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Halt aan het schieten en laat de oorlog verdwijnen.  

Stop de klimaatopwarming, maar zorg er wel voor dat het zonnetje nog mag schijnen.  

Geef een glimlach terug aan zieken en laat hen genezen.  

Laat geen kidnappers meer geboren worden, dan hoeven we niets te vrezen.  

Tover al het afval in het water, op het land en in de ruimte weg.  

Geen ziektes meer, nooit meer pech.  

Laat het eten regenen, honger wordt zo gestopt.  

Maak vrede in de wereld. Nooit meer ruzie. Dat klopt!  

Lieg niet, maar een geheimpje kan toch geen kwaad.  

Dood geen dieren meer, dan doe je een goede daad.  

Zouden armen centjes kunnen krijgen?  

Stop met dieren te bedreigen.  

Genees de mensen met kanker en weg met hun pijn.  

Meer koeien om te melken. Zo wordt het fijn.  

Laat geen doden vallen. Stop het gevaar.  

Iedereen kan verschillende talen. Zo begrijpen we elkaar.  

Lach niet met huidskleur.  

Weg met alle problemen, weg met het gezeur!  

INFORMATIE door EN VOOR ALLE URSELNAREN 

Wensen 2023 - 4e leerjaar (Onze School) 



Wij wensen alle verenigingen voldoende vrijwilligers en leden toe. 

Want ‘verenigd’ zijn is absoluut noodzakelijk in deze jden waarin we veel te veel oorlog, kilte, 
eenzaamheid en verwarring zien. 

 Het Ferm-team probeert daar op haar eigen bescheiden manier iets aan te doen. 

Onze ini a even slagen niet al jd en zijn ook niet steeds de allerbeste, maar ze proberen wel de Urselse 
vrouwen bijeen te brengen, hen ”samen” te laten babbelen, koken, luisteren, keramieken, toneelspelen, 

fietsen, lachen….. 

Als ge van Ursel zijt, moogt ge ook Ferm en alle andere plaatselijke verenigingen niet verloren laten gaan. 

Wij wensen voor 2023 het jaar van de Urselse verenigde heropstanding. 

“Fijne Kerst en een prach g 2023” 

Vanwege het Ferm-Team Ursel. 

Danny 

Dan ga je naar “lichtjes op het kerkhof” en vang je 
gesprekken op om eens bij s l te staan. Daar kom je 
tot het besef dat er Ursels talent (in het Ursels) 
ontroerende liedjes schrij  en vertolkt, dat er 
enthousiasme is om voor vrouwen ac viteiten te 
organiseren waar er jammer genoeg te weinig 
respons op komt, dat Ursel echt geen doods dorp is 
en we beginnen op te noemen hoeveel mensen er 
hun deur open stellen om ons te bedienen met een 
glimlach. We hebben dokters, apotheek, kinesisten, 
kappers, schoonheidsspecialisten, bakker, 
beenhouwer,  supermarkt, kraampje met verse 
groenten en fruit, vakman voor metaal werk, 
architect, carrosserie,  garagist, winkel met 
tuingereedschap, diensten om ons te verzekeren, 
verkooppunt voor hondenvoer, a aalpunt voor 

onze pakjes en voor bio groenten, koffie bar , enkele 
restaurants,  barbier, cafés , schrijnwerker, 
keramiste, boeren die het hoofd boven water 
houden, winkel om uw interieur te verfraaien, 
kinderopvang, hobbyclub en tal van verenigingen, 
Drongengoedbos die aan onze achterdeur ligt, 
mooie school met gedreven leerkrachten en ouders 
en vrienden als ondersteuning, rustoord met 
personeel en vrijwilligers om onze ouderen te 
verzorgen, en al wie we vergeten zijn om op te 
noemen. Er is inderdaad reeds veel weg uit Ursel, 
maar wat is er veel om van te houden !  

Bedankt aan iedereen om van Ursel een aangenaam 
en boeiend dorp te blijven maken.               

Anneke 



Wij wensen jullie  
hele warme, liefdevolle feestdagen 
met al het goeds  
voor een gezond en gelukkig nieuwjaar !  
 
 
Altijd welkom in de kleischuur  
voor leuke geschenkjes  
(graag seintje vooraf)  

Vrekkemstraat 86  
B-9910  Ursel 
www.chriskeramiek.be  

 
 
0477 84 22 91 

info@chriskeramiek.be 



The	Summer	of	‘22 

De zomer van 2022 is er toch wel ééntje om te ont-
houden.  Vooreerst voor het prach ge weer en ten 
tweede : we mochten terug ongeremd buiten ko-
men. Het weekend van 10 tot en met 13 juni was 
het Medardus-kermis in Ursel, met een heuse was-
lijst aan ac viteiten : kinderdans, covers, DJ’s, Ur-
selse Classic Tour, Traveling Men, foute party, rom-
melmarkt, aperi efconcert, … te veel om op te 
noemen. De mensen kwamen buiten… eindelijk, na 
ruim 2 jaar wachten op de zomerkermis.  

Op 11 september werden de kraampjes voor “De 
Place den Terter“ van stal gehaald. Menig kunste-
naar zakte af naar ons pi oreske Ursel met hun 
kunstwerken, mooi toch hoe de mensen hun passie 
beleven. 



 

Passie was er ook in de 
hof van de Paster, de 
alom gekende 
“Pastorijfeesten”. Een 
lekkere bbq in organisa-

e van ”Ursel In Zicht” 
met fantas sche optre-
dens van Christophe 
Geuens en band door-
spekt met diverse ar es-

ten die hun beste stem boven haalden. Ook oud 
Urselnaar Wim De Pauw kwam terug naar zijn roots 
met zijn band “Almost Blue”…wees welkom Wim. 
Daarna was het de beurt aan onze legende 
“Pierlala” om de worsten over de enthousiaste me-
nigte te werpen. De reus was van de par j… 

De samenwerking met “Den Tyto” en “Het Pierlala 
comité”  leverde een heus dartstornooi op, georga-
niseerd in de schaduw van de reus… met succes. Er 
waren lekkere oliebollen aan het kraam… van een 
echte kermis gesproken. 

Afsluiter van het evenement waren “The Rusty Zip-
pers”, Ed De Smul en Tom De Poorter gaven terug 
het beste van zichzelf. 

Bedankt aan alle mensen die dit mee helpen orga-

niseren, ik weet het is niet simpel maar het ge-
tuigt hoe een klein dorp toch héél groot kan 
zijn. Op naar de volgende edi e, van de zomer 
2023. 

