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COVID STOPT WAKKEN SMELT NIET P7

ZAAK IN DE KIJKER
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» WIST-JE-DAT «

LEKKER ZOETE MALTESER CAKE
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WAT LEEFT IN JE VERENIGING

P 11

» ... er een handige app bestaat om tijdens je herfstwandeling de paddenstoelen te identificeren? Lees er alles over op p. 9
» ... je deze paddenstoelen best gewoon laat staan en nooit opeet?
» ... je voor een hongertje veel beter de Malteser cake op p. 5 verorbert?

Kom naar de markt
EN GENIET VAN ONZE RECLAME
tijdens de maand OKTOBER!

Slagerij
Tel. 0473 775 194

Wekelijkse marktdag op
dinsdagvoormiddag in Wakken

5 - 11 okt.

12 - 18 okt.

19 - 25 okt.

26 okt. - 1 nov.

Gehaktbroodje

Schnitzels

Gyros

Alle koteletten

700 g kopen + 300 g gratis

3 kopen + 1 gratis

700 g kopen + 300 g gratis

3 kopen + 1 gratis

Kalkoenstoofpotje

Varkenshaasje in saus

700 g kopen + 300 g gratis

700 g kopen + 300 g gratis

Varkenswangetjes
(vers/bereid)
700 g kopen + 300 g gratis

Vogelnestjes
3 kopen + 1 gratis

Vleesbrood

Hesp van het huis

Vleessalade

Salami

150 g kopen + 50 g gratis

3 sneetjes + 1 sneetje gratis

150 g kopen + 50 g gratis

150 g kopen + 50 g gratis

ONZE TOPPER! SEIZOENSCOLLI
52,50 EURO = 35 EURO
+ GRATIS 0,5 kg gehakt

1 kg gyros
1 kg ardeens gebraad
1 kg hamburgers
1 kg blinde vink
1 kg worst

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

KOM & ONTDEK

ONZE NIEUWE COLLECTIES!

-10%

KORTING*

OPENDEURDAGEN
Vanaf dinsdag 6 oktober t.e.m zondag 18 oktober

op de gehele collectie
voor groot en klein

BETAALBARE GEZINSMODE
VOOR ELKE GELEGENHEID

Zaterdag 10 oktober doorlopend open van 9u tot 18u
Dinsdag 13 oktober t.e.m. zondag 18 oktober open over de middag
Zaterdag 17 oktober & zondag 18 oktober doorlopend open van 9u tot 18u

P ONZE
OOK O HOP!
WEBS

-20% G*
TIN
KOR LE

L
OP A RTE
WIN N
E
JASS

DE NIEUWE BEER, DAT IS SHOPPING PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
GENTSTRAAT 39 8780 OOSTROZEBEKE T 051 40 41 53
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WWW.DENIEUWEBEER.BE Volg ons op Facebook

*Korting geldig vanaf dinsdag 6/10 t.e.m. zondag 18/10 in de winkel en op de webshop.

» de oude doos «

AVRO’S TOPPOP YEAHHHHH

Ad Vissers Drive-in show in zaal Coliseum - Verloren een handtas, gevonden een andere handtas - Einde van HET STORT in Wakken
- Norbert Mervilde aangekomen in Zaire - We moeten NU Heilig leven - Uitslag WAC - Herfstfeest in Oud Wacken met Leiekrekels Nog enkele plaatsen vrij voor IJSREVUE.
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MaakFlexibel
een
afspraak
met je persoonlijke
beleggen
Gespreid
beleggen
beleggingsadviseur.
Gespreid beleggenHij tekent samen met jou
je beleggingsplan uit en staat altijd voor je klaar.

