugge. Eens buiten Gent of Gentbrugge, 
wordt de Schelde wel  de “Zeeschelde” ge-
noemd.
Sedert het loskoppelen van het bovendebiet 
in 1969 en vervolgens in 1982 het sluiten van 
de schutssluis in Gentbrugge, werden er ook 
geen onderhoudsbaggerwerken meer uitge-

voerd tussen Gentbrugge/Sint-Amandsberg en Destelbergen. Dat kan 
je nu gemakkelijk vaststellen aan het dikke slib, de weelderige be-
groeiïng en de knijten.
De brug zelf valt nog onder het beheer van Waterwegen en Zeeka-
naal. Vele jaren geleden (2003) was de stad Gent niet echt geïnteres-
seerd om de brug aan te passen in functie van de fietsers, waardoor 
de brug bij de laatste grote herstelling vooral op autoverkeer is ge-
richt. De voorbije jaren waren er suggesties om naast die brug een 
fietsgedeelte aan te leggen, maar dat is er nooit van gekomen. Nu 
gaat men er echt drastisch mee om in de geplande verkeersfilter: een 
omleiding waardoor je met de auto (wel de lijnbus of de hulpdien-
sten) niet meer rechtstreeks over kan. Wel via een ommetje onder de 
brug, met uiteraard een beperking door de hoogte van 2,40 m. voor 
vrachtwagens.
Dat er een probleem is in de hele omgeving met het drukke autover-
keer in smalle straten gaan we niet ontkennen, maar dat er nooit ge-
dacht is aan verkeerslichten met telkens éénrichtingsverkeer is ook 
wel raar als men naar het prijskaartje kijkt. Bij de plannen nu wordt 
ook geen rekening gehouden met het feit dat er op termijn moge-
lijks een specifieke fiets- en voetgangersbrug zal komen tussen de 
Paul De Ryckstraat in Sint-Amandsberg en de overkant in Gentbrug-
ge (Jules Van Biesbroeckstraat). Dat was ook wel een oplossing ge-
weest. De trend is nu dat auto’s kilometers zullen moeten rondrijden, 
of vanaf april rondjes draaien onder en naast de brug. En dat is voor 
oudere mensen helemaal te gek voor woorden, al denken de fietsers 
daar allicht anders over.

Manu Debruyne

Gentbruggebrug in de Tweede Wereldoorlog 
in de sneeuw, al hersteld nadat die in 1940 
werd opgeblazen. (repro D.D./F.V.)

Tram 3 had lange tijd een eindhalte 
aan Gentbruggebrug. (© P.D.M.)

Luchtfoto van Gentbruggebrug. (©De Zeeschelde)
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De meeste banken die vroeger op de Kou-
ter in Gent een geldautomaat hadden, die 
hebben er nu ook geen meer. Een bespa-
ring op kosten zegt men. In de Veldstraat 
werden enkele nieuwe bankautomaten 
geplaatst (CASH-punten van Bancontact), 
maar blijkbaar zijn die al eens defect of 
zitten ze zonder cash geld of is er al eens 
sprake van een kinderziekte. Dat is niet 
zo in Destelbergen en Heusden, waar wel 
nog deze service blijft aangeboden bij 
de banken. Maar voor hoelang nog? Als 
we goed geïnformeerd zijn dan tellen we 
nog elf bankautomaten binnen of bui-
ten de gekende bankkantoren. Maar ook 
daar gaat wellicht verandering in komen.
Belangrijk om weten is dat de vier groot-
banken in ons land enkele jaren geleden 
besloten hebben om samen enkel nog 
neutrale cashpunten uit te baten. Tegen 
2025 zou men van de huidige 5.500 geld-
automaten in België er nog amper 2.200 
willen overhouden. Dat wil dan zeggen 
dat er duidelijk gemeenten zullen zijn 
waar geen bankautomaat meer aanwe-
zig zal zijn. In Destelbergen en Heusden 
zijn er nog voldoende bankautomaten, al 
is dat bijvoorbeeld al niet meer zo in het 
Eenbeekeinde.
In 2015 waren er in ons land nog 8.750 
bankautomaten, eind vorig jaar liep dat 
aantal al terug tot ongeveer 5.440. De re-
den voor die vermindering heeft te ma-
ken met de hoge kosten voor het beheer 
van eigen automaten. Er zullen dus nog 
geldautomaten sneuvelen, en al zeker op 
termijn ook in onze gemeente.

Bankautomaten verdwijnen maar Destelbergen zit nog safe…
Het is een nieuwe trend: klagen over te weinig geldautomaten (ATM’s, 
Automated Teller Machine) om cash geld af te halen of in te geven. In 
Gent en recent in Zaffelare, en de voormalige randgemeenten is het 
een ramp want er zijn er duidelijk stilaan te weinig. In Zaffelare is er 
zelfs al geen geldautomaat meer. 

Enkele jaren terug werd door de vier 
grootbanken (BNP Paribas Fortis, ING Bel-
gië, Belfius en KBC) beslist om de handen 
in elkaar te slaan. Samen hebben ze Bato-
pin opgericht: een gedeeld netwerk van 
neutrale bankautomaten die ze samen 
beheren, nl. CASH-punten (zoals er twaalf 
zijn in Gent). In die automaten in de huis-
stijl van Bancontact kan je geld afhalen 
en storten, en dat zou de toekomst zijn. 
Argenta en VDK zitten in de Jofico-groep 
samen met Crelan, AXA Bank en Bpost, 
ook met de bedoeling het beheer en on-
derhoud van geldautomaten gezamen-
lijk en goedkoper uit te voeren. En daar 
blijft men zeker de ATM’s behouden want 
die zijn recent vernieuwd. Bij de andere 
banken is dat nog een open vraag. BNP 
Paribas Fortis bouwt al even een nieuw 
kantoor in de Meersstraat (naast Funera-
rium Brossé-Sereni) en zal daar in de loop 
van 2023 de zelfstandige cluster van de 
kantoren die nu nog op de Dendermon-
desteenweg (dorp Destelbergen) en Ma-
gerstraat (dorp Heusden) gevestigd zijn 
onderbrengen. Ook het kantoor uit de 
Dorpsstraat 16 in Laarne komt dan even-
eens naar de Meersstraat 168 in Heusden. 
Maar in Laarne zou zeker een Bancontact 
punt blijven maar zonder bank. Je zal 
begrijpen dat dit wel een impact zal heb-
ben op enkele bankautomaten, want het 
gerucht gaat dat voor een geldautomaat 
vanaf 2024 samengewerkt zou worden 
voor de ‘gewone klanten’ met Bpost in 
Heusden.
Navraag in Destelbergen leerde ons dat 
de service nog steeds blijft aangeboden 
door Argenta, BNP Paribas, Belfius, KBC, 
ING (allemaal in Destelbergen en in Heus-
den, dus telkens 2 geldautomaten), maar 
ook door VDK. Al is deze bank tijdelijk 
verhuisd naar de Dendermondesteenweg 
voor verbouwingen aan het kantoor in de 
Kerkstraat. Het VDK-kantoor in de Kerk-
straat zal vermoedelijk begin april op-
nieuw operationeel zijn, inbegrepen de 
ATM automaat. 
Even meegeven dat ATM’s in de selfban-
king ruimtes van de vier grootbanken 
voor iedereen toegankelijk zijn, dus er zijn 
er momenteel nog een pak meer cashpun-

ten dan je misschien eerst dacht. De laat-
ste acht in Destelbergen-Heusden (van de 
grootbanken) zullen sowieso allen wel op 
termijn verdwijnen en vervangen worden 
door gemeenschappelijke ATMs. Over een 
(of meerdere) plaats(en) in Destelbergen, 
maar daar heb ik nog niets over zien ver-
schijnen. Er is wel een zoektocht naar een 
CASH-locatie bezig. Maar bij Batopin laat 
men wel weten dat er in België al 2.240 
CASH-punten zullen zijn tegen eind 2024! 
27% van die CASH-punten zijn momen-
teel al in gebruik en voor nog eens 18% 
heeft men al een locatie gevonden en is 
de installatie in gang gezet. Eind 2024 is 
wat Batopin zelf naar voor schuift, om al 
haar ATM-locaties rond te hebben (of ze 
dan actief zijn is natuurlijk een andere 
vraag...)
In de nabijheid van Destelbergen zijn er 
ook geldautomaten aan Gent-Dampoort, 
aan de Potuit in Sint-Amandsberg, aan het 
Gentbruggeplein in Gentbrugge en op de 
hoek van de Nieuwstraat in Wetteren. 
Maar je zal ook vaststellen dat er inder-
daad steeds minder geldautomaten zijn 
zoals op de hele Dendermondsesteenweg 
in Sint-Amandsberg. Uit goede bron heb-
ben we vernomen dat het de bedoeling is 
dat er in de toekomst in een straal van 5 
kilometer telkens minstens één bankauto-
maat zou overblijven. Berekeningen heb-
ben uitgemaakt dat dit zou volstaan voor 
ruim 90% van de bevolking, maar in de 
praktijk ziet men nu al dat er op sommige 
plaatsen een schaarste is. Niet iedereen 
wil cashloos betalen of betaald worden, 
en de vrees bestaat dat de werkelijke af-
stand om een geldautomaat te vinden in 
de toekomst alleen maar groter zal wor-
den. Want vijf kilometer dat is al een af-
stand in vogelvlucht, vooral als men dat 
in reëele afstand gaat bekijken. Maar in 
Destelbergen en Heusden zitten we voor-
lopig nog goed… vooral met Argenta. 
Maar dan is er nog de kost die sommige 
banken willen aanrekenen. We gaan hier 
niet de rekening maken van sommige 
banken, maar er zijn er wel al die kosten 
aanrekenen voor hun service, inbegrepen 
de geldopname. Sommige banken reke-
nen al 0,50 euro aan als je geld afhaalt 
bij zo’n CASH-punt. Seniorenvereniging 
OKRA is van mening dat 95% van de be-
volking toegang moet hebben tot een 
automaat in een straal van 2,5 km. Maar 
zoals gezegd in Destelbergen zitten we 
nog safe! – (D.D.)

We kunnen nog steeds niet zonder 
bankautomaten… en in de trend zijn CASH-
punten zonder bankkantoor. (© 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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Ontbijtactie
Oude Bareel
Naar jaarlijkse gewoonte 
organiseert vzw Jeugdwerken 
Oude Bareel op zondag 19 
februari een ontbijtactie om de 
Gidsen Sint-Lucia en Chiro Oude 
Bareel te steunen.
Kostprijs: 12 euro per persoon.
Het ontbijtpakket omvat: 
pistolets, 1 koffiekoek, yoghurt, 
stukje fruit, zoet en hartig beleg. 
Er is dit jaar ook een vegetarisch 
alternatief.
U kan kiezen om uw ontbijt zelf 
op te halen in de Kring Oude 
Bareel tussen 8 en 10 uur, of 
voor levering bij u thuis tussen 
8 en 9u30. Door de stijgende 
brandstofprijzen zullen we 
daarvoor twee euro per adres 
bijrekenen.
We hopen op uw steun!
Bestel via onze webwinkel: 
https://vzwjeugdoudebareel.be
Bedankt !

Met lekkere groetjes !
Vzw Jeugdwerken Oude Bareel, 
Gidsen Sint-Lucia,
Chiro Oude Bareel
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Creaclub op vrijdagnamiddag 
We werken verder aan ons (onafgewerkt) handwerkje. Er is 
een gezellige sfeer met een babbel en een drankje. We hel-
pen mekaar waar mogelijk. 
Deze creaclub gaat door van 13u30 tot 16 u op vrijdagen  
27/1, 10/2, 3/3, 17/3, 31/3 en 21/4/2023 
Prijs : € 5, € 3 met Femmapas (1 drankje inbegrepen) 
Inschrijven via vanpamelmonique@hotmail.com   
0479/53 43 82 
Ter plaatse betalen 

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

Klankschaalsessies op 7/2/2023 en 21/2/2023 

Bij An thuis op de grond, Ververijstraat 35 te Destelbergen, met 
vloerverwarming. 
Maximum acht personen. 19.30 uur tot 20.30 uur.  
Een kopje thee en een gezellige babbel inbegrepen. 
Inschrijven voor 1 februari bij Monique. Prijs is 10 € , leden be-
talen slechts 8 €. 
Matje, kussentje, dekentje (en kousen zonder gaten hihi) mee-
brengen . 

Drums Alive op 9/3/2023 

Met Ann Raes op 9/3/2022 om 19.30 uur tot 20.30 in Jeugd- en 
Gemeenschapscentrum (JGC) Koedreef 7 te Destelbergen. 
Inschrijven via vanpamelmonique@hotmail.com   
0479/53 43 82 
€ 12 leden en € 15 niet-leden 

GEZOCHT:

ERVAREN ARBEIDSKRACHTEN
OM ONS TEAM TE VERSTERKEN

Wij doen zowel aanleg als onderhoud.
Terrassen, opritten, (zwem)vijvers, omheiningen,

alles wat je in een tuin kan vinden. 

We positioneren ons als “one-stop-shop”, d.w.z. dat je 
voor alles in verband met tuinen bij ons terechtkan. Voor 
de werknemers betekent dit dus ontzettend veel variatie. 

Rijbewijs B is vereist, zelfstandigheid en goed kunnen 
samenwerken is zeer belangrijk.

Neem eens een kijkje op onze website:
www.yvesblondeel.be

Mussenstraat 37 - 9070 Heusden - T. 09 232 35 01

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 FEBRUARI

Hapje van de chef
&

Tartaar van gegrilde skrei, avocado, tomatensalsa, rucola 
Of

Gevulde Parijse champignons, pata negra bellota, ricotta, 
parmezaan 

***
Huisbereide kroket van Mechelse koekoek, wintertruffel, 

boschampignons (+ 9 euro)
***

 Gegrilde Skreihaasje, prei, aardappelpuree, dillesaus
of

Ierse côte à l’os, winterdelicatessen, gegrilde aardappel
***

Koude sabayon, conferencepeer, vanille roomijs 
of  

 Tiramisu, speculaas, chocolade 

39 euro p.p.

Valentijnmenu

10-11-12 februari 

Amuse bouche d’amour 
***

Gemarineerde Noorse zalm, rode biet,
truffeldip 

***
 Gegrilde langoustines, kruidenboter, risotto  

***
Gegrilde skrei, verse tuinkruiden, knolselderpuree,

prunella tomaat 
of

Côte á l’os West Vlaams rood, aardappelgratin, 
winterdelicatessen   

***
Moulleux, vanille roomijs 

59 euro p.p.
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 2Bio

ENERGYBAR
3 repen à 40 g

Morga

GROENTE-
BOUiLLON
BLOKJES   
2 pakjes à 72 g

Ekoplaza Sint-Amandsberg  
Antwerpsesteenweg 460 
(met privé-parking)  
sintamandsberg@ekoplaza.be

BIOLOGISCHE SUPERMARKT
Van 1 t/m 28 februari 2023 profiteer je van extra korting. 

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

1+1
GRATiS

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

✂

2Bio

SPAGHETTi 
volkoren of semola
3 pakken à 500 g

Flori 

APPELSAP  
3 flessen à 1 L

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

2+1
GRATiS

Openingstijden: 
ma t/m do  8.30 - 18.30 uur
vr  8.30 - 19.00 uur
za  9.00 - 18.00 uur

Heb je nieuws 
(speciale verjaardag, 
jubileum, 
viergeslacht,
feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de
redactie van Wegwijs: 
info@dewegwijs.be
of bel 0478-97 87 11.

Wij proberen dit op te volgen.
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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 

Bezoek aan 

Atelier
Mestdagh
in Merelbeke

Op zaterdag 11 maart 2023 om 14.00 
uur bezoeken we Atelier Mestdagh 
waar al meer dan 70 jaar alles om de 
glasraamkunst draait. Het atelier be-
vindt zich aan de Oude Gaversesteen-
weg 99-1, 9820 Merelbeke.

We worden ondergedompeld in de 
rijke geschiedenis van het atelier en 
ingewijd in de geheimen van dit eeu-
wenoude ambacht. Wij krijgen een 
voorproefje van de lopende projecten 
en kunnen volop de geuren en gelui-
den van het atelier opsnuiven. Een bij-
zondere ervaring! 

Glasramen, iets van
het verleden?
Atelier Mestdagh houdt het ambacht 
springlevend!

Ze nemen hun verant-
woordelijkheid… 
Zowel tegenover het 
verleden door restau-
ratie, conservatie en 
herbestemming van ons 
erfgoedkundig patri-
monium.  Maar zeker 
ook tegenover de toe-
komst door het ontwer-
pen en uitvoeren van 
modern glas-in-lood 
met respect voor het 
traditioneel vakman-
schap. Tal van hun crea-

ties zijn te vinden in kerken, openbare 
gebouwen, bedrijven en privéwonin-
gen in binnen- en buitenland.

