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Els vormt de vierde generatie aan het
roer van het familiebedrijf, dat in 1913
werd opgericht in Sombeke door haar
overgrootvader Kamiel Aerts. Die gaf in
1927 de fakkel door aan zijn zoon Hu-
bert, die de eerste witte en bruine spe-
culaas uit de oven haalde. «Sindsdien is
ons familierecept onveranderd geble-
ven», stipt Els aan. Nadien volgde Erik,
die samen met zijn echtgenote Ria nog
dagelijks blijft meewerken in het am-
bachtelijke bakkersbedrijf. Twintig jaar
geleden stopte de familie met het bak-
ken van brood om zich volledig toe te
leggen op speculaas. «Van die keuze
hebben we nog geen moment spijt ge-
had, integendeel. Mensen waarderen

steeds meer een authentiek, ambach-
telijk product», weten vader en dochter
Aerts.

Verhuizen
Een eeuw na de oprichting van het fa-
miliebedrijf werd de klassieke bruine
speculaas erkend als streekproduct.
Daarnaast biedt Aerts ook nog aman-
delspeculaas en witte speculaas, met

BELGISCHE
SPECULAAS

Lust je graag authentieke en ambachtelijke
speculaas? Dan ben je aan het juiste adres
bij Speculaas Aerts, dat deze zomer ver-
huisde van Waasmunster naar Lokeren.
«De beste grondstoffen, een eigen krui-
denmengeling en de juiste baktijd zijn cru-
ciaal voor ons product», zegt Els Aerts.

YANNICK DE SPIEGELEIR

cept is heilig. De kruidenmengeling
stellen we ook nog altijd eigenhandig
samen», verzekert Els. «Bovendien vind
je geen kleur- en smaakstoffen en geen
bewaarmiddelen terug in onze specu-
laas. Alles is vers en dat blijft zo.»
Dat ze in aanmerking komen voor de ti-

tel van Hét Streekproduct 2019 ziet de
familie als een hele eer. «Waardering
voor je werk is altijd mooi. De belang-
rijkste erkenning komt van onze klan-
ten. Dat zij onze producten, die met lief-
de gemaakt zijn, blijven appreciëren is
voor ons dé graadmeter.»

witte suiker en zonder kaneel, aan. «Ons
geheim? De beste grondstoffen, de ei-
genhandig samengestelde kruiden-
mengeling en de juiste baktijd. Specu-
laas moet krokant zijn, maar nooit te
hard», stipt Els aan.
Dat hun speculaas steeds meer in de
smaak valt, bewijst de verhuis die het
familiebedrijf deze zomer maakt van de
dorpskern van Sombeke naar een nieu-
we locatie in de Lokerse industriezone,
in de Toekomstlaan. «Door de stijgende
vraag en de beperkte productieruimte
was het niet meer optimaal werken in
Sombeke. Tot voor kort verpakten we
alles nog met de hand. In Lokeren ver-
loopt het verpakkingsproces machi-
naal.»

Ambachtelijke blijft
De verhuis naar een grotere locatie be-
tekent echter niet dat het ambachtelijke
naar de achtergrond verdwijnt. «Wat
goed is, behouden we. Het familiere-

Els Aerts, de vierde generatie in het familiebedrijf, kan nog steeds 
op de hulp van haar moeder Ria en vader Erik rekenen. Foto RV

Ons geheim? 
De beste grondstoffen, de
eigenhandig samengestelde
kruidenmengeling en 
de juiste baktijd. Speculaas
moet krokant zijn, 
maar nooit te hard

ELS AERTS

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 via de HLN-app, die je gratis kan downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

Tot voor kort verpakten 
we alles nog met de hand, 
maar ondertussen verloopt
het verpakkingsproces
machinaal

Wiezenaren lanceren
eigen vlag

Vier Wiezenaren, Chris Bour-
geois, Karine Van Hove, Luc Van
Driessche en Rik Vermeir, lance-
ren een eigen vlag voor hun dorp. 

De initiatiefnemers willen er voor
zorgen dat Wieze bij bijzondere ge-
beurtenissen en evenementen nog
meer bevlagd wordt. «Lang gele-
den, in de tijd van de Oktoberfees-
ten, hingen de inwoners enthousiast
hun vlag buiten als het de periode
van deze feesten was», zegt Rik Ver-
meir. «Veel vlaggen verwezen toen
naar het beroep van wie ze uitstal-
de. Maar ze gaven ons dorp vooral
een kleurrijk en feestelijk aanzien.
Ook bij andere gelegenheden, zoals
de Meelestraut Keirremis en feest-
dagen, wordt de vlag gezwind bo-
ven gehaald. Vooraan zullen lief-
hebbers dat kunnen doen met een
eigen, unieke Wiezevlag.» 
Om die te ontwerpen kozen de ini-
tiatiefnemers voor een aantal ico-
nen uit het dorp, zoals onder ande-
re de kerk, de meiboom en de Zot
van Wies. De vlag is 1,5 meter op 1,5
meter groot. Tot 18 september kun-
nen geïnteresseerden intekenen op
deze vlag. Die kost 30 euro. Op 5
oktober zijn de vlaggen te verkrij-
gen in café Den Dikken Eik in Wieze,
tussen 10 en 12 uur. (DND)

HAMME
Open Monumentendag
gunt je een blik 
in het Ringtheater 
Op zondag 8 september is het
overal in Vlaanderen Open Mo-
numentendag. Ook de gemeente
Hamme zal editie 31 niet over-
slaan en zorgt dit jaar voor een
unieke inkijk in het Ringtheater.
Het theater heeft een lange ge-
schiedenis en staat bekend als
een plek van plezier. 

