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N
eerstrijken op foodtruck-
festivals en Brusselse wa-
fels verkopen met verschil-

lende toppings. Dylan van Over-
meire (27) en Brandon de Kraker
(27) uit Terneuzen hadden een jaar
geleden het hele concept al in hun
hoofd. ,,Toen we nog in het roest
lagen onder de bus, dachten we al
over de aankleding na”, lacht
Brandon. ,,We kunnen er uren
over praten”, zegt Dylan. Tot en
met het serveerluik, een opstapje
voor kinderen en het bestek dat ze
willen gebruiken. Ze moesten
toen alleen de bus zélf nog bou-
wen.
Het avontuur van de Wafelwa-

gen kreeg gestalte op foodtruck-
festival Van Die Dingen Die Ge-
beuren in Terneuzen. ,,Brandon
zei: zullen wij ook een foodtruck
bouwen?”, zegt Dylan. Het grapje
werd al gauw een serieus plan en
de zoektocht naar een geschikte
bus begon. Brandon had zelf een
Peugeot J7 camper opgeknapt en
de vrienden waren allebei gechar-
meerd van de bus in de uitvoering
van paardenwagen. Dylan: ,,Er zijn
er niet zoveel meer van en dat
maakt het interessant.” De reden:
de ammoniak in paardenplas- en
poep vrat de bodem bij veel bus-
sen letterlijk weg. Ze vonden na
een paar maanden online zoeken
een bus in Frankrijk en kochten
die in december 2019. Op het zicht.
Brandon: ,,Toen de bus hier aan-
kwam, moesten we even slikken.”

Er was veel meer werk aan dan de
vrienden dachten. Ze kwamen
wespennesten tegen, meegelifte
Franse kevers en héél veel roest.
,,Ik zou het zo weer doen hoor,
maar de bus was zó verroest! Er
was nog nooit iets aan gebeurd.”
Dylan: ,,Mensen verklaarden ons
voor gek.”

Gewoon doen
Zowat alles wat vervangen kan
worden, werd afgelopen jaar ver-
nieuwd. Voor de motor en het las-
sen, riepen ze hulp in en leerden
vooral door gewoon te doen. De
paardenwagen blijft zo origineel
mogelijk. De laadklep en perso-
neelsdeur blijven zitten. Het hout-
werk aan de zijkant werd opnieuw
gemaakt van een oude parketvloer

en de voorstoelen werden vervan-
gen door tweedehands exempla-
ren in betere staat. Opgeven was
geen optie. Dylan: ,,Onze motiva-
tie werd alleen maar groter.” On-
langs verfden de mannen de bus
en is de buitenkant nu zo goed als
klaar. Er wordt nog een keuken in-
gebouwd, en dan is de droom

compleet. Dylan: ,,Wat is er
mooier dan in de bus staan, die we
zelf hebben gebouwd?” Ze hebben
nog geen ervaring met wafels bak-
ken, maar ze hadden ook nog
nooit zelf een oldtimer opgeknapt.
En dat is ook gelukt. ,,We hebben
een top notch wafelijzer op het
oog, al zes wafels bedacht en wa-
fels die je zelf kunt samenstellen.”
Dylan en Brandon hopen in het

voorjaar van 2021 een start te ma-
ken met hun onderneming. Er
wordt een boek over de restauratie
gemaakt, dat bij de Wafelwagen
komt te liggen. Dylan: ,,Als men-
sen op hun wafel wachten, kun-
nen ze daarin kijken.” 
De werkzaamheden aan de Wa-

felwagen zijn te volgen via insta-
gram.com/wafelwagen. 

‘Ze verklaarden
ons voor gek’
Twee beste vrienden kochten samen een

Peugeot J7 uit 1977.Een jaar en heel wat

roestplekken, wespennesten en las- en schilderwerk

later, blinkt de voormalige paardenwagen weer als

nieuw. Die krijgt in 2021 een tweede leven als de

Wafelwagen.

Het was even

schrikken toen

de Peugeot 7

uit 1977 (foto

boven) aan-

kwam uit

Frankrijk. 

Inmiddels is er

veel werk ver-

zet (foto links).

Dylan (links) en

Brandon in de

gerestaureerde

wagen. De bui-

tenkant is nu

zo goed als

klaar. 
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Toen de bus vanuit

Frankrijk hier

aankwam moesten

we even slikken

–Dylan van Overmeire en

Brandon de Kraker, Terneuzen

WAFELWAGEN TWEEDE LEVEN VOOR ROESTIGE PAARDENTRAILER

EEDE Producer en dj Jaydc
brengt op een originele manier
de kerstgedachte bij mensen
thuis, met zijn eerste single
Unite. Niet door middel van
zoete klanken, maar met hard-
dance die uit de speakers knalt. 
Jaydc, oftewel Jason de Corte

