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Sint-Laureins blijft het palingdorp bij
uitstek. Ooit waren er meer dan tien pa-
lingrestaurants, maar daar blijft er nog
maar een van over. Restaurant Polder-
zicht in Sint-Jan-in-Eremo houdt na 38
jaar de eer hoog. Chef Ronny De Wever
serveert zijn paling niet alleen in zijn
restaurant, maar heeft van de ingelegde
paling uit de Kreken ook een erkend
streekproduct kunnen maken.
«De ingelegde paling dateert nog van de
tijd dat de kreken in Sint-Laureins en

het Meetjesland vol zaten met paling»,
weet Ronny De Wever. «Tijdens de
vangst was er vaak paling te veel en in
die tijd had niet iedereen een diepvries.
Zo is de traditie ontstaan om de over-
schot aan paling in te leggen om die lan-
ger te kunnen bewaren. Ondertussen is
er natuurlijk veel veranderd. De kreken
zitten niet meer vol paling en we kun-

We kennen allemaal paling in de room en
paling in 't groen. Maar heb je al eens ge-
hoord van ingelegde paling uit de Kreken?
De lekkernij uit Sint-Laureins is nochtans
een erkend streekproduct. Chef-kok Ron-
ny De Wever van restaurant Polderzicht
zweert bij paling en doet er alles aan om de
specialiteit zo veel mogelijk op de kaart te
zetten.
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«Ooit waren hier tien
palingrestaurants, 
nu blijf ik alleen over»

nen niet anders dan onze paling elders
gaan zoeken. Toch zweer ik bij echte
kwaliteit. Ik serveer geen kweekpaling
en kies graag voor de Hollandse rivier-
paling. Stukken beter dan de paling die
uit Tunesië komt bijvoorbeeld. Wie in
Sint-Laureins paling eet, eet die zoals
het hoort.»

Italianen
De Wever runt de zaak samen met zijn
vrouw en dochter. Bijna iedereen die in
Polderzicht komt eten, bestelt paling.
«We hadden hier onlangs mensen uit
Italië. Ze moesten in de streek naar een
trouwfeest en zijn in mijn restaurant
beland. Ze kenden wel paling, maar dat
wordt in Italië niet echt gegeten. Met vijf
flessen wijn heeft die familie er een echt
feest van gemaakt. Waarom mijn palin-
grestaurant nog bestaat en de andere
niet meer? Werken! Ik sta elke dag van
's ochtends tot 's avonds in mijn keuken.

Ronny De Wever, aan de kreken van Sint-Laureins, 
met zijn ingelegde paling. 

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!

• UIT SINT-LAUREINS •

INGELEGDE PALING

En zijn er even geen klanten, dan kan
ik mij bezighouden met de ingelegde
paling. Ik heb hier altijd potjes staan.
Niet dat ik er massa's van verkoop,
maar de traditie is er wel.»

Palingwandeling
De gemeente Sint-Laureins doet heel
wat inspanningen om het imago als
palingdorp hoog te houden. Er zijn in
het dorp ook themawandelingen, die

allemaal rond paling draaien. «Daar
ben ik zeer dankbaar voor. We zouden
alleen ook buiten de regio nog beken-
der moeten worden voor onze paling.
Dat onze ingelegde paling een streek-
product is, kan alleen maar helpen. Je
kunt de ingelegde paling eten als hap-
je, bij de boterham, in een slaatje of
ook lekker met een vers frietje. Zeker
in de zomer is dat bijzonder lekker»,
besluit De Wever.

Ik zweer bij kwaliteit. Ik
serveer geen kweekpaling
en kies graag voor de
Hollandse rivierpaling. Wie
in Sint-Laureins paling eet,
eet die zoals het hoort

Waarom mijn
palingrestaurant wel nog
bestaat? Werken! Ik sta
elke dag van ‘s ochtends
tot ‘s avonds in mijn keuken

RONNY DE WEVER
CHEF-KOK POLDERZICHT

AALTER
Academie Aalter laat
je instrument kiezen
De Academie van Aalter is gestart
met de lessen Muziek, Woord en
Dans. Zaterdag 14 september is er
een instrumentenvoorstelling.
Iedereen die muziek wil leren, maar
niet goed weet welk instrument te
kiezen, is welkom op de instrumen-
tenvoorstelling van de Academie
Aalter. Op zaterdag 14 september
om 10 uur in het gemeentehuis van
Aalter. «De lessen zijn weer ge-
start, maar inschrijven kan nog tot
en met maandag 30 september»,
zegt schepen Kristof De Blaere
(CD&V). «Er zijn dit jaar enkele
nieuwigheden. Hoorn en fagot zijn
twee nieuwe instrumenten in de
opleidingen. We hebben nu ook een
kinderkoor voor alle kinderen van
de lagere school. Ook niet-leerlin-
gen van de Academie zijn op maan-
dagavond om 17.30 uur welkom.»
Meer info via www.aalter.be. (JSA)

