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Krista heeft gewerkt als veearts en Wil-
lem was bibliothecaris. Tien jaar gele-
den besloten ze hun droom waar te ma-
ken. «We wilden al lang iets in de land-
bouw doen, maar onze ouders waren
geen boeren, dus was er geen bedrijf.
Dan is het wel moeilijk om zelf van nul
te starten. Subsidies kregen we niet,
want het Vlaams Landbouw Investe-
ringsfonds geloofde niet dat je met een
kleinschalige schapenkwekerij je bo-
terham kon verdienen. Op een land-
bouwbeurs hebben we een koppel
schapenkwekers ontmoet en dat heeft
ons ervan overtuigd dat je van een klein
landbouwbedrijf toch een renderende
zaak kunt maken. We hebben een jaar
stage gelopen in Nederland en hebben
daarna onze eigen schapenkwekerij op-
gericht. We zijn begonnen met twintig
ooien, ondertussen hebben we er ne-
gentig. Daarmee zit ons bedrijf op de
ideale grootte om te renderen», vindt
Willem.

Financieel plan
«Dat ons avontuur een geslaagd verhaal
is geworden, komt doordat we de hele
keten in eigen hand hebben. We doen
alles zelf, we kweken zelfs het overgrote
deel van het voer voor onze schapen. Ze

HOEVESCHAPENKAAS 

De schapenmelkerij op de Halsembergweg
in Nederbrakel is het typevoorbeeld van
een kleinschalig bedrijf dat de volledige
productieketen in handen heeft. Grootwa-
renhuizen lonken naar hun hoeveschapen-
kaas Brébis de Brakel, maar Krista De Win-
ne en Willem Vernaillen zweren bij de
kleinschaligheid en hebben de benijdens-
waardige luxe dat ze zelf kunnen bepalen
in welke winkel ze hun schapenkaas willen
verkocht zien. «We zitten aan de top van
onze productie, maar willen niet groter
worden.»
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«De reden 
van ons succes?
We doen alles zelf»

ook op vlak van energievoorziening:
onder een deel van de schapenweide en
ook onder de stalling lopen buizen die
naar de verwarmingsinstallatie leiden.
«We hoeven daardoor zelfs voor onze
woning geen elektriciteit meer te ko-
pen. Het plaatje van de duurzaamheid
klopt hier helemaal», maakt Krista zich
sterk.
Drie keer per jaar worden er op de boer-
derij lammetjes geboren. Daardoor kan
de kaasmakerij het hele jaar door wer-
ken. «Twee keer per dag moeten de ne-
gentig ooien gemolken worden. Scha-

pen zijn op dat vlak geen makkelijke
dieren: ze laten de melk niet makkelijk
los. Het vraagt van de melker toch enige
vaardigheid. En als er melk is, moet er
natuurlijk kaas gemaakt worden. Ik
denk dat we met zijn tweetjes het werk
verzetten van drie mensen, maar het
geeft een ongelooflijke voldoening», ge-
tuigt Krista. Dat hun Brébis de Brakel
een erkend streekproduct is, maakt het
koppel bijzonder trots. «Dit is het resul-
taat van ons geloof dat kleinschalige
landbouw een meerwaarde creëert»,
besluiten Krista en Willem.

grazen op onze eigen weiden, worden
door mijn echtgenote gemolken en ver-
zorgd in onze eigen stallen en de kaas-
makerij run ik ook zelf. We verkopen
niet via grootwarenhuizen, maar recht-
streeks aan slagers, bakkers en hoeve-
en andere winkels in de regio. Zo verlie-
zen we ook geen marge in de groothan-
del. Daardoor kost onze artisanale scha-
penkaas in de winkel niet eens meer
dan wat de industrie produceert. Wij
kunnen als kleintje dus moeiteloos con-
curreren met de grote», vat Willem zijn
slimme financiële plan samen.

Aanlokkelijk voorstel
Er kwam wel eens een grote warenhuis-
keten met een aanlokkelijk voorstel:
Kris en Willem mochten hun Brébis de
Brakel leveren aan tien grootwarenhui-
zen van die groep. «Toch hebben we
daar feestelijk voor bedankt: we zouden
wel meer verkopen, maar moesten dan
ook fors groeien en investeren. Boven-
dien word je dan ook afhankelijk van die
grote klant en voor je het weet, bepaalt
hij de spelregels en de prijs. Ons onbe-
taalbare gevoel van onafhankelijk zijn,
willen wij niet opgeven», legt Willem
uit.
Onafhankelijk is de schapenboerderij

Willem Vernaillen, met een lekkere bol zelfgemaakte schapenkaas
in de handen. 

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in 
een wedstrijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van 
‘Hét Streekproduct 2019’. Stemmen op jouw favoriet kan via de HLN-app, 
die je gratis 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
CC De Ververij opent
nieuw cultuurseizoen
met groot feest
Cultuurcentrum De Ververij
opent het nieuw cultuurseizoen
in Ronse met een bruisend ope-
ningsfeest. Op zaterdag 7 sep-
tember staat een dag vol optre-
dens, animatie, muziek en food-
trucks op het programma.

Het openingsfeest start al om 14
uur met gratis animatie voor kinde-
ren en volwassenen. Er is onder
meer de theaterinstallatie ‘Dans
Me’ van Ultima Thule, ‘Rode Aarde’
van Puurlain en ‘Odelle’.
Om 18 uur is het de beurt aan Bris-
key van Gert Keunen. De liveband
brengt een broeierige synthese tus-
sen jazz en elektronica. Het was
een tijd stil rond de groep, maar in
Ronse laten ze opnieuw van zich
horen. Na Briskey is het tussen
19.30 en 21 uur de beurt aan het in-
teractief improvisatietheater
Diepmassief. 
Om 21 uur betreedt het Gentse trio
PAARD het podium. Wim TJ Segers,
Owen Perry Weston en Sigfried
Borroughs bespelen respectievelijk
de vibrafoon, bas en drums en bren-
gen een mix van hiphop, funk en
elektronische texturen.

