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Al vier generaties brandt de familie Ma-
nendonckx 'Koffie De Maan' in hun au-
thentieke branderij in het centrum van
Geel. De broers Filip (41) en Frederik
(36) verzorgen nu de productie van het
Geelse streekproduct, onder het goed-
keurend oog van vader Louis Manen-
donckx (65). Die springt nog wekelijks
in bij het branden en verwerken van de
koffie.  In een voormalige paardenstal
in het Schoolsteegje, niet ver van fami-
liezaak Huis Manendonckx, verwerkt
de familie op ambachtelijke wijze ara-
bicabonen tot hun typische Kempense
koffie. «Mijn grootvader begon in 1933
met het branden van koffie», vertelt
Louis Manendonckx. 

Voor Tweede Wereldoorlog
«In onze branderij werken we nog altijd
met de machines die er ook in 1933
stonden. Hier en daar werd uit nood-
zaak wel eens gesleuteld aan de machi-
nes, maar eigenlijk kunnen we stellen
dat de koffie die we nu maken op pre-
cies dezelfde manier gemaakt wordt als
de koffie die hier voor de Tweede We-
reldoorlog vervaardigd werd. Zelfs de
'bascule' waarmee we aan de slag gaan,

KEMPENSE KOFFIE

In Geel-centrum wordt al verschillende ge-
neraties Kempense 'Koffie De Maan' op
ambachtelijke wijze gebrand in de koffie-
branderij van de familie Manendonckx. Het
proces van de verbranding van de bonen
en de samenstelling van de bonen heeft
zijn invloed op de typische, zachte smaak
van het product en is al meer dan vijfen-
tachtig jaar hetzelfde. 
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«Familiegeheim
bepaalt unieke,
zachte smaak 
van De Maan»

dit langere proces en de geheime sa-
menstelling van de koffiebonen krijgt
onze koffie zijn typische en unieke
smaak. Het is trouwens de boon die de
smaak bepaalt.»

Bezoek de koffiebranderij
De familie verdeelt de koffie in pakjes
van 250 gram tot een kilogram. «Tachtig

is nog steeds dezelfde als vroeger.»
De samenstelling van het recept voor
'Koffie De Maan' is een goedbewaard fa-
miliegeheim. De samenstelling van de
bonenmengeling geeft de typische
zachte smaak. «Bij ons worden de kof-
fiebonen trager verbrand», legt Louis
uit. «Hierdoor houden we van de dertig
kilogram koffiebonen waarmee we
starten nog ongeveer zesentwintig ki-
logram over.  Door de tragere verbran-
ding verdwijnt er meer cafeïne uit de
bonen dan bij een snelle verbranding in
grote industriële branderijen. Dankzij

Louis Manendonckx aan de slag op de zolder 
van de koffiebranderij. 

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!

procent van de koffie die we verkopen,
zijn pakjes met koffiebonen, de rest is
gemalen koffie. Koffie De Maan is in
veel Geelse horecazaken en winkels
verkrijgbaar. Wie een wandeling door
de stad maakt met een stadsgids kan
tegelijk ook een bezoekje brengen aan
onze koffiebranderij. Een aanrader»,
besluit Louis Manendonckx fier.

Dankzij de tragere
verbranding van de
koffiebonen creëren we
onze eigen typische smaak.
Het trouwens die boon die
het verschil maakt

LOUIS MANENDONCKX

Voor Open Monumentendag
hebben de archeologen van All-
Archeo bvba gisteren tekst en
uitleg gegeven bij de opgravin-
gen op de Mercuriussite aan de
Nijverheidsstraat in Grobben-
donk.

Wekelijks kan je in Grobbendonk
op donderdag terecht voor een
informatieve rondleiding over de
reeds ontdekte geschiedkundige
rijkdom op de Mercuriussite. Gis-
teren gaven de archeologen er
voor Open Monumentendag
meerdere rondleidingen. Vele
nieuwsgierige bezoekers zakten
af richting het terrein waar vroe-
ger de Materne- en McCainfa-
brieken stonden.
De bezoekers van de site werden
er ontvangen door verschillende
archeologen van All-Archeo die
sinds augustus graven op de ter-
reinen. De archeologen begelei-
den de nieuwsgierigen op het
Mercuriusterrein, ze wandelen er
met hen van werkput naar werk-
put waarin ze sinds kort op zoek
zijn naar sporen uit de geschiede-

nis van Grobbendonk. Tijdens de
werkdagen gaan de verschillende
archeologen op het terrein aan de
slag met schop en truweel op
zoek naar overblijfselen uit het
verleden. Al meer dan een eeuw
ontdekken archeologen in Grob-

bendonk de ene na de andere
vondst uit de Romeinse tijd.
Grobbendonk was in die periode
een baandorp met een religieuze
functie. Langs de wegen stonden
maar liefst drie tempels, een bad-
huis en heel wat huizen. (JGH)

