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«Die klanten nemen dan vaak een hele
voorraad mee, die ze verdelen onder fa-
milie, vrienden en buren. We proberen
altijd voldoende aanbod aan zwarte
pensen in de winkel te hebben. Wan-
neer we zien dat de voorraad er bijna
door is, maken we er gewoon weer bij.
Een vaste productiedag voor pensen is
er dus niet. Gemiddeld maken we twee-
honderd kilogram pensen per week,
wat neerkomt op ongeveer duizend
stuks. Die zijn bestemd voor onze win-
kel, maar ook voor vier Carrefour-ves-

tigingen in de buurt. Vijf jaar geleden
deed Carrefour zijn eerste bestelling
pensen bij ons. Aarzelend werden zes-
tien zwarte pensen en enkele witte
pensen besteld. We hadden die nog
maar net geleverd toen we al telefoon
kregen met de vraag of we snel extra
konden leveren. De verkoop is sinds-
dien alleen maar blijven stijgen.»
«De meest smaakvolle stukken van het
varken zijn eigenlijk bestemd voor de
zwarte pensen», legt slager David Fran-
soo uit. Hij is de man van Griet en de
beenhouwer in het familiebedrijf, dat

De West-Hagelandse zwarte pensen van Beenhou-
werij Vangramberen zijn tot ver buiten Boutersem
gekend. Mensen komen zelfs uit de kuststreek op
daguitstap naar Boutersem, speciaal om zwarte
pensen te kopen. «Dat noemen ze dus ‘pensentoe-
risme’», lachen zussen Griet en Katrien Vangram-
beren.
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«Toprestaurants lanceren
de pensen tegenwoordig
als ‘de nieuwe kaviaar’»

sponsoren met witte en zwarte pensen.
In ruil zouden ze honderd klanten aan-
leveren», herinneren de zussen zich
nog. «Iedereen kon toen gratis proeven
van onze pensen en dat deden ze ook
massaal, zodat we in plaats van hon-
derd klanten meteen tweehonderd
klanten in onze winkel hadden. We zijn
de vereniging eeuwig dankbaar dat ze
dat initiatief indertijd genomen heb-
ben», lachen Griet en Katrien.
Met het label van streekproduct nam de
verkoop van de zwarte pensen nog een
grotere vlucht. «Pensen zijn vandaag
bovendien erg populair. Toprestaurants

lanceren dit als 'de nieuwe kaviaar'. Ei-
genlijk is dat ook terecht, want zoals ge-
zegd worden de meest smaakvolle
stukken van het varken in de pensen
verwerkt. Het is dus geen ondergewaar-
deerd product. Dat het label streekpro-
duct alleen op de zwarte en niet de witte
pensen plakt, is eerder toevallig. We
hebben alleen voor onze uiterzure en
zwarte pensen een dossier bij VLAM in-
gediend, maar eigenlijk zijn al onze pro-
ducten het resultaat van recepten van
'ons bomma', ambachtelijk bereid en
dat al meer dan 25 jaar. Onze hele toog
is dus eigenlijk een streekproduct.»

veertig jaar geleden opgericht werd
door Margriet en Herman Vangrambe-
ren, de ouders van Griet en Katrien. «Bij-
voorbeeld varkenswangen, een echte
delicatesse, worden hierin verwerkt,
maar ook andere delen van de kop van
het varken mogen niet ontbreken. In
een eerste fase worden de varkenskop-
pen ingezouten. Daarna worden ze af-
gekookt zodat het vlees er spontaan af
valt. Dit wordt gemengd met gehakt-
producten en dan is het voelen tot je een
perfecte verhouding tussen mager en
vet hebt. Afhankelijk van het gewicht
aan vlees wordt de kruidenmengeling
afgewogen. Daarbij komt nog oud
brood, dat verhakt wordt tot brood-
kruim en gemengd met vers bloed. Dit
geheel wordt fijn gemalen en dan voe-
len we weer of de textuur goedzit. In-
dien nodig kunnen we extra bloed toe-
voegen. Hierna start het afvellen.»