Chris Piers (Foto’s : EVC) 









Zo’n goede 40 jaar geleden is het allemaal 
begonnen. Op ini a ef van Ludwig De Meyere 
begonnen we met een voorzanggroepje voor de 
zaterdagavondmis. Toen nog voor een volle kerk… 
en dat terwijl er per weekend nog 4 Vieringen 
waren. We waren met een zevental enthousiaste 
zangers die zich wilden ten dienste stellen van de 
liturgie. Ik denk aan Marc De Muynck en zijn vrouw 
Mia, Antoine e De Clercq, ikzelf, mijn pa, Karolien... 
Algauw trok Karolien naar het Lemmensins tuut. En 
s laan begon ze het groepje te dirigeren. Al snel 
sloten meerdere mensen zich aan. We begonnen 
meerstemmige liederen aan te leren, vooral in 
func e van het toenmalige orgelconcert. Vanaf 
toen waren we Koor Magnificat. 
En ja, we organiseerden ook koorfeesten. Telkens 

op en top geslaagde ac viteiten. Meer en meer 
mensen sloten zich bij het koor aan. We planden 
ons eerste Kerstconcert. Het zou een jaarlijkse 
tradi e worden. We leerden steeds mooiere (en 
moeilijkere) liederen aan. En…. hadden steeds meer 
succes! We werden een koor van 50 leden! 
 
We begonnen te werken met solisten en met de 
gebroeders Filip en Kristof Martens voor de 
muzikale begeleiding. En last but not least: het 

Kersconcert met het Gloria van Vivaldi. Naast 
solisten, kwam er een heus orkest aan te pas! We 
zouden 2 uitvoeringen organiseren. We hadden 2 
volle kerken vol enthousiaste mensen!!! 

 
Karolien was echter 
intussen  ziek geworden… 
11 jaar hee  ze gevochten 
tegen de kanker. Tot 5 
maanden voor haar 
overlijden hee  ze 
concerten georganiseerd, 
aangeleerd, gedirigeerd… 
EN haar zus Griet (die 
intussen ook bijna 
afgestudeerd was aan het 
Lemmensins tuut en aan 
de KUL) als haar opvolger 
opgeleid. 
 
Griet nam toen het koor 
over. Intussen had 
Magnificat ook, in Gent, 
enkele opere es gezongen, 
telkens met succes. Griet 
bracht ook het moderne 
genre binnen in Magnificat. 
Ik herinner me enkele 
liederen van Queen die 

prach g vertolkt werden. Elke week kwam Griet 
eerst vanuit Veurne, daarna vanuit Oostduinkerke, 
naar Ursel voor de repe e. 
 
Intussen hadden we ook enkele koorleden verloren 
(door overlijden, verhuis, ouderdom,…). Naast 
Karolien, overleden Leo Lips, Roger Piers, Marietje 
De Keyser, Antoine e De Clercq, Mia Galens,… 
 
Intussen doemde Corona op. Magnificat moest 
noodgedwongen gedurende 2 jaar alle ac viteiten 
staken. We verloren nog een aantal koorleden. 
Magnificat werd te klein om nog succesvolle 
concerten te organiseren.  Griet nam de wijze 
beslissing om te eindigen in schoonheid. 
 
Als s chters van Magnificat zijn Ludwig en ikzelf blij 
en dankbaar voor zoveel muzikale inzet van zoveel 
mensen! 
 
Mia De Meyer 

Magni icat	neemt	afscheid 





Op 21 september hielden we naar jaarlijkse 
gewoonte onze sneukeltocht in Onderdale. Dit jaar 
hadden we echter de wandeling ietwat hertekend 
en helemaal in het teken van ons project “Wonen 
en leven, hoe zien we het woonzorgcentra van de 
toekomst” gezet. 

We hadden een aangepaste wandelroute voorzien 
waarbij op verschillende haltes een ander thema 
werd besproken. Iedereen werd bevraagd rond 
zaken zoals o.a. betekenisvolheid, verbondenheid of 
zelfwaardegevoel. Via verschillende methodieken 
werden de antwoorden bekomen. Aan de Medardus 
school werden er stellingen rond eigen autonomie 
geponeerd waarop iedereen een posi e moest 
innemen. Ter hoogte van het Cardijnplein werd er 
via een spelvorm waarbij de rolstoelbegeleider 
geblinddoekt een hindernisparcours moest afleggen 

bevraagd wat hoop en vertrouwen betekende. Een 
collage met woordenwolken gaf een beeld wat voor 
bewoners, medewerkers en familie belangrijk is om 
een thuisgevoel in het woonzorgcentrum te 
creëren. 

Onder een stralende herfstzon konden we genieten 
van een mooie wandeling met onderweg een natje 
en een droogje.  Alle resultaten worden nu 
gebundeld en zullen de komende periode 
uitgewerkt worden naar concrete ac es of 
aanbevelingen. 

We wensen iedereen te bedanken voor hun inzet 
jdens deze verhelderende namiddag vol nieuwe en 

leuke inzichten. Speciale dank aan Villa Maria, de 
kerkfabriek  en de gemeente Aalter om het ter 
beschikking stellen van hun accommoda e. 

Sneukeltocht	Onderdale 



Toen TV, computers, internet, en smartphones nog 
moesten worden uitgevonden speelde de kerk een 
belangrijke factor in het sociaal leven. Na de mis 
ging men samen al eens een druppelke drinken of 
een kaartje gelegd of een biljartje doen, of deelden 
de dames de laatste nieuwtjes aan de poort van de 
kerk. En zeker zo belangrijk en verbindend was het 
samen zijn en samen zingen jdens de misviering.  

Wellicht had ook ieder gezin inder jd een 
parochieblad. Het hield je grotendeels op de hoogte 
van wat er zich in de parochie (dorp) of ver 
daarbuiten afspeelde : geboren, gedoopt, getrouwd, 
overleden, welke fes viteiten komend waren, waar 
en wie er kwam optreden, hoe verging het de 
missionarissen in het buitenland, welke 
veranderingen vonden er plaats in de kerk, verhalen 
over bedevaartsoorden, heiligen, verenigingen (H. 
Hartbond, Bond der kroostrijke gezinnen, 
Oudstrijdersbond, Mutualiteit , landbouwers 
(zaaigoed, plantgoed…), Boerinnenbond, (V) K.A.J.), 
welke film er gedraaid werd in de parochiezaal, 
kaar ngen, wereldnieuws (aardbevingen, 

overstromingen …),  wegenwerken, bibliotheek, 
herstelling kerk, omhaling voor parochiale werken, 
Guldensporenviering, oorlogsmiserie , 
weggevoerden & krijgsgevangen die terugkeren, 
gesneuvelden, de schade aan het oorlogsvliegveld 
B67, kermissen, een hypno seur die optreedt, kapel 
in de Brugstraat, Drongengoed…  

Kortom : ALLES kwam aan bod…  

Je kan stellen dat de moderne jden de Kerk wel 
degelijk wat in de steek hebben gelaten. Het 
ins tuut Kerk zelf ging op zijn beurt ook niet mee 
met de vele evolu es die we op korte jd hebben 
doorgemaakt.  

