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Wordt maandelijks gratis huis-aan-huis verspreid in
Destelbergen en Heusden 
Volgende editie verschijnt tussen 22/3 en 2/4, teksten dienen binnen te 
zijn 12/3 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. 131 - MAART 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 21u45Public

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

WWW.IMMO-ZONE.BE

LAARNEBAAN 48
HEUSDEN
T. 09-231 75 92

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

Verkocht
Zandrede 47
9070 Heusden

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

EPC 428, uc 2654968

Verkocht
Kleempendorp 40
9070 Heusden

Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

EPC 231, uc 2675582

Ivago start met ophaling asbest 
aan huis - zie blz. 24

Over Fiberklaar en glasvezel

met coax - zie blz. 52
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Jan Callebert
Verantwoordelijke uitgever
Algemene coördinatie
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be
zet-werk@telenet.be

Eric Van Laecke
Free-lance Journalist

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

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

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

Werken mee aan ‘Wegwijs9070’

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

manu.debruyne@telenet.be

Jeroen Callebert
Medewerker layout
info@dewegwijs.be

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

RUIMDIENST DE MEURICHY-RAMAN
LEDIGEN AALPUTTEN SEPTISCHE EN REGENPUTTEN. 

ONTSTOPPEN EN REINIGEN VAN AFVOERBUIZEN 0495-36 94 85

Lees o.a. in dit nummer...

3 Vijfgeslacht in Heusden

5 Melhoek beter bereikbaar

8 Destelbergenaars begeleiden nieuwe wielerploeg

10 Herinrichting recyclagepark

10 Destelbergen telt verkeer

12 ANPR-Camera’s voor minder inbraken

14 Nachtelijke herstelling Farys

16 Regiodecreet Vlaams Parlement

23 Bedrijvenzone Damstraat komt op gang

24 Ivago start ophalen asbest aan huis

27 Zorgband wil voedselverspilling bestrijden

28 Durabrik plant nieuwe woningen

30 Kinderhoekjes in onze dorpskerken

34 Builthings verhuist naar Destelbergen

44 Wat weten we over de Sint-Pietershofstraat?

50 Nieuwe huisstijl Destelbergen/Heusden

52 Over Fiberklaar en glasvezel

53 Gedichtendag in De Reinaert

54 Destelbergen stapt mee in Digistroom

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

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

GRATIS
Spectrum Encyclopedie  25 delen plus Spectrum 
Wereldatlas. Meesters in de Schilderkunst : 30 
delen. Tel. 09 228 34 85 (liefst tussen 12.00 en 14.00  
en nà 19.00)

TE KOOP
Witte kast (hoogglans), 1,40m 
hoog, 50cm diep, 1,20 meter breed.
Prijs o.t.k. Info 0486-51 14 36

Bankstel: 3zit + 1zit. Kleur 
beige. Ook 4 keukenstoelen 
(wit, lederlook), Prijs overeen te 
komen. Info 0486-51 14 36

TE KOOP
Korte mantel mouton retourné, m 44-46, unisex. 
Slechts 1x gedragen. Twee regen-stoffen jassen, 
XXL, prijs overeen te komen.
Info: 0488-169156 na 19 uur.

TE KOOP
Grasmaaier met benzinemotor maaibreedte 40cm, 
prijs 90euro - Electrische randkantsnijder Gardena  
10 euro. GSM 0499-317338

TE KOOP
Ronde grenen tafel 
120cm + 4 armstoelen. 
Democratische prijs: 
150 euro. Info: 0487-
47 38 20. Bijpassende 
buffetkast ook te 
koop.

TE KOOP
Twee tickets voor Philippe Geubels in zaal Capitole, 
Gent, op datum van woensdag 12/04/2023 om 20 
uur. Prijs: 33 euro/stuk. Info 0474-445208

TE KOOP
Massief kerselaar eetplaats,  6 
stoelen, tafel en grote dressoir 
in goede staat. Prijs overeen te 
komen. Info: 0472-951631

TE KOOP
Dezentvelgen met 
cotinentalbanden maat 16” 
205/55 voor 250 euro.
Gsm 0474-625634

GRATIS AFHALEN
Diepvriezer kast LIEBHERR A+ vierkant 55x56x84
12 jaar oud. Tel. 09/2284826

TE KOOP
Salontafelverlichting: 
120 euro
CD-rek, 30 euro
8 kapstokken: 20 euro.
Tel. 0498-244 725
 
TE KOOP
GMS hoes Samsung Galaxy A70: 20 euro,
HERENPOLSHORLOGE Ballast: 120 euro,
VOCHTVRETERS voor 450 gr: 3 euro/stuk (3 stuks),
KRABBER GARDENA, 3 tanden, 9 cm, geschikt voor 
bevestiging aan steel: 10 euro. Foto’s beschikbaar. 
Tel. 09/230.44.88.

GEZOCHT
Ik zoek stickers om laatste Panini album voor onze 
kleinzoontjes te vervolledigen. Hartelijk dank. 
0496-34 31 41

Paardencross Memorial Frederic De Lathouwer
Zondag 12 maart heeft op de terreinen van de Gentse Rijvereniging  in de Wellings-
traat in Heusden, de jaarlijkse paardencross “Memorial Frederic De Lathouwer” plaats. 
De organisatie is in handen van het Crosscomité uit Heusden. Om 10 u. wordt gestart 
met de Initiatie Cross, om 13u. heeft de Kleine cross plaats en aansluitend de Grote 
cross. Dit jaar is er geen ploegenklassement. Deelnemers die het parcours vooraf wil-
len verkennen kunnen dat al doen vanaf zaterdag 7 maart om 12 uur.

Aan het jaarlijks evenement, een initiatief van veearts Martin Schepens en wijlen Henri 
De Lathouwer nemen de Artevelderuiters, de Gentse Rijvereniging en KRV Schelderui-
ters deel, alles in samenwerking met het gemeentebestuur van Destelbergen. – (D.D.)
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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 in 
Destelbergen,
Notaxlaan

• Villa op ruim perceel
 met een prachtig uitzicht

• Rustig gelegen in 
residentiële wijk

• EPC: 214 kWh/m²

Vijfgeslacht
in Heusden
We hadden in het verleden al verschillen-
de viergeslachten gemeld in onze deel-
gemeente. Deze keer kregen we melding 
van een vijfgeslacht in Heusden.

Op de foto:
Mariëtte Bracke (89) Heusden 
Linda Corijn (64) Kalken
Cindy Van den Berghe (46) Kalken 
Kyana De Kuysscher (22) Serskamp
Esmée De Rick (geboren op 26 januari) 

Proficiat aan de familie !

ZANDAKKERLAAN 3, 9070 HEUSDEN-DESTELBERGEN

NIEUW IN HEUSDEN-DESTELBERGEN
TAPAS & COCKTAILS

IEDERE VRIJDAG & ZATERDAG AVOND

Bekijk nu onze menu of reserveer uw tafeltje op:
www.foodbargoeste.be

TAPAS EXPERIENCE MENU

cocktail naar keuze
-

Taco al Pastor
Bob’s fried chicken

Gelakt buikspek
 Nacho’s Deluxe
Patatas bravas

Bruschetta’s
-

Dessert naar keuze

55 EURO PER PERSOON
! Vermeld Wegwijs bij de reservatie !Ontbijt - brunch & lunch zaak

Bij foodluck kan je terecht voor 
een gezonde onbijt, een snelle lunch en een zoete zonde na de middag.

www.foodluck.be - info@foodluck.be - 09 310 95 88
ZANDAKKERLAAN 3, 9070 HEUSDEN

Leren fietsen voor kinderen
De Sportdienst van de gemeente organiseert de actie “Kijk! Ik fiets!”, een initiatief 
om kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot het eerste leerjaar te leren fietsen. Twee 
data liggen inmiddels vast waarvoor kan ingeschreven, nl. woensdag 26 april van 14-
17 uur en woensdag 10 mei van 14-17u. Tijdens de les op parking A1 aan sporthal 
Bergenmeers (Koedreef 1) worden de kinderen begeleid door een (groot)ouder die 
actief deelneemt aan de oefeningen. Deelnemertjes brengen de eigen fiets, helm en 
een drankje mee. Eventuele zijwieltjes verwijder je vooraf. Deelnemen kost 3 euro, 
maar je moet vooraf inschrijven bij de Sportdienst. – (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

GLAZENWASSER

GLENN DUPONT

* reinigen ramen, binnen en buiten
* dakgoten reinigen
* reinigen veranda’s
* reinigen zonnepanelen
* gevels reinigen
* daken ontmossen – reinigen

Sint-Annaplas 2 - 9070 Heusden
0476 34 76 08 - 0497 54 50 78
sandra.1974@live.be

GLAZENWASSER

GLENN DUPONT

* reinigen ramen, binnen en buiten
* dakgoten reinigen
* reinigen veranda’s
* reinigen zonnepanelen
* gevels reinigen
* daken ontmossen – reinigen

Dorpslaan 1 - 9070 Heusden
0476 34 76 08 - 0497 54 50 78
sandra.1974@live.be

PROGRAMMA GEBUURTEKRING LEDEBEEK

VOOR ONZE LEDEN:

VAN MAART TOT NOVEMBER:
PETANQUE ELKE DONDERDAG EN ZATERDAG VANAF 14 U 

ZONDAG 9 APRIL
PAAS ONTBIJT vanaf 9u30
PAASEIERENZOEKTOCHT om 11u
PAASAPPERITIEF vanaf 11u30.

Zaterdag 27 MEI 
DARTSNAMIDAG  VANAF 19U KAAS OF VLEESAVOND

FAMILIELIDKAART 15 EURO 
GEBUURTEKRING LEDEBEEK 
Rek. nr. BE97 9733 6947 4549
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Keukens en  
badkamermeubelen 

 

Dressings en 
inbouwkasten 

 

Al uw interieur op 
maat 

 

30 jaar ervaring 

 

Eigen atelier 

 

Totaalrenovatie van 
vloer tot plafond Stapsteenweg 2 c -9070 Destelbergen 

 
09 231 79 36 

www.anka-interieur.be 

Het gaat wel nog om een proefopstel-
ling van een fietsstraat, met op bepaalde 
dagen beperkingen omwille van het feit 
dat de Wezenstraat dan “tijdelijk” een 
schoolstraat is. In elk geval is het voorlo-
pig wat aanpassen als men vanaf Heus-
den en via de Mellebrug buurgemeente 
Melle zal binnenrijden want er is nu ook 
een fietsstraat.

Ook in Wegwijs moeten we al eens over 
de gemeentegrens kijken om het nieuws 
op te volgen. Zo is men in Melle al even 
bezig met vaak proefopstellingen in af-
wachting van een definitieve regeling 
voor het doorgaand verkeer in het dorp. 
Voortaan mag het verkeer vanaf Melle-
brug opnieuw langs de Wezenstraat rich-
ting de Brusselsesteenweg rijden. Bij een 
vorige proefopstelling kon dat niet meer 
en stond men telkens voor twee verkeers-
lichten. Dat probleem is nu tijdelijk op-
gelost met een nieuwe proefopstelling, 
de tweede al. Al het verkeer uit de Mel-
hoek (of uit Wetteren-ten-Ede) dat via de 

Melhoek kan opnieuw via Wezenstraat
naar Brusselsesteenweg en R4
Inwoners van de Melhoek en de Bommels die vaak via Mellebrug 
naar de Brusselsesteenweg of de R4 rijden kunnen opgelucht zijn. De 
gemeente Melle heeft een nieuwe maatregel ingevoerd waarbij het 
verkeer vanaf de brug opnieuw vlotter naar Gent kan rijden.

Charles Lebonstraat over Mellebrug rijdt, 
kan nu afdraaien via de Wezenstraat, 
want de Kerkstraat is nog altijd eenrich-
tingsverkeer. De laatste maanden zorg-
de dat voor wat ongenoegen omdat het 
verkeer noodgedwongen via de Klooster-
straat en de Pontstraat werd geleid. Ter 
hoogte van de supermarkt Spar mocht 
het verkeer niet meer rechtsaf naar de 
Wezenstraat.  Dat is nu gewijzigd via een 
tweede proefopstelling, maar wel met 
een beperking die aangegeven staat op 
een verkeersbord. Op maandag, dins-
dag en donderdag is de Wezenstraat een 
schoolstraat tussen 8u15 en 8u45 en van 
16 tot 16u30. Op woensdag is dat van 
11u45 tot 12u15 en op vrijdag van 8u15 
tot 8u45 en van 15u15 tot 15u45. Vol-
gens de Melse mobiliteitsschepen Dirk 
Gistelinck is dat voor de veiligheid van de 
schoolkinderen dat het verkeer er moet 
geweerd worden. Anders gaan ook de 
ouders er hun kinderen nog afzetten aan 
de schoolpoort en dat is hoegenaamd 
niet de bedoeling.

Alles staat netjes aangegeven als men 
via Mellebrug Melle zal binnenrijden. De 
Klooster- en Wezenstraat zijn nu fietsstra-
ten, met de bedoeling dat auto’s achter 
de fietsers blijven. De huidige opstel-
ling is echter wel een proefopstelling die 
loopt tot eind april. Daarna wordt beslist 
hoe het in de toekomst zal geregeld wor-
den, maar de kans is wel groot dat de hui-
dige regeling een definitief karakter zal 
krijgen. – (D.D.)

Het staat duidelijk aangegeven 
dat de Klooster- en Wezenstraat 
een fietsstraat zijn. (D.D.)
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De wedstrijd loopt SAMEN met het boekje 
WegwijsNoord, dat in Sint-Amandsberg 
wordt uitgedragen.
We vroegen aan enkele tientallen lezers 
om een vraag te beantwoorden. En het is 
dan aan jullie om het PERCENTAGE van de 
antwoorden te raden.
Ingeval er een ex-aequo is bij twee of 
meer deelnemers, is er nog altijd één 
schiftingsvraag: hoeveel mensen hebben 
deelgenomen aan de wedstrijd (opgelet: de 
wedstrijd is dezelfde in de twee regio’s).
Deelnemen bij voorkeur online: www.
dewegwijs.be, klik daar ‘wedstrijd’ aan.
Je kan ook nog altijd deelnemen via mail, 
stuur dan uw antwoorden naar
info@dewegwijs.be.
Vermeld de 3 antwoorden EN 
schiftingsvraag, en vergeet niet uw naam, 
adres én telefoonnummer te vermelden 
anders is uw deelname ongeldig.
Of vul het formulier hiernaast VOLLEDIG in 
en stuur het op.
Opgelet: zowel online, via mail als met de 
post moet uw deelname UITERLIJK OP
10 MAART bij ons binnen zijn. Adres:
   Wedstrijd Wegwijs
   Ivonna Nevejanstraat 30
   9041 Oostakker

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”.   

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

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

Win een ‘dinner-and-dance’ voor
2 personen (w. 158 euro)
geschonken door De Lage Vuurse

We vroegen aan onze lezers:

Welk luxe-toestel zou je het ergste missen?

A. Smartphone
B. Laptop/computer
C. Vaatwasser  

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. meer zone 30 17%
B. minder zone 30 36%
C. voldoende nu 47%

In totaal 222 deelnemers.

Winnaar werd Chantal 
Duvivier, Lijnmolenstraat, Sint-
Amandsberg (17, 36, 47). Ze 
mocht haar waardebon luxe-
ontbijt afhalen bij Beleefwinkel 
De Korf. Proficiat.

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

De Cock Monique, Katrien Demaegd,
Annelies Bornauw, Lieve Tierens,
Chris De Meester,  Antoine Van Hoof,
Ann Van den Sompel, Samantha Brauwers,
Germain Vercruyssen.
Proficiat.
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PAASMAANDAG  
10 APRIL

14U - 17U - 20U
HANDELSBEURS  

KOUTER GENT

TOP GASTDANSERS
GLEN LAMBRECHT
JANOS WALLEYN
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Info en online kaartenverkoop:
WWW.BALLETSCHOOL-ANVANDENBROECK.BE

of ticketing Gent 09 225 01 01
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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

Gedurende eind de jaren 80 en de jaren 
90 logeerden tientallen Australische en 
Nieuw Zeelandse profs bij hen in Gent-
brugge. Dirk en Lieve verhuisden naar 
Destelbergen begin jaren 90. Na om-
zwervingen bij Australische en Engelse 
ploegen kwamen ze bij Drapac terecht 
en de Nieuw Zeelandse nationale ploeg. 
Op vrijwillige basis werden ze een vaste 
waarde in het peleton. Succes bleef ook 
niet uit, zoals de Ronde van Zuid Korea 
(met Marco Polo CT), The An Post Ras 

Destelbergenaars begeleiden de nieuwe Nederlandse 
Continentale wielerploeg “Universe Cycling Team”
De Walbosstraat in Destelbergen ademt wielrennen, Dirk rolde in de 
sport in 1983 door de vader van Bradley, Gary Wiggins bidons aan te 
geven in kermiswedstrijden.

Ireland (met UKYouth, Britse ploeg van 
Nigel Mansell!), maar ook GP Van Co-
ningsloo in Waver met Nieuw Zeeland. 
Winnaar was toen Michael Vink, nu bij 
UAE. Ook enkele junior wereldtitels op 
de baan met Laurence Pithie (Groupa-
ma-FDJ), Kiaan Watts (AT85 Pro Cycling), 
Corbin Strong (Israel Premier Tech), Ally 
Wollaston (AG-Quick Step) enz..
Dit seizoen gaan ze echter op stap met 
de nieuwe Nederlandse formatie “Uni-
verse Cycling Team”. Een ploeg met een 

iet of wat speciale visie. De wereld zien. 
De ploeg vloeit voort uit de Nederlandse 
Club “Global Cycling”. Evenals Global wil 
Universe de verre bestemmingen opzoe-
ken. Net terug van de Tour du Sahel in 
Mauritanië en alweer valiezen pakkend 
voor de Vuelta a Mendoza in Argentinië. 
Onze renners en wij zelf genieten niet 
alleen van de wedstrijden maar snuiven 
ook graag de verschillende culturen op. 
Ook natuur, kunst, gastronomie enz. laat 
onze groep niet onberoerd. 
Dit klinkt misschien meer als vakantie 
maar niets is minder waar. In deze lan-
den, neem nu Mauritanië zit je al vlug 2 
à 300km in de auto om naar start ergens 
in de midden van de woestijn te rijden 
en na de rit het hotel te bereiken. Ook 
de wedstrijden zijn van hoog niveau. 
Je rijdt bevoorbeeld een rit van 120km 
rechtdoor in de woestijn met een tegen-
wind die soms renners letterlijk en fi-
guurlijk wegblaast. Waaierkoers van be-
gin tot einde. In de Tour du Sahel reden 
we iedere dag met minstens 2 renners 
top 10. De uitschieter was rit 4 waar we 
eerste (Antonie Vannoppen) en tweede 
(Lars Quaedvlieg) waren in de uitslag.
Volgende bestemming is Argentinie, een 
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 2Bio

passata
3 glazen potten 
à 700 ml

Lifjalla

Ijslands 
water   
10L

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

BIOLOGISCHE SUPERMARKT
Van 1 t/m 31 maart 2023 profiteer je van extra korting. 

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

✂

Morga

groenten-
bouillon 
pasta
pak 300 g

E Noel 

olijfolie  
zacht extra vierge 
1L

25%
KORTiNG 2+1

GRATiS
25%
KORTiNG

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

15%
KORTiNG 2+1

GRATiS
2+1
GRATiS

rittenkoers over acht etappes. Vooral de 
7de etappe baart me wat zorgen. Het is 
een aankomst bergop! Details? 85km 
klimmen, aankomst op 3834m. (De Mont 
Ventoux is net geen 2000m hoog).
We rijden dus heel veel in het buiten-
land, onze kalender staat al aardig vol, 
maar Heusden Kermis staat wel met stip 
op mijn agenda!
De ploeg bestaat uit Nederlanders maar 
verder ook twee Belgen, Sam Van de 
Mieroop en Niels Verdijck (vanaf 1 Juli).
Dirk en Lieve zijn ook mede organisato-
ren van de Kleine Prijs Iljo Keisse (27 en 
30 augustus).

Er is terug een jaartje bij...

Biljartclub
De Nieuwe Admiraal
bestaat 15 jaar !
De biljartclub in cafe de nieuwe 
admiraal bestaat 15 jaar .De competitie 
wordt maandelijks gespeeld op de 4 de 
vrijdag van de maand en gaat van start 
24 februari.
Nieuwe leden nog steeds welkom.

Voor eventuele vragen en info:
Ronny tel.0475/ 96 49 44

DRINGEND GEZOCHT :
OUDE VRACHT- EN BESTELWAGENS

STROOMGROEPEN 

GRONDVERZETMACHINES

LANDBOUWTRAKTOREN

PERSONENWAGENS – JEEPS  – BUSSEN 

TOYOTA, MAZDA, NISSAN,

MERCEDES ENZ..

0475-73 18 59
7d /7d



10                              Nr. 131- Maart 20239070

Daarbij wil men de verkeerssituatie vóór 
en na de invoering van de circulatiewij-
zigingen en de ‘verkeersfilter’ ter hoogte 
van Gentbruggebrug goed in kaart te 
brengen. Het lokaal bestuur Destelber-
gen vermoedt immers al langer dat de 
effecten van dit wijkcirculatieplan niet 
beperkt zullen blijven tot het Gentse 
grondgebied, maar ook voelbaar zullen 
zijn op het grondgebied Destelbergen. 
Daarom besliste het lokaal bestuur eerder 
al om voorbereidende verkeersonderzoe-
ken uit te voeren. 
De voorbije weken werden door middel 
van meettoestellen reeds in verschillen-
de straten van Destelbergen automati-
sche verkeerstellingen uitgevoerd. Deze 
onderzoeken worden zo lang mogelijk 
herhaald met als doel voldoende repre-
sentatieve verkeersdata te verzamelen 
om nadien een goed onderbouwde 

In Destelbergen tellen ze het verkeer!
Voor wie er aan twijfelt: Destelbergen neemt de verkeerssituatie 
naar aanleiding van de geplande invoering van het wijkcirculatieplan 
Dampoort en Oud-Gentbrugge heel ernstig.

evaluatie te maken. De automatische 
verkeerstellers registreren enkel het voor-
bijrijdende verkeer en bieden geen in-
zicht in wijzigende verkeersstromen ter 
hoogte van kruispunten. Daarom besliste 
het lokaal bestuur om twee cruciale kruis-
punten, zowel tijdens de ochtend- als de 
avondspits, gedurende een uur manueel 
te tellen.
Het gaat over de 
kruispunten Galgen-
berglaan-Dender-
mondesteenweg, 
alsook het kruispunt 
Reinaertweg-Dender-
mondesteenweg. Op 
dat ogenblik waren 
er ook wel files op de 
Dendermondesteenweg 
door de werken van 
Fiberklaar. 