De prijs van dit bezoek bedraagt 12,50 
euro voor leden van Cultuursmakers en 
15 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 htt-
ps://www.cultuursmakers.be/oostakker 
waar tevens alle informatie kan terug-
gevonden worden. Je bent slechts inge-
schreven na betaling op rekening BE10 
7360 6084 2104 van Cultuursmakers 
Oostakker. 

Theater ’t Schat met ‘Maria eeuwigdurende bijstand’
Theater ’t Schat, de thuisbasis van toneelvereniging “De Scheldezonen” uit 
Heusden, pakt begin februari uit met tien voorstellingen (waarvan al zeker één 
uitverkocht) van “Maria eeuwigdurende bijstand” door Volkstheater van Arne 
Sierens. Voor de voorstelling van zaterdag 11 februari zijn al de tickets uitver-
kocht, maar er is nog plaats op vrijdagen 3, 10 en 17 februari, donderdagen 9 
en 16 februari telkens om 20 uur, zaterdagen 4 en 18 februari, en zondagen 5 
en 12 februari. Reservaties kunnen via de website of gsm 0468/335.532 (enkel 
tussen 14-19u.). ’t Schat ligt in de Magerstraat 78 in Heusden. (D.D.)

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

‘Dinner & Dance’
Een all-in (79 euro)

van 19u00 tot en met 03u00,
een combinatie

van lekker eten en dansen.

Ontvangst aan tafel
met Cava en hapjes, nadien buffet

(voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert)

Alle gerechtjes bestaan uit mooie bordjes 
welke de gasten makkelijk kunnen nemen.
Zowel vis, vlees als vegetarisch is voorzien. 

Onze DJ zorgt ervoor dat we nog niet
direct naar huis moeten! 

Dinner & Dance:
Steeds 3de vrijdag v/d maand,

Volgende edities:
17 februari (Valentijneditie),

17 maart en 21 april.

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08
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Stay Forester Young

Geniet van de Saloncondities op de Forester bij 
Garage Auto’s Martens Lochristi
Antwerpsesteenweg 59, 9080 Lochristi | Tel: 09/355.01.39

Uw
Subaru verdeler

Open op zondag 29 januari
van 10 tot 17 uur
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Volg ons op facebook en blijf op de hoogte van
de nieuwste ontwikkelingen
 

Anicura
dierenartsencentrum

Malpertuus
 
 

Uw dierenarts voor hond en kat in Destelbergen
 
 

Leenstraat 2A, 9070 Destelbergen
09 210 23 00

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

juwelier-vdb@skynet.bewww.juweliervandenberge.be

Magic happens...
14 februari :Valentijn !

Vanaf 1 februari tot en met 31 maart:

10% KORTING op trouw- en verlovingsringen !

❤ Dat zit zo: vogelspotters beginnen 
dan telkens aan een nieuwe reeks 
waarbij men vogels gaat spotten, en 
men opnieuw vanaf nul vertrekt op 
te bij te houden lijst van gespotte vo-
gels. Waarom dat in Park Rozebroe-
ken plaatsvindt heeft ook een reden. 
Vaak kan men daar uitzonderlijke uit-
heemse vogels spotten die al eens een 
foute afslag nemen, en dan uitzon-
derlijk in een ander werelddeel te-
rechtkomen.  Zoals recent de Humes 
bladkoning en de Pallas boszanger. 
Dat zijn de Vlaamse namen want vo-
gelspotters kennen de Humes bladko-
ning beter als de Phylloscopus humei 
of de Pallas boszanger als de Phyllo-
scopus proregulus. Ze zijn dus een 
beetje aan elkaar verwant en te vin-
den in Azië. Als leek zeggen die na-
men je wellicht weinig, maar als we 
daar ook nog bij vertellen dat dit vo-
gels zijn die je slechts heel uitzonder-

Vogelspotters
vinden hun gading
in park Rozenbroeken
Het is een jaarlijks terugkerend 
fenomeen, op de eerste dag 
van elk nieuwe jaar kan je 
vogelspotters aantreffen in 
het park Rozebroeken. Ook op 
zondag 1 januari 2023 was dat 
het geval. 

De twee zangvogels, de Humes 
bladkoning en de Pallas boszanger 
zoals ze door vogelspotters werden 
vastgelegd.  
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lijk in onze contreien aantreft, dan 
begrijp je wel waarom vogelspot-
ters wild worden van zo’n ontdek-
king. Die vogeltjes kan je dus normaal 
vinden in Azië, en meer bepaald in 
China waar het de Pallas boszanger 
betreft. Het is een kleine zangvo-
gel uit de familie Phyllocopidae die 
in 1811 ontdekt en beschreven werd 
door de Pruisische natuuronderzoe-
ker Peter Simon Pallas. Ook de Humes 
bladkoning is ook zo’n uitzonderlijk 
zangvogeltje dat heel uitzonderlijk 
hier aangetroffen kan worden, maar 
thuishoort in pakweg Kirgizië, het Si-
berische Sajangebergte en zelf in de 
bergen van Himalaya. Als ze vandaar 
komen zijn we erg ver weg gevlogen. 
Maar spotters denken dat ze hier mis-
schien geboren zijn, want het zijn 
jonge vogels. Natuurkundigen den-
ken dat dit misschien wel te maken 
heeft met het opwarmende klimaat, 
maar de meeste denken dat het vo-
gels zijn die gewoon hun weg kwijt 
zijn en hier uitzonderlijk kunnen ge-
vonden worden.

Wij zijn ook eens na een tip gaan kij-
ken en hebben die vogels niet aan-
getroffen. We hebben ook niet dat 
geoefend oog van de vogelspotter, 
die ook nog op het geluid afgaat en 
dat ontgaat ons al helemaal. Maar we 
verdenken de vuurwerkmakers van 
oudejaarsavond die in de buurt van 
de Rozebroeken enorm actief waren 
van afschrikking. In het Park Roze-
broeken huizen veel vogels, meer dan 
elders. Vaak vliegen ze in groep op bij 
fel lawaai of ontploffende bomme-
tjes.

Dominique Verbelen wetenschappe-
lijk attaché bij Natuurpunt weet dat 
Park Rozebroeken een hotspot is voor 
vogelliefhebbers. Maar is toch van 
mening dat de vogels hier per toe-
val zitten. “Het is sinds 1830 de acht-
tiende keer dat de Humes bladkoning 
hier in ons land aangetroffen is. De 
Pallas is duidelijk minder zeldzaam, 
maar dat de twee vogels hier samen 
zitten maakt het natuurlijk pas heel 
uniek”, zegt hij. Dat is ook de reden 
dat er vogelspotters aanwezig zijn die 
van heel ver gekomen zijn: uit Lim-
burg en Wallonië om er maar enke-
le te benoemen. Allen zijn gewapend 
met verrekijkers en telelenzen op hun 
fototoestel. Ze zijn zelf heel stil om-
dat ze ook letten op het geluid van de 
zangvogels. Dit is echt iets voor men-
sen die daarin geoefend zijn, het is 
meer dan een hobby want ze laten op 
1 januari ook de feesttafel links lig-
gen… - (D.D.)

‘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:

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

	

Fred Geirnaert 
	 Fred Geirnaert 

          ‘t Braemhof 

- Ontbijtbuffet - 
	

Gevolgd door  

“Café concert” 
 

	   5 februari 2023  vanaf 9u. 
	

met 

Ann Lemaitre 
Reservatie : 09/231.03.16 – reservations@Braemhof.be 

	

Café concert met onbijt
op 05 februari

Beleef een onvergetelijke ochtend in het 
Braemhof  met een rijkelijk ontbijtbuffet 
gevolgd door een muzikaal optreden van 

Fred Geirnaert.

Om 09u00 start van het ontbijt.
Om 10u30 muzikaal optreden van

Fred geirnaert met  begeleiding van
pianiste Ann Lemaitre.

Reserveren:
reservations@Braemhof.be

of rechtstreeks in het restaurant aan de bar.
Inkom bedraagt 35 euro.

Valentijn menu
Vanaf 11.02.2022 t.e.m. 14.02.2022

Aperitief Rosé prosecco met wachtbordje 
***

Sint Jacobsvrucht met een compositie van witte 
selder en citrusvruchten vergezeld van een beurre 

blanc saus. 
***

Kalfsfilet met morillesaus en honig geglaceerde 
wintergroentjes vergezeld van gekonfijte aardpeer. 

OF 
Lasagne met boschampignons en spinazie afgewerkt 

met truffelextract.
*** 

Dessert van de liefde 

Menu 65 euro p.p. 
Met aangepaste wijnen, waters en koffie +20 euro

(Menu per tafel)

Positief gedacht! 
Wanneer we kwetsbaarheid ervaren als kracht, en niet als 
zwakte, dan zijn we voorbij de schaamte (Brené Brown)

info@zinloosgeweld.net
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De plaatselijke voedselbank Sint-Vincentius mocht op donder-
dag 15 december bezoek ontvangen van de directeur mevrouw 
Nancy Venneman.
Naar aanleiding van de sobere maaltijd op de school eerder 
deze maand werd de opbrengst van 1000 euro integraal over-
gemaakt aan onze voedselbank. Met deze mooie som kunnen 
vele minderbedeelden in onze gemeente geholpen worden.
Onze welgemeende dank aan directie, leerkrachten en kinde-
ren van de school.

Namens Sint-Vincentius voedselbank
André De Groote - Voorzitter

Vrije Gemengde Basisschool De Parel
steunt de voedselbank Sint-Vincentius …

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

in de muziekschool Destelbergen, in de Kerkham.

Lachen is gezond !
Kom eens een kijkje nemen bij ons.

Instituut voor huidverbetering
Wellness Center - Privé Sauna - FloatSpa

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

0475 78 21 65

Ruimdienst

Cornelis
LEDIGEN

SEPTISCHE PUTTEN
•

ONTSTOPPEN VAN
LEIDINGEN

Ruimdienst Cornelis
Zandakkerlaan 15 - Heusden

Brusselsesteenweg 212 - Wetteren
09-369 91 35 - 0495-49 19 21
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OPEN VAN
DONDERDAG
t.e.m. ZONDAG.

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Haar jongste roman, met als titel “P.S. – 
De ingehouden schreeuw van een gehurkt 
tienermeisje,” kan je onderbrengen in de 
categorie ervaringsverhalen. Maar is dat 
wel zo, want Vera heeft al eerder wat kort-
verhalen geschreven waarbij haar schrijf-
talent kwam bovendrijven en die eerder 
fictie zijn. Zelf is ze gehuwd, moeder van 
twee kinderen en al oma van haar eerste 
kleinkind. In het verleden haalde Vera al 
enkele prijzen als amateurschrijfster, maar 
haar talent is meer waard nu ze ook een 
heuse roman schreef waarin ze detailrijk 
een verhaal opdist van een tienermeisje,  
dat rauw geconfronteerd wordt met een 
ruwe wereld. En dat heeft op haar een 
enorme indruk nagelaten, iets dat ze nog 
lang zal meedragen.  
Het verhaal draait rond het tienermeis-
je Lucinda en speelt zich af ergens in de 
buurt van de zonnige Spaanse stranden in 

Vera schreef roman die beklijvend echt is…

P.S. – De ingehouden schreeuw
van een gehurkt tienermeisje
Van beroep is ze administratief bediende bij de stad Gent, maar je zou 
van Vera Van Pottelberghe uit Sint-Amandsberg (vroeger inwoonster 
van Pasteurstraat in Destelbergen) eerder denken dat het een auteur is 
van een reeks romans die eerder uit het leven gegrepen zijn.

het warme 1976. Lucinda zal als een com-
pleet andere persoon terugkeren van de 
wekenlange vakantie die ze met haar ou-
ders, broer en zus meemaakt. In het ver-
haal komt een man voor die Lucinda, die 
graag danst, vanop zijn balkon gadeslaat 
en haar de aandacht schenkt die ze denkt 
te verdienen. Maar het verhaal krijgt een 
heel andere wending en zorgt voor een ja-
renlang trauma, waaruit het moeilijk op-
staan is. Het is een beetje een verwijzing 
naar de titel van het boek en dat gehurkt 
meisje dat schreeuwt om aandacht maar 
dat moeilijk onder woorden kan brengen. 
We gaan het verhaal niet verklappen, 
maar het is beklijvend geschreven met 
mooie woorden en de roman leent zich 
goed om in één ruk uit te lezen. Er zijn ook 
net geen honderd bladzijden, maar het is 
wel een verhaal met inhoud. Ergens ver-
denken we Vera Van Pottelberghe dat ze 
misschien niet zelf, maar wel van dichtbij 
zo’n verhaal heeft meegemaakt. De ma-
nier waarop ze zo detailrijk kan schrijven, 
laat ons wel vermoeden dat ze geen pro-
bleem heeft om non-fictie met fictie te 
verweven door haar knap taalgebruik. Uit-
geverij Boekscout uit Nederland heeft de 
roman ondergebracht bij de ‘Ervaringsver-
halen’, omdat het verhaal zo levensecht is 
weergegeven. Vera heeft dan ook al even 
een goede pen, waarin ze knap weet te 

vertellen hoe dader en slachtoffer elkaar 
hebben ontmoet en hoe het verhaal zich 
ontspint. In Vera Van Pottelberghe schuilt 
dan ook een cultuurbeestje, met deze ro-
man gooit ze het over een andere boeg. 
Ze kan haar gevoelens goed onder woor-
den brengen en dat kan mogelijks de weg 
plaveien naar nog meer goed leesbare ro-
mans. 
“P.S. – De ingehouden schreeuw van een 
gehurkt tienermeisje,” is een roman die je 
moet gelezen hebben om het verhaal te 
begrijpen. De inhoud is niet meteen wat 
je zou denken want het wijkt wat af van 
een voor de hand liggend stramien. De ro-
man is een paperback die te koop is in de 
betere boekhandel en net voor kerstdag 
werd uitgebracht. Wij hebben het boek in 
één ruk uitgelezen en kunnen zeggen dat 
het een aanrader is. Het boek kost 18,50 
euro. – (D.D.)
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Wat we weten van...

9070
Bioscoopzalen
in  Heusden

Deel 2:
Kinema Parochiehuis

De Onze-Lieve-Vrouwkapel die in 1866 gebouwd 
werd aan de Krekelstraat was van meet af aan ook 
bedoeld als vergaderplaats voor de verschillende 
congregatiën van de parochie H. Kruis.
Doch na de wisselende bezetting door de troepen 
tijdens WO I en het gebruik als paardenstal, werd 

vijf zonen’ een waar kassucces. De volgende film was ‘Tarzan overwint 
de Nazi’s’ met Johnny Weissmuller in de hoofdrol.
De vanaf 1958 daarvoor verantwoordelijke onderpastoor Julien De Clercq 
werd door de verdeler in Brussel verplicht om alle genres te nemen, ook 
wat hij onmogelijk voor de jeugd kon laten spelen. Om de toen beoogde 
films te kunnen verkrijgen, had hij met zijn collega van de bioscoopzaal 
Derby een overeenkomst gesloten om de hem ‘ongepaste’ films te ruilen.
Het kaderstukje onderaan de flyer van Cinema Derby lijkt dat te beves-
tigen.
Toen met de opkomst van de televisie zijn filmprogramma geen volk meer 
trok, werd Kinema Parochiehuis gesloten. Het werd dan als scoutslo-
kaal ingericht en uiteindelijk in 1984 afgebroken. De afgeschreven pro-
jector werd aan het Gemeentelijk Museum van Destelbergen geschonken.

Louis Gevaert

het gebouw nadien nooit meer gebruikt als bidplaats, enkel nog als vergaderzaal. 
Die ravage herhaalde zich tijdens WO II en daarna werd het een lokaal voor de 
Heusdense patronage.
Toen werd door de niet-aflatende onderpastoor W. Rooms, die volledig instond 
voor het Parochiehuis, de plaatselijke architect Arnold De Bosscher ingescha-
keld, die het gebouw als een multicultureel parochiehuis inrichtte.
Van zodra de zaal van een podium voorzien was, speelde hier de, in 1942 door 
onderpastoor Ernest Robbens opgerichte, toneelbond voor mannen ”Excelsior’. 
Ook de damestoneel van de VKAJ eiste hun plaats op. Elke toneelgezelschap 

Foto: collectie Gaston Raman

mocht dan één toneelstuk brengen per jaar, uiteraard zeer streng van elkaar ge-
scheiden.  Men ging natuurlijk naar elkaars toneelstuk kijken... 
Op 23 november 1947 ging hier voor de eerste maal een boxmeeting door, geor-
ganiseerd door de Concordia Boxing Club Gent.
Het gebouw, dat tot op het einde door de plaatselijke gebruikers De kapel werd 
genoemd, werd in 1948 ook ingericht als bioscoop. De eerste film was ‘Ik had 

Foto: collectie Sylvain De Rocker

De filmprojector uit 
het Parochiehuis, 
collectie Gemudes, 
foto’s Louis Gevaert.

