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Emmy De Graeve 



3 Inleiding 

Beste medebewoner van Ursel, 
 

In juni 2020 jaar gingen we van start met de facebook-groepen  

“Ge Zijt Van Ursel Als…”  

“Ursel Van Toen”. 

Ondertussen wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt. Soms voor heel prak-
sche problemen als “ik ben mijn poes kwijt !!” of “van wie is deze kip ?”. 

Soms om evenementen groot of klein aan te kondigen. Of om een ongeval te 
melden. En ook wel om te achterhalen wie op een oude foto staat. 

 

Omdat niet iedereen digitale vingers hee  werd daar in juni 2021 een 
driemaandelijks (gra s) krantje aan toegevoegd. Alles wat met Ursel te 
maken hee  mag aan bod komen, eveneens gra s.  

 

Bij de realisa e van dit alles zijn ondertussen meer dan 120 (!) 
Urselnaren betrokken, sommigen intensief en anderen eerder op de 
achtergrond. Bij deze een dikke merci aan iedereen die tot dusver hee  
meegeholpen (het zijn er echt wel te veel geworden om op te noemen). 

 

Zo konden we kosten uitsparen om de krantjes te verdelen door 
gebruik te maken van de zogenaamde GazeddeDroars :  

“als elk in zijn eigen stroatse een gazedde in de boade steekt, est 
wirk rap gedoan.” 

 

Om elke Urselnaar zo veel mogelijk te bereiken, werd zo lang mogelijk geprobeerd 
om de krant gra s aan te bieden. Dit is echter niet langer haalbaar. De drukwerk-
kosten zijn op korte jd enorm gestegen, en subsidies blijken voor volgend jaar niet 
voor de hand te liggen. Vandaar dat er geen andere mogelijkheid lijkt dan over te 
schakelen op abonnementen. Het is niet anders.  

 

Veel leesplezier (en alle feedback is al jd welkom) !! 

Mark Thienpont,       Hekelstraat 3, Ursel                   09/377.36.16                       thienpont.mark@gmail.com 

Het moment is gekomen waarop U kan aangeven of U dit  “informa e voor, door en over 
Ursel”-ini a ef  waarbij “Iedereen mag meedoen” waardevol vindt of niet. 



4 Onze School 

Onze School heeft een nieuwe directrice  
(en ze is “van Ursel”) 

 

Isabelle Tanghe is geboren en opgegroeid in Ursel. Na een tussendoortje van 27 
jaar in Knesselare landde ze 3 jaar geleden terug op Urselse bodem, en nu dient ze 
zich aan als directrice van Onze School Sint-Medardus. Een schoon moment voor 
een eerste zeer enthousiaste babbel. 

Terug van weggeweest ? 

Ik ben geboren en opgegroeid in Ursel. Ik herinner mij nog de zusters,  juffrouw 
Annie, en juffrouw Eliane van de kleuterklas. De kleuterklas bevond zich  toen in 
de oude school aan het klooster.  

Toen de overgang naar het eerste leerjaar eraan kwam, werden 
de klassen plots gemengd, en zou ik naar de jongensschool 
moeten gaan. Mijn ouders waren bezorgd dat ik de drukke baan 
zou moeten oversteken én de koer zou moeten delen “met die 
grote gasten van het zesde”. Zo kwam het dat ik mijn lagere 
school, samen met enkele vriendinnen, in Zomergem heb doorlo-
pen; daar was het idee van gemend onderwijs immers nog niet 
geland.  

In het middelbaar liep ik school op het College Ten Doorn te Eeklo. 
Het was ook daar dat ik mijn opleiding tot leerkracht volgde. 

Verder herinner ik mij van mijn kinderjaren vooral nog de jd van 
MeFeLeu (“Mee Feel Leute”). Dat was de Urselse jeugdbeweging 
die onderdak had in een oud gebouwtje waar nu de Reinaertkluis 
staat. Dat was echt de jd van mijn leven. Toen deze organisa e 
ophield te bestaan, heb ik mij nog met  veel anderen samen in-
gespannen om Krejateur op te richten in de oude schoolge-
bouwen. Binnenkort willen we met die vriendengroep nog eens 
samenkomen. 

Zoals zovelen toen was ik ook lid van het koor en liep ik enkele 
keren mee in de Pierlalastoet. Dat viel toen nog midden in een 
examenperiode. We stemden onze studieplanning daarop af want 
niemand wilde de kermis missen. 

Tijdens de vakan es ging ik naar de speelpleinwerking, georgani-
seerd door de gemeente. Dat was zo plezant dat ik later in de 
leiding ben gegaan. Vooraleer je in de leiding kon gaan, nam je 
deel aan een opleidingsweekend.  In deze periode leerde ik mijn 
echtgenoot  (Wim Busschaert) kennen. 



5 Onze School 
We zijn na ons huwelijk naar Knesselare gaan wonen, waar onze kinderen Simon, Fien, en Luka zijn op-
gegroeid. Toen we drie jaar geleden de kans kregen om naar Ursel te verhuizen, hebben we geen seconde 
getwijfeld. Het voelde voor mij echt aan als thuiskomen. Met de fiets naar de bakker en slager kunnen 
rijden, haren in de wind. Zalig !! Onze zonen voetballen komend seizoen beiden voor Sparta Ursel. 

Hoe ben je precies op “Onze School” terechtgekomen ? 

Ik ben begonnen in de Mevrouw  Courtmansschool (Maldegem), om een jaar later 
in de De Beuk (Aalter) aan de slag te kunnen, waar ik tot einde van het voorbije 
schooljaar werkte. Enkele jaren terug kreeg ik te kampen met gehoorproblemen, 
waardoor het steeds moeilijker werd om voor de klas te staan. Ik wilde echter ab-
soluut met kinderen blijven werken, en ik besloot om het lesgeven te combineren 
met een bijkomende studie. Het aanvullend diploma opende de mogelijkheid om 
mijn loopbaan te heroriënteren naar zorgcoördinator, daarna beleidsondersteun-
ing, en finaal ook waarnemend directrice. 

De jd was gekomen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik solliciteerde voor 
directeursfunc es in de buurt.  Ik ben echt blij toen ik einde juni te horen kreeg 
dat ik direc e kon worden in Ursel. Wat een fantas sche loca e, te midden van 
groen, rust en s lte.  

Heb je al ideetjes van hoe je alles gaat aanpakken ? 

Ik geef mijzelf 100 dagen om de school te leren kennen op alle mogelijke manieren en dan nog het liefst 
door zoveel mogelijk  rechtstreekse contacten met de mensen die samen school maken. De missie 
“Warme School” ligt me heel nauw aan het hart en dus wil ik vanuit die op ek eerst alles over mij heen 
laten komen. Ik voel dat ik kan voortbouwen op hele stevige fundamenten op deze school. Mijn voorgang-
ers en leerkrachtenteam hebben immers gebouwd aan een warme school waar elk kind centraal staat. Zij 
hebben al heel wat paden voor mij geëffend waarvoor ik hen bijzonder dankbaar ben.  

Het is wel al duidelijk dat de corona-achterstand in alle 
scholen  een aandachtspunt is. We moeten ook zeker de 
kansen benu en om kinderen hun motorische vaar-
digheden te laten ontwikkelen in onze prach ge groene 
omgeving. Dit komt bovenop heel wat competen es die 
sowieso op onze radar staan. 

Ondertussen bieden tal van vrijwilligers zich spontaan 
aan om iets te doen en da’s alvast reuzefijn. Ook de 
eerste contacten met de ouderraad, de Vrienden van de 
school, het gemeentebestuur en zovele anderen staan al 
op de agenda. Ik vind het een bijzonder spannend nieuw 
hoofdstuk, het is een unieke kans om samen verder te 
bouwen en elke dag samen school te maken. En dat in 
Ursel, de plek die zo diep in mijn hart zit.  

(MT) 

4 oktober : Grootouderfeest 

21 oktober : Halloweentocht 



6 VV Sparta Ursel 

VV Sparta Ursel treedt dit jaar opnieuw aan in 2e provinciale 
 
De Spartanen slaagden er vorig seizoen in om via de eindronde opnieuw de poort naar tweede provinciale 
open te beuken. Het beloo  alvast een nieuwe uitdaging te worden in een reeks met talrijke derby’s en tal 
van ploegen met hoge ambi es. Aan de vooravond van de start van het nieuwe voetbalseizoen zaten we 
samen met spor ef verantwoordelijke Wim De Pauw voor een leuke spor eve babbel.  
 