Het onderzoek gebeurt door middel 
van een aantal tellers die telkens één 
kruispunttak observeren en registreren 
welke bewegingen de voertuigen op dat 
kruispunt maken. Streekintercommunale 
Veneco ondersteunt het lokaal bestuur 
bij het uitwerken van de methodiek en 
bij de verwerking van de resultaten tot 
heldere kruispuntdiagrammen.

Op Valentijnsdag (14 februari) hebben 
burgemeester Sierens en de schepenen 
Raman en Vercruyssen zelf deelgenomen 
samen met Veneco aan de tellingen. – 
(D.D.)

Er komt ook een uiterst nieuw toegangsys-
teem. Daarvoor werd eind vorig jaar al een 
omgevingsvergunning uitgeschreven op 
vraag van Ivago (Intergemeentelijke Vereni-
ging voor Afvalbeheer in Gent en Omstre-
ken), waarin Destelbergen samen met Gent 
een partner is. De werken werden goedge-
keurd door Destelbergen en zijn al sinds 6 
februari gefaseerd gestart. Voorlopig is het 
containerpark nog bereikbaar, maar om de 
werken vlot te laten verlopen is er ook een 
periode van volledige sluiting. Die periode 
gaat in op 24 april en eindigt op 12 juni. In 
die periode zullen de meeste stedenbouw-
kundige werken plaatsvinden zoals het 
plaatsen van een vaste stortvloer voor het 
groenafval en andere bouwkundige werken 
of vaste verhardingen voor de containers en 
de toegang. Bij de werken werden inmiddels 
ook een aantal bomen en struiken gerooid, 
vooral aan de zijkant en in het deel achter-
aan dat gebruikt werd voor het groenafval. 
In de werken is nu voorzien van verharding 
op deze plaatsen, wat de basis moet vormen 
voor WADI’s (water afvoer drainage infiltra-
tie). Conform de regelgeving in Destelbergen 
moeten alle gerooide bomen ook op de een 

Recyclagepark Destelbergen onderhevig aan herinrichting
Het recyclagepark (RP) van Destelbergen aan de Stapsteenweg krijgt momenteel 
een volledige update, zeg maar vernieuwing en volledige herinrichting. 

of andere manier vervangen worden door 
nieuwe bomen. 
Het recyclagepark zal compleet vernieuwd 
worden vernemen we. Versta daaronder een 
gloednieuw toegangssysteem en een com-
pleet opgefriste werking. Als alles volgens 
wens verloopt opent het recyclagepark op-
nieuw de deuren in de week van 12 juni voor 
de inwoners van Destelbergen-Heusden, 
maar nog niet voor de inwoners van Gent. 
Voorlopig kan men nog tot 22 april naar het 
containerpark, ook met groenafval waarvoor 
nu tijdelijk containers werden geplaatst. Tij-
dens de komende sluiting van het container-
park kan je uiteraard terecht met uw kaart 
in de andere recyclageparken van Ivago: 
Proeftuinstraat, aan de Gaardeniersweg in 
Gent, in Drongen, Oostakker en Gentbrug-
ge. Die recyclageparken krijgen deze zomer 
ook elk hun make-over en gaan dan opnieuw 
open in het najaar. Destelbergen is in deze 
een test-case om mogelijke kinderziektes 

op te vangen vooraleer de andere RP’s aan-
gepakt worden. Er komt immers wat soft- 
en hardware bij kijken, evenals een bedrijf 
gespecialiseerd in weegbruggen. Voor de 
grondwerken is er een tijdelijke maatschap-
pij opgericht met Grondwerken De Mol en 
Wegenbouw Hoogmartens.
In het vernieuwde recyclagepark van Destel-
bergen zal je als gedomicilieerde inwoner 
van de gemeente voortaan je e-ID kunnen 
gebruiken om binnen te rijden. Dat gaat 
dan ook over alle leden van het gezin die 
op hetzelfde adres ingeschreven zijn, dus jij-
zelf of de wederhelft en de (inwonende) kin-
deren. Je e-ID dient als toegangskaart en 
wordt ingelezen bij aankomst. Je vertrouw-
de IVAGO-kaart wordt afgesloten zodra het 
vernieuwde RP van Destelbergen zijn deuren 
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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

bvba

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

Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

Onze gemeente telt nu 
19.085 inwoners
De gemeente telt nu officieel 19.085 inwo-
ners, het juiste cijfer werd bijgewerkt op het 
einde van januari omdat er nog verrichtingen 
moesten aangevuld worden. Deelgemeente 
Destelbergen telt 10.310 inwoners (5039 
mannen, 5271 vrouwen), Heusden 8.775 
(4303 mannen en 4472 vrouwen), met Belgi-
sche nationaliteit zijn er 17.982 inwoners.
Er zijn vorig jaar 160 geboorten genoteerd, 
1406 mensen kwamen zich hier vestigen. Er 
waren 179 overlijdens, 1153 verhuisden naar 
een andere gemeente. Leuk weetje: er zijn 
nog twee honderdjarigen. De meest voor-
komende leeftijd is dit jaar 56 jaar en die 
leeftijd hebben 159 inwoners, er zijn 144 in-
woners die 59 jaar zijn, er zijn ook 121 76-ja-
rigen. De oudste niet-Belg is een man van 90 
jaar, voor de vrouwen dalen we al naar 86 
jaar. Er zijn 1227 ongehuwde mannen, en 791 
ongehuwde vrouwen telkens met kinderen. 
Er zijn 227 weduwnaars en 803 weduwen.
De Bulgaren vormen bij de buitenlanders de 
grootste groep met 267, gevolgd door de Ne-
derlanders met 113, Turkije volgt met 77, en 
er zijn ook 64 Oekraïners, 65 Polen, 63 Por-
tugezen en 59 Roemenen en 2 van de Rus-
sische Federatie. Er zijn zo’n 80 verschillende 
nationaliteiten aanwezig in Destelbergen en 
Heusden. – (D.D.)

opent. Dat geldt voor alle inwoners van Des- 
telbergen. De waarborg van 7,5 euro die je 
voor de IVAGO-kaart betaalde, wordt te-
ruggestort op je persoonlijke IVAGO-reke-
ning die je ook gebruikt voor het afval dat 
je aanbiedt op je stoep. In het vernieuw-
de recyclagepark van Destelbergen komt 
er een niet-betalend en een betalend deel. 
De nieuwe tarieven worden vastgelegd in 
een vernieuwd retributiereglement van 
de gemeente Destelbergen, voorzien voor 
april/mei 2023. Belangrijk om weten: Na 
de heropening van recyclagepark Destel-
bergen kan je als Destelbergenaar voor-
lopig niet terecht in de recyclageparken 
in Gent. Pas als de eerste RP’s in Gent ver-
nieuwd zijn, in het najaar, kan je weer in 
die RP’s terecht. – (D.D.)
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Vader Aloïs Van Rijsselberghe, geboren Destelbergenaar op het 
boerenhof Kabekehof in de Hoogstraat, ontmoette Nelly Van 
Craeymeersch een goede 65 jaar terug en al na enkele maanden 
besloten ze te trouwen op 25/1/1958. Hierbij liet Aloïs de zorgen 
voor het hof over aan zijn jongere broer Firmin en begon met Nel-
ly een kleine kaaswinkel met melkronde (toen nog met een steek-
kar) in de Ossenstraat te Gent. Het huwelijk werd al snel bezegeld 
met de geboorte van hun dochter Nicole die al in november van 
datzelfde jaar het levenslicht zag. Na 5 jaar melkronde door al-
le weer en wind, waardoor Aloïs geteisterd werd door reuma, en 
na de geboorte van hun zoon Freddy (1960), waardoor ze ook te 
krap gehuisvest waren, besloot het echtpaar te verhuizen naar het 
centrum van Gent nabij het Sint-Pietersstation. Daar konden ze 
hun ondertussen opgedane ervaring ontplooien door een grote-
re delicatessezaak, de Richelieu, op te starten. De talrijke klanten, 
waaronder vele bekende politici zoals Willy Declercq en Wilfried 
Martens, stonden er dikwijls in lange rijen aan te schuiven om de 
nieuwste producten te ontdekken. Veel tijd voor romantiek was er 
dus niet in die beginjaren waardoor hun tweede zoon Eddy (van 
sloten- en schoenmakerij Eddy in de Burgemeester Cardonstraat), 
pas in 1966 het gezin nog uitbreidde. Na vele jaren van hard la-
beur, waarbij dagen van 14 à 15 uren meer regel dan uitzondering 
waren, besloot het echtpaar het iets rustiger aan te doen en beslo-
ten ze een eigendom te kopen op de Dendermondesteenweg te 
Destelbergen om daar later van hun pensioen te kunnen genieten. 
Ondertussen werd dochter Nicole klaargestoomd om de Richeli-
eu, samen met haar toekomstige echtgenoot verder uit te baten. 
Het overlijden van Nicole’s echtgenoot op huwelijksreis en een fa-
miliedrama enkele jaren later waarbij Nicole gehandicapt achter 
bleef stak echter een stok in de wielen. Aloïs en Nelly besloten dan 
hun zaak over te laten om de zware zorgen van hun dochter Nico-
le op zich te nemen in Destelbergen. Ondertussen verblijven Aloïs 
(94)  en dochter Nicole (64) sinds enkele jaren in het WZC Kouter-
hof te Heusden waar ze bijna dagelijks bezocht worden door Nelly 
(84) die nog steeds met de wagen het traject aflegt vanop de Den-
dermondsesteenweg. Zoon Freddy volgde zijn liefde naar de kust 
en baat er reeds 30 jaar een taxibedrijf uit. Zijn twee zonen, Tom 
en Ben zorgden op hun beurt voor uitbreiding van het nageslacht 
en bezorgen hun grootouders geregeld familiegeluk met Tuur (7), 
Willem (5) en Oscar (2). Proficiat !
 

Aloïs en Nelly 65 jaar gehuwd !

Eind vorig jaar overleed Jean, 
Seraphin Dujardin (82). Voor 
mij en mijn vroegere klasgeno-
ten blijft hij een markante her-
innering. Omwille van o.m. zijn 
oeverloze kennis, zijn optre-
den in de luwte en zijn geënga-
geerd inlevingsvermogen. De 
man gaf aanvankelijk o.m. les 
aan het Stedelijk Instituut voor 
Handel en Secretariaat (SIHS) aan de Sint-Pietersnieuwstraat. 
Sinds lang afgebroken voor het Rectoraat UG. Mijn vroegere 
stageleider gaf er ‘recht’  aan de afdeling Economie en Talen. Ik 
heb er allicht mijn immer verontwaardigd gevoel voor onrecht 
aan over gehouden. En schreef daar toen al over als secreta-
ris van het schooltijdschrift ‘DRANG’. School- en latere werkge-
noot Georges Van der Straeten uit Destelbergen herinnert zich 
nog zijn bijnaam ‘duuze’. Allicht een lapnaam voor Dujardin. 
Dat we met de man nooit ‘lollekes’ uithaalden, zegt genoeg 
over hoe we naar hem opkeken.
De erudiete Gentenaar was ooit de machtigste ambtenaar van 
de stad Gent. Als (ere)stadssecretaris ‘diende’ hij onder drie bur-
gemeesters: Jacques Monsaert, Gilbert Temmerman en Frank 
Beke. Hij werd geroemd en gerespecteerd om zijn kennis van 
het bestuurs- en grondwettelijk recht. En om de correcte  hou-
ding hoe hij daar mee omging. Dujardin gaf later les aan de 
VUB en schreef over zijn passie standaardwerken als ‘Lokale Be-
sturen’. Herinneringen vervagen, dankbare ervaringen niet…

Eric VAN LAECKE   

Schoolse ere-stadssecretaris 
overleden…

De lokale Politie van “Regio Rhode & Schelde” heeft recent, 
dankzij de inzet van de ANPR-camera’s (automatic number 
plate recognition) al regelmatig dieven op heterdaad kun-
nen betrappen. In februari was dat opnieuw het geval met 
een voertuig dat op te sporen was in het raam van verschil-
lende woninginbraken in de gemeenten van de politiezone. 
Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele vallen onder 
die politiezone en werken allemaal met hetzelfde type num-
merplaatherkenning. “Op hetzelfde ogenblik kregen we 
een melding binnen van een inbraak”, verduidelijkt Patricia 
Wanzeele van de dienst Communicatie & Beleid van de poli-
tiezone. “Het buurtinformatienetwerk (BIN) werd niet afge-
kondigd omdat we heel kort op de daders zaten en we de 
buurt niet verder wilden verontrusten”.

Door combinatie van deze gegevens en de alerte samenwer-
king van de interventie, kon het  “heterdaad inbraken team” 
(HIT), de wijk én een vroegere politiemedewerkster, het 
voertuig met de drie verdachten aan boord vrij snel geïnter-
cepteerd worden in Merelbeke. De verdachten werden ge-
arresteerd en de buit kon integraal worden gerecupereerd. 
De drie  verdachten werd daags nadien voorgeleid voor de 
onderzoeksrechter in Gent. Ze werden alledrie aangehou-
den op verdenking van diefstal met braak, poging diefstal 
met braak en lid te zijn van een vereniging van misdadigers.

Het is niet de eerste keer dat dieven op gelijkaardige wijze 
gevat worden. “We zien dan ook dat verhoudingsgewijs de 
pogingen tot inbraken stijgen ten opzichte van de werkelij-
ke inbraken. Elk jaar, van eind oktober tot eind maart steekt 
dit fenomeen opnieuw de kop op. Toch zien we over de ja-
ren heen een grote gemiddelde daling van de woninginbra-

ANPR-camera’s zorgen voor minder inbraken
ken in heel België. Al blijft elke poging en elke inbraak er nog 
een teveel. Daarom blijven wij ook inzetten op preventie en 
staat ons team van diefstalpreventieadviseurs onze inwoners 
heel graag met raad en daad bij”, vertelt Patricia Wanzeele.

Heb je dus iets verdachts gezien? Post het niet (alleen) op so-
ciale media, maar bel naar het nummer 112. Alleen op deze 
wijze kunnen de politieploegen snel en adequaat ingezet 
worden. (D.D.)
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Maar liefst 170 toneelliefhebbers, zowel 
jong als oud, daagden op voor het jaar-
lijkse kleutertoneel in de Sportbasisschool 
te Heusden. 
Naast een dagelijkse portie sport, wil-
len we de leerlingen van de Sportbasis-
school ook graag laten kennismaken met 
cultuur. Op hun maat, in hun vertrouwde 
omgeving. 
Dit jaar was meespeeltheater ‘Jeuk’ te 
gast met hun voorstelling ‘Piratensoep 
met balletjes’. De speciale piratensoep 
van kapitein Korneel en Jacobus werd im-
mers gestolen. Vinden zij tijdig hun soep 
terug of zullen zij voor altijd veranderen 
in … papegaaien?! De kinderen van het 
kleuteronderwijs en het eerste leerjaar 
schoten Korneel en Jacobus ter hulp. ‘Pi-
ratensoep met balletjes’ was een schot in 
de roos.  De kinderen gingen helemaal op 
in dit avontuurlijke verhaal. Zij lieten dui-
delijk horen dat ze helemaal enthousiast 
werden van deze op hun maat gesneden 
culturele belevenis.
Voor soep met balletjes was het nog wat 
te vroeg, maar de heerlijke versgebakken 
pannenkoeken en warme chocolademelk 
nadien, vormden het perfecte excuus om 
na te praten en de avonturen van kapi-
tein Korneel en Jacobus na te spelen. 
Een geslaagde zaterdagnamiddag! 
Het oudercomité van de sportbasisschool 
Heusden

Kleutertoneel in de Sportbasisschool
weer een groots succes!!



14                              Nr. 131- Maart 20239070

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 !

Soms voorvallen waarbij de waterleiding 
onder de grond lek slaat, en als dat in de 
winter is, dan komt daar heel wat bij kij-
ken. Honderden woningen hebben plots 
geen drinkwater meer, en dat was iets dat 
recent voorviel in Destelbergen en Heus-
den, en dat gaat dan meestal onopge-
merkt voorbij als je zelf niet in die buurt 

woont. Dat is wat 
recent voorviel 
in de Kerkham in 
Destelbergen, bij 
nacht in vrieskou 
en tussen sneeuw-
vlagen door een 
groot waterlek on-
dergronds. 
We kregen de tip 
van buurtbewoner 
Luc Serneels uit de 
Bergenmeersstraat 
die de inzet van de 
werkmannen en 

Farys kwam ‘s nachts drinkwaterleiding herstellen...
We vinden het allemaal normaal als we de waterkraan opendraaien,
en dat daar dan proper en klaar drinkwater uitkomt. 

technici van drinkwaterbedrijf Farys prees 
om hun nachtelijk werk. Die keer iets 
over half januari, werd er een lek gedec-
teerd in een hoofd-verbindingsbuis, 31 
centimeter diameter, een drinkwaterver-
binding tussen Destelbergen en Heusden. 
We weten niet meer hoeveel woningen 
plots zonder drinkwater hebben gezeten 
want het was midden in de nacht. Maar 
het waren er plots wel heel veel. 
Er moest snel ingegrepen worden, en 
dat kon alleen maar tijdens de nachtelij-
ke uren gerepareerd worden om de ge-
bruikshinder zo minimaal mogelijk te 
houden voor de inwoners. Luc Serneels 
maakte het allemaal van dichtbij mee: 
“Appreciatie alom dus aan deze Farys-
werknemers die ook bij de nachtelijke 
sneeuwval in de weer waren om dit pro-
bleem te-en-in-de grond deskundig aan 
te pakken. Dank daarvoor”.
De bijgaande foto’s zeggen voldoen-
de over dit werk, meer uitleg hoeft niet, 

want na enkele uren hard labeur in de 
vrieskou, regen en sneeuw, hadden hon-
derden gezinnen plots weer drinkwater 
in huis. We blijven er niet bij stilstaan, 
maar ook dat is puik werk dat eens mag 
belicht worden. – (D.D.)

Werkmannen van Farys 
klaarden de zware 
klus in de buurt van de 
Kerkham. (©L.S.)
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DaVinci Advisory BVBA 

Vlinderweg 13 

BE-2360 Oud-Turnhout 

 

Managing Partner: Dhr. Kris Van Deun 

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

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

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

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

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

Data
bloedcollecties
De bloedcollectes zullen in 2023 door-
gaan op volgende data: 

- Woensdag 1 maart 
- Woensdag 31 mei
- Woensdag 6 september 
- Woensdag 13 december 

Dit is telkens van 17u tot 19u30 in het 
JGC (Koedreef 1) te Destelbergen 

Gemeente zet meer in op 
buitenschoolse opvang
Het lokaal bestuur Destelbergen vraagt 
alle ouders van kinderen uit Destelbergen 
en Heusden naar hun mening over de bui-
tenschoolse opvang en activiteiten. Ook 
de kinderen zelf kunnen hun ervaringen 
en wensen delen. Het doel is om kinderen 
meer speelkansen te geven en het ouders 
makkelijk(er) te maken. Alle basisscholen 
in Destelbergen en Heusden doen mee met 
deze bevraging. Via hun digitaal platform 
schreven ze half  januari hun ouders aan. 
“Wat onze gemeente uniek maakt in 
Vlaanderen is dat er in elke school op-
vang is in nauwe samenwerking met het 
lokaal bestuur. Ook zijn er nog andere 
activiteiten via sportclubs, het kunston-
derwijs en lokale (jeugd)verenigingen. 
Mogelijks liggen daar nog meer kansen 
voor samenwerking of om nog meer ac-
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asbest-attest nodig ?
gecertificeerd - binnen de week na plaatsbezoek

CONTACTEER ONS GRATIS VOOR EEN OFFERTE:

info@ld-vastgoed.be of 0472-56 18 03

Heb je nieuws
(speciale verjaardag,

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

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

Vijftig jaar huwelijksgeluk voor Marcel en Christine
Het eerste gouden huwelijkspaar voor 2023 betrof Marcel en 
Christine De Geest-Bouckaert uit de Burgstraat in Destelber-
gen. Marcel was een Lochristinaar en Christine was van Gent. 
Ze huwden in Gent op 31 januari 1973, waarna ze zich gingen 
vestigen pal op de grens van Lochristi met Destelbergen in de 
Burgstraat. Bij aangifte in 
het gemeentehuis dachten ze 
eerst nog dat het de Stations-
straat betrof, maar die straat 
is grondgebied Lochristi en 
eindigt aan de spoorweg, net 
waar de Burgstraat begint, en 
het is daar dat het koppel nu 
woont. In 1975 werd hun oud-
ste zoon Jan geboren, twee 
jaar later dochter An. Chris-
tine besloot toen voor haar 
kinderen te zorgen en stopte 
als bejaardenhelpster in Sint-
Vincentius. Marcel werkte als 
chauffagelegger bij de firma 
Matthys in Lochristi, en later 
bij de firma Claeys in Assene-
de. In 1984 overlijdt de oudste 
zoon Jan aan een hartaanval, 
maar later komt er nog een 
zoon in het gezin. En die heb-
ben ze opnieuw Jan genoemd 
als herinnering aan hun eer-
ste zoon. Marcel en Christine 

waren actief in het sociale leven, bij het toenmalige Werk van 
de Akker (nu Tuinhier) en Christine bij de KVLV, nu gaan ze nog 
kaarten op vrijdag in de Berghine of zijn ze actief in de Okra. De 
beide kinderen, An en Jan zijn inmiddels gehuwd met respec-
tievelijk Yves en Kimberley, en dat maakt de familie compleet. 
Schepenen Koen Van Hende en Michaël Vercruyssen waren aan-
wezig bij de ontvangst in het gemeentehuis. (D.D.)

