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Een echte mikkeman scoren in Limburg
is geen simpele opdracht. «Wij maken
de mikkeman naar het aloude recept en
bakken het enige als streekproduct er-
kende zoete broodje in Vlaanderen.»
Bovendien kan je niet zomaar op een-
der welke dag van het jaar een voorraad
mikkemannen opslaan. «Zoals de tradi-
tie het wil, bakken we onze mikkeman-
nen vanaf de eerste zondag van oktober,
dan is het Bilzenkermis, tot en met Sin-
terklaas. Er zijn bakkers die het hele jaar
door mikkemannen bakken, maar om
aan de voorwaarde van erkend streek-
product te voldoen, beperken wij ons
tot de koude en kille najaarsdagen. Dat
heeft bovendien meer charme, hé. Al
vanaf september vragen onze klanten
naar mikkemannen. 'Nog even geduld,'
zeg ik dan. Zo kan hun verlangen lang-
zaam groeien.»

Mythes
Over het ontstaan van het zachte gebak
met rozijnen, parelsuiker, kaneel en
roomboter bestaan twee mythes. «Er
zijn mensen die beweren dat de mikke-
man voor het eerst werd gemaakt met
verschillende restjes deeg in aanloop
van Sinterklaas. In de streek waar de
mikkemannen vandaan komen - Ne-
derlands Brabant, Limburg en Belgisch
Limburg - waren veel minderbedeelde
mensen die zo ook konden meesnoe-
pen of verrast werden met lekkers in
hun schoen. Anderen beweren dan

MIKKEMANNEN

«Het was altijd spannend afwachten wan-
neer mijn vader op een zaterdagochtend in
het najaar terugkeerde van de bakkerij.
Want als hij mikkemannen meehad - en dat
roken we meteen - voelden mijn broer en ik
ons als koningen aan het ontbijt.» Ondertus-
sen zet Bert Vangronsveld de traditie van
zijn vader verder. «Wij hebben deze teloor-
gegane traditie weer tot leven gebracht.»              
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«Wij hebben deze
teloorgegane traditie
weer tot leven gebracht»

broodproducten. «Er zit meer dan ge-
noeg suiker in een mikkeman om hem
onbelegd op te smullen, maar ik eet
mijn mikkemannen graag met goeie,
verse boter. Of met platte kaas. Iets
scherper, maar verrukkelijk», knipoogt
Bert.  «Wij profileren ons niet alleen als
ambachtelijke bakkerij, wij voeren ook
de daad bij het woord. Lokale veranke-

ring is voor ons belangrijk en onze mik-
kemannen zijn het ideale product om
dat in de verf te zetten. En daar komen
wel degelijk vakbekwame bakkers bij
kijken. Dat mijn bakkersteam en ik een
vleugje nostalgie kunnen creëren en ge-
zinnen kunnen verblijden met 'soeker-
mennekes' is fantastisch, daar doe je het
voor.»

weer dat het een minder zoete variant
is van speculaas, een koek die ook vaak
gebakken wordt gebakken in de vorm
van een poppetje. Voor speculaas heb je
namelijk speciale suiker en veel goede
boter nodig, producten die in deze
streek niet altijd voorhanden waren.

Volgens mij ligt de waarheid ergens in
het midden.»

Nostalgie
Oorspronkelijk verwees het woord
'mik' naar het Latijnse 'mica', wat krui-
mel betekende. Later werd 'mik' in de
volksmond gebruikt als term voor luxe

Er zijn bakkers die het hele
jaar door mikkemannen
bakken, maar om aan de
voorwaarde van erkend
streekproduct te voldoen,
beperken wij ons tot de
koude en kille
najaarsdagen. Dat heeft
bovendien meer charme, hé

BERT VANGRONSVELD

Bert Vangronsveld zet de traditie van zijn vader verder.

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

Stem op jouw favoriet!

HASSELT
Stad brengt
leegstaande
winkelpanden
digitaal in kaart
Om de leegstand in de stad
aan te pakken heeft de stad
een kaart ontwikkeld met in-
formatie over de beschikbare
commerciële panden en be-
drijfsruimten. «De kaart laat
ons toe om ondernemers
sneller en beter te verwijzen
naar onder meer beschikba-
re panden», zegt schepen van
Economie Rik Dehollogne.

De kaart zal ook andere infor-
matie tonen op maat van on-
dernemers, zoals ontwikkelin-
gen en openbare werken, maar
ook relevante links waar de
stad Hasselt de ondernemers
op attent wil maken, zoals
overheidsopdrachten en lo-
pende projecten van de stad.
«Bedoeling is dat de informa-
tiekaart op verschillende ma-
nieren bijdraagt aan de ambi-
ties van de stad om een onder-
nemingsvriendelijk klimaat te
creëren, maar ook een belang-
rijk pijnpunt aanpakt, namelijk
de leegstand van commercieel
vastgoed in de stad. De kaart
wordt maandelijks up-to-date
gehouden waardoor we snel-
ler tendensen zullen ontdek-
ken en hier vervolgens op kun-
nen inspelen met gerichte ac-
ties», vervolgt schepen Dehol-
logne. 

Efficiënt gebruik grond
«Door het opnemen van infor-
matie over leegstaande be-
drijfsruimtes stimuleren we
bovendien een efficiënt ge-
bruik van de schaarse Hasselt-
se KMO-grond. KMO’s geven
vaak aan dat ze zich in Hasselt
willen vestigen, maar moeilijk
ruimte vinden. Onze bedrij-
venterreinen zijn goed inge-
vuld, maar zoals de informa-
tiekaart toont, zijn er zeker
voldoende opportuniteiten.» 

