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KALFSKOEK 

Kalfskoek van Keurslager Schalck uit Wet-
teren is sinds vorig jaar erkend als Vlaams
streekproduct. Slager Steven Schalck
maakt de ambachtelijke kalfskoek al jaren
en is fier dat hij het label mag etaleren.
«Mensen uit de ruime regio komen spe -
ciaal naar Wetteren om onze kalfskoek te
kopen», zegt Steven.

DIDIER VERBAERE • UIT WETTEREN •

«Het geheim?
Dat zit in de
kruidenmengeling»

sneden vleesbrood als broodbeleg is
echter minder verspreid. In Nederland
kennen ze gebraden gehakt. Dit product
bevat in tegenstelling tot onze kalfs-
koek alleen varkensvlees of rund- en
varkensvlees», legt Steven uit.

Rijke geschiedenis
«De kalfskoek valt samen met filet d'An-
vers en kalfsrol onder de chique char-
cuterie. Dit waren producten uit de stad,

naast worden ook de zwarte en witte
pensen ter plaatse bereid, net als de pa-
tés en kop. Keurslager Schalck heeft ook
een zelfbereide rauwe ham, Wetthra.
«Voorlopig lieten we alleen onze kalfs-
koek erkennen als streekproduct. We
willen het ambachtelijk en kleinschalig
houden en zetten in op kwaliteit.»

«In tegenstelling tot wat de naam doet
vermoeden, wordt kalfskoek niet alleen
gemaakt van kalfsvlees.  Traditionele
kalfskoek bevat vijftig procent kalfs-
vlees en vijftig procent varkensvlees.
Een belangrijk detail is dat het vlees
wordt gemalen», verduidelijkt Steven.
«Het geheim van de bereiding zit hem
in onze unieke kruidenmengeling. Het
gehakt wordt onder andere gekruid
met nootmuskaat, foelie en kardemom.
Het vlees wordt daarna gebonden met
eieren, brood en bloem, in een brood-
vorm gelegd en gebakken in een matig
warme oven.»
«Vleesbrood wordt wereldwijd als
warm gerecht gegeten. Koud, dun ge-

De kalfskoek valt onder de
chique charcuterie, vroeger
bereid door de stadsslager
voor de bourgeoisie

STEVEN SCHALCK

De familie Schalck in de winkel in Wetteren. Foto’s Verbaere

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!

bereid door de stadsslager voor de
bourgeoisie. Kalfsvlees en rundvlees
waren in Vlaanderen altijd ruim voor-
handen dankzij de vraag naar melk,
boter en botermelk. Onze kalfskoek is
dan ook een traditioneel gerecht met
een rijke geschiedenis. Mensen uit de
ruime regio komen speciaal naar Wet-
teren om onze kalfskoek te kopen en
daar zijn we best fier op», besluit
Steven.

In Wetteren zijn ze gek op kalfskoek, of
fricandeau in de volksmond. Wette-
raars eten het vaak met warme kriekjes,
koud op de boterham en blokjes kalfs-
koek zijn vaste prik op zo goed als elke
receptie. De Wetterse slagersfamilie
Schalck specialiseerde zich in dit stukje
Belgische charcuterie. «Het gaat inder-
daad niet om een louter Wetters stukje
vlees, in heel Vlaanderen, maar ook in
Brussel en Wallonië lusten ze dunne
sneetjes kalfskoek op de boterham. In
Brussel en Wallonië heet het pain de
veau», legt Steven uit.
Keurslager Schalck op de Prinses Jose-
phine Charlottelaan in Wetteren onder-
scheidt zich als keurslager met streek-
producten en met eigen bereidingen en
charcuterie. Zijn ambacht, steeds met
vlees van Vlaamse kwekers, is erkend
sinds 2016.  Slagerij Schalck viert dit jaar
haar veertigste verjaardag. De zaak
werd echter al in 1962 opgericht door
Alfons en Marie Louise van Hove. Antoi-
ne en Christine Schalck namen de sla-
gerij over in 1979 en sinds 2014 staan
Steven en Ellen aan het roer. Met zoon
Ferre is ook de opvolging al verzekerd.

