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Gustaaf De Ryck was verknocht aan het
brouwersvak en kocht in 1886 voor vijf-
duizend Belgische frank (125 euro) een
boerderij tegenover de kerk in Herzele.
Hij trok naar het Duitse Bremen - naar
brauerei 'zum goldenen Adler' - om er
het brouwersvak te leren. Hij voerde
kuipen en koperen ketels aan en al snel
vloeide eind negentiende eeuw het eer-
ste bier rijkelijk in heel wat cafés in de
Denderstreek. 
120 jaar en vijf generaties later staat er
nog altijd een familielid aan de roer-
kuip. En niet zomaar iemand: An De
Ryck (65) is een van de weinige vrouwe-
lijke brouwers in België. Samen haar
dochter Miek en zoon Bram houdt ze de
brouwerij draaiende.

Doordrinktendens
Special De Ryck is het bier met de rijkste
geschiedenis binnen brouwerij De
Ryck. «Dit type bier werd gecreëerd als
reactie op de Duitse pilsbieren die de
Belgische biermarkt overspoelden. De
Belgische brouwersassociatie daagde
zijn leden uit om, inspelend op deze
nieuwe doordrinktendens, te tonen dat
ze een bier konden brouwen, even laag
in alcohol, maar met een volle unieke
smaak en een kenmerkend of 'specialer'

SPECIAL DE RYCK

Een streekproduct dat gebrouwen werd
als reactie op de invasie van Duitse pilsbie-
ren, dat is de Speciale Belge van brouwerij
De Ryck in Herzele. «Special De Ryck is
het vlaggenschip van onze brouwerij. Het
werd gecreëerd in 1920 en wordt sinds-
dien met veel passie gebrouwen volgens
het originele recept», vertelt brouwers-
dochter Miek Van Melkebeke.

FRANK EECKHOUT • UIT HERZELE •

«Bier met rijkste
geschiedenis heet
’den geweunen’
in de volksmond»

smaak en een licht bittere afdronk. Met
zijn alcoholpercentage van 5,5 is het
een karaktervolle doordrinker en leent
het bier zich door het smaakpalet per-
fect tot verschillende foodpairings.
«Dankzij de subtiele bitterheid in com-
binatie met de moutsmaak en licht al-
coholpercentage is deze Speciale Belge
een dankbaar bier om in en bij gerech-
ten te combineren. Zoals bijvoorbeeld
bij de oeroude Vlaamse klassieker ko-
nijn met pruimen. De zoete smaak van

karakter. De Speciale Belge was gebo-
ren. Tegenwoordig worden er nog zeven
Speciale Belges gebrouwen, waaronder
de Special De Ryck. In de volksmond

wordt het bier 'den geweunen' ge-
noemd, maar dat is onze Special dus al-
lesbehalve», lacht Miek Van Melkebe-
ke.

Culinaire toepassingen
Special De Ryck is een authentieke am-
berkleurige Speciale Belge gemaakt uit
pure ingrediënten (hop, mout, gist en
water) en heeft een moutige en fruitige

De Speciale Belge was 
een reactie op de Duitse
pilsbieren die onze markt
overspoelden. Ons bier 
is even laag in alcohol,
maar heeft een volle, 
unieke smaak 

MIEK VAN MELKEBEKE

Miek en Bram Van Melkebeke, samen met moeder An De Ryck 
in de brouwzaal. Foto’s FEL

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!

de pruimen en de zure smaak van Tie-
rentyn-mosterd zijn perfect comple-
mentair met de rijke en hoppige smaak
van dit lichte amberbiertje. Ook Piet
Huysentruyt raakte gecharmeerd door
dit bier en toverde een heerlijke variant
op deze klassieker met sinaasappel,
steranijs en een Specialleke op tafel. Of
volg het voorbeeld van sterrenchef Je-
roen Meus, die blinde vinken in ons
Herzeels biertje liet stoven», knipoogt
Miek.

HERZELE
De week van de jaren
80 bij Radio STAR
Radio STAR uit Herzele maakt zich
klaar voor ‘De week van de jaren
80’. Van vandaag tot en met vrij-
dag 13 september kan je er de klok
rond de allergrootste hits uit de ja-
ren tachtig beluisteren. Het waren
de jaren van Madonna, Dire Straits,
Michel Jackson maar ook van Rea-
gan, Margaret Thatcher, Gorbat -
sjov, Walkman, Rambo, Rocky en
Tsjernobyl. En dit spraakmakende
decennium keert even terug op Ra-
dio Star tijdens ‘De week van de ja-
ren 80’. «Onze vaste dj’s Andy De
Bruyn, Kris De Vries en Johan Piryns
zorgen in de namiddag voor live
programma’s met hitparades van
toen. Kris De Zwart brengt ook
gast-dj’s mee: dj Jeroen Visser op
woensdag 11 september en dj da
Pierre op donderdag 12 september
tijdens Dance Classics in the mix
vanaf 19 uur», laat Els Coppens we-
ten. Luister mee via 106.5 FM -
105.4 FM of kijk mee in de studio via
www.radiostar.be. (FEL)

HERZELE
Natuurpunt wandelt
in Everbeekse bossen
Natuurpunt Herzele gaat op zon-
dag 15 september wandelen in de
Everbeekse bossen. Verspreid over
Everbeek, een deelgemeente van
Brakel, ligt het natuurgebied Ever-
beekse Bossen. Gids Carlos D’Hae-
seleer voorziet de wandeling van
een woordje uitleg. Afspraak om 14
uur aan de kerk van Everbeek-Bo-
ven. Carpoolen is mogelijk. De ver-
trekplaats daarvoor is aan Na-
tuur.huis in de Ransbeekstraat in
Sint-Antelinks. De wandeling is
gratis en inschrijven is niet nodig. 