Foto: collectie Sylvain De Rocker
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Het eerste “Open klas”-moment in de gemeentelĳke basisschool van 
Destelbergen was een succes!

De eerste kleuterklas beet de spits af. De ouders waren welkom om een 
lesje in de klas bĳ te wonen. Het was een gewone schooldag, zodat de 
ouders konden zien hoe er in de klas van hun kind echt wordt gewerkt.  

Ze gingen samen met de kleinste kleuters in de verschillende hoeken 
aan de slag. Elke ochtend starten de kleuterjuffen en de kinderen met 
een onthaal in de kring. Ook hiervan hebben de ouders kort kunnen 
proeven.

Daarna werden de mama’s en papa’s getrakteerd op een lekker kopje 
koffie en konden ze even bĳpraten of kennis maken met elkaar. 

De reacties van de ouders waren zeer positief, dus dat smaakt naar 
meer!

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

Ouders naar de klas

SCAN DE QR CODE

BINNEN EN BUITENSPORT WINKEL
DUURZAME

MET EXTRA SERVICES

LABAHIA9070@GMAIL.COM

CONTACT

WWW.BAHIA-LIFESTYLE.COM
BEZOEK ONZE WEBSITE

PRO DRY CLEANING QI GONG LESSEN

VERZEND EN
AFHAALPUNT

ONTDEK MEER

LOKALE WEBSHOP

LA BAHIA DESTELBERGEN  BELGIUM

Heb je nieuws
(speciale verjaardag,

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

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

Belangrijke matchen op FC Destelbergen

FC Destelbergen, dat meedoet voor de titel in Tweede provinciale A, ontvangt op zon-
dag 29 januari om 14u30 runner up FC Poesele. Op zondag 5 februari om 15u. heeft wel-
licht de belangrijke titelmatch plaats op het terrein van mede-titelkandidaat Sint-Laure-
ins. En op zondag 12 februari om 15 uur komt Merendree op bezoek. Aan de hand van 
die matchen kan beslist worden over de titel. Op 19 maart speelt men ook nog tegen FC 
Latem. Allemaal belangrijke data die in functie van het kampioenschap staan. – (D.D.)
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Deze aanpak is compleet nieuw en ka-
dert binnen het “MIA Quickscan” waarbij 
de minister bij situaties waarin er sprake 
is van een subjectief onveiligheidsgevoel 
of na zware of dodelijke ongevallen, ex-
perten ter plaatse worden gestuurd. Sint-
Amandsberg en dus Gent is de eerste 
testcase maar het opzet is om zo’n MIA 
Quickscan (Mobiliteit Innovatief Aanpak-
ken) uit te rollen over heel Vlaanderen. 
Dat team, samengesteld uit experten met 
verschillende disciplinaire achtergronden, 
maakt een snelle analyse van de oorzaak 
van zware verkeersongevallen en gevaar-
lijke verkeerssituaties en formuleert ook 
de aanbevelingen. De analyse beperkt 
zich niet tot hoe men de infrastructuur 
kan verbeteren, maar focust ook op het 
gedrag van de  veroorzaker, het slachtof-
fer en andere betrokken verkeersdeelne-
mers. 
Deze legislatuur investeert Vlaams minis-
ter van Mobiliteit en Openbare Werken 
Lydia Peeters inzake verkeersveiligheid 

MIA Quickscan moet Antwerpsesteenweg 
en Land van Waaslaan stuk veiliger maken
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters zal nog deze 
maand een team verkeersveiligheidsexperten naar de Antwerpsesteenweg en de 
Land van Waaslaan in Sint-Amandsberg sturen.

ongeziene middelen in infrastructuur, 
denk maar aan de aanpak van zwarte 
punten en verkeersveilige kruispunten. 
Infrastructuurwerken kennen een lange 
doorlooptijd en het duurt dan ook even 
voor je de resultaten ziet in de verkeers-
veiligheidscijfers. Bovendien tonen ook 
de meest recente ongevallencijfers dat 
de drie grootste killers in het verkeer nog 
steeds afleiding, rijden onder invloed en 
overdreven snelheid zijn. “We moeten 
nog korter op de bal spelen, zeker wat 
gedrag betreft”, aldus minister Peeters. 
“Ons verkeersveiligheidsplan is een dy-
namisch document. We bekijken dan ook 
regelmatig of we kunnen bijsturen. Met 
de MIA Quick Scan doen we dat.”

MIA Quickscan houdt in dat haar dienst 
na een zwaar verkeersongeval een team 
experten ter plaatse stuurt die een onaf-
hankelijk onderzoek uitvoeren. Dat team 
kan bestaan uit de wegbeheerder, een 
verkeerspsycholoog, een onafhankelij-

Twee ambtenaren van het Agentschap Wegen 
en Verkeer kwamen recent kijken op de Victor 
Braeckmanlaan of de oversteekplaatsen veilig 
zijn. (© Velo-Droom, FB)

ke verkeersveiligheidsexpert, iemand van 
politie of zelfs van het parket. Die mensen 
moeten dan op basis van hun onderzoek 
aanbevelingen formuleren die men dan 
weer zeer snel op het terrein wil  omzet-
ten in actie. Dat kunnen infrastructurele 
aanpassingen zijn: quick wins zoals belij-
ningen, extra onderhoud van de weg enz. 
Maar dat kunnen ook sensibiliseringsac-
ties zijn die - met een focus op de oor-
zaak van het ongeval of met een oproep 
tot gedragswijziging - zeer doelgericht in 
de ruime omgeving van het onderzoch-
te punt worden gevoerd (bv. rijden on-
der invloed, afleiding, fietsverlichting…). 
Ook de geanonimiseerde data uit proces-
sen verbaal zal worden meegenomen in 
de analyse.

ANTWERPSESTEENWEG 
EN LAND VAN WAASLAAN…
Op en vlakbij de Antwerpsesteenweg 
vonden eind november twee ongevallen 
plaats. De MIA Quickscan zal daar voor 
de eerste keer toegepast worden. “Ik liet 
al een snelheidsverlaging naar 30 km. 
doorvoeren maar ik wil nog verder be-
kijken wat we kunnen doen. Nog in de 
loop van januari zullen de experten ter 
plaatse langsgaan”, aldus minister Pee-
ters. “Ook het actiecomité zal betrok-
ken worden. Zij kennen immers als geen 
ander de situatie ter plaatse en kunnen 
ons veel bijbrengen inzake het subjectie-
ve onveiligheidsgevoel. Gezien het hier 
om een omgeving gaat die vaak door de 
schoolgaande jeugd wordt gebruikt, is 
het nog belangrijker om in te grijpen al-
vorens er een dodelijk ongeval gebeurt.” 
Voor de Land van Waaslaan worden ver-
schillende ingrepen verder onderzocht. 
Daar is nog geen sprake van snelheids-
verlaging, maar wel van het versmallen 
van de rijbaan en verbreden van het fiets-
pad tussen de Arenbergstraat en School-
straat is daar een voorbeeld van. Ook is 
het de bedoeling om verschillende kruis-
punten met de Land van Waaslaan aan te 
pakken, zoals dat met de Pilorijnstraat. 
Op andere kruispunten zijn de ontwerp-
plannen voor de plaatsing van verkeers-
lichten klaar, zoals voor de Jef Crickstraat. 
Deze worden dra verder besproken met 
de stad Gent. – (D.D.)

Praatcafé Nenuphar
Dendermondesteenweg 670 - Destelbergen

Info: 0479-73 15 48

BIJ KELLY EN BENNY
Maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag, zondag: 
vanaf 10 uur tot...  Donderdag: vanaf 14 uur.

Gesloten op woensdag en donderdagvoormiddag

DBM Media
Wij verdelen uw reclame

in elke brievenbus.

dbmmedia.be 
0468-278843

Ook in  de weekends.

“Bij ons ben je geen nummer
maar een klant”.   
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Daags voor kerstavond werden Philippe 
De Munter en Greta Moreau uit Heus-
den in het gemeentehuis ontvangen, 
naar aanleiding van hun gouden huwe-
lijksjubileum. Ofschoon beide afkomstig 
zijn uit Lochristi, wonen ze al heel lang 
in Heusden. Het koppel leerde elkaar 
kennen in de Patronage via de broer van 
Greta, het was de voorloper van de Chi-
ro, met activiteiten op zondag.
Maar daar bleef het niet bij, Philippe 
en Greta werden een koppel. Philippe 
behaalde het diploma van onderwijzer 
en gaf eerst les in Oostakker om na en-

Philippe en Greta in de bloemetjes gezet
kele weken naar de gemeenteschool van 
Heusden te verkassen. Greta werkte op 
de bloemisterij van haar ouders. Na een 
verkering van zo’n vijf jaar traden ze 
in 1972 in het huwelijksbootje. Ze ves-
tigden zich in de Magerstraat 82 waar 
in 1973 (een autoloze zondag) hun ge-
luk compleet was met de geboorte van 
dochter Lieve. In 1980 verhuisden ze 
naar de Magerstraat 98, waar ze onder 
leiding van de vrouw des huizes een wo-
ning lieten optrekken.
Greta hield van knutselen, naaien, breien 
en zorgde dat hun huis een thuis werd. 

Philippe was meer uithuizig als lid van tal 
van verenigingen, o.a. de carnavalvereni-
ging en vooral de NSB. Samen werkten 
ze ook in de weekends in de horeca. Het 
koppel kreeg via hun dochter Lieve niet 
alleen de ideale schoonzoon, maar ook 
nog twee kleinkinderen met Varenka en 
Tristan. In februari 2004 moest Philippe 
zijn job als onderwijzer opgeven omwille 
van een visuele handicap, waarna Greta 
niet alleen zijn toeverlaat maar ook zijn 
vaste begeleidster werd. 
Het koppel is goed gekend in Heusden 
en werd in het gemeentehuis ontvangen 
door bijna het voltallige schepencollege. 
– (D.D.)

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be
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Ledenfeest Dekenij Ter Ramen
Dekenij Ter Ramen hield ook dit jaar 2022 zijn jaarlijks leden-
feest, het was een succes. Samen met onze leden genoten we 
van een lekker buffet verzorgd door Kipjes De Coster. 
De tombola was reeds vorige keer vervangen door een gezel-
lige Bingo dat we door het succes van vorig ook dit jaar werd 
herhaald en enthousiast onthaald werd. 
Dekenij Ter Ramen zet zich in voor een gezellige verbonden-
heid tussen de buurtbewoners en houden bij de oudere leden 
vooral het contact staande wat onmiskenbaar in deze tijden 
enorm belangrijk is! 

Daarom hielden we een op 26 november onze Sinterklaas ron-
de en ging Sinterklaas en onze roetpieten thuis bij onze leden 
langs om een leuk cadeautje en wat lekkers en een glimlach op 
alle gezichten te toveren! 

Ieder jaar zetten we ons belangeloos in om een verbondenheid 
te blijven hebben in onze buurt met een busreis, een zomerse 
pétanque met aansluitend een BBQ, een Sinterklaas attentie en 
een ledenfeest; ieder jaar weer krijgen we zeer positieve reac-
ties daarom: een dikke merci aan al onze leden – dankzij jullie 
enthousiasme blijven wij – bestuursleden gemotiveerd om dit 
voor jullie te organiseren. Dikke merci nogmaals: graag gedaan!  

In de tweede week van januari had immers 
een overleg plaats tussen de Vlaamse Over-
heid, de stad Gent en de Federale Politie en 
vertegenwoordigers van de Transportsector 
met als enig onderwerp de snelheidsverla-
ging op het E17-viaduct van Gentbrugge. 
Daar werd sinds de invoering van de maat-
regel op 20 december door ontevreden 
truckchauffeurs ’s nachts geclaxonneerd met 
zware overlast in de onmiddellijke buurt, 
maar ook te horen tot aan de overzijde van 
de Schelde in Destelbergen. Op het overleg 
werd geluisterd naar de bekommernissen 
van de transportsector en werden een aan-
tal afspraken gemaakt. Daarnaast roepen de 
overheden, federaties en BTB-ABVV unisono 
op om het nachtelijk claxonneren te stop-
pen. 
Om de geluidsoverlast voor de buurt rond het 
viaduct te beperken is vanaf 20 december de 
maximaal toegelaten snelheid voor vracht-
wagens verlaagd worden naar 70 km/u, dit 
24/24 en 7/7. Het zijn immers vrachtwagens 
die het meeste geluid produceren.  Een ge-
lijkaardige maatregel voor personenwagens 
zou geen meetbaar effect hebben. Met deze 
maatregel kwam de Vlaamse overheid te-
gemoet aan een vraag van het stadsbestuur 
van Gent en de diverse actiegroepen. De 

Evaluatie snelheidsverlaging kan toeteractie op viaduct stoppen
De “toeteractie” van de vrachtwagenchauffeur op het viaduct van de 
E17 in Gentbrugge, en de voorbije weken te horen tot in Destelbergen 
en Sint-Amandsberg, zal wellicht opgelost raken.

maatregel zorgde echter voor veel ongenoe-
gen bij de vrachtwagenchauffeurs die zich 
geviseerd voelden door deze maatregel. Uit 
protest wordt er nu al weken ‘s nachts ge-
claxonneerd op het viaduct.
De bezorgdheid van de sector is gehoord en 
besproken op een overleg met de Vlaamse 
Overheid, de stad Gent en de Federale Poli-
tie. Alle partners zijn overeengekomen dat 
er nauwer zal samengewerkt worden. Con-
creet voor de snelheidsbeperking zal deze  
door de partners samen opgevolgd worden. 
Alle betrokkenen zijn het er wel over eens 
dat er voldoende tijd nodig is om een dege-
lijke evaluatie te maken voordat eventuele 
bijsturingen gebeuren.
Jef Schoenmaekers van het Agentschap We-
gen en Verkeer: “De maatregel is ingevoerd 
op 20 december en dus nog geen maand 
oud. De kerstvakantie en de januari-maand 
zijn bovendien geen representatieve maan-
den voor wat betreft volumes van vrachtver-
voer. Er is dus minstens nog een extra maand 
nodig om een eerste evaluatie op te maken 
die ons echt iets kan vertellen over de situ-
atie op het terrein.” 
De partners spraken af om eind maart terug 
samen te komen en de eerste resultaten te 
evalueren. Ondertussen zal het effect op 

de doorstroming en de filevorming gemo-
nitord worden. Als inderdaad blijkt dat de 
verkeersonveiligheid sterk is toegenomen of 
de file-opbouw te groot is zal er bijgestuurd 
worden. Ook het effect op geluid wordt ge-
meten. Hiervoor is het wachten op de juiste 
metereologische omstandigheden en kan 
nog geen datum voorzien worden. AWV 
maakt zich wel sterk deze nog dit voorjaar 
uit te voeren en met resultaten te komen. 
Minister Lydia Peeters: “Op het overleg werd 
geluisterd naar de bekommernissen van de 
transportsector en werden een aantal afspra-
ken gemaakt. Er is een algemene oproep aan 
de chauffeurs om het nachtelijk claxonneren 
te staken. Daarnaast ook een woord van 
dank aan het overgrote deel van de 30.000 
vrachtwagenchauffeurs die dagelijks over 
het viaduct rijden en  zich wel probleem-
loos aan de snelheidsverlaging houden. Het 
tijdsverlies voor vrachtwagenchauffeurs over 
het hele traject is dan ook beperkt. Voor de 
omwonenden hopen we dat de rust snel kan 
weer keren.” – (D.D.)

FC Destelbergen heeft akkoord met spits

FC Destelbergen is met het oog op vol-
gend seizoen al even de voetbalmarkt 
aan het aftoetsen. Het kwam inmiddels 
tot een overeenkomst met Doran Mertens 
(33) die nog aan de slag is als aanvaller bij 
derde klasse Amateurs Eendracht Elene-
Grotenberge. Mertens speelde eerder al 
bij Lochristi, FC Latem, KVV Zelzate en RFC 
Wetteren. Doran is de zoon van ex-trainer 
Marc Mertens. Ook Luka Berghmans een 
belofte van Eendracht Aalter eveneens uit 
derde klasse Amateur zou komen. Sam 
Lescrauwaet en Wesley Basyn denken aan 
stoppen met voetbal. Tim Vleminckx zou 
na het seizoen naar Merendree trekken, 
Brecht Schulte opteert voor Massemen. 
Nash El Yazidi zou ook een andere ploeg 
zoeken. – (D.D.)
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Aantal Prijs/stuk Totaal
Kinderontbijt 6€
Standaard ontbijt 12€
Gezond ontbijt 14€
Luxe ontbijt (1p) 22€
Gezinsontbijt (4p) 55€

Levering aan huis +2€
Algemeen totaal

Kruis aan

We halen zelf de bestelling af tussen 7u30 en 9u30 in de refter van de school.