Bart is jouw persoonlijke
beleggingsadviseur.
Maak een afspraak met je persoonlijke
Kantoor De Keukeleire Bvba

v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht | Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen | Tel.: 03 285 51
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | ON 0404.453.574 v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgi
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | ON 0404.453.574

Flexibel
beleggen
Vanaf
25 euro
per maand

v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht | Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen | Tel.: 03 285 51 11 | E-mail: info@argenta.be |
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | ON 0404.453.574

Vanaf 25 euro per maand

v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht | Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen | Tel.: 03 285 51 11 | E-mail: info@argenta.be | Website: www.argenta.be
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | ON 0404.453.574

vindbeleggingsplan
je op zondagochtend
wakker
metbeleggen
het
Gespreid
van Argenta
beleggingsplan
van Argenta

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

van Argenta
Schud
je spaargeld
Met
Bart
Vanaf 25 euro per maand
wakker
met het
De natuurlijk.
beste woonlening
Schud
je spaargeld
Flexibel
beleggen

BOEK
NU:
Boek nu:
Gelaatsverzorging
van
Gelaatsverzorging van
Hydrolique
en krijg
krijg
Hydrolique of
ofPerfection
Perfection en
GRATISeen
rugmassage.
GRATIS
rugmassage.

Afslanken doe je samen

Geldig tot 31/10/2020

Hij staat voor je klaar. Vandaag. Morgen. Altijd.
Kennismaken? Kom gerust eens langs.

C-Ligne
Statiestraat 7 • 8720 Dentergem •
met de Kyalin-coach in je buurt.

Afslanken

Cindy Van Hulle

C-Ligne C-Ligne

Samen slimmer afslanken.

Lichaams- en gelaatsverzorging

argenta.be
tel 051 63 40 82

bart.dekeukeleire.1568@argenta.be
ON 0865 198 824 RPR WEST-VLAANDEREN
argenta.be

Statiestraat 15
STATIESTRAAT 15
8720 DENTERGEM
tel1E5068DF-EBB4-468A-804C-A51E7C710C40.indd
051 63 40 82
8720 DENTERGEM
1

met de Kyalin-coach in je bu

Geldig tot 31/10/2020

jejebeleggingsplan
uit enuit
staat
voor
je klaar.
8720
DENTERGEM
beleggingsplan
enaltijd
staat
altijd
voor je klaar.
tel 051 63 40 82
Hoor eerst
eens rond bij je vrienden. De kans is groot dat ze over
bart.dekeukeleire.1568@argenta.be
Argenta beginnen. Want 1 op 7 Belgen is trotse klant bij ons.
ON
0865 De
198Keukeleire
824 RPR WEST-VLAANDEREN
Kantoor
Bvba

Kantoor De
KeukeleireDe
Bvba
Kantoor
Keukeleire

Afslanken doe je sa

Geldig tot 31/10/2020

Maak een afspraak met je persoonlijke

Statiestraat 15
8720 DENTERGEM
telStatiestraat
051 63 40 82 15
bart.dekeukeleire.1568@argenta.be
8720 DENTERGEM
ON 0865 198 824 RPR WEST-VLAANDEREN

Boek nu:
Gelaatsverzorging van
Hydrolique of Perfection en krijg
GRATIS een rugmassage.

ACTIE
MAAND
OKTOBER
Actie van
de maand
oktober

Op zoek
naar
een woonlening?
beleggingsadviseur.
Hij tekent
samen
beleggingsadviseur.
Hij tekent
samen met
jou met jou
Statiestraat
15

Kredietvorm: hypothecair
krediet
onroerende bestemming
Kantoor
Demet
Keukeleire
Bvba met zekerheid.

Actie van de maand

Afslanken
Statiestraat
7 • 8720
Schoonheidsinstituut

Bvba

argenta.be

068DF-EBB4-468A-804C-A51E7C710C40.indd 1

Epilaties, Massage

Dentergem
• 0477
57 67
68
Gelish,
Pedicure,
Manicure

24/08/2020 16:04:10
24/08/2020 16:04:10

bart.dekeukeleire.1568@argenta.be
tel 051 63 40 82
ON 0865 198 824 RPR WEST-VLAANDEREN

bart.dekeukeleire.1568@argenta.be
ON 0865.198.824 RPR WEST-VLAANDEREN

Statiestraat 7 - 8720 Dentergem - 0477 57 67 68

1E5068DF-EBB4-468A-804C-A51E7C710C40.indd 1

24/08/2020 16:04:10

Zo simpel kan het zijn.

www.argenta.be/beleggingsadviseur

69-91BC-1FCECC70F776.indd 1

www.c-ligne.be

18/02/2020 9:16:27

JOUW RECLAME
AL VANAF 70 EURO
de voordeligste
huis à huis
reclame
Markegemstraat 59 • 8720 Wakken
Tel: 056 60 66 21 • Fax: 056 60 12 02
www.desmet-meubelen.be

Raadpleeg onze tarieven via
www.demandelbode.be
of stuur een mail naar info@demandelbode.be

NIEUW in de streek!
Kunnen je schoenen, (hand)tassen, lederwaren
een herstelling of onderhoud gebruiken?
Geschikt onderhoudsproduct, veters,... nodig?
Kom langs of maak een afspraak.