Toch voel je dat er nood is aan contacten,  vooral bij 
de oudere bevolking die nauwelijks of nooit op 
smartphone of PC bezig zijn. Ze blijven ook graag op 
de hoogte van wat er zich rondom hen afspeelt, én 
houden toch grotendeels vast aan hun geloof. Dit is 
nog een groot percentage van de bevolking.  

De jeugd die eveneens nog in katholieke 
bewegingen hun weekends, hun vriendschap, hun 
spelen en kampen belee , die hun opa’s en oma’s 
en ouders graag zien, beseffen dat goedheid en 
“naastenliefde” een goede weg is in hun leven. Op 
dit vlak is de kristelijke invloed toch nog van belang, 
zij het in een veel mildere vorm dan in lang 
vervlogen jden. 

De Kerk wil de achterstand inhalen op deze 
moderne jd, maar een stuk te laat. Digitaliseren 
alleen is niet steeds de juiste oplossing. Er moet 
dringend weer gemeenschap gevormd worden, 
niet alleen in het gebouw de kerk, maar onder de 
mensen, met de mensen.  

De jeugd is onze toekomst, daarom is sociale 
omgang belangrijk, ook en vooral rond de 
kerktoren, maar ook wel eens in de kerk !  

Danny Maenhaut 

Onder	de	kerktoren 



Vanaf 1 oktober 2022 is Pastoor-moderator Johan 
de enige ac eve parochiepriester van de parochie 
“Marta en Maria” (groot-Aalter).  

Wie is Pastoor Johan ? 

Ik ben geboren in Gent, waar ik later mijn opleiding 
theologie genoot op het seminarie. Aan de 
Katholieke Universiteit Leuven studeerde ik filosofie. 
Na mijn priesterwijding gaf ik eerst les in Lokeren, 
en ben toen onderpastoor geworden in de O.-L.-
Vrouwparochie van Deinze, later in Ekkergem 
(Gent). Daarna werd ik pastoor in Mijlbeek (Aalst), 
daar kwam Immerzeel bij, om daarna in de 
parochies Ertvelde, Sleidinge, Rieme, Oosteeklo en 
Kluizen aan de slag te gaan. In 2016 werd het 
parochielandschap van het hele bisdom Gent 
hertekend, en ben ik naar Aalter gekomen. Deze 
vele omzwervingen maken dat ik mij niet echt 
vereenzelvig met een bepaalde plek. 

Ik zou mijzelf durven omschrijven als boekenwurm, 
maar ben ik ook lie ebber van kunst en erfgoed. Ik 
hou ook van concerten met ‘oude, dwz. authen eke 
instrumenten’ en van ‘oude vocale 
muziek’ (polyfonie), maar ook wereldmuziek en nu 
en dan wat jazz krijgen mijn aandacht. Een 
sportman ben ik absoluut niet, maar wandelingen 
zijn dan wel weer aan mij besteed.  

Wat is Uw visie als pastoor op de toekomst ? 

Momenteel zijn we gestart op vraag van de Vlaamse 
overheid en ook het bisdom met het opstellen van 
een nieuw en goed onderbouwd kerkenplan : Er zijn 
allereerst drie pastorale vragen: 

1) Wat is de pastorale werking vandaag,  hoe zien 
we de toekomst, en wat is onze missie? 

2) Welke ac viteiten horen daar bij? 

3) Welke infrastructuur is daartoe nodig?  

Het resultaat van dat pastorale luik moet aangevuld 

worden met een bredere maatschappelijke 
inkadering en met verantwoording rond de toestand 
van de kerkgebouwen.  

Dit zou moeten klaar zijn tegen eind 2024. Zes 
maand na de start van de nieuwe gemeentelijke 
bestuursploeg moet het kerkenbeleidsplan klaar zijn 
en uitgevoerd worden. Momenteel zijn er acht 
kerken in groot-Aalter en dat is heel veel voor het 
aantal gelovigen. 

We moeten immers vaststellen dat de maatschappij 
t.o.v. vroeger veranderd is, en dat hee  
vanzelfsprekend gevolgen, ook voor de werking van 
parochies.  We kijken aan tegen een alsmaar groter 
wordend aanbod qua jdsbesteding, informa e, en 
entertainment. Daardoor wordt het moeilijker om 
als zingevingspla orm voet aan de grond te krijgen. 
Een boodschap hoort vandaag in wel erg hapklare 
brokjes te worden geserveerd om niet meteen 
genegeerd te worden. Daarnaast is er het 
vooroordeel dat we niet meer bij de jd zijn, oud, 
a ands, niet relevant… Men stelt soms dat we “last 
hebben van de tradi e” (waar ik het absoluut niet 
mee eens ben).  

Mensen strijken ergens neer om te wonen, maar 
gaan veelal ergens anders werken. Hun sociaal 
netwerk bouwt slechts langzaam op, zeker als er 
geen kinderen naar de plaatselijke school gaan. Een 
lokale hobby of sport kan al eens helpen, maar dat is 
niet al jd het geval. Door dit alles verdwijnt de 
sociale cohesie s laan uit het straatbeeld van zowel 
kleine als grote woonkernen. De verbindende kracht 
van de kerk is in deze context sterk verminderd. 

Deze maatschappelijke evolu e is vanzelfsprekend 
niet gemakkelijk om te aanvaarden voor de geboren
-en-getogen inwoners, die het allemaal hebben 
meegemaakt. Maar toch moeten we hier onze kop 
niet voor in het zand steken, en durven nadenken 
over een naar de toekomst gerichte aanpak.     (MT) 

Pastoor	Johan 







Drongengoed	in	Beeld	:	herfst	2022 
Foto’s : Piet Dendooven en Myriam Van Haverbeke 





Het	militaire	vliegveld	van	Ursel 
Het Militair Provincie Commando Oost-Vlaanderen 
beheert het militaire vliegveld in Ursel. Jaarlijks 
worden er meerdere ac viteiten georganiseerd. 
Naast de militaire oefeningen worden er concessies 
verleend aan niet-militaire organisa es, zoals       
bijvoorbeeld voor jeugdkampen of burgerlucht-
vaart. Het vliegveld fungeert in de eerste plaats als 
een trainingsomgeving voor alle eenheden van het     
Belgische Leger. Het is daarnaast ook een ac ef         
reservevliegveld voor Defensie.  

Daarnaast zijn er tal van concessies toegekend aan 
civiele gebruikers.  

Zo maakt de meest bekende, de vliegclub Ursel, ge-
bruik van de landingsbaan voor haar vliegac viteiten 
van vrijdag- tot zondagnamiddag.  

Tijdens de weekdagen biedt het militaire domein 
dan weer unieke trainingsmogelijkheden voor poli-

ediensten, rijscholen, wielerscholen, …. 