(kost +2€)

Levering bij mij thuis tussen 7u45 en 9u (enkel in onderstaande gemeenten)
Straat & huisnummer: …………………………………………………………..
Omcirkel de gemeente: Destelbergen / Heusden / Lochristi / Oostakker / Sint -Amandsberg
Mag er aangebeld worden? ja / neen (omcirkel)

(kost +2€)

Ik schenk dit ontbijt aan (enkel in onderstaande gemeenten)
Naam & voornaam:..……………………………………………………………………………….
Straat & huisnummer:………………………………………………………………….................
Omcirkel de gemeente: Destelbergen / Heusden / Lochristi / Oostakker / Sint -Amandsberg
Mag er aangebeld worden? ja / neen (omcirkel)

PRAKTISCH ? 
•  Op zondag 12 maart 2023 kan je jouw ontbijt vanaf 7u30 op school afhalen (bij voorkeur te voet/fiets). 
•  Levering aan huis kan voor 2€ extra per leveringsadres.
•  Wij zijn op de dag van de ontbijtactie bereikbaar bij eventuele problemen op het nummer 0485/93 50 86 (tot 10u).
•  De klas die het meeste ontbijten aanbrengt, krijgt een ontbijtbuffet in de klas! We houden rekening met het aantal leerlingen per klas. 
    Vermeld dus zeker de klas(sen) van uw kind(eren). Bij meerdere kinderen telt de bestelling voor de klas van elk kind.

HOE BESTELLEN ?
•  Bij voorkeur online via www.webshoppiusx.be met betaling via overschrijving t.e.m. 1 maart 2023.
•  Ofwel via onderstaand formulier met gepast geld, persoonlijk of via een leerling op school te bezorgen, 
    t.e.m. 1 maart 2023. Adres: Bredenakkerstraat 31, 9070 Destelbergen, Tel. 09/228 36 69.
•  De leerlingen, leerkrachten en de leden van de PiusXOuders danken je hartelijk voor jouw bestelling!

Bestelling ontbijtactie 12 maart 2023 
Naam : 
Telefoonnummer :
Ouder van (vermeld klas(sen)!) :

27ste ontbijtactie Basisschool Pius X Destelbergen
zondag 12 maart 2023

Scan mij!

Voeg hierbij gepast geld onder gesloten omslag toe.

Verwen jezelf of schenk jouw 
buren, familie of vrienden een 
heerlijk PiusXOntbijt. 

De opbrengst gaat dit jaar 
naar de vergroening van 

de kleuterspeelplaats. 

6€ 12€ 14€ 22€ 55€

Standaard ontbijt

1 broodje + koek 
+ choco + confituur
+ boter + cornflakes 
+ fruit + drinkyoghurt

1 broodje + 1 croissant 
+ 1 boterkoek + boter

+ confituur + choco + kaas
 + boursin + fruit + fruitsap
+ yoghurt + hard gekookt 

eitje + peperkoek 
+ flesje bubbels

1 broodje + granola 
+ fruit + griekse yoghurt 

+ pure chocolade 
+ plantaardige melk 

+ mueslireep 
+ thee + honing

Combinatie van het 
beste uit alle ontbijten 

(mét bubbels)

2 broodjes + boterkoek 
+ confituur + choco 

+ boter + kaas + fruit 
+ yoghurt + peperkoek

Luxe ontbijt 
voor 1 persoon

Gezond ontbijtKinderontbijt Gezinsontbijt
voor 2 volwassenen  

en 2 kinderen

Gaan ook onze Woonzorgcentra
dagprijs moeten aanpassen?

Bijna overal zullen de prijzen in de woon-
zorgcentra omhoog gaan. Dat heeft dui-
delijk te maken met de gestegen kosten 
voor elektriciteit, verwarming en de ge-
stegen personeelskosten door o.m. de 
stijging van de index of door de gestegen 
levensduurte. De gemiddelde prijs voor 
een huiskamer is in één jaar tijd gestegen 
met bijna 5%. Dat blijkt uit de jaarlijkse 
telling van het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid. In Vlaanderen is er spra-
ke van dat de rusthuizen op termijn tot 
90 euro/maand duurder kunnen worden. 
Dat zou een flinke hap betekenen voor 
de residenten en eventueel hun familie. 
Er is duidelijk al bezorgdheid bij de men-
sen die min of meer betrokken zijn bij het 
WZC Kouterhof in Heusden.
Wij deden navraag hoe dat in onze ge-
meente het geval zal zijn, maar bij Zorg-
band Leie & Schelde kan men op die vraag 
nog geen antwoord geven. “Voorlopig 
kunnen we daar nog geen antwoord op 
geven omdat dit nog moet besproken 
worden op ons bestuursorgaan”, liet 
Kimberley De Bleeckere van de dienst 
administratie en communicatie ons we-
ten. Ook schepen Eva Rombaut kon nog 
niet antwoorden op onze vraag of er een 
verhoging zit aan te komen. Ze zit noch-
tans samen met financiënschepen Filip 
De Meyer als gemeentelijke bestuurders 
in de Raad van Bestuur van Zorgband Leie 
& Schelde.
Het is duidelijk dat dit allemaal goed 
moet overwogen worden, een eventu-
ele prijsverhoging zal een grote impact 
hebben. Dat is ook zo voor het Woon-
zorgcentrum Panhuys Park van de groep 
Orpea in Destelbergen. Ook daar is men 
niet geneigd om al vlug mededelingen te 
doen, maar dat er een prijsverhoging zit 
aan te komen daar kan men allicht niet 
omheen. 
Op internet hebben we gevonden dat de 
dagprijs in Heusden 59,64 euro is voor 
een individuele kamer, voor niet-inwo-
ners is dat 61,53 euro. Voor koppels is er 
een aangepaste prijs van 50,24/persoon. 
Optioneel zijn nog de waskosten voor de 
persoonlijke kledij, telefonie, internet, 
kapper, pedicure en geneesmiddelen en 
doktersbezoeken. In het Panhuys Park 
zijn de prijzen niet openbaar gemaakt. – 
(D.D.)
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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

KAPSTER - BARBIER - PEDICURE
KRISTINA DEBOEL

Dendermondesteenweg 811 - Destelbergen
OP AFSPRAAK 0485-80 30 44

ZONNIG TERRAS MET BAR

Elk laatste weekend v/d maand: 
dartsweekend. Gratis inschrijving, 

ook beginners, gezellige sfeer
0485 /80 30 44

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

MOTHER
MERCURY
EUROPE’S MOST AUTHENTIC QUEEN TRIBUTE BAND

25 Maart
Goedleven Gent

19u - vvk 25€

ZATERDAG

ZAAL
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PRESENTEERT

DEUREN 19U - VVK 20€

ZONDAG  26 FEBRUARI
ZAAL  GOEDLEVEN GENT

OOSTAKKER

TICKETS via www.zaalgoedleven.be en www.ticketsgent.be
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Goedlevenstraat - Oostakker

Benefiet concert
voor Oekraïne
Zondag 29 januari om 15 uur heeft in 
de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk 
in Destelbergen een benefiet concert 
plaats voor Oekraïne. Het trio “Les Mi-
sérables” brengt er de Seizoenen van 
ntonio Vivaldi, Seizoenen van Pjotr Iljitsj 
Tsjaikovski en Siezoenen van Astor Piaz-
zolla. De muzikanten komen uit Oekra-
ine, Rusland en Destelbergen, want in 
de muziek is geen oorlog. Het is tevens 
het nieuwjaarsconcert van Destelber-
gen Classics. De deuren gaan open om 
14u30. Tickets in voorverkoop aan 20 
euro/ticket, of via Mezzo vzw, maar je 
kan ook aan de ingang nog betalen.
(D.D.)
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Aan al onze trouwe supporters, sympathisanten,  

sponsors en donateurs, wensen wij voor 2023, een 
  

Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!          
 

 
 

Op www.kogh.be vind je alle info en weetjes en foto’s  
over KOGH, uw lokale muziekvereniging. 

 
Daar kan je ook terecht om in te schrijven op onze Nieuwsbrief,  

voor uw sponsoring en voor de activiteitenkalender van vzw KOGH 

 
Muzikanten gezocht 

 
voor Klarinet, Hobo, Hoorn, Euphonium, Fagot en Trombone  

 
Om permanent mee te spelen in ons orkest.  

Zowel beginnelingen als gevorderden zijn welkom. 
Bel vrijblijvend 0471/93.11.33 of mail naar info@kogh.be 

t.a.v. secretaris Luc Vandenbruaene 
 

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

 
Kom eens een repetitie bijwonen op zaterdagavond vanaf 19u30 

in de Tramstraat 54 te 9070 Heusden (Destelbergen)  
 
 
 

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

Erkende muziekvereniging sinds 1819 
 

Volg ons op 
 

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

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

“De Tante van Charlie” 
Klucht van Brandon Thomas in een bewerking 
van Jon van Eerd (Kantje Boord)

Korte inhoud:
In deze gloednieuwe bewerking wordt de butler des 
huizes overgehaald om zich als tante uit te geven. Of de 
butler nu wil of niet, hij moet als vrouw door het leven. 
Dit is aanleiding tot een reeks fantastische en hilarische 
gebeurtenissen. Een toneelavond waarbij één ding vast-
staat: De lach zal niet van de lucht zijn !

Regie: Nadine De Rycke ( Ge-Tic-T, Bonobo’s, Kantje 
Boord)

Acteurs: Patrick Pevenage, Dirk Vanmeirhaeghe, Mar-
leen Bassez, Shari Bruggeman, Danaë Devlamynck, Ma-
rieke Renard, Thomas Scheerlinck, Christopher Desmet 
en Johan Van Hoorde.

Speeldata: 
Donderdag 02 maart om 20u15: VIP Night
(met hapjes en drankdegustaties)

Vrijdag 3/03 (Première) en op 17/03 om 20u

zaterdag 04/03, 11/03 en 18/03 om 20u, 

zondag 05/03 en 12/03 om 15u

Theater Scala,
Dendermondsesteenweg 163/165,
Gent 9000

Tickets te bestellen via:

www.uitbureau.be of via het nummer 09/233.77.88 
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De huldiging werd uit voorzorg  gehouden in 
alle intimiteit in bijzijn van echtgenote Mona 
Verhage, dochter Isabelle en echtgenoot en 
kleindochter Maryssa met haar gezin. Octa-
ve Landuyt klinkte voor de gelegenheid met 
bubbels met naaste familie en genodigden.
Voor wie Octave Landuyt niet zo goed zou 
kennen even deze opfrisbeurt. Octave Lan-
duyt heeft in zijn loopbaan een indrukwek-
kend oeuvre gerealiseerd. Hij is dan ook wel 
een fantastische kunstenaar. Octaaf, Karel, Er-
nest Landuyt werd geboren in Gent op 26 de-
cember 1922 als zoon  van Carolus Ludovicus 
en Hubertina Landuyt-Maricq in de toenmali-
ge Korte Stropstraat, heden Sint-Juliaanstraat 
14. Het jonge gezin Landuyt verhuisde naar 
Kortrijk, waar Octave zijn jeugd doorbracht. 
Hij huwde in 1956 met Mona (officieel Ray-
monda Verhage, geboren 1935) en verhuis-
de van Kortrijk terug naar het huis van zijn 
grootvader in Gent waar hij was geboren. Hij 
werd medeoprichter van de afdeling  “Regen-
taat Plastische Opvoeding” aan de voormali-
ge Rijksnormaalschool, het huidige HoGent. 
Tezelfdertijd leidde hij een team tekenaars 
voor het ontwerpbureau Van Marcke-Mewaf 
in Kortrijk. O.a. het logo met het befaamde 
zeepaardje is van zijn hand, alsook de leger-
groene metalen wijdverspreide, onverslijtba-
re kasten, de eerste douchecabines op pootjes 
en de wasfontein met kraan in het midden. 
Dochter Isabelle werd  geboren in 1957 en de 
golden sixties kondigden zich aan. De carriè-
re kreeg een boost door het succes in de Ver-
enigde Staten. Het huis in Gent barstte uit zijn 
voegen. Men ging op zoek naar een andere 
stek en kwam in Heusden terecht. Een plek 
met de voeten in en aan een ongeschonden 
Damvallei. De ruwbouw oogstte veel nieuws-
gierigheid en kreeg allerlei bijnamen waar-
onder ook die van bunker. De woning, annex 
atelier, is opgetrokken in overbakken, gele 
poldersteen en oogt vandaag nog steeds bij-
zonder hedendaags door zijn strakke vormge-
ving. In de voorgevel zit een knik om de zijde 
van het schildersatelier met het grote venster 
iets meer naar het noorden te richten in na-

Het ongekende verhaal van wereldberoemde Heusdenaar

Eerste ereburger en kunstenaar
Octave Landuyt is nu ook eeuweling
Maandag 26 december, de vorige “Wegwijs” zat toen pas in de 
brievenbus, rondde de eerste ereburger van Destelbergen, kunstenaar 
Octave Landuyt, de kaap van de 100. De eeuweling kreeg bij hem 
thuis in de Gaverstraat te Heusden het bezoek van burgemeester Elsie 
Sierens en eerste schepen Wim Raman. 

volging van de oude meesters, omwille van 
het minst vervormende noorderlicht. De idee 
was om een ruwe buitenkant te creëren met 
een zachte, geraffineerde binnenkant, zo-
als de slak in haar ruwe schelp met zorg een 
parelmoeren binnenkant aanmaakt. Lan-
duyt werkte hiervoor samen met vriend archi-
tect Jozef Lietaert. Het huis werd betrokken 
eind 1964. Kort erna werd het geliefde straat-
hondje van de familie doodgeschoten. Dat ge-
beurde toen wel vaker in landelijke contreien 
en meestal durfde men daar niet tegenin te 
gaan. Maar het kadaver werd ontleed, de ko-
gel kwam uit een jachtgeweer, er was een ge-
tuige, de dader was van aanzien, er kwam een 
huiszoeking, een munitiedepot werd in beslag 
genomen, er kwam een proces. Toenmalig vi-
ce-premier en vriend Willy De Clercq heeft de 
zaak van de straathond gepleit en gewonnen. 
Het verhaal ging in de gemeente rond als een 
lopend vuurtje. De toon was gezet en de re-
putatie van de rebelse kunstenaar gevestigd.
Doorheen zijn lange kunstenaarsloopbaan 
wist Octave Landuyt zich te onderschei-
den met een eigenzinnig en indrukwekkend 
oeuvre. Hij werd eerder  een culturele dui-
zendpoot genoemd want was terzefdertijd 
schilder, pastellist, beeldhouwer en juwelen-
ontwerper, keramist, graficus en industrieel 
designer, ontwerper van stoffen, toneeldecors 
en -kostuums.  Als vermaard kunstenaar kreeg 
Landuyt ook voorname bezoekers over de 
vloer. Het is geweten dat wijlen koning Bou-
dewijn en vooral koningin Fabiola meermaals 
zijn atelier bezochten in Heusden, alsook de 
toenmalige prinses Paola, Groothertog Jean 
van Luxemburg en zijn gezin en  ook een Na-
vo-staatssecretaris. De gemeente  heeft ooit 
de Rendekens- en Gaverstraat van een nieuw 
wegdek voorzien om het pad te effenen en 
haar blazoen op te poetsen t.a.v. het hoge be-
zoek. Het was indrukwekkend en sensationeel 
voor de dorpelingen toen de escorte van de 
politie voorbijkwam, gevolgd door de limou-
sine van Koningin Fabiola en misschien her-
inneren sommigen zich nog de blauw-witte 
statige Harley Davidsons van de escorte van 

