
Meer dan een jaar geleden
werd door het Kapelse
Kunstplatform Kappa het
kunstenevenement Fort E
gelanceerd. Een jaar later is
alles rond en plaatsten 30
kunstenaars hun werken in
en rond het fort van Ert-

brand aan de Oude Galgen-
straat in Putte-Kapellen. De
werken zijn er te bekijken
tot zondag 22 september
De E van Fort E staat voor
ecologie, environment en
energie en probeert een ar-
tistieke reflectie te zijn over

de toekomst van onze aard-
bol en over hoe wij omgaan
met de omgeving, natuur en
milieu. Bovendien zoekt
Fort E een kunstzinnig ant-
woord op toekomstige uit-
dagingen. 
Dertig kunstenaars expose-
ren met onder meer instal-
laties, beelden, keramisch
werk, foto’s, schilder- en te-
kenwerk. In totaal zijn er
meer dan 60 kunstwerken
te bekijken. De kunsthap-
pening werd geopend door
de Kapelse schepen Frede-
ric van Haaren (Open Vld).
Het project loopt nog tot
zondag 22 september tel-
kens op vrijdag, zaterdag en
zondag van 11 tot 17 uur. De
toegang kost 2 euro en een
zaklamp meebrengen is aan
te raden. Er zijn ook geleide
wandelingen op zaterdag
14 en 21 september om
14.30 uur en op zondag 15
en 22 september eveneens
om 14.30 uur. (FSE)
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Wat ooit begon als een grap is uit-
gegroeid tot een internationale
bijeenkomst van 300 ronkende
trucks in Nieuwmoer. Het was al
de zesde keer dat de Super Brut
Diesel Meeting plaatsvond. Be-
zoekers konden dit weekend
vrachtwagens uit tien landen be-
kijken.  De opbrengst gaat naar
Chiro Sloepi. Zij zijn nieuwe loka-

len aan het bouwen en die kosten
al gauw 450.000 euro. Zij kunnen
het geld dus goed gebruiken. Al
meer dan zestig jaar is de Chiro er
actief en telt ongeveer 110 leden.
De funderingswerken startten in
mei 2019, en als alles naar wens
verloopt, kunnen ze de nieuwe
lokalen in de lente van 2020 fees-
telijk openen. (ADA)

KALMTHOUT

De meeting lokte heel wat volk. Foto Benoit De Freine

300 trucks blazen verzamelen 
op Super Brut Diesel Meeting

In de streek ten noorden van Antwer-
pen werden vroeger veel varkens ge-
kweekt. «De streek was toen eigenlijk
de voorraadschuur van de stad Ant-
werpen», weet slager Peter Van de
Weyer. 
«Ook de Antwerpse burgerij kwam ge-
regeld naar de Noorderkempen om
varkensvlees te kopen. De rug werd
versneden in koteletten, die allemaal
in een 'steinen' pot werden gelegd en

overgoten met bakvet. Zo was het vlees
afgesloten van zuurstof. De hesp was
het stuk met het meeste vlees en werd
daarom doorverkocht aan de burgers
en beenhouwers in Antwerpen. Om de
restanten te verwerken, zochten land-
bouwers oplossingen en zo werden
verschillende bijproducten gecreëerd,
waaronder frut en kop. Bij kop wordt
gelatine aan de bereiding toegevoegd

GRIJZE FRUT

Van slager Peter Van de Weyer uit Kapel-
len werden vier bereidingen erkend als
streekproduct. Hij is vooral trots op zijn
grijze frut. «Het is geweldig dat een pro-
duct van vorige generaties blijft verder le-
ven. Geschriften over het recept zijn er bij
mijn weten nooit geweest, het werd ge-
woon gemaakt en van generatie op genera-
tie doorgegeven.»
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koeld geserveerd worden, anders gaat
een deel van de stevigheid verloren»,
gaat Van de Weyer verder. «Antwerpe-
naren noemen kopvlees steevast frut,
terwijl het in de Kempen kipkap wordt

en frut krijgt zijn vaste vorm door zijn
eigen eiwitten die opstijven.»

Mieke Smout
Van het bloed, slachtafval, zwoerd en
spek werd beuling gemaakt, voor ei-
gen gebruik. De kop en snijlingen van
het varken werden verwerkt in grijze
frut. «Die wordt in de streek niet veel
meer gemaakt», weet Van de Weyer.
«Het kookproces en het 'uitzoeken' van
de frut wekt dan ook geen interesse
meer bij jonge slagers. Bij mijn vader
Ede thuis maakten ze frut al jaren op
dezelfde manier. Mijn vaders schoon-
vader was bakker Petrus Hermans op
de Hoevensebaan. In die tijd hielden
bakkers meestal een varken om het
oud brood aan te voederen. Mijn va-
ders toekomstige schoonmoeder Mie-
ke Smout maakte ook frut. Bleek dat
deze lekkerder was dan die van mijn
vader. Vanaf dan maakte hij de frut vol-
gens het recept van Mieke Smout.»

