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LEBBEKE
Vlaams Belang vraagt
(nog eens) om snel
werk te maken van BIN
Oppositiepartij Vlaams Belang
van Lebbeke vraagt het schepen-
college om dringend werk te ma-
ken van de oprichting van een
Buurtinformatienetwerk of BIN.
Het verzoek komt er nadat de ge-
meente al een hele tijd geplaagd
wordt door heel wat inbraken.

De voorbije weken werden er in Leb-
beke op verschillende plaatsen in-
braken en inbraakpogingen vastge-
steld. Dat is voor het Vlaams Belang
aanleiding om haar vraag tot de op-
richting van een BIN te herhalen. Tij-
dens de gemeenteraad van februari
dit jaar lanceerde de oppositiepartij
eerder al eens dergelijk project.
«Een BIN is een samenwerkingsver-
band tussen de lokale politie en bur-
gers. Inwoners kunnen dan verdach-
te personen, handelingen, voertui-
gen en gedragingen melden aan de
politiediensten», legt gemeente-
raadslid Gunther Buggenhout (VB)
uit. «Het nut ervan is al bewezen in
politiezones waar al zo’n BIN’s be-
staan. Zo daalde in de politiezone
Waasland-Noord het aantal inbra-
ken met een kwart in die wijken
waar de oprichting van een buurtin-
formatienetwerk gebeurde. Boven-
dien groeit het draagvlak bij de be-
volking om in een BIN te stappen.»
N-VA, die vorige legislatuur ook
voorstelde om een BIN op te richten
en nu in het bestuur zit, had in fe-
bruari nog wat tijd gevraagd om het
project uit te werken. De partij is «er-
mee bezig», maar ook de lokale poli-
tie moet blijkbaar overtuigd wor-
den. «We hopen dat de lokale auto-
riteiten zo snel mogelijk een wette-
lijk kader creëren zodat er snel ge-
start kan worden met een eerste BIN
op het grondgebied van Lebbeke»,
zegt Buggenhout.    (DND)

LEBBEKE
Milieuraad informeert
over diervriendelijke
oplossingen tegen
opmars steenmarter
De Milieuraad van Lebbeke wil, sa-
men met de gemeente en Natuur-
punt, informeren over diervriende-
lijke oplossingen om mogelijke
overlast van steenmarters te ver-
helpen. Het diertje is aan een stevi-
ge opmars bezig in Vlaanderen,
ook in Lebbeke. «De steenmarter
heeft echter een kwalijke reputatie
opgebouwd: lawaai op zolder, ge-
stolen kippen en stukgebeten auto-
kabels zijn klachten», zegt Josse De
Vos van Natuurpunt. «Creatieve
oplossingen hebben echter al hun
nut bewezen en helpen om samen
te leven met dit roofdier. We willen
graag de inwoners van Lebbeke
hierover informeren.» De lezing, in
het kader van het Gemeentelijk Na-
tuurontwikkelingsplan (GNOP),
biedt diervriendelijke oplossingen.
Gastspreker is expert Joeri Cortens
van Natuurpunt CVN. Hij geeft
morgen uitleg om 19.30 uur. Geïn-
teresseerden kunnen terecht in het
Jeugdontmoetingscentrum (JOC),
aan de Leo Duboisstraat 40 in Leb-
beke. De toegang is gratis. Info: mi-
lieudienst@lebbeke.be of
052/46.82.47. (DND)

OPDORP
Parafonenkoor nodigt uit
voor open repetitie
Het Koninklijk Gemengd Parafo-
nenkoor van Opdorp plant een
open repetitie om haar nieuw
werkjaar te starten. Het nieuwe
seizoen wordt afgetrapt op dins-
dag 10 september. De koorleden
starten dan een nieuwe reeks repe-
tities. «Omdat er nieuwe leden wel-
kom zijn, wordt er in het kader
daarvan een open repetitie gehou-
den», zegt Ludo Van
Nederkassel, voorzitter van het Ko-
ninklijk Gemengd Parafonenkoor.
Die zal plaatsvinden op dinsdag 17
september. Geïnteresseerden zijn
om 20 uur welkom om vrijblijvend
de repetitie bij te wonen in de cafe-
taria van de Orangerie, aan de Ve-
kenstraat 3 in Opdorp. (DND)

Het comité van de Wuitensmarsen verwacht dat er opnieuw zo’n 7.000 deelnemers
aanwezig zullen zijn. Foto Geert De Rycke

HAMME Gemeente maakt zich op voor 48ste Wuitensmarsen
Vanaf donderdag 19 september gaan
in Hamme de traditierijke Wuitens-
marsen opnieuw van start. Het eve-
nement is al aan zijn 48ste editie toe
en boomt weer volop, na enkele min-
dere jaren. Er worden opnieuw meer
dan 7.000 wandelaars verwacht.