0474 30 86 65 - VOLG MIJ OP

Schoenherstelhuis

Machteld Neirynck | Houtstraat 5 | 9800 Gottem
OPEN: DI & DO van 16u.-19u. - ZA van 10u. - 16u. of op afspraak
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» cursiefje «

BUBBEL(S)

Foto van de

maand

Na een lange, warme zomer komen de gure herfst- en winterdagen er weer aan. We warmen ons aan wollen plaids, flikkerende
sfeerlichtjes, donzige kussens in de zetels, warme truien en
hartige winterkost.
Aan gezellig tafelen met naaste familie en verre vrienden.
Aan uitgebreid dineren op zondag en lekker languit in de
zetel met een hete chocomelk of, wie weet, een borrel (of ‘n glas
sprankelende bubbels) genieten van een zondagse film.
En als het even kan, heel dicht bij elkaar. Dat maakt het nog
net wat knusser én warmer.
Je begrijp al waar ik heen wil. Dat lekker met z’n allen bij elkaar
wordt dit jaar net iets minder. En onze bubbels zijn de ene week
(jawel, zelfs volgens de officiële richtlijnen) al wat groter dan de
andere. Alleen een waar genie raakt er nog aan uit. Enfin, ik wil

Septemberkoers van de nieuwelingen
in Dentergem, georganiseerd
ATEU
AM
door Christof Craeynest.

R

maar zeggen: het wordt dit jaar een beetje anders. Ik ben vast

foto: roland desmet /rodeden

OPROEP

van plan er het beste van te maken. En mij te warmen aan de
kleine, fijne dingen. Ik heb een behaaglijke bubbel thuis, zelfs

FO

een gekke hond die de meest druilerige
dagen opleukt. Ik hoop van ganser harte

TO

GRAA

F

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

voor jou hetzelfde.

Stuur een mail naar redactie@demandelbode.be

Rita

MALTESER CAKE

» LEKKER «
Een heerlijke ‘cake’ met maltesers die niet in de oven hoeft maar
alleen een paar uur in de koelkast.
Met deze cake scoor je vooral bij de zoetebekjes
(knipoog naar mijn schoonpa die deze cake “ut van ut” vindt )
Tijd: 15 min. + een paar uur in de koelkast
BENODIGDHEDEN: voor 6-8 personen
100 gram maltesers
100 gram melkchocola
100 gram pure chocola
100 gram boter
3 eetlepels Maple Syrup of andere stroop
100-120 gram biscuitjes
BEREIDINGSWIJZE:

Leg een stuk vershoudfolie in een ovenschaal zodat je achteraf de malteser cake er makkelijk uit kan halen.
Smelt daarna de boter, de chocola en de stroop op een heel zacht vuurtje.
(Je kan dit ook in de magnetron smelten maar dan moet je wel elke 30 seconden roeren.)
Ondertussen verkruimel je de biscuitjes en zodra het chocolade mengsel
gesmolten is, voeg je de koekkruimels toe.
Roer dit goed door zodat de koekkruimels goed verdeeld zijn.
Daarna voeg je voorzichtig de maltesers toe en roer je dit even snel door.
Niet te lang want anders smelten de maltesers meteen.
Giet het mengsel in de ovenschaal en zet deze voor een paar uur in de
koelkast.
Als de ‘cake’ hard is geworden, is deze klaar!
En smullen maar (maar met mate)!
bron: www.lekkerensimpel.com

Ruth
5

BESTAAT 4 JAAR

Verjaardagsweekend
16 - 17 - 18 oktober 2020

Met live muziek van Nicola Vigna

op vrijdagavond en zaterdagavond
e
gezellig et
r
e m
tuinkam end
aansluit rras
md te
verwar inter
in de w

