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Toerisme Leiestreek
zoekt 101 creatieve
hotspots
Toerisme Leiestreek is op zoek
naar creatieve hotspots. Wie met
zijn of haar zaak of evenement
een uniek verhaal te vertellen
heeft, kan zich nog tot 5 november inschrijven voor de campagne ‘101 hotspots in de Leiestreek’.

Toerisme Leiestreek heeft donderdagmiddag haar nieuw beleidsplan
voorgesteld in microbakkerij en
eethuis Den Hert in Eke (Nazareth).
Geen toevallige keuze, want de komende jaren gaat men naarstig op
zoek naar soortgelijke creatieve
hotspots in de ganse Leiestreek.
«Ons nieuwsbeleidsplan bevat enkele verhaallijnen waarmee we
onze Leiestreek willen promoten»,
zegt Claude Croes, voorzitter van
Toerisme Leiestreek. «In 2020 zullen wij onze ‘creatieve hotspots’
centraal stellen; dit zijn speciale
plekken waar je moet geweest zijn.
We denken hierbij aan horecazaken die de combinatie maken met
iets anders, bijvoorbeeld een café
waar je vinyl of interieur kan kopen,
horecazaken op speciale locaties,
hoeves met vernieuwende concepten of producten, hippe en verrassende winkelconcepten of tijdelijke
concepten of events. De selectie
gebeurt door een jury van creatievelingen uit de streek.»

Kandidaten
«De geselecteerde kandidaten
worden in 2020 opgenomen in de
campagne van de Leiestreek», vervolgt Claude Croes. «Indien mogelijk wordt er ook een fietsroute uitgewerkt die langs de zaak passeert.
Inschrijven kan nog tot 5 november.»
Meer info en inschrijvingen via
www.toerisme-leiestreek.be/hotspots. (ASD)

Slager Filip Vermeulen (45) uit Sleidinge
mag zich de ‘Beste slager 2018-2021’ noemen. Het paradepaardje boven zijn koeltoog is de stok met droge ringworst uit het
Meetjesland. De lekkernij is erkend als
streekproduct en wordt nog altijd gemaakt
volgens het recept van vader Urbain Vermeulen (74).

DROGE RINGWORST
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«We maken er
tien kilometer
per jaar van.
Dat kan tellen»
Filip en Petra Vermeulen met hun droge ringworst uit het Meetjesland.
Klasseslager Vermeulen uit de Wurmstraat in Sleidinge heeft al heel wat prijzen gewonnen. Maar
de erkenning als streekproduct van hun droge
ringworst blijft het visitekaartje van de slagerij.
«Mijn vader Urbain is in 1974 gestart met de slagerij en heeft het recept van de droge ringworst
ontwikkeld», vertelt Filip Vermeulen, die de zaak
nu verderzet met zijn vrouw Petra. «Wat er zo anders aan is dan andere droge worsten? We werken
alleen met het zuiverste vlees, voegen geen bewaarmiddelen toe en hebben natuurlijk onze eigen kruidenmix. De ringworst is een van onze best
verkopende producten. Er zijn maar weinig klanten die hier zonder droge worst buiten stappen.
We hebben ook heel wat liefhebbers die van ver
buiten Sleidinge komen, gewoon voor onze droge
worst. Ja, er gaat hier heel wat droge worst over de
toonbank. We hebben het eens berekend en we
kwamen uit op tien kilometer droge worst per
jaar. Dat kan al tellen, hé», knipoogt Filip.

Drogen in de schouw
Droge worst is een lekkernij die erg met de ‘boerenbuiten' van het Meetjesland verbonden is. «De
worst komt eigenlijk uit de tijd dat de boeren nog
thuis op de boerderij slachtten», legt de slager uit.
«Wanneer een varken geslacht werd, was er eigen-

lijk vlees te veel. Om niets te laten verloren gaan,
werd van een deel ook droge worst gemaakt. Ik
heb altijd van mijn vader gehoord dat de echte
boeren die worsten zelfs in hun schoorsteen hingen om ze te drogen. Toen er steeds minder op de
boerderijen geslacht werd, namen de slagers in de
streek de traditie van de droge worst over. Het recept van mijn vader is al die jaren onveranderd. Al
45 jaar maken we onze droge worst met dezelfde
kruiden. Waarom zou je iets veranderen dat zwaar
in de smaak valt?»

Puur varkensvlees
Klasseslager Vermeulen maakt er een erezaak van
om alleen puur varkensvlees te gebruiken. «Varkensvlees dat grof en ambachtelijk gemalen wordt
en afgevuld in natuursnaren», vertelt Filip. «We
kruiden onder andere met peper, zout en nootmuskaat. Dan volgt een rijping van drie dagen tot
een week. Meer moet dat niet zijn om er een delicatesse van te maken. Sommige mensen eten de
worst bij een boterham, anderen na een avondje
pintjes pakken. Of je serveert de droge worst in
stukjes gesneden als hapje. Je moet er eens op letten welk schaaltje bij de aperitiefhapjes eerst leeg
is. Het is een puur ambachtelijk, natuurlijk product. Het drogen is echt de kunst.»

Stem op jouw favoriet!
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.

OLSENE

Speelparadijs in Groeneweg en Stenemolenstraat

De tweejaarlijkse Grote Speelstraat vindt plaats op zondag 8
september. De Groeneweg en de
Stenemolenstraat worden deels
omgetoverd tot een echt speelparadijs boordevol attracties zodat
kinderen er vrij, zorgeloos en
veilig kunnen spelen.

van de attracties, om de het evenement niet te laten doorgaan.
Maar uitstel is geen afstel. De Grote Speelstraat zal plaatsvinden op
zondagnamiddag 8 september in
de Groeneweg en de Stenemolenstraat.

Feestelijke opening
De Grote Speelstraat zou oorspronkelijk op zondag 17 maart
georganiseerd worden. Door de
gure weersvoorspellingen besliste het gemeentebestuur, in samenspraak met de leverancier
GE

Om 14 uur wordt de Grote Speelstraat feestelijk geopend door de
leden van de kindergemeenteraad. Tot 17 uur kan de jeugd zich
gratis uitleven op verschillende
springkastelen, hindernissenba-

nen, volksspelen en gocarts. De
medewerkers van jeugdhuis ‘t
Sloefke zullen present zijn om de
dorst van de spelende kinderen
en ouders te lessen.

Verkeersmaatregelen
Om alles veilig te laten verlopen
zijn enkele verkeersmaatregelen
van kracht in en rond de Groeneweg, de Stenemolenstraat, de
Houtstraat, de Molenstraat, de
Processiestraat, de Verbindingsstraat, de Sint-Pieterstraat en de
Olsenestraat. (ASD)