De jubilarissen met hun familie en vrienden, 
samen met de schepenen. (D.D.)

tiviteiten te organiseren. Dat willen we 
graag te weten komen door deze bevra-
ging”, aldus Joachim Godderis, coördi-
nator Huis van het Kind Destelbergen.  
“Het doel is om kinderen meer speelkan-
sen te geven en het ouders makkelijk(er) 
te maken. Fase één is het in kaart bren-
gen wat vandaag het aanbod is en wat de 
noden zijn. Daarvoor stapt ons lokaal be-
stuur in zee met de Arteveldehogeschool 
die daarover een uitgebreid rapport zal 
maken”, aldus Eva Rombaut, schepen van 
Sociale Zaken en Jeugd.

“Klassen van de 3de kleuterklas en het 3de 
leerjaar gaan met hun leerkracht in ge-
sprek over hoe hun tijd voor en na school 
er uitziet en hoe ze dit ervaren”, aldus Fi-
lip Demeyer, schepen van Onderwijs.

De bevindingen en conclusies worden 
voorgesteld op een heuse BOA BAR op 
vrijdagavond 24 maart in de Berghine. 
Alle ouders worden uitgenodigd voor een 
hapje, drankje en een goed gesprek. Ook 
de opvanginitiatieven, de lokale vereni-
gingen en de basisscholen worden betrok-
ken. – (D.D.)

Herstellen en bekleden van dakgoten

Plaatsen van dakvensters

Alle zink- en koperwerken

Plaatsen van isolatie

Renovatie van schoorstenen

Renovatie van hellende en platte daken

DAKWERKEN
Dringende herstellingen
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Welke impact dat heeft op Destelbergen 
is een open vraag, want het regiodecreet 
legt ook vast welke gemeente tot welke re-
ferentieregio behoort, welke samenwer-
kingsverbanden onder de toepassing van 
het decreet vallen en hoe en tegen wan-
neer deze samenwerkingsverbanden re-
gioconform moeten worden. Een hele klus 
dus!
Destelbergen behoort tot de regio Gent, en 
daarin zitten ook alle gemeenten die pa-
len aan Gent, maar ook nog Aalter, Deinze, 
Zulte, Maldegem, Assenede, Kaprijke, Sint-
Laureins, Eeklo, Lievegem, Nazareth, Gave-
re, Wetteren, en Laarne. Oost-Vlaanderen 
heeft ook nog Waasland, Denderregio en 
Vlaamse Ardennen.
Alhoewel de volledige oefening nog moet 

Vlaams Parlement keurt Regiodecreet goed
en dat heeft impact op Destelbergen
Op 1 februari 2023 keurde het Vlaams Parlement het regiodecreet goed. De 
Vlaamse lokale besturen kunnen nu aan de slag met het aligneren van hun 
verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De referentieregio’s 
zijn van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
met rechtspersoonlijkheid. Concreet gaat het over projectverenigingen, 
dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen.

De verdeling van Vlaanderen volgens 
het Regiodecreet. Limburg blijft 
grotendeels intact.

gemaakt worden, zijn alvast een aantal sa-
menwerkingsverbanden (verenigingen uit 
andere gemeenten waarmee men vaak  sa-
menwerkt) die in een spreidstand komen 
te staan omdat ze tot een andere regio be-
horen. Wij hebben aan burgemeester Elsie 
Sierens gevraagd hoe dat allemaal toch een 
impact kan hebben op die samenwerkings-
verbanden. Denk aan de politiezone Rho-
de & Schelde die alvast Oosterzele omvat, 
en die hoort via het decreet bij de Vlaam-
se Ardennen!
Elsie Sierens: “Met betrekking tot de regio-
vorming zijn wij op vlak van Erfgoed (Erf-
goed Viersprong) al de oefening aan het 
maken. Momenteel behoren de volgende 
gemeenten tot de Erfgoedcel Viersprong: 
Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, 
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. Maar 
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem 

behoren al niet tot de regio Gent. 
Voor de rest is ook onze politie-
zone Regio Rhode & Schelde mo-
menteel regio-overschrijdend 
(Destelbergen, Merelbeke, Melle 
en Oosterzele),  ook hier behoort 
Oosterzele niet tot de regio Gent. 
Concrete gesprekken hieromtrent 
zijn echter binnen de politiezone 
nog niet gevoerd”.
“Ook wat het intergemeentelijk 
project “Het Land Van Reynaert” 
betreft zal er moeten gekeken 

worden wat er gebeurt. Het land van Rey-
naert streeft naar een gezamenlijke pro-
motie van het Reynaertverhaal. Volgende 
gemeenten maken hier momenteel onder-
deel van uit: Lokeren, Sint-Niklaas, Kruibe-
ke, Beveren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, 
Stekene, Temse, Waasmunster, Hulst, De-
stelbergen en Lochristi (m.a.w. een mix van 
regio Gent en Regio Waasland)”, weet de 
burgemeester.
Sierens tot slot: “Onze Eerstelijnszone 
Scheldekracht  (Destelbergen, Merelbeke, 
Melle, Laarne, Wetteren, Wichelen, Wach-
tebeke, Lochristi) zit ook met één gemeen-
te in een andere regio (Wichelen behoort 
tot de Denderregio, de rest van de gemeen-
ten is Regio Gent). Hier heb ik wel verno-
men dat er een afwijking zou toegestaan 
worden, al hebben we hierover nog geen 
uitspraak over gehoord of gelezen. Het is 
ook allemaal nieuw”.

(D.D.)

Wijkmobiliteitsplan Dampoort
en Oud Gentbrugge
verschuiven naar 
zomerperiode van dit jaar
De Stad Gent verschuift de invoering van 
het wijkmobiliteitsplan voor Dampoort 
en Oud Gentbrugge noodgedwongen 
naar komende zomer. De hinder tijdens 
de voorbereidende werken wordt bo-
vendien zoveel mogelijk beperkt: alle 
verkeer op de brug, inclusief de bussen 
van De Lijn, blijft tijdens de werken dan 
mogelijk in beide richtingen.
Eerder besliste de rechtbank van eerste 
aanleg om in te gaan op een eenzijdig 
verzoekschrift om de werken aan Gent-
bruggebrug tijdelijk stil te leggen. De 
Stad Gent heeft beslist geen verzet aan 
te tekenen, de uitspraak ten gronde af 
te wachten en kiest voor een periode 
van rust. De voorbereidingen voor de 
invoering van het wijkmobiliteitsplan 
worden pas opgestart na de uitspraak 
(ergens eind maart) van de rechter.
De Stad Gent zal de hinder van de voor-
bereidende werken bovendien zoveel 
mogelijk beperken en enkel de nood-
zakelijke ingrepen in functie van ver-
keersafwikkeling en verkeersveiligheid 
uitvoeren. Alle verkeer op de brug, in-
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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

clusief de bussen van De Lijn, zal tijdens 
deze voorbereidende werken in beide 
richtingen mogelijk blijven. Er komt dus 
geen afsluiting gedurende een kleine 
drie maanden zoals begin januari wel 
werd beslist.
Het stadsbestuur blijft achter het wijk-
mobiliteitsplan staan. Afhankelijk van 
de uitspraak van de rechter mikt men nu 
op de verkeersluwe zomer voor de in-
voering. De werken worden bovendien 
vereenvoudigd en zullen dus minder 
hinder met zich meebrengen, terwijl de 
veiligheid en verkeersafwikkeling gega-
randeerd blijven, vernemen we van de 
bevoegde schepen.
Ook na de invoering van het wijkmobi-
liteitsplan zal tweerichtingsverkeer op 
Gentbruggebrug
mogelijk blijven, zoals altijd al voor-
zien in het plan. Het wijkmobiliteitsplan 
voorziet geen knip van Gentbrugge-
brug. Een scenario met het afsluiten van 
Gentbruggebrug voor gemotoriseerd 
verkeer werd niet weerhouden door het 
stadsbestuur. Andere circulatiemaatre-
gelen zullen er bovendien voor zorgen 
dat sluipverkeer doorheen de wijk wordt 
ontmoedigd. Wanneer de werken aan 
de Dampoort afgerond zijn, wordt de 
voorlopige inrichting aan Gentbrugge-
brug definitief en kwaliteitsvoller aan-
gelegd. – (D.D.)

De nieuwjaarsreceptie van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) in Berghine ging niet on-
opgemerkt voorbij. Zo’n honderdtal gasten vulden na twee jaar van Coronapandemie het 
Gemeenschapscentrum voor een nieuwjaarsreceptie. Naast het volledige bestuur en de 
schepenen en raadsleden, was er ook een delegatie van coalitiepartner Open-VLD aan-
wezig. Bij N-VA kwam volksvertegenwoordiger Bert Wollants als gastspreker even pra-
ten over de nationale politiek met thema’s rond de energievoorziening en het gevaar van 
de afhankelijkheid van het buitenland in de nijverheid, het tekort van chips zeg maar uit 
China en andere Aziatische landen. Dus ook over de energiecrisis, de gas- en elektriciteit-
levering en al zeker over de kerncentrales die aan vervanging toe zijn en waarbij vooral 
getalmd is omdat we weten dat we steeds meer elektriciteit nodig zullen hebben in de 
toekomst. Vooral de afhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten zijn zorgwek-
kend, en de vrees dat men ook voor waterstof die kant opgaat is voor Wollants niet de 
goede aanpak. De volksvertegenwoordiger beklemtoonde dat N-VA al jaren aan de bel 
trekt en wees op het treuzelen en vooruitschuiven van beslissingen door de Vivaldirege-
ring en vooral Tinne Vanderstraeten. – (D.D.)

Het N-VA-bestuur, inbegrepen de 
raadsleden ging samen op de foto 
met Bert Wollants. (D.D.)

Bert Wollants
gastspreker op receptie N-VA
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Mariam Nahapetyan, geboren in Gyumri (Armenië) op 23/01/1984 
kwam als jong meisje van 14 jaar samen met haar mama en haar 
zus noodgedwongen naar België. Ze liep school in Antwerpen 
(Berchem). Al gauw bleek dat ze kapster wou worden, en dus 
volgde ze de kapperschool CDO Haartooi in Berchem.
Na enkele jaren in een kapsalon te hebben gewerkt, wou Mariam 
haar eigen zaak. Samen met haar man Gevorg, ging ze op zoek 
naar een geschikt pand. In de Zandakkerlaan in Heusden stond 
een huis te koop, bleek dat dit de beenhouwerij geweest was van 
Marc en Sonja Burms.

Mariam: “Mijn man is zelfstandig bouwondernemer, daardoor 
werd de winkelruimte in een mum van tijd omgetoverd. Tien jaar 
geleden, in februari 2013 kwam mijn droom eindelijk uit, een 
eigen salon, kapsalon Mari was geboren. We hebben ondertus-
sen drie kinderen Arman, Arthur en Alexander, die goed geïnte-

Kapsalon Mari bestaat 10 jaar !

greerd zijn in het Heusdense leven”. 
Aanvankelijk heel afwachtend, maar al 
gauw bleek dat de klanten de weg naar 
het salon vonden, en goed bevonden. 
Ze vierde dus recent het 10-jarig be-
staan van de zaak.
“Ik ben mijn klanten zeer dankbaar, dat 
ik door hen mijn droom heb kunnen 
waarmaken. Ik ga ze de volgende de-
cennia met evenveel liefde ontvangen, 
om hun haartjes naar hun wens in de 
plooi te leggen”.
Op zaterdag 4 februari werden de klan-
ten getrakteerd op een hapje en drank-
je. Ook burgemeester Sieren kwam 
langs om Mariam te feliciteren. En ook 
Wegwijs was van de partij… - J.C.

 

SAKO DE WILDE 
 

ALFONS BRAECKMANLAAN 200         
9040 SINT-AMANDSBERG / WESTVELD 
 

Alle dagen open van 7u-20u 
Dinsdag tot 12u30 
Woensdag vanaf 13u  
 
 
 
 
 

Alle promoties zijn geldig van 23/02 t.e.m. 15/03/23 of tot uitputting voorraad 
 

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN VAN 8-19u 

KEUKENROL OKAY 
6st 

€ 3,79 
 

 
 
 

BON GRATIS 
SAKO 

BOODSCHAPPENTAS 
 

Tijdens uw aankopen tot 
15/03/2023, 

Min. winkelaankoop van € 15,- 
uitgezonderd tabak, 
Max. 1 bon per klant 

 
Knip deze bon uit en geef af aan de 

kassa 

 
 
 
 

 
ROOMBOTER CUSTARD 
CAKES  
240gr. 
 

€ 1,75 
/kg € 7,29 
 
Normale prijs: € 1,99 

AUGURKEN ZOETZUUR 
 
670gr. 
 

€ 1,35 
/kg € 2,01 
 

 
Normale prijs: € 1,69 

MAES PILS 24x25cl 
18+6 GRATIS 

€ 9,74 
+ leeggoed 
/l € 1,62 
 
BIER MET LIEFDE GEBROUWEN? DRINK JE MET 
VERSTAND 
 
Normale prijs: € 12,99 

SPAGHETTI 
500gr. 

€ 0,59 
/kg € 1,18 
 
 

KROKANTE MUESLI 
MET NOTEN 
650gr. 
 

€ 3,29  
/kg € 5,06 
 
 
 
Normale prijs: € 3,99 

 
WC REINIGER 
DIKKE BLEEK 
750ml 

€ 0,99 
/l € 1,32 

 
 
 
Normale prijs: € 1,19 

DREFT WASMIDDEL 
NAVULZAK 28dos. 
 

€ 3,99 
/dos € 0,14 
 

PANNENKOEKENMIX 
400gr. 

€ 0,99 
/kg € 2,48 
 
Normale prijs: € 1,15 
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Luxe nieuwkuis
& was:

LA BAHÍA 
Dendermondesteenweg 913

(Gouden Hand)
Destelbergen

Open van
dinsdag tot en met zaterdag

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.

N I E U W E  C O L L E C T I E

Ontdek onze grote keuze 
in merken en maten

Wegwijs2023-03 PrimaDonnaTwist®.indd   1 16/02/2023   19:22
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& 

Belevingswinkel 

The place to be voor Gentse streekproducten 
Lokaal, artisanaal, maar vooral (h)eerlijke producten 

Open : van woensdag tot vrijdag  van 13u30 tot 19u 
Op zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u 

Frans Gevaertstraat 2

Sint-Amandsberg

T. 09-251 51 14

www.dekorf.be

NIEUW: 
BEKIJK ZEKER ONZE

mini-
webshop !

Verzorgde kaasschotels en tapasschotels
(ook op zondag)

Verdere info:

www.dekorf.be - email: info@dekorf.be

WE VERWELKOMEN DE LENTE!

Breng deze bon mee en ontvang GRATIS                     

1 BLIKJE BOER BLOEM OF 1 BLIKJE VLIERONADE
Geldig van 1 tot 31 maart bij uw min. aankoop van 15 euro

DE KORF • FRANS GEVAERTSTRAAT 2 • SINT-AMANDSBERG • T 09 251 51 14

Depickere Stefan
Sanitair en Elektriciteit

GSM 0478 220 231

email: info@depickerestefan.be

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

 

Volgende maandelijkse activiteiten staan op het programma in maart: 
 
 

  Antennepunt buurtrestaurant LDC De Reinaert in WZC Kouterhof Heusden: maandag 6 maart  en  
 20 maart - vooraf reserveren verplicht 

  Samenzingen: woensdag 8 maart om 14u00 

  Handwerk: donderdag 9 en 23 maart telkens om 14u00 

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

  Spaans Praatcafé: maandag 13 en 27 maart telkens om 14u00 

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

  Scrabble: Fair Play – donderdag 16 maart om 14u00  

  Wandelen: Overschelde  – afspraak aan de kerk  – vrijdag 17 maart om 14u00 

  Voordracht: Maatschappelijke veranderingen zichtbaar in de kunst  –  
 door kunsthistorica Kim Decatelle  – maandag 20 maart om 14u30 

  Leesclub: “Client E. Buskens” - Jeroen Brouwers – dinsdag 21 maart 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 

    
 Buurtnetwerken van ELZ Scheldekracht

ELZ Scheldekracht organiseert in maart drie buurtnetwerken sa-
men met de Arteveldehogeschool Gent, waarbij alle zorg- en 
hulpverleners van de regio welkom zijn om te ontdekken wat 
een doelgerichte aanpak voor hen en voor hun patiënt/cliënt 
kan betekenen a.d.h.v. concrete casussen. Dit allemaal in een 
aangename omgeving waar je andere eerstelijnscollega›s kan 
leren kennen bij het versnaperen van een broodje. Voor de re-
gio Destelbergen, Melle en Merelbeke heeft het buurtnetwerk 
plaats op vrijdag 17 maart van 11u30 tot 14 uur in het Jeugd- 
en Gemeenschapscentrum aan de Koedreef in Destelbergen. In-
schrijven kan via www.eerstelijnszone.be/buurtnetwerken

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

KEUKEN OPEN
VAN 12 tot 21 uur

Deel Damvalleistraat
is nu eenrichtingsverkeer

Sinds eind januari werd het deel van de 
Damvalleistraat tussen de brug over de E17 
(Stapsteenweg) en de Reinaertweg eenrich-
tingsverkeer. De maatregel kwam er door de 
talloze onveilige situaties voor trage weg-
gebruikers door sluipverkeer en de beperkte 
ruimte van het wegprofiel voor kruisende wa-
gens. Het college van burgemeester en sche-
penen heeft die maatregel al goedgekeurd 
op 19 mei, waarna het in de gemeenteraad 
van 22 september bekrachtigd werd. Het was 
wachten op het plaatsen van de verkeersbor-
den. Kort samengevat is de rijrichting voor de 
auto’s aangepast: nu verboden in de richting 
vanaf de brug naar de Reinaertweg. Er is wel 
die uitzondering voor de bewoners van de 
Hanekamlos. Het deel tussen de Hanekamlos 
en de brug naar de Stapsteenweg zal eenrich-
tingsverkeer worden richting de brug over de 
E17. Het eerste deel van de Damvalleistraat, 
tussen de Reinaertweg en de Hanekamlos 
blijft ongewijzigd. Gemotoriseerd verkeer uit 
het oostelijke deel van de Damvalleistraat zal 
enkel nog naar de Reinaertweg kunnen rijden 
via de brug over de E17 en de Stapsteenweg. 
Voor fietsers verandert er niets, zij mogen de 
Damvalleistraat blijven gebruiken in beide 
richtingen. – (D.D.)
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Concert door vzw KOGH: 
“Walking through Music” 

 

De 40 muzikanten van KOGH o.l.v. Braam De Tant, brengen 
live voor u, muziek van de bovenste plank van    

 

Billie Eilish, Coldplay, Beyoncé, Girl Power, Mäneskin, 
Bruno Mars, en tal van andere bekende performers. 

 

Geniet met volle teugen van 
 

Lollipop, Kryptonite, Bad Guy, Vive La Vida, Crazy in Love, 
Nobody’s Wife, Let it Go, Summer Nights, The Pink Panter,  

Walk like an Egyptian, en nog veel meer. 
 

Waar: Zaal Berghine, Dendermondesteenweg 437 te 9070 Destelbergen. 
        (Rechtover de bibliotheek) 
Wanneer: zaterdag 22 april 2023, om 19u30 

zondag    23 april 2023, om 14u30    
 

Het aantal plaatsen is beperkt!  
Reserveer daarom nu reeds uw plaatsen via info@kogh.be of 0471/93.11.33 
Toegangsprijs: € 14,- (Volwassenen) en € 7,- (5 tot 12 jaar) 
   
 

Wil je meespelen in ons orkest? 
Kom dan eens vrijblijvend 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 
 

Op www.kogh.be vind je alle info, weetjes en foto’s  
 

Volg ons op 
https://www.facebook.com/kogh.heusden    https://www.instagram.com/koghvzw 

Beste Vrienden 
van de Harmonie 

Gallische Hoeve werd vergeten door 
‘Het verhaal van Vlaanderen’
De mensen die betrokken zijn bij de Gallische Hoeve in Destel-
bergen (op de rand van Sint-Amandsberg) zijn ontgoocheld 
dat het televisieprogramma “Het Verhaal van Vlaanderen” 
naar Nederland trok, om opnames te maken over de Romei-
nen en de Galliërs. In Destelbergen staat een unieke Gallische 
hoeve uit de IJzertijd die gebaseerd is op een opgraving uit 
Kemzeke door Prof. Dr. Jean Bourgeois. Alles is historisch juist 
bevonden en vrij gekend in de regio.

Volgens Jesse Fabré de eindredacteur van ”Het Verhaal van 
Vlaanderen” staan er in Vlaanderen nog kopieën van Galli-
sche hoeves maar zouden die historisch niet helemaal correct 
zijn. Daarom trok men voor de opnames naar de Ijzertijdboer-
derij in het Nederlandse Dongen. In Nederland beschikten ze 
ook over een betere omgeving met bos en velden die in beeld 
werden gebracht met drones. In Destelbergen ligt de Galli-
sche Hoeve dichter bij een woonwijk en vrij dicht bij feestzaal 
Haeseveld aan de Alfons Braeckmanlaan. Maar het is wel een 
gemiste kans denken we.

De Gallische Hoeve gaf wel historisch advies aan “Het Verhaal 
van Vlaanderen”, maar de opstelling en het museum in De-
stelbergen hebben ze toch nooit bezocht en dat betreuren ze 
hier. – (D.D.)

MAANDAG 20 MAART  
LEZING: Maatschappelijke veranderingen  

zichtbaar in kunst 

I.s.m. Kim Decatelle 
kunsthistorica 

We zoomen in op kunstwerken die ons meevoeren  
in de tijd en ervaar wat je van het verleden  

kan leren door naar kunst te kijken. 
 

€ 5 

  14u00  

  Enkel met inschrijving, plaatsen beperkt. 

LDC De Reinaert 
Kerkham 3D 
9070 Destelbergen 
09/218 03 13 
ldc.dereinaert@zorgband.be 

ALLE SNOEIWERKEN
ONTKRUINEN, VORMSNOEI

ALLE SOORTEN BOMEN
HAGEN - KLIMOP - ENZ...

