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Paul D'Haene wilde eigenlijk groente-
boer worden toen hij in 1979 aan zijn
carrière begon. Hij teelde biologische
groenten en had aanvankelijk maar een
handvol erfdieren. Het beetje kaas dat
hij met de melk van die dieren maakte,
bleek vlotter van de hand te gaan dan
zijn groenten. «In 1983 kwamen er een
aantal geiten bij en dat was het begin
van een geitenboerderij met dertig die-
ren», blikt Veerle Minsaer terug op het
ontstaan van gietenboerderij De Polle.
De eerste tien jaar lag de boerderij in
Westmalle, maar door de stijgende
vraag naar geitenkaas steeg ook het
aantal geiten. De boerderij in Westmalle
werd te klein. Paul D'Haene en Veerle
Minsaer verhuisden daarom in 1993
naar Lichtaart. 

«Ondertussen telt de boerderij 550 gei-
ten», weet Veerle. «De kaasjes die we in
het begin maakten – natuur, kruiden en
zwarte peper – maken we nog altijd,
maar het assortiment is wel al sterk uit-
gebreid.»
Dat De Polle resoluut voor geiten koos,

VLAAMSE RAUW-
MELKSE GEITENKAAS

Paul D'Haene stampte bijna veertig jaar 
geleden een geitenboerderij uit de grond.
De 30 geiten van toen zijn er intussen 550.
Zij leveren de melk voor de rauwmelkse
geitenkaas, die sinds 2011 erkend is als
streekproduct. «Paul heeft de Antwerpe-
naren geitenkaas leren eten», zegt echtge-
note Veerle Minsaer.
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• UIT LICHTAART •«Paul leerde 
Antwerpenaren
geitenkaas eten»

mensen met lactose-intolerantie is het
lichter verteerbaar. Geitenmelk bevat
ook minder vet dan koemelk. Het past
in een gezonde levensstijl.» 

Koe van arme mens
De geitenkaas van De Polle wordt in de
eigen hoevewinkel en in supermarkten
verkocht.
Tegenwoordig staan er in Kempense

weilanden meer koeien en schapen dan
geiten. Toch is geitenkaas volgens Veerle
Minsaer een echt Kempisch product.
«We zien dan wel minder geiten in de
Kempen, maar ze zijn er wel altijd ge-
weest. De geit was vroeger de koe van de
arme mens. Het was een dankbaar dier:
een speelkameraad voor de kinderen, je
kreeg er melk van en vlees via de lam-
metjes...»

was een risico. Een paar decennia gele-
den waren mensen nog niet echt wild
van geitenkaas. «In het begin waren
mensen niet vertrouwd met geitenkaas.
Ze kenden alleen de sterkere versie uit
het buitenland. Nu zijn de kaasjes zacht
van smaak en toegankelijk. Het publiek
voor geitenkaas is daardoor groter ge-
worden. Paul staat al 39 jaar op de Vo-
gelenmarkt in Antwerpen. We horen er
geregeld zeggen dat hij de Antwerpena-
ren geitenkaas heeft leren eten.»

Ook gepasteuriseerde melk
De Polle verwerkt jaarlijks driehon-
derdduizend liter geitenmelk tot hoe-
veproducten. Behalve kaas maakt het
bedrijf ook ijs en yoghurt. De rauw-
melkse geitenkaas van De Polle is sinds
2011 erkend als streekproduct. 
«We hebben vanaf het begin rauwmelk-
se kaas gemaakt, maar op vraag van su-
permarkten maken we nu ook kazen
van gepasteuriseerde geitenmelk. Die is
langer houdbaar. De melk voor rauw-
melkse kaas wordt niet gepasteuri-
seerd, maar wordt wel lichtjes ver-
warmd tot 21 graden omdat we de ge-
koelde melk van de avond voordien sa-
men gebruiken met de melk van 's mor-
gens, die warm binnen komt. We doen
er wat zuurstof bij, zodat de melk op een
aangename manier kan zuren en strem-
men. Het productieproces duurt vier
dagen. Eenmaal klaar kun je er kruiden
aan toevoegen, spek rond doen, zowel
koud als warm gebruiken... Het is een
makkelijk product. Geitenmelk bevat
minder lactose dan koemelk, dus voor

Sam D’Haene en Veerle Minsaer van De Polle tussen de geiten.

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!

Geitenmelk bevat 
minder vet dan koeienmelk
en past dus 
in een gezonde levensstijl

VEERLE MINSAER

TURNHOUT
VB vraagt 
harde aanpak 
na bedreigingen 
aan bushaltes
Het Vlaams Belang in Turnhout
gaat op de volgende gemeente-
raad de situatie aan de bushaltes
op de Grote Markt aankaarten.
«Alle krachten moeten ingezet
worden om deze onwaarschijn-
lijke toestanden een halt toe te
roepen», zegt Reccino Van Lom-
mel.

Eerder deze week kon u lezen hoe
de politie na schooltijd het toezicht
gaat verhogen aan de bushaltes op
de Grote Markt. Regelmatig wor-
den scholieren daar bedreigd en
geïntimideerd door groepjes jonge-
ren. De meter van één van de
slachtoffers getuigde in Het Laat-
ste Nieuws, en de politie kreeg re-
cent ook meldingen van nog andere
slachtoffers. «Het Vlaams Belang
zal over deze zaak interpelleren op
de eerstvolgende gemeenteraad
en eisen dat alle krachten worden
ingezet om deze onwaarschijnlijke
toestanden een halt toe te roepen.
Dergelijke toestanden mogen in
Turnhout nooit kunnen», zegt ge-
meenteraadslid Reccino Van Lom-
mel (Vlaams Belang).
Wij zullen dan ook oproepen dat de
politie - eventueel in burger - hier
een tandje bijsteekt, dat de came-
ra’s op de markt operationeel zijn
en dat ook burgers niet zullen aar-
zelen om bij onregelmatigheden
aan de bushaltes of elders dit on-
middellijk te melden bij de politie en
de overheid. Tevens vragen wij dat
alles zal gedaan worden om over-
treders hard aan te pakken met af-
doende straffen. De tijd van pre-
ventieve praatjes is voorbij.» (JVN)

ZANDHOVEN
Vrijdag starten
Molenfeesten aan
molen van Pulderbos
Dit weekend zal de 24ste editie
van de Molenfeesten plaatsvin-
den in Zandhoven. De festivitei-
ten zullen plaatsvinden in een
grote tent naast de molen van
Pulderbos. De organisatie ver-
wacht tot 3.000 man.

