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WIEKEVORST
Erevoorzitter K.F. Sint
Jansvrienden Gaby
Mols overleden
Koninklijke Fanfare Sint Jansvrien-
den uit Wiekevorst rouwt om het
heengaan van Gaby Mols. De ere-
voorzitter overleed vrijdag op 74-
jarige leeftijd en was tot twee
maanden geleden nog actief bij de
vereniging. «Decennialang was zij
een van de steunpilaren van onze
fanfare.»
Gaby was al zestig jaar actief bij de
Sint-Jansvrienden. Ze begon op
haar 14 jaar in de operettekring.
Nadat de operette-traditie abrupt
tot een einde kwam na het afbran-
den van het lokaal, startten onder
haar impuls in 1983 toneelopvoe-
ringen. In 2000 nam ze het voorzit-
terschap over van haar broer Don.
«Een nieuwe tegenslag volgde in
2005, toen plots het huurcontract
van ons lokaal werd opgezegd.
Toen zorgde zij door haar enorme
gedrevenheid en onvermoeibare
energie voor een mooi  vervolg.
Dankzij haar hebben wij nu een hy-
permoderne zaal met industriële
keuken», zegt voorzitter Luc Van
de Sande.
In 2015 leverde haar inzet haar en
haar broer de ‘Grote verdienste’
van de gemeente Heist-op-den-
Berg op. «Wij blijven Gaby herinne-
ren als de eeuwige optimiste die de
gouden gave had om mensen sa-
men te brengen. Wij zullen er alles
aan doen om haar levenswerk ‘de
fanfare’ in stand te houden en ver-
der uit te bouwen.»
De uitvaartplechtigheid vindt za-
terdag 14 september om 10 uur
plaats in de parochiekerk van St.-
Jan-Baptist in Wiekevorst. (WVK)

MECHELEN
Nieuwe Gouden
Carolus met
cacaobonensmaak 
De Mechelse brouwerij Het Anker
heeft vrijdag bij de opening van het
Belgian Beer Weekend in Brussel de
nieuwe Gouden Carolus Indulgence
voorgesteld. De nieuwkomer in de
serie kreeg de naam ‘Mbingu Gold’
en is een samenwerking met Mario
Vandeneede, cacaobrander bij het
Mechelse Chocolatoa. De naam
van het goudkleurig bier verwijst
naar licht geroosterde Criollo ca-
caobonen uit het Tanzaniaans
dorpje Mbingu. «Het resultaat is
een zacht romig bier met een fruiti-
ge aanzet en subtiele, maar com-
plexe toetsen van pure chocolade
en geroosterde noten in de afdronk.
Een waar genot voor de liefheb-
bers», belooft de brouwerij. Een-
voudig was de productie niet: ca-
caobonen bevatten heel wat oliën
en vetten en die zorgen er al snel
voor dat de schuimkraag inzakt.
Gouden Carolus Indulgence is een
serie gelimiteerde bieren die jaar-
lijks worden uitgebracht. Mbingu
Gold, het vijfde bier in deze serie,  is
verkrijgbaar in de winkel van Het
Anker. (WVK)

Zaterdagochtend kreeg de
brandweer een melding binnen
van brand in het Chirolokaal op
de  Wommelgemsesteenweg in
Wijnegem. Het lokaal is volledig
verloren. Vijf andere lokalen zijn
wel nog beschikbaar. Er vielen
geen gewonden.

Een zware brand heeft het Chiro-

lokaal van de Chiro van Wijne-
gem volledig in de as gelegd. Op
het moment van de brand was er
niemand aanwezig. Vermoede-
lijk zorgde een elektrische storing
ervoor dat het vuur ontstond in
de berging.   «De brand vond
plaats in twee lokalen waar sport-
en spelmateriaal stond opgebor-
gen zoals ballen, kegels en

hockeysticks», vertelt volwasse-
nenbegeleider Stefan De Schut-
ter. «De start van het Chirojaar op
22 september komt niet in gevaar
omdat er nog genoeg andere lo-
kalen beschikbaar zijn. Voor de
verloren ruimte en materiaal zoe-
ken we naar een oplossing.»
Burgemeester Ivo Wynants werd
rond zes uur deze morgen wakker
gebeld. «Mijn eerste bezorgdheid
was dat er zeker niemand aanwe-
zig was. Ik heb de brandweer ge-
vraagd dat zeker te dubbelchec-
ken.Gelukkig was er niemand
aanwezig.» De burgemeester
heeft ook al contact gehad met de
leiding. Zij verklaarden dat ze er
gisteren nog tot 23 uur aanwezig
waren en dat ze niets ongewoon
opmerkten. Het lokaal is totaal
vernield en zal ook niet meer
worden opgebouwd. «De lokalen
verdwijnen deze legislatuur  en er
worden nieuwe gebouwen voor-
zien. Het lokaal opnieuw opbou-
wen heeft dus geen zin. We gaan
de Chiro natuurlijk niet aan zijn
lot overlaten en zullen bekijken
wat zij nodig hebben.» (CVDP)

WIJNEGEM

Brand in het Chirolokaal van Wijnegem. Foto Marc De Roeck

Chirolokaal  volledig vernield door zware brand

«Al in de zeventiende eeuw stond de fa-
milie Vermeiren bekend om de produc-
tie van verschillende koekjes. In 1919
besloot Achilles Vermeiren zich uitslui-
tend op speculoos te focussen en dat is
het begin van Vermeiren Princeps. In
1948 automatiseerden zijn zonen Al-
bert en Arthur een traditionele oven,
zodat ze hun artisanale speculoos op
grotere schaal konden bakken. In 1989
volgde een tweede productielijn en
sinds 2008 produceren we ook onze ei-
gen speculoospasta», legt Vavedin uit.