Frut of kipkap?
Grijze frut is een lekkernij gemaakt
met gekookt kopvlees, hammetjes,
kookbouillon, zout en kruiden. «Het
heeft een lichtgrijze kleur en een
smeuïge structuur met volle smaak.
Het kan zowel in blokjes als in schijfjes
gesneden worden. Grijze frut moet ge-

Peter Van de Weyer is trots op zijn grijze frut.  

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 via de HLN-app, die je gratis kan downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

genoemd. Dit verschil is, volgens som-
migen, te wijten aan een Antwerpse
slager die zijn kopvlees vroeger ver-
pakte in oude exemplaren van een
krant die de bijnaam 'frut' had.»

Frut krijgt zijn vaste 
vorm door zijn eigen
eiwitten die opstijven

PETER VAN DE WEYER

«Het smaakt véél
beter dan naam
doet vermoeden»

Kunstplatform brengt fort Ertbrand tot leven

De leden van Kappa aan het fort. 
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ANTWERPEN
Broer ziet motorrijder
verongelukken 
op Bredabaan

Een motorrijder is zaterdagavond
overleden na een ongeval met zijn
motor nabij het Fort van Merksem
op de Bredabaan. Arne Erauw (20-
foto)  werd ter plaatse gereani-
meerd en in kritieke toestand naar
het ziekenhuis gebracht, waar hij
later op de avond overleed aan zijn
verwondingen. Op het fatale mo-
ment was Arne samen met zijn
broer Maarten en een vriend on-
derweg naar zijn woonplaats in
Merksem. Maarten en zijn vriend
reden met de wagen achter hem en
zagen het ongeval voor hun ogen
plaatsvinden. «Ter hoogte van de
tramhalte voorbij het kruispunt
met de Fortsteenweg zou een voer-
tuig links voor Arne een onver-
wacht manoeuvre naar rechts ge-
maakt hebben», vertelt politie-
woordvoerder Wouter Bruyns.
Arne stuurde daarop bij, maar ver-
loor de controle over zijn motor en
crashte tegen een verlichtingspaal. 
«Wouter is nog steeds in shock
door wat er gebeurd is. Zijn broer is
in zijn armen gestorven», vertelt
Alfred Erauw, de peter van Arne.
De politie is momenteel bezig met
een onderzoek naar wat er exact
gebeurde tijdens het ongeval. Vol-
gens Arnes grootvader Willem
Erauw is de bestuurder van de wa-
gen die het onverwachte manoeu-
vre maakte, eerst even gestopt en
daarna doorgereden. «Ik hoop dat
ze hem vinden, want hij zou een
aandeel kunnen hebben gehad in
het ongeval.»  (CVDP)

ANTWERPEN
Nieuwe melding
over gasgeur blijkt
vals alarm
In de buurt van Ridderveld, waar
dinsdag een grote explosie drie hui-
zen deed instorten, werd dit week-
end door bewoners een nieuwe
gasgeur geroken. De brandweer
kwam ter plaatse en stelde na me-
tingen vast dat het om vals alarm
ging. Zaterdagavond kreeg de
brandweer een oproep binnen met
een melding van een gasgeur in een
woning op de hoek van de Palmans-
hoevestraat. De brandweer kwam
ter plaatse , maar vond geen te
hoge gaswaarden. Ook bij metin-
gen op andere plaatsen in de buurt
bleek het om vals alarm te gaan.
«We hebben alle begrip voor de on-
gerustheid van deze mensen na de
explosie van dinsdag», vertelt Kri-
stof Geens, woordvoerder van de
brandweer. «Ze mogen ons nog
steeds bellen voor een meting als ze
een gasgeur denken te ruiken.» 

(CVDP)

ANTWERPEN
8 personen opgepakt
bij familieruzie op
Boterlaarbaan
Zaterdagavond werden een acht-
tal personen door de politie opge-
pakt na een geëscaleerde ruzie op
de Boterlaarbaan in Deurne.
Omstreeks 18 uur kreeg de politie
een oproep binnen over een vecht-
partij op de Boterlaarbaan. De poli-
tie stuurde extra ploegen en kwam
tussenbeide. Het bleek om een fa-
miliale ruzie te gaan die uit de hand
was gelopen en waar steeds meer
amokmakers aan deelnamen. Het
was voor de politie niet mogelijk
om zonder dwang de gemoederen
te bedaren en daarom werden een
achttal personen opgepakt. Ze
werden naar het cellencomplex in
de Noorderlaan gebracht. 


