
 
DANZARTÉ     Start danslessen op zaterdag 15 september in zaal boven de bib in Dentergem. Meer info: evelien.marlier@gmail.com 
              of via 0473 73 43 27

ACHTER ‘T WERK     De septemberkermis in Dentergem wordt voor de derde keer op gang getrapt met Achter ’t werk, de afterwork party 
 van minivoetbalclub de Argentijntjes. Op vrijdag 7 september van 17u tot 1u aan het kerkplein naast Jeugdhuis  
  Kernelle, opnieuw met frietjes en snacks van Herman & Katherine!

     In de Markegemstraat te Wakken tussen de gemeenteschool en de kerk (of in de kerk)

Zilver met ronde houder en bezet met steentjes. Terug te bezorgen bij de Mandelbode, Markegemstraat 70, Wakken.

HALSKETTING

JAARGANG 75 - 2018 | SEPTEMBER  | NIEUWS GROOT-DENTERGEM EN OMSTREKEN  VERSCHIJNT MAANDELIJKS 

Zaak in de kijker    p 8

  Kurt en Saskia over “Dentergem Loopt”   p 9

Wat leeft in je vereniging?  p 11

Uit-tip

Verloren

Testerip in ‘t nieuw!         p 7

WINNAAR PRIJSVRAAG EDITIE JULI  Antwoord: KUNGFU  

Winnaar:  Danique De Coster uit Gottem. Hopelijk heb je intussen al kunnen genieten van een mooie fi etszoektocht.
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VISHANDEL DEDEYSTERE

Dagelijks verse vis aan superscherpe prijzen
Rechtstreekse aanvoer uit de vismijn van Nieuwpoort, 
Oostende en Zeebrugge

GEFILEERD IN EIGEN ATELIER EN STRAKS OP UW BORD!
DIVERSE WARME EN KOUDE BEREIDINGEN 
TE VERKRIJGEN.

VLOT BEREIKBAAR EN RUIME PARKING

Openingsuren: 
do. 09 tot 18 u doorlopend
vrij. van 9 tot 18 u doorlopend
za. van 9 tot 14 u doorlopend

VISHANDEL DEDEYSTERE 
DENTERGEMSTRAAT 7
9800 WONTERGEM
051 69 60 96

IEDERE WEEK
NIEUWE
SUPER 

PROMOTIES

Slagerij

Kom naar de markt 
EN GENIET VAN ONZE RECLAME

Onze suggesties vindt u altijd op het krijtbord aan de marktwagen!

tijdens de maand SEPTEMBER!

1 - 7 sept. 8 - 14 sept. 15 - 21 sept. 22 - 28 sept.

Cordon bleu
3 kopen 

+ 1 gratis

Gyros
700 g kopen 

+ 300 g gratis

Worst of gehakt
1 kg kopen 

+ 500 g gratis

Alle koteletten
3 + 1 gratis

Balletjes in 
tomatensaus

700 g kopen + 300 g gratis

Pastasalade
700 g kopen

+ 300 g gratis

Beenham in saus
700 g kopen 

+ 300 g gratis

Alle stoofvlees
700 g kopen

+ 300 g gratis

Hesp van het huis
3 sneetjes + 1 gratis

Vleessalade
150 g kopen + 50 g gratis

Tonijnsalade
150 g kopen + 50 g gratis

Préparé/américain
150 g kopen + 50 g gratis

Tel. 0473 775 194 Wekelijkse marktdag op 
dinsdagvoormiddag in Wakken

Vraag gerust uw foldertje voor onze colli’s aan de marktwagen
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“16DE ZONDAG NA SINKSEN”De oude doos

Geen taks meer voor riolering in Markegemstraat, Eerlijk duurt langst huldigt kampioenen, Roodkapjes hebben weldra verwarmde hei-
mat, Chiro verkoopt chocopasta, Spaarboekje aan 6,5%, rijbewijs verplicht vanaf 31-12-68
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Tuin
Time

Tasting

Tuin
Time

Tasting

BELEEF   GENIET   ONTSPAN

Time
Tasting

BELEEF   GENIET   ONTSPAN

BELEEF   GENIET   ONTSPAN

ZA 22 SEPT ‘18 ZO 23 SEPT ‘18
tussen 11 en 22 uur

BELEEF de unieke, groene sfeer bij Tuinen Hoornaert 

GENIET van culinaire hapjes en verfrissende, exclusieve dranken. 

ONTSPAN in de gezellige loungehoek en trendy hottub

tussen 11 en 17 uur

Spletgracht 12 - 9800 Deinze (Wontergem) - WWW.TUINEN-HOORNAERT.BE

HET TOTAALCONCEPT VOOR UW TUIN 

Kom proeven met al je zintuigen. Schrijf snel in voor 15/09 via mail event@tuinen-hoornaert.be en stort 20 euro p.p. * 
op reknr. BE40 0631 8712 5563 (vermeld EVENT-WELKE DAG-NAAM) (* plaatsen beperkt / vanaf 16 j. / culinair tapasbord + gin/wijn/cava)

VOLG LEUKE WORKSHOPS
Haarkapsels en make-up met bloemen
Word begroet door de ‘Tuinbewaarder’

een sprookjesachtig fi guur adhv bodypaint. 

Meer info:  tuintastingtime / 0477 220986 / www.tuinen-hoornaert.be

 

Markegemstraat 59 • 8720  Wakken
Tel: 056 60 66 21 • Fax: 056 60 12 02

www.desmet-meubelen.be www.skrivit.be - rita@skrivit.be - 0478 60 68 52
Freelance copywriter. Voor gedrukte en online media.

