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Het verhaal van Nicole's pickles
begon in 1985 op de lokale boe-
renmarkt in de streek rond
Haacht. Witloofboeren Nicole
en Guido Wildiers trokken met
hun zelfgekweekt witloof naar
de markt. 
«Naast al dat witloof had mijn
moeder ook een grote groente-
tuin waarvan ze wekelijks ver-
schillende groenten meenam
naar de markt», legt dochter
Emilie Wildiers (37) uit. Vaak
was er nog wat overschot van
die geteelde groenten en fruit,
maar die wegsmijten deed Ni-

cole niet. Het fruit belandde in
potjes met handgeschreven
etiketten, zoals aardbeiencon-
fituur en vliersiroop. Van de
overgebleven groenten maakte
Nicole pickles en die verkocht
ze opnieuw op de markt. 
«In het begin was dat dus nooit
hetzelfde recept. De ene week
zonder bloemkool, de andere
dan weer met. Alleen voor de
saus had ze een vast recept»,
weet Emilie. 

Productie ligt stil
Omdat de pickles, confituur en

PICKLES

Van de lokale boerenmarkt in 1985 tot er-
kend streekproduct in 2019: het picklesre-
cept van Nicole Wildiers draait al 35 jaar
mee. «Niet te veel speciaals, gewoon klas-
sieke Vlaamse pickles op grootmoeders
wijze», zegt Emilie Wildiers, dochter van
Nicole en Guido Wildiers uit Tildonk.   
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«Op grootmoeders wijze, 
met veel groenten en kruiden»

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 pickles van Wildiers worden gemaakt door een gedreven team van vier personen.

vliersiroop van Nicole de
marktbezoekers duidelijk kon-
den bekoren, besloot Guido
zijn eigen bedrijf op te richten:
bvba Wildiers. Vooral voor de
vliersiroop was er veel interes-
se, waardoor die zelfs verkocht
werd in lokale winkels. De pot-
jes kregen voor het eerst ook
een nostalgische verpakking.
Omdat de vliersiroop zo'n suc-
ces kende, lag de productie van
pickles zelfs enkele jaren stil.
Totdat dochter Emilie twaalf
jaar geleden de zaak van haar
ouders overnam. «De mensen
uit de streek bleven al die jaren
vragen naar de pickles van Ni-
cole», gaat Emilie verder. 

Basisgroenten
Om het pensioen van haar

mama te vieren, haalde Emilie
het recept van de befaamde
pickles terug van onder het
stof. De pickles werden in een
hedendaags jasje gestoken,
maar nog altijd op basis van het
recept van toen. Emilie moest
niet lang nadenken over een
naam en besloot de pickles te
vernoemen naar haar moeder. 

Zacht-zuur 
Nicole's pickles  wordt am-
bachtelijk bereid met azijn en
lokale zachte mosterd. De ba-
sisgroenten blijven knapperi-
ge augurkjes, zure uitjes en
bloemkool. 
«Onze groenten worden vers
op de vroegmarkt in Brussel
gesneden. Het eindresultaat is
een klassieke Vlaamse pickles

met veel groenten en kruiden,
maar de smaak is minder straf
dan de doorsnee pickles. Die
van ons is eerder zacht-zuur»,
meent Emilie. Jaarlijks produ-
ceert Wildiers 25.000 potjes
Nicole's pickles. 
De gekende pickles worden
volledig zelf geproduceerd
door een klein gedreven team
van vier mensen, waaronder
Emilie zelf. Begin 2018 ver-
kocht ze de zaak Wildiers aan
Renaud Craenhals (37), die het
bedrijf nu runt. 
«Het is een familiebedrijf, dus
de recepten en de filosofie blij-
ven behouden», verzekert Re-
naud. Een potje Nicole's pic-
kles kost 3,90 euro en vind je in
allerlei streekwinkels en onli-
ne.

LEUVEN
Meer dan 20.000
bezoekers voor Open
Monumentendag
Open Monumentendag bereikte in
Leuven het voorbije weekend de
kaap van 20.000 bezoekers. Top-
monument van dienst was de ijskel-
der van Arenberg in Heverlee.
De Leuvense Open Monumenten-
dag was dit jaar een echte voltref-
fer. Liefst 20.363 bezoekers geno-
ten van de zestien opengestelde
monumenten, fietstochten en
wandelingen. «De topper was de
ijskelder van Arenberg waar 2.000
bezoekers kwamen kijken of er na
negen maanden nog ijs in de kelder
aanwezig was», zegt schepen van
Onroerend Erfgoed Carl Devlies
(CD&V). «Ook de werf van de Sint-
Jacobskerk was met 1.856 bezoe-
kers een schot in de roos. Het the-
ma duurzaamheid en klimaat sloeg
duidelijk goed aan. Deze Open Mo-
numentendag wilde bezoekers to-
nen dat erfgoed en duurzaamheid
wel degelijk hand in hand gaan en
dat is zeer goed gelukt. » (BMK)

LEUVEN
Poverello viert 
30-jarig bestaan
Minderbedeeldencentrum Poverel-
lo bestaat dertig jaar en dat werd
het afgelopen weekend gevierd. De
ontmoetingsplaats voor mensen
die het wat moeilijk hebben werd in
1978 opgericht in Brussel door Dr.
Jan Vermeire. Vandaag zijn er meer
dan 14 Poverellohuizen verspreid
over België. Poverello Leuven
wordt sinds 3 jaar geleid door Kari-
ne Vander Hulst. Haar voorganger
Theo Vanparijs, die bijna 10 jaar de
leiding had, maakt nog steeds deel
uit van het dagelijks bestuur. Pover-
ello Leuven ontvangt dagelijks 80 à
100 gasten, waarvan 90 procent
vaste gasten zijn. (ADPW)

Bouw zelf fijnstofmeter en meet zo luchtkwaliteit in je straat
Beweging.net Tremelo en Beweging.net Begijnen-
dijk organiseren in samenwerking met CM een
bouwmoment in het kader van het project ‘lucht-
pijp’. De bedoeling is dat inwoners samen een fijn-
stofmeter bouwen en nadien zelf de luchtkwaliteit
in hun woonomgeving meten. Op die manier wil de
organisatie sensibiliseren rond de problematiek
van luchtvervuiling. 

Fijn stof is de meest voorkomende vorm van lucht-
vervuiling. Deze minuscule deeltjes zijn afkomstig
van verbranding (hout), verkeer (diesel) of van na-
tuurlijke bronnen (Sahara-zand of stuifmeel). Fijn
stof kan bij inademing in de luchtwegen en de lon-

gen terechtkomen. Zo ontstaan er gezondheids-
klachten rond de luchtwegen en ademhaling.
Met het project ‘Luchtpijp’ wil Beweging.net en CM
de problematiek van de luchtkwaliteit aankaarten
en inwoners en organisaties sensibiliseren. Op
maandag 14 oktober wordt er een bouwmoment
georganiseerd in de Parochiezaal van Baal. Met een
tiental onderdelen leer je een fijnstofmeter bouwen.
Nadien kan je de luchtmeter samen met buren of
andere inwoners ophangen aan een dakgoot of bal-
kon in je straat of wijk. Vanaf dan kunnen inwoners
elk moment de luchtkwaliteit in hun onmiddellijke
omgeving aflezen. Vooraf inschrijven is verplicht.
Meer informatie vind je op www.tremelo.be (EDLL)
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