Nieuwjaarsreceptie
Als erkend ambachtelijke beenhouwers
zijn Steven en Antoine fier op hun pro-
ducten. Eind augustus namen ze nog
deel aan een ambachtelijke markt aan
de kust en ook op de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie in Wetteren delen ze
graag en gul hun kalfskoek rond. Daar-
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DJ T.O.O.N en Koen
Crucke brengen
samen single uit
Toon Porrez van de A-Pluss en Koen
Crucke hebben samen een plaatje
uit. Toon is gekend als model en dj,
en heeft met ‘Love Boat Party’ een
eigen partyconcept. Op Roze Don-
derdag op de Gentse Feesten stond
hij samen met Koen Crucke op het
podium van het Sint-Baafsplein.
Deze single is daar een rechtstreeks
gevolg van.
DJ T.O.O.N. mocht voor het eerst
voor een groot publiek staan op het
podium van het Sint-Baafsplein tij-
dens de Gentse Feesten, op de Roze
Donderdag die daar werd georga-
niseerd. Dat bleek een groot succes.
Zéker toen Koen Crucke op het po-
dium kwam. «Als de naam ‘Love
Boat’ deel uitmaakt van je party-
concept en van je artiestennaam
dan zou het maar raar zijn dat je de
tune van deze ontzettend populai-
re TV-reeks van weleer niet in je dj-
set zou verwerken», zegt Toon. «Ik
vond wel dat de originele tune wat
opsmuk kon gebruiken. En wie kan
zoiets beter inzingen dan Koen
Crucke? Koen leerde ik kennen tij-
dens een modellenwedstrijd, waar
hij jurylid was. Sindsdien komen we
elkaar geregeld tegen.» 
De samenwerking tussen Toon en
Koen komt dan ook niet uit de lucht
gevallen. Het nummer «Love Boat»
van dj T.O.O.N FEAT. KOEN CRUC-
KE is nu verkrijgbaar als digitale
download en via de courante strea-
mingplatforms.  (VDS)
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Axel Cruysberghs
(24) tweede jaar op rij
Belgisch kampioen
streetskaten
Axel Cruysberghs (24) heeft voor
het tweede jaar op rij het Belgisch
kampioenschap ‘street skaten-
boarden’ gewonnen. Bij de vrou-
wen ging de titel zaterdag naar de
17-jarige Lore Bruggeman. 
De Gentse wielertempel ‘t Kuipke
deed de voorbije weekends dienst
als skatepark. Favoriet Axel Cruys-
berghs, afkomstig uit Poperinge,
zakte af vanuit Los Angeles en won
voor het tweede jaar op rij bij de
mannen. Simon Deprez eindigde
tweede, Christian Plettner derde.
Bij de vrouwen was Lore Brugge-
man zaterdag de sterkste, gevolgd
door Aura Brédart en Sarah De
Laet.  (JDG)

SINT-M-LATEM
Opnieuw kandidaten
voor GECORO
gezocht
Sint-Martens-Latem zoekt kandi-
daat-deskundigen voor de GECO-
RO, de lokale adviesraad voor
ruimtelijke ordening. Kandidaten
kunnen zich nog aanmelden tot 27
september. In het voorjaar ver-
scheen een eerste oproep aan kan-
didaat-deskundigen en verenigin-
gen voor de GECORO, waarna de
leden benoemd werden in de ge-
meenteraad van 29 april 2019. Dit
besluit werd vernietigd door de
gouverneur waardoor nu een nieu-
we oproep wordt gelanceerd.
De GECORO is de lokale advies-
raad voor ruimtelijke ordening.
Deze raad geeft advies of doet
voorstellen op eigen initiatief of op
verzoek van het college van burge-
meester en schepenen of de ge-
meenteraad. Zij geeft steeds ad-
vies over ontwerpen van gemeen-
telijke stedenbouwkundige veror-
deningen en over de bezwaren naar
aanleiding van een openbaar on-
derzoek over een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan. De com-
missie telt negen leden, bestaande
uit vier deskundigen en vijf leden
die de belangrijkste maatschappe-
lijke geledingen vertegenwoordi-
gen. 
Wie interesse heeft kan zich via een
kandidatuur per brief richten aan
het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 1, 9830 Sint- Mar-
tens-Latem tot en met 27 septem-
ber 2019, aangetekend of tegen
ontvangstbewijs. (ASD)