Tekst nodig?
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‘Het is misschien een cliché,’ zegt K. terwijl ze aan haar glas wijn 
nipt. ‘Maar ik vind toch dat de tijd alsmaar sneller gaat als je 
ouder wordt’. Met z’n vieren knikken we bevestigend. 
En bij één van ons ontsnapt een diepe zucht.
Het fijne kader waarin we net gezellig zitten te tafelen, mildert 
de boodschap. Het gedempte licht zorgt ervoor dat we elkaars 
rimpeltjes ook wat minder zien. En het gesprek gaat verder over 
ditjes en datjes. 
We hebben het over het verre Afrikaanse land waar K. met echt-
genoot S. en de (intussen ook al jong volwassen) kinderen naar-
toe trekken. Een beetje avontuur. Want via via hadden ze contact 
met de lokale gidsen en boksten ze zo hun reis zelf in mekaar. 
S. en K. zijn duidelijk sportief én jong van geest. 
Na het dessert ploffen we met ons vieren thuis in de zetel. Thee 
voor de BOB, een stevig streekbier voor de liefhebbers, koffie 
voor mij. We keuvelen over vroeger tot één van ons gaat geeu-
wen. De avond zit erop. De tijd, die vliegt, denk ik.
S. trekt aan zijn hemd. Het zit wat krap. ‘Wat kilootjes bijgeko-
men,’ zegt hij. Door omstandigheden niet veel kunnen sporten. 
‘Je zal eraan moeten werken,’ zegt K.  
Die kijkt naar B. 
‘Daar,’ stelt die ‘heb je nog alle tijd 
voor’.

Rita

Wil jij als amateur-fotograaf hier 
jouw foto’s die een link hebben met 
groot-Dentergem tonen aan het publiek?

Stuur een mail naar redactie@demandelbode.be

Cursiefje
Foto van de maand

     OPROEP!

VERRASSENDE BBQ-GERECHTJES

Ieder jaar gaat de “Oudleiding van Chiro Nellekijn Dentergem” met z’n allen (dit keer met 52 personen incl. kinderen) op weekend. 
Voor de fun, het samenzijn, om herinneringen op te halen, voor de activiteiten en dit jaar ook om het bekende programma “Grill Masters” 
na te bootsen. Het was een schot in de roos! 5 teams toonden het beste van zichzelf. Ze marineerden, grillden en experimenteerden er op 
los. Daaruit pikten we een voorgerecht met mosselen en ook een verrassend lekkere puree. Probeer ze thuis ook eens en geniet van hun 
culinaire hoogstandjes. 

Lekker 

MOSSELEN IN KOKOS-CURRYSAUS (voor 4 pers. als voorgerecht) (bron: Het grote barbecueboek - Weber - J. Purviance)
Bereidingstijd: 15 min. / Grillmethode: direct gemiddelde warmte (170-230°C) / Grilltijd: 17-22 min.
Benodigheden: BBQ met deksel en temperatuurregelaar, grote aluminium wegwerpschaal
(kan ook op een gewone BBQ)

Voor de saus: 400 ml kokosmelk, 3 el groene currypasta, 1 el versgeperst limoen-
sap, 2 tl rietsuiker, 2 tl vissaus, 2 el arachideolie, 1 el fijngehakte verse gember, 
1 el fijngehakt knoflook

1 kg mosselen (geborsteld, baarden verwijderd), fijngehakt koriandergroen

BEREIDING:
1. Bereid de grill voor op  directe en indirecte gemiddelde warmte
2. Meng kokosmelk, currypasta, limoensap, suiker en vissaus in een middelgrote kom.
3. Meng arachideolie, gember en knoflook in een grote aluminium wegwerpschaal. Zet de schaal boven directe gemiddelde warmte en sluit 
het deksel. Verhit alles ongeveer 1 min. Giet het kokosmengsel in de schaal en roer voorzichtig. Verhit het geheel 5-6 min. tot de saus kookt.
4. Voeg de mosselen toe. Bedek de aluminiumschaal met een bakplaat (zo kunnen de mosselen stomen), sluit het deksel en gaar de mosse-
len 8-10 min. Controleer of de mosselen open zijn. Zoniet, gaar deze dan nog 3-5 min. Dien op in diepe borden en garneer met de saus en 
verse koriander. (en... lik je vingers af ;-)

BBQ PUREE (hoeveelheden naar eigen gevoel)
Benodigdheden: aardappelen, look, olijfolie, zout, room, melk, parmezaan
Bereiding: aardappelen op zijn geheel in aluminiumfolie leggen. Voeg look en zout toe en overgiet met de 
olijfolie. Maak een pakketje en prik er gaatjes in. Laat dit 1u30 à 2 uur poffen op de bbq (onderaan moeten 
de aardappelen wat aangebrand zijn.) Controleer of ze gaar zijn en hol de aardappelen uit. Stamp ze tot 
puree samen met de melk, room en parmezaan. Dien dit op met een lekker stukje vlees of vis.

Met heel veel dank aan “Grillmaster Tom DK” en “Dave Grillmaster Fauconier” om hun geheimen te delen met De Mandelbode.
Ruth Nachtergaele

DE TIJD
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PROMOTIES SEPT. van onze Ambachtelijke Slager/Afdeling.