Open van: di. tot vrij.
van 12 - 14 u. en van 18 - 22 u.
zat. van 18 - 22 u.
zon. van 12 - 14 u. en van 18 - 22 u. - ma. gesloten
Aloise Biebuyckstraat 17 - 8793 Sint-Eloois-Vijve
056 19 08 18 - la.rosa.doro@telenet.be - www.larosadoro.net

VOLG ONS OP

LAROSADORORISTO

Afhalingen van de volledige menukaart is altijd mogelijk
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» interview «

COVID STOPT ‘WAKKEN SMELT’ NIET

Integendeel, de organisatoren bedachten een Corona-proof derde
editie van het jaarlijkse evenement ten voordele van De Warmste
Week. De markt komt er niet maar een gezellige en veilig georganiseerde sneukeltocht wordt het alternatief dat jong en oud een
gezellige ervaring biedt.
Dirk Cosaert (Wakken Smelt) valt met de deur in huis.
Dirk: ‘Door Covid moesten we gedwongen afwijken van onze jaarlijkse markt en gingen we, na rijp beraad, voor een andere aanpak. De markt, hoe gezellig ook, konden we heel moeilijk op een
Corona-proof manier aanbieden.’

Dentergem die meevliegt met de heli. Het oncologisch team van
het OLV van Lourdesziekenhuis in Waregem is het tweede goede
doel dat we uitkozen. Enkele mensen uit het bestuur, maar uiteraard ook veel mensen uit Groot-Dentergem, hebben ooit al kennis
gemaakt met deze afdeling. We zochten vooral een meerwaarde
in de aanpak na kanker. Mensen, ook jonge mensen, die met kanker geconfronteerd worden, hebben recht op begeleiding na de
ziekte. Dat biedt het oncologisch team van het OLV van Lourdesziekenhuis wel. Over het derde goede doel hebben we lang nagedacht. We wilden dit zeker linken aan Covid. De impact op onze
samenleving en dus ook op onze regio is groot. We stelden ons de
vraag wie het meest te lijden heeft en gezien we ook in de media
horen dat kinderen echt wel slachtoffer zijn, door het wegvallen
van de lessen en sociaal contact, wilden we de focus op die doelgroep leggen. Zo zijn we bij de 5 vriendenkringen van onze scholen beland. We hopen hen een duwtje in de rug te kunnen geven
om de kinderen iets terug te geven.’
‘POSITIVITEIT IS BELANGRIJK’

Dirk: ‘Het wordt dus anders, maar we hopen op evenveel enthousiasme als de voorbije jaren. Niettegenstaande Covid. We vinden
dat positiviteit heel belangrijk is in deze tijd. We moeten blijven deze evenementen organiseren, er zijn zelfs meer en meer
noden. Suggesties naar komende jaren zijn zeker welkom. Goede
doelen en ideeën? Laat maar komen.’
Rita D’Hondt

WIST JE DAT:

‘CORONA-PROOF AANPAK’

De vriendenkring die aan de basis lag van de eerste editie, bestaat
intussen uit een tiental personen, elk met een eigen wisselend
engagement.
Dirk: ‘Onze groep voerde lange gesprekken en we hadden veel
discussies. Uiteindelijk hebben we beslist om Wakken Smelt deze
keer in een sneukeltocht te gieten. Er is een namiddageditie, die
vertrekt om 13u30 en een avondeditie, die vertrekt om 18u. Per
editie vertrekken maximaal 400 personen. We hopen dus een 800
mensen op de been te krijgen voor onze goede doelen.’

- je nog steeds het vermaarde ‘Dujerke kan kopen in de lokale
handel?
- je je warme jas en muts mag klaarleggen voor 14 november,
dag van de sneukeltocht?
- er voor de sneukeltochten dient vooraf ingeschreven te worden?
- kaarten te verkrijgen zijn via het bestuur, buurtwinkel Greta
Wakken en café Flandria Wakken?
- de kaarten voorzien zijn van een QR-code waarmee je je kan
inschrijven op het gewenste startmoment?
- per startmoment verschillende shiften voorzien zijn om alles
Corona-proof te laten verlopen?
- er gestart wordt aan het Hondius-park?
- start- en aankomstplaats gescheiden zijn?
- alle stops Corona-proof zijn?
- kaarten 10 euro (volwassenen) of 6 euro kosten?
- contact: wakkensmelt@outlook.com

