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«Mensen weten dat we elke
dinsdagvoormiddag pensen
maken», lacht Luk. «Daarom
wippen heel wat klanten in de
namiddag al binnen. Sommi-
gen kunnen niet wachten en
staan hier al om 8 uur. Dan no-
teren we de bestelling en zor-
gen we er voor dat iedereen
zijn pensen mee naar huis kan

nemen.»
In Vlaanderen kent iedereen
wel de witte en de zwarte pens,
maar in Halle is een zwarte
pens eigenlijk een grijze pens.
En de zwarte pens heet hier
dan weer een bloedpens. «In
onze zwarte pensen zit amper
bloed», legt Luk uit. «Onze
zwarte pens kleurt grijs omdat

PENSEN

In Halle bestaan drie soorten pensen: witte, zwarte
en bloedpensen. Bij Slagerij Pieters maken ze de
pensen al sinds begin jaren ’50, toen slager Paul
zijn beenhouwerij opende op de Beestenmarkt.
Elke dinsdagvoormiddag bereidt de familie een
nieuwe lading pensen, die de deur uit vliegt.
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«Sommige klanten
staan al om 8 uur 
aan te schuiven»

niet bereid zijn door de familie
Pieters. «We proberen zoveel
mogelijk zelf te maken. Mijn zo-
nen Lars en Bram werken mee,
maar ook mijn moeder Andrea
en vrouw Marleen staan in de
beenhouwerij. In het weekend
komt er nog eens hulp bij. Dat
is wel nodig als je eigen berei-
dingen wil verkopen. Er kruipt
veel tijd in en we zouden het
ons makkelijker kunnen ma-
ken, maar op deze manier trek
je klanten aan. Voor de klanten

is dat belangrijk.»

Pensenkermis
Ook de verenigingen in Halle
en omgeving organiseren vaak
nog een pensenkermis. «Dat is
een klassieker», knikt Luk. «Aan
een pens serveren, heb je niet
zoveel werk. En de toespijs die
er bij geserveerd wordt, is ook
eenvoudig. Of ze onze pensen
nu met stoemp of appelmoes
op tafel zetten: ze zullen even
lekker smaken.»

we die bereiden met verse
ajuin en varkenslongen. Dat
geeft die typische kleur. Er is
een verschil in smaak, maar dat
is net goed. Zo kun je iets extra
aanbieden. Sommige mensen
willen graag een donkere pens,
maar schrikken soms van het
bloed dat er in zit. Dan zijn onze
zwarte pensen het perfecte al-
ternatief.»

Van vader op zoon
Slager Luk zweert bij zijn eigen
bereidingen. Het recept van de
pensen gaat al mee van toen
vader Paul in 1953 de beenhou-

werij op de Beestenmarkt
opende. «De voorbije decennia
is er in de beenhouwerij wel al
heel wat veranderd. Mijn vader
had destijds maar een korte
toog nodig voor zijn vlees en
charcuterie, maar nu kun je al-
leen al in de brochetten tien va-
rianten vinden. Mensen willen
keuze en dat kunnen wij dus
zelfs met onze pensen aanbie-
den.»
Er zijn ook amper producten
die in de koeltoog liggen die

Er kruipt veel tijd in
eigen bereidingen 
en we zouden het ons
gemakkelijker
kunnen maken, 
maar op deze manier
trek je klanten aan

Luk en Bram Pieters met een lading 
verse witte pensen in de slagerij.

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!

BRUSSEL
Petitie tegen nieuw gok -
kantoor op Diksmuidelaan
Buurtbewoners zijn een petitie be-
gonnen tegen de mogelijke komst
van een gokkantoor op de Diksmui-
delaan. Ze vrezen voor overlast. Het
bedrijf achter het gokkantoor Lad-
brokes zou een vergunning hebben
aangevraagd om een nieuw kan-
toor in te richten op de laan. Het
nieuwe kantoor kan echter op te-
genstand rekenen in de buurt.
«Onze buurt is volop aan het veran-
deren met de opening van nieuwe
winkels en horecazaken, de opening
van kunstencentrum KANAL - Cen-
tre Pompidou, plannen voor de her-
aanleg van het IJzerplein en nog
meer. Als buurtbewoners willen we
dat deze positieve trend zich door-
zet en gaan we de strijd aan tegen de
opening van een gokkantoor in onze
buurt. Ladbrokes staat garant voor
overlast, criminaliteit, gokverslaaf-
den, druggebruikers, nachtlawaai
en een verhoogd gevoel van onvei-
ligheid.» De buurtbewoners vragen
dan ook dat Ladbrokes zich niet in de
wijk vestigt. (JCV)

BRUSSEL
Verdachte van serie inbra-
ken op heterdaad betrapt
De politie heeft een man opgepakt
die verdacht wordt van een reeks
woninginbraken in Ukkel, Water-
maal-Bosvoorde en Oudergem. Hij
werd zondag op heterdaad betrapt
in Sint-Pieters-Woluwe. Dat laat het
Brusselse parket weten. De man
wordt verdacht van een tiental in-
braken en home invasions. Door de
ernst van de feiten richtte de politie
zelfs een speciale taskforce op om
de man te vinden. Er werd ook een
opsporingsbericht verspreid. De
man stond al onder elektronisch
toezicht, maar respecteerde de
voorwaarden daarvan niet. Het was
uiteindelijk een ploeg van de
taskforce die de man zondag op he-
terdaad betrapte. Hij werd maan-
dag verhoord door de onderzoeks-
rechter en onder aanhoudingsbevel
geplaatst. (JCV)

Oosthoek Live start op dinsdag
met de zoektocht naar de Gouden
Donuts. Wie een donut koopt bij
bakkerij Stijnen, kan een VIP-ar-
rangement winnen tijdens het
festival. Enig doel: vier verborgen
bonen in de donuts.

Vorig jaar bracht de Dilbeekse
bakkerij Stijnen de exclusieve
Oosthoek Live-donuts voor het
eerst op de markt. Wegens het gro-
te succes zal de bakkerij dat in sep-
tember opnieuw doen. Vier we-
ken lang kunnen klanten op zoek
gaan naar de vier verborgen bonen
die in de speciale chocoladedo-
nuts verstopt zullen worden. Wie
een boon gevonden heeft, moet
contact opnemen met de organi-
satie van Oosthoek Live. De geluk-
kige vinders krijgen een VIP-ar-

DILBEEK

Vorig jaar bracht de Dilbeekse bakkerij Stijnen de exclusieve
Oosthoek Live-donuts voor het eerst op de markt. Foto RV

Oosthoek Live organiseert Gouden Donutwedstrijd

rangement tijdens het festival: een
festivalticket voor zaterdag, een
VIP-ticket voor maandag en gratis
drank-en eetbonnen voor het hele

weekend. Oosthoek Live vindt dit
jaar plaats van vrijdag 4 tot en met
maandag 7 oktober aan het Dil-
beekse gemeentehuis. (MEN)