Knip mij uiten hou me 
de hele 

maand bij

OBELIX supermarkt

27 aug. - 2 sept. 3 - 9 sept. 10 - 16 sept. 17 - 23 sept. 24 - 30 sept.
Kalkoenburgers

> 3 + 1 GRATIS
Verse bloedworst

> 3 + 1 GRATIS
3 Kaasburgers 

> 2 braadworsten GRATIS
Tomaat “Farci” 
> 2 + 1 GRATIS

Boomstammetjes
> 3 + 1 GRATIS

Gehaktbroodje
 > 2 + 1 GRATIS

Verse kippenbillen
> 2 + 1 GRATIS

Filetkotelet
> 2 + 1 GRATIS

Kippenburgers 
> 2 + 2 GRATIS

Gehakt 750 g 
> 2 braadworsten GRATIS

4 witloof ham en kaassaus
> potje puree GRATIS

Verse lasagne
 > € 8,50 / kg

Kipschnitsel
> 2 + 1 GRATIS

Varkensmignonette
> 3 + 1 GRATIS

Kipschnitsel > 2 + 2 GRATIS

Droge worstjes 
 > 3 + 1 GRATIS

Americain préparé 200 g
> 50 g GRATIS

Tom.Garnaalsalade 200 g
> 50 g GRATIS

Vogelnestjes in tom.saus
> 300 g geb. aard. GRATIS

Spaghettisaus 
300 g > 100 g GRATIS
500 g > 250 g GRATIS

Wontergemstraat 13 | 8720 Dentergem | 051 63 41 84 | WWW.OBELIXSUPERMARKT.BE       Volg ons op

Wi  j spreken 
uw taal.

Verbonden agent, FSMA 030950 A, 

van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven. 

D
B

16
35

55
J5

HOOGSTRAAT 85  - 8700 TIELT 
T. 051 63 39 65 - F. 051 63 36 06

Elke werkdag open: 
8.30 u - 12.00 u 

13.30 u - 17.30 u 
En na afspraak.

AALTERSTRAAT 59  - 8755 RUISELEDE
T. 051 68 75 76 - F. 051 68 61 13

Elke werkdag open: 
8.30 u - 12.00 u 

13.30 u - 17.00 u 
En na afspraak.

STERRESTRAAT 80  - 8700 AARSELE
T. 051 63 39 65 - F. 051 63 36 06 
Open op dinsdag en donderdag:

13.30 u - 17.30 u 
En na afspraak.

Bij schade of voor dringende 
vragen zijn we ook buiten de 

kantooruren altijd bereikbaar.

kantoor.lanckriet@verz.kbc.be 
www.kbcagent.be/lanckriet
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Cyriel Blondeel, ° 1897, groeide op in een 
gezin met zeventien (!) kinderen in de Sta-
tiestraat in Dentergem. Tijden WO I werd 
Cyriel als opstandige jongeman opgepakt 
en gedeporteerd door de Duitse politie. De 
wraakzucht bij zijn terugkeer leverde - wat 
te verwachten was - niet de solide basis om 
een toekomst in zijn geboortedorp op te 
bouwen. 

In Congo
Hoe Cyriel, na vallen en opstaan, erin slaagde 
een min of meer geslaagde carrière uit te 
bouwen in het vreemdelingenlegioen las je 
in vorige edities. Tijdens WOII trok hij - als 
vele militairen - in opdracht van de Belgische 
regering naar Congo. Er moesten ter plaatse 
wegen en vliegvelden aangelegd worden. 
Cyriel wist van aanpakken, was in zijn nopjes 
in een bulldozer en mocht zelfs de Congolese 
manschappen aanvoeren. Toen de oorlog 
voorbij was en de opdracht van de militairen 
daar ten einde liep,  was Cyriel niet gehaast 
om terug huiswaarts te keren. Pas in 1948 
kwam hij terug opdagen. 

Terug thuis
Cyriel was welgesteld. Hij had vrienden in 
overvloed en was nogal... kwistig. Na een half 
jaar zag hij zich gedwongen terug als sei-
zoensarbeider aan de slag te gaan. De kleine 
erfenis die hem in 1950 ten dele viel was 
welgekomen. Die meevaller, samen met zijn 

pensioen en een klusje hier en daar verzeker-
den de (intussen ouder wordende) man van 
wisselende inkomsten. 

Een ongeval...
Hij bleef graag eens diep in het glas kijken 
en niemand was echt verwonderd toen hij in 
1968 door een aanzienlijke groep familie en 
vrienden ten grave werd gedragen. Hij was 
omvergereden. De dader - een jongeman uit 
Zulte - hield vol dat hij een dode had overre-
den. Er werd niet aan getwijfeld. Een schielijk 
ongeval...

Moord!!
In juli 1971 leidde een mislukte roofoverval 
met moordpoging in Machelen ad Leie tot 
de aanhouding van 2 mannen. De twee kor-
nuiten hadden het gemunt op de uitbaatster 
van een duivenlokaal. Na een inkorving werd 
de dame door haar zoon opgehaald. Hij hield 
een zak onder de arm. Twee kerels rukten 
die af en losten een schot toen de jongeman 
zich verzette. Gelukkig leek hij niet ernstig 
gewond. De zak was wel weg.

De daders zullen zich een hoedje geschrok-
ken hebben, toen bleek dat er enkel vuile was 
in zat. Het geld van de inkorving was verbor-
gen geweest bij de moeder. Een speuractie 
en getuigenverklaringen leidden tot de twee 
daders. Zij gingen over tot volgende, onver-
wachte bekentenis. 

Op woensdag 27 maart 1968* was Cyriel 
Blondeel op cafébezoek in ‘De eendracht’. Hij 
was gul want hij had, naar eigen zeggen, een 
cheque van 6000 frank geïnd. De vreemde-
lingen hadden hun kans schoon gezien toen 
‘De Mol’ in het donker naar huis sukkelde. In 
de Statiestraat, waar de verlichting niet te fel 
was, werd hij aangerand en levenloos achter-
gelaten. Wat de verklaring van de dader van 
de aanrijding bevestigde. Hij had wel dege-
lijk een dode overreden...

* bron: Het Volk - 9 september 1971.
Rita D’Hondt

Met dank aan Heemkundige Kring ‘De ¨Paelwulghe’ 
bron: Artikel  door Victor Vercruysse 

Driemaandelijks tijdschrift De Paelwulghe 
Jg 7 - nr 4 - okt 1989.