GROBBENDONK

Kinderen gingen zelf op zoek naar schatten op de Mercuriussite
in Grobbendonk. Foto Peter Vanderveken

Op zoek naar Romeinse schatten op Mercuriussite

MOL
Academie lanceert
nieuwe richting: jazz,
pop en rock voor
koperblazers
De Academie voor Muziek en
Woord in Mol pakt uit met een
nieuwe studierichting: ‘Jazz, pop en
rock voor koperblazers’. De studie-
richting staat al open voor kinderen
vanaf 8 jaar.
«Wie de richting volgt, leert niet al-
leen een eigen instrument bespe-
len, maar krijgt ook de kans om we-
kelijks in een echte band te spelen
met andere muzikanten», zegt
schepen van Onderwijs Hilde Val-
gaeren (N-VA). «Creativiteit en im-
provisatie zijn typische kenmerken
en vaardigheden in de jazz, pop,
rock. Spelenderwijs leer je deze
vaardigheden aan tot je uiteindelijk
over een uitgebreid vocabularium
beschikt om je eigen solo’s te spe-
len.»
De studierichting richt zich op
trompet, bugel en trombone. Alle
stijlen komen aan bod. Meer info
via de Academie voor Muziek en
Woord op het nummer
014/31.38.21. (JVN)

DESSEL
Gemeente start
huisbezoekenproject
voor 80-plussers
De gemeente Dessel start een huis-
bezoekenproject op voor 80-plus-
sers. 
Binnen het project mogen alle men-
sen van 80 jaar en ouder uit Dessel
die nog zelfstandig wonen en nog
niet gekend zijn bij het Sociaal Huis
zich aan een bezoek verwachten.
«Een senioren- en zorgconsulent
komt op bezoek om na te gaan of
ze alle tegemoetkomingen krijgen
waar ze recht op hebben», klinkt
het. «Bovendien wordt gekeken of
ze weten welke hulp en activiteiten
er in Dessel beschikbaar zijn.»
Desselaars bij wie een huisbezoek
zal plaatsvinden, krijgen op voor-
hand een brief die vermeldt wan-
neer het huisbezoek plaatsvindt.
De senioren- en zorgconsulent die
aan huis komt, zal een legitimatie-
bewijs bij zich hebben. (JVN)

OUD-TURNHOUT
Ladder gestolen 
uit berghok
Bewoners uit Schuurhovenberg in
Oud-Turnhout hebben zaterdag-
middag rond 12 uur een diefstal
vastgesteld. De bewoners waren
met vakantie. Bij hun terugkeer
bleek er een ladder uit het berghok
achteraan de tuin te zijn verdwe-
nen. De diefstal kadert wellicht in
de reeks inbraken die eerder deze
maand werden gepleegd in Oud-
Turnhout. (JVN)

De bewoners van Baarle-Hertog
hebben zaterdag een volksfeest
gehouden om de nieuwe rand-
weg rond het dorp te vieren. De
nieuwe weg moet het vrachtver-
keer uit de dorpskern houden.

De nieuwe randweg is 5,5 kilo-
meter lang en loopt van de Bre-
daseweg tot aan de Turnhoutse-
weg. Het grootste deel loopt over
Nederlands grondgebied. Sinds
enkele weken is de randweg

Bezoekers werden getrakteerd op gratis frietjes. 
Foto Hanne Dirven/Gemeente Baarle-Hertog

Volksfeest met frietjes voor nieuwe randweg rond Baarle
opengesteld voor verkeer, waar-
door het centrum van Baarle-
Hertog leefbaarder is geworden.
Het aantal vrachtwagens is er
sterk verminderd.

Jaren geduld
Dat de randweg er na vele jaren
vol ongeduld eindelijk ligt, wilde
de gemeentebesturen van Her-
tog en Nassau niet zomaar voor-
bij laten gaan. Samen met twin-
tig verenigingen zetten ze een
groot volksfeest op. «Een feest
voor en door Baarlenaren om de
opening van de randweg te vie-
ren», klinkt het.
Op het feest konden aanwezigen
onder meer een tentoonstelling
bezoeken met archeologische
vondsten uit de omgeving van de
randweg. Kinderen konden zich
uitleven op springkastelen. Na de
officiële opening om 12 uur wer-
den de inwoners van Baarle ge-
trakteerd op frietjes. Zoals het
een Belgisch-Nederlands encla-
vedorp betaamt, konden bezoe-
kers kiezen tussen Belgische en
Hollandse mayonaise. (JVN)