 
Wat zijn de verwach ngen van VV Sparta Ursel bij de start van het nieuwe seizoen ?  
Het behoud in 2de provinciale zou realis sch moeten zijn en is dan ook ons enige doel.  
Het is echter wel een heel zware reeks met tal van leuke derby’s. De 2 duels met dichtste buur VK Knesse-
lare staan alvast met s p genoteerd. Dit zijn steeds leuke wedstrijden waar iedereen naar toe lee  en 
reikhalzend naar uitkijkt. 
Zijn jullie bij het nieuwe avontuur in 2e provinciale beter gewapend dan enkele jaren terug toen jullie 
meteen een kaartje retour kregen ? 
Is moeilijk te vergelijken. We kunnen de sterkte van de andere ploegen nu nog niet inscha en. Iedereen 
bombardeert Destelbergen tot grote telkandidaat en daarnaast stellen ploegen zoals KSK Maldegem, FC 
Latem en Sint-Laureins elk jaar hoge ambi es voorop. Toch heb ik er vertrouwen in dat we ons deze keer 
kunnen handhaven in 2e provinciale. Ondertussen zijn onze spelers ook alweer een jaartje ouder en rijper 
geworden.  
Het was vorig jaar een echt boerenjaar met de overgang naar 2e provinciale van het 1e el al én de kam-
pioens tel van de belo en & U17. De toekomst oogt dus mooi met deze mooie resultaten. Is er bijge-
volg ook ruimte voor jonge opkomende talenten om zich te tonen in 2e provinciale ?  
VV Sparta Ursel staat er om bekend om steeds met jeugd te willen werken en dat zal al jd zo blijven. We 
zijn er van overtuigd dat er zowel uit de eigen jeugd als uit de jongeren die we hebben aangetrokken,  spe-
lers zullen doorstromen naar de eerste ploeg. Bij ons trekken we bewust de kaart van de jeugd en we den-
ken dat veel clubs in de toekomst daar naar toe zullen moeten gaan. Kansen voor de jeugd staat bij ons 
voorop ! 
Heel wat voetbalclubs krijgen het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Hoe zit het 
bij Sparta Ursel ?  
Wij mogen nog steeds rekenen op een ruime supportersgroep die ons zowel bij thuis- als uitwedstrijden 
talrijk steunt en komt aanmoedigen. VV Sparta Ursel is dan ook een graag geziene ploeg in de regio met 
zijn talrijke supporters. We zijn trouwens ook nog één van de weinige clubs die een eigen supportersclub 
hebben, nl. supportersclub ’t Groen-Zwart verzet.  



7 VV Sparta Ursel 

Gelukkig zijn we ook niet a ankelijk van 1 grote sponsor, maar kunnen we in deze economisch moeilijke 
jden toch nog steeds rekenen op de steun van talrijke lokale middenstanders. Dit seizoen hebben we 

trouwens ook een nieuwe hoofdsponsor kunnen aantrekken die ons de komende 3 jaar ten volle zal steu-
nen, nl. advocatenkantoor Sven Boullart.  Het was vooral de verbondenheid en sociale cohesie binnen 
onze club die Sven zo aansprak en hem deed beslissen om met zijn advocatenkantoor mee te stappen in 
het groen-zwarte project. 
Wat is de toekomstvisie van de club ?  
We horen thuis in 2de provinciale en hopen een geves gde waarde te worden in deze reeks met zijn talrij-
ke derby’s en wedstrijden rond de kerktoren. Een stabiele en financieel gezonde club in 2e provinciale is 
dan ook ons hoofddoel voor de komende jaren. 
Heel wat clubs hebben het moeilijk om de nodige trainers bij elkaar te krijgen en voor alle lee ijden 
voldoende spelers te hebben. Hoe zit het met de jeugdwerking binnen de club ? 
We kunnen rekenen op 2 jeugdcoördinatoren, Lieven Claeys & Servaas De Splenter,  die de spor eve 
werking van onze jeugd uits ppelen en er elk jaar in slagen om de nodige trainers aan te trekken voor on-
ze jeugdploegen. Toch blij  dit jaarlijks een moeilijke zoektocht, maar gelukkig blijven de meeste trainers 
Ursel trouw. VV Sparta Ursel is dan ook een heel familiale club waar het fijn is om te zijn én te blijven.  
 

We willen VV Sparta Ursel heel veel succes 
toewensen bij hun nieuwe voetbalseizoen 

in 2e provinciale !! 

(JH) 

Voetbal Academy: Sparta Foot & Techniek. Onze 
voetbalschool “Sparta Foot & Techniek” onder lei-
ding van Ronny De Schuyter en Jurgen Hallaert or-
ganiseert iedere schoolvakan e een voetbalstage. 
Op onze zomerstage in augustus konden we rekenen 
op maar liefst 87 deelnemende kinderen. Niks dan 
blije en tevreden gezichtjes na afloop en dit is dan 
ook de drijfveer waarom we telkens deze voetbal-
kampen organiseren. 

Vanaf zondag 18 september gaan trouwens elke zon-
dagvoormiddag van 9u30 tot 11u30 onze techniek-
trainingen door op het spor errein van VV Sparta 
Ursel. 

Speciale aandacht hierbij voor de passeerbewegin-
gen, het gebruik van beide voeten, goede en gerich-
te balaanname, snelheid van uitvoering, … . Elke 
voetballer uit de regio tussen 4 en 15 jaar is elke 
week van harte welkom ! 

Op onze talrijke ac viteiten kunnen we steeds 
rekenen op een mooie opkomst. Hieronder een 
overzicht van onze ac viteitenkalender van dit 
seizoen. 
Oproep tot vrijwilligers om mee te helpen :  
Net zoals vele clubs kunnen we zeker nog hel-
pende handen gebruiken:  dit voor ondersteu-
ning in de kan ne in het weekend, hulp bij eve-
nementen, enz. Iedereen die interesse hee , 
mag gerust iets laten weten of eens binnen-
springen bij een thuiswedstrijd van VV Sparta 
Ursel. 

Evenementen kalender 2022-2023 

15 oktober 2022   Mosselfes jn 

17 december 2022  Kip & Rib 

12 februari 2023  Valen jn Ontbijtbox 

1 april 2023   Vol-au-vent/balletjes in 
    tomatensaus 

29 april 2023  Spaghe fes jn 
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Emmy De Graeve 

Het militaire domein van Ursel :  

levend erfgoed uit de Koude Oorlog 
Er mag dit jaar speciale aandacht gegeven worden aan het militair domein/vliegveld van Ursel. En NIET 
door de commo e van het al dan niet meer ac ef worden van het militair domein, neen, we geven het 
aandacht omdat het precies 70 jaar geleden is dat dit immense domein werd aangelegd. 

Het voormalige NAVO reserve vliegveld Ursel werd tussen 1952 en 1955 aangelegd op verzoek van SHAPE 
of voluit het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, het centrale commandocentrum van de NAVO. 

Ursel leek een ideale plaats om dit vliegveld aan te 
leggen door de strategische ligging van een 
‘advanced airfield’ voor de NAVO. Ook de vliegvel-
den van Bertrix-Jehonville, Saint-Hubert, Weelde, 
Zoersel-Oostmalle en Zutendaal werden als gevolg 
van deze NAVO-verordening rond dezelfde jd in-
gericht. Voor de aanleg van het toch wel grote 
vliegveld en accommoda e werd een deel van de 
opengebroken betonplaten van het oorlogsvlieg-
veld B-67 Ursel gebruikt.  

 

Het vliegveld is af en toe ingezet voor grootse oefeningen van NAVO landen, vooral de Bri en kwamen 
graag naar Ursel. Een opvallende inzet was er in 1974. Toen diende de basis Ursel als verzamelplaats voor 
UH-1 Iroquois Huey, AH-1 Cobra en CH-47 Chinook helikopters van het Amerikaanse leger die uit Zuid-
Vietnam waren teruggetrokken. Op het vliegveld waren toen soms meer dan 100 UH-1 'Hueys' te zien. 
Unieke beelden van deze maneuvers kan je vinden op Youtube via deze link: h ps://youtu.be/PjBuc0RMdZo   
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Als gevolg van de val van het IJzeren Gordijn en de verminderde dreiging van het Warschaupact werd de 
vliegbasis in 1993 door de NAVO vrijgegeven en is het dus puur in handen van de Belgische Defensie 
gegeven. 

