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Tot en met de negentiende eeuw hadden
alleen kloostergemeenschappen en kas-
telen ijskelders om melk te kunnen be-
waren. De gewone boer kon dat niet.
Daarom liet hij de volle rauwe melk
schiften in 'matten' en wei, het procedé
van kaasmaken. De melk werd gekookt,
gestremd door toevoeging van zure kar-
nemelk en uitgelekt in een neteldoek. De
wei die wegvloeide ging als voedsel naar
de dieren. De uitgelekte wrongel werd
gemalen en gemengd met suiker en ei-
dooiers. De mattenbrij werd daarna uit-
gespreid op een vierkant deeglapje, dat
vervolgens overhoeks werd gevouwen
en gebakken in de oven. «Die werkwijze
is al eeuwenoud», weet Peter Deneyer
van bakkerij De Lekkerbek in Lierde. «De
bereiding van de mattenbrij gebeurt

door matten, eieren, suiker en eventueel
een kleine hoeveelheid amandelextract
te mengen. Taartvormpjes bekleed met
bladerdeeg worden gevuld met de mat-

MATTENTAARTEN

De Geraardsbergse mattentaart is 
zowat het meest befaamde streekproduct 
van Vlaanderen en zelfs van België. 
Ze kunnen alleen gemaakt worden in 
Geraardsbergen en Lierde. «Toeristen 
maken zelf een ommetje om onze matten-
taarten te kopen», glundert Nadine van 
De Lekkerbek in Lierde.

FRANK EECKHOUT

GERAARDSBERGSE

«Toeristen maken
graag ommetje 
voor onze lekkernij»

jaar mijn diploma behaald en wil de tra-
ditie voortzetten. De mattentaart werd
mij als het ware met de paplepel ingege-
ven», vertelt de 18-jarige Sebbe. «Mijn
mama Nadine houdt zich vooral bezig
met de bakkerswinkel, terwijl papa en ik
aan het werk zijn in het atelier. Onder de
naam Mattentaartenatelier is onze zaak
gekend tot ver buiten Geraardsbergen.
Toeristen komen speciaal naar onze win-
kel om de lekkernij te kopen. Op evene-
menten zoals de Mattentaartenwande-
ling van wandelclub De Padstappers
worden tot tienduizend van onze mat-
tentaarten aan de man gebracht. Die
worden de nacht daarvoor vers gebak-

ken», besluit Sebbe.

Broederschap
Het Broederschap van de Geraardsbergse
Mattentaarten waakt over de kwaliteit
van de mattentaart en organiseert ook
jaarlijks de Dag van de Geraardsbergse
mattentaart. Het doel van de Broeder-
schap is om de mattentaart als Geraards-
bergs streekproduct te promoten en de
toekomst en de kwaliteit van de matten-
taart te bevorderen. Dankzij de vele ini-
tiatieven van de Broederschap verwierf
de mattentaart niet alleen bekendheid in
heel Vlaanderen, maar kreeg de lekkernij
ook een Europese erkenning.

tenbrij en afgedekt met een nieuwe laag
bladerdeeg. Dat wordt dichtgevouwen
en bestreken met ei. In de bovenlaag van
de mattentaart wordt tot slot een lichte
knip aangebracht. Het is wel belangrijk
dat de melk en de matten afkomstig zijn
van boerderijen in Geraardsbergen of
Lierde.»

Derde generatie
Peters vader Fernand opende in 1966
bakkerij De Lekkerbek op de hoek van de
Gentsestraat in Geraardsbergen. «In
2007 konden we een pand kopen in de
Geraardsbergsestraat in Lierde. Daar
hebben we onze zaak kunnen uitbreiden
en hebben we de focus vooral op de mat-
tentaart gelegd», gaat Peter verder. 
Ondertussen is ook de derde generatie
Deneyer in het bedrijf gestapt. «Ik heb dit

Mama Nadine en zoon Sebbe, de derde generatie 
in de familie Deneyer die mattentaarten bakt. Foto Frank Eeckhout

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in een wed-
strijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van ‘Hét Streekproduct
2019’. Stemmen op jouw favoriet kan vanaf zaterdag via de HLN-app, die je gra-
tis kan downloaden voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en
de deelnemers vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

RONSE
Britney Vandenabeele
waagt kans in
internationale
missverkiezing
Britney Vande-
nabeele is in de
wolken. Na haar
deelname aan de
Miss Fashion-
wedstrijd, waar
ze het tot de 
finale schopte,
mag ze naar
Egypte voor de
verkiezing van
Miss Mermaid
om er België te vertegenwoordigen.
Het kroontje van Miss Fashion heeft
ze niet kunnen verzilveren, maar het
avontuur gaat voor Britney dus wel
verder. «Het is voor mij een droom
die uitkomt», reageert Britney. Ze
schreef zich oorspronkelijk in voor
Miss Fashion om af te rekenen met
de pesterijen waar ze in de lagere en
middelbare school mee te maken
kreeg. «Ik wil aan mijn pesters tonen
dat ik wel iets kan bereiken, zelfs
meer dan zij kunnen», zegt Britney
daarover.  (LDO)