Basiskruiden
De pensen van Vangramberen worden
al veertig jaar op dezelfde manier ge-
maakt naar het recept van Margriet De-
cock, de mama van Herman. «Zij runde
met haar man een boerderij in Meen-
sel-Kiezegem en als groot gezin hadden
ze het niet breed», weten Griet en Ka-
trien. «Inventief ging ze aan de slag met
ingrediënten die ze dichtbij huis vond.
De bloedworsten bevatten dus alleen
basiskruiden, die in elke keuken in het
Hageland te vinden zijn. Doordat je
geen extra's toevoegt, is deze pure
bloedworst met een neutrale smaak
ook zo populair bij de mensen, want ie-
dereen eet ze.»
«Bij de opstart van de beenhouwerij
vroegen de Jean-Pierre's Vrienden uit
Boutersem of we hun kermis wilden

David Fransoo bereidt zijn zwarte pensen

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in 
een wedstrijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van 
‘Hét Streekproduct 2019’. Stemmen op jouw favoriet kan via de HLN-app, 
die je gratis kan downloaden voor iOS of Android. Alle informatie over 
onze wedstrijd  en de deelnemers vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

ZWARTE PENSEN

Al onze producten zijn het
resultaat van recepten van
‘ons bomma’, al meer dan
25 jaar ambachtelijk bereid.
Onze hele toog is dus
eigenlijk een streekproduct
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LEUVEN
Topzomer voor
Sportoase: 14 %
meer zwemmers
Liefst 453.189 zwemmers…dat is
het aantal bezoekers dat Sportoa-
se afgelopen zomer tussen 1 juli en
31 augustus mocht verwelkomen.
Een nieuw record voor Sportoase
als kroon op een onwaarschijnlijke
topzomer zonder incidenten. In
Leuven vonden net geen 60.000
zwemmers de weg naar Sportoase
Philipssite.
Positieve cijfers voor de vijftien si-
tes die de groep Sportoase onder
haar vleugels heeft in Vlaanderen.
Met een totaalaantal van 453.189
zwemmers op twee maanden tijd
boekte Sportoase zelfs een nieuw
record. Met dit resultaat doet
Sportoase 14% beter in vergelijking
met vorig jaar in dezelfde periode.
Ook Sportoase Philipssite leverde
een mooie bijdrage aan het succes. 
«Uiteindelijk vonden 59.321 zwem-
mers de weg naar Sportoase Phi-
lipssite Leuven», zegt Michaël
Schouwaerts, algemeen directeur
bij Groep Sportoase. «Zo boekte
Sportoase Philipssite Leuven op 25
juli tijdens het hoogtepunt van de
hittegolf een dagrecord. In Leuven
mocht men die dag maar liefst
2.235 zwemmers verwelkomen die
op zoek gingen naar een iets koele-
re omgeving. Ook alle andere sites
tekenden die dag voor een signifi-
cante stijging in bezoekersaantal-
len. Net zoals regenachtige of grij-
ze zomerdagen ook nog steeds een
garantie op extra bezoekers zijn die
zich even komen uitleven in een fa-
miliale omgeving.» (BMK)

LEUVEN
Prikkelarme dag op
kermis: «Minder fel
licht en maximum 
50 decibel»
Op maandag 16 september zal het
even wat stiller zijn op Leuven Ker-
mis. De stad organiseert een prik-
kelarme dag. «Tussen 16 en 19 uur
wordt het geluid begrensd tot 50
decibels en worden felle lichten ge-
dimd en flikkerende lichten ge-
doofd», zegt schepen Denise Van-
devoort (sp.a).
«Voor heel wat mensen is de over-
vloed aan licht en geluid die voor de
meesten bij het hele kermisgebeu-
ren hoort een heuse kwelling», ver-
telt schepen van Evenementen De-
nise Vandevoort (sp.a). «Daarom
organiseert de stad een prikkelar-
me kermisdag. Zo kan ook wie
moeite heeft om al deze indrukken
te filteren of het graag wat rustiger
heeft, genieten van een leuke ker-
misavond. Ook de microfoons zul-
len voor één avond zwijgen, tenzij
om de start van een attractie aan te
kondigen. Er zullen bovendien geen
toeters of andere storende gelui-
den zijn.»