Het vliegveld in Ursel dient momenteel als reservevliegveld van de Belgische luchtcomponent en oefenter-
rein van Defensie. Het is in beheer van het Oost-Vlaamse Militaire Provinciecommando. In 2011 was er 
nog een grote NEO evacua e oefening met C-130’s. 
 
Met onze twee vliegclubs ‘Vliegclub Ursel’ en ‘Aeroclub Brug-
ge’ is er een concessie overeenkomst om jdens het weekend 
van vrijdagmiddag tot zondagavond en op feestdagen 
vliegac viteiten te houden op het militaire vliegveld. Als con-
cessiehouder op het militair domein weten we als vliegclub 
maar al te goed dat we ons op een militair domein bewegen, 
iets wat helaas door veel mensen soms vergeten wordt. We 
doen hierbij een warme oproep aan iedereen om het militair 
vliegveld nooit te betreden zonder toestemming. Immers, dit 
vliegveld kan op elk moment een (nood)uitwijkbasis zijn voor 
een militair vliegtuig. Regelma g moeten ook onze gemach gde pleinoversten tussenkomen voor fietsers 
of wandelaars op het ac ef vliegveld jdens het weekend. Jammer genoeg beseffen deze mensen niet dat 
ze zowel zichzelf als de bemanning van een vliegtuig in groot gevaar brengen. 

Kurt Plyson 

Vliegclub Ursel & Werkgroep B-67 



10 Toerisme Meetjesland 

Proef het Meetjesland en (her)ken de boer, enkele tips! 
  
Waar toerisme en de inwoner van Ursel elkaar het 
meest ontmoeten, los van de Drongengoedhoeve, 
is de smaak. Sinds jaar en dag werken Pla eland-
scentrum Meetjesland en Toerisme Meetjesland 
samen rond streekproducten en zo rich e het Pla elandscentrum de 
streekproductencoöpera eve Mmm-Eetjesland op. Check eens de web-
site mmm-eetjesland.be en je krijgt een idee van de partners die rond 
het thema samenwerken. Ze hebben nu zelfs een regionaal kwaliteitsla-
bel uitgewerkt: Meetjeslandse Goeste. 

 

Smaak is de plek waar landbouwer, toerisme, locale inwoner én be-
zoeker elkaar ontmoeten. Of het nu op restaurant is, op café of in een 
hoevewinkel, vertel het verhaal van een biertje, een stukje kaas of een 
biefstuk en je krijgt een heel andere beleving. De bezoeker vindt het dan 
niet alleen lekker maar krijgt een herinnering mee. 

 

De landbouwer speelt in het Meetjesland een belangrijke rol en met Toerisme Meetjesland ac veren we 
elk ini a ef om de landbouwer in de kijker te ze en. Een heel goed voorbeeld is het ini a ef ‘Boer zoekt 
Bank’ dat er in Sint-Laureins is gekomen naar aanleiding van het Europese project Flourishing Des na-

ons. Het concept is zo simpel als pompwater: we ze en 
een bank vooraan het erf of op een hoek waar verschillen-
de landbouwers wonen. In het geval van Sint-Laureins ook 
vaak aan een streekproducten-automaat (aardappels, 
aardbeien, appels, peren, brood, eieren…) én -belangrijk- 
de landbouwer doet ook de moeite om af en toe eens bij 
het bankje te stoppen en de mensen aan te spreken over 
zijn job, over het weer, over de geschiedenis van zijn erf, 
over de buren… Bovendien plaatste de gemeente aan het 
erf een spandoek met een foto van het landbouwgezin die 

er woont. De boer krijgt een gezicht. Vooral die laatste twee aspecten oogsten veel verwondering bij onze 
Schotse en Roemeense partners die het ondertussen ook al in hun eigen regio doorgevoerd hebben. Toe-
ris sch onthaal op zijn scherpst. Wie woont daar? Wie zijn die mensen die voor onze boterhammetjes en 
patatjes zorgen? We zien dat ook in de omliggende Meetjeslandse gemeenten met de principes van Boer 
zoekt bank aan de slag wordt gegaan. Bij Toerisme Meetjesland kunnen we hier maar 1 ding over zeggen: 
het is de Meetjeslander zelf (de boer, de logieshouder, de bakker, de slager…) die onze beste reclame is. 

 Meer info: Meetjesland.be 

 (Bart Van Damme) 



11 Woonzorg Centrum Onderdale 

Waar men ietst langs Urselse wegen … 
 

Als je al enkele jaren in Onderdale woont, dan weet je het 
wel: ons woonzorgcentrum beschikt over een speciale fiets 
waarmee bewoners een ritje door de natuur van Ursel kun-
nen maken. 

De kans is groot dat je meteen denkt dat dit niets voor jou 
is, aangezien je helemaal niet meer kan fietsen. Dat is in-
derdaad vaak de reac e als je het nog nooit geprobeerd 
hebt. Het speciale aan onze fiets is immers dat het een rol-
stoelfiets is. Hij lijkt een beetje op de bakfiets waarmee een 
moeder haar kinderen naar school brengt. De moeder zit 

als piloot achteraan terwijl de kinderen vooraan in de bak meerijden. Bij de rolstoelfiets zit de piloot ook 
achteraan en zit de bewoner rus g in een rolstoel. Die rolstoel is veilig vastgezet op een plateau dat zich 
op een hoogte van 20 cm boven de grond bevindt. Als bewoner zit je dus veilig op de eerste rij en hoef je 
niets anders te doen dan te genieten van de omgeving en van de buitenlucht. 

Er zijn wel meer woonzorgcentra in de streek die over speciale fietsen beschikken, maar meestal worden 
daarmee enkel korte ritjes gereden op het domein van het woonzorgcentrum zelf. Wij in Onderdale pro-
beren maximaal te profiteren van de prach ge ligging van ons huis midden in de natuur. Wij laten onze 
bewoners echt de streek verkennen. Vaak zijn we langer dan een uur onderweg omdat we al eens stop-
pen om van het uitzicht te genieten, of omdat we een praatje hebben gemaakt een oude bekende. 

De mogelijkheden zijn onuitpu elijk! Je kan een rit maken door het Drongengoed, je kan vliegtuigen 
spo en op het vliegveld van Ursel, je kan binnenschepen zien varen op het kanaal Gent – Brugge, je kan 
de Pietendriesmolen van dichtbij gaan bekijken, … Je kan ook gewoon genieten van de vele dieren en 
planten die je onderweg tegenkomt. 

Zou je liever de markt van Zomergem of het centrum van Knesselare nog eens willen zien, of hou je van 
een kort ritje door het dorp van Ursel, gevolgd door een terrasje, of verlang je ernaar om eens een bezoek 
te brengen aan familieleden of vrienden die zelf niet zo gemakkelijk meer naar het WZC op bezoek kunnen 
komen? Het kan allemaal geregeld worden. 

Heb je door het lezen van dit ar kel zin gekregen in een 
fietstochtje, vraag dan aan de verantwoordelijke van je af-
deling om een afspraak te maken met één van de vrijwil-
ligers die de fiets besturen. Op dit ogenblik zijn er al drie 
ervaren piloten (Jean-Pierre, Filip en Els) die deze zomer 
opnieuw klaar staan om zoveel mogelijk bewoners te laten 
genieten van de buitenlucht. En s ekem hopen we dat er in 
de toekomst nog enkele bijkomen. 

(Jean-Pierre Martens) 
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Natuurpunt in het Keigatbos 

Het Keigatbos moeten we je niet voorstellen: het bosgebied op de grens van Zomergem, Oostwinkel en 
Ursel (gemeente Lievegem en Aalter). Dit bos is het restant van een groot bosgebied dat zich niet eens zo 
lang geleden uitstrekte van de dorpskern van Zomergem tot het Drongengoed/Maldegemveld.  
In Zomergem is het Keigatbos ook bekend onder de naam “Rijversbossen”, nu vooral gekend door het ge-
lijknamige muziekfes val. De afgelopen jaren hee  Natuurpunt ruim 30 hectare gekocht in en rond het 
Keigatbos. Meer bos, beter bos en toegankelijk bos, dat zijn onze sleutelbegrippen. Zo hebben we de afge-
lopen jaren bijna 10.000 boompjes aangeplant, waarmee we het Keigatbos willen uitbreiden en de ver-
snipperde bospercelen met elkaar willen verbinden. Op die manier maken we een plek waar het wemelt 
van planten en dieren, maar waar ook de mens een plaats hee , in evenwicht met de natuur.  
 