(21), is geboren en getogen in
het West-Zeeuws-Vlaamse
Eede. Hij trok naar Breda voor
zijn studie maar is nog regel-
matig in Zeeuws-Vlaanderen
te vinden. Sinds vier jaar is Ja-
son actief bezig met het zelf
produceren van hardstylemu-
ziek en het optreden als dj.  Hij
trad al regelmatig op, het afge-

lopen jaar vooral online, en
presenteert met Unite nu zijn
eerste single. ,,Dit is voor mij
wel een mijlpaal.”  
De keuze voor het nummer

Unite, om de  hardstylewereld
kennis met hem te laten ma-
ken, lag in coronatijd voor de
hand: de producer hoopt dat
luisteraars door zijn track ver-
bondenheid voelen en dat hij
mensen via de speakers kan
verenigen, ondanks de lock-
down. Unite is te beluisteren
bij streamingdiensten zoals
Spotify en Soundcloud. Jaydc
is ook te volgen via
facebook.com/jaydcofficial.

Kerstgedachte in hardstyle;
Jaydc wil mensen verbinden

Raad wil leren van affaire rond
omstreden aanstelling bij aan-z
Een bijzondere affaire vraagt

om een bijzondere stap, en die

heeft de Terneuzense gemeen-

teraad gezet. Een speciale on-

derzoekscommissie gaat bekij-

ken welke lessen er zijn te trek-

ken uit de affaire rond de om-

streden vaste benoeming van de

directeur bij welzijnsinstelling

aan-z.

Harmen van der Werf

Terneuzen

Het is voor het eerst dat de Terneu-
zense raad zo’n eigen onderzoek
doet. Dat zal niet beperkt blijven tot
aan-z. Het probleem wat bij aan-z
is blootgelegd, dat de bestuurlijke

structuur niet altijd even helder is
en tot conflicten kan leiden, speelt
bij meer organisaties. 

Dethon
Ook bij sociaal werkbedrijf Dethon
besturen raadsleden mee, van wie
wordt verwacht dat ze in de ge-
meenteraad Dethon kritisch vol-
gen. Dat kan botsen.
De onderzoekscommissie bestaat

uit Jan Ellen (CU), Patrick van der
Hoeff (PVV), George Meij (VVD),
Peter de Kraker (D66) en Sam Ver-
helst (SGP), plus Rob Blacquière
van de Rekenkamercommissie
Hulst en Terneuzen als  extern ad-
viseur. Uiterlijk 1 april moet een
rapport af zijn.

Intussen is het rond de vaste be-
noeming van de directeur van aan-
z per 1 januari stil. De gemeente-
raad heeft erop aangedrongen dat er
alsnog een open sollicitatieproce-
dure komt en dat de salariëring naar
beneden wordt bijgesteld. Veel
schot lijkt daar niet in te zitten. 
Met de huidige, tijdelijke direc-

teur is door oud-voorzitter van aan-
z, de eind oktober vanwege de af-
faire vertrokken wethouder Paula
Stoker, ook al een arbeidscontract
getekend. Het bestuur van aan-z
met drie Terneuzense raadsleden
had hiermee ingestemd, wat ver-
volgens tot veel politieke onrust
leidde en nu dan tot de speciale on-
derzoekscommissie.

American
Spareribs
ziet kansen
in Terneuzen

Wethouder Jack Begijn be-

wondert zijn lef. ,,Een onder-

neming starten tijdens co-

rona, je moet maar durven.”

Jesse Wiskerke (25) durft het

wel aan. Dinsdag ging zijn

American Spareribs open in

de Nieuwstraat in Terneuzen.

Guido van der Heijden

Terneuzen

De zaak in de voormalige ijssa-
lon, is Wiskerkes tweede vesti-
ging in Zeeland. Eerder opende
hij al een American Spareribs in
Goes. ,,De zaak in Goes loopt
heel goed, vandaar dat we het nu
in Terneuzen ook wel aandur-
ven.” 
Anders dan veel andere door

corona geplaagde horecabedrij-
ven hoeft Wiskerke niet veel
hinder te hebben van corona.
American Spareribs draait om
bezorgen. Het is geen zaak waar
ook gegeten wordt. Daarnaast
heeft de gemeente Terneuzen
het de ondernemers in de
Nieuwstraat een beetje makke-
lijker gemaakt door tijdelijk au-
toverkeer in de straat toe te
staan. Een uitkomst voor de ho-
reca-ondernemers die met
thuisbezorging de lockdown
proberen te overleven.

Onderzoek
,,Afgelopen zomer werd hij door
de eigenaar van het pand in Ter-
neuzen gewezen op de locatie. Ik
heb eerst wel onderzoek gedaan.
In Terneuzen is er nog niet zo
veel keus aan bezorging en af-
haal als in Middelburg, Vlissin-
gen en Goes. Raar, het is toch de
grootste gemeente van Zeeland.
Bovendien zijn hier veel bedrij-
ven waar mensen werken die
wel eens iets anders willen be-
stellen.”
Tot de kerst is het voor Wis-

kerke in Terneuzen proef-
draaien. ,,Het begint te lopen
maar we hebben nog niet veel
reclame gemaakt. De zaak is nog
niet helemaal af nu. Na de kerst
gaan we volop beginnen hier.”