Autismevriendelijke stad
«We organiseren deze prikkelarme
dag niet alleen voor kinderen of
volwassenen met autisme of epi-
lepsie maar voor iedereen die eens
rustig de kermis wil bezoeken en
minder prikkels wil. We willen dat
iedereen zich kan uitleven op de
kermis. In ons streven naar een au-
tismevriendelijke stad willen we de
komende jaren dit concept ook uit-
rollen naar andere plekken en eve-
nementen», vult schepen van Gelij-
ke Kansen Lies Corneillie (Groen)
nog aan. (BMK)

KORTENBERG
Hele dag niet
parkeren op 
De Walsplein 
Er zal vandaag (donderdag) uit-
zonderlijk een hele dag niet gepar-
keerd mogen worden op het De
Walsplein in Kortenberg. Donder-
dagochtend geldt er zoals elke
week een parkeerverbod door de
wekelijkse markt, maar aanslui-
tend zal een aannemer enkele belij-
ningswerken uitvoeren. Daardoor
wordt het parkeerverbod op het
plein in het centrum van de ge-
meente verlengd tot 17 uur. De ge-
meente zal de nodige signalisatie
plaatsen. (RDK)

Lacrosse…de teamsport is nog
niet zo bekend maar wint
langzaam maar zeker aan po-
pulariteit. In Lubbeek is de
sport al beter bekend want die
gemeente is de thuisbasis van
de Lubbeek Leopards die met
zeven speelsters hofleveran-
cier is voor de U19 Red Pumas.
«De U19-dames deden heel
wat ervaring op tijdens het WK
in Canada», zegt Marijke Thys
die mee aan de wieg stond van
de Lubbeekse club.

Iedereen kent ondertussen de
Red Panthers (dameshockey,
nvdr)en de Red Flames (dames-
voetbal, nvdr), zeker na de in-
drukwekkende 6-1-zege op
dinsdagavond van de Flames
tegen Kroatië . Aan het enthou-
siasme van het publiek én van
de media is te zien dat onze na-
tionale vrouwenploegen stil-
aan de aandacht krijgen die ze
verdienen. Voor de Red Pumas

is dat nog niet het geval maar
toch is ook lacrosse langzaam
maar zeker bezig aan een op-
mars in ons land.

Canada
Lacrosse is een teamsport die
bij de mannen wordt gespeeld
met tien spelers per ploeg en bij
de vrouwen met twaalf speel-
sters. Elke speler heeft een
stick, de zogenaamde crosse,
met een netje om de bal in op
te vangen. Bedoeling van het
spel is om de bal met behulp
van de stick in het doel van de
tegenstander te schieten. Een
soort van hockey zeg maar, al
vind je in lacrosse ook elemen-
ten van basketbal, American
football en zelfs hurling terug.
In de Verenigde Staten groeit
de sport snel en in Canada is het
zelfs de nationale zomersport.
Daar vond zopas het wereld-
kampioenschap plaats voor de
U19 en de Lubbeek Leopards

waren met liefst zeven speel-
sters hofleverancier voor het
nationale team.
«Het is toch opmerkelijk dat er
zeven speelsters van de Lub-
beek Leopards deel uitmaken
van de U19 Red Pumas», vertelt
Marijke Thys die de club mee
oprichtte enkele jaren geleden.
«Veel van die speelsters heb ik
nog bij de Lubbeekse club we-
ten beginnen in het prille begin
van hun carrière. Op het we-
reldkampioenschap in Canada
konden de U19 Red Pumas wel-
iswaar geen prijs winnen want
daar werden ze geconfronteerd
met de wereldtop, met Canada
als topland. Toch konden de
jonge speelsters veel ervaring
opdoen en dat belooft voor de
toekomst. Lacrosse wint de
laatste jaren aan populariteit,
zoveel is duidelijk. Ondertus-
sen ben ik in opdracht van de
nationale federatie ook bezig
als een soort ambassadeur om
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De Belgische ploeg voor het WK Lacrosse in Canada 
waarvan zeven speelsters van Lubbeek Leopards. Foto RV

Kent u de Red Pumas al? Lubbeek Leopards zijn hofleverancier op WK voor U19

het publiek bekender te maken
met lacrosse. We zoeken ook
actief contact met leerkrach-
ten lichamelijke opvoeding zo-

dat ook lacrosse aan bod kan
komen tijdens de lessen.» 
Meer info: www.lubbeekleo-
pards.be (BMK)