 

Jeugdbewegingen kunnen, mits een goedgekeurde aanvraag, jdens de schoolvakan es hun kampen or-
ganiseren op het terrein. Ze krijgen daarvoor een afgebakende zone toegewezen. Hier vinden jongeren 
een unieke uitvalsbasis om in de natuur te ravo en in en rond de kampomgeving. 

Zoals u ongetwijfeld kon merken, vinden er mo-
menteel geregeld militaire oefeningen plaats. Dat is 
onder andere een gevolg van de inhaalbeweging na 
corona die nodig is om het opera onele peil van 
onze eenheden op peil te houden. Zo hield het Ba-
taljon Genie er bijvoorbeeld een eerste grootschali-
ge oefening van 3 tot 14 oktober. Vanop het mili-
taire vliegveld coördineerde men de oefening die in 
Oost- en West-Vlaanderen plaatsvond. Het 
hoofddoel van deze training beoogde de reac e op 
terroris sche ac es en de bestrijding ervan. Ruim 
130 militairen namen hieraan deel. In een regio 
rond Maldegem en Eeklo werden er incidenten gecreëerd waarop de militairen moesten reageren met 
hun knowhow.  

Dergelijke oefeningen zullen in de toekomst frequenter voorkomen. Daarbij zal er steeds gestreefd 
worden om de hinder voor de bevolking en de omgeving minimaal te houden. Defensie informeert uw 
gemeente en hun lokale poli ediensten over elke militaire passage, oefening of hinder zodat zij u, als be-
woner, gerust kunnen stellen. 



Tradi oneel organiseert het militair commando ‘De 
Vrijheid In Zicht’ (DVIZ) in september. Het DIVZ-
evenement, dat telkens op de tweede dinsdag van 
de maand september doorgaat, is uitgegroeid tot 
een spor ef gebeuren waar wandelaars, fietsers, 
MTB-ers en bikers kunnen genieten van talrijke 
feilloos uitges ppelde routes in en rond het 
prach ge natuurgebied ‘Drongengoed’. De start- en 
aankomst van DIVZ ligt op het vliegveld. De edi e 
van 2023 gaat door op 12 september. 

De opbrengst daarvan wordt geschonken aan enkele 
sociale ac viteiten in de regio. Enkele voorbeelden 
daarvan zijn: De Vierklaver, Menas, De Geknipte Kat, 
KFC Sparta Petegem De Driesjes, Ebergiste, Streek-
fonds Oost-Vlaanderen en nog vele anderen. Meer 
info kan u vinden op onze website www.dviz.be.  

 

Het militair vliegveld ligt in het natuurdomein ‘Drongengoed’ waar wandelaars en fietsers volop van de 
fauna en flora genieten. Weliswaar moet men er zich terdege van bewust zijn dat dit nog steeds een ac ef 
militair vliegveld is. Dit betekent dat niet alle delen van dit domein toegankelijk zijn voor het publiek.  

Regelma g stellen wij vast dat er zich personen op het vliegveld bevinden, wat een erns g veiligheidsrisi-
co inhoudt. Stel u maar eens voor dat één van onze vliegtuigen een voorzorgslanding moet maken en 
daarbij gehinderd wordt door wandelaars of fietsers met gevaar voor ieders veiligheid. Te vermijden dus !  

Het blij  een ac ef militair domein. 



Vliegclub Ursel hee  een eigen vloot en die bestaat 
uit 3 soorten vliegtuigen. Vooreerst is er de PPL 
vloot dat gebaseerd is op Piper PA28 vliegtuigen. Er 
is dan ook nog een kleine tak met twee lichtere LSA 
PPL vliegtuigen van het type Evektor Sportstar. En 
dan is er nog een afdeling met de le erlijk lichtste 
vliegtuigen, de zogenoemde ULM’s of ‘Ultra Licht 
Motorluchtvaartuig’. En de laatste afdeling hee  
een nieuwste vliegtuig mogen verwelkomen! 

We hebben lang uitgekeken naar onze nagelnieuwe 
ULM, een FK9  MkVI, met registra e OO-I30 (India – 
Three – Zero) die recent de VCU vloot kwam 
vervoegen. Méér dan anderhalf jaar na de bestelling 
(een beetje geplaagd door Corona en vertragingen 
in de produc e) is hij er eindelijk. Het is een 
ultramoderne ULM met ‘Garmin glass cockpit’ en 
talrijke features. 

Op zaterdag 19 november werd de OO-I30 plech g 
gedoopt met Champagne door ‘peter’ Kolonel Jo 
Heylens en ‘meter’ Anja Caels. 

Een	paar	nieuwe	vleugels	boven	Ursel 

We wensen u in naam van alle leden van  

Vliegclub Ursel  

een mooi eindejaar toe en vooral  

een gezond en gelukkig 2023 ! 



Het Drongengoed kent een grote rijkdom aan 
paddenstoelen, schimmels en zwammen. Afgelopen 
herfst kon je weer paddenstoelen vinden met de 
meest uiteenlopende geuren, kleuren en vormen. 
Velen hebben ronkende of grappige namen zoals 
kabouterwasplaat1, papegaaizwammetje2,  
roodporiehoutzwam3, prachtvlamhoed4, 
verblekende knotszwam, vals judasoor, 
spekzwoerdzwam, spitse vlekplaat, blauwe 
kaaszwam5, sombere honingzwam6,…  

Dood hout  

Aan het a raakproces van dood hout komen heel 
wat zwammensoorten te pas. Sommige zijn vrij 
algemeen en vind je vooral op vers dood hout. 
Andere verschijnen pas als dat hout al vele jaren ligt 
weg te ro en. Daarom ligt er in het 
Drongengoedbos ook veel dood hout, soms ook 
dikke boomstammen.  

Voedselarme graslanden  

Andere exemplaren groeien op graslanden of in 
bermen. De ecologische meest waardevolle soorten 
bevinden zich in de groep van de ‘wasplaten’. Dit is 
een groep paddenstoelen die groeit op voedselarme 
graslanden. In het Drongengoed bevinden die zich 
onder andere op het militaire domein, langs de 
startbanen (die overigens niet toegankelijk zijn). Die 
plekken zijn erg weinig bemest in het verleden. En 
ook nu worden die graslanden verder beheerd om 
ze schraler te maken.   

 

Populierenmelkzwam7  

De populierenmelkzwammen zijn één van de 
grootste uit ons paddenstoelenrijk. De wi ge en 
kleverige hoeden die later lichtroze vlekken 
vertonen, halen makkelijk de omvang van een 
soepbord! Ze verschijnen met meerdere 
exemplaren samen, in clusters of kringen in de 
buurt van populierensoorten. Deze paddenstoel 
verkiest dan weer kleiach ge gronden maar groeit 
ook in de duinen bij kruipwilg. Ook hier in het 
Drongengoed kan je hem tegenkomen. Bij 
beschadiging komt rijkelijk wit melksap vrij, vandaar 
ook zijn naam.  