Jaren Stillekes

TESTERIP WORDT EEN MOOIE TOEKOMST AANGE-

BODEN MET ACHT GLOEDNIEUWE SPEELVELDEN

Sportnieuws

14 juli, quatorze juillet (Frankrijks Nationale Feestdag), werd ook voor 
de Dentergemse petanqueliefhebbers, en meer bepaald voor ‘petan-
queclub TESTERIP’ en zijn leden een ware feestdag...

Met de openstelling van de nieuwe terreinen achter het Kerkplein 
door het Dentergemse gemeentebestuur, werden vele uren van 
overleg, plannenmakerij en praktische uitwerking op een bijzonder 
mooie manier afgerond.
 
Voortaan hebben zowel ‘TESTERIP’ als ‘OKRA PETANQUE’ acht nieuwe 
speelterreinen en een prachtig paviljoen (als clublokaal) van waaruit 
de wedstrijden kunnen worden gepland en omkaderd. Ook voor de 
rest van de Dentergemse bevolking (individueel of als groep) staan 
de terreinen ter beschikking en kunnen regelingen worden getroffen 
om het speelterrein te gebruiken.
 
Om de openingsdag echter een ware ‘start’ mee te geven, werd een 
TORNOOI (in ploegen van drie) georganiseerd dat van 11 u. de ope-
ningsdag van de Dentergemse kermis kleurde.
Onder een stralende zomerzon traden 24 ploegen aan. Ze speelden 
elk drie matchen om uiteindelijk in de finaleronde de winnende ploeg 
te zien verschijnen met ‘de Beverkes’ uit Waregem, voor Tholesmar uit 
Dentergem...
‘t Werd een meer dan geslaagde terreinopener, die volgend jaar 
(wellicht met de septemberkermis) vraagt om een vervolg. Er wordt 
gemikt op de liefhebbers uit Dentergem om niet alleen de kermisza-
terdag waardig in te zetten... Die leuke sportbeoefening (voor jong 
en oud, man of vrouw,... ) leidt voor de meesten tot de aansluiting 
bij een ware vriendengroep bij petanqueclub TESTERIP DENTERGEM. 
Momenteel zijn deze actieve sporters reeds aan hun tiende seizoen 
aan het afwerken!

U hoort er beslist nog meer over!
Marc Demaeght

 Natuurlijk ben je ook nog steeds welkom om de club te komen vervoegen 
en mee te spelen in de eigen clubcompetitie.

  (elk jaar van maart tot november op zondagvoormiddag vanaf 9.30)! 

 Na de openingsspeeldag sloten immers nog eens vier nieuwe leden aan,
 dus waarom zou jij nog aarzelen?

 INFO: Marc Demaeght, 0477 39 49 92 of marcdemaeght@telenet.be
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Zaak in de kijker

Van twee naar één kantoor op de markt in Dentergem?
Geert Ranson: “Inderdaad: Piet Decock en echtgenote Veerle gaven 
op 1 juni een nieuwe wending aan hun carrière en trokken naar 
Zuid-Frankrijk. De overname van hun cliënteel leek me een enorme 
opportuniteit. Hiermee kon ik twee vliegen in één klap vangen: als 
bank de nodige schaalgrootte bereiken en de zekerheid om te kun-
nen blijven als lokale bankier in Groot-Dentergem. De deal werd in 
mei afgerond. Intussen heb ik me bijgeschoold binnen het domein 
landbouw, dat voor ons kantoor een mooie meerwaarde is. Crelan 
heeft immers al heel lang specifieke producten en knowhow in de 
landbouw. “

Je beweert dat je als zelfstandig bank- en verzekeringskantoor 
een blijver bent op onze gemeente?
Geert Ranson: “Uiteraard, de klanten kunnen op hun twee oren sla-
pen. Crelan is een coöperatieve bank die niet beursgenoteerd is, 
geen last had van de bankencrisis en met geen enkele andere bank 
verbonden is. De bank heeft voor deze positie gekozen en werkt 
enkel met zelfstandige kantoorhouders die persoonlijk en dicht bij 
het cliënteel staan. In Groot-Dentergem is ons kantoor nu de vaste 
Crelan-keuze. Al enkele jaren behalen we het statuut van “referen-
tiekantoor”, iets waar we heel trots op zijn. Ik ben blij dat we voor 
veel klanten intussen “hun eerste bank” geworden zijn. Door de 
nauwe samenwerking met Fidea zijn veel klanten bereid ook hun 
verzekeringen aan ons toe te vertrouwen. Een goede keuze trou-
wens: met de nieuwe bediende Gudrun heb ik er alvast een specia-
list op verzekerings-gebied bij.”

En wat is er gebeurd met de 
geldautomaat aan de buiten-
gevel in de Wontergemstraat?
Geert Ranson: “Er is al lang de 
vraag dat deze automaat bin-
nen in het gebouw zou komen. 
De keuze lag dus voor de hand. 
Intussen werd de inkom van 
ons kantoor  aangepast en  
investeerden we in een nieuwe 
geldautomaat. Je kunt er cash 
geld afhalen en ook storten. 
De automaat is toegankelijk 
elke dag van 6 tot 23 uur.  Ook 
niet Crelan-klanten kunnen 
aan de automaat terecht, en 
heimelijk hopen we uiteraard 
dat ze hun rekening in ons kan-

toor openen. Een win-win, als crelan-klant kun je aan de nieuwe 
automaat ook geld storten, de saldo’s van uw rekeningen zien, gra-
tis uittreksels printen en overschrijvingen uitvoeren. De automaat 
is voor ons een grote investering, maar ik ben overtuigd dat hij zal 
bijdragen aan nieuwe klanten en dus groei voor ons bankkantoor.”