BEL 0469 138 608
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In de Damstraat, vlak 
naast de R4 in Destel-
bergen verrijst al even 
een nieuwe bedrijvenzone uit de grond. 
We hebben er ook al eerder over geschre-
ven toen de wegenis werd aangelegd 
en het terrein officieel werd geopend. 
Nu krijgt de bedrijvenzone echt vorm. 
In die bedrijvenzone wordt vooral ruim-
te gecreëerd voor lokale ondernemers. 
Er werden  vergunningen verleend voor 
KMO-units welke allen eind 2022 opge-
leverd werden. Bij iedere vraag wordt er 
bijzondere aandacht besteed aan de im-
pact op de mobiliteit in de buurt. We ver-
nemen binnen het schepencollege dat 
het niet de bedoeling kan zijn dat er be-
drijven komen die in de buurt verkeersin-
farcten creëeren.
We denken dan bijvoorbeeld aan een 
supermarkt waar veel volk naartoe zou 
komen, daar geen plaats zal krijgen om-
wille van de frequente trafiek die een 
warenhuis meebrengt. Schepen van Ste-
denbouw Michaël Vercruyssen zegt “dat 
iedere omgevingsvergunning in eerste 

Bedrijvenzone in Damstraat komt goed op gang

instantie wordt geobjectiveerd, door te 
kijken naar de bestemming van het per-
ceel. Vervolgens werd onderzocht wat de 
draagkracht van het perceel is en wordt 
er gekeken naar de ruimtelijke inpasbaar-
heid. Dat loopt heel vlot”.
Van bestuurder Louis De Clercq van REAL 
(www.wearereal.be) die het bedrijventer-
rein ontwikkelt, vernemen we dat er nu 
al 21 KMO units zijn. “Alle units zijn ver-
kocht aan lokale ondernemingen, Stads-
bader bouwde de duurzame gebouwen 
met kwalitatieve materialen  in samen-
werking met architect ‘Vertongen Archi-
tecten’.” Enkele van de bedrijven die er al 
volledig actief zijn: Medical Precision, La-
leman Decor team, AEM-Tech, Tuinen Van 
Hende, Colman Interieur, Atlantic Bal-
looning. 
Het bedrijventerrein is uitermate geschikt 
door de nabijheid van de R4, en gekend 
om de goede ligging en bereikbaarheid. 
De locatie beschikt over een directe toe-

gang tot zowel de haven van 
Gent als de twee belangrijkste 
autosnelwegen van Vlaande-
ren, de E40 en de E17, vandaar 
de projectnaam East Gate 
Ghent. 
De rest van de site is onder-
verdeeld in diverse percelen 
waarop bedrijfsgebouwen 

op maat gerealiseerd 
worden. Denk aan een 
combinatie van maga-

zijnen, kantoren, showrooms, labo- en/
of productieruimtes. Naast de reeds ge-
realiseerde KMO units liggen er meerde-
re gebouwen op de tekentafel en werd 
ter plaatse reeds begonnen aan de voor-
bereidende werken ter realisatie. – (D.D.)

Een nachtfoto van het eerste grote bedrijf dat er al even staat in 
de bedrijvenzone van de Damstraat. (© X.D.S.)

Zo ziet het bedrijventerrein er uit of zal het worden.

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

Verdeelpunt gasflessen, alle formaten:  BUTAAN - PROPAAN

OOK GASFLESSEN VOOR HEFTRUCKS

Van Rentergem Annie

Goudenhandwegel 9 - 9070 Destelbergen
09-355 60 82

Promo
geldig 
t.e.m.
11/03
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Asbest is immers een smerig goedje dat 
weg moet uit onze gebouwen, en dat werd 
op een persvoorstelling toegelicht door 
voorzitter Bram Van Braeckevelt (Gent) en 
ondervoorzitter Michaël Vercruyssen (De-
stelbergen). Wij kregen de info van woord-
voerster Sandra Deneef van Ivago.
Concreet komt het hier op neer dat vanaf 
februari en voor de volgende drie jaar, Iva-
go een speciale kraanwagen inzet om as-
bestafval op te halen bij particulieren en 
jeugdverenigingen, zowel in Gent als in 
Destelbergen. “Uiteraard bieden we daar-
bij de nodige ondersteuning”, legt Ivago-
woordvoerster Sandra Deneef uit. “Aan 

IVAGO is gestart met ophalen asbest aan huis
Eind januari maakte IVAGO een gloednieuwe service kenbaar: het 
inzamelen van asbest aan huis. Voorheen kon je in Destelbergen 
(en in Gent) al met asbest terecht in het recyclagepark, uiteraard 
binnen alle veiligheidsregels. Maar de nieuwe aanpak is duidelijk 
van een andere orde. 

Het ophalen van asbest werd 
voorgesteld aan de media. (©Ivago)

Ingepakt en veilig weghalen van 
asbest, dat wil Ivago de volgende 3 
jaar doen en dan evalueren. (©Ivago)

het Ivago-onthaal in de Proeftuinstraat 
kan je speciale afvalzakken kopen waarin 
je het asbesthoudend materiaal aanbiedt. 
Eén zak kost 30 euro. Er zijn twee types af-
valzakken voor asbest: plaatzakken voor 
asbestgolfplaten, en kuubzakken voor 
compacter asbestafval: asbesthoudende 
leien, bloembakken, afvoerbuizen, gevel-
tegels, enzomeer.”

“Op onze website, onder de menuknop 
‘Diensten’, vind je al heel wat informatie 
terug”, gaat Sandra Deneef verder. “Daar-
naast stellen we een nieuwe, gratis bro-
chure ter beschikking aan mensen die de 

speciale afvalzakken voor asbest komen 
kopen aan het Ivago-onthaal. In die han-
dige brochure vind je alle richtlijnen over 
hoe je asbest veilig verwijdert en hoe je 
het moet klaarzetten voor de ophaalploe-
gen.”
Met asbestafval kunnen inwoners van Gent 
en Destelbergen natuurlijk ook nog terecht 
op een recyclagepark van Ivago dat over 
een weegbrug beschikt. Dat zijn de parken 
in de Proeftuinstraat (Ivago), aan de Gaar-
deniersweg in Gent en aan de Stapsteen-
weg in Destelbergen-Heusden. Inwoners 
van Destelbergen of pakweg Sint-Amands-
berg kunnen daar met hun kaart terecht. 
Er zijn ook containerparken in Oostakker 
en Drongen.

Dit project is een samenwerking van Ivago 
en OVAM. Het project loopt drie jaar, tot 
eind 2025, en wordt dan geëvalueerd. De 
samenwerking kadert in de Vlaamse be-
leidsdoelstelling om onze leefomgeving 
tegen 2040 asbestveilig te maken. – (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…..

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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De competitie is nog niet afgelopen, 
maar FC Destelbergen is al zo goed als 
rond met de spelerssamenstelling voor 
volgend seizoen. Met de spelers van de 
fanionploeg die blijven is men al tot een 
overeenkomst gekomen, en dat gaat om 
het grootste deel van de huidige kern die 
blijven. Wat betreft de nieuwe aanwin-
sten heeft men gezocht naar een gezon-
de mix van nieuwe jonge elementen en 
ervaring. De belangrijkste nieuwkomer is 
ex-KAA Gentspeler Ernest Nfor (die komt 
nu van Harelbeke). Andere namen zijn 
spits Doran Mertens (Elene Grotenber-

ge), flankaanvaller Addisu De Geyter (FC 
Poesele), verdedigers Luka Berghmans 
(Aalter) en Rogier Inghels (U21 RC Gent), 
flankaanvaller Luka Vunck (U21 Ninove). 
Jeugdproduct Wout (2de keeper) en Ga-
no Dupré worden ook opgenomen in de 
A- kern.

Ernest ‘Webnje’ Nfor wou heel graag te-
rug onder Chris Janssens spelen die hij 
nog kent van bij Dender, hij was dus be-
reid om een aantal reeksen te zakken. Hij 
is hypergemotiveerd om de ambities van 
Destelbergen waar te maken. – (D.D.) Ernest Nfor speelde nog 

voor KAA Gent. (©D.D.)

FC Destelbergen al rond voor seizoen ‘23-‘24

Donderdag 2 maart om 13u30
Verkenning van de wijk “Ertbuer”
Afstand 6 km. Gids: Ray-
mond. Deelname gratis
We trekken terug naar 
Beervelde. Met Raymond 
verkennen we de landelijke 
wijk “Ertbuer” op de grens van de gemeente Laarne 
en Lochristi-Beervelde. De wijk Ertbuer was in de 
middeleeuwen een heerlijkheid die afhing van de 
Oudburg in Gent. Zij beschikte oven een eigen vier-
schaar en een baljuw. Pas in 1922 werd deze wijk een 
onderdeel van de toen nieuw opgerichte gemeente 
Beervelde. Daarvoor behoorde zij tot Heusden. Wij 
starten zoals steeds op de parking van Sportbar ‘t 
Meer Koedreef 3 te Destelbergen om 13u30      Meer 
Info: vlas9070@outlook.com

Donderdag 16 maart om 14u30
Vrijmetselarij, De grote onbekende
Een interessante kennismaking met een, voor velen, 
onbekend stuk van onze samenleving. De titel “Vrij-
metselarij, de grote onbekende” is ontleend aan een 
boek van Michel Dierickx, Jezuïet, verschenen om-
streeks 1960. Een standaardwerk over de vrijmetse-
larij. Onze gastspreker, Pierre Bruyneel, is reeds 53 
jaar lid van de vrijmetselarij en spreekt dus uit eigen 
ervaring. Na de voordracht is er ruim tijd voor vragen 
aan onze spreker. Wij zorgen voor de koffie en lek-
kere koffiekoeken. Leden betalen 6 euro, niet-leden 
8 euro. Wij verwelkomen u om 14u30 in zaal ‘t Meer 
Koedreef 3 Destelbergen 
Graag een seintje als je komt, zo kunnen wij het no-
dige voorzien: vlas9070@outlook.com

Vrijdag 31 maart om 14 uur
Bezoek tentoonstelling van Theodoor Rom-
bauts in het MSK  Met gids: Martine Audenaert    
De Kaartspelers
Ter gelegenheid van 225 jaar MSK organiseert het 
museum de eerste tentoonstelling ooit over The-
odoor Rombouts (1597-1637). De virtuoos van het 
Vlaamse caravaggisme, een 17de -eeuwse kunststro-
ming geïnspireerd door de revolutionaire stijl van de 
Italiaanse meester Caravaggio. Rombouts was een 
gevestigde waarde in het Antwerpse kunstenaars-
milieu. Maar hoezeer zijn schilderkunst ook gewaar-
deerd werd tijdens zijn korte leven, na zijn dood 
werd zijn artistieke nalatenschap snel naar de ver-
getelheid verwezen. De tentoonstelling ontsluiert 
Rombouts’ artistieke persoonlijkheid en plaatst zijn 
werk in een nieuw perspectief. Afspraak 31/3 om 14 
uur aan ingang van het MSK, Hofbouwlaan 28, Gent
Aantal deelnemers: 15. Inkom: elke deelnemer zorgt 
zelf voor het ticket. Zo kan u gebruik maken van 
eventuele kortingen en de Uitpas.
Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 27 maart bij 
Mady De Kie
Overschrijving: 6 euro p.p. van VLAS Uilenspiegel 
nummer BE63 8902 3423 3308
Participatie melden: madeleine.de.kie@telenet.be of 
GSM: 0499-42 63 27
 

‘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

Ni
et 

op
 de

 op
en

ba
re 

we
g g

oo
ien

 au
b -

 v.
u. 

Lu
c V

an
 H

eu
le,

 D
en

de
rm

on
de

ste
en

we
g 4

1, 
De

ste
lbe

rg
en

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

Suggestiemenu Braemhof
vanaf 20 Februari

Cèviche van zeebaars
OF

Vitello Tonnato op Italiaanse wijze

***
Lamskroon met kruidenjasje, gratin dauphinois en seizoensgroenten.

OF
Bouillabaisse van het huis met toast en huisgemaakte rouille

OF
Truffel risotto met boschampignons

***
Gepocheerde peer met amandelcrunch, speculoosijs

OF
Huisgemaakte mille feuille met zwitserse crème en frambozen

Menu: 72 euro p.p.

Met aangepaste wijn +15 euro p.p.  
Met upgrade wijn +20 euro p.p.
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Instituut voor huidverbetering
Wellness Center - Privé Sauna - FloatSpa

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

0475 78 21 65

Creaclub op vrijdagnamiddag 
We werken verder aan ons (onafgewerkt) handwerkje. Er is een 
gezellige sfeer met een babbel en een drankje. We helpen me-
kaar waar mogelijk. 
Deze creaclub gaat door van 13u30 tot 16 u op vrijdagen  
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 

Fotowandelzoektocht 

We organiseren van 1-4-2023 tot 15-5-2023 een wandel foto-
zoektocht in Laarne. Het parcours is ongeveer 5 km. Voor tra-
jectbeschrijving, info en inschrijven kan u terecht bij Anne. Ant-
woorden vóór 22 mei doorsturen naar anne.roels3@telenet.be  

Inschrijven : anne.roels3@telenet.be 

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 

NIA, Oerdans op blote voeten 

Balans in je lichaam begint bij je voeten. Iedereen brengt zijn 
eigen energie en plezier mee .28/4/2023 van 19.30 uur tot 
20.30 uur in turnzaal Pius X .  Meer info later 

Positief gedacht! 
Tijdverlies bestaat niet als je ervaring ervan op een

wijze manier gebruikt (August Rodin)

info@zinloosgeweld.net

Vijfhonderd Fit-Outers op nieuwjaarsreceptie
Fitnessclub Fit Out Sports & Health Center uit de Damval-
leistraat (en Lochristi) mag dan een veelvoud aan leden 
hebben, er waren wel zo’n vijfhonderd leden aanwezig op 
de eerste  nieuwjaarsreceptie na twee jaar onderbreking 
omwille van beperkingen door corona. De ruime boven-
zaal was tot in de nok gevuld met het aanwezige publiek 
die gepaste drank en hapjes kreeg aangeboden. Een d.j. 
zorgde voor leuke en muzikale ambiance en een bruisen-
de sfeer met een festival van lichtbundels. Fotograaf Guy 
G. was van dienst en schoot prettige plaatjes van de leden 
die meteen ook met een kleurenprint huiswaarts konden. 
Het was voor ons onmogelijk om met zoveel mensen een 
groepsfoto te nemen, zodat we maar een kleine selectie 
maakten, maar dat er sfeer was is heel zeker. Fit-Out is de 
grootste fitnessclub in het land en die huist dus in Destel-
bergen (met ook een afdeling in Lochristi). – (D.D.)

Indexering en prijsaanpassing
in buurtrestaurant
Voor een maaltijd in het buurtrestaurant van Zorgband 
(o.m. in de Reinaert, Kerkham) betaal je vanaf 1 maart 
2023 9 euro  voor het gewone tarief voor een maaltijd, 
en voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming zal 
dat 5 euro worden. De aanpassingen van de dranken zal 
je op de prijslijst in de cafetaria vinden, zo laat Zorgband 
Leie & Schelde weten. – (D.D.)
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Sofimmo is een kleinschalig vastgoedkantoor, met eigen, gemotiveerde aanpak! 
Bij ons kan u terecht voor de verhuur en verkoop van uw woning, maar ook 
voor een vrijblijvende schatting, plaatsbeschrijving, … en dit in Groot Gent.

Kom gerust eens langs op kantoor voor een koffie en een babbel.

Antwerpsesteenweg 253B, 9040 Sint-Amandsberg, Telefoon: 0494 48 69 70
BIV erkend makelaar: 508.846
Email: info@sofimmo.be - website: www.sofimmo.be 

ROOIGEMLAAN 472 bus 301, 9000 GENT
Uniek penthouse (BJ 2006) met terras van 35 m², welke uitkijkt 
over de daken van Gent. Gelegen op de 3e verdieping met leef-
ruimte, open keuken, berging, toilet, badkamer met ligbad, twee 
slaapkamers, waarvan één met toegang tot het zonnig terras. 
Veel lichtinval! Zonnescreens voorzien aan alle ramen. Elektrici-
teit conform, eigen CV ketel (gas), aparte meters. Gemeenschap-
pelijke delen met fietsenberging, syndicuskosten vrij beperk! Op 
wandelafstand van de Bourgoyen! EPC 175 - vrij bij akte - Vg/
Gdv/Gvkr/Gvv/Wg – Vraagprijs: 320.000 euro

KALVERHAGESTRAAT 56, 9090 MELLE
Stevig gebouwde, halfopen gezinswoning (BJ 1995) gelegen in 
een rustige straat, vlotte verbinding. De indeling is de volgende: 
inkomhal met toilet, lichtrijke woonkamer, keuken met berging, 
wasplaats, zonnige tuin (919 m² perceel) met garage en oprit. Op 
de verdieping zijn er drie slaapkamers, badkamer, en kamer met 
toegang tot de zolder. Veel mogelijkheden! Netjes onderhouden 
woning, overal rolluiken voorzien, CV met mazout. EPC 227 – vrij 
bij akte – Vg/Gdv/Gvkr/Vv/Wg – Vraagprijs: 445.000 euro

Volg ons op 
facebook en instagram 
voor de laatste  vastgoedupdates!

PANDEN IN DE KIJKER:

SCAN DE QR CODE

SINDS 2008
YOGA & WANDEL WINKEL

MET EXTRA SERVICES

LABAHIA9070@GMAIL.COM

CONTACT

WWW.BAHIA-LIFESTYLE.COM
BEZOEK ONZE WEBSITE

PRO DRY CLEANING QI GONG LESSEN
YOGA 50+

VERZEND EN
AFHAALPUNT

ONTDEK MEER

LOKALE WEBSHOP

LA BAHIA DESTELBERGEN  BELGIUM

Zo gaat een gedeelte van de voeding verlo-
ren via resten op het bord, maar de groot-
ste hoeveelheid is terug te vinden in de 
au-bain-marie of de warmhoudkarren. Het 
gaat dus om resten na opscheppen op de af-
deling of via kookresten via het opscheppen 
in de keuken, samen genoemd als berei-
dingsresten. Via het initiatief van Vlaande-

ren Circulair hebben de Zorgband Leie en 
Schelde, v.z.w. Curando, AZ Zeno en ILVO nu 
het project “Au Bain-Perdu” opgestart. Met 
de opstart van dit project wil men inzetten 
op twee hoekstenen, nl. samen met actoren 
in de zorg nadenken hoe men deze over-
schotten en verliezen zoveel mogelijk kan 
beperken en hoe men voedseloverschotten 

Zorgband Leie en Schelde wil voedselverspilling bestrijden
Zorgband Leie en Schelde, ILVO, AZ Zeno en v.z.w. Curando gaan de handen in 
elkaar slaan om voedselverspilling te bestrijden binnen hun diensten via het 
nieuw opgezet project “Au Bain-Perdu”. Een recent onderzoek door ILVO bij 
welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde en v.z.w. Curando rond het meten 
van voedselverliezen (in ziekenhuizen en vooral  rusthuizen), heeft vastgesteld 
dat een deel van de bereide voeding niet wordt geconsumeerd.

die misschien niet te vermijden zijn, toch kan 
hergebruiken.

Het project zou achttien maanden duren en 
werd gestart in december 2022. Via een bre-
de groep aan zorgkeukens wil men iedereen 
betrekken in de analyse en flow van de berei-
dingsresten. Tevens zou men bekijken welke 
acties naar preventie en valorisatie reeds uit-
getest en geïmplementeerd zijn.

Githa Praet van welzijnsvereniging Zorgband 
Leie en Schelde: “We willen discussiemomen-
ten organiseren tussen organisates om ideeën 
uit te wisselen. Vervolgens zullen acties rond 
voedselverliespreventie en -valorisatie uit-
gewerkt worden, getest en gedemonstreerd 
waarbij de leerlessen verspreid zullen worden 
ter inspiratie en implementatie”.

“Op vandaag gaat er heel wat voeding verlo-
ren, het zou dan ook mooi zijn dat de voedse-
loverschotten terug in de voedselketen kunnen 
komen en we maatschappelijke projecten zo-
als kruideniers kunnen ondersteunen”, voegt 
algemeen directeur Githa Praet er aan toe. In 
onze regio zou dat van toepassing zijn op de 
woonzorgcentra die onder de bevoegdheid 
vallen van de Zorgband Leie en Schelde. Van 
AZ Zeno (een ziekenhuis in Knokke) wil men 
veel leren van hun aanpak en inzicht inzake 
voeding en duidelijke voedselstrategie die 
overigens gebaseerd is op de korte keten. Die 
visie en weg wil men nader bekijken voor de 
eigen zorgorganisatie.