Paddenstoeleninventarisa e  

Jaarlijks worden de paddenstoelen op het niet voor 
publiek toegankelijke vliegveld van Ursel in kaart 
gebracht. Eentje dat we daar aantreffen is de gi ige 
weidetrechterzwam8. Wie goed kijkt ziet onder de 
hoed van deze zwam nog twee kleinere 
vruchtlichaampjes. Die zijn van de rupsendoder9, dit 
is een zakjeszwam die parasiteert op de poppen van 
nachtvlinder. De rupsen worden geïnfecteerd door 
het eten van met sporen besme e plantendelen. Bij 
de verpopping in de grond groeit de paddenstoel in 
en om de pop heen en doodt deze. De oranje ietwat 
wra ge knotsvormige vruchtlichamen zijn amper 

een paar cm groot en komen 
tevoorschijn in de herfst. Wat kan 
de natuur toch boeiend maar ook 
wreed zijn...  

(foto’s : Hans Vansteenbruggen) 

www.natuurenbos.be/drongengoed  

Paddenstoelen	troef	in	het	Drongengoed 
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Activiteitenkalender 2022-2023 – Vzw VRIENDEN van het DRONGENGOED 
 

dag locatie Van/tot Foto / doc Aanbod 

Elke 
zaterdag 

en zondag 

Toeristisch infopunt 
DRONGENGOEDHOEVE 

13.30-17.30 

 

TOERISTISCHE  
STREEKINFORMATIE 

Vrijstaande  
multifunctionele schuur  

+  
tentoonstellingsruimte  

in de schuur van de 
DRONGENGOEDHOEVE 

 

PERMANENTE TENTOONSTELLING 
‘Het Geheim van de Cuesta’ 

(geologische en archeologische 
streekgeschiedenis) 

 

PERMANENTE TENTOONSTELLING 
‘Abt de Stoop achterna’  
(de ontginningsgeschiedenis  
van de  Drongengoedhoeve) 

 

PERMANENTE TENTOONSTELLING 
 ‘Merkwaardige dames’ 

(2 belangrijke historische figuren  
die het Maldegemveld schonken…) 

Elke 
donderdag 

én 
zaterdag 

CUESTA 13.30-17.30 

 

KERAMIEKDEMONSTRATIES 

di 
20221213 

Bakhuisje 
Drongengoedhoeve 

(Volzet!) 
14.00-16.00 

 

CUESTA-workshop  
FOTOANALYSE 

Myriam Verheecke, thema ‘Vogels’  

 
di 

20230110 
 

 

CUESTA-workshop FOTOANALYSE 
Martine Hautekeete, thema 

‘Winterkracht’  
 

di 
20230214 

 
di 

20230314 

 

CUESTA-workshop FOTOANALYSE 
Jacques De Craene, thema ‘Water’  di 

20230411 

di 
20230509 

 

CUESTA-workshop FOTOANALYSE 
Hugo Vermeren, thema ‘Bermsafari’  

za 
20230506 

zo 
20230507 

Cuesta-  
keramiekatelier 

13.30-17.30 

 

Atelier in Beeld,  
open keramiekatelier 

Za 
20230513 

Hoogstamboomgaard 
Drongengoedhoeve 

NM 

 

Schaapscheerdag voor onze 
Suffolkschapen  

(Lionel Goossens en z’n team): 

di 
20230613 

Bakhuisje 
Drongengoedhoeve 

(Volzet!) 
14.00-16.00 

 

CUESTA-workshop 
FOTOANALYSE 

Hugo Vermeren, thema ‘bermsafari’ 

 



De	kruidentuin 

Een	trekpleister	op	de	Drongengoedhoeve 

Hoe het allemaal begon… 

In 2005 is de kruidentuin ontstaan uit een ontwerp 
van het architecten- en studieburo Rudi Coopman 
BVBA te Gent. Het jaar nadien is er een 
samenwerkingsovereenkomst ontstaan tussen de 
gemeente Knesselare en de toenmalige eigenaars 
van het Drongengoed in het kader van het Europees 
Interreg IIIa-project ‘bezoekerscentra op het 
pla eland’ met een landschapsinfocentum op de 
Drongengoedhoeve als gevolg. Een onderdeel 
daarvan was de aanleg van de kruidentuin.  Vanaf 
2008 werd aan Eric Blondia gevraagd om in te staan 
voor het onderhoud en controle van de kruidentuin. 
Eric was vanaf dan de grote bezieler om de 

kruidentuin up to date te houden tot een aantal jaar 
terug. Van 2012 tem 2016 kreeg Eric steun van Leen 
Ricour (herderin) en Netelvuur BVBA te Oostwinkel. 
Na verloop van jd viel de steun weg, waardoor Eric 
er terug alleen voor stond. In 2017 is een 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
Knesselare ontstaan inzake onderhoud van de 
kruidentuin. De tand des jd begon ook Eric parten 
te spelen en moest er gezocht worden naar andere 
oplossingen. Er kwam een opstart van de eerste 
vrijwilligers, waar Eric Blondia en Walter Roos zich 
engageerden om om de 14 dagen in het onderhoud 
te voorzien. Ook dat was op termijn niet houdbaar. 
In 2021 is men dan geleidelijk aan overgegaan tot de 
oprich ng van een groep vrijwilligers onder de 
noemer “De Groene vingers”. Het is deze groep 
vrijwilligers die heden ten dage ten volle ac ef zijn 
om in het onderhoud van de kruidentuin te 
voorzien. 

De Groene vingers….  

Ineens vielen alle puzzelstukjes in elkaar en hee  
een groep van een 10-tal mensen zich geëngageerd 
om de kruidentuin te onderhouden. Deze 
vrijwilligers werden opgedeeld in een vij al groepen 
die elk instonden voor het onderhoud van een zone. 
Van maart tem eind oktober komen deze mensen, 
a ankelijk van de weersomstandigheden, wekelijks 
samen.  Iedere week wordt een bepaald kader 
geschapen, waarin de nodige werkzaamheden 
gebeuren, a ankelijk van het seizoen.Daar het 
onderhoud door omstandigheden de laatste jaren 
wat achterwege was gebleven, was er in eerste 
instan e heel veel werk om de overblijvende 
kruiden te vrijwaren. Daarom werd er beslist om in 
de meeste percelen over te gaan tot het scheuren 
van iedere plant binnen het perceel, waar het 
onkruid (grassen, zevenblad, heermoes, penen, 
zuringklaver, kleine veldkers enz…. ) van de 
oorspronkelijke kruiden werd gescheiden. De 
kruiden werden dan terug op hun plaats gezet. 
Uiteraard waren heel wat kruiden verloren gegaan 
die we het jaar erop opnieuw hebben moeten 
introduceren. 