De Molenkring, de jeugdbeweging
KLJ, de vrouwengilde KVLV, de lan-
delijke gilde en de imkerbond slaan
jaarlijks de handen ineen voor een
weekend vol animatie. De Molen-
feesten starten op vrijdag 13 sep-
tember met een sjotterkastoer-
nooi. Zaterdagavond kunnen be-
zoekers meewandelen met de licht-
jeswandeling en zondag sluit het
weekend af met een misviering in
de tent. Na de viering zullen de
plaatselijke fanfare, verschillende
dansgroepen en vendeliers ‘De
Stokkenslagers’ er voor entertain-
ment zorgen. Kinderen kunnen zich
de hele namiddag en avond amuse-
ren met onder andere een schmink-
stand, een zandbak en verschillen-
de speeltuigen. (CVDP)

ARENDONK
«Papa heeft me gebokst»: Koppel riskeert
celstraf  voor geweld tegen jonge kinderen De kinderen en jongeren van de Acade-

mie voor Beeldende en Audiovisuele
Kunsten kunnen sinds vorige week
hun creativiteit kwijt in hun nieuwe
locatie Waaiburg in de Kameinestraat.

De Waaiburg vzw renoveerde het oude
schoolgebouwtje helemaal, de stad
huurt heel het gelijksvloers voor de
kinder- en jeugdateliers van de kunst-
academie.

Het oude kleuterschooltje in de Ka-
meinestraat 35 is voortaan de plaats
waar de kinder- en jeugdateliers van
de kunstacademie plaatsvinden. Tot
eind juni zaten de leerlingen in het
oude energieverslindende schoolge-
bouw aan het Sint-Dimpnaplein, maar
die locatie was in slechte staat. 

Gerenoveerd
Dankzij renovatiewerken van De
Waaiburg vzw, de eigenaar van het
schoolgebouw, kunnen de leerlingen
nu les volgen in moderne ateliers. Het
oude schooltje kreeg een volledig
nieuwe dakconstructie en -bedek-
king, nieuw buitenschrijnwerk, ande-
re vloeren en plafonds, en het hele ge-
bouw werd geïsoleerd.
De stad Geel huurt daarvoor de zes ge-
lijkvloerse klaslokalen, twee magazij-
nen en het sanitair blok om er de kin-
der- en jeugdateliers, de oriëntatieklas
en de ateliers-op-maat voor mensen
met een beperking in onder te bren-
gen. Onder het dak zitten kantoor-
ruimten en een vergaderzaal voor vzw
De Waaiburg. (WDH)

GEEL

De Waaiburg is sinds kort de nieuwe stek 
van de kinder- en jeugdateliers. Foto RV

Kinder- en jeugdateliers van kunstacademie
verhuizen naar oude kleuterschool in Kameinestraat

Een voormalig koppel uit Arendonk
stond dinsdag terecht voor slagen en
verwondingen aan hun kinderen. «Papa
heeft me gebokst», verklaarde het oud-
ste kind (6) tijdens het verhoor aan de
politie. «Als ik dronken ben, besef ik
niet hoe hard ik klets», verweert de man
zich.

Intussen zijn D.M. (29) en I.R. (27) geen
koppel meer. Dat waren ze wel toen in
september 2018 op school blauwe plek-
ken werden vastgesteld bij het zoontje
van I.R.
Toen de vrouw ermee geconfronteerd
werd, biechtte ze meteen op dat die wa-
ren toegebracht door haar vriend. Zelf
verklaarde ze onschuldig te zijn, maar
volgens haar 6-jarig zoontje kreeg hij
ook slaag van zijn moeder. Net zoals zijn
twee zusjes. 

Pleeggezin
«De kinderen – 2, 4 en 6 jaar – zijn zeer
jong. Ze zijn in een belangrijke ontwik-
kelingsperiode van hun leven gecon-

fronteerd met veel geweld», zegt de ad-
vocate die namens de kinderen is aange-
steld. «Ze verblijven nu in een pleegge-
zin, maar hebben hechtingsproblemen.»
Tegen moeder I.M. vorderde het parket
een gevangenisstraf van 12 maanden.
Haar ex-vriend riskeert 20 maanden cel.

Schuldig verzuim
De moeder van de kinderen blijft erbij
dat ze haar kroost nooit geslagen heeft.
Voor schuldig verzuim pleit ze wel schul-
dig. «Ze had eerder hulp moeten zoeken
toen ze het geweld opmerkte, maar had
schrik voor haar vriend», zegt haar advo-
caat.
Die vriend, D.M., is in het verleden al eens
veroordeeld voor geweld op zijn eigen
kind. Hij minimaliseert de feiten en zegt
dat hij maar twee keer een klets heeft ge-
geven. «Maar ik drink veel. En als ik dan
klets, weet ik niet hoe hard ik klets.» Zijn
advocate stelt voor om zijn straf te kop-
pelen aan een begeleiding voor zijn al-
cohol- en agressieprobleem.
Vonnis op 8 oktober. (JVN)