(LVKG)

GENK
Stad vraagt
maatregelen 
bij heraanleg E314
De stad Genk vraagt maatre-
gelen voor de buurt bij de
aanleg van de derde rijstrook
op de E314 tussen Heusden-
Zolder en Genk-Centrum. 

«We zijn blij met de plannen»,
stelt burgemeester Wim Dries.
«Genk moet als economische
hotspot belangrijke toegangs-
wegen hebben. Maar de mi-
lieu-effecten moeten grondig
onderzocht worden.»
«Men wil afrit 21, de E314 tus-
sen Genk en Heusden-Zolder,
uitbreiden naar drie baanvak-
ken. Bedoeling is om de opho-
pingen weg te werken», legt de
burgemeester uit. «Als belang-
rijke hotspot is het van belang
dat onze stad goed uitge-
bouwde toegangswegen
heeft. Als zullen we de milieu-
effecten op voorhand wel goed
bestuderen. Zo zullen er even-
tueel geluidsmuren geïnstal-
leerd moeten worden de buur-
gemeenten.» (LVKG)

HOESELT
Rioleringswerken 
Begin mei 2019 werden riole-
ringswerken aangevangen in
Alt-Hoeselt met het oog op
een verbetering van de riole-
ring en het wegdek. Vandaag
vat de tweede fase van het
project aan. 
De werken vinden plaats in de
Sint-Lambertusstraat, Sport-
pleinstraat, Schoolstraat en de
Pastorijstraat. 
Het project wordt opgedeeld in
2 fasen. 
De eerste fase werd reeds af-
gerond en de volgende fase zal
vandaag aanvangen. (LVKG)

Voorleeshond Luca in bibliotheek het cultuurhuis in Tessenderlo Hier
op foto met Roos,Fien,Loes en Lowie en baasje Ann Depauw. 

Foto Mine Dalemans

TESSENDERLO Hier leert de hond uw kind lezen
Fien, Roos, Loes en Lowie wachten samen
met hun oma geduldig hun beurt af. In
principe mag elk van hen een kwartiertje
voorlezen aan Luca, de voorleeshond van
dienst. «Er kwamen dezevoormiddag heel
wat kinderen over de vloer die een ver-
haaltje wilden voorlezen aan onze kwispe-
laar», vertelt Tom Rouvrois, stafmedewer-
ker bij het cultuurhuis in Tessenderlo. «Ik
stel vast dat het lezen effectief veel vlotter
gaat. Hoe dat komt? Deze honden veroor-
delen niet. De kinderen hebben het gevoel
dat ze voorlezen aan een vriend. We stellen
trouwens vast dat het hun concentratie ten
goede komt: ze zijn veel scherper en ver-
beteren zichzelf. Iets waar ze vaak de kans
niet eens toe krijgen wanneer een volwas-
sene hen onmiddellijk corrigeert.»

Tanend leesniveau
Uit recente cijfers blijkt dat het Vlaamse
leesniveau daalt. Bovendien zouden kin-
deren ook minder gedreven zijn om nieu-
we literatuur te ontdekken. «Wij zijn voort-
durend op zoek naar interessante projec-
ten om kinderen de leeskriebel te laten
ontdekken», zegt Rouvrois. «Zo bezoeken
wij regelmatig andere bibliotheken, ook in
het buitenland, om inspiratie op te doen.
Deze keer haalden we de mosterd bij onze

noorderburen, die met het zogenaamde
‘kwispellezen’ heel veel succes boeken.
Toen we daarvan hoorden dachten we
meteen: ‘dit moeten wij ook doen!’»
Waarom we niet voor een kat gekozen
hebben? Eigenlijk contacteerden we vzw
TiLT, een organisatie die getraind is thera-
pie met honden. Zij waren de ideale partij
om dit concept mee op poten te zetten.
Luca en Rhune blijven rustig liggen en het
lijkt wel of ze geboeid aan de kinderen hun
lippen hangen. Als je het mij vraagt handelt
een kat toch net iets meer naar zijn eigen
willetje.»
Dat het drukverlagend werkt, staat als een
paal boven water. Fien, Roos, Loes en Lowie
jagen de zinnen er vlotjes door.

Elke eerste zaterdagochtend
Een ideetje voor thuis? «Mama is allergisch
voor honden. Maar gelukkig kunnen we nu
af en toe met oma naar de bib om te lezen
met de voorleeshonden.»
Tot en met juni zal er elke eerste zaterdag-
ochtend van de maand een voorleeshond
beschikbaar zijn in de bilbliotheek van Tes-
senderlo. «Daarna dienen we het project te
evalueren,» zegt Rouvrois. «Laten we ho-
pen dat het elke zaterdag zo’n succes wordt
als vandaag.» (LVKG)

Leren lezen: het gaat niet voor elke leerling zonder slag of stoot. En al zéker
niet met pottenkijkers of onverbiddelijke verbeteraars, hoe goed die lieve
leesouders het ook bedoelen. In Tessenderlo leren jonge kinderen voort-
aan lezen met twee geduldige en kwispelende vriendjes: labradoodle Luca
en sheltie Rhune, de voorleeshonden.