Kurt Waldheim.  
In die periode ook zaten Landuyt 
en minister Willy De Clercq er vaak 
samen met vriend van het huis 
Marc Sleen. Getuige daarvan de 
karikaturen voor de aandachtige 
lezer van de strips van Nero. Het 
grote huis in de Gaverstraat heeft 
duizenden bezoekers over de vloer 
gehad.  Er waren de talrijke stu-
denten van de meester, de jaren-
lange rondleidingen van groepen, 
wetenschappers en politici, rare 
vogels van allerlei pluimage en na-

tionaliteiten, reporters en cineasten, topfigu-
ren maar evengoed gewone burgers en veel 
kunstenaars ook natuurlijk, plastische kunste-
naars maar ook veel musici en zangers  waar-
onder de meest bekende  o.a.  Brel, Ferré en 
Adamo.
Reeds heel lang voor hij ook ereburger werd 
in Destelbergen, was ook ‘maestro’ Dirk Bros-
sé kind aan huis in de Gaverstraat. De jon-
ge Brossé kreeg ooit een lift van de meester 
en had een allereerste gesprek met hem in 
de wagen. Kort daarna  trok Dirk  zijn stoute 
schoenen aan en belde aan in de Gaverstraat. 
Hij wilde een werkje kopen. Zijn gespaar-
de bedrag was bescheiden maar voor Octave 
en Mona was dat onbelangrijk. Het beteken-
de wel meteen het begin van een jarenlan-
ge vriendschap. “Hij is de afgelopen 45 jaar 
mijn vriend, mijn mentor en mijn spirituele va-
der geweest”, zo schreef Brossé op de sociale 
media en op Radio 1 bracht hij een ode aan 
Landuyt die hij tevens een “universele renais-

Tentoonstelling Octave Landuyt 
in Heusden-Zolder

Al van 18 december, maar nog tot 
12 februari 2023 heeft in de kunst-
galerij De Mijlpaal, Brugstraat 45 in 
Heusden-Zolder, een tentoonstelling 
plaats met werken van Octave Lan-
duyt, samen met vernieuwers in de 
kunst van de 20ste en 21ste eeuw. Ze 
zijn hun tijd vooruit en leggen ver-
bindingen. Het zijn mijlpalen en 
bruggenbouwers: Nedda El-Asmar, 
Lore Langendries, Hubert Minnebo, 
Camiel Van Breedam, Koen Vanme-
chelen, een eerbetoon door kunste-
naars die de dialoog aangaan met 
zijn werk.
Open vr-za tussen 14-18 uur en na 
afspraak. De kunstkoopregeling is 
een initiatief van de Vlaamse Ge-
meenschap. – (D.D.)
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sancemens” noemde en zijn “spiri-
tuele vader”.
Octave Landuyt is dan ook één van 
de laatste grote 20ste-eeuwse kun-
stenaars. Bovendien woont en werkt 
hij al decennia in Heusden. Hij heeft 
werken in talrijke buitenlandse mu-
sea en in privé- collecties in binnen-
en buitenland, in de senaat,  maar 
ook  in de publieke ruimte. In de 
metro van Brussel zijn er vier grote 
keramieken reliëfs aan de stopplaats Naamse 
Poort, in Hasselt een grote brons aan het Huis 
Schleiper en in Antwerpen een enorm bron-
zen hoogreliëf aan het Sint-Elisabethzieken-
huis. In Gent is er een bronzen sculptuur te 
zien in de Provinciale school in Gent en in De 
Vijvers in Ledeberg. De provincie 
Oost-Vlaanderen beschikt ook nog 
over een klein keramieken beeld-
je. Maar ook Heusden is veel rij-
ker dan de stad Gent die de enige 
keramiek ooit aangekocht, na ver-
nieling nooit heeft laten restaure-
ren. Aan het WZC Kouterhof staat 
een mooi bronzen beeldhouw-
werk van hem, nl. ‘Nestorwijs’ en 
in de inkomhal van de bibliotheek 
in Destelbergen staat een kera-
mieken sculptuur aan de  rechter-
zijde. Sla ook eens de ogen op als 
u in de ontvangsthal van het ge-
meentehuis in Destelbergen staat. 
Er hangt een kleine zeefdruk 
met afbeelding van een hoofdje 
met prangende blik dat a.h.w. el-
ke bezoeker nauwgelet in de ga-

ten houdt. Het draagt de titel “Les Artistes” 
naar een gelijknamig lied van Léo Ferré.
Het toevel wilde dat de betovergrootmoe-
der van Octave Landuyt in Heusden woonde 
en er eveneens haar honderste verjaardag 
heeft mogen vieren. En ze noemde ook Isa-

belle. Volgens wijlen commissaris 
Michel Vercruysse was haar bij-
naam Belleke Bollaert. Nog merk-
waardiger is dat Octave Landuyt 
destijds twee naamgenoten had 
in Heusden. De ene die wat mee-
dreef op zijn succes en ook zelf 
schilderde, kon vaak werken ver-
kopen aan mensen die dach-
ten een ‘echte’ Octave Landuyt 
in huis te halen. Het is geen ver-
zinsel maar was inderdaad zo. De 
tweede naamgenoot een loodgie-
ter, kreeg vaak telefoons uit het 
buitenland en ook ’s nachts uit 
Amerika. Die Octave vroeg aan 
kunstenaar Landuyt zijn privé tele-
foonnummer openbaar te maken 
door opname in het telefoonboek. 
Wat dan ook gebeurde uit respect 

voor de nachtrust van de man.
Bij wijnbouwer Bernard Buys in de Loveld-
straat in Heusden, overigens ook een goede 
vriend van Octave Landuyt, is er in de bene-
denverdieping zoals bekend  een “Landuyt-
zaal” met heel wat unieke werken van de 
kunstenaar, ook daar werd nog even, met ‘Le 
Muricce’ wijnen getoast op de honderdjarige 
Octave Landuyt. De Landuytzaal kwam ook 
daar tot stand met medewerking van de kun-
stenaar zelf. 
Als erkenning voor zijn uitzonderlijke ver-
diensten, - Octave Landuyt kreeg veel inter-
nationale prijzen - kende het lokaal bestuur 
van Destelbergen in 2007  het allereerste ere-
burgerschap toe aan Octave Landuyt, alsmede 
in navolging van de grote overzichtstentoon-
stelling  Ricorso in 2007, simultaan gehouden 
in drie verschillende musea, nl. het Mudel in 
Deinze, het Caermersklooster en de Sint-Pie-
tersabdij in Gent. Er werden toen ongeveer  
1300 werken tentoongesteld.  De kunstenaar 
heeft ook door zijn naam en kunst Heusden 
duidelijk op de kaart gezet. Op zijn verjaardag 
ging een delegatie van het bestuur, beperkt 
tot burgemeester en eerste schepen, langs bij 
de kunstenaar, eerste ereburger en nu ook 
eeuweling. Voor de gelegenheid gingen ook 
dochter Isabelle, kleindochter Maryssa en ach-
terkleindochter Elodie geboren 2022, samen 
met Mona op de foto. Een mooi viergeslacht 
en een brug van een eeuw tussen overgroot-
vader en achterkleinkind. Een uitzonderlijke 
bekroning voor een uitzondelijk man! 

Manu Debruyne
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Toen Mick Taylor halfweg de jaren ’70 stopte bij The Rolling Stones, 
stond generatiegenoot Rory Gallagher bovenaan een shortlist om 
hem te vervangen als tweede gitarist naast Keith Richards.  Hij vond 
dat wellicht een hele eer,  maar was ook eigenzinnig genoeg om te 
weigeren, omdat hij van zichzelf vond dat hij verder moest doen als 
frontman ipv sidekick te worden bij de toen al grootste rockband 
allertijden.  Gelukkig maar, want hij had al gedurende ongeveer 
10 jaar  een geweldige live-reputatie opgebouwd in Europa en ver 
daarbuiten,  eerst met de groep Taste en later solo,  en hij was ook 
een steengoede gitarist.  Zijn eigenzinnigheid uitte zich toen ook 
in zijn weigering om bewust hitnummers te schrijven ; hij werkte 
gewoon koppig verder aan telkens betere studio LP’s en het beste 
moest toen nog komen : ‘Photo Finish’ (1978), ‘Top Priority’ (1979) en 
‘Jinx’ (1982).  Het verschil met al zijn voorafgaande elpees : op deze 
drie staan geen zwakke nummers – zogenaamde vullertjes.  Vooral 
‘Top Priority’ geniet onze voorkeur,  wegens o.a. de nummers ‘Phil-
by’, ‘Key Chain’, ‘Bad Penny’ en ‘Off The Handle, blues(rock)songs 
die opgehangen zijn aan telkens een geweldige gitaarriff.  Maar het 
is veel meer dan dat,  want op deze drie platen vinden we vooral ook 
allemaal sterke melodieën terug,  een gegeven dat we ook bij The 
Rolling Stones en Status Quo (ook al 60 jaar lang)  konden en nog 
steeds kunnen vaststellen.   Sterke melodieën vormen nog altijd de 
hoeksteen van goeie platen én live optredens, van klassieke muziek 
tot disco en alles ertussen.  Voor diegenen die de muziek van Rory 
Gallagher willen (her)ontdekken, zijn deze drie studio-albums dus 
echte aanraders,  naast de CD ‘The Essential Rory Gallagher’ en  voor-
al de CD annex DVD ‘Live At The Montreux Festival 1975-94’. Nog dit 
: de sympathiekste rockheld wordt al ruim 27 jaar heel erg gemist , 
want is jammer genoeg al op de leeftijd van 47 jaar gestorven. Even 
mythisch als hijzelf is de afgebladderde Fender Stratocaster gitaar, 

EEN VAN DE BESTE…

Gitarist Rory Gallagher

die hij in 1963 op vijftienjarige leeftijd had gekocht,  tweede-
hands, voor 100 Ierse ponden ; deze gitaar  is altijd zijn trouwste 
metgezel gebleven ! Tientallen tribute bands houden de legende 
staande ; de bekendste wereldwijd is ‘Band Of Friends’, meestal 
een trio met Gerry McAvoy als drijvende kracht.  Hij was jarenlang 
de even virtuoze bassist van maatje Rory, bepotelt nog steeds op 
weergaloze wijze de bassgitaar én zingt bovendien voortref-
felijk ; wij kunnen het weten, want we waren erbij in oktober 
2019, in The Crossover Music  Pub,  het nu al even legendarische 
blues(rock) café aan de overkant van het veer van Oostakker.  Dit 
laatste ook iets om te ontdekken …
Kippenvelnummers : ‘Off The Handle’ (1979) en ‘A Million Miles 
Away’ (op het album ‘Tattoo’, 1973)

Henry Trebellac 

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

VALENTIJN !
Vier de liefde !

De winkel is uitzonderlijk open op 13 en 14 februari ! 

Bestel tijdig ons

Valentijnontbijt
( zie www.dekorf.be )

Kaasschotel 2 personen
+ 1 fles rode wijn: 

50 euro
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Onze webshop is altijd open: www.vijgeblad.be

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

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

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

©
 F

RE
YA

1 4  F E B R U A R I  =  V A L E N T I J N

Geef haar een geschenk 
waar je zelf ook wat aan hebt

Wegwijs2023-02 Valentijn.indd   1 16/01/2023   15:52
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Nu moet Heusden nog volgen. De aan-
duiding staat al enkele weken goed aan-
gegeven op mobiele verkeersborden van 
de politie voor de weggebruikers op de 
Heusdensteenweg, die zelf overgaat in 
de Steenvoordestraat in Heusden. Ook 
het vrachtverkeer dat vooral uit de in-
dustriezone ‘Stookte’ in Wetteren komt, 
krijgt bovendien een tonnagebeperking. 
En daar kan Destelbergen zich in vinden, 
want dat verkeer kwam in het verleden 
altijd via de Steenvoordestraat in de 
Dorpslaan terecht, en die is daar zeker 
niet voor geschikt.
De plannen van de gemeente Wetteren 
hebben vooral een impact op Wetteren-
ten-Ede waar de dorpskern al omge-
vormd werd tot een zone 30, maar er nu 
een flinke uitbreiding kwam naar andere 
straten die begrensd zijn binnen de Mel-
lesteenweg, Mellepontweg, Bommels-
rede, Dompelhoekstraat en andere. In 
al die straten, meestal vrij smal is er nu 
30 km/uur ingevoerd. Daarbij werd ook, 
deels op vraag van Destelbergen, het 
vrachtverkeer aan banden gelegd. Klei-
ne vrachten kunnen nog, maar het echt 
zwaar vervoer is al jaren een doorn in het 
oog van Destelbergen en van Mobiliteits-
schepen Michaël Vercruyssen. 

Gewijzigde snelheidslimiet in Wetteren
komt ook Heusden goed uit
Los van het feit dat Destelbergen vóór Heusden ook een plan aan het 
uittekenen is om de snelheidslimiet naar omlaag te halen van 70 en 
50 naar 30 km/uur in veel straten, krijgt men nu ook uit Wetteren hulp 
aangeboden. Op de Heusdensteenweg, en eerder al op het traject 
Coopallaan, Wetterensteenweg, Nieuwe Weg, Kortewagenstraat 
in Wetteren-ten-Ede, heeft het gemeentebestuur van Wetteren de 
snelheid van 70 km./uur recent omlaag gebracht naar 50 km. 

De tonnagebeperking die zal doorge-
drukt worden in Wetteren-ten-Ede komt 
er wel op vraag van Destelbergen, maar 
er is ook nog werk in Heusden met de 
snelheid. “Het vrachtverkeer komt vooral 
uit de industriezone Stookte”, weet sche-
pen Vercruyssen. “En dat vrachtverkeer 
komt dan in een van de smalste straten 
van Heusden terecht, en daar liggen nog 
twee scholen en een kindercrèche. Het 
is daar dikwijls een gemanoeuvreer van 
auto’s, die zelfs over het voetpad rijden. 
En soms staan vrachtwagens er neus-aan-
neus. Ik ben dus verheugd met de beslis-
sing van de gemeente Wetteren”, zei de 
schepen in een artikel dat in de krant ver-
scheen. 
Uit wat we inmiddels vernomen hebben 
komen er nu regelmatig po-
litiecontroles op die nieuwe 
maatregelen. Voorts gaan de 
gemeenten Wetteren, Des-
telbergen, Laarne en Melle 
samenwerken aan een inter-
gemeentelijk ‘vrachtwagen-
plan’, om komaf te maken 
met de onveilige situaties. De 
vier gemeenten gaan daarbij 
ook in overleg gaan met de 
Vlaamse overheid. – (D.D.)

Op de Heusdensteenweg (in Wetteren-ten-Ede) 
staat al eventjes een mobiel verkeersbord van 
de politie die de nieuwe toegelaten snelheid 
aangeeft. (D.D.)

Duidelijker aangeven kan bijna niet… 
(D.D.)

De Dorpslaan in Heusden zal 
blij zijn als het zwaar verkeer 
daar wegblijft. (D.D.)
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Tel. 09 229 29 47 - Burgstraat 68 • 9070 Destelbergen
mdchauffage@telenet.beHERSTELLINGEN CV EN SANITAIR

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

Gratis
prijsofferte

Specialist
MD - CHAUFFAGE

MIKE DOBBELS
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LDC DE REINAERT 
Kerkham 3d - 9070 Destelbergen   09/218 03 13 

 

Volgende maandelijkse activiteiten staan op het programma in februari: 
 
 
 

  Grootouder - kleinkind: Winterwandeling – woensdag 8 februari om 14u00 

  Handwerk: – donderdag 9 en 23 februari telkens om 14u00 

  Samenlezen: een goede tekst en een kopje koffie zijn de basisingrediënten –  
 maandag 13 en 27 februari telkens om 10u30 

  Spaans Praatcafé:  – maandag 13 en 27 februari telkens om 14u00 

  Bloeddrukmeting : Op afspraak  – donderdag 16 februari van 14u00 tot 16u00 

  Buurt-Van: Onze Buurtcaravan vind je op de Markt van Heusden op maandag 20 februari   
 8u30 tot 12u00 

  Leesclub: “Mijn lieve gunsteling, Marieke Lucas Nijlkamp”  – dinsdag 21 februari om 14u00  

 Bingo: – woensdag 22 februari om 14u00 

 
Meer informatie over activiteiten en inschrijvingen  09/218.03.13 ldc.dereinaert@zorgband.be 

 of bekijk het nieuwe activiteitenmagazine “ZORGBANDSPROKKELS” via www.zorgband.be 

    
 

	

We wensen je een sprankelend nieuw jaar! 

 

Droom groot 

& 

geniet van kleine dingen. 

Ook in het nieuwe jaar! 

 
 

Om 2023 goed in te zetten  willen we jullie graag 
uitnodigen op onze “Nieuwjaarsreceptie”. 

Op zondag 29 januari 2023 van 11.00 tot 14.00 uur. 

Zaal Kollebloem. Leenstraat 18. Destelbergen/Heusden 

 

	

Destelbergen/Heusden 

	

 

LDC DE REINAERT  
GROOTOUDER - KLEINKIND 

WINTERWANDELING 
Woensdag 8 februari 

Voor onze GROOTOUDER-KLEINKIND activiteit gaan 
we de winter op en top beleven met een  

winterwandeling. 
 