‘3 GOEDE DOELEN MET LOKALE LINK’

De organisatoren kozen opnieuw 3 goede doelen, mét een link
naar Groot-Dentergem.
Dirk: ‘Het eerste goede doel is de MUG Heli Brugge. Eigenlijk
stonden we als versteld toen we vernamen dat deze organisatie
moet blijven draaien door goodwill en storting van gelden door
sympathysanten. De heli is al enkele keren in de regio geland en
we willen toch allemaal als we in uiterste nood zijn dat dergelijke
hulp er binnen de kortste keren staat. Er is trouwens een arts uit

Save the date

Zaterdag 14 november 2020
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» ZAAK IN DE KIJKER «

ZORGVERLENING BINNEN EEN
KLEIN PROFESSIONEEL TEAM

Wendy en Eveline vormen nu een kleine twee jaar één team als
zelfstandige thuisverpleegkundige in regio Groot-Dentergem,
Oostrozebeke, Machelen, Grammene, Gottem en aangrenzende
gemeenten.

ziekte werkt en hoe we kunnen helpen
in het dagelijks leven.
Eveline: Als diabetespatiënt behoort u
tot het ‘voortraject‘ of het ‘zorgtraject’.
Spreek erover met uw huisarts. Hij of
zij speelt hierin een belangrijke rol en
begeleidt je doorheen de procedure.

EEN JOB MET PASSIE ?
Wendy en Eveline: ‘De liefde, passie en toewijding voor de job
groeit dag na dag! Onze job... dagelijks onderweg weg zijn om
zowel jong als oud, professioneel, geduldig en zeker met persoonlijke toets te begeleiden, te verzorgen en te ondersteunen
geeft ons een enorme voldoening.
ONEINDIG BIJLEREN
De passie voor verpleging zorgt voor een bepaalde vorm van
nieuwsgierigheid, oneindig bijleren. Kennis en ervaring opbouwen binnen alle domeinen van verpleging en zorg.
Wendy: ‘Ikzelf leg me dit jaar toe op de
opleiding palliatieve zorgen. Zorgen
op alle momenten van het leven voor
zowel patiënt als zijn nabije omgeving.
Veel patiënten verblijven in de laatste
fase van het leven graag in hun eigen
vertrouwde omgeving om verzorgd te
worden, daarom wilde ik mij hier als
thuisverpleegkundige in specialiseren.

ZORG VERLENEN BINNEN EEN KLEIN
PROFESSIONEEL TEAM IS EN BLIJFT
ONZE DROOMJOB!

Heeft u zorg nodig voor uzelf, gezin, ouders, schoonouders?
Twijfelt u tot de mogelijkheden tot thuisverpleging?
Aarzel niet om ons te contacteren, graag kijken wij samen hoe
we u kunnen helpen, tijdelijk of op lange termijn.

Wat houdt die palliatieve zorg dan precies in?
Wendy: ‘Palliatieve thuiszorg is een
totaalzorg waarin ik streef naar een
zo best mogelijke kwaliteit in de
laatste fase van een mensenleven.
Comfortzorg is hier belangrijk, vergezeld van een goed pijn- en
zorgbeleid. Samen met de huisarts speel ik als thuisverpleegkundige hierin een belangrijke rol, alsook doen we beroep op een
palliatief team voor ondersteuning. We ondersteunen jou en je
familie waar nodig op alle vlakken. Alsook helpen wij u graag bij
het aanvragen van premies, waar u als palliatieve patiënt tot 2
maal recht op hebt als u in de thuissetting woont.

We werken met alle dokters en ziekenfondsen samen.

Voor jou Eveline is dat een andere opleiding?
Eveline: ‘Ja, ik volgde een specifieke opleiding rond diabetes.
Diabetes is een stofwisselingsziekte die in de volksmond beter
bekend is als “suikerziekte”.
Wat kan u als diabeteseducator dan precies allemaal doen?
Eveline: Lijdt u aan diabetes type 2, dan kom ik graag bij u langs om
kennis te maken. Tijdens een introductie voorzie ik alle informatie
en zoeken we naar haalbare oplossingen die nuttig zijn om comfortabel te leven met diabetes. Wat is diabetes? Wat kan je zelf
doen om de symptomen tegen te gaan? Meer inzicht in hoe de

EVELINE COUSSENS
THUISVERPLEGING • DIABETESEDUCATOR
VOETREFLEXOLOGIE

0479 87 64 76

0477 43 90 11

Regio Groot-Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke, Machelen,
Grammene en aangrenzende gemeenten.