Natuurpunt Zomergem 
Natuurpunt is georganiseerd in lokale afdelingen die meestal gebaseerd zijn op de gemeentegrenzen. Zo 
zijn Natuurpunt Maldegem-Knesselare en Natuurpunt Zomergem twee verschillende afdelingen met elk 
hun eigen bestuur en werking. Natuurgebieden trekken zich doorgaans echter weinig aan van gemeente-
grenzen, en nog minder van gemeentefusies. Daarom werd afgesproken dat het beheer van het Keigatbos 
wordt opgenomen door Natuurpunt Zomergem, ook al ligt een groot deel van het gebied niet op grondge-
bied Zomergem maar in Ursel. Bij de recente aankopen in het Keigatbos stelde Natuurpunt Zomergem 
echter vast dat een deel van het doelpubliek (lees: alle buurtbewoners en sympathisanten van het Kei-
gatbos) moeilijk bereikt worden. De reden hiervoor is eenvoudig: net door die gemeentelijke organisa e 
richt de communica e van de lokale afdeling zich vooral op Zomergem. De oplossing is gelukkig ook een-
voudig, namelijk meer inze en op communica e in Ursel. Zo gezegd, zo gedaan! 

 
Expedi e Natuurpunt 
Zoals hierboven vermeld hee  Natuurpunt (Zomergem dus) op van-
daag ruim 30 hectare grond in eigendom in en rond het Keigatbos. 
Dat strekt zich uit rond drie kernen:  

(1) het Veldkruis/Berhoutbos,  
(2) St-Jansstraat/Pasterhuyzekensbos en  
(3) Gentweg/Essenbos.  

Een deel hiervan is bos, een ander deel is op korte termijn te bebos-
sen. Beide vragen werk en inzet: plantgoed moet gekocht worden, 
paden aangelegd, poortjes en draden hersteld, onthaalpunten ge-
bouwd; er moet gehooid en gemaaid worden, geplant, gekapt en 
gesnoeid. Dat kost evident allemaal geld, waarvan een deel door de 
lokale vrijwilligers verzameld wordt.  
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Om fondsen te verzamelen deden in juni twee teams mee aan Expedi e 
Natuurpunt: een tweedaagse trektocht waarvoor je als team minstens 
1.500 euro moet ophalen om te mogen deelnemen – centen die vervol-
gens integraal naar het natuurgebied van keuze gaan.  
Van een succes gesproken: team Berhoutberen haalde 3.350 euro op, het 
team Berhoutberenjagers maar liefst 3.720 euro. Wie snel kan rekenen: 
samen goed voor 7.070 euro, jawel. Met uitdrukkelijk veel dank aan alle 
sponsors, aan iedereen die een keigatbiertje dronk, spaghe  kwam eten, 
deelnam aan de workshop mandenvlechten of kaas en koekjes kocht.  
Overigens, de trektocht zelf was fantas sch inspirerend, alle acht haalden 
we probleemloos doch met enige spierpijntjes de finish… 
 

 
Het is druk in het Keigatbos 
Je kan er deze zomer en in najaar niet naast kijken: het is/was/wordt druk in het Keigatbos. Niet zozeer de 
wandelaars en fietsers, die horen er al jd bij, maar de evenementen.  
Begin augustus was er een jumping in de St-Jansstraat, direct aan de bosrand. Dat bracht wat drukte en 
lawaai mee, maar was best nog dragelijk.  
We kijken daarentegen met meer gemengde gevoelens naar het Rijversfes val, dat dit jaar vier dagen lang 
doorging en waar enduizenden mensen op af kwamen, direct aan de bosrand. Een muziekfes val is fijn, 
maar de impact op het bos is onmiskenbaar groot en naar ons aanvoelen onvoldoende onderzocht.  
Een derde “evenement” is dan weer de geplande boskap in een aanzienlijk deel van het Keigatbos, op ini-

a ef van de Bosgroep vzw. Omdat heel wat beuken in de dreven staan te kwijnen, hee  de eigenaar be-
sloten om alle resterende beukendreven te kappen en te vervangen door zomereik. Iets waar we als Na-
tuurpunt ook een beetje met gemengde gevoelens naar kijken, omwille van de impact op het beeld van 
het bos én om de combina e met de drukte van het Rijversfes val.  
Druk in het bos… 
(Sam De Decker) 
 

Meer info:  
Nikolaj Vanvyve,  
voorzi er Natuurpunt Zomergem,  
0495/59 35 48,  
vz@natuurpuntzomergem.be 
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Johanna en Margaretha van Constantinopel  

Merkwaardige dames  

We kijken met plezier terug op het lang én boeiend groeiproces van onze nieuwe tentoonstelling 
'Merkwaardige dames'.  Met deze nieuwe tentoonstelling vervolledigen we het publieksaanbod in de ten-
toonstellingsruimtes van de DRONGENGOEDHOEVE. 
 
Naast ons permanent aanbod over geologie én archeologie in 'Het geheim van de CUESTA' (sinds '16) en 
het historische luik in de gerenoveerde schuur over de ontginningsgeschiedenis van de norber jnen (sinds 
'21) vullen we  de rijke geschiedenis van de CUESTA aan met een nieuw historisch luik over de 13de  eeuw 
en de inbreng en de geschiedenis van enkele 'Merkwaardige dames' in het Landschapspark Drongen-
goed...   Hiermee sluiten we perfect aan bij wat bij de realisa e van het streekbezoekerscentrum in 2005 
als volgt werd verwoord voor onze unieke abdijhoeve: “DRONGENGOEDHOEVE als venster op het histo-
risch en hedendaags landschap.”  
Het feit dat Johanna van Constan nopel de grondlegster van het Landschapspark Drongengoed is blij  
ons intrigeren. In 1242 schonk ze immers 1100 hectaren ‘gemene’ grond aan drie abdijen.  

Met onze nieuwe tentoonstelling “Johanna en Margaretha van Constan nopel - Merkwaardige dames” 
wensen wij ze uit de vergeetput te halen. In de masculine geschiedschrijving wordt de rol van vrouw im-
mers meestal overgeslagen. Hun impact op onze geschiedenis is fenomenaal. Hierbij een greep :  

 
· hebben vanaf 1205 tot 1280 de graafschappen van Vlaanderen, Henegouwen en Zeeland bestuurd  
· hun ini a even zijn niet te tellen: begijnhoven, belforten, de Lieve, verlenen van stadsrechten en 

keuren, enz. 
· Margaretha is de stammoeder van roemrijke dynas eën, ze werd in Gent geboren 

 
Vanaf 18 september 2022 willen we ook u daar graag ontmoeten op zaterdag- of zondagmiddag van 
hal wee tot vijf in de mul func onele schuur van de DRONGENGOEDHOEVE…   
 
Van harte welkom!  
Paul Vansteelandt en Hugo Vermeren 
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Aalter Augustus 1901 
 

 

 

Aan Den Heer Voorzi er en Leden                                    
der Volksvertegenwoordigerskamer            
te Brussel. 

 

 

 

 

Mijne Heeren, 

 

De ondergeteekende inwoners van Aalter, Ursel en omliggende, nemen de eerbiedige vrijheid U 
voor oogen te leggen, dat de afstand van Aalterbrug naar Bellembrug gerekend wordt op twee 
uren langs de vaart. De volkrijke wijk Oostemolen ligt  tusschen beide en op eenen afstand van 
twee kilometers van Ursel dorp, en ongeveer drij kilometers van Aalter dorp.  

Er loopt eene kalsijde van Ursel dorp tot de wijk Oostmolen dat aan den anderen kant ligt van de 
steenweg van Aalter dorp tot rechtover voormelde kalsijde. Die twee steenwegen zijn gescheiden 
door de vaart en er ware slechts eene brug te leggen om beide te verbinden.  

Ursel zou op die manier maar vijf kilometers van Aalter gelegen zijn waar thans drij uren gaans 
langs den steenweg moeten afgelegd worden ‘t zij langs Aalter brug, ‘t zij langs Bellembrug. De 
voerlieden van Holland en Eecloo enz. komende zouden twee uren afstand winnen op den vorige 
stand van zaken.  

De inwoners van Oostmolen kunnen naar Aalter niet ter kerke gaan, ook niet ter markt. Wij ken-
nen onze medeparochianen niet. Onze kinderen kunnen niet naar de school gaan zonder over de 
vaart gezet te worden. Viermaal daags worden zij met levensgevaar overgezet door een kind van 
veer en jaar, of desnoods door eene onkundige vrouw. Deze huidige staat is s efmoederlijk, en 
allen wenschen vurig verbetering.  