Van buxusmot tot reeën… 

Een acuut probleem dat opdook was de Buxusmot. 
Al onze percelen zijn afgebakend met buxusplanten, 
waaraan de rupsen van dit “mooie” nachtvlindertje 
zich tegoed doen. Daar we uit ecologische 
overwegingen geen bestrijdingsmiddelen willen 
gebruiken, is er gezocht naar andere mogelijkheden 
om deze plaag in te dijken.  



In de eerste plaats hebben we buxusmotvallen 
voorzien. Dit is een hormonenval waar de cyclus van 
de nachtvlinder verstoord wordt (mannetjes komen 
in de val terecht), zodat er geen copula e kan plaats 
vinden. Een belangrijk gegeven is ook om op jd (bij 
de eerste genera e van de vlinder) de buxushagen 
rela ef kort te scheren. De vrouwelijke 
buxusmo en zullen de eitjes afze en op het 
uiteinde van de lange scheuten. Indien we door het 
scheren van de haag de scheuten korter maken, is 
er minder eileg mogelijk. Uiteindelijk hebben we 
rond de kruidentuin heel wat nestkastjes gehangen 
voor insectenetende vogels, zoals pimpelmees, 
koolmees, ringmussen, boomklever enz… . Dit was 
een groot succes, daar alle nestkastjes bewoond 
werden met verschillende legsels. Dit had voor 
gevolg dat heel wat van de bewoners hun voedsel in 
de dichte omgeving gingen zoeken, met name 
tussen de buxushagen waar nog wel wat rupsen te 
vinden waren. Dit alles hee  er voor gezorgd dat 
we, ondanks de droogte die de buxusplanten ook 
moesten overwinnen, toch een duidelijk herstel 

hebben gezien van deze planten. Niet alleen de 
buxusplanten vormen een lekkernij voor de kleine 
dierenwereld, maar ook onze sappige kruiden zelf. 
Sommige van deze kruiden vormen een waar 
feestmaal voor bezoekende reeën. Om dit probleem 
aan te pakken werken we met schapenwol. Dit 
verdelen we her en der binnen de percelen. De 
overheersende geur van de schapenwol zorgt er 
voor dat de reeën geen zin meer hebben om onze 
kruiden aan te vallen. 

Verwezenlijkingen… van compoststraat tot 
educa eve naambordjes 

Naast het onderhoud was het belangrijk om de tuin 
een meer educa eve waarde te geven. In de loop 
van 2022 hee  de kruidentuin een ware 
metamorfose ondergaan. In de buitenrand zijn er 
bodembedekkers aangeplant, bessenstruiken en 
insectenminnende kruiden en heesters. In de 
percelen zijn de lege plaatsen ingevuld met kruiden 
die er oorspronkelijk stonden of nieuw zijn 
aangevuld. Dit door inzaai of door aankoop van 
nieuwe kruiden. Er is gezocht naar 
samenwerkingsverbanden tussen kruidentuinen uit 
onze omgeving. Zo hebben we een samenwerking 
met de kruidentuin van Bulskampveld te Beernem, 
de Biezentuin te Eede (Nederland) en een aantal 
bedrijven waar kruiden kunnen worden uitgewisseld 
of aangescha . In het najaar wordt er heel wat werk 
verzet om het afgestorven organisch materiaal en 
bladafval tussen de paden te verwijderen. Daarom 
hebben we meer compostbakken geplaatst, waaruit 
een heuse compoststraat is ontstaan. Al het 
groenafval wordt na het verkrijgen van stabiele 
compost opnieuw gebruikt als voedsel voor onze 
kruiden. Tevens zorgt deze aangebrachte compost 
voor betere verkruimeling van de grond, meer 
bodemleven, meer natuurlijke voedingsstoffen en 
betere vochthuishouding wat met deze droge 
perioden heel belangrijk is voor de kruiden. Ook zijn 
een paar bakken geplaatst waar in het voorjaar 
uitzaai kan gebeuren van deze kruiden die we 
opnieuw willen introduceren. Daar het de bedoeling 
was om de kruidentuin ook een educa eve waarde 
te geven, hebben we bij ieder kruid nieuwe 
naambordjes geplaatst. Hier wordt de 
wetenschappelijke naam, de Nederlandse naam en 
de familie vermeld. De bezoekers kunnen dan via 
deze namen, gemakkelijk de achtergrond van deze 
planten terugvinden op verschillende sites via hun 
smartphone. Als blikvanger is er centraal in de 
kruidentuin een zonnewijzer geplaatst die bij de 
vele bezoeken bij heel wat mensen in smaak valt. 



Toekomst… 

De kruidentuin hee  de laatste 2 jaar een totaal 
ander aanzien gekregen. Momenteel zijn we bezig 
om binnen de percelen de betonnen tegels te 
vervangen door houtsnippers met a oording. Dit 
zorgt er niet alleen voor dat percelen nog 
onderhoudsvriendelijker worden, maar ook 
natuurlijker ogen voor het publiek. Volgend seizoen 
staat de update van het kleine vijvertje op het 
programma. Het is de bedoeling dat ook dit 
uitgebouwd wordt met een sterk ecologische 
waarde. Hier moeten waterplanten zorgen voor het 
ecologische evenwicht van het water. Daardoor 
zullen heel wat amfibieën, libellen, waterjuffers en 
andere insecten er zich thuis voelen. 

Vele bezoekers…  

Uiteraard vertaalt dit alles zich in de vele bezoekers 
die in de loop van het jaar zowel in de week, als in 
het weekend de tuin leerden ontdekken. Bij 
bevraging naar hun herkomst, stellen we vast dat 
het niet alleen bezoekers zijn uit de regio, maar vaak 
mensen (vooral in het weekend) die van over heel 
Vlaanderen en zelfs daarbuiten de tuin komen 
bezoeken. We kunnen stellen dat de kruidentuin 
een ware trekpleister is voor de Drongengoedhoeve 
en de regio in het algemeen. Daarom is het 
belangrijk om dit project te blijven steunen, 
zodat de toekomst van de kruidentuin 
verzekerd blij . Dankzij de VZW Vrienden van 
het Drongengoed, samen met de eigenaar, de 

gemeente Aalter, een aantal sponsors en niet in het 
minst de Groene vingers, kunnen we dit mooie 
project blijven uitbouwen. Dit alles met de 
bedoeling om de bezoekers zowel voor wat betre  
soortenrijkdom (momenteel zijn er een 180 soorten 
planten te bewonderen) en educa eve waarde de 
nodige know how te geven.  

Tot slot.. 