Bosontginning - Tuinen Desmet
Uitdunnen van bossen
Kaalkappen
Vellen van bomen
Afbreken van bomen
Boomverzorging
Hakselen
Bosklepelen en frezen
Uitfrezen van boomstronken

GSM: 0471 485 724
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Tuinaanleg
en onderhoud
Brandhout

e-mail: laurensdesmet5@hotmail.com - Markegemstraat 76 - 8720 Wakken

EEN DROOM EN EEN WENS

» jaren stillekes «
DEEL 1: BOEIENDE GESCHIEDENIS VAN
ONS KLOOSTER IN DE KAPELLESTRAAT
1832-1974
Na 1830, bij de Onafhankelijkheid van België,
was er, vooral op de buiten, armoede, werkloosheid en onwetendheid. De leringen voor
de eerste kommunie (aan 12 jaar) was iets,
doch velen konden lezen noch schrijven.
De nieuwe Comissies van Openbare Onderstand, bestonden vooral op papier, doch ze
waren niet opgewassen voor de veelzijdige
ellende. Inzonder hadden de ouderlingen te
lijden.
Noodgedwongen huurde Wakken een leegstaande huis (hoek Hekken- en Markegemstraat), waar de grootste dompelaars een
dak boven het hoofd kregen. Wie er de zorg
op zich nam is niet meer gekend, maar
vanaf 1832 zullen het wel de nieuwkomende
Zusters van St-Jozef geweest zijn.
Zo immers lezen we in de kronieken.
« Ten jare 1831, trok de pastoor van Wakken,
E. H. Meurisse, naar Hoogw. Heer Kanunnik
Van Crombrugghe in Gent, die een kloosterorde van zusters had gesticht. Hij had een
dringend verzoek om enkele zusters te krijgen tot doel hebbende het onderwijs met de
opvoeding van de jeugd en de verzorging van
de arme zieken en ouderlingen.”

Dit verzoek werd ingewilligd wegens de
grote nood. En in 1832 kwamen de eerste
Zusters hier toe in het huurhuis van de
Kapellestraat. De Pastoor deed een plechtige dankmis en geheel de Gemeente, vol
verwachting, was opgetogen.
Zuster Theresia, de eerste overste, deed
wonderen. Ze zette een kloosterke op.
Maar met haar zusters had ze geen handen
genoeg. Ze waren dusdanig overlast dat de
Pastoor nog eens op zoek trok om nog zusters te vinden, ditmaal voor het ‘Oude-mannenhuis’. Hij vond gehoor bij de Zusters van
Liefde in Waregem en deze namen weldra
het Ouderlingen Gesticht over. Daarmede
was Zr. Theresia en haar mede-zusters
ontslagen van ziekenzorg en konden ze zich
helemaal inzetten voor het onderwijs.
De nieuwe school had, van het begin af, veel
bijval. In 1840 telde men 167 dagleerlingen
en 200 in de zondagsschool.
Te dien tijde waren de wegen slecht. Er
bestond geen vervoer en dat miek de
afstanden groot. Alzo zag men uit om de
kinderen te laten overnachten in school.
Dit was het begin van het ‘pensionaat’, dat
later zo een opgang kende, dat er leerlingen kwamen van ver en bij, uit Brussel tot
zelfs uit Engeland.
Wakken stond hoog aangeschreven. Het
onderwijs was er uitermate verzorgd, het

» NATUUR «

getal leerlingen stijgend, zodanig dat men
regelmatig het gebouw moest aanpassen,
innerlijk en uiterlijk.

Deel 2 in volgende Mandelbode
Bron: De Mandelbode oktober 1974.

TO EAT OR NOT TO EAT?

De tijd van het jaar is terug aangebroken waarop allerlei soorten
paddenstoelen de grond uit schieten. Je komt ze tegen in alle vormen en kleuren. Meteen onderstaande oproep:

Hou het dus veilig en laat ze staan. Er bestaan geen trucjes om
met zekerheid een eetbare van een giftige paddenstoel te onderscheiden. De meest gangbare misverstanden op een rij:

Waarom pluk of eet je best geen paddenstoelen?