Wat met het Crelan kantoor in Wakken?
Hilde Haerynck: “Met de recente evolutie van banken die kantoren 
sluiten, stellen onze klanten dikwijls deze vraag. Ik kan hier dan 
ook formeel bevestigen dat wij ook ons kantoor in Wakken zolang 
mogelijk zullen behouden. Ik ben in Wakken geboren en ben ervan 
overtuigd dat onze klanten het zullen waarderen dat wij het kan-
toor ook in Wakken houden. Volgens mij blijft het één van onze 
troeven dat wij zowel in het centrum van Dentergem als op de 
markt van Wakken actief zijn en blijven. “

Is er nog wel een toekomst voor de lokale bankier op zo’n kleine 
gemeente?
Geert Ranson: “Als ik zie wat wij voor onze klanten dagdagelijks 
kunnen betekenen, dan is daar toch geen twijfel over. Onze functie 
is in evolutie, akkoord, maar op de sleutelmomenten in het leven 
hebben veel mensen nood aan een vertrouwenspersoon met een 
toegevoegde waarde. Ik denk dan aan vragen zoals “hoe een pen-
sioenkapitaal opbouwen?”;  “Hoe kan ik mijn erfeniskapitaal beleg-
gen?”; “Welke fiscale optimalisaties kan ik benutten?”; “Hoe kan ik 
zekerheid en rendement combineren?”; “Wat met juridische en fis-
cale vragen?” enz. Op het internet is heel veel informatie beschik-

baar, maar het zit ook vol van fouten en bedrog. Je kunt een verze-
kering inderdaad online iets goedkoper afsluiten, maar zal de klant 
dan zelf zijn schadegeval regelen? Ik zie de meeste mensen niet 
online belangrijke spaargelden te beleggen of een lening afslui-
ten zonder overleg met hun bankier. Ook de opvolging nadien is 
belangrijk. Het is zoals bij de tandarts of dokter. Wie regelmatig op 
consultatie komt, komt niet bedrogen uit. Bij heel veel klanten heb 
ik intussen vaste afspraakmomenten.”

En jij hebt overal een oplossing voor?
Geert Ranson: “Ik heb intussen 27 jaar ervaring en volg nog elke 
week opleidingen. Op de meeste vragen heb ik wel een antwoord. 
En kan ik dat niet, dan heb ik intussen een netwerk van specialisten 
rond mij proberen op te bouwen: ik heb een heel goede band met 
enkele notarissen, boekhouders, advocaten, fiscalisten, experten, 
landbouwspecialisten en vermogensbeheerders. “

Hoelang hou je dit nog vol?
Geert Ranson: “Het imago van de banken heeft een dreun gekre-
gen en als zelfstandig bankier moet je inderdaad tegen een stoot- 
je kunnen en heel veel uren werken. Ik probeer van mijn job te 
houden. Je hoort me niet zeggen dat het altijd van een leien dakje 
loopt. Vooral de ongedwongen gesprekken en het aanreiken van 
oplossingen voor onze klanten kunnen me nog altijd voldoening 
geven. Intussen is ook Gudrun Roose mij komen ondersteunen. 
Met twee betrouwbare en vlotte administratieve bediendes heb 
ik nu meer tijd vrij voor de verdere commerciële uitbouw van ons 
kantoor, en dat is wat ik het liefst doe. Veel klanten zijn ontevre-
den dat hun eigen bank verdwijnt op de gemeente. Met deze een 
oproep dat er ook blijvers zijn en dat deze klanten heel welkom zijn 
in ons kantoor.”

Is er nog een leven naast de bank?
Geert Ranson:
“Jazeker, ik heb drie passies. Ik ben actief in een 3-tal plantenwerk-
groepen. Ik neem elk jaar deel aan inventarisatie-opdrachten en 
terzelfdertijd heeft de stilte van deze dagen mij een boost aan 
energie. In de herfst en winter doe ik al meer dan twintig jaar aan 
competitie tafeltennis. Nog steeds speel ik bij de A-ploeg van TTC-
Tielt, al wordt ik intussen één van de anciens in de club. En last 
but not least, probeer ik elke week wel wat verder te schrijven aan 
één van mijn filosofische werkstukken. Mijn boek met als titel “Nul-
punt”, waar ik al jaren aan werk, telt intussen meer dan 200 bladzij-
den en hoop ik ooit eens met het grote publiek te kunnen delen. 
Het wordt mijn levenswerk en zo ook het doel van mijn bestaan, zo 
vermoed ik.”

We danken Geert Ranson en Hilde Haerynck voor dit openhartig 
gesprek en wensen hen veel succes bij de verdere uitbouw van hun 
Crelan bank- en verzekeringskantoor in Dentergem en Wakken.
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Interview

DENTERGEM LOOPT (ZONDAG 9 SEPTEMBER)

Misschien nam jij al eens deel aan Dentergem Loopt tijdens het ker-
misweekend in Dentergem? Of je supporterde er voor iemand die je 
kent. Op 9 september is het weer zover. Kurt Vandenheede en Saskia 
Galle, de drijvende motoren achter het evenement, lopen nu al warm 
voor de sportieve namiddag.

Kurt: ‘Ons loopevent is enkele jaren terug ontstaan toen er gezocht 
werd naar een activiteit op de zondag van het Dentergemse kermis-
weekend. Wij nemen als regelmatig loper wel eens deel aan wed-
strijden in de streek. En hebben dus enige ervaring. Na een tweetal 
edities viel er binnen het criterium ‘Danneels lopen in het Molenland’ 
één wedstrijd weg. En de organisatoren zochten een nieuwe wed-
strijd. We hebben even getwijfeld, maar hebben na een tweetal jaar 
beslist om ons loopevent in het criterium te laten opnemen.’ 

‘Elk jaar zijn er vriendengroepjes die samen  
deelnemen voor de fun. Dat maakt  

Dentergem Loopt net zo’n fijne gebeurtenis.