Deswegens bidden en verzoeken wij U eene brug op deze belangrijke plaats, zij is er hoogst 
noodig voor handel en verkeer, en wij durven hopen dat na een grondig onderzoek de Kamer zal 
beslissen onmiddellijk de hand aan het werk te slaan.  

Met voorloopigen dank en hoogach ng. 
 

Bron : “Oostmolen aan de vaart” (E enne Van Eeghem) 

Vandermaelen kaart (1854) 
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Robert Vermeiren was er met de iets bijna geweest 
Robert (59 jaar) woont sedert 35 jaar in Ursel (Rozestraat) en werkt als 
metaalarbeider bij Bekaert (Aalter). Als de omstandigheden het enigszins toe-
laten legt hij het woon-werk verkeer af met de (elektrische) fiets.  

Ik ben erg spor ef van aard : vroeger had ik nog 2 karate-clubs. Maar met het 
ouder worden doe ik het noodgedwongen wat rus ger aan. Wel probeer ik nog 
zoveel mogelijk in beweging te blijven, en fietsen van en naar het werk is dan 
wel zo fijn !!  

Robert kwam op 9 mei 2022 even na 22:00 terug van de late shi . Door zich op 
het werk nog een douche te nemen, was hij de laatste fietser van de dag op het 
parcours tussen Aalter-brug en Ursel. Het was reeds donker (zonsondergang 
was die dag om 21:21). 

Op het eind van de bomenrij ter hoogte van het 
restaurant Woes jne versperde plots een hoog 
betonblok ongeveer twee derden van het       
fietspad. Deze versperring was niet verlicht (zoals 
ook het hele fietspad onverlicht is), noch werd 
deze duidelijk zichtbaar aangekondigd. Ik weet 
nog dat ik dit blok onmogelijk kon ontwijken, en 
ben er vol tegenaan gereden. Wellicht ben ik 
overkop over het blok heen gegaan, maar daar 
heb ik verder geen herinnering meer aan… De 
sporen van mijn band en schoenen zijn te zien op 
de foto’s achteraf. 

Ik had dood kunnen zijn. 

Rond 22:30 ben ik weer bij bewustzijn gekomen en heb toen mijn 
vrouw gebeld die mij is komen ophalen. Ik ben eigenlijk maar pijn 
beginnen krijgen toen we al eventjes met de auto aan het rijden 
waren, en pas dan besloten we om naar de kliniek te gaan. Achter-
af bleek dat mijn sleutelbeen, mijn schouder, evenals twee ribben 
waren gebroken; er zou ook nog wel ergens een spier gescheurd 
kunnen zi en, maar dat zien we later dan wel weer. Sedertdien 
slaap ik al zi ende : de pijn is niet te harden bij het liggen. 

 

Mijn fiets hee  gedurende vele jaren de erbarme-
lijke staat van fietspaden op dit traject gedragen, 
maar deze “stoot” was er duidelijk te veel aan.  

Ik speelde al een jdje met het idee om eens met 
enkele mensen die dit traject goed kennen samen 
te zi en, en alle gevaarlijke punten op te lijsten, en 
dit als handvat te gebruiken om de situa e grondig 
veiliger te maken. Nu besef ik dat ik hiermee veel te 
lang heb gewacht. 

(MT) 
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‘t Brugje komt zo... 
Reeds vanaf het begin van de 17e eeuw werd de verbinding over het ka-
naal Gent-Brugge ter hoogte van Oostmolen-Noord verzorgd door een 
overzet. In 2006 gaf de toenmalige veervrouw Adrienne Van de Walle (die 
momenteel nog steeds ac ef is in het café Den Overzet) aan dat het kabel-
veer dringend aan restaura e toe was, én dat er naar opvolging moest 
worden uitgekeken.  

 

Adrienne ging in 2008 met pensioen. Om veiligheidsre-
denen én door het toenemende vrach ransport op het 
kanaal drong Waterwegen & Zeekanaal er op dat mo-
ment op aan om het manueel bediende veerpont te 
vervangen door een motorbootje. Aalter besloot uit 
veiligheidsoverwegingen om het veerpont geheel op te 
doeken. De verbinding tussen Ursel en Aalter voor 
voetgangers en vooral fietsers werd daardoor vanaf 
2008 onderbroken (na bijna 400 jaar), en noodzaakte 
het kanaal over te steken via Aalter-brug of Bellem-brug.  

 

Eind 2010 begonnen de werken met betrekking tot het 
industrieterrein Woes jne, waarvan de voorbereiding-
en reeds in 1993 werden aangevat : “We hebben heel 
veel druk moeten uitoefenen om de bestemmings-
wijziging van landbouwgronden naar industrieterrein 
mogelijk te maken. Het bedrijventerrein voor waterge-
bonden ac viteiten zal zo rond de 800 jobs creëren”.  

In 2014 wordt een verbod ingevoerd om het jaagpad 
langsheen het kanaal (tussen café Den Overzet en 
Aalter-Brug) nog langer te gebruiken.  

 

In 2016 wordt de bouw aangevat van de 
brug tussen de industrieterreinen Lake-
land en Woes jne (4.900.000 EUR). De 
brug is klaar in 2020 maar mag niet ge-
bruikt worden door de zogenaamde 
eerste weggebruikers (Stappers en Trap-
pers) : ze mogen er niet overheen, en er 
ook niet onderdoor. 
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Op Valen jnsdag 2020 komt aan het licht dat men nog moest beginnen 
aan het fietsbrug-dossier. Prompt volgt de belo e om tegen eind 2020 
(op 9 maanden jd, zeg maar) het dossier klaar te hebben, en komt er 
ook een inschrijving van 100.000 EUR in de gemeentelijke begro ng. 

24 mei 2022 wordt wereldkundig gemaakt dat  

“er een inten eovereenkomst werd ondertekend met Vlaamse 
Waterweg die de brug zal bouwen (2.400.000 EUR) : de werken 
zullen aanva en in 2023, en alles zal klaar zijn in 2024”. 

We kunnen dus al plannen maken om nog voor de verkiezingen met de fiets op een veilige en aangename 
manier de oversteek te maken !!  

Het leek interessant om ook de inhoud van deze ondertekende inten eovereenkomst (tussen gemeente 
Aalter en Vlaamse Waterweg) in dit ar kel op te nemen. Helaas… 

Deze overeenkomst zou worden voorgelegd op de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv 
van 13 juli 2022. Er werd uiteindelijk beslist om de goedkeuring van deze overeenkomst niet te 
agenderen op de Raad van Bestuur van juli, maar uit te stellen naar de eerstvolgende Raad van 
Bestuur op 21 september 2022. Op heden kan ik u bijgevolg nog geen afschri  van 
deze overeenkomst bezorgen. 

Ik wil er u op wijzen dat het om een inten eovereenkomst gaat. Dit betekent dat in navolging      
hiervan verdere besprekingen zullen worden gevoerd over de verdere uitwerking van dit project. 
Concrete info over dit project kan op heden bijgevolg nog niet meegedeeld worden.  

Bronvermelding : 

Laatste veer over kanaal is bedreigd (Nieuwsblad 12 juli 2006); (de overzet is) te onveilig geworden (De Standaard 11 juni 
2008); Aanleg bedrijventerrein Woes jne start dit jaar (Nieuwsblad 2 september 2010); Bedrijventerrein Woes jne gaat 
laatste rechte lijn in (Nieuwsblad 15 juli 2011); Dreigend isolement voor café Den Overzet (Nieuwsblad 13 september 
2014); Woes jnebrug is klaar eind 2018 (Nieuwsblad 4 mei 2016); Brug naar Woes jne is klaar, maar fietsers niet welkom 
om ze te gebruiken (Nieuwsblad 16 juli 2020); Geen fietsbrug over kanaal Gent-Brugge (AVS 14 februari 2020); Fietsbrug 
van 2.4 miljoen euro op komst “fietsers en vrachtverkeer scheiden blij  veiligste oplossing” (Het Laatste Nieuws 23 mei 
2022); Fietsbrug over kanaal Gent-Oostende komt er dan toch (AVS 24 mei 2022)  

(MT) 
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Emmy De Graeve 
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Warme dagen 

Net zoals vorig jaar wil ik natuurlijke zeepjes 
verkopen ten voordele van de slachtoffers van de 
overstromingen in Trooz. En net zoals vorig jaar 
gaat de volledige opbrengst naar Juan Herrero 
(van de groep ‘Helpende Handen Kortrijk’), die 
nog steeds elke zaterdag naar Trooz afreist om te helpen getroffen woningen be-
woonbaar te maken. Hij coördineert dan zowel een ploeg vrijwilligers, als een ploeg 
van Durabrik of andere vaklui die af ten toe gra s bijspringen. Beton, stenen, hout, 
OSB, gyproc, … moet echter worden aangekocht. 