(FEL)

ERPE-MERE
Ondanks slecht weer
toch 300 kinderen
voor eerste
Steenberg Feest!
De weergoden waren de allereerste
editie van Steenberg Feest! In Erpe-
Mere niet goed gezind, maar toch
kwamen verrassend veel kinderen
opdagen naar het event. Dat werd
georganiseerd door bibliotheek,
jeugddienst, sportdienst, knutsela-
telier Kladder, voor- en naschoolse
kinderopvang Pimboli en het Huis
van het Kind Erpe-Mere/Lede.
Door het regenweer verhuisde een
deel van de activiteiten naar de
sporthal, maar de opkomst was
desondanks groot. «De kinderen
die geregeld deelnemen aan onze
activiteiten verzamelden daarmee
stempels en die konden ze hier ver-
zilveren. Wellicht was dat voldoen-
de motivatie want we telden een
300-tal deelnemers», vertelt
jeugdschepen Tom Van Keymolen
(CD&V). Topactiviteit was het
wandelen met Alpaca-lama’s. Op-
tredens van Kidsdisco.be en Cool-
kids sloten de namiddag af. (KMJ)

Adolf Van Accoleyen(86)  kon net op tijd uit 
zijn auto stappen. Foto Koen Moreau

LEDE
Auto vat vuur: voorbijganger kan beginnende brand doven

In de Suikerstraat in Lede vatte za-
terdagochtend rond 9 uur een Opel
Corsa vuur.Eigenaar Adolf Van Ac-
coleyen (86) merkte op de terugweg
van de bakker op dat er iets fout was.
«Mijn auto maakte een eigenaardig
geluid. Omdat ik het niet vertrouw-
de, wou ik hier keren, maar plots
blokkeerde alles en kwam er rook
van onder de motorkap», vertelt de
man die snel uit zijn wagen stapte
terwijl buren de brandweer belden.
Een voorbijganger reageerde uiterst
koelbloedig. Hij opende de motor-
kap net voldoende om met de
brandblusser van zijn wagen het
vuur te kunnen doven.  «Op die ma-
nier blijft de zuurstoftoevoer be-
perkt en kan je met een kleine poe-
derblusser een beginnende brand
snel onder controle krijgen», vertelt
brandweerluitenant Walter Van
Der Meerssche. De tussenkomst van
brandweerposten Lede en Wiche-
len bleef beperkt tot nablussen.
Oorzaak was wellicht een manke-
ment van de aandrijfriem. (KMJ)

De bewoners van Kerkskenveld en
de omliggende straten zijn sterk ge-
kant tegen een groot woonproject
in Kerksken. Het is een privéproject
in samenwerking met de sociale
huisvestingsmaatschappij Dender-
streek. Het gebied is 9 ha groot en
ligt tussen de wijk Deeskensveld, de

Beernaardstraat en de Watervoor-
straat in Kerksken. Gisteren was er
een infovergadering voor de buurt-
bewoners. Daarop bleek dat de ont-
wikkelaars er 180 woningen willen
realiseren.
De buurt vreest voor de leefbaar-
heid. «180 extra woningen betekent

dat er elke dag minstens 180 wa-
gens mensen naar hun werk buiten
Haaltert zullen brengen», zegt Mark
Van Ghijseghem, één van de buurt-
bewoners. «Het gebied kan boven-
dien moeilijk ontsloten worden via
een klein straatje in Kerkskenveld
en de Beernaardstraat is ook een
kleinere gemeenteweg.» De bewo-
ners vrezen ook meer waterover-
last. «Ook zal de habitat voor dieren
verdwijnen.»
In een kleine gemeente zomaar 180
woningen realiseren, is niet realis-
tisch. Dat vindt ook buurtbewoon-
ster Hilde: «De wijk telt nu een 50-
tal huizen. 180 woningen zou meer
dan een verdriedubbeling beteke-
nen We zijn pas één week vooraf
verwittigd en vrijdag is er al een
ontwerp: dat is geen inspraak». De
gemeente zette in 2017 het licht op
groen het woonuitbreidingsbied
Kerkskenveld aan te snijden. «Maar
er zijn voorwaarden», zegt schepen
van Ruimtelijke Ordening Phaedra
Van Keymolen (CD&V). (CVHN)

KERKSKEN/HAALTERT
«180 extra woningen niet realistisch in kleine gemeente»

Bewoners van het Kerkskenveld en aanpalende straten protesteren
vlak voor de infovergadering in Centrum De Warande. Foto Van den Houte