Dentergem Loopt is dus een wedstrijd? 
Kurt: ‘Dat is eigenlijk een onderdeel van Dentergem Loopt. Het wed-
strijdelement is aanwezig, maar er vooral ook aandacht voor de locale 
recreatieve lopers die graag eens samen een event meepikken.’ 
Saskia: ‘Elk jaar zijn er vriendengroepjes die samen deelnemen voor 
de fun. Dat maakt Dentergem Loopt net zo’n fijne gebeurtenis.’ 
Kurt: ‘Ons doel is vooral zoveel mogelijk mensen uit de buurt een fijne 
namiddag te bieden. En hen aan het lopen te krijgen.’

Dat lopen steeds populairder wordt, blijkt uit het stijgende aantal 
deelnemers. 
Kurt: ‘Vorig jaar waren er 270 deelnemers. Voor een groot deel uit 

D-OE-MA-WA CITYRUN (ZONDAG 16 SEPTEMBER)

De sporttweedaagse nieuw leven inblazen: daarvoor gingen de 
Sport-, de Cultuur- en de Jeugdraad samen rond tafel zitten. Hun cre-
atieve coöperatie resulteerde in de eerste Cityrun in de gemeente. 
D-OE-MA-WA staat trouwens voor Dentergem, Oeselgem, Marke-
gem en Wakken.

‘Het is dan ook de bedoeling jaarlijks een andere deelgemeente aan te 
doen met het event,’ aldus cultuurfunctionaris Heleen Vullers. 
‘Intussen bestaat de tweedaagse tijdens het derde weekend van sep-
tember twintig jaar. Vernieuwing was effectief iets waar de Sportraad 
naar op zoek was. En in de Cultuurraad bruist het wel vaak van de leuke 
ideeën, maar is er niet altijd genoeg mankracht om alles te realiseren.’

De D-OE-Ma-Wa Cityrun is dus het resultaat, al is ‘run’ misschien iet-
wat misleidend. 
Heleen: ‘We richten ons zowel tot lopers als wandelaars. De lopers kun-
nen iets vroeger starten dan de wandelaars. Het volledige parcours is 
ook buggy- en rolstoelvriendelijk. 

‘De cityrun richt zich zowel tot lopers als wandelaars’

Gezinnen zijn dus zeker welkom.’  En D-OE-MA-WA is geen wedstrijd.
Heleen: ‘Er zijn absoluut geen prijzen te winnen. Het is vooral de bedoe-
ling op een gezonde, sportieve manier Dentergem eens anders te 
bekijken. We lopen of wandelen door gebouwen én 15 lokale vereni-
gingen zorgen langs het parcours voor de nodige animatie.’ 

Voor deze eerste editie werd gekozen voor Wakken. 
Heleen: ‘Domein Kloosterhof en de bib werken ook mee aan de run. 
De startplaats lag dan ook voor de hand: domein Kloosterhof. Het is er 
echt héél mooi. Na aankomst voorzien we er ook leuke kinderanimatie. 
Het domein is trouwens altijd voor iedereen toegankelijk, niet enkel 
voor de bewoners.’
Of Heleen ook van de partij zal zijn? 

groot Dentergem. Maar we streven er niet naar een massa-evene-
ment te worden.’ 
Saskia:  ‘Wij doen dan wel met ons twee het voorbereidend werk, op 
de dag zelf mogen we rekenen op de trouwe hulp van het Sport- en 
Feestcomité én van vrienden en familie.’ Kurt: ‘Een veertigtal mede-
werkers is dat toch wel. Zonder hen zou het niet lukken.’

Het koppel begon trouwens in 2012 samen met lopen tijdens ‘Start 
to run’ in Markegem. Inmiddels trekken ze gemiddeld drie maal per 
week de loopschoenen aan. Voor een traject van ongeveer 10 km.
Kurt: ‘We lopen aan een vlot tempo, maar niet super snel.’ 
Saskia: ‘Het is voor ons als koppel plezant dat we ongeveer op het-
zelfde tempo lopen. Er heerst wel wat competitie tussen ons,’ lacht ze, 
‘maar het blijft leuk.’ 

 Elke deelnemer ontvangt een naturaprijs. Dentergem Loopt start vanaf 
13u45 met lopen voor de kinderen (kleuter tem 6de leerjaar in 3 fases), 
gevolgd door een recreatieve loop om 14u30  (6 km) en de Zwaluwloop 
(9km) om 15u30. 

 Alle info en inschrijving vooraf op www.sportenfeestdentergem.be

‘Jazeker, al zal het voor mij bij meehelpen aan de organisatie blijven,’ 
aldus de jonge mama. ‘Mijn gezin (man en kinderen) zal zeker het par-
cours afleggen.’ O, en het parcours zelf? ‘Je kiest tussen 5 of 10 kilome-
ter. Hoe het precies loopt? Dat blijft een verrassing. 

Rita D’Hondt  - www.skrivit.be

 De DOE-MA-WA run start tussen 14 en 15 uur in ‘t Kloosterhof. 
 Meer info én inschrijving (2 euro) online via de website van de gemeente. 

Kies tabblad ‘Vrije Tijd’. De sporttweedaagse kadert in de maand van de 
sportclub. 

 Tal van lokale sportclubs (turnen, dansen, fietsen, volley en zoveel meer) 
zetten hun deuren open.