We krijgen permanent opvolging van wat er met de centen gebeurt, en we weten 
dus dat het op de juist plek terechtkomt… 

Concreet 

De zeepjes worden door Monika handma g gemaakt 
in Maldegem aan kostprijs. 

Verkoopprijs : minimum €10/ stuk 

(meer mag ook ) 

Bestellen : ann.francois@gmail.com 
(vóór 15 November) 
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Kazerne van de toekomst 
Net voor de grote vakan e was er plots veel animo in en om het Drongengoed : het bleek dat er zowaar 
bijkomende militaire ac viteit naar het militair domein zou kunnen komen, en dat het over veel militairen 
zou gaan, en dat (bijna) niemand eigenlijk goed wist waar het nu precies over ging… Wat weten we wel ?  

Op 3 september 2021 werd door Defensie in een persconferen e aangekondigd dat het nieuwe 
“Kwar eren van de toekomst” zal bouwen op plaatsen met weinig militaire aanwezigheid : Charleroi en 
Oost-Vlaanderen (loka e nog te bepalen).  

“Daar zullen personeelsleden dichter bij huis kunnen werken en ook nauwer samenwerken met de 
burgerwereld. Zo’n kwar er van de toekomst wordt een modern en milieubewust nieuwbouwpro-
ject in de buurt van een stadscentrum, gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer. Het zal niet 
alleen voorbehouden zijn voor militaire ac viteiten, maar gecombineerd worden met scholen en 
industrie, en midden in de maatschappij staan.” 

Voormalig legerbaas Marc Compernol lag in 2020 mee aan de basis van dit plan :  

“Door een betere regionale spreiding zullen we weer meer jongeren aantrekken, die nu a aken 
omdat ze elke dag lange afstanden moeten afleggen. Zo is Oost-Vlaanderen op vandaag een 
‘militaire woes jn’. Onder defensieminister Pieter De Crem gingen zo’n 10 jaar geleden 23 (van de 
80) legerkazernes dicht.” 

In Charleroi gaat het om de fabriekssite van Carsid, een stads-
kanker. Deze site zal de komende jaren een metamorfose 
ondergaan tot een ‘wijk van de toekomst’ met een nieuwe 
legerkazerne, een kmo-campus, een stadshaven, een park en 
ruimte voor cultuur. Het project zou 3.000 jobs opleveren. 

Er werd dus nog een plek gezocht in Oost-Vlaanderen. Er   
circuleerden meteen enkele op es : Sint-Niklaas, Aalst, en 
Aalter.  

Ook andere gemeenten mochten zich kan-
didaat stellen, wat Geraardsbergen en Gavere 
deden in maart 2022. 

Aalst : Gemeenteraad september 2021 :   “Er 
komt zeker geen militaire kazerne in Aalst. Een 
jaar geleden werd ons de vraag gesteld door 
de militaire diensten, maar die gesprekken zijn 
gestopt. Aalst hee  geen gronden voor-
handen, en een kazerne neemt wel veel ruimte 
in maar leidt niet onmiddellijk tot tewerk-
stelling.”  

De lokaal bestuur is er duidelijk niet in geïn-
teresseerd, waardoor deze op e vrijwel 
meteen leek te vervallen.  

Gele bollen : op es voor kwar er van 
de toekomst in Oost-Vlaanderen 

Gele bollen : op es voor kwar er van de 
toekomst in Oost-Vlaanderen 

Blauwe puntjes : te behouden kazernes 
Rode bollen : te sluiten kazernes  
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Sint-Niklaas : Het vroegere militaire kwar er Westakkers sloot 
eind 2011 de deuren. Rond 2014 werd er nog uitgebreid 
nagedacht over een Silicon Valley op deze site, met ruimte 
voor innova eve bedrijven, sport, recrea e, en groenbeleving. 
Het werd begin 2021 een oefenterrein voor federale en lokale 
poli ediensten. “De site is zeer groot. De poli e hee  niet het 
volledige domein nodig, daardoor kunnen er nog andere plan-
nen verder ontwikkeld worden.”  Toch blijkt ook hier geen 
enkele interesse bij lokale poli ci. 

Gavere : burgemeester Derick (maart 2022) : “In 
Gavere ligt al een militaire basis, en we hebben 
heel wat ruimte ter beschikking, klaar voor ge-
bruik. Onze gemeente is gemakkelijk bereikbaar 
vanuit alle rich ngen, zowel met auto als met de 
trein. En ook de nabijheid van de Gentse universi-
teit is een pluspunt. Dus het lijkt mij logisch dat die 
kazerne hier kan komen. Er is echter nooit         
gevraagd om ons officieel kandidaat te stellen.” De 
laatste militairen verlieten de site Gavere-
Semmerzake eind 2020. Het is onduidelijk waarom 
deze piste niet werd onderzocht. 

Aalter : 200ha van het 750ha grote Drongengoed is sedert 1952 mili-
tair domein. De landingsbaan doet momenteel dienst als militair re-
serve vliegveld. In 2005 was er even sprake van de verkoop aan ANB, 
maar toen Pieter De Crem in 2007 minister van Defensie werd       
belandden deze plannen in de koelkast. Het is niet (publiek) bekend 
waar de gebouwen of de schietstand precies zouden komen, en hoe 
mobiliteit zou worden aangepakt. Het lokaal bestuur bleek alvast niet 
tegen. Gemeenteraad juni 2022 : Burgemeester Pieter De Crem : “Dit 
is een enorme he oom voor de gemeente. Wij zullen onze volle 
schouders onder het project ze en. Ik zie geen probleem van impact 
op natuurwaarden : zo speciaal blijkt dat bos nu ook weer niet te 
zijn.” Herlinde Trenson : “We hebben hier niets aan te zeggen.” 

Geraardsbergen : Geraardsbergen werkte een heel concreet en publiek beschikbaar dossier uit om via 
herbestemming van landbouwgronden voldoende plaats 
vrij te maken dichtbij wegen, 2 sta ons, en een KMO-
zone. Het voorstel werd besproken op schepencollege, 
gemeenteraad, jdens een publieke info-vergadering, én 
met de vele dorpsraden die Geraardsbergen kent. Dit 
voorstel zou het uiteindelijk halen (beslissing van de fe-
derale regering op 21 juli 2022), met dien verstande dat 
de burgemeester de uiteindelijke loka ekeuze via een 
par cipa etraject verder wil verfijnen.                         (MT) 
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DEVA CARS is een nieuw bedrijf, dat geleid wordt door Christophe Van Mechelen en Inge De Schrijver, en 
gegroeid is uit het familiebedrijf Carrosserie De Schrijver, alom gekend om zijn uitstekende kwaliteit in 
carrosserieherstellingen en onderhoud.  

Wij willen met DEVA CARS nummer 1 worden in de streek, qua aankoop en verkoop van (jonge) 
tweedehandswagens. Onze wagens bevinden zich steeds in zo goed als nieuwstaat en tegen heel concur-
ren ële prijzen. 

Wij staan garant voor een vlo e service, een professionele aanpak en permanente kwaliteit.  

Wij helpen U natuurlijk ook bij de verkoop van Uw huidige wagen. 

Volledig vrijblijvend en kosteloos taxeren wij Uw wagen en ontvangt U een marktconforme overnameprijs 
voor Uw wagen. 

 

Samen met ons team laten wij u zorgeloos genieten  

van de aankoop van Uw jonge tweedehandswagen 
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Op 1 mei ben ik gestart als voedingsdeskundige te Eeklo – De zilverberk. Na enkele jaren ervaring, hoop ik 
zo vanuit een andere werking mensen te kunnen begeleiden. Na een volledige lichaamsanalyse en voed-
ingsanamnese maak ik een voedingsadvies op maat waarbij ik rekening hou met de vraag van de persoon.  