Momenteel zijn een 10-tal vrijwilligers ac ef in de 
tuin die op geregelde jds ppen in het onderhoud 
en de uitbouw van de kruidentuin voorzien. Echter 
is het zo dat een aantal van deze mensen niet meer 
van de jongsten zijn. Daarom is onze droom/wens 
voor komend seizoen om nieuwe mensen warm te 
maken om op vrijwillige basis een handje te helpen 
in de tuin. De drempel om aan te sluiten ligt niet zo 
hoog. Je hoe  niet zoveel kennis te hebben van de 
planten , wel een posi eve ingesteldheid en een 
beetje voeling met een tuin zijn ruim voldoende. 
Dan kom je terecht is een zeer leuke groep waar 
samenwerken onze leuze is. 

Mocht je interesse hebben, kan je al jd terecht bij 
Hugo Vermeren (Voorzi er VZW Vrienden van het 
Drongengoed: HugoVermeren@outlook.be) en/of 
Marc Van Opstaele (marc.vanopstaele@telenet.be) 

 

Voor de VZW Vrienden van het Drongengoed,  

Marc Van Opstaele 

 

De	kruidentuin	(vervolg) 



Het Keigatbos : het mooie wandelgebied op een 
spreekwoordelijke steenworp van het centrum van 
Ursel. Dit Keigatbos beperkt zich niet tot de bossen 
rond het bekende veldkruis en het 
boerenparlement, maar strekt zich over een 
aanzienlijk oppervlak uit tussen de kernen van Ursel, 
Zomergem en Oostwinkel. Rond de bestaande 
boskernen is een rela ef grote zone planologisch 
bestemd als natuurgebied, waar bosherstel en 
bosuitbreiding centraal staan. Dit is onder meer het 
geval een gebied ten noorden van de Gentweg, de 
baan van Ursel naar Zomergem. Op vandaag 
bevinden zich hier al heel wat bospercelen, 
afgewisseld met open velden in landbouwgebruik. 

Vorig jaar kon Natuurpunt hier een stuk grond van 
bijna één hectare groot aankopen, met de duidelijke 
ambi e om bos aan te planten en het Keigatbos op 
die manier wat groter te maken. In totaal hee  
Natuurpunt hierdoor meer dan 30 hectare in bezit 
in het Keigatbos: gronden waar we de 
natuurwaarden op een duurzame manier willen 
versterken, maar waar we ook de mens een plekje 
willen geven.  

Zo gezegd, zo gedaan, en op zaterdag 26 en zondag 
27 november staken een aantal lokale vrijwilligers 
de handen uit de mouwen. Het werk beperkte zich 
niet tot het aanplanten van meer dan 2.000 stekjes, 
maar hield ook in dat we het hele perceel 

omheinden met een schapendraad van 1m80 hoog. 
Esthe sch zijn we hier zelf geen fan van, maar 
recente ervaring leert dat dit de enige manier is om 
het jonge plantgoed te beschermen tegen vraat van 
reeën en damherten. Maar geen nood, eens de 
boompjes goed geworteld en gegroeid, wordt de 
draad weer verwijderd. 

Het enige dat we nu nog moeten doen is wachten. 
Wachten tot de bomen groeien en hun stam dik 
genoeg is om een zwarte specht of een bosuil te 
dragen, tot de kruin breed genoeg is om de 
voorjaarsbloemen aan te ze en tot bloei, tot de 
bladeren een golf van zuurstof in de lucht stuwen. 
Zeker weten dat onze kinderen en kleinkinderen 
nog eens aan ons gaan denken, wanneer ze door dit 
mooie bos wandelen…  

Het	Keigatbos	wordt	weer	wat	groter… 



Gezonde lokale voeding 
‘T Schaaphof werd in 2017 een bioboerderij. Sofie 
en Heleen bliezen de boerderij nieuw leven in. Vijf 
jaar later zijn er vier boerinnen aan het werk, en 
werd ‘t Schaaphof een coöpera e. “Samen met 
onze coöperanten werken wij aan lokale gezonde 
voedselproduc e, met zorg voor mens en milieu. 
Biologisch telen is voor ons een eviden e, en 
daarbovenop ze en we ook in op hagen, 
houtkanten, bomen en andere meerjarige 
gewassen. Zo streven we naar een biodivers, 
veerkrach g en mooi pla eland.” 

Ook de sociale rol van een boerderij komt hier weer 
naar boven. ‘t Schaaphof is een open plek, een 
boerderij waar mensen samenkomen en waar 
kinderen spelen en leren. Er is een ruim aanbod aan 
workshops voor lagere scholen en volwassenen. De 
samenwerking met Aalterna ef illustreert hoe ook 
inclusie een plaats hee  op een boerderij. “Elke 
week stellen de jongeren van Aalterna ef pakke en 

samen op ons depot in 
Aalter. Wat voor hen een 
nu ge dagbesteding is, is 
voor ons een grote hulp.” 

 

 

Zelfpluk en pakke en 
“We kiezen er bewust voor om te telen voor de 
korte keten, zo vermijden we voedselkilometers en 
staan we dicht bij de klant.” Die klanten komen vaak 
zelfs tot op het veld. Met een zelfoogstabonnement 
kom je een jaar lang op ‘t Schaaphof groenten 
oogsten. Wie verder woont of minder jd hee  kan 
kiezen voor een pakket. Heleen legt uit: “Maandag 
oogsten we op ons veld en dinsdag stellen we de 
pakke en samen in de stal. Enkele groenten kopen 
we aan van andere boeren zodat er voldoende 
varia e in de pakke en zit. Sinds vorig jaar maken 
we 150 pakke en die op één van onze 6 depots 
worden aangeboden.” 

Ursel 
In Ursel star e recent een 7e depot. Bij B&B De 
Hostelier in de Hekelstraat waren ze meteen 
enthousiast om een a aalpunt aan te bieden. Zelf 
vinden ze het een eenvoudige manier om in Ursel 
lokale en biologische groenten op het menu te 
ze en. Het helpt om seizoensgebonden te koken én 
je krijgt er telkens ps bij om met de groenten aan 
de slag te gaan. Lokaal, biologisch, met liefde 
geteeld, en geleverd op een boogscheut bij je thuis. 
Niets dan voordelen toch? ;-) 

‘t	Schaaphof	komt	naar	Ursel 

We starten in Ursel met tweewekelijkse pakke en (in de even weken)  

groenten of fruit.  

Overtuigd? Schrijf je in via de website www.tschaaphof.be  

Vragen? Ik help je graag verder: heleen@tschaaphof.be 

‘t Schaaphof in Landegem hee  een lange geschiedenis van familiale landbouw. De 
boerderij stamt uit 1834, en bijna twee eeuwen later ademt het erf nog al jd landbouw. 
Vier boerinnen telen op evenveel hectare een grote variëteit aan biologische groenten. 