Het Ringtheater heeft in Hamme al
jarenlang zijn thuis gegeven aan
verschillende verenigingen. Het ligt
op een unieke locatie in het hart van
de gemeente. Vroeger zat het
jeugdhuis ‘t Klokhuis daar, de vzw
armoedebestrijding Vitamientje,...
Vandaag zorgt de Koninklijke to-
neelvereniging ‘Voor God en den
Evenmensch’ er voor de invulling
van het gebouw.  Het theater kent
ook een ruime geschiedenis die de
gemeente graag wil laten zien.
Daarom start op 8 september een
overzichtstentoonstelling ter gele-
genheid van Open Monumenten-
dag. Je kan er een kijkje nemen over
de verschillende evenementen in
het gebouw. Bovendien krijg je een
unieke blik achter de schermen van
de toneelvereniging. De tentoon-
stelling is te bezichtigen op zondag
8 september, zaterdag 14 septem-
ber en zondag 15 september tel-
kens van 10 uur tot 18 uur.  (KBD)

LOKEREN
Brandweer vist fietsen op uit
Durme na Lokerse Feesten
Duikers van de brandweer hebben
vijf fietsen opgevist uit de Durme.
Dat gebeurde na een melding van
een vrouw dat er fietsen in de rivier
werden gegooid tijdens de voorbije
editie van de Lokerse Feesten.
Kort na de Lokerse Kermisweek
deelde een vrouw aan de politie
mee dat er tijdens de feesten wel-
licht wel wat fietsen in de Durme
gegooid zijn. Dat is helaas een jaar-
lijkse klassieker.Op 28 augustus
dregden de duikers van Brandweer-
zone Oost al een eerste keer in de
Durme. Dat leverde 5 fietsen op die
rijp zijn voor de schroothoop, maar
ook één fiets die nog niet zo lang in
het water lag. Het gaat om een fiets
van het merk Scott. Wie de twee-
wieler herkent, kan zich melden bij
de politie. (PKM)

BERLARE
Gemeente organiseert infosessie
rond internet en ondernemen
De gemeente Berlare organiseert op 3 oktober een in-
fosessie over ‘Internet en ondernemers’. Online shop-
pen in België gebeurd meer en meer online en in het
buitenland. Bij deze infosessie moeten ondernemers
leren hoe ze een graantje kunnen meepikken van dit
online shoppen. 

Voor de infosessie kan de gemeente Berlare rekenen op
de steun vacn lokale economie en middenstand. Er zul-
len twee sessies plaatsvinden die dag. «Voor veel plaat-
selijke handelaars is de digitale markt nog onbekend
terrein, en dat willen we met deze sessie aanpakken»,
zegt schepen Steven Vandersnickt. «Wij hopen hen te
inspireren met verhalen en zo hen te overtuigen om ook
de digitale weg in te slaan.»  Zo krijgen ze onder meer
een antwoord op hun vraag hoe ze meer rendement uit
hun website kunnen halen, hoe ze hun verkoop hoger
kunnen krijgen en wat er allemaal bij komt kijken. Daar-
naast wordt er ook interactief uitleg gegeven over wat
de valkuilen zijn en de succesmomenten. De uitleg
wordt gegeven door Hans Demeyer uit Berlare, die al 25
jaar KMO’s en kleine zelfstandigen ondersteunt.  De in-
fosessie gaat door in Amuzen in Berlare. De ochtendses-
sie start om 6.30 uur tot 9 uur. De avondsessie begint om
19.30 uur en gaat door tot 22 uur.  
Inschrijven kan via www.berlare.be/infosessie-inter-
net-en-ondernemers.html (KBD)

Het openluchtzwembad in Ham-
me kan terugkijken op twee ge-
slaagde zomermaanden met
heel wat bezoekers. Het zwem-
bad klokte af op 32.786 bezoe-
kers. «Iets minder dan vorig jaar,
maar we kijken zeker terug op
een geslaagd jaar», zegt schepen
van Sport Luk De Mey. 

Het staat vast dat de zomer van
2019 opnieuw heel wat volk lokte
naar het openluchtzwembad in
Hamme. Iets minder dan vorig
jaar, maar dan waren de tempera-
turen en de duur van het goede
weer uitzonderlijk. «Dat was een
topjaar en is moeilijk te vergelij-
ken. We hadden nu 1.500 bezoe-

kers minder, maar de zomer was
zeker geslaagd», klinkt het. 
Voor de inwoners van Hamme en
omstreken is er voor volgend sei-
zoen misschien nog beter nieuws.
De sportdienst en het schepencol-
lege zullen bekijken of het zwem-
bad volgend jaar twee weken lan-
ger kan worden opengehouden.
«Dit hangt echter van veel facto-
ren af. We moeten de overeen-
komst bekijken met Cafely, zien of
we genoeg jobstudenten kunnen
bereiken, en nog heel wat andere
praktische zaken. Het zou mooi
zijn, maar momenteel is het nog
te vroeg om dit al te beslissen.» 
De grote problemen aan het
zwembad bleven beperkt. Op en-
kele incidenten na met het kleine
zwembad en twee keer dat er
amokmakers op het terrein wa-
ren, zijn er geen noemenswaardi-
ge incidenten te vermelden. Het
zwembad kan elk jaar rekenen op
bezoekers van Hamme die zeer
enthousiast zijn over dit zwem-
bad. In vele steden en gemeenten
is er namelijk geen openluchtbad
meer.  (KBD)

HAMME

Het was een uitstekende zomer voor het openluchtzwembad 
van Hamme. Foto Geert De Rycke

Openluchtzwembad kan terugkijken op goede zomer

«Familierecept
onveranderd
sinds 1927»

De vlag van Wieze. Foto RV