1. Jonge paddenstoelen zijn steeds eetbaar.
Fout. Een jong exemplaar van een groene knolamaniet, de giftigste paddenstoel in Vlaanderen, bevat dodelijke toxines.
2. Witte paddenstoelen zijn nooit giftig.
Fout. Er bestaat geen verband tussen giftigheid en kleur van de
paddenstoel. Meerdere giftige trechterzwammen, zoals de giftige
weidetrechterzwam (een soort die heel vaak in gazons groeit), zijn
wit. Ook de witte variëteit van de groene knolamaniet wordt door
leken wel eens verward met een champignon. Hoewel champignons duidelijk zwarte sporen hebben en deze van amanieten
spierwit zijn. Er is trouwens ook een giftige witte champignon die
vaak in weilanden groeit: de karbolchampignon. Deze verkleurt
geel als je erin krast en zou bij het verhitten duidelijk beginnen
stinken.
3. Een paddenstoel is wellicht eetbaar als slakken en eekhoorns
ervan eten.
Fout. Slakken en kleine dieren in het bos eten wel van giftige paddenstoelen.
4. Giftige paddenstoelen hebben een onaangename geur en zien
er niet echt smakelijk uit.
Fout, want de groene knolamaniet zou lekker smaken en lijkt op
champignons. En ook het giftige bundelmosklokje is gemakkelijk te verwarren met het eetbare stobbenzwammetje. Het elfenschermpje ruikt heerlijk naar radijsjes, maar is toch giftig.
5. De toxines van een paddenstoel worden onschadelijk gemaakt
door het koken.
Fout. Koken, drogen of invriezen hebben vaak geen effect op de giftige stoffen in een paddenstoel. Ze blijven giftig en soms dodelijk.

- Het mag gewoon niet in natuurgebieden.
- Sommige paddenstoelen zijn dodelijk giftig. Zie verderop.
- Paddenstoelen zijn belangrijk herfstvoedsel voor insecten en slakken, maar ook eekhoorns en reetjes. Laat hun maaltijd dus maar
staan.
- Paddenstoelen zijn de vruchten van een zwam (zoals appels vruchten zijn van een boom). Als je ze laat staan of liggen kunnen ze
hun sporen nog verspreiden en zorgen voor nakomelingen. Ze zijn
superbelangrijk in ons ecosysteem.
- Paddenstoelen zijn de afvalopruimers van de natuur: zij zorgen
ervoor dat alle organisch afval weer voedsel voor de bomen wordt.
- Er is te weinig natuur in Vlaanderen en we wonen hier met veel
mensen: laat ze dus staan zodat iedereen ervan kan genieten.

Ben je toch nieuwsgierig welke soort je voor je staan hebt?
Download de Obsidentify app, neem een foto van de hoed en de
onderkant. Hierna komt de app aanzetten met zekere en/of onzekere determinaties. Als je een account aanmaakt kan je jouw
waarneming zelfs uploaden in de databank van waarnemingen.be
Via deze app kan je trouwens ook veel fauna en andere flora
determineren.

Jeroen Vullers
info Natuurpunt.
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NIEUW

Traiteur • Catering • Kok aan huis

Vanaf 01/10/20 afhaal verse huisbereide gerechten, desserten en zo veel meer
• Klassiekers, eigentijds, gezond,…
• Wisselend aanbod: terug te vinden op onze Facebookpagina
• Op bestelling ook tapas, gepersonaliseerd gebak,…
Ingrid Pauwels • Ter Plancken 26 • 8720 Wakken (Dentergem) • 0485 25 36 98 • ingrid@foodfairy.be

you only
live once,
lick the bowl

Glasgordijnen - Overgordijnen - Vouwgordijnen - Vlakke gordijnen
Rolgordijnen - Verticale reepgordijnen - Horizontale lamellen
Buitenzonwering - Stoel- en zetelbekleding
Sierkussens & tafelnappen
Dekbedovertrekken - Lampenkappen
Alle schrijnwerk

» DE NIEUWE COLLECTIE GORDIJNEN IS BINNEN «
Breng een bezoekje aan onze toonzaal.