We wandelen en beleven al horend, al kijkend,  
al ruikend en al doende, een winters avontuur! 

      
 

 
 
 
 
 
 
 Start aan LDC De Reinaert, Kerkham 3D 9070 Destelbergen 
 Woensdag 26 januari 2022 
 Van 14u tot 16u 
 €1 
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9070 Destelbergen 
09/218 03 13 



48                              Nr. 130 - Februari 20239070

Maar dat de bussen maar liefst een do-
zijn opstapplaatsen links laten liggen tus-
sen Gentbrugge en de Dampoort zorgt 
toch voor een enorme ontgoocheling. 
“Er is geen andere oplossing en we doen 
wat we kunnen bij De Lijn”, zegt persver-
antwoordelijke Karen Van der Sype van 
De Lijn. Uiteraard zijn er alternatieven, 
maar het is wel duidelijk dat het buiten 
gebruik stellen van Gentbruggebrug ge-
durende ongeveer drie maanden, een 
grote impact heeft op de bussen 3 en 6. 
“Het is de stad Gent die er die werken 
uitvoert, niet De Lijn” horen we nog van 
een buschauffeur.
Al vanaf 9 januari volgen de bussen 3 
en 6 dus een ander traject. Dat heeft 
dus voor gevolg dat een groot deel van 
deelgemeente Sint-Amandsberg  in bei-
de richtingen tussen Gentbrugge en de 
Dampoort geen bediening krijgt. Uiter-
aard zijn er alternatieven met de lijnen 
34/35/36 op de Dendermondsesteenweg, 

Busreizigers ontgoocheld over nieuw traject bussen 3 en 6
In de vorige Wegwijs hadden we het al aangekondigd, dat de bussen van de lijnen 
3 en 6 een tijdje een ander traject zouden krijgen door de werken in de buurt van 
en op Gentbruggebrug.  Lees ook kaderstuk onderaan!

De plannetjes van 
De Lijn met in het 
rood de wegvallende 
opstapplaatsen tussen 
Gentbrugge en de 
Dampoort en de 
alternatieve route van 
respectievelijk de lijnen 
3 en 6. (repro D.D.)

en de lijnen 17/18 op de Land van Waas-
laan. Maar dat is al even afgelegen van 
het normale traject.
Zo zal Lijn 6 de wijk Sint-Amandsberg 
niet meer kunnen bedienen in beide 
richtingen (sinds 10 oktober  2022 zorg-
de Lijn 6 voor een bediening van de wijk 
in enkele richting. De bussen zullen nu 
in beide richtingen via de Kasteellaan rij-
den. Lijn 3 zal een nog grotere omleiding 
volgen, met impact van de dienstrege-
ling tot gevolg, én zal ook Sint-Amands-
berg niet meer kunnen bedienen. Vanaf 
de Dampoort rijdt lijn 3 via de R40 naar 
de Keizerpoort, de Brusselsesteenweg en 
de Land van Rodelaan naar de stelplaats 
aan de E17. In de richting van het stads-
centrum volgt lijn 3 een licht aangepaste 
omleidingreisweg via de Frederik Burve-
nichstraat. Hierdoor kan nog bediening 
gegeven worden aan de vaste haltes 
“Gentbrugge Braemkasteel” en “Gent-
brugge Meersemdries” (aan tijdelijke 

halte). Ter hoogte van het kruispunt met 
de Jef Vandermeulenstraat wordt in de 
Burvenichstraat voorzien in een extra tij-
delijke halte.
In de praktijk wil dit zeggen dat mensen 
die normaal via bus 3 naar het Medisch 
Centrum van Maria Middelares in de Kli-
niekstraat in Gentbrugge konden rijden, 
nu op hun honger blijven. Een alternatief 
is niet voorhanden want je moet al een 
eindje te voet stappen om in de kliniek te 
geraken, tenzij je natuurlijk met de auto 
of de fiets komt. Maar vaak is dat wel een 
ouder publiek dat rekende op bus 3. Idem 
dito voor het Woon- en Zorgcentrum Ter 
Hovingen. – (D.D.)

Het is moeilijk om actueel te blijven inzake de 
werken aan en rond Gentbruggebrug. Met de 
uitspraak van de Rechter (de voorzitter van 
eerste aanleg van de Gentse Rechtbank) werden 
de werken aan Gentbruggebrug stilgelegd. 
Hoelang? En tot wanneer, is bij het ter perse 
gaan nog onduidelijk. Inmiddels kan er sedert 
vrijdagnamiddag 13 januari opnieuw over de brug 
tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg gereden 
worden. Ook de lijnbussen kunnen sinds zaterdag 
14 januari opnieuw over Gentbruggebrug en 
hebben dus hun normale reisweg hernomen. 
Tot wanneer is voorlopig koffiedik kijken, maar 
vermoedelijk tot eind maart. We gaan er van uit 
dat de uitspraak van kracht blijft, omdat er op 
papier stond dat er voor april geen werken met 

impact op de mobiliteit zouden starten.
Als de werken in april zouden herstarten, dan 
zal De Lijn opnieuw de omleiding invoeren die 
al voorzien was bij het plaatsen van de verkeers-
filter. De lezer zal begrijpen dat nu veel kan wij-
zigen: afstel of uitstel, want de stad Gent gaat 
alles eerst eens laten bezinken alvorens de no-
dige stappen te zetten. Als het van mobiliteits-
schepen Watteeuw zou afhangen dan zal dat 
alleen om uitstel gaan, want de plannen moeten 
uitgevoerd worden. Maar er is ook nog een be-
zwaar van de bedrijven tegen de invoering van 
het mobiliteitsplan op zich. En dat moet ook nog 
voorkomen.
Bus 3 rijdt dus opnieuw over Gentbruggebrug 
en zal de haltes Nieuwhof, Banierstraat, Heer-

nisplein, Gentbruggestraat, Gentbruggebrug, 
Tweekapellenstraat, Emanuel Hielstraat, Meer-
semdries en Braemkasteel opnieuw bedienen.
Bus 6 richting Dampoort zal zijn normale reisweg 
hernemen. De haltes Minneplein, Wolterslaan, 
Gentbruggebrug, Gentbruggestraat, Oscar Col-
brandtstraat, Van Cleemputteplein, Schoolstraat 
en Van Aerenbergstraat worden opnieuw be-
diend. Richting Zuid zal bus 6 nog steeds de ver-
korte reisweg via de Kasteellaan en Heernislaan 
volgen. – (D.D.)

n.v.d.r.: Nu nog hopen dat de toestand 
binnenkort niet NOG EENS verandert, de 
mensen zijn stilaan de Gentse fratsen beu ! J.C.

Buslijnen 3 en 6 hernemen (voorlopig) normale reisweg!
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Na Antwerpen en Mechelen komt in Oos-
takker dus een derde ‘Nooddorp voor Oe-
kraïne’. De Vlaamse ministers Bart Somers 
(Open Vld) en Mathias Diependaele (N-
VA) en burgemeester Mathias De Clercq 
gaven daartoe recent officieel de aftrap. 
Vooraf had ook een infovergadering 
plaats. Het terrein in de Eikstraat ligt tus-
sen de  voetbalinfrastructuur van Racing 
Gent/AA Gent en het oesterzwammen-
bedrijf van Maatwerkbedrijf De Kromme 
Boom. De betrokken zone staat steden-
bouwkundig ingekleurd als ‘gemeen-
schapsvoorziening’. Tot nu toe stelde de 
eigenaar de gronden ter beschikking voor 
maisteelt. De stad sloot met de eigenaar 
een opstalovereenkomst voor vier jaar. Al 
weet niemand hoelang de oorlogssituatie 
zal aanhouden. Volgens de commentato-
ren vandaag, best heel lang. De opvang is 
sowieso tijdelijk en bedoeld voor Oekra-
iners met een (Europees) statuut van ‘tij-
delijk ontheemde’. Vooral moeders met 
kinderen zijn op komst. Die wonen van-
daag al grotendeels in de stad. O.m. bij 
privégezinnen bij wie het goedbedoeld 
opvangjasje door de tijd in eigen vlees 
begint te snijden. Als het oorzakelijk ver-
band ophoudt - lees als de oorlog stopt - 
wordt het nooddorp weer losgelaten. En 
wordt het terrein uiterlijk na zes maan-
den in alle oorspronkelijke staat hersteld. 
Dat is decretaal vastgelegd. De eerste 
voorbereidingen zijn al gestart.  

Bouwfases
Op het terrein worden - in twee fases - 
een 200-tal woonunits opgesteld be-
stemd voor zo’n 600 Oekraïners. In de 
eerste fase komen er een 50-tal van de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wo-
nen (VMSW). Die zullen nadien worden 
gebruikt voor herhuisvesting van soci-
ale huurders. In een tweede fase - in 
het najaar – worden een 15 -tal woon-
units aangekocht die later kunnen die-
nen voor studentenhuisvesting. Voor een 
goed begrip, uiteraard niet op het be-
trokken terrein aan de Eikstraat! Deze 
maand starten de grondwerken. Plaat-
sing van 53 losstaande (niet stapelbaar) 
containers inbegrepen. Ergens tegen no-
vember worden de resterende 147 een-
heden verwacht. Die worden gestapeld 
in twee bouwlagen. Het gaat om kwalita-
tieve wooneenheden die aan de Vlaam-

Oostakkers ‘Nooddorp voor Oekraïne’ 
wordt gespreid in de tijd…
Het optrekken van een ‘Nooddorp voor Oekraïne’ aan de Eikstraat 
dit jaar, wordt logistiek en organisatorisch gespreid in de tijd. De 
eerste oorlogsvluchtelingen worden verwacht in april, de rest in het 
najaar. Het Vlaamse Gewest en de stad Gent hebben er alles voor veil 
om het dossier in goede banen te leiden. De infoavond gaf heldere 
antwoorden op veel onzekere vragen en ongerustheid. Maar ook het 
politiek engagement om afdoende werk te maken van een aantal 
realistische knelpunten…

se wooncode voldoen. Ze omvatten een 
living, keuken, slaapkamer en badkamer. 
En bieden de nodige privacy en voorzie-
ningen. Naast de wooncontainers komen 
er ook gemeenschappelijke polyvalente 
ruimtes die kunnen gebruikt voor work-
shops, onderwijs of andere activiteiten, 
was- en droogvoorzieningen en onthaal-
ruimtes voor het OCMW. Er wordt ook 
speelruimte voor kinderen voorzien, Zo-
wel binnen als buiten.

Mobiliteit
Mobiliteit en vooral par-
keren beroert er al lan-
ger de gemoederen. Een 
knelpunt dat best effici-
ent en effectief wordt 
aangepakt. Een beperkt 
aantal van die vluchte-
lingen is hier met de au-
to. Er wordt rekening 
gehouden met maxi-
maal veertig voertui-
gen. In het nooddorp 
kunnen ze niet par-
keren. Op 200 meter 
wandelafstand is er par-
keergelegenheid aan de 
kant van en op de brug 

aan de Gentstraat. In de Eikstraat is er 
parkeerverbod. De politie zal er op toe-
zien dat dit wordt gerespecteerd. Het 
aanbod aan buslijnen zou volstaan, voor-
lopig ook in een voldoende frequentie. 
Op het terrein komt er een fietsenpar-
king en toegankelijke wandelwegen. Ter 
hoogte van de bushalte in de Gentstraat 
komt er een veilige oversteek voor voet-
gangers en fietsers. Die maatregel was 
voorzien voor de uitrol van de zone 30 
dit jaar en wordt versneld uitgevoerd.  In 
eenzelfde context wordt ook de voorzie-
ne snelheidsremmer ter hoogte van vzw 
De Kromme Boom vervroegd uitgevoerd. 
Alles wordt vanaf nu zorgvuldig gemo-
nitord, zoals dat heet. Hoop doet leven. 
Dat weten ook de Oekraïners als geen an-
der. Andere knelpunten op termijn als de 
beschikbare plaatsen in de onderwijsin-
stellingen en idem dito bij de plaatselij-
ke dokters kwamen ook aan bod. Ook dat 
wordt verder gemonitord. Wordt dus so-
wieso vervolgd.

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

website www.dewegwijs.be
onder de rubriek ‘archief’.
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Luxe nieuwkuis
& was:

LA BAHÍA 
Dendermondesteenweg 913

(Gouden Hand)
Destelbergen

Open van
dinsdag tot en met zaterdag

Bovendien was men er in geslaagd om het 
Heusdense Sint-Barbarakoor onder leiding 
van Paul Ascoop naar de dorpskerk te ha-
len, en als we ons niet vergissen speelde 
orgelist Frank Heye op het orgel. Ook de 
DF-afdeling van Heusden/Wetteren-ten-
Ede werkte er aan mee.
De vele aanwezigen kregen bij het binnen-
komen een passend zangboekje met niet 
alleen de teksten van de kerstliederen, 

Het Sint-Barbarakoor zorgde voor een tof 
samenzangmoment met kerstliederen. 
(D.D.)

Tof samenzangmoment van DF rond kerst in dorpskerk
Voor veel mensen was tweede kerstdag een vrije dag, en daar maakte 
de plaatselijke Davidsfondsafdeling handig gebruik van om een 
samenzangmoment rond kerst te organiseren. De kerk van Onze-
Lieve-Vrouw ter Sneeuw liep net niet vol, maar er was echt wel veel 
belangstelling voor het initiatief.

maar ook de zangnoten in genoteerd. Er 
werd fraai gezongen, soms meerstemmig 
want meestal gaf het Sint-Barbarakoor de 
toon aan, en kon het publiek in de kerk 
aanvullend meezingen. Tof was dat, voor-
al met Nu zijt wellekome, en de traditione-
le kerstliederen zoals ‘Stille nacht’ en ‘Suza 
Nina’ die de samenzang benadrukten. 
Dirigent Paul Ascoop gaf ook wat uitleg bij 
de liederen, en verduidelijkte vooral “The 

Een goed gevulde kerk. (D.D.)

Coventry carol”, een kerstlied van de bal-
lingschap die in originele versie werd ge-
bracht door het Sint-Barbarakoor. 
Uit wat wij achteraf vernamen is duide-
lijk geworden dat dit een mooi en gewaar-
deerd initiatief was van DF-Destelbergen. 
De dorpskerk leent zich goed voor zang 
en muziek, de zeer goede belangstelling 
onderstreepte bovenal dat dit een mooi 
en deugddoend initiatief was. Vooral het 
enthousiaste meezingen was een opste-
ker, maar het gratis gebruik van de kerk 
en de gulle bijdrage die besteed werd aan 
een goed doel, mogen zeker onderstreept 
worden. Na afloop werd nog het glas ge-
heven in de zaal Domus, waar een gratis 
glühwein of een fruitsapje werden aange-
boden aan de aanwezigen. Zoals gezegd 
was het dus een tof samenzangmoment 
dat onze waardering genoot. – (D.D.)

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…..