Latin jazz
Compro Oro mag om 22 uur optre-
den. Het Gentse latin jazz-collec-
tief brengt op 18 oktober het nieu-
we album ‘Suburban Exotica’ uit en
zal in Ronse in primeur al enkele
nummers van dat album spelen.
Dj Set Befunkelaized mag het ope-
ningsfeest van CC De Ververij af-
sluiten. Tickets voor de concerten
vanaf 18 uur zijn te verkrijgen via
info@ccdeververij.be,
055/23.28.01 of webshopronse.re-
createx.be. Een ticket voor de hele
avond kost 20 euro. Wie in groep
komt, jonger is dan 26 of ouder is
dan 55 jaar, betaalt 18 euro. (LDO)

HOREBEKE
Fietsregistratie 
tegen diefstal
De gemeente Horebeke organi-
seert in samenwerking met de poli-
tiezone Brakel-Horebeke-Maarke-
dal-Zwalm een gratis fietsregistra-
tie. Op zaterdag 7 september kan je
tussen 9 en 12 uur met je fiets terecht
aan het gemeentehuis in Horebeke.
Elke fiets krijgt een unieke sticker
met het rijksregisternummer van de
eigenaar. De actie kadert in de Week
van de Mobiliteit.(LDO)

DEINZE
Twee lichtgewonden 
bij kop-staartbotsing 
Twee vrouwen raakten vrijdag-
avond lichtgewond bij een kop-
staartbotsing in de Varingstraat in
Deinze. Eén van hen werd even naar
het ziekenhuis overgebracht. 
Beide dames reden met hun wagen
richting Dentergem. De eerste (51)
stopte om links af te slaan. Haar
achterligger (31) merkte dat niet op,
waarna het tot een kop-staartbot-
sing kwam. Beide bestuursters
raakten lichtgewond. De vijftiger
moest even naar het ziekenhuis.

(JDG)

Maar liefst 30.534 zwemmers
hebben tijdens de zomervakan-
tie een duik genomen in het
zwembad van Sportoase
zwem.com in Oudenaarde. «Een
record», juicht Michaël Schou-
waerts, algemeen directeur van
Groep Sportoase.

«Met meer dan 30.000 bezoekers
kunnen we zeer tevreden terug-
blikken op onze derde zomer in
het zwembad in Oudenaarde»,
vindt Schouwaerts. 
«Met dit resultaat bevestigen we
net zoals voorgaande jaren een
goede zomerperiode. Het bewijst
dat de bezoekers van Sportoase
nog altijd de meerwaarde zien in
het 7 op 7-openingsbeleid, gekop-
peld aan de hoogste normen in
kwaliteit en omkadering. En dat
geldt zowel qua beleving als qua
omgeving. Onze focus blijft op
veiligheid en een aangename
zwemomgeving waar iedereen
zich thuis voelt», vat Schouwaerts
de filosofie van Sportoase samen.

OUDENAARDE

Een recordaantal zwemmers trok deze zomer 
naar Sportoase zwem.com. Foto Ronny De Coster

30.534 zwemmers in juli en augustus:
Sportoase Zwem.com beleefde topzomer

De absolute topdag in het Ouden-
aardse zwembad was 25 juli, tij-
dens het hoogtepunt van de hitte-
golf. Toen gingen maar liefst 1.109
zwemmers er verkoeling zoeken.
Oudenaarde is één van de vijftien
vestigingen van de Groep Sport-

oase. «Allemaal samen telden ze
453.189 zwemmers. Dat is meteen
ook een nieuw jaarrecord voor
Sportoase als kroon op een on-
waarschijnlijke topzomer zonder
incidenten», prijst Michaël Schou-
waerts zich gelukkig.  (DCRB)

Socio-culturele verenigingen
die willen aanspraak maken op
een subsidie van de stad, moe-
ten die ten laatste op 1 oktober
aanvragen. De stad heeft een
budget van 26.000 euro te ver-
delen.
Het reglement en de aanvraag-

formulieren voor het verkrijgen
van een stedelijke subsidie
staan op de site van de stad Ou-
denaarde, onder het beleidsdo-
mein Vrije Tijd.
«We hebben 26.000 euro om te
verdelen», zegt cultuurschepen
Stefaan Vercamer (CD&V). «Die
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Socio-culturele verenigingen die van de stad een financieel
duwtje in de rug willen, moeten dat ten laatste op 1 oktober

aanvragen. Foto Ronny De Coster

Cultuurdienst deelt 26.000 euro uit
subsidiepot is opgesplitst in een
basissubsidie en een werkings-
subsidie, waarna we ook nog
een deel reserveren voor pro-
jectsubsidie.»
Voor deze laatste hanteert de
dienst Cultuur twee indiendata.
Eerder op het jaar, met de dead-
line van 1 april, heeft de dienst
al een eerste verwerking uitge-
voerd.
«Met de projectsubsidies willen
we vernieuwing en samenwer-
king stimuleren, maar met de
werkingssubsidies blijven we
ook graag de reguliere activitei-
ten van onze verenigingen belo-
nen», verduidelijkt Vercamer.
Alle info is te vinden op de web-
site
www.oudenaarde.be/nl/vrije-
tijd/verenigingsleven/sociaal-
culturele-verenigingen/subsi-
dies-en-ondersteuning. Indie-
nen en advies vragen kan via
cultuur@oudenaarde.be en op
het telefoonnummer
055/335.135. (DCRB)