De Wuitensmarsen zijn voor de ge-
meente één van de belangrijkste da-
gen. Drie dagen lang verzamelen er
duizenden wandelaars om tochten
van 6 tot 32 kilometer af te leggen. «Er
zijn bijna geen aanpassingen aan de
formule gemaakt, maar dat is ook niet
nodig. Een gekend succesrecept heeft
geen aanpassingen nodig», vertelt
toerismeschepen Tom Vermeire
(sp.a). 
De tochten laten de wandelaars elk
jaar een ander stukje van de gemeen-
te ontdekken en zijn volledig aange-
duid met wegwijzers. «De route op
donderdag gaat dit jaar naar Zogge.
Op vrijdag trekken we naar Moerzeke
en de Oude Durme. De deelnemers
van de 32 kilometer doen eerst nog
een uitstap richting Kastel en Grem-
bergen», klinkt het. «Zaterdag gaan de
routes richting Den Bunt, Driegoten

en Moerzeke.» 
De Wuitensmarsen kunnen ook dit
jaar opnieuw rekenen op de aanwe-
zigheid van enkele militairen en de
samenwerking met Defensie en het
Bataljon Jagers te Paard uit Heverlee.
Dit jaar heeft de organisatie ook aan-
dacht geschonken voor het milieu en
zullen ze maatregelen nemen. «Aan
de waterbar onderweg werken we al-
leen nog met herbruikbare bekers»,
aldus schepen Vermeire. «Vorig jaar
werden ook al de plastic rugtasjes af-
geschaft, maar we gaan dus nog wat
verder.» 
Deelname aan de Wuitensmarsen
kost 1,50 euro. De deelnemers krijgen
een suikerwafel, peperkoek en een
stuk fruit. Voor iedere deelnemer is er
ook een beloning. 
De Wuitensmarsen mogen net zoals
vorig jaar ruim 7.000 deelnemers ver-
wachten. Voor wandelaars die drie
dagen meestappen is er ook een extra
beloning voorzien. «Zij krijgen een
lekkernijenpakket met Hamse
streekproducten. Dit jaar is dit een
potje Hamse graanmosterd en een
potje vinaigrette van Vernimmen-De
Lelie», besluit de schepen.  (KBD)

De voedingsindustrie was Leo Borms
niet vreemd toen hij een paar jaar gele-
den La Confiance oprichtte. De man
stamt namelijk uit een familie die al ge-
neraties lang peperkoek produceert in
Lebbeke met het bedrijf Vondelmolen.
Borms trok naar het industrieterrein
van Dendermonde om er zijn eigen fir-
ma op te richten en er authentieke spe-
culoos te maken. Aanzet was een speur-
tocht die Borms hield tussen de talloze
oude recepten en aantekeningen van
zijn overgrootvader Jozef Borms. Dat le-
verde een uniek recept voor speculoos
op. Zelfs de naam was door overgroot-
vader bedacht.
«Mijn overgrootvader richtte in de jaren
1920 zijn eigen bedrijfje La Confiance
op, samen met een bakker-vennoot»,
weet Leo Borms. «Ze vestigden zich in
Baasrode en hij begon er speculoos en
peperkoek te bakken. De producten vie-
len duidelijk in de smaak, want de zaak
werd een groot succes. Toen ik dat oude
recept in handen kreeg, wilde ik het niet
verloren laten gaan en besloot het
nieuw leven in te blazen, net als de
merknaam. Die naam was niet toevallig
gekozen. Confiance betekent vertrou-
wen. Jozef geloofde dat je het vertrou-
wen van mensen wint met eerlijkheid,
betrouwbaarheid en door elke dag de
beste resultaten na te streven. Deze

Een bijna honderd jaar oud familierecept
dat nieuw leven ingeblazen werd. Dat is de
speculoos van La Confiance uit Dender-
monde. Het leverde de lekkernij in een
mum van tijd de officiële titel van streek-
product op. «We waken stellig over de
kwaliteit van biologische ingrediënten»,
benadrukt Leo Borms van La Confiance.

NELE DOOMS

«Recept van
overgrootvader met
moderne apparatuur
tot leven gebracht»

om kwaliteitsvolle biotarwe van eigen
bodem te vinden bij een boer die jaar-
lijks voldoende tarwe oogst om ons te
kunnen bevoorraden. Maar bij Thibaut
hebben we die gevonden.»

Goudgebakken
Een degelijke speculoos krijg je volgens
Borms niet zomaar. «We gebruiken

waarden gaf hij ook door aan mijn opa
en mijn vader. En ik geloof er ook in.»

Lokale ingrediënten
Tegenwoordig komt er moderne appa-
ratuur aan te pas om die speculoos van
overgrootvader te maken. «Maar dat ge-
beurt wel met respect voor de traditio-
nele bereidingswijze van onze echte
Belgische speculoos», benadrukt
Borms. «Roomboter en typische specu-
laaskruiden, met zorg uitgekozen, ont-
breken niet. Daardoor heeft onze spe-
culoos een sublieme smaak, een ver-
rukkelijke geur en uiterst knapperige
textuur. Voor enkele ingrediënten
moesten we wel hedendaagse alterna-
tieven zoeken. Zo werken we bijvoor-
beeld met biologische tarwe.»
La Confiance haalt voor haar speculoos
zoveel mogelijk ingrediënten bij lokale
boeren. «We gaan voluit voor echte Bel-
gische makelij, zonder import», verdui-
delijkt Borms. «We hebben rechtstreek-
se contacten met boer en molenaar. We
dragen het werk dat zij leveren en de
kwaliteit die ze afleveren hoog in het
vaandel. Het is daarom een bewuste
keuze om hen ook op onze verpakking
van onze koeken af te beelden. De man
die onze tarwe teelt bijvoorbeeld, boer
Thibaut uit Beaumont, staat mooi op de
foto. Het was een hele uitdaging

Leo Borms toont trots zijn kwaliteitsproduct. Foto’s De Rycke

doelbewust bronzen speculoosvor-
men om perfecte, goud gebakken spe-
culooskoekjes te maken. We wachten
ook net zo lang tot het deeg voldoende
heeft gerust en zijn volle smaak heeft
gekregen. Er zijn minder bewerkingen,
maar meer tijd om te kneden en het
deeg te laten rusten en te bakken. Dat
zorgt voor de perfecte smaak.» 

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!
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