Bjorn Eeckhaut T1 van KFC Heusden A

Bjorn Eeckhaut tot voor nieuwjaar de trainer van de vierde provincialer bij KFC Heusden 
B gaat het seizoen uitdoen als T1 van de ploeg uit derde provinciale. Hij vervangt er Nico 
Smet. Jorn is al meer dan 20 jaar lid (met een tussenperiode bij FC Destelbergen) en kan 
goede resultaten voorleggen. De club heeft nog twee nieuwe gezichten aan de staff toe-
gevoegd, nl. keeperstrainer Patrick Hamacher en Kurt Dewitte die trainer werd van de 
vierde provincialer. Kurt is UEFA A trainer en heeft heel wat ervaring binnen de provinciale 
reeksen: Sint-Denijs, Nevele, Massemen, Oosterzele en was ook actief bij Racing Gent Zee-
haven. De vacature van beloftentrainer zal binnenkort ingevuld worden. – (D.D.)
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Er is in Destelbergen en Heusden een 
periode geweest dat er bijna in elke 
straat een café was, dat is nu duidelijk 
verleden tijd. Wijlen politiecommissaris 
Michel Vercruyssen was de eerste om er 
voor Heusden een boek over te schrijven. 
Want Heusden was, zoals hij schreef, een 
buitenbeentje op vlak van het uitgaans-
leven. De politiecommissaris kon het we-
ten, want het was binnen zijn beroep een 
vaste taak om eens op controle te gaan 
in dergelijke gelegenheden. Zo’n tien 
jaar geleden deed heemkundige Louis 
Gevaert, voorzitter van de Heemkundige 
Kring De Oost-Oudburg nog beter. Hij 
bracht een boek uit (De herbergen van 
vroeger 1561-2013) waarin alle cafés die 
ooit bestonden in Destelbergen, Heusden 
en Beervelde een plaatsje met beschrij-
ving en foto kregen. Uiteraard was dat 
een uniek werk waaraan veel opzoekin-
gen voorafgingen. Nu zijn er ”officieel” 
nog veertien cafés, zeven in Heusden en 
evenveel in Destelbergen. Maar infor-
meel zijn er wel enkele meer, omdat som-
mige sportclubs, denk aan KFC Heusden 

Er zijn ook nog voldoende cafés...
Op de sociale media verschijnt af en toe een oproep of er in onze 
gemeente nog cafés zijn. Als je iets ouder bent dan weet je dat het 
aantal cafés in de loop van de tijd fel geslonken is…

en FC Destelbergen ook wel een kantine 
hebben. Dat is op zich geen café, maar op 
match- en trainingsdagen vaak wel toe-
gankelijk.
Om eens alles op te lijsten naar de huidige 
tijd vroegen we aan schepen van lokale 
Economie Wim Raman de laatste lijst, die 
ons bezorgd werd door ambtenaar Kathy 
Vercruyssen.
In Destelbergen gaat dat om ’t Muzi-
kantje het allereerste café als je via de 
Dendermondesteenweg de gemeente 
binnenkomt. Voorts café Admiraal (Den-
dermondesteenweg 228), Nenuphar 
(Dendermondesteenweg 670), Praatcafé 
De Smesse (Dendermondesteenweg 679), 
’t Schippershuis (Scheldekant 19), Parkca-
fé ’t Voske (Kerkham 3), Sportbar ’t Meer 
(Koedreef 3), en Baracso, kantine van de 
tennisclub. Voor Heusden gaat dat over 
café Picasso (Hooistraat 26), Sint Annaplas 
(Hooistraat 53), ’t Zandhekken (Mager-
straat 97), De Matroos (Magerstraat 13), 
Pallieter (Steenvoordestraat 2), Staminee 
Tramstatie (Tramstraat 108) en Britannia 
eetkaffee (Heusdendorp 10).

Sommigen zullen daar misschien ook 
Brasserie Reinaert (Reinaertweg), Ma-
dock (Dendermondesteenweg, brunch), 
Casa del Locos (Dendermondesteenweg), 
Food Luck (Zandakkerlaan), Xavier Events 
en de bar van Fit-Out (beide Damval-
leistraat) en bij uitbreiding ’t Haeseveld 
(deels in Sint-Amandsberg, maar waar-
van de tuin in Destelbergen ligt) bijtellen, 
maar dat zijn zeker geen cafés in de echte 
zin van het woord. Die horen vooral tot 
de categorie eetgelegenheden of res-
taurants, waar je uiteraard wel eens een 
koffie, een pint bier of een frisdrank kan 
drinken, maar die vooral mikken op hun 
aanbod en dat is iets eten of onder de 
kiezen steken.
De hogergenoemde cafés hebben alle-
maal hun cliënteel, waarbij de Nieuwe 
Admiraal en de Matroos ook gekend zijn 
als supporterslokaal van de Buffalo’s, Pal-
lieter is ook voor de supporters van KFC 
Heusden, en de Admiraal ook nog voor 
FC Destelbergen. Sommige cafés zoals de 
Matroos en Admiraal hebben ook nog een 
zaal waar feesten kunnen georganiseerd.
In dat rijtje ontbreken café Hul, ’t Cafétje, 
De Snelle Reizigers e.a. die inmiddels ge-
stopt zijn of toch niet meer op de lijst van 
de gemeente voorkomen. Sommige cafés 
zijn ook niet altijd open, of vaak alleen in 
de weekends. Maar het zijn in hun genre 
wel aanraders… - (D.D.)

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
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Wij bestaan reeds
1 jaar !

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

THE CAVE
HET SMULHOEKJE

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 1
OOSTAKKER

0479-064 805 OF 0473-249 810

VOLG ONS OP FACEBOOK !

KOEN, SYLVIE en TEAM VERWELKOMEN U GRAAG !

	

Sommige ouders zetten hun kind met de au-
to af en parkeren daarvoor zo dicht mogelijk 
aan de school. Ze doen dat vooral als de poli-
tieman het niet ziet, verduidelijken ze, want 
er staat vaak een politieman. Het begint al 
in de Kerkstraat en gaat door in de Kerk-
ham en op de Dendermondesteenweg in het 
dorp. Auto’s parkeren tijdelijk op de parking 
voor het gemeentehuis of achter de kerk 
(wat eigenlijk op die vroege uren niet meer 
mag van de politie) of zelfs in de omliggende 
straat. De parking van het gemeentehuis is 
zeker tussen 8u10 en 8u30 geen toegelaten 
‘drop off zone’, de Kerkham is overigens ook 
een fietsstraat en dat moet zo gerespecteerd 

Gevaarlijke toestanden op weg naar school in ‘t dorp van Destelbergen
Tal van weggebruikers, vooral ouders die met de fiets of zelfs met de 
auto hun kind of kinderen afzetten om in het dorp van Destelbergen 
naar school te gaan, stellen vast dat de toestroom naar zowel 
Wonderwijs als de Gemeentelijke Basisschool ‘soms’ onveilige situaties 
met zich meebrengt. We zijn zelf eens gaan kijken en waren verrast, al is 
een en ander mogelijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

blijven. In de Kerkstraat kan je overigens 
aan één zijde niet parkeren of stilstaan op 
de aangegeven uren, en dat heeft zijn be-
doeling. Het was een goede maatregel. En 
dan komt er soms nog een bus van De Lijn 
die moeilijk doorgang krijgt omdat het er te 
druk is in de Kerkstraat of in de  Kerkham.
De hele problematiek staat vooral te lezen 
op de sociale media, vooral op Facebook (Ge 
zijt van Destelbergen) met een oproep naar 
de gemeente Destelbergen om aan de toe-
stroom iets te doen. Er zijn veel voorstellen 
gedaan door de mensen die op de tekst van 
R.Q. Leue een antwoord hebben gegeven. 
Soms ook onterechte kritiek want het was 

allicht geschreven op één dag dat het goed 
fout liep. Het is een verontruste moeder die 
vreest dat hier ooit eens een ongeval gaat 
gebeuren. En die bezorgdheid moet ieder-
een delen. Er zijn interessante oplossingen 
bij, waarbij men de kinderen die met de 
auto komen, best afzet aan de parking van 
de sporthal, maar dat vinden dan sommigen 
iets te ver van de scholen. Een zekere Bart 
maakt de terecht opmerking dat “sommige 
ouders hun kinderen nog het liefst per auto 
op de schoolkoer zouden afzetten. Snel snel 
dichter dichtst”, schrijft hij ernstig want we 
leven in een jachtige wereld. “Ook de par-
keerplaatsen voor mensen met een beper-
king komen zo gemakkelijkheidshalve in het 
vizier. We kunnen toch maar voor ieders vei-
ligheid streven, niet?” vervolgt hij. De tip om 
kinderen aan de hand van de ouders te laten 
stappen tot aan de school is ook een goede 
oplossing. “Kinderen genieten ervan om nog 
eens aan de hand van hun ouders tot aan 
school te mogen stappen”. En dat is een te-
rechte opmerking. Maar ouders die het druk 
hebben, en die zijn er ook, zien dat anders.
Sommige ouders zetten hun kinderen al af 
aan de parking in de buurt van de sporthal 
of het JGC, maar dan moeten die kinderen 
“over het voetbalveld stappen, en hangen 
hun schoenen vol met aarde of modder”. 
Tja er is ook nog een weg die men kan be-
wandelen, maar soms is de afstand de hin-
derpaal. En het getuigt ook niet van respect 
voor de poetsvrouw(en) van de school. Ook 
wel juist!
Alles draait dus om veiligheid en daar valt 
veel over te zeggen. Beide scholen doen vol-
doende moeite om de ouders te informeren 
over de veiligheid bij het naar school gaan 
van hun kinderen, maar het zijn uiteindelijk 
wel de ouders die de verantwoordelijkheid 
dragen. Het is niet door de ‘vier pinkers’ van 
de auto aan te zetten en op de verkeerde 
plaats halt te houden dat het probleem op-
gelost raakt. Sommige ouders hebben de 
politie al aangesproken om eens wat meer 
controle te doen, en de politie zou dat ze-
ker in overweging nemen. Maar misschien 
zit hier toch een opdracht in voor de mobi-
liteitscommissie van de gemeente. Wat men 
in Heusden heeft klaargespeeld in de buurt 
van de scholen, dat zou toch ook in het dorp 
van Destelbergen moeten mogelijk zijn?
Enkele ouders reiken nu al voorstellen aan 
die men in overweging kan nemen, of die 
men misschien beter niet neemt? Zoals het 
straatje achter de kerk terug openzetten om 
kinderen aan de ingang af te zetten. De po-
litie heeft dat meteen begrepen dat ook dit 
gevaarlijk was en voor files zorgde. En er is 
ook een strijd tussen ouders die met de fiets 
en andere die met de auto of te voet komen. 
Kritiek is inherent aan de hele problematiek, 
er zijn altijd voor- en tegenstanders. Som-
mige fietsers denken dat ze alles mogen, 
en chauffeurs doen hetzelfde, maar dat is 
niet zo. ALLE weggebruikers zouden veilig-
heid voorop moeten stellen. Er is dus werk 
aan de winkel en we vernemen inmiddels 
uit goede bron (burgemeester, schepen van 
mobiliteit, en leden van de mobiliteitscom-
missie  e.a.) dat men de problematiek heel 
ernstig neemt. Nu nog een goede oplossing 
aanreiken. – (D.D.)
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Enkele tendenzen in 2022
De coronapandemie, de klimaatopwarming, de verande-
rende arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne beïnvloedt 
en wijzigt de wijnwereld. Naast de aanhoudende glo-
balisering van de wijnwereld en het groeiende aanbod 
kwalitatieve Belgische wijnen doen zich nog een aantal 
opmerkelijke tendenzen voor. 
De vraag naar wijnen van vergeten druivenrassen neemt 
toe, waardoor het percentage zeldzame druivenrassen in 
de wijngaarden stijgt. De terugkeer van vergeten drui-
venrassen laat wijnboeren toe unieke en uitzonderlijke 
wijnen te maken.
Gekoelde rode wijn zet zich door, vooral lichte rode wij-
nen met een flinke dosis fruit worden gekoeld gedronken. 
Voor rode wijn wordt doorgaans kamertemperatuur aan-
bevolen. De temperatuur in de meeste van onze huizen 
was voor de energiecrisis echter hoger dan aanbevolen. 
Volle rode wijnen worden gewoonlijk gedronken tussen 
16 en 18 graden. Anderzijds kunnen lichte rode wijnen 
gedronken worden tussen 14 en 16 graden. Rode wijnen 
met een hoog zuurgehalte en sterke tannines worden het 
best warmer geserveerd en komen het best tot hun recht 
bij 19 of 20 graden. 
Tijdens de eerste uitbraken van het coronavirus lijkt de 
waarde van lokale producten te zijn herontdekt. Con-
sumenten kijken niet langer alleen naar de smaak of de 
naam van de wijn, maar willen nog meer het verhaal of 
de wijnmaker erachter kennen. Parallel groeit het Bel-
gisch wijnbouwersarsenaal. Er is ook een tendens om de 
ecologische voetafdruk te verkleinen.
De laatste jaren heeft rosé zijn imago als zoete en verfris-
sende zomerwijn verloren. Zo kan rosé het hele jaar door 
gedronken worden en niet alleen als aperitief. De lieve-
ling van wijnliefhebbers is ongetwijfeld de rosé uit de 
Provence, een droge en elegante wijn met een lichtroze 
kleur en een geconcentreerde smaak met sprankelende 
tonen van rood fruit. Maar ook Spaanse rosés van Sy-
rah of Merlot winnen aan populariteit dankzij hun zoete, 
frisse smaken van wilde aardbeien en frambozen.
In 2022 werd de faam en reputatie mousserende wijnen, 
droge, gekoelde champagnes of Crémants herontdekt, 
ook de mousserende wijnen van de niet-Europese conti-
nenten vonden de feesttafels, zoals Arras.

Het podium
Goud voor Kanonkop Black Label Pinotage 
2018 W.O. Stellenbosch
R44, Stellenbosch, 7600, Zuid-Afrika 
Prijsindicatie: 139,00 – 164,85 euro (75 cl)
Kanonkop bevindt zich op de flanken van de 
Simonsberg, een bergketen op ongeveer tien 
kilometer van Stellenbosch. De wijngaarden 
hebben een zuid-oostelijke oriëntatie en ge-
nieten van de koele invloed van de winden die 
vanuit Antarctica komen. Het domein omvat 
100 ha wijngaard waarvan de bodem bestaat 
hoofdzakelijk uit verweerd graniet en leisteen, 
enkel aangeplant met rode druiven: Pinotage, 
Cabernet Sauvignon, Merlot en Cabernet 

Franc. De cuvée Kanonkop Black Label Pinotage 2018 
W.O. Stellenbosch is het resultaat van een parcellaire se-
lectie van Pinotagewijnstokken die in 1953 geplant wer-
den. Ondanks het ultralage rendement gebruikt het huis 
deze wijnstokken nog om hun iconische wijn te maken. 
De wijnstokken worden volgens de gobelet-methode (of 
‘bushvine’) onderhouden. Dat wil zeggen dat de wijn-
stokken gesnoeid worden tot ze de vorm van een beker 
hebben. Die vorm laat een goede luchtcirculatie toe en 
zorgt ervoor dat de bladeren de besjes beschermen te-
gen te veel wind en zon. De druiven worden bij optimale 
rijpheid geoogst, komen van de oudste wijngaarden en 
worden manueel gesorteerd. Ze blijven gedurende 3,5 
dagen bij 28°C in open gistingskuipen. Om de twee uur 
worden de schillen en het sap manueel omgeroerd. Na 
melkzuurgisting ligt de wijn gedurende 16 maanden in 
nieuwe kleine Franse eiken vaten (Nevers – 225 liter). 
Na assemblage van de verschillende vaten wordt de wijn 
op fles getrokken. Hij rijpt nog minstens 6 maanden op 
fles vooraleer de kelder te verlaten. Black Label Pinotage 
is de duurste Zuid-Afrikaanse wijn. Toch is de vraag veel 
groter dan het aanbod. Binnen de dag nadat hij op de 
markt gebracht wordt is de wijn uitverkocht. De donker-
rode Kanonkop Black Label Pinotage 2018 W.O. Stel-
lenbosch, heeft een intense, aromatische concentratie 
met aroma’s van rijp zwart (zwarte kers, braambes) en 
rood fruit kers en framboos), vanille, leer en blonde ta-
bak. In de mond is de materie dicht zonder zwaar te zijn, 
de tannines zijn fluweelzacht. Het mondgevoel is vlezig 
en sappig. De afdronk is lang en elegant met een toets 
kruidnagel. Deze wijn past bij wild in saus, rundvlees en 
gevogelte en laat zich twintig jaar bewaren.

Zilver voor Jean Paul Schmitt Réserve 
Personelle Alsace Rittersberg 2018 Pinot 
Noir 
Domaine Jean-Paul Schmitt, Hüh-
nelmühle,67750 Scherwiller, France
Prijsindicatie: 16 euro (75 cl)
Aan de voet van het kasteel van Orten-
bourg exploiteert Jean-Paul Schmidt één 
enkele wijngaard, uitsluitend op de Rit-
tersberg in Scherwiller. De wijngaarden 
van het domein zijn gecertificeerd in bio-
logische landbouw door Ecocert en vanaf 
de oogst van 2015 in biologisch-dynami-
sche landbouw door Demeter. Domaine 
Jean-Paul Schmitt Réserve Personelle 
Alsace Rittersberg 2018 Pinot Noir, ro-
bijnrood, geurt intens naar rood fruit, va-
nille en kruiden. De zijdeachtige mond met een gemid-
delde body en rijpe structuur, smaakvol, rijk en complex. 
De afdronk is lang, licht zuur en verfijnd.
Gedecanteerd en geserveerd aan 13-16°C past deze Pinot 
Noir uitstekend bij gevogelte, kalfsvlees, wild en pad-
denstoelen. Op dronk, maar laat zich nog bewaren tot 
2024.

