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Het verhaal van de zwarte en witte pen-
sen in de slagerij op de Brusselsesteen-
weg in Zemst begon zestig jaar geleden.
Toen nam Julien Dirix de slagerij van
zijn broer over. De nu 88-jarige slager
leerde de stiel als gast in een Brusselse
beenhouwerij en ging vanaf 1958 zelf
experimenteren met de pensen. Het
was echter tot 2011 wachten op een
Vlaamse erkenning als streekproduct.
Op dat moment was Julien al een tijdje
uit de zaak gestapt en stonden zijn
dochter Romy en diens man André aan
het hoofd van de slagerij. Twee jaar later
werd ook de cervela erkend als Vlaams
streekproduct. 

Naam en faam
Sinds vorig jaar is de beenhouwerij in
handen van Heidi Dirix, de andere
dochter van Julien, en haar man Rudi
Ceulemans. Zij kozen voor een totale
carrièreswitch - hij was IT'er en zij stond
voor de klas - en zijn bijzonder fier dat
ze vandaag nog altijd de drie streekpro-
ducten aan de man kunnen brengen.
«Want zowel de pensen als de cervela's
geven onze slagerij meer naam en
faam», beseft Rudi. «De vleeswaren vor-
men een van de pijlers van het succes
van deze zaak. Het is een van de bewij-
zen dat we op ambachtelijke wijze te
werk gaan. Voor charcuterie kan ieder-
een tegenwoordig ook in een grootwa-
renhuis terecht, dus een beenhouwer
moet creatief zijn en maakt het onder-

PENSEN

West-Vlamingen, Limburgers en Antwer-
penaren: van overal in Vlaanderen zakken
mensen naar slagerij Ceulemans-Dirix in
Zemst af. De reden? De als streekproduct
erkende cervela's en witte en zwarte pen-
sen. «De erkenning heeft onze slagerij op
de kaart gezet», zeggen zaakvoerders Rudi
Ceulemans en zijn vrouw Heidi Dirix.
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«Vroeger moesten
we ze aanprijzen, nu
wil iederéén ze»

ren, Limburgers en Oost-Vlamingen
specifiek voor onze pensen naar hier
af», weet Heidi Dirix. «Zij werpen zelfs
geen blik op onze toog, maar komen al-
leen voor de pensen en de cervela's.»

Geheim
Hij mag ondertussen dan al dertig jaar
uit de zaak gestapt zijn, toch is Julien Di-
rix volgens zijn dochter Heidi nog bij-

zonder fier op het feit dat drie van zijn
vleeswaren erkend zijn als streekpro-
duct. «In de beginjaren moest mijn va-
der zijn pensen nog promoten in de ge-
meente, terwijl mensen er vandaag
tientallen kilometers voor afleggen. Dat
doet uiteraard bijzonder veel deugd.
Wat het geheim van ons recept is? Dat
zal voor altijd een geheim blijven», lacht
Heidi.

scheid dankzij zijn ambachtelijke pro-
ducten.»

Pensentoerisme
De erkenning van Vlaams streekpro-
duct legde de slagerij geen windeieren,
dat lieten de vorige uitbaters destijds

kort na de erkenning al weten. Ook van-
daag lokken de streekproducten men-
sen uit heel Vlaanderen naar Zemst.
«Terwijl de dorpsgenoten voor zowat al
hun vlees naar onze zaak komen, zak-
ken de West-Vlamingen, Antwerpena-

Terwijl de dorpsgenoten
voor zowat al hun vlees
naar onze zaak komen,
zakken de West-Vlamingen,
Antwerpenaren,
Limburgers en Oost-
Vlamingen specifiek voor
onze pensen naar hier af. Ze
kijken voor de rest zelfs niet
wat er nog in de toog ligt

HEIDI DIRIX

Rudi Ceulemans runt nu de beenhouwerij 
met zijn vrouw Heidi Dirix.

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!

BRUSSEL
Nieuwe Chiro in
Elsene nog op zoek
naar leiding
Elsene en Etterbeek zijn een
chiroploeg rijker. De jeugdbe-
weging begint vanaf 29 sep-
tember met zijn activiteiten. In
afwachting van de startdag
zoekt de ploeg nog gemoti-
veerde mensen voor de lei-
ding. De nieuwe Chiro kreeg de
naam Marafiki mee, wat vrien-
den betekent in het Swahili. 

«De vraag is via de gemeenten
en GC Elzenhof gekomen om iets
te doen voor de Nederlandstali-
ge jeugd in Elsene en Etterbeek»,
zegt Elias Waegeman, hoofdlei-
ding Chiro Marafiki. «Zo is de bal
aan het rollen gegaan en de af-
gelopen zomer heeft ons project
meer vorm gekregen. We heb-
ben inmiddels een aanvraag in-
gediend om een lokaal te gebrui-
ken aan het Klein Zwitserland-
plein in Elsene.»