Het traject wordt nauwgezet opgevolgd en bij elk struikelblok vakkundig begeleid. Via de website 
(www.prak jk-de-zilverberk.be) kan u nog extra informa e vinden. Samen gaan we op zoek naar de le-
venss jl die jou past!  

Wil je graag afslanken of net aankomen? Wil je graag gezonder leven?   Of weet je als sporter niet goed 
wat jouw lichaam nodig hee  om te  blijven presteren?  

Maak je afspraak via de website, of stuur een mail naar cindy.debruycker@prak jk-de-zilverberk.be     

Bronvermelding ar kel ‘Kazerne’ (p22-23) : 

“Het kwar er van de toekomst (3 september 2021 – 
Defensie); “Legerbaas wil nieuwe kazernes bouwen om 
jonge rekruten aan te trekken” (26 juni 2020 – Nieu-
wsblad); “Oost-Vlaanderen krijgt een nieuwe leg-
erkazerne, maar waar? ‘Crembo’ ligt alvast op de 
loer” (14 september 2021); “Legerkazerne komt niet in 
Aalst: “Gesprekken zijn gestopt”” (Nieuwsblad 22 sep-
tember 2021); “Na Aalter en Geraardsbergen is ook 
Gavere kandidaat voor nieuwe legerkazerne” (VRT nws 
22 maart 2022); “Boerenbond wenst geen ‘kwar er van 
de toekomst’ in Geraardsbergen” (Landbouwleven 20 
juli 2022); “In 2020 geen militairen meer in Semmerzake 
(Standaard 6 oktober 2017); “Militair domein Ursel 
grootste kanshebber op nieuwe legerkazerne”: Groen 
start pe e tegen komst, burgemeester De Crem 
beloo  grootst mogelijke steun (Nieuwsblad 9 juni 
2022); “Kazerne in Ursel: 8300 handtekeningen onder 
pe e Groen, maar ac e uitgesteld” (Knesselaars 
nieuws 11 juli 2022) 
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‘t Frietkotje 
Hoe zijn de eerste maanden verlopen ? 
De eerste maanden waren wat zoeken. Ik moest de klanten leren kennen, 
een rou ne vinden jdens de opstart en opkuis maar ook jdens de 
shi en. Ik had wel een grote geruststelling : als ik vragen had of hulp 
wenste, kon ik nog steeds beroep doen op de vorige eigenaars. Bovendien 
had ik ook een enthousiast team van studenten, flexi ’s, mijn ouders, zus, 
vrienden en familie die steeds aan mijn zijde stonden en hielpen waar  
nodig.  
Heb je een link met Ursel of hoe hoorde 
je dat het Frietkotje stond over te ne-
men ? 
Mijn papa is zelfstandig in de bouw en 
was een karwei aan het doen bij mensen 

in Ursel, en het kwam ter sprake dat er in het centrum een frituur te koop 
stond. De dag zelf hebben we nog telefonisch contact gehad met de huidi-
ge eigenaars en snel volgde al een eerste bezoek aan de frituur. Na een 
paar maand hebben we de knoop doorgehakt en zodoende ben ik nu al 
een half jaar de trotse nieuwe eigenares van de frituur. 
Je zou het aanbod glutenvrije snacks uitbreiden. Is dat s laan gekend en 
wat wordt het meest gevraagd ? 
De glutenvrije snacks beginnen meer en meer gekend te worden en er zijn 
al verschillende vaste klanten voor, dus dat is super tof. 

Biedt je andere zaken dan frieten aan ? 
Buiten ons assor ment frieten en snacks bieden we ook nog spaghe  en 
opgevulde eitjes aan. Ik kies er bewust voor om dit voorlopig niet uit te 
breiden want ik wil een klassieke frituur blijven, de nieuwigheden zal je 
eerder vinden in het assor ment frituursnacks. 
Welke snacks worden het meest besteld ? 
De klassiekers zoals frikandel, boulet en bicky burger blijven in de smaak 
vallen. De varianten op bicky burger zoals bicky rib, wrap en chicken zijn 
ook toppers. Maar over het algemeen zijn er weinig snacks die het dag-
licht niet zien. Voor ieder wat wils! De Hugo Claus is ook populair : een 
bakje friet met satékruiden, stoofvleessaus, een viandel in stukjes, mayo-
naise en droge ui. We zijn ook heel 
tevreden over de lekkere satés gemaakt 
door slagerij Gaudissabois te Ursel. 
 

Heb je voldoende enthousiaste medewerkers/sters ? 
Ik ben super tevreden met mijn team van studenten en flexi ’s, die iedere 
keer hun uiterste best doen om de shi  vlot te doen verlopen, de 
bestellingen te verwerken en klanten tevreden te stellen. Maar ik kan wel 
nog een paar extra werkhanden gebruiken, dus iemand die geïnteress-
eerd is om te komen werken in de frituur (student of flexi job) kan vrijbli-
jvend een mailtje sturen naar:  
info@ rietkotje-ursel.be  
 
(DV) 

Emmy De Graeve 



27 Ursel Onderneemt 

Mister Nielson’s Barbershop 
Enthousiast en energiek.   

Zo zou ik Niels omschrijven na het bezoek aan Mister Nielson’s Barber-
shop, in hartje Ursel. 

“Een barbier, dat ben je en dat zit in je”. Het is een echt ambacht. Scheren 
en knippen moet je in de vingers hebben. Niels toont me een scheermes 
van meer dan 100 jaar oud, dat nog steeds vlijmscherp is. Dat mes was 
nog van zijn betovergrootvader, die ook barbier was. 

De zaak is nu 5 maand open en hij is opgetogen dat hij toch al een schare 
vaste klanten hee  opgebouwd. Tijdens de openingsdag op 1 april 
sneeuwde en regende het, maar sindsdien is de hemel opgeklaard. Som-
mige klanten komen van Ursel, maar ook mensen van Tielt, Gent, Ware-
gem en zelfs Limburg vinden de weg naar zijn shop. Er zijn mensen die om 
de week komen of zelfs om de drie dagen. 

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen een kapper en een barbier ? 
“Hier kom je om je te ontspannen, het is een andere belevenis. Ik probeer het zo dicht als mogelijk te la-
ten aanleunen bij hoe het vroeger werd gedaan.  De techniek met het open scheermes bvb : als barbier 
moet je durven en de persoon in de stoel moet je vertrouwen. Mijn tools zi en al genera es lang in de 
familie, maar ik gebruik uiteraard ook moderne apparatuur, die maken nu ook een kort opgeschoren 
baard mogelijk.  Ik probeer dus een mix te doen van beproefde en hedendaagse technieken.” 
 
“Sommige baarden zijn moeilijker te knippen dan andere, maar na een paar bezoeken kan ik de baard 
naar mijn hand ze en, door een bepaalde snit en door gebruik te maken van de juiste producten. Sommi-
ge mensen komen hier voor hun baard en gaan bij de kapper met hun haar, ik heb daar geen probleem 
mee. Ik zie de naburige kappers eerder als collega’s dan als concurrenten”. 

Bestaat er een product om je baard soepel te houden ? 
“Ik verkoop baardbalsem, baardolie, wax, shampoo en grooming spray : dat maakt het haar mat en volu-
mineus en dan is het makkelijker om te stylen”. 

Hygiëne is belangrijk. “Tondeuses en scharen worden elke dag 
gereinigd. Elke klant wordt geschoren met een splinternieuw 
mes. De open scheermessen worden geslepen door een am-
bachtsslijper”. 

“Je kan gewoon binnenspringen, je kan een afspraak maken of 
je kan eerst even bellen om wat langere wach jden te vermij-
den”. Vaste klanten gaan uiteraard voor.  
“Gelukkig hebben de meeste mensen er geen probleem mee 
als ze even moeten wachten. Naast de deur is trouwens een 
café waar je een koffie of een pintje kan drinken”. 

Als uitsmijter nog dit : “de barbier was vroeger ook een dokter 
en een tandarts, één van de belangrijkste personen van het 
dorp. Als je een kwaaltje of een probleem had, ging je naar de 
barbier, zelfs voor amputa es. Dan kreeg je een specifieke stok 
in blauw, rood en geel waar je op moest bijten jdens de in-
greep, jammer dat die nu zo moeilijk te vinden zijn”.                         

(DV) 
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Het klooster van Ursel  
Naar aanleiding van “een nog onzeker bericht” 
dat men het klooster in Ursel zou a reken om 
er nieuwe gebouwen neer te poten, had ik 
graag dat de geschiedenis ervan niet verloren 
ging. Opnieuw zou een stukje van ons erfgoed 
tegen de vlakte gaan, zoals er zovele verdwij-
nen in onze contreien.  