Het project “Au Bain-Perdu” werd door Vlaan-
deren Circulair/OVAM weerhouden en kan 
rekenen op een subsidiebedrag van iets meer 
dan 79.000 euro. – (D.D.)
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In het appartementsgebouw zou ook 
voorzien worden in een groepsopvang 
voor achttien kinderen en een onder-
grondse parkeergarage. Er is ook een kos-
teloze grondafstand van lot 76a voorzien. 
Als dit gebouw er komt zal de hele wijk 
Scheldehof volgebouwd zijn. Volgens on-
ze info zou de bouw er tegen eind 2025 
moeten staan. Het appartementsgebouw 
komt achter het bedrijfsterrein van Xand-
res (het vroegere Andres) in de Nijver-
heidsstraat en de Schelde.
De aanvraag waarvan sprake liep van 23 
januari tot en met 21 februari en lag ter 
inzage bij het loket “Omgeving” in het 
gemeentehuis van Destelbergen. Wij wa-
ren niet tijdig op de hoogte en hebben 
ook pas in laatste instantie de plakbrief 
gezien die ter plaatse werd uitgehangen, 
we wisten wel dat er op termijn nog een 
appartementsgebouw zou bijkomen. We 
weten dus hoegenaamd niet of er be-
zwaren werden ingediend, of standpun-
ten werden ingenomen die opmerkingen 
of bezwaren inhielden voor de bouw van 
het grote appartementsgebouw.
Het grootste deel van de omgeving tus-
sen de Nijverheidsstraat, de Schelde en 
de Dendermondesteenweg is een mix van 
woningen en appartementen. Vroeger 
was hier het gekende bedrijf TAE (Teint-
ures et Apprêts de l’Escaut) en gelinkt 
aan UCO gevestigd, bedrijf dat gespecia-
liseerd was in de veredeling van textiel. 
Ook Kangoeroe had er nadien een win-
kel. De gronden werden uiteindelijk ver-
kocht aan Durabrik dat er een woonwijk 
ontwikkelde die nu volgebouwd is. In een 
afzonderlijk lot komt er dus nog een laat-
ste appartementsgebouw bij.
Schepen Vercruyssen verduidelijkt: “In 
overleg met de gemeente is vanuit maat-

Durabrik plant nog een laatste meergezinswoning in Scheldelaan
Op het ogenblik dat je dit leest is de aanvraag voor de omgevingsvergunning 
al afgelopen. Bouwbedrijf Durabrik Entreprises de Construction plant nog 
de bouw van een meergezinswoning met 35 woongelegenheden in de 
Scheldelaan. Het betreft een nieuw lot, want dat was eerst niet gepland in de 
Scheldelaan. Het nieuw te bouwen appartement zal ook een ander uitzicht 
hebben door de witgrijze gevelsteen die zal gebruikt worden. Het is ook van 
een andere ontwerper, nl. Berkein Architects.

schappelijke noden een programma uit-
gewerkt, die het mogelijk moet maken 
om binnen de projectzone een groeps-
opvang voor kinderen te faciliteren voor 
de opvang van achttien kinderen (baby’s 
en peuters). Hiertoe wordt tussen de pro-
jectontwikkelaar en de gemeente een 
duurzame samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan. Om de beoogde vijfendertig 
woonentiteiten binnen de projectzone 
te kunnen realiseren wordt gevraagd om 
een gedeeltelijke extra bouwlaag moge-
lijk te maken. De functies betreffen bij-
gevolg wonen en dienstverlening, met 
het wonen als hoofdfunctie. Het project 
strekt zich ertoe om een maatschappelijk 
vastgoed (gemeentelijke groepsopvang 
voor kinderen) te integreren in een re-
cent sterk ontwikkelde residentiële om-
geving, zonder afbreuk te doen aan de 
harmonie met de omringende en nabu-
rige bebouwing. De meergezinswoning 
bevat in totaliteit 4 bouwlagen (gelijk-
vloers inclusief), waarbij de 4e bouwlaag 

afgebouwd wordt ten opzichte van de 
rechter buur. Ze wordt volledig voorzien 
van platte daken”. 
De appartementen zullen uiteraard vol-
doen aan de laatste normen inzake 
isolatie en energie. Er is sprake van zon-
nepanelen en warmtepompen om het 
project duurzamer te maken. De verhar-
dingen worden maximaal in waterdoor-
latende materialen voorzien. Het project 
zal uitgerust zijn met 53 parkeerplaatsen 
(35 ondergronds, 18 bovengronds) be-
stemd voor de woonentiteiten, waarvan 
er vier ingericht worden als aangepaste 
parkeerplaats. De groepsopvang heeft 
zeven  bovengrondse parkeerplaatsen, 
waarvan één bestemd is als aangepaste 
parkeerplaats.
We hebben begrepen dat de gemeen-
te betrokken zal zijn bij de uitbating van 
de groepsopvang voor baby’s en peuters. 
Vermoedelijk heeft de gemeente een on-
derzoek gedaan naar de wensen voor 
zo’n groepsopvang, want de wijk Schel-
dehof is overwegend samengesteld uit 
jonge gezinnen. Al wonen er op de ap-
partementen aan de Scheldekant wel 
meer koppels waarvan de kinderen al uit 
huis zijn. – (D.D.)

Luchtfoto van een groot deel van de inmiddels volgebouwde 
wijk Scheldehof tussen de Nijverheidsstraat en de Schelde. 
In de hoek achter het bedrijf Xandres komt nog een laatste 
appartementsgebouw. (©GreyhoundDJI)

Oorspronkelijk stonden deze gebouwen van TAE op de gronden waar 
nu de woningen van de Ververijstraat en Scheldelaan liggen. (©D.D.)
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Het is een mooi initiatief waarover pas-
toraal coördinator en diaken Luk Thomas 
goed heeft nagedacht. De basisgedachte 
is om jonge gezinnen met kinderen op-
nieuw naar de kerk te krijgen. Het deed 
ons meteen denken aan al die jonge moe-
ders die met hun kindjes plaatsnamen op 
de publieke plaatsen in het Parlement, 
om een statement te maken inzake de 
problemen in de kinderopvang. Ik weet 
de vergelijking gaat niet op, maar het 
initiatief om in de drie kerken van de 
Emmaüsparochie een kinderhoekje te or-
ganiseren is goed gevonden en ook een 
ondersteunde uitspraak.
“We zijn een beetje bezorgd omdat we 
in onze kerken vooral een ouder publiek 
aantrekken”, vertelde diaken en pasto-
raal coördinator Luk Thomas. “En als er 
gezinnen met jonge kinderen naar de 
mis komen, moeten de ouders soms meer 
‘champetteren’ dan iets anders. Zo heb-
ben ze er ook niets aan en daarom blij-
ven ze misschien wel weg. Wij willen dat 
ouders met kindjes zich welkom voelen in 
onze kerken”, zo dacht de diaken.
Over het initiatief is wel degelijk goed 

Kinderhoekjes in onze dorpskerken vormen nieuw initiatief
De Emmaüsparochie van Destelbergen, Heusden en Melle kwam de 
voorbije weken in de nationale belangstelling na een tof initiatief van 
de parochieploeg. Die parochie die de dorpskerken van Onze-Lieve-
Vrouw ter Sneeuw in Destelbergen, de H.Kruiskerk in Heusden en 
de Sint-Martinuskerk in Melle omvat organiseert sinds enkele dagen 
“kinderhoekjes” in de kerken. 

nagedacht. De kerk is hoegenaamd geen 
speelhoek, maar een klein plekje met 
een tafeltje en wat kleine stoeltjes, wat 
kleurpotloden en een kleurboek dat 
moet zeker kunnen om de kinderen stil 
te houden. De parochieploeg van de drie 
kerken heeft er goed over nagedacht, al-
vorens het initiatief uit te rollen. De kin-
derhoekjes werden niet in een uithoek 
van de kerk geduwd, maar vrij centraal of 
zelfs vooraan gezet, zodat iedereen het 
kan zien. Het is nog wat afwachten op 
het effect, maar de kindjes kunnen er al-
vast het evangelie inkleuren. Gevolg was 
dat kerkbezoekers aanvankelijk nog raar 
opkeken, maar dat het inmiddels al kan 
rekenen op veel positieve en vooral sym-
pathieke reacties.

Het initiatief werd eerst in het parochie-
blad gepubliceerd, waarna een journalist 
er aandacht aan schonk in de media. Luk 
Thomas: “Gevolg was dat ik al snel door 
andere kranten en de VRT (radio) werd 
opgebeld om wat duiding te geven. Ik 
was aangenaam verrast dat zoiets simpel 
het nieuws haalde, maar het is meege-

nomen als we daardoor wat 
meer mensen naar de kerk 
krijgen”, vertelt hij.
De parochieploeg blijft ook 
niet stilzitten. Na de coron-
aperiode werd gestart met 
de maandelijkse gezinsvie-
ringen. “We lezen dan voor 
uit de kinderbijbel en zorgen 
voor meer beweging, zodat 
kinderen niet de hele tijd op 
hun stoel moeten zitten”, ver-
telt Luk Thomas. Er is inmid-
dels ook een bevraging naar 
de jongeren in Destelbergen, 
Heusden en Melle vertrok-

De kinderhoekjes in de kerken van 
Destelbergen en Heusden. (©A.D.J./D.D.)

ken om te weten te komen wat er bij 
hen leeft. “We hebben nog steeds een 
honderdtal eerstecommunicanten, dope-
lingen en vormelingen per jaar. De tijd is 
misschien voorbij dat iedereen op zondag 
naar de kerk ging, maar hier in onze pa-
rochies mogen we toch niet klagen. Onze 
kerkdeur staat altijd open, en we stellen 
de kerk ook open voor allerlei initiatieven 
zoals concerten, iedereen is er welkom”, 
besluit de diaken. – (D.D.)

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

NU OOK:  BRANDHOUT TE KOOP
Goudenhandwegel 40 • 9070 Destelbergen • gsm: 0494 15 28 67
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&
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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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De afdeling dankte de bewoners met een 
zakje chocolaatjes voor het geduld en het 
begrip tijdens de werken. Schepen Koen 
Van Hende: “Openbare werken hebben 
vaak een grote impact op een buurt, het 
is voor de bewoners en ondernemers niet 
altijd makkelijk geweest. Daarom besliste 
het bestuur van mijn afdeling deze men-
sen een presentje te schenken”
De laatste fase is ondertussen ingegaan, 
enkele opritten worden hersteld en de 
Palingstraat krijgt een toplaag.

Valentijnactie N-VA Destelbergen-Heusden
De Valentijnactie van de lokale N-VA afdeling stond dit jaar in het teken van de 
grote wegen- rioleringswerken in de Schuytershoek, waar Destelbergen, Farys en 
Aquafin sinds november 2021 aan de slag waren in o.a. Palingstraat, Hoogstraat en 
Goudenhandwegel.
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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

Vree Wijs! Theater presenteert

van Brandon Thomas in een bewerking van Jon van Eerd (Kantje Boord)

De Tante van Charlie
Regie: Nadine De Rycke

Reservatie:
Uitbureau - www.uitbureau.be - 09 233 77 88

Theater Scala , Dendermondsesteenweg 163 - 9000 Gent

donderdag 02/03 om 20u15 VIP-avond
vrijdag 03/03, 17/03 om 20u

zaterdag 04/03, 11/03, 18/03 om 20u
zondag 05/3, 12/03 om 15u

VREE WIJS THEATER SPEELT

DE TANTE VAN CHARLIE
Graag stellen wij met ons nieuwe huisgezel-
schap “Vree Wijs! Theater” onze 7de productie 
voor, de moeder der komedies genoemd, “De 
tante van Charlie” van Brandon Thomas in een 
bewerking van Jon van Eerd en in regie van Na-
dine De Rycke. 

KORTE INHOUD 
In deze gloednieuwe bewerking wordt de but-
ler des huizes overhaald 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 vaststaat: 
De lach zal niet van de lucht zijn !

DE AUTEUR: Brandon Thomas
Walter Brandon Thomas (geboren Liverpool 
1848) was een Engelse acteur, toneelschrijver 
en songwriter, vooral bekend als de auteur van 
de klucht Charley’s Aunt.
Geboren in een familie zonder theatrale con-
necties, werkte Thomas in de handel en als 
gelegenheidsjournalist, voordat hij zijn ambi-
tie bereikte om acteur te worden. Na een op-

eenvolging van kleine rollen werd hij steeds 
meer gewild als karakteracteur. Hij schreef ook 
meer dan een dozijn toneelstukken, waarvan 
de meest gevierde, Charley’s Aunt (1892), alle 
historische records brak voor toneelstukken 
van welke aard dan ook, met een originele 
Londense run van 1.466 uitvoeringen en tal 
van daaropvolgende producties over de hele 
wereld, film- en muziektheaterbewerkingen. 
Hoewel Thomas nooit het wonderbaarlijke 
succes van Charley’s Tante herhaalde, behield 
hij tot aan zijn dood een carrière als acteur en 
toneelschrijver, waarbij hij voornamelijk in ko-
medie acteerde, maar met af en toe serieuze 
rollen in de toneelstukken van Shakespeare en 
anderen.

BEWERKING door Jon van Eerd
Van Eerd studeerde enkele jaren Engels 
aan de Rijksuniversiteit Leiden, en ging na 
het behalen van zijn kandidaats over naar 
de Universiteit van Amsterdam waar hij Thea-
terwetenschap studeerde en in 1989 cum laude 
zijn titel behaalde. Hij speelde toneel in de Ver-
enigde Staten en Engeland. In 1982 won hij de 
internationale FEATS-prijs voor beste manne-
lijke acteur voor zijn rol in Equus.
Van Eerd speelde bij verschillende theaterge-
zelschappen zoals Toneelgroep de Appel, maar 

ook in het lichtere genre met cabareteske pro-
gramma’s als Vreemde Trekjes en Bloedlink. 
In het Nederlandse theater werd hij bekend 
door de rol van Olivier B. Bommel in de musi-
cal De Trullenhoedster en de concertreeks Jon 
van Eerd zingt Stephen Sondheim. Hij speelde 
in musical- en theaterproducties als Mamma 
Mia!, Titanic en There’s No Business Like Show 
Business.
Ook ontwikkelde Van Eerd zich zowel als ac-
teur in, en schrijver van komedies. Voor het 
theater bewerkte hij “Tel uit je winst” (Funny 
Money) en” Oude Nieuwe Vrienden”, hij her-
schreef” De tante van Charlie”” en schreef De 
Vlooienmars”, “Een Rits te Ver” en “Dubbel 
Op”. Hij leverde bijdragen aan het theaterpro-
gramma “Revue?!” met onder andere Nelly 
Frijda en Frans Mulder en schreef het script 
en de nieuwe liedteksten van de musical “Fa-
beltjeskrant”. Toen Jos Brink ziek werd, vroeg 
deze hem zijn rol over te nemen bij Theater-
groep Purper. In het seizoen 2010/2011 speelde 
Van Eerd de rol van Albin/ZaZa in de openings-
voorstelling “La Cage aux Folles” van het De-
LaMar Theater in Amsterdam. De voorstelling 
werd bijgewoond door koningin Beatrix. Voor 
deze rol ontving hij een Musical Award voor 
beste mannelijke hoofdrol en een Musical 
Award voor beste vertaling/bewerking.
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De Cleene is geboren in Gent. Hij volg-
de het Koninklijk Atheneum aan de Otto-
gracht en studeerde daarna aan de Univ 
Gent. Hij bleef er zijn hele carrière ver-
bonden als onderwijzer en docent.
Hij vertelt de boeien-
de geschiedenis van 
afrodisiaca, met tal van 
klassieke liefdesrecep-
ten. Van de oude Egyp-
tenaren en Romeinen 
tot de moderne mens. 
De zoektocht naar 
meer verleiding, bete-
re sexuele prestaties 
of meer liefdesgenot. 

VRIJDAG 31 MAART – 20 UUR (deuren 19 uur)

Professor De Cleene in Parthenon
In de lusthof van Venus. Afrodisiaca door de eeuwen en culturen heen.

Je verneemt alles over de waarheden en 
onwaarheden van bizarre liefdesrecep-
ten en invloed van voedsel, edelstenen en 
dierensperma, -bloed, -eieren op je libido.
De Cleene houdt zich als botanicus bezig 

met de rol van planten 
in rituelen en genees-
kunst. Een boeiende 
avond, dat is zeker !
Leden betalen 10 eu-
ro, gasten 15 euro p.p. 
Aan de kassa: 20 eu-
ro. Inschrijven en stor-
ten VOOR 18 maart, op 
rek. nr. Parthenon BE84 
2900 2354 5759.

Hij speelde ook in televisieproducties en is 
regelmatig te horen als voice-over en ste-
macteur. Voor televisie en film speelde Van 
Eerd onder meer in” Flodder in Amerika!”, 
de tv-serie “Flodder”, “Baantjer”, “André 
van Duins Comedy Club” en “Meiden van De 
Wit”.

REGIE: Nadine De Rycke
Zij regisseerde in het verleden o.a. “‘t Lol-
lekestribunaal”, “Folterkolder”, “Meer Volk 
dan Gisteren”, “De rolherverdeling”, “Ge-
tict”, “De Bonobo’s”, “Toetjes”, “Verkeerde 
Hulp op de eerste Hulp” en “Oscar” met Loes 
van den Heuvel, dat op de vooravond van 
de première door de eerste lockdown werd 
geannuleerd. Vorig seizoen in maart regis-
seerde zij met bravoure de hilarische kome-
die “Kantje Boord” van Jon van Eerd.

DECOR - TECHNIEK
Decorontwerp en scenografie van deze pro-
ductie zal gebeuren door Peter De Vos onder 
leiding van Nadine de Rycke. Decorbouwers 
zijn: Peter De Vos, Dirk Vander Meulen en 
Dirk Demedts. Techniek: Pascal Desloover, 
o.l.v. Nadine de Rycke

ACHTER DE SCHERMEN
Kledij: Sara Willems en Nadine De Rycke
Toneelmeesters: Peter De Vos, Magda Cool-
saet, An Fleur
De pruiken worden geleverd door Diane 
Vander Cruysse. 
De grime en pruiken zijn in handen van Lotte 
Roels. Dit wordt haar 2de productie bij Vree 
Wijs! Theater.

DE CAST
Patrick Pevenage speelt kolonel Jules Van 
Aerden.
Dirk Vanmeirhaeghe speelt Meneer Poirot .
Marleen Bassez speelt Donna Lucia d’ Alva-
dorez.
Shari Bruggeman speelt Ella, de gezelschaps-
dame van Donna Lucia.
Danaë Devlamynck speelt Celine Poirot . 
Marieke Renard, speelt Eline Poirot.
Jarno Lasseel speelt Olivier Van Aerden, de 
zoon van Jules.
Sebastian Van Weerst speelt Charlie, de beste 
vriend van Olivier.
Johan Van Hoorde speelt de butler en ???

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
           
LOCATIE
Deze productie zal doorgaan in het thea-
terhuis van Vree Wijs! Theater vzw, Theater 
Scala, aan de Dendermondsesteenweg 163-
165 in Gent.

Inkom: normaal tarief 19euro
Uitpastarief: 3,80 euro
Reserveren kan via www.uitbureau.be of 
via het nummer 09/233.77.88 tijdens de 
openingsuren van het reserveringkantoor.
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Op termijn komen in de plaats burelen en 
appartementsgebouwen, en is ook voor-
zien in een ondergrondse parkeerplaats 

Plannen voor meergezinswoningen, burelen en ondergrondse parking

Builthings verhuist op termijn naar centrum Destelbergen
In het centrum van Destelbergen, en meer precies aan de 
Dendermondesteenweg, werden in de tweede helft van januari vier 
kleine woningen in een tijdsbestek van twee dagen met de grond 
gelijkgemaakt.

voor 29 auto’s en bovengronds ook nog 
een klantenparking voor zo’n 10 auto’s. 
Onderdeel van het kantoor vormt ook 

een ontspanningsruimte en 
is volledig privatief, dus dat 
komt niet in verhuur of zo. 
Heel dat nieuwe en al goed-
gekeurde project vormt een 
onderdeel van de uiteinde-
lijke verhuis van het bedrijf 
Builthings n.v., dat nu nog 
gevestigd is aan de Dender-
mondesteenweg 333/B001. 
Builthings, bedrijf in nieuw-
bouw en renovatie en ge-
kend om hun slogan ‘Building 
things that matter’, was aan 
expansie toe maar blijft ver-
ankerd in Destelbergen.

De woningen die nu wegge-
haald zijn uit het dorpsbeeld 
van Destelbergen, waren op 
termijn op zijn minst aan res-
tauratie toe. Het betrof de 
huisnummers 531 tot 537, 
kleine huizen waar ooit nog 
wasserij De Keukeleire en 
drukkerij/papierwinkel Hu-
bert Van Autreve, en meer 
recenter Jempi Reizen, een 
nachtwinkel, en de gordij-
nenzaak Talking Windows 
gevestigd waren. Achteraan 
de woningen lag er blijkbaar 

ook nog een oude boerderij die door de 
woningen vooraan aan het zicht onttrok-
ken was. Het is een beetje geschiedenis 
om de situatie te schetsen. “De plannen 
die er nu in uitvoer komen zullen aan het 
dorpsbeeld een moderner karakter ge-
ven”, vertelt ons operationeel manager 
Bart Ottevaere van Builthings.

Vermoedelijk tegen eind 2024 zal 
Builthings daar twee meergezinswonin-
gen bouwen, waarvan een deel de nieu-
we burelen zal omvatten voor de n.v. 
Builthings die nood had aan expansie. 
Een tweede  deel zal bestaan uit 2 han-
delsruimtes en negen appartementen 
met diverse oppervlaktes. Er zal gebruik 
gemaakt worden van de allerlaatste tech-
nieken inzake energiezuinig bouwen, 
denk aan warmtepompen en zonnepa-
nelen. Het bedrijf huist al vele jaren in 
de gebouwen die in de volksmond ja-
ren geleden gekend waren als de Pharma 
Union. Dat bedrijfsdeel is overigens ei-
gendom van het bedrijf Builthings, maar 
de bestemming ligt nog niet vast.

Schepen Michaël Vercruyssen verant-
woordelijk voor Stedenbouw verduide-
lijkt de goedgekeurde plannen: “Bij drie 
van de tien bovengrondse parkeerplaat-
sen worden laadpalen voorzien. De tien 
bovengrondse parkeerplaatsen worden 
aangelegd in grasdallen. Eén parkeer-
plaats is bestemd voor mensen met een 
beperking. Aansluitend aan de tien bo-
vengrondse parkeerplaatsen wordt een 
fietsenstalling geplaatst voor 15 fiet-
sen. De inrit naar de ondergrondse par-
king situeert zich naast de bovengrondse 
fietsenstalling. Hier bevinden zich zesen-
twintig autostaanplaatsen en twee ga-
rageboxen, en een fietsenstalling voor 
37 fietsen. Het project voorziet een vol-

Enkele beelden van wat er ooit was aan de 
Dendermondesteenweg en wat op termijn zal 
gerealiseerd worden. (repro D.D./WES-architecten)

ROLLUIKEN - GARAGEPOORTEN - SCHRIJNWERK
Enkel gekende A-merken - Laagste prijs/kwaliteitsgarantie
100% Belgische productie - Plaatsersnetwerk in Vlaanderen

Laat je adviseren door een vakman !

GRATIS ADVIES EN OPMETING BIJ  BESTELLING
GRATIS LEVERING VAN UW BESTELLING www.creazza.be of 09-395 11 75
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waardige doorsteek (8m breed) naar het 
binnengebied ter hoogte van de Dender-
mondesteenweg. De doorsteek wordt 
aan de beide zijden geflankeerd door 
een bouwvolume dat aansluiting maakt 
op de aanpalende panden. Het weste-
lijke volume heeft een footprint van 
893m², gespreid over twee bouwlagen 
met dakverdieping. De kroonlijst heeft 
een hoogte van 6,75m en sluit aan op het 
aanpalende pand nr. 529. De nokhoogte 
bedraagt 11,09m. Op het gelijkvloers be-
draagt de bouwdiepte 24m. Op de ver-
dieping bedraagt de bouwdiepte 12m. 
Dit volume telt vier appartementen. Het 
platte dak wordt voorzien van een groen-
dak. Aan de straatzijde bevindt zich een 
overdekte toegang tot het gelijkvloer-
se kantoor, dat zich uitstrekt tot tegen 
de achterste perceelsgrens (bouwdiepte 
65m). Het kantoor heeft een oppervlak-
te van 721m². Het wordt op de eerste ver-
dieping aangevuld met een polyvalente 
ruimte van 510m². De polyvalente ruim-
te (en kantoor) bevindt zich binnen de 
bestemming K.M.O.-zone en is bereik-
baar via een gemeenschappelijke hal die 

wordt gedeeld met het onderliggende 
kantoor. Ze beschikt over een aanpalend 
terras met een oppervlakte van 57m². Ten 
oosten van dit gebouw wordt een groe-
ne buitenruimte aangelegd met een op-
pervlakte van 265m²”, aldus de schepen.