 



Emmy De Graeve 



“informatie	voor	en	door	alle	urselnaren”	
blijft	bestaan 

Het ini a ef “Informa e voor en door alle Urselnaren” bestaat 2,5 jaar : 

· www.gezijtvanaalter.be (blog-site die door iedereen van Aalter mag worden gebruikt) 

· de facebookgroep Ge Zijt Van Ursel (nieuws van ‘nu’, zeer actueel) 

· de facebookgroep Ursel Van Toen (informa e over ‘toen’) 

· 6 edi es van de fysieke GeZijtVanUrsel-krant 

Het werd dan ook dringend jd om met een zo breed mogelijke groep even samen te komen, en te beslis-
sen of en hoe het verder moet. Op zaterdag 22 oktober 2022 kwamen 19 Urselnaren bijeen. Op het pro-
gramma stond niet alleen een stuk(je) Oekraïense taart, maar ook de in groep te nemen beslissing om al 
dan niet verder te gaan met de fysieke GeZijtVanUrsel-krant.  

Slecht 82 gezinnen abonneerden zich, wat niet eens voldoende is om meer dan 1 edi e te drukken… Hee  
een fysiek krantje nog wel toegevoegde waarde ? Moet er iets worden bijgestuurd naar inhoud, formaat, 
frequen e, … ? De werking met abonnees is daarenboven tegenstrijdig met het idee ‘voor alle 
Urselnaren’. Het gros van de coördina e en uitwerking ligt in handen van 1 persoon, wat niet strookt met 
het idee ‘door iedereen’.  

Enkele anonieme sponsors zijn bereid om een aanzienlijk deel van de kosten op zich te nemen voor de 
volgende 4 edi es. Dit maakt het alvast financieel mogelijk om nog een jaar verder te doen. En die jd 
kan eventueel gebruikt worden om ons voor te bereiden op eind volgend jaar. 

Het opzet was om zich in kleine groepjes ge-
durende 3 sessies van 15 minuten te beraden 
over de volgende thema’s : 

1) Wat is de meest ideale inhoud van de krant, 
om zoveel mogelijk Urselnaren aan te spreken ? 

2) Hoe kunnen we de bijhorende werkzaamheden 
op maal organiseren ? Het idee daarbij is “als 
ewk een s kske doen, es t wirk rap gedoan”, 
zoals dat reeds gebeurt bij het verdelen van de 
krant (de GazeddeDroars doen elk de verdeling in 
hun eigen straatje) 

3) Hoe kunnen we voldoende centen bij elkaar 
krijgen om de bijhorende kosten (bijv. drukwerk) 
te kunnen blijven dragen in de toekomst ?  

Na deze sessies werden de resultaten aan de vol-
tallige groep voorgesteld en werd na enig overleg 
unaniem beslist om  

zeker nog een jaar verder te gaan !!  



De eerstvolgende edi e (december) zal via de bestaande manier van werken worden gerealiseerd. Vanaf 
maart wordt naar een meer par cipa eve organisa evorm uitgekeken. 

Hierna volgt een thema sche opsomming van de ideeën die naar boven kwamen jdens de brainstorm-
sessies. Deze puntjes moeten nog verder worden verfijnd in latere besprekingen, maar geven alvast enige 
rich ng voor het vervolg van dit GeZijtVanUrsel-avontuur !!  

 

Dank aan iedereen die hier welwillend hee  aan meegewerkt 

Financiën :  Zo’n krantje zou eigenlijk door een overheid moeten 
omarmd worden // Waarom is er geen samenwerking/
samensmel ng tussen GeZijtVanUrsel en Ursel Bovenal ? // De 
gedragenheid voor deze krant bij de Urselnaar in kaart brengen, 
via deur-aan-deur bevragingen, of (posi eve) pe es, of standje 
op nieuwjaarsrecep e, kermis, plas-den-terter, etc. Aan de hand 
van het bekomen resultaat naar besturen/ organisa es/
verenigingen/instan es stappen voor financiële steun of samen-
werking. // Misschien enkele heel specifieke evenementen, 
zoals voorstelling of film rond de geschiedenis van Ursel in de 
Katerhoek (met inkomgeld), of benefietconcertjes // Geen pan-
nenkoekenslag, tombola, of dergelijke geldwervende ac es 
meer, want die zijn er al genoeg. 

Inhoud : Drongengoed, maar dan ook alles wat zich daar afspeelt !! // Wat lee  er in het dorp, ac vi-
teitenkalender // Nieuwe inwoners, nieuwe handelaars, … // Niet te veel poli ek gericht // Historiek van 
Ursel // Rubriek voor jongeren&jeugd // Personalia (geboortes, huwelijken, jubilees, overlijdens) // Even-
tueel telkens een fun-factor voorzien (al dan niet door de verenigingen te organiseren) // Magazine-
formaat is beter dan het krant-formaat // Meer aandacht naar layout en visuele aantrekkelijkheid, blad-
spiegel – duidelijker herkenbaar zijn tov Taptoe, nog meer eigenheid ontwikkelen, etc // Beperk reclame 
(zo’n blaadjes zijn er al genoeg), maximaal 25% // Timing goed afstemmen met verenigingen en 
evenementen // Urselnaren aanspreken deur-aan-deur en/of op evenementen (zie ook hierboven), en 
horen wat men interessant vind; ideeënbus // S muleren  groeps-gevoel ‘We zijn allemaal Urselnaren’ 

Organisa e :  Danny M wil meehelpen 
bij het beheer van de facebook-
groepen // Een aanspreekpunt of 
verantwoordelijke per straat, bijvoor-
beeld door een grotere rol voor de 
GazeddeDroars // Proberen naar een 
centrale redac e te gaan met 4 a 5 
personen (eventueel dynamisch 
samen te stellen per edi e) // Samen-
werken met zoveel mogelijk actoren 
die dat willen (“zo’n klein dorp, dat 
moet toch kunnen !”), e.g. ook 
kinderen laten meedenken 
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Welke onderwerpen of thema’s vind je interessant, of ontbreken nog ? 

Wie steekt iets in elkaar wat leuk is voor kinderen ? 

O          ... 

Welk onderwerp kan de Urselse jongere boeien ? 

Als iedereen een stukje bijdraagt wat in diens mogelijkheid ligt… 

Wie wil en kan met grafische vormgeving bijspringen ?  

Al was het maar om even met raad en daad bij te springen... 

Wie wil er helpen, al is het maar voor 1 edi e, maar weet nog niet goed waarmee ? 

Welk weetje lijkt je 
interessant om met de 
Urselnaren te delen ? 

...         !! 
  4     -  

Goed doel 

Evenementen  

Geboortes, huwelijken,  

jubilees, overlijdens, verhuis, …  

Wie hee  cartoon-
vaardigheden, en wil die 
beschikbaar stellen ? 

Help je mee de krantjes te 
bezorgen in jouw straat ? 

Welke vereniging 
ontbreekt nog ? Help je 
mee ze iets aan alle 
Urselnaren te vertellen ? 

thienpont.mark@gmail.com 

Welk oud verhaal 
zou eens aan bod 
mogen komen ? 