 
 Er wordt nog meer gelopen in Dentergem: 
 zaterdag 15 september = School Survivalcross Markegem
 zaterdag 22 september = Veldcross Basisschool ‘t Veld Dentergem.
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WANDELEN MET DEMENTIE
Vrijdag

14 sept. 2018
in Wakken

BELEEF-wandeling 
samen wandelen met mensen met dementie, met prettige beleef-prikkels onderweg
- uitgestippeld pad van 2,5 km, rolstoeltoegankelijk
- Start: doorlopend tussen 9 - 10.30 uur - Vertrekplaats: O.L.V. van Lourdes Wakken

GEGIDSTE wandeling 
samen met een gids herinneringen ophalen over Wakken “in de tijd van toen”
- anderhalf uur zelf wandelen of  mee in een rolstoel voor mensen met dementie en hun familie/mantelzorgers
- Start: om 10 uur - Vertrekplaats: O.L.V. van Lourdes Wakken

INFORMATIEVE wandeling 
samen met mantelzorgers/geïnteresseerden wandelen naar ons informatiecentrum De Baliekouter. 
Ontdek de wereld van dementie, maak kennis met onze zorgrobot en geniet van een hapje en een drankje
- Professioneel team zorgt intussen voor aangepaste workshops voor mensen met dementie op het domein Kloosterhof
- Start: om 14 uur - Vertrekplaats: Domein Kloosterhof Wakken

Iedereen welkom op één of meer van deze wandelingen.
Mogelijkheid tot middageten: spaghetti + drankje + dessert: 8 euro (vooraf inschrijven)

Meer info: Onthaal WZC Domein Kloosterhof - inke.urbain@gvo.be

NIEUWE HERFST- en WINTERCOLLECTIE
Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september

Op vrijdag 7 september: presentatie van Victoria-juwelen.

We schenken voor iedere bezoeker een glaasje uit.
Hogenhovestraat 59a - Aarsele - 051 56 91 49

OPEN woe., vrij., zat. en zon.
doorlopend van 10 tot 18 uur

NKD&OK outlet shop 
Mooie en betaalbare outlet kledij, leuke accessoires & trendy schoenen.

OPENDEUR!

Uitzonderlijk
gesloten op

woensdag 5/09 

Anti-agingPure Skin Care



Kalender

� p: Hou dit krantje bĳ  en blij f op de hoogte 

van de maandelij kse activiteiten.

Argentijntjes

7/09 Achter  ‘t Werk *
Chiro Nellekijn

16/09 Startdag 
Davidsfonds Aarsele-Kanegem

15/09 Persconferentie met boekvoorstelling ‘Jacky’ - Oud gem.huis
16/09 Vers Geperst - Oud gemeentehuis
21/09 Interverenigingen quiz - Jakkedoe
Danzarté

15/09 Start danslessen *
De Buitenlopers

5,11,19,25/09 Wandeling - vertrek 19.00 uur
9/09 Wandeling ‘s morgens 9 uur Dentergem Kermis
16/09 Wandeling ‘s morgens 8 uur sport-2-daagse met ontbijt
De Kiem Wakken

6,13,27/09 Open atelier
20/09 Tekenen naar model
14,15,16/09 Uitwisselingstentoonstelling Pladijsstraat 278 Deerlijk 
Femma Dentergem

5,12/09 Fietsen avond - 12/09 = laatste fi etsrit
11,25/09 Fietsen namiddag 
11,25/09 Naaien: tasjes in kurkleer 
28/09 Uitwaaitocht 
Gezinsbond Dentergem

8/09 Speelstraat aan het JOC van 15-17 uur
KVLV Dentergem

6,13,20,27/09 Yoga: 6 weken in ons lokaal om 19.30 uur
21/09 Stadswandeling
KVLV Oeselgem

5,12,19,26/09 Fietsen
3/09 Dagfi etstocht
9/09 Geocaching
28/09 Avondwandeling met gids
KVLV Wakken-Markegem-St.Baafs-Vijve

16/09 Ochtendwandeling in het Zwin
LDC Domein Kloosterhof  

6/09 Zitdag OCMW
6/09 Pannenkoekennamiddag
10/09 Workshop wenskaarten maken
11/09 Vorming rond overgewicht
13/09 Breiclub
16/09 Baarloopfeesten ism DoeMaWa
17/09 Bingo
18/09 Computerhelpdesk ism OKRA
20/09 Menu van de chef
24/09 De Zoete Zonde (oliebollen)
27/09 Avondbuff et: Italiaanse avond
Elke do. Linedance om 19 u.
Elke woe. Kaartnamiddag (5/09 voor punten)
Elke di. Wandelclub Avanti 14 u.
Elke vr. Petanque en spelnamiddag om 14 u.
Elke vr.  Cursus fotografi e: fotoboek maken ism CVO Miras 
Markant Dentergem  

20/09 Startavond: ‘petanque en kubben’ met lekkere maaltijd
Markant Wakken  

27/09 ladies night

* Lees meer op de advertenties

11

Wat lee�  in je vereniging? 
Waarheen de komende dagen?

11

Info indienen ten laatste 15 september via 
info@demandelbode.be, www.demandelbode.be of via

Wil je graag adverteren? Heb je info voor de volgende editie?

VOLGENDE EDITIE VERSCHIJNT 
OP 1 oktober 2018.

drukkerij
Verhaege

0479 38 65 31 | info@ontwerpruth.be

www.ontwerpruth.be

051 63 64 95 | info@drukkerijverhaege.be

www.drukkerijverhaege.be

056 60 87 74 | info@lacaprint.be

www.lacaprint.be

Adverteren

Verspreidingsgebied: 5350 ex in Groot-Dentergem, Aarsele Statie, St.-Baafs-Vijve, 
Verre Ginste, Wontergem, Gottem en bakkerijen, RVT, bibliotheek.

De Mandelbode Uitgeverij vzw 
Markegemstraat 80 - 8720 Wakken - 056 60 87 74

START DANSLESSEN: 
zaterdag 15 september 2018
JOC Dentergem. 

GRATIS proe� es 
voor nieuwkomers!