HET BEDRIJF BUILTHINGS
Builthings n.v. is een bedrijf van zaakvoer-
der Jo Van der Vorst, die ook nog Piton 
Construct runt. Beide bedrijven zijn ge-
specialiseerd in nieuwbouw en renovatie. 
Denk daarbij aan villa’s en hoogwaardige 
huizen verbouwen en bouwen met een 
sterke architecturale kracht, zowat de 
kern van het ervaren bedrijf. Builthings 
staat bekend voor een uitmuntende af-
werkingsgraad, waarbij men de bouw 
van A tot Z opvolgt en werkt met kwali-
teitsmaterialen en energiezuinige oplos-
singen die vaak beter zijn dan wat in de 
markt als de regel geldt. “Goede afspra-
ken staan wat ons betreft hierbij centraal, 
we streven bewust ook naar honderd pro-
cent betrouwbaarheid in al onze proces-
sen. Wij zijn echt aannemer van begin tot 
eindafwerking, met één aanspreekpunt 

en één verantwoordelijke” verduidelijkt 
operationeel manager Bart Ottevaere.
Uiteraard bezit Builthings een schare me-
dewerkers, waarbij de projectleiders de 
planning opmaken en zorgen dat ieder-
een zich daar ook aan houdt. “Wij com-
municeren proactief over de voortgang 
van de werken en de naleving van het 
budget van de klant”, weet Bart Ottevae-
re nog.
Builthings n.v. heeft inmiddels achttien 
jaren op de teller staan. Sinds 2004 bouwt 
het bedrijf jaarlijks gemiddeld zo’n zestig 
projecten. Die kennis en ervaring is door-
slaggevend en een belangrijke troef voor 
het trouw en geëngageerd personeel. 
Het bedrijf werkt meer specifiek met een 
gedetailleerd budget, of met een las-
tenboek opgemaakt door een architect, 
waarna Builthings een planning opstelt 
die met de klant tot in detail wordt be-
sproken tot en met de opleverdatum. Een 
projectleider staat in voor de directe com-
municatie en de controle op naleving van 
termijnen en uitvoeringskwaliteit, zo le-
zen we op de website van het bedrijf. – 
(D.D.)
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Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

Uw vertrouwde garage voor
• ONDERHOUD & HERSTELLING •

• AIRCOSERVICE •
• BANDEN •

• NAZICHT VOOR KEURING •
aan alle merken

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

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

GROTE ROMMELMARKT        
GO! Atheneum GENTBRUGGE 

 

ZATERDAG 18 & ZONDAG 19 MAART 
VAN 10u TOT 17u 

 

 

OOIEVAARSNEST 3   
9050 GENTBRUGGE 

 
 

ZOWEL OP ZATERDAG ALS ZONDAG ALLEMAAL 
NIEUWE STANDEN DUS 2 TOTAAL VERSCHILLENDE 

ROMMELMARKTEN 
 

INFO: melissa.kimpe@telenet.be 0475 89 20 84 
 

PARKEREN KAN AAN SPORTHAL DRIEBEEK want VIA DE 
VOETGANGERSBRUG STA JE SNEL AAN DE ROMMELMARKT.  
 

OOK BEREIKBAAR MET BUS 3 (EINDHALTE), MET BUS 9 EN 20 
(AFSTAPPEN AAN GENTBRUGGE DIENSTENCENTRUM). 
 
INKOM 2 EURO (KINDEREN GRATIS) 
 
NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK 
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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

Wat voorbij is …

TOAST LITERAIR 22 JANUARI 2023 
Met een heerlijke drink en een schitterend ontbijt werd het 
nieuwe jaar ingezet. Vijftig enthousiaste mensen hadden zich 
verzameld in het clubhuis Pius X in de Bredenakkerstraat. Een 
gezellige zondagvoormiddag! 

Het geheel werd aangenaam gekruid door de boeiende vertel-
lingen van Tom Van Outryve, die het publiek op zijn hand had. 
In bijlage een paar beelden van deze mooie voormiddag. 
We kijken intussen al uit naar de nieuwe Toast Literair van vol-
gend jaar: 21 januari 2024. En wéér met een schitterende ver-
telster: Veerle Ernalsteen! 

En de lieve dames Annie, Micheline, Marleen en Margriet wis-
ten van geen ophouden met de afwas…

ZONDAG 5 FEBRUARI 

BASISKENNIS DEMENTIE 
Een zwaar onderwerp om er je zondagnamiddag aan op te offe-
ren! Toch zat het clubhuis goed vol en werd met sterke aandacht 
geluisterd naar Mevrouw 
Linda Van de Veire, mede-
werkster aan alzheimerliga 
Vlaanderen. Naast de voor-
naamste vormen van demen-
tie (dementia = ont-geesting) 
trok de  spreekster   – aan de 
hand van  een schitterende 
power point – vooral de aan-
dacht hoe we best omgaan 
met deze ziekte, en vooral 
wat we best niet doen. 
Iedereen was nadien bijzon-
der tevreden met de voor-
dracht van deze dame, die 
het publiek ruim anderhalf 
uur kon boeien. Misschien 
was het lekkere stuk taart 
vooraf ook wel een reden om 
de geest fris te houden!  
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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

Container voor kledij
raakt snel gevuld
Op enkele plaatsen, o.m. op de par-
king van de bibliotheek, staan con-
tainers voor kledij. De voorbije dagen 
waren die telkens snel gevuld, maar 
niet zo vlug leeggehaald.

Het is duidelijk een momentopname 
want de kledij krijgt een regelmatige 
ophaling via de Kringwinkel. De op-
haling is overigens gratis tenminste 
als je eens belt naar 09/224.07.15.

Via de Kringwinkel geeft men uw kle-
ding of textiel een tweede leven. Het 
staat ook op de container: alles droog 
en proper in zakken droppen. Voor-
al sinds begin dit jaar valt het op dat 
steeds meer mensen er een zak met 
nog bruikbare kledij neerzetten.

(D.D.)

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 quizavond. Dit jaar slaan Davidsfonds Destel-
bergen én Davidsfonds Oostakker de handen in elkaar. Onderwerpen allerlei zul-
len er een boeiend spektakel van maken. Wat meer is: Elke deelnemer gaat met 
een prijs naar huis die de inschrijvingsprijs overtreft! 
Inschrijven kan in groepen van 4 personen: 20 euro per groep.  
Dit jaar gaat de quiz door in de Pius X zaal, Bredenakkerstraat 31 te Destelbergen. 
Als je graag wil meedoen, wacht niet te lang om in te schrijven! Het aantal ploe-
gen wordt om praktische redenen beperkt. Bij het ter perse gaan zijn reeds 17 
ploegen ingeschreven!
Voor Davidsfonds Oostakker kan je terecht bij:
cedewe.dewaele@skynet.be – tel. 09/251 00  78
Voor Davidsfonds Destelbergen:
lucienvanlaere@telenet.be – tel. 09 328 37 59

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

In februari 2024 zal in Gent de zesde 
editie van het Lichtfestival plaatsvin-
den. De stad Gent lanceerde nu al een 
open oproep naar artiesten. Kandi-
daten kunnen hun voorstel voor een 
concept, lichtkunstwerk of installatie 
indienen tot en met 14 april 2023. De 
zesde editie van het Lichtfestival Gent 
vindt volgend jaar plaats van woensdag 

31 januari tot en met zondag 4 februari 
2024. De route van het Lichtfestival ligt 
wel nog niet vast, maar het zal wel op-
nieuw in open lucht plaatsvinden. Kan-
didaten kunnen op de website www.
lichtfestivalgent.be een aanvraagfor-
mulier downloaden, en hun voorstel 
indienen via lichtfestival@stad.gent – 
(D.D.)

Lichtfestival Gent zoekt artiesten voor 6e editie
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VAN EENAEME
DAKWERKEN 

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

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

LUCHTGOMMEN (ZANDSTRALEN)
van o.a. oude meubels, trappen,

deuren, metalen kaders, betonreiniging,...

IMPENS  PARKET
Hooistraat 55.1 - Heusden

0475 85 85 30

Bomen in Aelmeersstraat worden vervangen
De voorbije weken werden enkele oude bomen in de Ael-
meersstraat in Heusden afgezaagd omdat ze een gevaar 
vormden voor de weggebruikers. De bomen waren gemerkt 
na een controle. Conform het reglement van de gemeente 
zullen al die omgehakte bomen vervangen worden door 
nieuwe bomen. Hopelijk zal dat nog in het huidige plant-
seizoen kunnen gebeuren, want de stronken van de bomen 
moeten ook nog uit de grond gehaald.
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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

Op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit in de Kollebloem, 
uitte voorzitter Eddy Van de Walle de ambitie om na 2024 
mee te besturen in Destelbergen-Heusden. “Omdat er een 
sociaal beleid nodig is in onze gemeente, dat mensen die 
ons nodig hebben écht helpt, dat mensen verbindt en er-
voor zorgt dat iedereen mee kan participeren in onze ge-
meente. Vandaag bewijst de centrumrechtse meerderheid 
in de gemeente vooral lippendienst aan dat ‘warme be-
leid’. Daar willen wij verandering in brengen. Omdat we 
niet alleen een goed bestuur willen, maar omdat we wil-
len dat Destelbergen-Heusden de beste gemeente wordt 
van het land”.
Sociaal beleid is voor Vooruit veel meer dan wat het cen-
trumrechtse bestuur in Destelbergen-Heusden nu doet. 
Er zijn wel maatregelen, maar het bestuur stapt niet naar 
de mensen, om hen ook echt te stimuleren van die maat-
regelen gebruik te maken. “Wij hadden een voorstel om 
een gemeentelijk sociaal energiefonds op te richten, maar 

Vooruit wil van Destelbergen-Heusden 
beste gemeente maken en mee besturen

dat werd koudweg weggestemd door de meerderheid 
met het argument dat mensen die hun energiefactuur 
niet meer kunnen betalen zich kunnen wenden tot het 
OCMW. Dat dit drempels inhoudt, wordt even koudweg 
genegeerd. Ons voorstel was gericht op sensibilisering, 
en om angstdrempels zoveel mogelijk weg te nemen”, 
aldus Van de Walle die benadrukte dat de grinta ont-
breekt om beter te doen. – (D.D.)

ALLES VOOR DANS EN YOGA BIJ

LA BAHÍA
PATRICIA & SERGE

OPEN VAN DINSDAG TOT ZATERDAG

DENDERMONDESTEENWEG 913
DESTELBERGEN

MAANDWANDELING DAMVALLEI

Roofvogels
Roofvogels zijn cool. Hun onverstoorbare 
houding, hun priemende blik, de vervaar-
lijk ogende haaksnavel en hun grijpgrage 
klauwen spreken tot de verbeelding. Ze 
imponeren met hun forse schouders en 
kunnen blijkbaar moeiteloos urenlang in 
de lucht zweven. Zitten er ook roofvogels 
in de Damvallei ? Zeker weten ! Vanuit de 
lucht toont de Damvallei zich immers als 
een mozaïek van biotopen die heel wat te 
bieden hebben voor gevleugelde jagers. 
Deze wandeling voert ons langs bossen, 
grasland en vijvers. Onderweg vertellen 
we over de roofvogels die je daar wel 
eens kan ontmoeten, hoe je ze kan her-
kennen, wat er bijzonder aan is… En wie 
weet, misschien spotten we er wel eentje.
Afspraak op zondag 12 maart om10.00uur 
aan de parking van Asanti, Damvalleis-
traat 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
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Eventjes terug op de weg zetten. Muziek-
centrum Goedleven is al 12 jaar aan de 
slag aan de Goedlevenstraat, op de grens 
met Sint-Amandsberg. Het is in al die tijd 
uitgegroeid tot een erg levendig en dy-
namisch platform voor liefhebbers van 

Muziekcentrum Goedleven (Lourdes) zet zich na de corona-
overgang weer helemaal op de kaart. Als kers op de taart 
beschikt het nu ook over een professioneel uitgeruste 
polyvalente zaal die vele mogelijkheden aanreikt. Ook 
aan privé- en verenigingsgebruikers. En hoogstaande 
muziekconcerten - straks komt Mother Mercury - 
omgevingsvriendelijk mogelijk maakt. Ook de thuishaven 
van het bloeiende dans- en popcollege krijgt erdoor extra 
belevingsruimte. Dat ‘Goedleven’ als logistieke uitvalsbasis 
dient voor de Europese muziekindustrie is veel minder 
geweten. Onbekend is nog altijd onbemind… 

muziek en dans. Ve-
le jongeren én vol-
wassenen vinden 
er al jaren hun weg naar de plaatselijke 
muziekschool ‘popcollege’ en/of naar de 
aanleunende dansschool ‘danscollege’. Ze 

vinden er erg doelgerich-
te muzieklessen op eigen 
tempo en in een zelf ge-
kozen muziekstijl. Net als 
op maat afgestemde dans- 
lessen voor jong en min-
der jong, van beginners tot 
gevorderden. Met als jaar-
lijkse afsluiter een schools 
optreden in individueel-  
als in groepsverband dat 
telkens een dankbaar en 
herkenbaar platform biedt, 

ook naar de ruime familiekring toe. Een 
artiest wil nog altijd gehoord en gezien 
worden… Vele (jonge) muzikanten in spe 
of (pseudo)professionele muzikale arties-
ten en bands komen er repeteren in één 
van het twintigtal kwalitatief uitgebouw-
de repetitielokalen. Ingewijden weten al 
langer dat het Oostakkers centrum ook 
de draaischijf en uitvalbasis is voor tal van 
Belgische en internationale artiesten. Ze 
komen er hun tourbusjes ophalen, speels 
opwarmen in de repetitielokalen of zelfs 
even uitblazen. We besparen u de namen 
maar ook de aangekondigde Gentse for-
matie Mother Mercury was (is) er daar 
één van (zie elders in Wegwijs). 

Polyvalente zaal maakt Muziekcentrum Goedleven compleet…

Danslessen voor
alle leeftijden en smaken.

TV opnames Alain Dés, 
imitator Claude François.


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
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Zaal Goedleven
Het centrum is intussen uitgebreid met 
een professioneel sterk uitgeruste polyva-
lente zaal. In die extra ingehuurde ruim-
te was vroeger Pétanqueclub Omega aan 
de slag. Goed om weten, is dat de gloed-
nieuwe locatie ook ter beschikking komt 
voor privé- en verenigingsactiviteiten en 
zelfs kan afgehuurd worden. Wie het wat 
ontbreekt aan verbeeldingskracht som-
men we alvast een aantal mogelijkhe-
den op: concerten, dansvoorstellingen, 
repetities en optredens muziekgroepen, 
catwalk training, verjaardagsfeestjes, se-
minaries workshops, streaming concerts, 
TV-opnames of doodleuk een familiefeest 
of spaghettifestijn. De gedachten zijn vrij, 
de mogelijkheden zijn veelzijdig. De ca-
paciteit bedraagt 380 personen (staand) 
of 250 personen (zittend).  Behalve tafels 
en meubilair staan ook een knusse bar 
en een keuken ter beschikking. Zoals ge-
zegd, werd alle werk, energie en centen 
gestopt in eigentijdse professionele tech-
nieken die geluid en licht in de goede 

én juiste banen moesten 
leiden. Uitbater Vincent 
Welvaert woont zelf in de 
omgeving en streeft een 
goed nabuurschap na. 
Hij liet vooraf een gron-
dig akoestisch onderzoek 
uitvoeren zodat voldaan 
is aan de omgevingsnor-
men voor geluid in de 
buurt.  Het was een dure 
financiële inspanning die 
achteraf volop de moeite 
loonde en een uitbatings-
vergunning vanwege de 
stad Gent mee mogelijk 
maakte. 
Het ter beschikking krijgen van een poly-
valente zaal maakt het groeiverhaal van 
Muziekcentrum Goedleven zowat com-
pleet. Gezien het sterk aanwezige muzi-
kale DNA en de dito contacten binnen de 
netwerken van de muziekindustrie - insi-
der Welvaert laat hen wat graag langs de 
deelgemeente passeren - mag Oostakker 

zich geregeld opmaken voor unieke en 
spraakmakende concerten. Elders in de-
ze Wegwijs lees je over het optreden van 
“Mother Mercury”, top-coverband. Lief-
hebbers van Queen mogen dit écht niet 
missen ! 

Eric VAN LAECKE          

Professioneel uitgeruste 
muziekzaal met video-streaming

Zaal voor alle
feestgelegenheden.
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ZATERDAG 18 maart 2023 
   Bedrijfsbezoek 

       Kunstglasramen Mestdagh 
 

Een bezoek aan het atelier van kunstglasramen Mestdagh in 
Merelbeke staat zaterdag 18 maart op het programma van 
kwb-Destelbergen. 
Afspraak om 14 uur op de parking van de Bib om te carpoolen 
of om 14.30 uur bij Mestdagh zelf, Oude Gaversesteenweg 
99-1 in 9820 Merelbeke.  
Inschrijven kan enkel door overschrijving van 10 euro pp naar 
rek. BE95 8901 4400 8958 van kwb Destelbergen vóór 4 
maart. 
Al meer dan 70 jaar draait bij Atelier Mestdagh alles om glasramen. 
Oprichter Albert Mestdagh genoot zijn opleiding bij Hendrik 
Coppejans, een van de grote Gentse 
Neogotische glazeniers. Daarmee is 
Atelier Mestdagh het enige atelier 
met roots in de Neogotiek. Drie 
generaties later houdt de familie 
Mestdagh het ambacht springlevend. 
Ze waken over het behoud van de 
kennis en kunde en vertalen het naar 
hedendaagse toepassingen.  

Een verhaal van vroeger, nu en de toekomst.  
 

Info en inschrijvingen bij marc.dedurpel@telenet.be – 0478 
88 02 88 

Winnares dameskoers Heusden wint ook W.K.
Fem Van Empel, het 20-jarige meisje uit Nederland dat in augus-
tus ook de dameswedstrijd van Heusdenkoers op haar palmares 
zette, heeft inmiddels een puike erelijst bij elkaar gefietst. Er 
staat dus nu een grote naam op de erelijst van Heusdenkoers 
voor dames. Als veldrijdster won ze de meeste wedstrijden 
waar ze aan deelnam, en werd ze ook nog Europees en we-
reldkampioen. Met de Nederlandse ploeg won ze ook nog de 
team-relay in het veldrijden in Hoogerheide. – (D.D.)

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

Maandmenu Maart

PAASMENU

Hapje van de chef
&

Carpaccio van prunella tomaat, gerookte mozzarella,
sorbet van basilicum 

Of
Thai beef salad 

*** 
kreeftensoep (+ 9 euro)

***
 Gegrilde Schotse zalmfilet, blanke botersaus, venkelsalade 

of
Mixed grill van 3 soorten vlees, aardappel schil 

***.
Chocolade moelleux 

of  
 Crêpe suzette 

39 euro p.p.

Amuse bouche  
**

Carpaccio van kort gegrild kalfshaas, truffeldip  
***

 Tartaar van gemarineerde tonijn 
*** 

Kroket van gegrilde kreeft  (+ 9 euro)
***

Gegrilde rode poon, gewokte asperges, mousselinesaus 
of

Kalfsblanquette lentedelicatessen, gelakte gehaktballetjes, 
kroketjes 

***
 Petit grand Paasdessert

59 euro p.p.
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Doet Mother Mercury  Oostakkers succes over?
Zaal Goedleven (Lourdes) afficheert op zaterdagavond 
25 maart de Gentse formatie Mother Mercury en laat de 
erfenis van de bekendste rockgroep allertijden Queen 
herleven. De groep sloot met veel succes de voorbije 
Bruudruuster Rock (in Oostakker) af. Ook ‘Breek uit je 
repetitiekot’ wordt volgende maand aangekondigd…

Mother Mercury gaat door het leven als ‘Europa’s meest au-
thentieke Queen tribute’. De groep brengt een eerbetoon aan 
de grootste band uit de rockgeschiedenis Queen! De vijf pro-
fessionele muzikanten zetten alles op alles om de harmonieën 
en de energie tot het hoogste niveau te tillen. Zodat je  kan 
genieten van de songs, zoals je ze kent van de legendarische 
albums.

Freddie Mercury is zonder twijfel, nog 
steeds de beste showman die er ooit is 
geweest. Deze Queen coverband zorgt 
ervoor dat je dat nooit zal vergeten door 
een overweldigende show op te voe-
ren met die bekende Queen thunder en 
sound. Tijdens deze opwindende perfor-
mance kan je schreeuwen met onvergete-
lijke hits als ‘Don’t stop me now’, ‘Radio 

Ga Ga’, Sombebody to love’, Bohemian Rhap-
sody’ en vele anderen. Oostakker zal er (al-
weer) van smullen…  Op zaterdag 11 maart 
komt er een verrassingsoptreden ‘Breek uit 
je repetitiekot’. Het is een showcase van acht 
jonge groepen. Onder het motto ‘Hoog tijd 
dat het repetitiekot onthult wat er in de 
maak is’. En dat is heel veel…

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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Wat we weten van...

9070

Sint-Pietershofstraat

Meer informatie in:
Het boek “Van Abeeldreef tot Zondernaam-
straat” die alle straatnamen van Destelbergen, 
Heusden en Beervelde behandelt. 