Brons voor Wijndomein Waes 
Waes Goud 2019 Chenin Blanc
Wijndomein Waes, Hondelee 44, 
9052 Zwijnaarde, België
Prijsindicatie: 20,95 euro (75 cl)

Sinds 2005 verbouwen de broers 
Lieven en Lodewijk Waes (zie foto) 
in Zwijnaarde aan de oevers van de 
Schelde zowel witte (Solaris, Bi-
anca en Cabernet Blanc) als rode 
druivenvariëteiten (Rondo, Regent, Léon-Millot en Ca-
bernet Cortis). De wijngaard op een bodem van zand en 
lichte leem omvat 4 hectaren, die zich door de nabijheid 
van de Schelde in een micro-klimaat bevindt. Waes Goud 
2019 Chenin Blanc is voor 50% opgevoed op nieuwe ei-
ken vaten en 50%  in roestvrijstalen cuves. Wijndomein 
Waes Goud 2019 Chenin Blanc, lichtstrogeel, ontplooit 
een complex boeket van appel, peer, limoen, passie-
vrucht met minerale tonen. In de mond met stevige zuren 
droog, fris en evenwichtig. Rijk en vol. Hoge zuren in 
de afdronk. De Waes Goud 2019 Chenin Blanc past licht 
gekoeld (8-10°C) uitstekend bij Aziatische en witvlees 
gerechten. Op dronk, maar binnen 2 jaar te drinken. 600 
flessen werden gebotteld.

De andere laureaten

Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019
Apostelhoeve, Susserweg 201, 6213 NE 
Maastricht, Nederland
Prijsindicatie: 27,50 euro (75 cl)

In de wijnrubriek ‘Glas op de wereld’ van 
december 2022 werd de Apostelhoeve 
Cuvée XII Brut 2019, een mousserende 
wijn uit Maastricht waarvan 5.000 flessen 
werden gebotteld. Mathieu Hulst, zoon 
van oprichter Hugo Hulst van De Apos-
telhoeve, koos voor deze helder lichtgele 
Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019. Deze 
Cuvée XII Brut 2019 voor een blend van 
50% Auxerrois en gelijke delen Riesling en Pinot Gris. 
De helder lichtgele Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019 
presenteert een fijne mousse en een rijke neus van me-
loen, abrikoos, appel, amandel en vuursteen met tonen 
van bloemen (roos, bloesem) en minerale tonen waartoe 
de mergelgrond bijdroeg. De mond, droog, vol en fris, 
met een structuur met satijnen en zijdeachtige tinten, een 
levendige, hoge zuurgraad en gemiddeld alcoholgehalte. 
Lange afdronk. Geserveerd aan 7 tot 10°C is Apostel-
hoeve Cuvée XII Brut 2019 een uitstekend aperitief en 
begeleider van koude voorgerechten en een feestmenu. 
Te drinken

Arras Brut Elite Cuvée 1501 Sparkling
Méthode Traditionnelle Tasmania 
House of Arras, Bay of Fires Cellar Door, 40 
Baxters Rd., Pipers River, TAS 7252 , Australia
Prijsindicatie: 29,99 euro (75 cl)
Voor de wijnrubriek ‘Glas op de wereld’ van ok-
tober 2022 werd Arras Brut Elite Cuvée 1501 
Sparkling Méthode Traditionnelle geproefd, een 
echte uitdrukking van zijn oorsprong en wijn-
maker Ed Carr, die uitzonderlijke Tasmaanse 
wijngaarden met een koud klimaat en compro-
misloze mousserende wijnbereidingstechnie-
ken verenigt.De goudkleurige Arras Brut Elite 
Cuvée 1501 Sparkling Méthode Traditionnelle 
Tasmania presenteert ultrafijne belletjes en een 
persistente pareling. De neus roept aroma’s op van ci-
troen, grapefruit, appel, brioche en geroosterde amande-
len.  De elegante en complexe mond, waar dosering en 
zuurgraad perfect in evenwicht zijn, is fris, zacht, romig 
en vineus. Stevig in de lange afdronk met een hint van 
toast. Een wereldklasse mousserende wijn in een Tas-

Kanonkop Black Label Pinotage 2018 W.O. 
Stellenbosch Wijn van het jaar Wegwijs 2022
De negende Wijn van het jaar van het tijdschrift Wegwijs is Kanonkop Black 
Label Pinotage 2018 W.O. Stellenbosch (Zuid-Afrika). De zilveren medaille gaat 
naar Jean Paul Schmitt Réserve Personelle Alsace Rittersberg 2018 Pinot Noir 
(Frankrijk) en de bronzen medaille naar Wijndomein Waes Goud 2019 Chenin 
Blanc (Belgïe).

De kist Wegwijs-klassewijnen werd dit jaar terug pobleemloos gevuld. Het wijnaanbod blijft enorm rijk en 
alweer zeer kwalitatief. Zodat het onvermijdelijk is dat kwaliteitsvolle wijnen naast de kist vallen. Maar in 
eer en geweten werd geproefd en hergeproefd en voor de negende keer de kist samengesteld. De selecties van 
de wijndomeinen zijn afkomstig uit 8 verschillende landen : Frankrijk (3x), Australië (2x), Zuid-Afrika (2x), 
Belgiê (1x), Spanje (1), Canada (1x), Italië (1x) en Oostenrijk (1x). Voor de eerste keer is een Zuid-Afrikaanse 
selectie Wijn van het jaar, een eerste Belgische podiumplaats en voor het eerst een Nederlandse selectie. 
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maanse stijl. Koel geserveerd tussen 6 en 8°C als aperi-
tief of als begeleider van schelpdieren (oesters, Sint-Ja-
kobsschelpen) en schaaldieren (kreeft, krab).  Op dronk, 
maar kan nog rijpen. 

Château de Meursault Monopole Clos des Grand Char-
rons 2018
Rue Charles Giraud, 21190 Meursault, France
Prijsindicatie: 66,00 - 72,50 euro (75 cl)
De goudgele Château de Meursault Monopole Clos des 
Grand Charrons 2018, het vlaggenschip van het domein, 
ontplooit een expressieve neus van abrikoos, perzik, 
witte bloemen (appelbloesem), boter, vanille en rokerige 
tonen. In de mond vol, breed, rijp en evenwichtig Zachte, 
lange afdronk met minerale toon. Château de Meursault 
Monopole Clos des Grand Charrons 2018, opgediend 
aan 12°C-14°C, begeleidt uitstekend papillote van rijke 
vis (zalm, tonijn) met witte boter, schelpdieren, verse 
pasta met truffels en milde, zachte kazen. De wijn is op 
dronk, maar laat zich nog bewaren (2025-2028).

De Martino Single Vineyard La Blanca 
Semillón 2019 D.0. Valle Del Maipo Chile
De Martino Manuel Rodriguez 229, Isla de 
Maipo, Chile
Prijsindicatie: 24,50 euro (75 cl)

Deze karaktervolle wijnen van geselecteerde 
alleenstaande wijngaard (Single Vineyard) in 
de gerenommeerde Maipo Vallei belichamen 
de stijl van De Martino. De Martino in Isla 
de Maipo in het midden van de Maipo Vallei 
(Chili), ten zuiden van Santiago, heeft een al-
luviale bodem en een mediterraan klimaat. La 
Blanca is een elegante Sémillon, met fruitige 
tonen, zowel in de neus als in de mond, met 
een perfecte zuurgraad. De wijn geurt naar 

uitgesproken citrus (limoen en citroenschil), groen fruit 
(appel en kruisbes) en tropisch fruit (abrikoos, mango, 
perzik) en tonen van honing en bijenwas. In de droge 
mond, intens fruitig een rijke smaak van abrikoos, mango 
en perzik, breed en gestructureerd. Veel extract en lage 
zuurgraad. Gekoeld geserveerd tussen 7 en 10°C is De 
Martino Single Vineyard La Blanca Semillón 2019 een 
goede begeleider van rauwe oesters, gegrilde vis, inktvis, 
schelpdieren en garnalen. Op dronk, maar kan nog 12 
tot 15 jaar rijpen. 3.600 75 cl-flessen en 100 magnums 
werden gebotteld van deze jaargang.

Jaillance Crémant de Die Grande Réserve 
2016 Brut
Jaillance, 355 Avenue de la Clairette,
26150 Die, France
Prijsindicatie: 44,75 euro (75 cl)
Op The Wine Rendez-Vous op het dak van 
het Pullman Paris Tour Eiffel in Parijs proef-
de ik op 26 september de Crémant de Die 
Grande Réserve 2016 Brut van Jaillance, dat 
in 1950 werd gesticht door een groep gepas-
sioneerde wijnboeren. Jaillance Crémant 
de Die Grande Réserve 2016 Brut, een as-
semblage van Clairette Blanche, Aligoté en 
Muscat, wekt in de neus amandelbloemen 
en gedroogde citrusvruchten met hints van 
bijenwas op. In de mond verfijnd en even-
wichtig. Een hint van zoethout in de com-

plexe afdronk. Geserveerd aan 6°C is deze Crémant een 
uitstekend aperitief of begeleider van visgerechten. Deze 
Jaillance Crémant de Die Grande Réserve 2016 Brut is 
op dronk, maar kan 1 tot 2 jaar bewaard 
worden.

Lunaria Ruminat Terre di Chieti Indicazi-
one Geografica Protetta Primitivo 2020
Società Olearia Vinicola Orsogna, Via 
Ortonese 29, 66036 Orsogna (Ch), Italia
Prijsindicatie: 8,99 euro (75 cl)

De wijnrubriek ‘Glas op de Wereld’ bracht 
ons in maart 2022 naar Midden-Italië, in 
Abruzzo, een deel van de Apennijnen, niet 
ver van de Adriatische Zee. De paarsrode 
Lunaria Ruminat Terre di Chieti Indica-
zione Geografica Protetta Primitivo 2020 
met paarse weerspiegelingen geurt naar 
zwart fruit (braambes, zwarte bes, zwarte 
kers), vanille en chocolade. De mond met 
zachte zuren en hoog alcoholgehalte  die fluwelig aanzet, 
is rond en fruitig en smaakt naar braambes, zwarte bes-
sen en kersen met cacao. Lange afdronk op rood fruit 
(kersen). Geserverveerd tussen 16°C en 18°C begeleidt 
Lunaria Ruminat Terre di Chieti Indicazione Geografica 
Protetta Primitivo 2020 uitstekend fijne vleeswaren, ge-
grild of gebakken rundvlees, pastagerechten en pittige 
harde kazen.

Revel 2018 Cab Noir Dark Red VQA 
Ontario VQA 
Revel Cellars, 1469 Pelham Road R.R. #1, 
St. Catharines, Ontario, Canada
Prijsindicatie: 8,99 euro (75 cl)

De heldere dieprobijnrode Revel 2018 
Cab Noir Dark Red VQA Ontario VQA 
ontplooit matig intense primaire fruitige 
aroma’s van zwarte bes, braam. zwarte kers 
en secundaire aroma’s van vanille en cho-
colade. De droge mond met zachte gemid-
delde tannines en gemiddeld alcoholgehal-
te (13%) smaakt naar krokant zwart fruit 
(zwarte bes, braam) en vanille. Zwarte kers 
en bosbes in de volle, lange afdronk. Licht 
gekoeld opgediend (13°C) is Revel 2018 
Cab Noir Dark Red VQA Ontario VQA 
met schroefdop de perfecte combinatie met rood vlees-
gerechten, gegrilde steak, hamburgers of lamskoteletten 
op de barbecue. Op dronk, minstens houdbaar tot 2023.

Weingut Franz Oppelmayer 2018 Ried 
Haidacker 1ÖTW Göttlesbrunn Carnuntum 
DAC
Kirchenstraße 9, 2464 Göttlesbrunn,
Österreich
Prijsindicatie: 20,00 euro (75 cl)

In de Carnuntum Academie stelde Marc Al-
mert, ASI (de Association de la Sommelle-
rie Internationale) Beste Sommelier van de 
Wereld in 2019, in de Masterclass The Many 
Faces of Zweigelt’ op 26 april Weingut Franz 
Oppelmayer 2018 Ried Haidacker 1ÖTW 

Göttlesbrunn Carnuntum DAC voor, tevens een ode aan 
30 jaar Carnuntum en 100 jaar Zweigelt.
De diep robijnrode Weingut Franz Oppelmayer 2018 
Ried Haidacker 1ÖTW Göttlesbrunn Carnuntum DAC 
geurt naar donker fruit (zwarte kersen en bessen) en 
vanille in een veelgelaagd boeket. De mond met zachte 
tannines is vol, elegant en evenwichtig. Stijlvolle fines-
se. Lang in de afdronk. Ideale begeleider van gebakken 
rundvlees, gekaraffeerd geserveerd aan 16-18°C. Op 
dronk, maar nog verouderingspotentieel (2030-2032).

Wynns Coonawarra Estate John Riddoch 
Limited Release Cabernet Sauvignon 2019 
77 Memorial Dr, Coonawarra SA 5263, 
Australia
Prijsindicatie: 103,20 – 120,94 euro (75 cl)

Voor de wijnrubriek‘Glas op de wereld’ van 
oktober 2022 werd Wynns Coonawarra Es-
tate John Riddoch Limited Release Cabernet 
Sauvignon 2019 geproefd. Het vlaggenschip 
voor Wynns geurt geconcentreerd naar zwart 
fruit (zwarte bes, zwarte kers, braambes), vi-
ooltje, tabak, chocolade en vanille. De mond 
met een medium body, een hoge zuurgraad 
en gemiddeld alcoholgehalte presenteert fijne 
tannines. Deze monocépagewijn is geser-
veerd op kamertemperatuur (15°C-18°C) de 
ideale begeleider voor rund- en hertenvlees, 
lam en gevogelte. Wynns Coonawarra Estate John Rid-
doch Limited Release Cabernet Sauvignon 2019 op 
dronk, maar laat zich bewaren tot 2059

Provincie huldigt verdienstelijke Oost-Vlaming 2022
Op maandag 9 januari huldigde de Provincie Oost-
Vlaanderen vier verdienstelijke Oost-Vlamingen in het 
Provinciehuis in Gent, waaronder Wijndomein Vander-
steene in Zwijnaarde. Met haar kernbevoegdheden is de 
deputatie op zoek gegaan naar Oost-Vlamingen die zich 
in 2022 op een bijzondere manier onderscheidden en zo 
Oost-Vlaanderen op de kaart zetten in binnen- en bui-
tenland. Op de site van hun planten- en bloemenbedrijf 
Gemaflor plantte de familie Vandersteene in 2015 drui-
venranken aan. Sinds een paar jaar zijn de huisgemaakte 
Gentse schuimwijnen van Wijndomein Vandersteene te 
koop en niet zonder succes. Op het Concours Mondial 
de Bruxelles 2022 kaapten hun Blanc de Blancs 2020, 
Blanc de Noirs 2020 en Tradition 2020 respectievelijk 
een gouden en twee zilveren medailles weg. Op de foto 
Geert en zoon Diederiek Vandersteene en gedeputeerde 
Leentje Grillaert. 

Ivan Nimmegeers

ERELIJST WIJN VAN HET JAAR WEGWIJS

2022 Kanonkop Black Label Pinotage 2018
         W.O. Stellenbosch

2021 Daniel Chotard Cuvée Le Chant de l’Archet 2018 Sancerre
2020 Domaine Didier Dagueneau Blanc Fumé 2017 
2019 Adega de Favaios 1980 Moscatel do Douro 
2018 Quinta das Lamelas +40 Years Old White Port
2017 Château de la Gardine l’Immortelle Châteauneuf-du-Pape 
2016 Devaux Cuvée D
2015 Agricola Querciabella – Carmentina 2007
2014 Chassenay d’Arce Cuvée Confidences Rosé Brut

DE KIST KLASSEWIJNEN 2022 OMVAT VOLGENDE WIJNEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE :

Apostelhoeve Cuvée XII Brut 2019 Nederland
Arras Brut Elite Cuvée 1501 Sparkling Méthode Traditionnelle Tasmania Australia
Château de Meursault Monopole Clos des Grand Charrons 2018 France
De Martino Single Vineyard La Blanca Semillón 2019 D.0. Valle Del Maipo Chile
Jaillance Crémant de Die Grande Réserve 2016 Brut France
Jean Paul Schmitt Réserve Personelle Alsace Rittersberg 2018 Pinot Noir France
Kanonkop Black Label Pinotage 2018 W.O. Stellenbosch South Africa
Lunaria Ruminat Terre di Chieti Indicazione Geografica Protetta Primitivo 2020 Italia
Revel 2018 Cab Noir Dark Red VQA Ontario VQA Canada
Weingut Franz Oppelmayer 2018 Ried Haidacker 1ÖTW Glöttlesbrunn Carnuntum DAC 
Österreich
Wijndomein Waes Waes Goud 2019 Chenin Blanc België
Wynns Coonawarra Estate John Riddoch Limited release Cabernet Sauvignon 2019 Australia
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Elke zondag van januari open van 14u tot 18u

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

sleeplife.be

SOLDEN T.
E.

M
. 3

1
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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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