Iedereen vanaf 5 jaar 

Meer info: 
evelien.marlier@gmail.com

of www.danzarte.be(mix van funk, jazz en modern)

bij de plaatselijke handelaar editie 2018 wordt 

Zoek de ZAK! 
Dit jaar ga je op zaterdag tijdens het weekend van de klant op 
zoek naar een goed gevulde zak. 
De winnaar neemt hem mee naar huis, natuurlijk!
Wanneer? Zaterdag 6 oktober  (tijdens weekend van De Klant)
Hoe en waar? In editie oktober van De Mandelbode vind je een 
handig uitneembaar katern met alle nuttige info.

Handelaars die willen deelnemen 
kunnen nog inschrijven op:

unizo.grootdentergem@telenet.be

Maandag 3 september vanaf 17 u

tijdens het avondcriterium 

 

Zondag 16 september vanaf 14 u

 

op het GAZZEKOTPLEINTJE
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VERSE BEREIDINGEN OP BASIS VAN KIP

TIELTSTRAAT 14 - MARKEGEM - 0477 27 59 22 (baan Wakken-Tielt op 100m van De Trog)

RECLAME SEPTEMBER
zondag 02/09

VOL AU VENT 
1 kg + 500g GRATIS

BROCHETTES
3 + 1 GRATIS 

zondag 23/09

WORST 
3 + 1  GRATIS

1 KIP
+ 300g boontjes GRATIS

zondag 09/09

HAMBURGERS 
3 + 1 GRATIS

1 KIP
+ 500 g patatjes GRATIS

zondag 16/09

BEREID STOOFVLEES
750 + 250 g GRATIS

1 KIP
1/2 kg patatjes GRATIS
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zoals: gehakt, worst, hamburgers en gehaktbroodje, vol-au-vent, bereid kalkoenstoofvlees, 
kippenballetjes in tomatensaus - kip in chinese saus - kippengyros, enz... 

Elke ZONDAG van 8 tot 13 uur:  KIP & RIB a/h SPIT

Bestellen en afhalen 
van kip a/h spit 
en bereidingen 

mogelijk 7/7

Tel. 0477 27 59 22

zondag 30/09 

BALLETJES IN
TOMATENSAUS
750 + 250 g GRATIS

KIPPENBILLEN
3 + 1 GRATIS

ERA LafautVredestraat 12 - Tielt - T 051 40 97 92
Markt 145 - Deinze - T 09 330 22 32
lafaut@era.be  - www.era.be/lafaut

Vastgoed raakt beter verkocht met een ERA-makelaar

OPENHUIZENDAG 
ZATERDAG 29 SEPT

van 13u30 tot 15u

Reeds 90% verkocht!

Leegstraat 180 - Oostrozebeke 
                  € 232.476  

Opp.: 375 m² - Wglk, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr
2 NIEUWBOUWWONINGEN

Egemsestraat 15 - Ardooie Bellemstraat 145B - Aalter Ploegstraat 3 - Deinze

Tolpoortstraat 28 bus 8 - DeinzeMarkt 141 bus 1 - Deinze Kortrijkstraat 4 - Deinze Markegemsesteenweg 40 - Dentergem Kloosterstraat 3 - Koolskamp

O-L-Vrouwstraat 43A b. 3 - MeulebekeMarktstraat 11 - Meulebeke Kerkstraat 6 - Oostrozebeke Wakkensesteenweg - Oostrozebeke

Markt 11 - Ruiselede Stoktmolenstraat 39 bus 5 - TieltOude Stationstraat 53 - TieltNoordstraat 164 bus 01 - Roeselare Hulstplein 34 bus 1 - Tielt

Stationsstraat 1 bus 3 - Tielt Hondstraat 41 - Tielt Felix d’Hoopstraat 21 - Tielt Egemsestraat 15 bus 1 - Wingene Rijksweg - Wielsbeke

Sterrestraat 2 - Aarsele
€ 199.500

Opp.: 550 m² - EPC 688 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr
€ 360.000

Opp.:  1.274 m² - EPC 208 kWh/m² - Wg, Vg, Vv, Gmo, Gvkr
€ 440.000

Opp.: 721 m² - EPC: 393 kWh/m² - Wug, Gmo, Gvkr, Vv, Vg 

€ 139.000
Opp.:  78 m² - EPC 270 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 202.000
Opp.: 75 m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 208.000  
Opp.: 129 m² - EPC 120 kWh/m² - Wg, Vg, Vv, Gmo, Gvkr

€ 259.900
Opp.: 621 m² - EPC 466 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 185.000   
Opp.: 181 m² - EPC 386 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 193.000   
Opp.: 123 m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 155.000
Opp.: 183 m² - EPC 724 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 115.000  
 Opp.: 156 m² - EPC 532 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 185.000   
Opp.: 1.136 m² - Wglk, Gvg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 315.000 
Opp.: 485 m² -  Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 125.000
Opp: 78 m² - EPC 399 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 152.500
Opp:  167 m² - EPC 401 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 194.300
Opp.: 132 m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 165.000
Opp: 80 m²  - EPC 517 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 198.000
Opp: 88 m² - EPC 148 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 285.000 
Opp.: 549 m² - E 56 - Wglk, Vg, Vv, Gmo, Gvkr

€ 227.000 
Opp.: 65 m² - EPC 198 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 265.000
Opp.: 261 m² - EPC 124 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

Vanaf € 187.000
Opp.: 107 m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 264.000
Opp.: 256 m² - EPC 154 kWh/m² - Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

NIEUWBOUWAPP.GELĲ KVLOERS

UITWEG MET 4 GARAGES

LAATSTE NIEUWBOUWWONING
REEDS 69% VERKOCHT   

HANDELSRUIMTE

2 NIEUWBOUWAPP.

NIEUWBOUWAPP.

HANDELSPAND

BOUWGROND


