
In de nacht van maandag op dins-
dag hebben dieven toegeslagen bij
Herman Motoren op de Lion d’Or-
weg in Aalst. De daders gingen er
aan de haal met een hele lading
koper. Om tot aan het koper te ge-
raken, forceerden ze een poort bij
drankenhandel Podevijn, waar ze
ook probeerden in te breken.

De feiten gebeurden vermoede-
lijk na 1 uur. Bij de drankenhandel
werd een poort opengebroken
waarna een auto naar de achter-

kant van de winkel reed. «Daar
hebben ze geprobeerd om een
deur te forceren en binnen te ge-
raken, maar dat mislukte», klinkt
het bij de drankenhandel. «Na-
dien hebben ze de draad achter-
aan onze zaak doorgeknipt met
een tang en hebben ze toegesla-
gen bij Herman Motoren.» 
Bij de handelaar voor motoron-
derdelen gingen ze aan de haal
met een hele lading koper. «In
onze zaak lagen koperen bobij-
nen opgestapeld in de rekken»,

legt zaakvoerder Steve Herman
uit. «Al deze rekken zijn leegge-
haald door de daders. Dus ik denk
dat ze goed hun weg kenden. Ik
hoop niet dat het een inside job
is», aldus  de zaakvoerder.
Het is niet de eerste keer dat Her-
man Motoren dieven over de
vloer krijgt. Bij een vorige inbraak
konden de daders niets buitma-
ken, nu loopt de schade op tot in
de duizenden euro’s. «Ik heb
nochtans een alarmsysteem en
camerabewaking, maar dat
schrikt blijkbaar niet voldoende
af», zegt Steve. De eigenaar is wel
verzekerd tegen schade door
diefstal, maar niet voor de pro-
ducten zelf. «Al dat geld ben ik dus
ook kwijt. Sommige van mijn
mensen zijn zelfs technisch werk-
loos nu.» 
Steve Herman heeft de camera-
beelden al bekeken, maar die zijn
onbruikbaar omdat de daders on-
herkenbaar zijn. Ook langs de an-
dere kant hangen camera’s, maar
die moeten nog bekeken worden.  

(KBD)
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«Ik kwam uit de landbouwschool en
wou effectief aan de slag in die sector»,
vertelt Laurens. «Omdat ik met schapen
mijn boterham wou verdienen, ben ik
mij beginnen toeleggen op producten
van schapenmelk. Vier jaar geleden was
schapenplattekaas een van de eerste
producten die ik verkocht.» 
Ondertussen heeft Laurens al een hele
waaier aan schapenmelkproducten.
«Mijn schapenplattekaas natuur is er-
kend als streekproduct, net als mijn ver-
se schapenkaas natuur, maar daarnaast
hebben we ook plattekaas met kruiden,
plattekaas met komkommer en platte-
kaas zonder zout. Sommigen eten het
als beleg op hun boterham, anderen als
tussendoortje of in desserts. Bijvoor-

beeld in tiramisu vervangen ze de mas-
carpone door plattekaas. België is een
echt plattekaasland. Schapenplatte-
kaas zul je echter niet op grote schaal

VLAAMSE SCHAPENPLATTEKAAS

Schapenmelkerij Bosschelle is een bedrijf
in volle groei. Laurens De Middeleer uit
Denderhoutem was 18 jaar toen hij het 
bedrijf in 2013 oprichtte met twintig 
schapen. Ondertussen leveren zijn 110
schapen melk voor schapenplattekaas en
nog een hele waaier andere producten.

CLAUDIA VAN DEN HOUTE

• UIT HAALTERT •

«Met twintig
dieren begonnen,
nu heb ik er 110»

ook voldoende ruimte. «Onze schapen
genieten 280 dagen per jaar buiten van
vers gras. Dan geven ze ook het meeste
melk. Ze worden twee keer per dag ge-
molken. 's Nachts blijven ze in de stal.»

Groot verschil met geitenkaas
Schapenkaas wordt vaak op dezelfde
lijn gezet met geitenkaas, maar Laurens
benadrukt dat het twee verschillende
producten zijn. «Qua smaak is er een

groot verschil. Schapenkaas heeft een
romigere, volle smaak. Het heeft niet de
typische smaak van geitenkaas. Je kunt
schapenkaas het best vergelijken met
een koeienkaas die romig en vol van
smaak is. Schapenkaas is ook beter voor
mensen met een te hoge cholesterol.
Het vetgehalte is ongeveer hetzelfde,
maar omdat het eiwitgehalte van scha-
penkaas hoger ligt, is de kaas lichter
verteerbaar.»

vinden, maar eerder bij de lokale boer.»

280 dagen vers gras
«We verkopen elf verschillende soorten
bollen kaas: van verse kaas met bies-
look, peper, noten, curry, paprika's, ro-
zijnen en nog meer. Naast verse kaas en
plattekaas maken we ook yoghurt, roo-
mijs, harde kazen, feta en ricotta.» Een
groot assortiment producten is te koop
in de hoevewinkel van schapenmelkerij
Bosschelle in de Teerlingstraat 35. «We
verkopen onze plattekaas grotendeels
zelf in onze winkel en via lokale mark-
ten.»
Ook de kudde schapen blijft groeien.
«Die is in zes jaar van 20 naar 110 scha-
pen gegroeid. We volgen de vraag naar
productie. Zolang de vraag groeit, groei-
en wij mee, zolang we plaats hebben
tenminste.» De 110 schapen krijgen dan

Laurens De Middeleer met zijn Vlaamse schapenplattekaas 
tussen zijn schapen. Foto’s Claudia Van Den Houte

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!