Brouwerijstraat 3 - 8720 Markegem - 051 63 33 28 - 0473 68 39 55 (Conny)

vensterdecoratie Vancoillie - www.vensterdecoratievancoillie.wordpress.com
Schrijnwerk Marc Vancoillie - 0475 54 93 45 - marc-vancoillie@telenet.be

ALTIJD MOBIEL, OOK ZONDER AUTORIJBEWIJS
NIEUW IN UW REGIO

KOM KENNISMAKEN MET
DE NIEUWE MODELLEN VAN
LIGIER EN MICROCAR

Garage DE SMET bv

Statiestraat 47 • 8720 Dentergem
Tel: 051 - 63 31 25
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*zonder rijbewijs voor iedereen geboren voor 14/02/’61, bromfiets, AM-rijbewijs nodig indien geboren na deze datum.

ZA 10 OKT 18h30 Jong Helkijn - KZ DENTERGEM
ZA 24 OKT 19h30 KSC Wielsbeke B - KZ DENTERGEM
ZO 1 NOV

14h30 KZ DENTERGEM - SV Anzegem B

HOU M

Wat leeft in je vereniging?
DAVIDSFONDS AARSELE
11/10

In het spoor van de martelaren - JOC Aarsele

DE KIEM
1,8,22,29/10 Open atelier
15/10
Tekenen naar model

* Lees meer in de advertentie op deze pagina

15h00 KZ DENTERGEM - WS Bellegem

D BIJ •

ZO 4 OKT

TIP

N

kalender

SPEELKALENDER OKTOBER EERSTE ELFTAL
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Start to bake *
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» adverteren? «

Volgende editie verschijnt op 2 november 2020. Wil je graag adverteren? Heb je info voor de volgende editie?

INFO indienen ten laatste 21 oktober 2020 via info@demandelbode.be of www.demandelbode.be of via:
Verspreidingsgebied: 5120 ex in Groot-Dentergem, St.-Baafs-Vijve, Verre Ginste,
Wontergem, Gottem en bakkerijen, RVT, bibliotheek.
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zoals: gehakt, worst, hamburgers en gehaktbroodje, vol-au-vent, bereid kalkoenstoofvlees,
kippenballetjes in tomatensaus, kip in chinese saus, kippengyros, enz...

Wij zijn ook open OP VRIJDAG van 15.30u. tot 18.30u. en elke ZONDAG van 8 tot 13 uur

RECLAME OKTOBER

GEBRAAD

VOL AU VENT

1 kg + 500 g GRATIS

1 KIP

+ 300 g boontjes GRATIS

VERS

VERS
GEBRAAD

2 RIBBEN

+ 1 aperio GRATIS

KIPPENFILET
aan € 6,99/kg

KIPPENBROCHETTES
3 +1 GRATIS

VRIJ. 30/10 en ZON. 1/11

VOL AU VENT

1 kg + 500 g GRATIS

KIPPENBILLEN
3 + 1 GRATIS

OOK OPEN
OP VRIJDAG
VAN 15U30 TOT 18U30

VERS

VERS

VRIJ. 23/10 en ZON. 25/10

VRIJ. 16/10 en ZON. 18/10

GEBRAAD

+ 300 g boontjes GRATIS

750 g + 250 g GRATIS

GEBRAAD

1 KIP

KIP IN CHINESE SAUS

VERS

VOL AU VENT

1 kg + 500 g GRATIS

VRIJ. 9/10 en ZON. 11/10

GEBRAAD

GEBRAAD

VERS

VRIJ. 2/10 en ZON. 4/10

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

Wordt...

Vernieuwd logo en klantvriendelijke website...
samen op weg naar jullie toekomst...

Bezoek onze vernieuwde website!
WWW.OPT-IMMO.BE
GRATIS IPAD Mini
indien U Optimmo kiest als partner
bij de verkoop van uw woning!

VERKOOPDAG
10 oktober 2020
Bekijk welke panden meedoen aan onze
verkoopdag en kom vrijblijvend langs.

Actie geldig van 1/09/2020 t.e.m. 31/12/2020

Ardooie - Zulte - Wakken - Sint-Eloois-Vijve - Deinze - info@opt-immo.be - www.opt-immo.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever .

VERSE BEREIDINGEN OP BASIS VAN KIP