Iedereen welkom
De nieuwe Chiro gaat van start
op 29 september. «Dan hebben
we een open speelaanbod», zegt
Waegeman. «Voor de ouders is
er een gezellige bar waar zij iets
kunnen drinken terwijl de kindjes
de Chiro ontdekken. Daarna
volgt er een officieel woordje
van de bevoegde schepen. Ieder-
een is welkom want wij staan
voor diversiteit. We willen ieder-
een, ook kansarmen of kinderen
met een beperking, laten genie-
ten van een leuke spelnamiddag
op zondag.»
Momenteel zijn er al een 40-tal
kinderen die interesse hebben in
de nieuwe Chiro. «We beginnen
met de jongste groepen, tot 14
jaar, die onderverdeeld worden
in drie afdelingen», zegt Waege-
man. 
«De bedoeling is om in de toe-
komst uit te breiden naar oudere
groepen. Momenteel telt onze
leidingsploeg 7 mensen, maar
we zijn nog steeds op zoek naar
extra helpende handen.» (JCV)

BRUSSEL
Nieuwe straat
vernoemd 
naar vrouwen-
rechtenactiviste
Eliane Vogel-Polsky
De Stad Brussel legt binnen-
kort drie nieuwe straten aan
op de grens van Laken met Jet-
te, tussen de Emile Delvastraat
en de Steylsstraat. Een daarvan
zal vernoemd worden naar
vrouwenrechtenactiviste Elia-
ne Vogel-Polsky.

Net de benaming wil de Stad hul-
de brengen aan een vrouw die
veel deed voor gelijke rechten
voor vrouwen op de werkvloer.
Vogel-Polsky studeerde in 1950
af als Dokter in de Rechten aan
de ULB. Ze verdiepte zich voor-
namelijk in het sociaal en Euro-
pees recht. Vogel-Polsky was
ook de drijvende kracht achter
een proces tegen Sabena over
ongelijkheid van loon en de ver-
plichting voor vrouwen om op
onbetaald pensioen te gaan
vanaf hun 40 jaar. De arresten
die volgden uit het proces waren
fundamenteel voor het sociale
gezicht van Europa.

Keuze snel gemaakt
Van alle straten op het Brussels
grondgebied met een personen-
naam, is 85% mannelijk en
slechts 15% vrouwelijk. «De keu-
ze om Eliane Vogel-Polsky een
plek te geven in de publieke
ruimte was snel gemaakt. Haar
straat herinnert ons aan een
strijd voor rechten die we van-
daag als evident beschouwen,
maar ook aan een strijd die nog
steeds woedt», zegt schepen
van Stedenbouw Ans Persoons
(Change.Brussels).
De andere twee nieuwe straten
krijgen eveneens een toepasse-
lijke naam: de Emancipatie-
straat en de Gelijke Rechten-
straat. (JCV)

Chef Cédric Mosbeux (l) met zijn garnaalkroket. Foto Baert 

Hier vind je de beste garnaalkroket van Brussel
Cédric Mosbeux van ‘Fernand Obb De-
licatessen’ in Sint-Gillis maakt de be-
ste garnaalkroketten van Brussel. Dat
blijkt uit de wedstrijd voor de beste
garnaalkroket van de stad. Het is al de
tweede keer dat Mosbeux de prijs op
zijn schouw mag zetten.

In totaal deden 19 etablissementen uit
Brussel mee aan de wedstrijd. Die
werd voor het eerst mét publiek geor-
ganiseerd op het festival ‘eat! Brussels
drink! Bordeaux’. De twaalfkoppige
jury werd voorgezeten door Lionel Ri-
golet, de chef van het bekende Brus-
selse restaurant Comme chez Soi.
‘Fernand Obb Delicatessen’ kwam als
winnaar uit de bus en mag nu een jaar
lang de  vermelding  ‘beste  garnaal-
kroket  van  Brussel’ gebruiken.  Ook
bij de eerste editie van de wedstrijd vo-
rig jaar stond de zaak, die in de Tami-
nestraat in Sint-Gillis huist, al boven-
aan het podium. «Echt een verrassing
en een hele eer», zegt Mosbeux. «We
hadden niet verwacht dat we ook dit
jaar eerste zouden eindigen. Eigenlijk
hebben we niets veranderd aan ons re-
cept. Het is nog altijd hetzelfde als toen
we het restaurant openden. We ma-

ken onze kroketten wel nog altijd met
veel energie en liefde.»

Punch
‘The 1040’ en ‘Beaucoup Fish’ vervol-
ledigden het podium. Bij restaurant
Beaucoup Fish op de Van Gaverstraat
beschouwen ze de garnaalkroket als
een van hun specialiteiten. «Het begint
allemaal met een goeie Bisque en door
genoeg kruiden te gebruiken», zegt
Pieter-Jan Donders van Beaucoup Fish.
«Ik gebruik ook altijd wat cayennepe-
per. Een goede garnaalkroket moet
wat punch hebben, dat mag niet te plat
zijn.»
De wedstrijd zorgt wel voor wat stress
bij de deelnemers. «Veel van mijn kro-
ketten braken in de friteuse», zegt
Donders. «Beetje vreemd want op een
gewone avond maken wij er zo tien-
tallen, maar hier is alles een beetje an-
ders. We hebben ook lichtjes anders
paneermiddel. Waarom we deelna-
men? Voor de eer natuurlijk. En het
blijft een van onze topspecialiteiten
waar we trots op zijn. We wouden vo-
rig jaar ook al meedoen, maar toen wa-
ren we net te laat? Gelukkig zagen we
het dit jaar wel op tijd.» (JCV)