De bevrijding van Wichelen
75 jaar geleden werd zater-
dag uitbundig gevierd op
het Dorpsplein van Schelle-
belle. Het plein werd omge-
toverd in een militair ten-
tendorp uit 1944 en een
Brits kanon loste vijf eresa-
luutschoten. Honderden

bezoekers maakten het V-
teken en stopten de oren
dicht bij de knallen.
Wichelen werd 75 jaar gele-
den bevrijd door Britse en
Poolse troepen. Zaterdag
sloegen re-enactmentmili-
tairen hun tenten op. De Sil-
ver Thistle Pipes & Drums

begeleidden de vele bezoe-
kers naar een kanon van het
Britse leger aan de kerk: een
25 pounder dat zeer precies
allerlei soorten bommen tot
13 kilometer ver schoot en
tot eind vorige eeuw werd
gebruikt en zelfs nu nog in
het Midden-Oosten wordt
ingezet. 
The 1st Belgian Field Batte-
ry, een groep van goed op-
geleide vrijwilligers, geeft er
nog her en der demonstra-
ties mee. Zij losten vijf ere-
saluutschoten in Schelle-
belle.
«Het is belangrijk dat we
zelfs na 75 jaar vrede nooit
vergeten dat jonge mensen
hebben gevochten en zijn
gestorven voor onze vrij-
heid», zei burgemeester
Kenneth Taylor. Waarop het
hele plein zijn voorbeeld
volgde en het victory-teken
bracht. (DVL)

SCHELLEBELLE
Kanonschoten tijdens bevrijdingsfeest op Dorpsplein

Een Brits kanon lost vijf eresaluutsalvo's, het publiek
stopt de oren dicht. Foto Didier Verbaere

Gedaan met afvalwater lozen in de
Lieve, stad zoekt vervuilers
Uit een studie blijkt dat nog
537 leidingen binnen de stads-
ring rechtstreeks in de rivie-
ren uitkomen. Bijna de helft
daarvan zijn lozingspunten
voor regenwater, maar er zit-
ten zeker ook ‘particuliere ver-
vuilers’ bij. De stad gaat die nu
actief opsporen. De bewoners
langs de Lieve worden eerst
gescreend.

De waterkwaliteit in Gent is er
de voorbije jaren sterk op voor-
uit gegaan, maar het kan nog
beter. Er zijn immers nog
steeds rioleringen – ook van de
stad zelf – die rechtstreeks in
de waterlopen uitkomen. Nu
moeten ook particulieren stop-
pen met lozen in de rivieren.
Alleen weten de vervuilers dik-
wijls zelf niet dat hun afvalwa-
ter in de Leie of de Lieve
stroomt. Dus gaat de stad nu

actief speuren naar huizen die
niet in orde zijn.
De omwonenden van de Lieve
komen eerst aan de beurt. 32
‘vermoedelijke vervuilers’ krij-
gen een brief die een gratis
plaatsbezoek aankondigt. Dan
zal rook door de private lei-
dingen worden geblazen, of
een afbreekbare kleurstof door
het toilet worden gespoeld. Op
een bootje op de Lieve zal dan
duidelijk te zien zijn of en waar
exact het afvalwater in de rivier
stroomt. 
De test is gratis, maar eigenaars
die niet in orde zijn, moeten
wel zelf opdraaien voor de kos-
ten om zich correct te laten
aansluiten op het riolerings-
net. In het stadscentrum zijn er
volgens het studiebureau 135
mogelijk vervuilende lozings-
punten, waaronder dus die 32
aan de Lieve.  (VDS)
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