Het Klooster van de Heilige Ursula was - als 
gemeenschap - gedurende 155 jaar geves gd 
in Ursel. De oorsprong ligt bij een s ch ng die 
in het leven was geroepen door de mecenas Joannes 
Bap st van de Woes jne d’Hansbeke en het gebouw 
werd opgetrokken in de jaren 1859-1860. Bij aanvang 
was het een klooster, school, ouderenges cht en een 
opvang van wezen onder de leiding van de Congrega e 
van de Franciscanessen uit Gent, kortweg Crombeen 
genoemd. Om aan de noden te voldoen werden de zij-
vleugels in 1898 verhoogd met één verdieping, in 1902 
gevolgd met de bouw van de congrega ekapel. Deze 
werd kort na de Tweede Wereldoorlog afgebroken voor 
de oprich ng van 2 kleuterklassen langs 
de kant van Onderdale. Ook stond er 
een boerderij, zodat men kon voorzien 
in de eigen voedingsbehoe e. Een ac -
viteit die in de jaren ‘60 werd stopge-
zet. De opvang van wezen werd het 
eerst afgebouwd en was nagenoeg on-
bestaande na WO II. Wel verbleven er 
toen nog enkelen van hen als volwas-
sen personeelslid of als kloosterlinge.  

Het klooster werd vernoemd naar de legende van de heilige Ursula, een Britse konings-
dochter die in de achtste of negende eeuw tegen de wil van haar vader met een heidense 
prins wilde trouwen. Ze vluch e met 11.000 maagden via de Rijn naar Keulen. Ze had echter 
de pech dat deze stad nu net door de Hunnen belegerd werd. Ursula werd met al haar 
maagden van hun schepen geplukt, gemarteld en vermoord. Ze werd daarmee een klassieke 
martelares naar katholieke tradi e.  

Toeris sche p: in Brugge wordt in het Memlingmuseum nog een prach ge serie 15e- eeuw-
se schilderijen over dit deels legendarische, deels waar gebeurde drama bewaard. 
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In 1999 werd een gedenkplaat opgericht op het domein van het klooster, ter 
ere van Joannes-Bap sta Van de Woestyne d’Hansbeke. Hij was (… is nog 
steeds !!!) een voorbeeld hoe men op een goede manier zijn rijkdom kan 
delen met en onder de medemensen !  

De schoolgebouwen werden verlaten in 2012, door de verhuis naar een nieuw onderkomen in de onmid-
dellijke omgeving. Vanaf 2012 werd het beheer en de werking van het woonzorgcentrum in handen van 
de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. WZC Onderdale biedt zowel woonzorgcentrum, kortverblijf als 
dagverzorging aan voor ouderen. 

Dit oude klooster, dat vroeger diende voor opvang van ouderen en weeskinderen, en later op 
een goede manier uitgebreid en aangepast werd aan de hedendaagse noden, is tot vandaag 
een zegen geweest voor Ursel.  

 

Jan Bap st van de Woes jne (Gent, 23 maart 1775 - aldaar, 20 mei 1858)  
bezat 1.371 ha grond, zodat zijn vermogen werd geschat op 5 miljoen fr. (€ 
124.000). Tijdens zijn leven liet hij reeds kloosters bouwen te Hansbeke 
(1846), Ursel (1859) en Knesselare (1854). De Zusters Franciscanes-
sen (Crombeen) met moederhuis te Gent, namen de leiding van deze 
kloosters. Ze hadden drie opdrachten: het uitbouwen van een school, een 
bejaardenhuis en een weeshuis.  
Te Hansbeke bouwde van de Woes jne, benevens het klooster, ook de 
Philomenakapel en bekos gde hij het meubilair en uitrus ng van de paro-
chiale kerk. Hij was er tevens burgemeester van 1825 tot 1830.  

De kapel werd reeds ontwijd.  

Het torentje liep jdens een zware storm enige jaren 
geleden schade op, en is sindsdien spoorloos. Zou ie-

mand nog weten in welk jaartal dit zich voordeed, en of 
het torentje nog ergens wordt bewaard ? 

(DM) 

Bronnen : “Oude klooster Ursel en WZC Onderdale—POI (RouteYou)”, “Ursulaklooster 
(maredorp.nl)”, “De kerkdorpen Merendree en Hansbeke heemkundig bekeken 
(mijnpla eland.com)”, “Jan Bap st Van de Woes jne (Wikipedia)” 
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Gediplomeerde vrijers in de Katerhoek :  

kom kijken naar toneelgroep BeTon 
Vanaf 21 oktober speelt toneelgroep BeTon in de Katerhoek 9 voorstellingen van “Rijles of Vrijles”. Ik 
mocht één van hun repe es meemaken. En wat een belevenis was dat.  

Het is nog s l in de Katerhoek als ik arriveer. De spelers druppelen welgezind binnen. Er wordt bij de be-
groe ng geknuffeld, gezoend, geschaterd, geïnformeerd naar hoe het gaat. Dit is duidelijk een hechte 
groep mensen die elkaar een warm hart toedragen. 

Wie is toneelgroep BeTon en hoe komen jullie in Ursel terecht?  

Brigi e en Doreen, spelers en bestuursleden van BeTon: “Toneelgroep BeTon star e in 1988 vanuit het 
oudercomité van de Beekse School, vandaar de naam BeTon: Beeks Toneel. Na jaren een thuisbasis in De 
Priem in Beke en nadien De Kring in Waarschoot, repeteert en speelt de groep nu in de Katerhoek in Ur-
sel.” 

Waarover gaat jullie nieuwe produc e ‘Rijles of vrijles’? 

Het stuk speelt zich af in een modern volkscafé. Het café en de rijschool van Luc en Nadien draaien niet 
zoals het hoort. Ze verspreiden folders om de boel nieuw leven in te blazen, maar door een fout van de 
drukker worden Rijlessen Vrijlessen. De kandidaten staan al snel voor de deur. De stamgasten verkneuke-
len zich, een waarzegster mengt zich in de deba en en Stanislav staat al jd klaar om te ‘helpen’.  
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Waarom mag de Urselnaar jullie toneelvoorstelling niet missen? 

“‘Rijles of Vrijles’ is een heel toegankelijke, komische toneelvoorstel-
ling,” aldus Brigi e en Doreen. “Als je een avondje amusement wil, dan 
zal je dat daar vinden. Je zal je goed voelen hartelijk lachen en jdens 
de voorstelling aan niets anders denken: een avond volledige ontspan-
ning.” En dat kunnen we allemaal wel gebruiken in deze jden, niet?  

Een heel team met 3 Urselnaren  

Het BeTon team telt een 40-tal leden, allen vrijwilligers, waaronder spelers, maar ook decorbouwers, licht
-en geluidstechnici, souffleur, toneelmeester, barmedewerkers en mensen voor het onthaal.  

Onder de 11 spelers zijn er 3 Urselnaren. Dirk Stofferis kent met deze produc e zijn vuurdoop. Dirk speelt 
Chris, een bedrijfsleider en stamgast van het café. Hans Busschaert vervoegde de groep 3 produc es gele-
den. Toen kreeg hij een week voor de première de vraag of hij kon inspringen, wat hij met glans deed. In 

deze produc e speelt Hans de 
plaatselijke poli cus en stam-
gast Peter. Doreen Leuntjens is 
aan haar 10e produc e toe. Zij 
speelt Evelien, een leerling van 
de ‘school’ en de zus van 
Carolien en Darlien.  

Een wervelende repe e waar-
in je het stuk ziet groeien 

Voor mijn ogen ontwikkelt het 
stuk zich. Tijdens het spelen 
kneedt de groep het stuk naar 
hun eigenheid. Teksten en hou-
dingen veranderen, een stap 
meer naar links, een stoel wordt 
verzet. Het bedrijf wordt een 
eerste, tweede, derde maal ge-
speeld. De focus en aandacht op 
het podium tre  me, zo’n repe-

e is intensief en vergt stevige 
hersenarbeid. Er wordt ook veel 
gelachen. Tijdens de repe e 
zag ik een hechte vriendschaps-
groep, waarvan het amusement 
en de passie er zowel naast als 
op het podium afspa e. Het 
maakt nieuwsgierig naar hoe de 
voorstelling zal zijn.          (EVC) 