Onze schapen genieten 
280 dagen per jaar van vers
gras. Dan geven ze ook het
meeste melk. Ze worden
twee keer per dag gemolken

LAURENS DE MIDDELEER,
SCHAPENMELKERIJ BOSSCHELLE

Het verschil met geitenkaas?
Het heeft een veel romigere,
volle smaak. Het is ook beter
voor de cholesterol. 
Het vetgehalte is ongeveer
hetzelde, maar door 
het hogere eiwitgehalte is de
kaas lichter verteerbaar

LAURENS DE MIDDELEER

DENDERLEEUW
Buurtcomputer kent
succesvolle startavond
Het project ‘Buurtcomputer’ is
goed van start gegaan in de bibli-
otheek van Denderleeuw. Al zo’n
tachtig mensen schreven zich in
op de startavond.

Een team van vrijwilligers gaat op-
nieuw van start met gratis initiaties
in verschillende domeinen van de
informatica. Dit jaar kon iedereen,
ook mensen van buiten Dender-
leeuw, zich komen inschrijven tij-
dens de startavond op dinsdag 3
september. Die leverde al ongeveer
tachtig inschrijvingen op. De initia-
tie ‘Windows 10 tips en tricks’ is al
volledig volzet. Voor de initiaties
rond Instagram en smartphonefo-
tografie zijn er nog maar enkele
plaatsen vrij. Dit najaar zijn er ook
onder meer nog initiaties Android-
tablet voor beginners, Google
Drive en Gmail. Er kunnen maxi-
maal 12 tot 15 mensen deelnemen
per initiatie.
Wie interesse heeft, kan zich nog
inschrijven tijdens de inloopmo-
menten op maandag van 14 tot
15.30 uur in de bib, Vrijheidstraat
11, en op maandag en donderdag
van 9 tot 12 uur in het Huis van de
Sociale Economie, Stationsplein
17-19. Meer info via buurtcompu-
ter@denderleeuw.be. (CVHN)

AALST
Tentoonstellingsruimte
QuARTier A sluit 
na tien jaar de deuren
Kunstliefhebbers zijn een beetje in
rouw: QuARTier A aan het Burge-
meestersplein in Aalst doet de deu-
ren dicht. Dat maakten Alec Camu
en Karolien Deman van QuARTier
A bekend.
Er waren al enkele maanden geen
activiteiten meer in QuARTier A.
«En het ziet er niet naar uit dat daar
snel verandering in zal komen...»,
luidt het bij QuARTier A. «Mis-
schien krijgt de ruimte van QuAR-
Tier A in de toekomst een andere
invulling, de tijd zal dat uitwijzen.
Maar voorlopig doen we de boeken
toe. QuARTier A bestond bijna tien
jaar. We hebben zoveel mooie mo-
menten beleefd. We zijn erg dank-
baar voor de toffe responsen die we
ontvingen en de ervaringen die we
opdeden.» (RLA)

AALST
Laptop gestolen 
uit voertuig
In de Pontstraat in Aalst hebben
dieven ingebroken in een auto. De
feiten werden door de politie dins-
dagnamiddag vastgesteld rond
15.45 uur. De dieven konden zich
toegang verschaffen tot de wagen
en gingen aan de haal met een lap-
top van het merk HP. De daders zijn
onbekend. (KBD)

AALST Dieven breken via andere winkel binnen 
bij Herman Motoren en maken grote buit

De oude bierhal van Dranken
Pede in de Doelstraat wordt het
decor van de twee editie van
D’Outemse Bierfeesten. Meteen
wordt ook de nieuwe dranken-
centrale, eveneens in de Doel-
straat, in gebruik genomen. «Na
het succes van vorig jaar hebben
we beslist om uit te kijken naar
een grotere locatie. Het concept
van de bierfeesten met lange
zittafels, de typische inkleding,
de in lederhosen uitgedoste be-
zoekers en de bijhorende schla-
gers moest hoe dan ook gevrij-
waard blijven. Dranken Pede wil
iedereen nog een keertje naar
de oude textielfabriek lokken en
heeft besloten om dit volksfeest
te sponsoren door iedereen gra-
tis toegang te geven», vertelt
Joury De Mezel. 
De deuren gaan open om 20 uur
en sluiten om 3 uur. Het pro-
gramma wordt binnenkort be-
kend gemaakt op de Facebook-
pagina van D’Outemse Bierfees-
ten. (FEL)

SINT-LIEVENS-HOUTEM

De oude drankencentrale is het decor 
voor D’Outemse Bierfeesten. Foto Frank Eeckhout

D’Outemse Bierfeesten sluiten oude drankencentrale Pede
Niet de parochiezaal in Bavegem, maar de oude drankencentrale
van Pede in Sint-Lievens-Houtem wordt het decor van de tweede
Outemse Bierfeesten op zaterdag 26 oktober. «Dranken Pede wil
iedereen nog een keertje naar de oude textielfabriek lokken en
gaat daarom ons volksfeest sponsoren», zegt Joury De Mezel.

De zaak heeft schade voor enkele duizenden euro’s. Foto Koen Baten