Meer informatie over dit naslagwerk
bij de schrijvers Louis en Miet Gevaert-
De Groote
(louis.gevaert@dsmg.be)

In de stratenatlas van Destelbergen (1843) is een gedeelte van de buurtweg 
met nummer 5, zijnde 6 m breed en 2294 m lang, als volgt beschreven: 
Chemin de Destelbergen à Loochristy, St. Pietershofstraet en Schaes-
sestraet.
De Sint-Pietershofstraat liep toen vanaf de Dendermondesteenweg tot aan 
de Kleingentstraat. Van in de jaren zestig heette het gedeelte van de Sint-
Pietershofstraat, tussen de Kouterstraat en de Kleingentstraat, Zandstraat.
De gemeente werd gemachtigd bij K.B. van 26 november 1849 de weg te 
versmallen tot op zijn reglementaire breedte en de overtollige gronden te 
verkopen aan de aanpalende eigenaars, voor de Sint-Pietershofstraat werd 
dit beslist in de gemeenteraadszitting van 17 augustus 1908 en bekrachtigd 
in de B.D. van 13 november 1908. In 1936 was er reeds sprake van een 
voorlopig lijnrichtingsplan. 

Pas in de jaren vijftig maakte men plannen om het wegdek te verbeteren. 
De kasseien verdwenen voor een modernere wegbedekking. In een zijslag 
van de Sint-Pietershofstraat werd in 1968 de verkaveling Claus gereali-
seerd. Niettegenstaande de bedding van de weg privaat eigendom bleef, 
had hij toch een openbaar karakter, aangezien iedereen er toch gebruik van 
maakte.

Die zijslag ter hoogte van huisnummer 25 is nog een restant van een weg 
die na de kasseiding van de Dendermondesteenweg (1830) en vóór de op-
stelling van de Atlas van de Buurtwegen (1843) verkocht werd aan de aan-
grenzende eigenaar, de Franse graaf Le Marois. Met de opbrengst van die 
verkoop (1832) liet de gemeente het uurwerk van de Onze-Lieve-Vrouw 

ter Sneeuwkerk herstellen. Lees daarover meer in het artikel van De 
Groote Maria, Franse generaal graaf Le Marois laat openbare weg in 
Destelbergen afschaffen, in het tijdschrift Heemkundig Nieuws van de 
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, jg. 47, nr 1, 2019.
Het Sint-Pietershof heette eertijds tgoet te Desselberghe, een prach-
tige hoeve van de Gentse Sint-Pietersabdij, vandaar de latere naam. 
Dit pachthof werd in 1281 vermeld als een grote hoeve, verpacht aan 
Ph. Spierinc en waar de opbrengsten van de abdijgronden en de tienden 
verzameld werden. Vanaf 1375 werd het net als vele andere landbouw-
domeinen onder het algemeen beheer van de Pitancie van de abdij ge-
steld. De Pitancie was een dienst binnen de abdij die zorgde voor de 
Pitancies, dit wil zeggen extra voedsel en drankuitdelingen op speciale 
feestdagen en jaargetijden, meer vis in de keuken tijdens de vasten, 
onthaal van monniken op doorreis en ze bezorgde ook de kledij aan de 
meester en schoolkinderen in de abdij. De Pitancie werkte autonoom 
onder de leiding van de Pitanciemeester of pitancier en beschikte over 
eigen inkomsten uit bepaalde domeinen. Zo leverde onder andere de 
verpachting van tgoed van Desselberghine een rechtstreekse inkomst 
voor die dienst.
Op een kaart uit 1612 van Lieven van Thuyne staat een rechte toe-
gangsdreef van den herwech van Gendt naer Dermonde, nu Dender-
mondesteenweg, naar de cirkelvormig omgrachte hoeve getekend. Die 
dreef is nu de Sint-Pietershofstraat.
Bijna 400 jaar later werd de hoeve in 2000 gesloopt, alleen de reste-
rende stijlen van de vroegere toegangspoort verwijzen nog naar dit ver 
verleden.

Louis Gevaert
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Voorzitter Egbert Lachaert en ex-staats-
secretaris Eva De Bleeker (van Begroting) 
waren de gasten op de eerste nieuwjaars-
receptie in drie jaar van Open-VLD Destel-
bergen-Heusden. De vorige jaren was er 
geen nieuwjaarsreceptie omwille van de 
Covid-pandemie, maar dit keer had men 
toch ook af te rekenen met een griepepi-
demie. De koude van de voorbije weken 
had duidelijk toegeslagen en er ontbrak 
dus wel wat publiek op de receptie in het 
JGC. Het werd nochtans een belangrijke 
ontmoeting, want Vlaams voorzitter Eg-
bert Lachaert had wel wat te vertellen. Hij 
had het over de lokale werking, wees ook 
op de inspanningen die premier Alexander 
De Croo nationaal doet om oplossingen 
aan te reiken in moeilijke omstandighe-

Het bestuur en de raadsleden van open-VLD 
samen op de nieuwjaarsreceptie. (D.D.)

Nieuwjaarsreceptie Open-VLD in JGC

den, en herinnerde terloops even aan 
oktober 2024 waar de ‘stemplicht’ gewij-
zigd is in het ‘stemrecht’.  Dat kan een 
enorme verschuiving teweegbrengen zei 
Lachaert, die tevens opriep om heel alert 
te zijn voor de nieuwe uitdagingen.
De liberale waarden uitdragen is ook 
verantwoordelijkheid nemen zei La-
chaert nog. Terloops verwees hij, net als 
nadien Eva De Bleeker naar het verschil 
tussen werken en niet-werken, wat een 
belangrijk werkpunt wordt door men-
sen te motiveren. Op de nieuwjaars-
receptie van Open-VLD waren ook de 
collega’s van N-VA uit het schepencolle-
ge aanwezig, iets wat ook al traditie is 
om samen te klinken op de samenwer-
king. – (D.D.)

Groenstraat 76 - Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Wij vernieuwen onze toonzaal !!!
Carnavalsprijzen op een selectie toestellen

FILM + ORGELCONCERT

MODERN TIMES
Wereldberoemde film met live 
begeleiding op het prachtige kerkorgel 
in Oostakker 

Op vrijdag 3 maart 2023 kan je getuige 
zijn van een heel bijzonder concert, in de 
St.-Amanduskerk van Oostakker.

Organist Paul De Maeyer zal er gedurende 
ongeveer één uur en twintig minuten 
improviseren aan het orgel, terwijl het 
publiek op groot scherm kijkt naar de film 
“Modern Times” (1933-1936) van Charlie 
Chaplin (1889-1977). Het wordt een unieke 
ervaring, want in de tijd van de ‘stille’ 
(stomme) film ging het er net zo aan toe.

Het publiek zal kunnen genieten van het 
uitzonderlijk improvisatie-talent van Paul 
De Maeyer. Paul is leraar orgel aan het 
conservatorium en ervaren orgeladviseur. 
Bovendien is hij inwoner van Oostakker, 
en wordt hij regelmatig gevraagd voor het 
begeleiden van stille films in Nederland, 
Zwitserland en het Filmmuseum van 
Bologna. Hij is titularis-organist op het mooie 
romantische Forrest orgel van de paters 
Augustijnen van Gent.

Het concert kadert in de concertcyclus ten 
voordele van het orgelproject voor Hijfte, 
en wordt georganiseerd door de werkgroep 
‘Kramerorgel voor Hijfte’. De opbrengst 
van het concert gaat integraal naar het 
orgelproject.

De voorstelling begint om 20 uur stipt. Na 
het concert zorgt de organisatie ‘Kans’ voor 
een drankje.

Het plaatselijke Davidsfonds, het gemengd 
koor Vokamando en de parochieraad van 
de St.-Amanduskerk verlenen hun logistieke 
medewerking.

Een inkomkaart kost 15 euro, en is te 
verkrijgen via tel. 09 355 83 72, van Kristien 
Bonné.
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ANICURA DIERENARTSENCENTRUM MALPERTUUS  | LEENSTRAAT 2A, 9070 HEUSDEN | 09 210 23 00 | DAC.MALPERTUUS@ANICURA.BE

Is uw hond of kat 7 jaar of ouder? Dan wordt het extra belangrijk
om regelmatig langs de dierenarts te gaan voor een
seniorscreening. Vanaf 7 jaar hebben honden en katten een
hoger risico op chronische aandoeningen. Onze huisdieren zijn
echter meesters in het verbergen van deze kwaaltjes en
pijnlijke aandoeningen. Wees er op tijd bij en kom langs voor
een check up van je senior.

MAAND VAN DE
SENIOR HOND EN KAT

Maak tijdiguw afspraak

Het programma ziet er als volgt uit:

• 13.45 uur: Samenkomst aan het haven-
informatiecentrum ‘Portaal Van Vlaan-
deren’ gelegen aan de Beneluxweg 
101, 4538 AL Terneuzen, Nederland.

• 13.45 – 14.30 uur: Ontvangst Portaal 
van Vlaanderen met koffie/thee met 
Zeeuwse bolus.

• 14.30 – 15.00 uur: Vrij bekijken van het 
informatiecentrum met interactieve 
tentoonstelling. 

• 15.00 – 16.30 uur: Gegidste rondleiding 
van het sluizencomplex. Een treintje 
voert ons van het informatiecentrum 
naar het sluizencomplex.

Met een interactieve tentoonstelling 
in het informatiecentrum ‘Portaal van 

Bezoek aan 
zeesluizencomplex 
Terneuzen
Het sluizencomplex bij 
Terneuzen is dé toegangspoort 
naar de havens van 
Terneuzen en Gent. Op 
zaterdagnamiddag 15 april 
2023 brengen we een bezoek 
aan het sluizencomplex onder 
leiding van een gids.

Lochristi en Wachtebeke
komen bij Zorgband
Het zorglandschap evolueert snel en staat 
de komende jaren voor heel wat uitda-
gingen. Om openbare ouderenzorg in de 
toekomst kwalitatief en betaalbaar te hou-
den hebben de gemeenten Lochristi en 
Wachtebeke besloten om vanaf 1 januari 
2025 de exploitatie van de ouderenzorg-
diensten van het OCMW over te dragen 
aan de Zorgband Leie en Schelde waartoe 
ook Destelbergen al hoort. Eerder besliste 
de gemeente De Pinte om in 2024 reeds toe 
te treden tot de Zorgband Leie & Schelde. 
Met deze samenwerking wordt de welzijns-
vereniging Zorgband Leie en Schelde een 
nog grotere speler op de markt. – (D.D.)
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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 

Wenst u meer informatie? 
 

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

AAN HUIS
IT-HULP

Computerhulp
Aankoop & Installatie
Printer
Microsoft 365
Apple
Back-up systemen

Uw computerspecialist in uw regio

Tip: scheur
mij uit

Netwerk
Privélessen
Beveiliging
E-mail
Softwareprogramma's
en zoveel meer...

 Nu ook: betaalbare websites

Tom Vanderosieren

Vlaanderen’ nemen we je mee in verle-
den, heden en toekomst. 
Het hoogtepunt van ons bezoek is de 
rondleiding aan het sluizencomplex.
Onze gids vertelt je alles over deze ma-
ritieme wereld. Daar zie je hoe hard ge-
werkt wordt aan de bouw van de Nieu-
we Sluis. Deze sluis wordt net zo groot 
als de sluizen in het Panamakanaal: 427 
meter lang, 55 meter breed en 16,44 me-
ter diep!

De prijs van dit bezoek bedraagt 23 euro 
voor leden van Cultuursmakers en 27 
euro voor niet-leden. Het vervoer naar 
Terneuzen is niet inbegrepen en kan met 
individueel vervoer of carpooling. 
Voor inschrijvingen, contacteer Pol Stor-
me via tel. 09 259.02.75 of e-mail: oos-
takker@cultuursmakers.be. Je kunt ook 
inschrijven via onze website:
www.cultuursmakers.be/oostakker waar 
tevens alle informatie kan teruggevon-
den worden. Je bent slechts ingeschre-
ven na betaling op rekening BE10 7360 
6084 2104 van Cultuursmakers Oostak-
ker. 

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:
eerstvolgende edities: 

17 maart, 21 april,
19 mei (bijna volzet),
16 juni, 15 september,

20 oktober, 17 november

Alle info en reservaties:
De Lage Vuurse

ww.delagevuurse.be
Motorstraat 115 - 9000 Gent

09 251 08 08



48                              Nr. 131- Maart 20239070

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 !! 

Woensdag 8 februari hebben Gent en 
Destelbergen beslist om samen te wer-
ken voor hun archeologisch depot. Bur-
gemeester Sierens van Destelbergen 
kwam de overeenkomst ondertekenen 
in de ‘Zwarte Doos’ aan de Dullegriet-
laan in Gentbrugge. Voor Gent was dat 
de bevoegde schepen Watteeuw. De 
Stad Gent heeft sinds 2015 een door 
de Vlaamse overheid erkend onroe-
rend erfgoeddepot waar vondsten, 
stalen en onderzoeksdocumen-
tatie van archeologisch onder-
zoek worden bewaard, beheerd 
en ontsloten. Sinds 2016 is er al 
een samenwerking met Zelzate, 
nu komt daar Destelbergen bij, 
een gemeente die op archeolo-
gisch, historisch en landschappe-
lijk vlak perfect aansluit bij Gent, 
en al zeker als men in de ge-
schiedenis teruggaat. Dat werd 
overigens benadrukt door burge-
meester Sierens die wees op de 
band die op dat vlak bestaat met 

Gent. Ze verwees naar de geschiedenis 
en de opgravingen in Destelbergen en 
Heusden, waarbij eeuwen terug al een 
band met Gent was via Zeger III, de op-
volger van Hugo I en later Beatrix van 
Heusden, die burggravin was van Gent. 
Hugo II was ook burggraaf van Gent en 
heer van Heusden (†1232). Praalgraf 
dat gevonden is in wat vroeger Heus-
den was, en nu berust in het Bijlokemu-
seum in Gent. – (D.D.)

Gent en Destelbergen werken samen
voor hun archeologisch depot

Burgemeester Sierens ondertekende de overeenkomst 
om samen te werken met Gent voor hun archeologisch 
depot. (©D.D.)

Crea Workshop
“Lente”
We maken bovenstaande lente/Paastaart voor op een taartenplateau te plaatsen.

We werken opnieuw in twee groepen. In de namiddag om 15.00 uur. ’s Avonds om 
19.30 uur. Deze workshop gaat door op vrijdag 24 maart 2023 om 15.00 uur of om 
19.30 uur, in het Dienstencentrum, Heusdendorp 2, Heusden.

Deelnemers betalen 5 euro voor de workshop + extra materiaal, basis, groen, eitjes 
en bloemen. Zeer democratische prijs.

Meebrengen: Ronde taartschaal of plateau om te presenteren, vod, schort, tuin-
schaar, aardappelmesje.

Ben je creatief schrijf je dan vlug in bij Nadine Malyster, via mail:  of telefonisch: 
09 230 42 49  of 0496 37 69 29
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De jonge wijk Scheldehof, waarin begrepen de Scheldelaan, 
Ververijstraat e.a. organiseerde zondag 22 januari op haar 
beurt een nieuwjaarsreceptie voor de buurtbewoners. Er 
werd geklonken op het nieuwe jaar (foto), en tevens wer-
den de activiteiten maar nog niet de data  bekendgemaakt 
van de komende organisaties. Staan alvast op het program-
ma: paaseieren rapen, barbecue, Halloween, de Speelstraat 
en de vraag voor een nieuwe garageverkoop. De wijk Schel-
dehof raakt stilaan volgebouwd nu er ook nog een laatste 
meergezinswoning zal opgetrokken worden door Durabrik 
(zie elders in deze Wegwijs). Het is een fijne buurt met over-
wegend jonge inwoners, maar in de appartementen wonen 
ook al iets oudere koppels, een goede mix dus. Op termijn 
komt er op vraag van de gemeente nu ook een peuter- en 
kinderopvang in het appartementsgebouw dat nog moet 
gerealiseerd worden. – (©K.D./D.D.)

Ook de wijk Scheldehof
hief het glas...

Burgemeester van Laarne
met eigen lijst naar verkiezingen
Hier en daar kiezen politiekers 
al stelling in functie van de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
oktober 2024! In buurgemeen-
te Laarne-Kalken heeft huidig 
burgemeester Andy De Cock 
de beslissing genomen om 
niet onder de naam van Open-
VLD naar de verkiezingen te 
trekken, maar wel in de nieu-
we lijst “Team Burgemeester 
Laarne-Kalken”. En dat is raar 
want de liberalen zijn in Laar-
ne al jaren de grootste partij. 
Het is niet dat hij Open-VLD nu 
vaarwel zegt want hij blijft lid, 
maar met zijn lijst wil hij ook 
mensen die niet op de libera-
le lijst willen staan overtuigen 
om mee op zijn lijst te gaan 
staan. Vermoedelijk heeft het 
toch iets te maken met de felle 
kritiek die de Vivaldi-regering 
krijgt op nationaal vlak, waar-
bij gevreesd kan worden dat 
het die partijen stemmen gaat 
kosten. Of de voorganger in 
de burgemeestersstoel van De 
Cock, Ignace De Baerdemaeker 
ook op die lijst zal staan is nog 

wat onduidelijk, want hij ver-
blijft momenteel in het buiten-
land. Na zijn terugkeer zou er 
mogelijks overleg plaatsheb-
ben. Van een eventuele fusie 
met Destelbergen is voorlo-
pig geen sprake meer, want 
De Cock wil zelf burgemeester 
blijven.
In Gent denkt huidig burge-
meester Mathias De Clercq 
(ook Open-VLD) aan een sa-
menwerking met Vooruit om 
samen een lijst te vormen, 
kwestie van opnieuw zelf bur-
gemeester te blijven. Daarbij 
zal ook een andere naam, bv. 
een Stadslijst of een Open Lijst 
gebruikt worden. Het gaat in 
zekere zin toch vooral om de 
‘postjes’ veilig stellen denken 
we, want bij de volgende ge-
meenteraadsverkiezingen is 
er geen stemplicht meer, maar 
een stemrecht. En dat kan wel 
eens voor onvoorspelbare uit-
slagen zorgen. En politiekers 
die aan de macht willen blij-
ven hebben dat nu al begre-
pen… – (D.D.)
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Met de nieuwe huisstijl, wat dat ook al-
lemaal omvat zal later blijken, wil men 
zich positioneren als één gemeente, één 
organisatie, één sterk merk. De huisstijl 
werd ontwikkeld door het communica-
tiebureau Karakters uit Gent.
Dat er over het logo en de huisstijl na-
gedacht werd is duidelijk. Het beeld ver-
wijst naar het jaagpad of de oeverbaan 
in Heusden richting Melle. Maar dat 
beeld is wellicht inwisselbaar denken we. 
De letters die gebruikt werden zijn het 
ene been van hoofdletter H (van Heus-
den) en de boog van hoofdletter D (van 
Destelbergen). Die vormen staan voor de 
eigenheid van de deelgemeentes (klas-

Nieuwe verbindende huisstijl in onze gemeente

Logo wijst ook naar Heusden, merk is voor Destelbergen
Sinds begin februari heeft de gemeente een nieuwe huisstijl. Die 
verbindt beide deelgemeentes en alle diensten van het lokaal bestuur. 
“Met deze overkoepelende huisstijl willen we voortaan op een 
uniforme en herkenbare manier communiceren, als één organisatie en 
als sterk merk Destelbergen”, zegt burgemeester Elsie Sierens.

se, kwaliteit, sterk, gemeenschapsleven, 
open en divers), zo lezen we in de pers-
mededeling van de Communicatiedienst 
van de gemeente. De ruimte tussen de 
zuilvorm en ronde vorm staat voor de 
geografische ruimte in en tussen Heus-
den en Destelbergen. De ruimte tussen 
beide vormen is verschaalbaar. Men kan 
die gebruiken om er bijvoorbeeld beel-
den tussen te plaatsen. Als men ze sa-
menbrengt en dus met elkaar verbindt, 
vormen ze de letter D. Het woordmerk 
‘Destelbergen’ en het beeldmerk ‘D’ vor-
men samen onze nieuwe, dynamische lo-
go zo vernemen we.
We geven toe hier is over nagedacht, 

daarvoor had men ook een communi-
catiebureau ingeschakeld. Maar per-
soonlijk hebben we nog altijd vragen. 
Destelbergen (met Heusden) is nu nog 
een zelfstandige gemeente, maar zal dat 
in de toekomst zo (mogen) blijven? Zelf  
gaan we er van uit dat de gemeente zelf-
standig zal blijven bestaan, maar of dat 
in de plannen van de Vlaamse overheid 
ook zo zal zijn in de toekomst, is nog kof-
fiedik kijken. We vrezen er wat voor. Wij 
vonden “Destelbergen dicht bij alles” 
ook niet slecht. Maar als het de bedoe-
ling was om van Destelbergen en Heus-

den meer een éénheid te maken, 
een sterker geheel, dan kunnen 
we dat wel begrijpen. Wat we niet 
zo goed begrijpen is dat men Des-
telbergen als een “merk” in de 
markt wil zetten. Wat gaat men 
verkopen of verkondigen? Dat het 
hier goed wonen is dat weten we 
allemaal. Dat de gemeente zich 
wil onderscheiden van andere ge-
meenten zou subliem zijn. Dat zou 
nog beter lukken als de gemeente-
lijke belastingen dalen. Maar het is 
altijd wat het publiek denkt, voelt 
en ervaart dat belangrijk is. Het 
is nu precies wat “window dres-
sing”, maar we kunnen daarin ver-
keerd zijn. Vergeef het ons.
De gemeente heeft wel een uit-
gebreide oefening gedaan rond 
merkstrategie met alle gemeente-
lijke diensten, Sociaal Huis, OCMW 
en gemeentelijke basisscholen. 
Vertrekkende van een hoofdstijl 
ontwikkelden ze zo een merkenar-
chitectuur met een aantal afgelei-

de substijlen. Voortaan zal je dus meteen 
zien en voelen dat het communicatie is 
van het lokaal bestuur Destelbergen, on-
geacht van welke dienst of entiteit die 
komt. “Door deze overkoepelende en 
verbindende huisstijl overal toe te passen, 
treden we altijd eenduidig en herkenbaar 
naar buiten. Bij die nieuwe huisstijl hoort 
uiteraard ook een nieuw logo, de kers op 
de taart. Een huisstijl is zoveel meer dan 
een logo, het is de visuele identiteit of 
‘smoel’: een totaalpakket van beeld- en 
woordmerk, grafische vormen, primaire 
en secundaire kleuren, beelden, illustra-
ties, typografie en een merkarchitectuur”, 
staat in de mededeling.