Authenticiteit
«In honderd jaar is er veel veranderd, zo
zijn we natuurlijk ook kunnen groeien
naar een bedrijf met dertig werkne-
mers. Maar er is ook veel onveranderd

VERMEIREN SPECULOOS

2019 is een feestjaar voor het Bornemse
bedrijf Vermeiren Princeps. «Honderd jaar
geleden besloot bakker Achilles Vermei-
ren zich te focussen op artisanale specu-
loos, nu produceren we tweeduizend ton
per jaar. Dat moet in de toekomst nog een
pak meer worden, want de derde produc-
tielijn is op komst», zegt Steven Vavedin
van Vermeiren Princeps.
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aan de werkwijze van onze conculega's.
Wel durven we te stellen dat wij voor de
moeilijke weg hebben gekozen door
ons aan de oorspronkelijke manier van
speculoos maken te houden. Die moeite
werpt ook vruchten af. We produceren
nu tweeduizend ton speculoos per jaar
en bouwen op dit moment een derde
productielijn. Zo kunnen we onze capa-
citeit bijna verdubbelen. We willen in
Europa blijven groeien - 25 procent van
onze omzet komt uit België - , maar ook
in de Verenigde Staten en Azië zien we
nog heel wat mogelijkheden. Deze eer-
ste honderd jaar waren nog maar het
begin van meer.»

gebleven. Zo kiezen we nog altijd voor
ruwe rietsuiker, echte kandijsuiker en
kandijgruis. Net deze ingrediënten ge-
ven de specifieke, intrinsieke smaak en
dus ook kwaliteit aan onze speculoos.
Met witte suiker en kandijstroop wordt
bij Vermeiren niet gewerkt en hiermee
onderscheiden we ons van onze concu-
lega's. Maar die keuze heeft ook nade-
len, het werk is bijvoorbeeld technisch
veel moeilijker. We doen echter geen
toegevingen, want het resultaat van
onze keuze is een 'grovere' of 'brutere'
structuur en een rijkere smaak.» 
«Ook de manier waarop onze speculoos
wordt gevormd, is nog altijd dezelfde
als honderd jaar geleden, geen enkele
andere fabrikant doet dit nog. Het deeg
wordt een dag op voorhand gemaakt en
kan 24 uur rusten voor we de specu-
loosfiguren vormen met een bronzen
cilinder. De figuren worden uit die wals
gehaald met twee messen. Daar zijn de
gekende 'ribbels' van onze speculoos-
koekjes het gevolg van. Omdat het deeg
niet wordt samengedrukt, zoals bij onze
collega's, is de bakkwaliteit beter en is
er minder rijsmiddel nodig. Zo krijg je
een fijnere smaak en worden de koekjes
krokanter. De allesbehalve perfecte
vorm van onze speculoos maakt het
verpakken dan weer moeilijker, maar
ook hier kiezen we voor de authentici-
teit.»
«We willen zeker geen afbreuk doen

Steven Vavedin en Luc Boeykens
van Vermeiren Princeps bij de bakoven.

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!

«Geen toegevingen  
op vlak van smaak,
vorm en bakproces»

We willen in Europa blijven
groeien, maar ook in de
Verenigde Staten en Azië
zien we nog heel wat
mogelijkheden. Deze eerste
honderd jaar waren nog
maar het begin van meer 

STEVEN  VAVEDINOnze manier van werken is
technisch moeilijker. 
Het resultaat van onze
keuze is een ‘grovere’ of
‘brutere’ structuur 
en een rijkere smaak 

STEVEN VAVEDIN

Twintig sterrenrestaurants heb-
ben het zondag tegen elkaar op-
genomen tijdens de zesde editie
van Sterren op de Grasmat. Niet
alleen voor de chefs werd het
een onvergetelijke dag. De G-
ploegen van Racing en KV speel-
den een derby, waarop kinderen
met een beperking mochten

deelnemen aan een parade met
Porsches.
Sterren op de Grasmat koos zon-
dag het Oscar Vankesbeecksta-
dion uit als arena. De wedstrij-
den tussen de sommeliers, pa-
tissiers en chef-koks werd on-
derbroken voor een derby tus-
sen de G-ploegen van Racing en

KV. De organisatie van de wed-
strijd was geen toeval. De op-
brengst van het ganse evene-
ment, met onder meer ook een
foodvillage, ging naar G-sport
Vlaanderen en mensen met een
beperking. 
«G-sporters verdienen alle kan-
sen om te sporten. Als ik me daar
als chef mee achter kan zetten,
dan doe ik dat met veel plezier.
Als je ziet met welke wilskracht,
enthousiasme en doorzettings-
vermogen G-sporters sporten,
daar kan je daar niet anders dan
heel veel respect voor hebben»,
zegt Axel Colonna-Cesari, initia-
tiefnemer en chef van Cent-
pourcent in Sint-Katelijne-Wa-
ver.
Colonna-Cesari was na afloop
tevreden. «Het was schitterend.
Ik heb heel blij met de mooie op-
komst.» 
Het was overigens gastrono-
misch restaurant Michel dat de
wedstrijd won. Het klopte Kom-
milfoo in de finale.  (WVK)

MECHELEN
Chefs en G-sporters beleven topdag dankzij ‘Sterren op de Grasmat’

Organisator Axel Colonna-Cesari. Foto Marc Aerts