ERWETEGEM
Woonzorgcentrum 
De Vlamme 
opent deuren tijdens
jaarlijkse bistrodag
De Vlamme in Zottegem zet op zon-
dag 8 september de deuren van het
woonzorgcentrum open. Het grote
publiek kan die dag kennis maken
met het enthousiaste team én de
troeven van het woonzorgcentrum.
«Kom langs en ontdek hoe wij ervoor
zorgen dat onze residenten zich
thuis voelen en kunnen genieten van
het leven op de manier die het best bij
hen past. Tijdens je bezoek kan je een
kijkje nemen in ons huis en kennis
maken met onze professionele wer-
king. Je wordt getrakteerd op een
proeverij van hapjes bereid door
onze eigen chefs. Bezoekers kunnen
bovendien ook genieten van een ver-
se wafel en koffie. Er zijn ook activi-
teiten voor de allerkleinsten», laat
directeur Tim Uyttersprot weten. 

(FEL)

ZWALM
Man gewond bij ongeval 
op Beerlegemsebaan
Bij een spectaculair verkeersongeval
op de Beerlegemsebaan raakte een
man uit Zwalm gewond.
Het ongeval gebeurde zondagavond
omstreeks 22 uur. De man reed in de
richting van Beerlegem toen hij plots
de controle over zijn wagen verloor.
De wagen ging aan het slingeren,
knalde tegen enkele verkeersborden
om wat verder tot stilstand te ko-
men. De bestuurder werd door de
brandweer uit zijn wagen bevrijd en
naar het ziekenhuis gebracht. Door
het ongeval was de Beerlegems-
ebaan een tijdlang volledig versperd.
De wagen raakte zwaar beschadigd
en werd getakeld. (FEL)

Het is belangrijk dat de melk
en de matten afkomstig 
zijn van boerderijen in
Geraardsbergen of Lierde

PETER DE NEYER,
BAKKERIJ DE LEKKERBEK 

Op evenementen zoals de
Mattentaartenwandeling
worden tot tienduizend van
onze mattentaarten aan de
man gebracht. Die worden
de nacht daarvoor vers
gebakken

SEBBE DE NEYER 

OUDENAARDE Fietsersbrug staat voortaan omlaag, 
maar bediening is nog altijd niet geregeld

hield het na een maand al voor
bekeken, omdat de installatie
volgens hem om de haverklap
dienst weigerde.

Neergelaten
Sindsdien bleef de brug opge-
haald en konden fietsers de over-
steek over de Scheldearm niet
maken. Naar aanleiding van de
eerste schooldag besliste het
stadsbestuur van Oudenaarde
maandag om de brug toch naar
beneden te laten. De stad laat
weten dat de brug alleen nog
omhoog gaat als er een boot
moet passeren. Dat is ook altijd
de bedoeling geweest. Alleen:
vandaag is er nog altijd geen
brugwachter aangesteld en blijft
de vraag wie ze zal ophalen als er
een boot de haven in of uit wil va-
ren. «Momenteel doen we er sa-
men met de Vlaamse Waterweg
alles aan om de aanpassing van
de brugbediening zo vlug moge-
lijk definitief in orde te brengen»,
klinkt het bij de stad. (DCRB)

In Ten Bosse in Sint-Goriks-Ou-
denhove is zondagavond om-
streeks 22 uur een wagen uit de
bocht gegaan en op zijn zijkant tot
stilstand gekomen.
Het ongeval gebeurde ter hoogte

van het kruispunt met de Olmen-
straat. Twee inzittenden konden
zich op eigen kracht uit de gekan-
telde wagen bevrijdden. Een der-
de inzittende werd door de
brandweer uit de wagen gehaald

en door de hulpdiensten naar het
ziekenhuis in Zottegem gebracht.
Het is niet duidelijk hoe het onge-
val gebeurde. De wagen raakte
wel eerst een afsluiting waarna
hij kantelde.  (FEL)

ZOTTEGEM

De brandweer van Brakel bevrijdde één inzittende uit de wagen. Foto Frank Eeckhout

Wagen uit de bocht op Ten Bosse

De eerste schooldag deed het stadsbestuur beslissen om de nieuwe
fietsersbrug aan die jachthaven in Oudenaarde omlaag te laten.
Toch zijn de problemen nog niet helemaal van de baan: er is nog al-
tijd niet uitgeklaard, wie de brug moet bedienen.

De brug is neergelaten. Fietsers kunnen dus 
weer de oversteek maken. Foto Ronny De Coster

Nadat de brug vier jaar lang on-
gebruikt bleef, omdat niemand
wist wie ze moest bedienen,

werd in mei de havenmeester
aangesteld om de ophaalbrug
op en neer te laten. De man


