DORPSKERN DIKKELE

Wie op de Hundelgemsesteenweg tussen
Hundelgem en Beerlegem in de richting van Gent
door de grote drukte de richtingaanwijzer naar
Dikkele mist, mist ook een ticketje voor de
teletijdmachine. De dorpskern van Dikkele is niet
enkel door de Vlaamse overheid volledig
beschermd sinds 1980. Ook de omgeving rond het
dorp is in zekere zin beschermend. Het dorpje ligt
in een kom, als verwijderd van de bewoonde
wereld, waardoor op enige afstand van het dorp
nauwelijks meer te zien is dan de punt van de
kerktoren. Doorgaand verkeer is er nauwelijks.
Wandelaars en fietsers daarentegen eens te meer.
Het is de Munkbosbeek die hier door het
glooiende landschap kronkelt en door een van de
meest pittoreske dorpjes van Vlaanderen. In de
omliggende bossen zou ene Jan de Lichte, de

beruchte bendeleider, geschuild hebben om de
omgeving onveilig te maken.
In Dikkele heeft de tijd stilgestaan. Elke
centimeter van dit postkaartdorpje is authentiek.
Smalle kasseistraatjes, een grote hoeve naast de
kerk, een voormalig kloosterschooltje (vandaag
succesvol jeugdverblijf), een prachtige,
beschermde pastorie, een kerkje met kerkhof, een
dorpssmidse, een dorpsherberg met een
gezelligheidsindex ver boven het gemiddelde en
een Leuvense stoof... Hier heerst de sfeer van het
begin van de 20ste eeuw.
De nijverheid die destijds samenhing met de
landbouw (zoals wagen- en paardensmid,
maalderijen en mandenvlechters) is vandaag
verdwenen. Tot 1983 kende het dorp nog enige
economische uitstraling door de brouwerij "De
Wever", waaraan het standbeeld herinnert voor de
herbergen De Casino en Poezenelle.
Bekend was ook de veldsteenoven met zijn
typische "Dikkelsteen" - waarvan elk stuk al
verkocht was nog voordat het gebakken was.
Wanneer men door het dorp wandelt ziet men hier
en daar nog enkele uitgegraven en lagergelegen
stukken grond die nu als weide dienstdoen.
In het weekend komt het dorp tot leven, als de
dorpsherberg de deuren opent en de smalle
wegen worden ingenomen door fietsers en
wandelaars. Net buiten de dorpskern is
vakantiehuis de Wingerd gehuisvest in een kleine
vierkantshoeve, die tot 1972 als gemeentehuis
dienstdeed.
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