Dit is het logo, met een beeld van de oeverbaan in 
Heusden (maar wellicht wisselbaar).

In de gemeente zijn altijd mooie beeldjes te schieten die je doen mijmeren… (D.D.)
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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

De Moor Nancy
DAMES-

KAPSTER
AAN HUIS

gsm 0495-54 78 44
demoorelet@telenet.be

Lichtmis in Wonderwijs
Op 1 februari was het behoorlijk druk in de kerk. Bijna 150 kleuters van de Vrije Basis-
school Wonderwijs in Destelbergen kwamen samen Lichtmis vieren. De kleuters van 
de wijkschool uit de Haenhoutstraat kwamen hiervoor zelfs speciaal een voormid-
dag naar de centrumschool. Met grote ogen wandelden de kleuters de kerk binnen. 
Ze trokken eerst even op ontdekkingstocht door de kerk om erna in stilte te kunnen 
genieten van een toneeltje gebracht door de 3e kleuterklas. Het verhaal van “De op-
dracht in de tempel” werd door hen uitgebeeld. Het was vertederend om te zien hoe 
de jonge kinderen genoten van het 
samenzijn en vooral hoe hun stilte 
ingenomen was door de ervaring. Er 
werd samen gezongen en geluisterd 
naar de uitleg over de symboliek van 
het licht. Bij het naar buiten gaan 
kregen de kleuters een kaarsje mee 
om zo het licht mee naar school te 
nemen waar ze werden opgewacht 
door de geur van poffertjes! Lekker 
smullen na zo’n fijne ervaring!

Ze hadden de traktatie dubbel
en dik verdiend!

De directie en de leerkrachten van 
Wonderwijs te Destelbergen

Tja Destelbergen kan zich nu tonen. Er 
volgt nu een gefaseerde uitrol waarbij 
je die nieuwe huisstijl meteen al zal zien 
op de website, sociale media, brieven, 
e-mails, affiches, vlaggen, en een aan-
tal voertuigen. Alles op zijn tijd, maar 
de straatnaamborden worden niet aan-
gepakt, die krijgen een uitdoofscena-
rio. Enkel bij een ernstige beschadiging 
of een volledig nieuwe straat plaatst 
men een nieuw neutraal bord zonder 
logo en huisstijlkleuren. Dat is duidelijk 
budgetvriendelijker met het oog op de 
toekomst. 

De twee gemeentelijke basisscholen 
sluiten vanaf het nieuwe schooljaar 
2023-2024 aan op de nieuwe huisstijl. 
Met elk een eigen accent, maar dezelf-
de merkarchitectuur. De lezer mag zelf 
een mening hebben wat ze van de in-
greep gevonden heeft. Over de finan-
ciële uitgave van de nieuwe huisstijl 
incluis het logo kan je discussiëren, er 
is een flink kostenplaatje aan verbon-
den. Voor niets gaat de zon op. – (D.D.)
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De gemeente kijkt min of meer ook streng 
toe op de uitrol, want in november liep 
het al eens fout. In de jongste gemeente-
raad werd de verkoopprocedure van gron-
den in de Malpertuussingel, Admiraalhof 
en Steenvoordestraat goedgekeurd voor 
het realiseren van telkens een PoP-station 
voor Fiberklaar. Maar hoe zit dat nu pre-
cies met die werken, en waarvoor is dat 
echt nodig? Veel mensen zijn niet met-
een happig omdat een en ander nog wat 
onduidelijk is. Ze zijn al tevreden bij hun 
provider en waarom zouden ze op ter-
mijn een overstap maken naar een concur-
rent. Want daar gaat het wel om: de strijd 
tussen Proximus, Telenet, Orange, Scarlet, 
EDPnet, Mobile Vikings, RapidXS* (*alleen 
internet) en bij uitbreiding nog wat klei-
nere providers.
Fiberklaar rolt nu in heel Vlaanderen, 
vooral in belangrijke gemeenten en bij 
voorrang waar de interesse groot is, de 
glasvezelkabel uit. Let op dat is nog niet 
de definitieve aansluiting, want die moet 
later nog komen, eerst moet de hoofdka-
bel gelegd worden. En dat is wat men nu 
in onze regio aan het doen is. Glasvezel en 
fiber zijn in zekere zin vergelijkbaar, en 
belangrijk om de toekomst van het inter-
net te verzekeren. Denk aan je apparaten 
thuis die je slim wil laten samenwerken, 
en daarvoor heb je een snelle internetver-
binding nodig. Telenet is al langer bezig 
en koos voor de aanleg van een glasvezel- 

Over Fiberklaar en glasvezel met coax...
Op dit ogenblik rolt Fiberklaar (in opdracht van Proximus) een 
glasvezelkabel door Destelbergen en Heusden. Hier en daar zorgt 
dat plaatselijk voor wat hinder, maar meestal is dat toch redelijk 
netjes opgeruimd binnen een paar dagen of een week. Het zijn vaak 
ook anderstalige werknemers die de fiberklus moeten klaren. Soms 
kwamen onderaannemers in een slecht daglicht te staan omdat 
ze de Belgische regelgeving niet volgden, al was dat zeker niet in 
Destelbergen. Maar dat lijkt nu opgelost.

of fibernetwerk, maar dan gekoppeld met 
een coax-aansluiting. Voordeel was dat 
men daarvoor niet moest in de grond gra-
ven, iets wat Fiberklaar nu wel doet. Bij Te-
lenet (en ook bij Orange dat het netwerk 
gebruikt, maar een andere tarief han-
teert) heeft men al lang voor glasvezel ge-
kozen, waarvan de laatste meters naar uw 
tv bestaan uit een coaxkabel, de zgn. tv-
kabel. Dat systeem bestaat dus uit een bin-
nen- en buitenkern in koper, waartussen 
isolatiemateriaal zit. Rondom zit een ste-
vige mantel in kunststof.
Omdat de wereld snel aan het digitalise-
ren ging was op termijn een volledige ka-
bel in glasvezel, ook wel fiber genoemd, 
dé oplossing. Denk aan uitzendingen op tv 
in 4K of zelfs 8K maar ook om volop te ga-
men. Geen coax of koper meer dus, want 
het moet allemaal sneller en dat kan alleen 
via de glasvezelkabel. De fibertechnologie 
werd dus niet alleen ontwikkeld voor wat 
we vandaag online willen doen, maar mikt 
vooral op de digitale wereld van morgen. 
Versta daaronder dat de kracht van fiber 
je internetverbinding naar een hoger le-
vel tilt, en de capaciteit virtueel onbeperkt 
is. In de praktijk wil dat zeggen geen ha-
peringen meer, gegevens downloaden of 
versturen lukt sneller dan ooit. Via fiber 
worden digitale gegevens verstuurd in de 
vorm van lichtimpulsen.
Voordeel is dat glasvezel dus niet alleen 
sneller werkt maar toch ook wel betrouw-

Enkele beelden van de werken voor Fiberklaar in onze gemeente, soms met wat hinder maar de 
gemeente waakt mee dat het vlotjes verloopt. Maar soms zijn er herstellingen nodig. (©D.D.)

baarder en ook groener is. Bij de produc-
tie van glasvezel komt weinig CO2 vrij in 
vergelijking met koper. De basisgrondstof 
van fiber is overal te vinden, wat de ont-
ginning minder vervuilend maakt.
De vraag is hebben we dat nodig om ook 
tv te kijken, want dat kan je nu ook wel 
doen. Maar wat in de toekomst? Fiber of 
glasvezel heeft een lange levensduur en 
vraagt ook wel minder onderhoud. Data 
versturen via licht verbruikt ook minder 
energie, het is bliksemsnel, stabiel en dui-
delijk minder belastend voor het milieu.
Of het voor tv veel verschil zal maken, al-
licht wel in combinatie met internet. Nu 
kan je vaststellen dat via de huidige nor-
men bestanden of foto’s versturen wat tijd 
vergt, maar in de toekomst zou dat dus via 
glasvezel supersnel gaan. Denk vooral aan 
het feit dat steeds meer mensen op het in-
ternet zitten, en dan hebben we het nog 
niet over de bedrijven. Dus de fiberkabel is 
toekomstgericht, maar dat doet ook Tele-
net met Corporate Fibernet, wat voor een 
krachtige internetverbinding zorgt.

Wat de toekomst ons brengt is nog wat 
koffiedik kijken, er is ook nog niet over-
al het draadloze 5G. Wat we wel weten 
is dat 5G veel sneller is dan 4G, het kent 
een betere reactietijd en kan meer toestel-
len, zoals sensoren, verbinden. De uitrol 
van 5G zal duidelijk op termijn industri-
ele en maatschappelijke innovaties met 
zich meebrengen. 5G staat voor de vijfde 
generatie mobiele telecommunicatienet-
werken, waarbij het gaat om draadloos 
verzenden en ontvangen van data via ra-
diogolven. Maar dat is dus iets anders, al is 
5G duidelijk wel sneller dan de vorige 3G 
en 4G, maar nog niet overal zijn de nieu-
we radiofrequentiebanden voorhanden. 
Daar is men nog steeds mee bezig. Het is 
een evolutie die niet meer stopt. Net zoals 
er nog hier en daar wat plaatsen zijn waar 
je nauwelijks of niet zo goed kan bellen 
met de smartphone. – (D.D.)

JE KAN ELKE MAAND
ONLINE DEELNEMEN AAN
ONZE GRATIS WEDSTRIJD

(ZIE BLADZIJDE 6)

www.dewegwijs.be
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 DINSDAG 28/02
 WOENSDAG 01/03
 DONDERDAG 02/03

telkens 10u tot 18u

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

Gedichtendag
in dienstencentrum De Reinaert

Zorgband Leie & Schelde won vorig jaar de 
trofee van “Woonzorgcentrum van het jaar”, 
en dat spiegelt zich telkens af in de vele acti-
viteiten die zowel in de Dienstencentra als in 
de Woonzorgcentra georganiseerd worden. 
Neem nu de recente Poëzieweek (die liep van 
donderdag 26 januari tot en met woensdag 1 
februari). In het Dienstencentrum De Reinaert 
aan de Kerkham zorgde de gedichtendag 
voor een tof intermezzo. Tijdens het mid-
dagmaal had de Zorgband er voor gezorgd 
dat twee van de voornaamste dorpsdichters 
van Destelbergen, Tine Hertmans en Nicole 
Ledegen,  even wat gedichten kwamen voor-
dragen. Het is een initiatief dat al sinds 2000 
elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker 
komt zetten. Dit keer op initiatief van ‘Poetry 
International’ werd de laatste donderdag van 
januari uitgeroepen tot Gedichtendag. 

Een breed samenwerkingsverband van dich-
ters, literaire organisaties, scholen, bibliothe-
ken en andere verenigingen zorgde ervoor 
dat de donkere januaridagen in Vlaanderen 
en Nederland een poëtische invulling kregen, 
en dus ook in Destelbergen. Sinds vele jaren 
organiseert ook het buurtrestaurant van LDC 
De Reinaert dus die jaarlijkse activiteit. Tus-
sen de soep en de patatten zeg maar, werd 
de maaltijd overgoten door een vleugje po-
ezie van de twee enige dames dorpsdichters 
van onze gemeente. Dit jaar kwam dus de 
allereerste dorpsdichter van Destelbergen en 
Heusden, Tine Hertmans gedichten voordra-
gen uit haar recent gedichtenbundel “Aan de 
waterlijn”, echt pareltjes ontsproten uit haar 
onmiskenbaar talent. Ook de huidige dorps-
dichter, Nicole Ledegen droeg voor uit haar 
“Sprokkels op de hoge stoel”, telkens met 
een knipoog of een link naar de gemeente. 
De bezoekers die kwamen eten genoten en 
waren nog nooit zo stil. – (D.D.)

Tine Hertmans en Nicole Ledegen, twee 
dames met klasse als het om woordkunst 
gaat. (repro D.D./W.V.W.)
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In mei 2023 moet o.m. in Destelbergen al-
les definitief klaar zijn om mensen wegwijs 
te helpen in het digitale tijdperk. “In onze 
gemeente (Destelbergen-Heusden) zou in 
de Bibliotheek en in het Dienstencentrum 
een Digiclub worden ingericht”, zegt ver-
antwoordelijke Yannic Demeyer van Digi-
stroom ons.

Nu zo goed als alles in de samenleving di-
gitaal wordt aangestuurd of (vaak enkel) 
via digitale weg bereikt kan worden, is het 
belangrijk dat niemand zich uitgesloten 
voelt en dat er tijd, ruimte en mogelijkhe-
den aangeboden worden om digitaal bij te 
leren of te connecteren.

De afgelopen jaren hebben veel lokale be-
sturen (dus ook Destelbergen) en diverse 
instanties zich ingezet om via diverse di-
gitaliseringsprojecten de digitale kloof te 
helpen verkleinen. Nu de Vlaamse Over-
heid, departement Werk en Sociale Eco-
nomie, via het project ‘Digibanken’ een 
kans bood om de krachten te bundelen, 
nam Werken Leie & Schelde het initiatief 
om een globale strategische visie te ont-
wikkelen en om alle digitale projecten in 
het werkingsgebied te stroomlijnen, zodat 
een globale aanpak kan worden uitgerold. 
Werken Leie & Schelde is een sociale eco-
nomie die bestaat uit diverse bedrijven en 
initiatieven die in hun doelstellingen een 
bepaalde maatschappelijke meerwaarde 
vervullen. Destelbergen is net als heel wat 
gemeenten in onze regio daarbij aangeslo-
ten.

Een voortraject van de overkoepelende sa-

Destelbergen stapt ook mee in lancering Digistroom
Het digitale tijdperk biedt bijzonder veel kansen voor mens en maatschappij, 
maar het stelt ook direct duidelijk dat de snelheid en complexiteit ervan 
aan sommigen voorbijgaat. Niet iedereen heeft een computer of tablet, 
laat staan een smartphone waarop men digitaal actief is. In Destelbergen-
Heusden zullen bijvoorbeeld Digiclubs (en de eraan gekoppelde opleidingen) 
binnen enkele weken opgestart worden om die kloof kleiner te maken. Er is 
(helaas) geen weg meer terug wil je niet uit de boot vallen.

menwerking werd in het najaar 2022 inge-
diend bij het Vlaams Departement Werk en 
Sociale Economie en het kreeg een goed-
keuring eind 2022. Intussen wordt reeds 
gewerkt aan het Digihulpportaal, een on-
line platform dat alle informatie zal bevat-
ten voor zowel toeleiders als aanvragers 
(meer info zie verder). Het platform wordt 
een centraal werkinstrument. 

Op woensdag 25 januari 2023 werd ‘Di-
gistroom’, de naam voor het lokaal Digi-
banken project in de regio Leie & Schelde, 
boven de doopvont gehouden. Het project 
loopt tot eind 2024.

Vlaanderen investeert tot 50 miljoen in de 
verschillende Digibanken in Vlaanderen.

Het project Digibanken kadert binnen het 
relanceplan Vlaamse Veerkracht. Burgers 
kunnen in Digibanken – concreet zijn dat 
Digiclubs: fysieke one-stop-digitale infor-
matiepunten in o.a. bibliotheken – terecht 
voor het voorwaardelijk ontlenen van een 
laptop of tablet (er wordt bekeken of ook 
andere devices ter beschikking kunnen ge-
steld worden); het volgen van opleidingen 
of workshops rond digitale vaardigheden, 
zoals bv. gebruik van Smartschool voor 
de ouders, kopen en verkopen online; in-
dividuele begeleiding bij het gebruik van 
online dienstverlening, zoals bv. Taks-on-
web, inschrijvingen kinderopvang en nog 
veel meer.

Het Digibankproject richt zich tot alle bur-
gers, maar in het bijzonder tot de meest 
kwetsbare inwoners (18+jaar) die woon-
achtig zijn in de werkingsregio. Met de 

oprichting van lokale digibanken wil de 
Vlaamse overheid kwetsbare groepen 
meekrijgen in de digitaliseringsgolf.

WAAR IS DIGISTROOM ACTIEF?
De werkingsregio van Werken   Leie & 
Schelde omvat 9 lokale besturen: De Pinte, 
Deinze, Destelbergen, Gavere, Melle, Me-
relbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en 
Zulte.
Er is bewust gekozen voor een goe-
de spreiding van de Digiclubs (de fysieke 
one-stop-digitale informatiepunten in vnl. 
bibliotheken). Elk lokaal bestuur zal be-
schikken over een Digiclub.
Meer zelfs, in lokale besturen met een lo-
kaal dienstencentrum zal een bijkomend 
punt ingericht worden dat zich richt op 
de iets oudere bevolking (Destelbergen, 
Deinze, Merelbeke en Nazareth). Ook in 
de welzijnsschakel de Zonnebloem in Ne-
vele (Deinze) en MIA, de sociale kruidenier 
in Merelbeke, zal een Digiclub aanwezig 
zijn. In totaal zal men dus in de regio op 
15 plaatsen (15 Digiclubs) terecht kunnen 
voor alle digitale vragen.
Werken Leie & Schelde inventariseerde in 
de aanloop naar dit project alle bestaande 
initiatieven en partners die ondersteunen-
de initiatieven ontwikkelen op vlak van di-
gitale toegang, opleiding of begeleiding 
en bracht iedereen rond tafel. Het doel is 
dat alle betrokkenen zich onder de koe-
pel van Digistroom gecoördineerd zullen 
inzetten om vooruitgang te boeken inza-
ke het e-inclusiebeleid voor elke burger en 
met de focus op
doelgroepen die er nood aan hebben. Er 
zijn al zeer waardevolle initiatieven gere-
aliseerd, maar vaak lopen deze gescheiden 
van elkaar. De doorstroming is momenteel 
te beperkt en best practices worden nau-
welijks gedeeld, laat staan gekopieerd of 
uitvergroot. Digistroom moet ervoor zor-
gen dan alle digitaliseringsacties in de wer-
kingsregio gekend zijn bij de bevolking en 
in het bijzonder bij de kwetsbare doel-
groepen, maar ook bij de hulpverleners. 
Het Digihulp-portaal zal een overzicht bie-
den van alle digitale opleidingen in de re-
gio en wordt tegelijk een registratie- en 
opvolgingsplatform voor zowel toeleiders 
als aanvragers.
Alle toeleiders en partners zullen toegang 
hebben tot het Digihulp portaal, allen in 
functie van hun specifiek rol in dit project 
met de focus op de doelstellingen.

DOELGROEPEN
Het Digibankproject richt zich tot alle bur-
gers, maar in het bijzonder tot de meest 
kwetsbare inwoners (18+jaar) die woon-
achtig zijn in de werkingsregio. Met de 
oprichting van lokale digibanken wil de 
Vlaamse overheid kwetsbare groepen 
meekrijgen in de digitaliseringsgolf. In het 
bijzonder zal de communicatie gericht zijn 
naar:
• inwoners 55+ met weinig voeling tot de 

digitale wereld
• inwoners met een financiële of sociale 

kwetsbaarheid (met recht op maatschap-
pelijke integratie)

Deelnemers aan de opleiding worden 
ook via een boek wegwijs gemaakt in 
de digitale wereld. (©Digistroom)
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OPEN WIESKAMPIOENSCHAP 
VAN DESTELBERGEN
In 2022 vierde kaartclub The Whiskies in het Clubhuis Pius X 
het dertigjarig bestaan. Op zaterdag 6 mei aanstaande wordt in 
zaal Berghine,  Dendermonde  steenweg 437, Destelbergen, een 
eerste open whistkampioenschap van Destelbergen bedon-
gen, onder leiding van initiatiefnemers Patrick Geys en Herman 
Buysse. De wedstrijden worden gespreid over de hele dag.

Wegwijs vroeg Patrick om wat meer inlichtingen.

“Enkel via onze website www.wedstrijd-wiezen-2023.webnode.be 
kan worden ingeschreven en het is de bedoeling dat iedereen kan 
deelnemen. De inleg bedraagt 10 € per persoon. Op de website kan 
men verdere modaliteiten vinden.”

“Hoe verloopt de dag?”

“De spelers (vooraf ingeschreven) kunnen zich van 8.30 tot 9.30 uur 
aanwezig melden voor de loting. We starten de eerste wedstrijden 
om 10 uur. Iedereen speelt drie ronden van zestien boompjes en de 
hoogst geklasseerde zestien gaan door.”

“Is er gelegenheid voorzien voor een middagmaal?”

“Na de derde ronde is er een kleine pauze. Er worden broodjes en 
soep voorzien.”

Wegwijs wenst Patrick (0486/262342) en Herman (0476/520279) 
alle mogelijke succes met deze eerste organisatie! – P.C.

• werkzoekenden (met in het bijzonder 
laaggeletterde/anderstalige werkzoe-
kenden)

• inwoners met een arbeidsbeperking
• doelgroepmedewerkers uit sociale eco-

nomiebedrijven
• anderstaligen/nieuwkomers

WAAR EN WANNEER?
De eerste vier maanden van 2023 zal ge-
werkt worden aan het opzetten en visu-
aliseren van Digistroom en zal er vanuit 
Deinze Industrie, opdrachtgevende part-
ner voor  Digistroom/inzameling IT een 
wervingscampagne opgezet worden. In 
maart/april 2023 zou Digibanken Vlaan-
deren een algemene campagne voeren en 
Digistroom zal zich baserend op deze cam-
pagne, een lokale campagne ontwikke-
len, om ook te starten in maart/april/mei 
2023. Deze campagne zal breed gevoerd 
worden via media zoals website, folders en 
regionale radio. Het finale doel is dat Di-
gistroom verankerd wordt in de regulie-
re werking. De lokale besturen werken al 
hard aan digitale inclusie en de besturen 
beschikken reeds over computerruimtes.
Binnen deze ruimtes komt vaak de vraag 
voor ondersteuning, die nu niet structu-
reel kan worden gegeven en het aanbod 
is nu niet afgestemd op elkaar. Het doel is 
om de werking en de overlegstructuren te 
verankeren in de reguliere werking. De di-
gitale noden blijven immers groot en het 
aanbod blijft evolueren. – (D.D.)



56                              Nr. 131- Maart 20239070

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

Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

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

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken

Sleeplife® is exclusieve dealer van

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

sleeplife.be

wegwijs9070-22x30.indd   1 25/01/2023   10:18