AALTER
Damesboetiek
Vestibule start 
derde leven 
Damesboetiek Vestibule uit Aalter
is verhuisd, en is nu te vinden op de
Boomgaard 10 in het centrum van
Aalter.
Kristin Pil begon haar winkel 27
jaar geleden op het Hoefijzer. Na-
dien verhuisde ze naar de trechter
van de Stationsstraat, en na twaalf
jaar wordt nu opnieuw verhuisd
naar het pand op de Boomgaard,
waar tot voor kort de computer-
winkel zat. «De winkel is hier iets
kleiner, en dus ook veel overzichte-
lijker», zeggen Kristin Pil en haar
verkoopster Laurence Bogaert.
«De Stationsstraat is meer en meer
een doorgangsstraat geworden.
We merken dat hier op de Boom-
gaard veel meer mensen stoppen
aan onze etalage. We hebben ook
een gratis ondergrondse parking
net om de hoek, en dat is een grote
troef. Na 27 jaar zie ik dit nieuwe
hoofdstuk zeker nog zitten. Na-
tuurlijk is er in de modewereld con-
currentie door het online shoppen.
Maar onze klanten willen nog ad-
vies, en willen hun kledij voelen en
passen vooraleer ze kopen.» (JSA)

GENT
Dit jaar al 100
arrestaties door
overlast
Al 100 personen zijn dit jaar in Gent
opgepakt in het kader van de
STROP-acties tegen overlast en
straatcriminaliteit. «Normaal ge-
zien wordt dit cijfer eerder gehaald
rond november», meldt de Gentse
lokale politie. «Maar we kunnen in
2019 toch wel spreken van een top-
jaar.»
De STROP-acties (Samen Tegen
Rondtrekkers en Overlastple-
gers) werden begin november 2011
ingevoerd tegen een groep over-
lastplegers die verantwoordelijk
gesteld wordt voor een groot deel
van de Gentse straatcriminaliteit.
De acties bestaan uit gerichte pa-
trouilles, controles van cafés, road-
blocks en nazicht in de stations met
drughonden», zegt de lokale poli-
tie. «Maandelijks worden zo’n tien-
tal acties uitgevoerd met per actie
een personeelsbezetting tussen de
6 en 15 personeelsleden. Dit perso-
neel bestaat uit vrijwilligers van de
diverse diensten die, naast hun da-
gelijkse werkzaamheden, ook ex-
tra diensten presteren om aan de
acties mee te doen.»
De politie nam in het kader van de
acties dit jaar al 1,6 kilo cocaïne,
150 gram heroïne, meer dan 4 kilo
weed, 850 gram hasj, een 300-tal
xtc-pillen en nieuwere drugs zoals
MDMA en ketamine in beslag.
«Vaak gaat het over kleine inbe-
slagnames bij een meerdere perso-
nen, maar er waren toch ook enkele
spectaculaire vangsten bij», aldus
de politie. In totaal werd tijdens de
acties al zo’n 60.000 euro aan
druggeld in beslag genomen.   (JDG)

AALTER
Houtem klaar voor
tiende rommelmarkt
De buurt van Houtem in Aalter
maakt zich op voor de tiende editie
van hun rommelmarkt. Die wordt
gehouden op zondag 15 september.

In 2009 organiseerden enkele buren
de allereerste Houtem-barbecue.
Tien jaar later organiseren de Hout-
emvrienden veel meer dan dat. «Het
vernieuwde comité heeft beslist om
de traditie van de rommelmarkt ver-
der te zetten», zegt Stijn Decock. «On-
dertussen zijn we tien edities verder
en is de rommelmarkt met 250 stand-
plaatsen een gevestigde waarde in
Aalter. Ook dit jaar is iedereen wel-
kom op 15 september in Houtem.»
Wie nog een stand wil, kan reserve-
ren via info@dehoutemvrienden.be.
Je betaalt zondag 5 euro voor een
standplaats van zes meter. Bezoekers
zijn welkom vanaf 8 uur ‘s morgens
om rond te snuisteren en iets te drin-
ken bij de bar.
Maar info op www.dehoutemvrien-
den.be. (JSA)

Vier vrienden organiseren op zaterdag
14 september een feestje midden een
maïsveld in Assenede. Het festival heet
‘Ville en Vert’.

Lennert Camps, Ortwin Scheir, Jeroen
Vinck en Stef Laureys hebben samen de
vzw Unexpected Events opgericht en
organiseren feestjes op unieke locaties.
«Wij gaan voor originele feestjes op ori-
ginele locaties», zegt voorzitter Lennert
Camps. «We hebben ervaring met het
organiseren van privéfeestjes, en daar-
om starten we nu onze eigen vzw en
festival op. Zaterdag 14 september or-
ganiseren we ‘Ville en Vert’, in een ma-
ïsveld van een bevriende boer. Het fes-
tival begint al om 14 uur en duurt tot 2
uur ‘s nachts. De weersvoorspelling zijn
echt goed, dus dat kan leuk worden.
Heel de dag door draaien dj’s muziek:
Toin & Rolando, Phil Monday, Bröder,
Merlo en Funkatek. 

Zelfgesjorde toog
Op het festival hebben we een grote
zelfgesjorde toog, een eetkraam, cock-
tailbar en een gezellig ingerichte
loungebar. De ingang loopt in bochten,

via een centrale weg door de maïs.»
Je vindt het maïsveld in de Burgstraat
in Assenede. Tickets kan je online ko-

pen op de Facebookpagina ‘Ville en
Vert’. Online kosten ze 10 euro, aan de
kassa 14 euro. (JSA)

ASSENEDE

De vier vrienden van ‘Ville en Vert’ staan al mooi voor een maïsveld. Foto JSA

’Ville en Vert’, een feestje in het maïsveld


