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BASSEVELDE

Fiets langs kunstenaars
tijdens Week van
de Amateurkunsten

Maarten Martens
wordt jeugdtrainer
bij Club Brugge

De Week van de Amateurkun
sten is opnieuw hét moment
om lokale kunstenaars in uw
gemeente te (her)ontdekken.
Ook Nevele doet dit jaar op
nieuw mee, met als hoogtepunt
de fiets en wandeltocht op
zondag 1 mei. De gemeente or
ganiseert, samen met enkele
kunstenaars en ambachtslie
den, een tocht langs lokaal ta
lent in Nevele. Deelnemers
worden rondgeleid in de ver
schillende ateliers en kunnen
ook zelf aan de slag gaan met
tal van kunstvormen. Zo zijn er
cursussen dieren en mensen
schetsen en kan je leren kun
stige juwelen maken. Het festi
val van de Amateurkunsten
loopt van 29 april tot en met
8 mei. (mco)

Voormalig
profvoetballer
Maarten Mar
tens start een
nieuwe carriè
re. De 31jarige
Basseveldenaar,
ooit actief bij
RSC
Ander
lecht, AZ Alk
maar, Paok Saloniki en recent
nog Cercle Brugge, wordt
jeugdtrainer bij de U15 van
Club Brugge. De exRode Dui
vel bevestigde het bericht. “Ik
ben blij dat mijn carrière snel
een andere wending kan ne
men”, zegt Martens. “Ik ben
bijzonder verheugd dat ik nu al
bij Club Brugge aan de slag kan
gaan als trainer van de U15. In
tussen probeer ik ook het trai
nersdiploma te halen. Bij Club
kan ik enkele jonge Clubtalen
ten individueel begeleiden, ter
wijl ik bij de thuiswedstrijd
mijn steentje zal bijdragen bij
de beloften.”
Martens is de man rond wie
de U13Cup, het internationaal
toernooi van Bassevelde, ooit
werd opgebouwd. Dit tornooi
vindt eind mei al voor de 21ste
keer plaats in Bassevelde. (emt)

INFO
www.nevele.be.be/wak
DEINZE

Driespoort Shopping
viert éénjarig bestaan
Het winkelcentrum Driespoort
Shopping viert op zaterdag
30 april zijn eerste verjaardag.
Midden april 2015 opende Al
bert Heijn er, als eerste part
ner, een winkel. Het jubileum
wordt samen met de klanten
gevierd. Alle kopers krijgen
een gratis shoppingtas en de
bezoekers kunnen deelnemen
aan een wedstrijd, waarbij een
knalrode damesfiets van Fiet
sen Godefroot te winnen is.
“Een wandelfanfare zorgt voor
de ambiance”, zegt woordvoer
ster Yannic Demeyer. “Ook de
kinderen worden niet verge
ten. De hele dag door kunnen
ze terecht op een kinderfiets
parcours van Kids&Play in de
exporuimte of genieten van de
dolle fratsen van steltenloper
Peter. We zorgen verder voor
een grimestand. Clown Tyno
vrolijkt alles op met zijn mee
speelshow. Dansstudio Kadanz
laat de kleinsten genieten van
een proeflesje.” (jdv)
INFO
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Het Boeleke is het eigen bier van chef Dirk Boelens uit Sint-Jan-in-Eremo. “Een aandenken aan vader en grootvader.”

Vijf lezers kunnen gratis het nieuwe Boeleke-bier proeven

Chef pakt uit met eigen bier
SINT-JAN-IN-EREMO

DIRK BOELENS

Chef Dirk Boelens van
restaurant De Warande
pakt alweer uit met een
nieuwigheid. Sinds kort
serveert hij met het Boe
leke een heerlijke blonde
tripel van hoge gisting.

CHEF DE WARANDE

EMIEL TACK

Het Boeleke staat bol van de
petites histoires rond de fa
milie Boelens uit SintJan
inEremo. “Eigenlijk hadden
we al heel lang het idee om
een eigen bier op de markt te
brengen”, vertellen chef Dirk
Boelens en zijn vrouw Mi
reille Praet. “Vorig jaar
maakten we kennis met de
brouwerij Boelens in Belsele,
nabij SintNiklaas. Dat moet
zowat het echte startschot
geweest zijn voor ons eigen
bier. Daarna ging het razend
snel. Het bier is gebrouwen
op basis van een bestaand re
cept van de brouwerij. Samen
met enkele familieleden zijn
we al vlug tot de naam van
het bier gekomen. Het klinkt
niet alleen leuk, maar het is

www.driespoort.be

“Boeleke is een
stevig bier met een
alcoholpercentage
van 8,5 procent en is
33 centiliter groot”
ook een mooi aandenken aan
vader François en grootvader
Aloïs die destijds hun vlasbe
drijf in Bentille runden. Boe
leke is ook de naam van een
klein kindje, wat meteen de
link legt naar onze kinderen
en kleinkinderen.”

Schilderende grootmoeder

maar het schilderij geeft de
toestand van weleer weer.”
Het nieuwe bier is verkrijg
baar in het restaurant en
wordt gedronken in een ex
clusief glas. “Het is de bedoe
ling om hiermee ons gamma
streekbieren uit te bouwen”,
vult Mireille haar man aan.
“Je kan het Boeleke als aperi
tief of digestief drinken, maar
ook als begeleider van ge
rechten in de Meetjeslandse
Tafel.”
Het Boeleke is een stevige
jongen met een alcoholper
centage van 8,5 procent en is
33 centiliter groot. De af
dronk is licht bitter, een
beetje zoetjes maar vrij
droog.
“Feestvierders in onze zaak
kunnen op een pakketje Boe
leke rekenen als souvenir”,
besluit de chef.

Toch houdt het daar nog
niet op. “Het etiket van onze
fles verwijst naar mijn moe INFO
der Odette”, zegt Dirk verder. Vijf lezers van Het Nieuwsblad kunnen
“Zij maakte ooit eens een het Boeleke gratis proeven.
schilderij van de vroegere
Hoe? Surf naar
rootputten, waar het vlas ge
nieuwsblad.be/
weekt werd en van de velden
sint-laureins
er rond. Nu staan er huizen,

RONSELE

Toch nog twee
autowijdingen
in het Meetjesland
Deze week kon u in Het
Nieuwsblad lezen dat er na
51 edities geen autowijding
meer zal plaats vinden op He
melvaartsdag in Adegem. Aal
ters schepen Philippe Verley
en, organisator van de jaarlijk
se autowijding in AalterBrug,
dacht in het artikel dat er door
het stopzetten van de wijding
in Adegem buiten zijn paro
chie geen autowijdingen meer
plaatsvonden in het Meetjes
land, maar dat blijkt niet te
kloppen. “Ronsele organiseert
dit nog steeds de zondag van
hun kermis, het eerste week
end van september. Ere wie
ere toekomt”, aldus Luc Dob
belaere. (mye)

Schrijf je nog in!
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Loop
10 km,
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1,5 km.

argentarunningtour.be

