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MECHELEN
Heraanleg
Douaneplein 
gaat donderdag
nieuwe fase in
De heraanleg van de N15 ter hoog-
te van het Douaneplein gaat don-
derdag een nieuwe fase in. Vanaf
dat moment tot het einde van de
maand krijgen bestuurders in elke
richting nog maar één rijstrook ter
beschikking. Voetgangers en fiet-
sers moeten langs de kant van het
bioscoopcomplex blijven.
In het kader van het stationsproject
Mechelen in Beweging wordt ge-
werkt aan de aansluiting van de
nieuwe Tangent op de N15. De ko-
mende weken moeten heel wat
nutsleidingen worden verlegd.
«Een van die leidingen dwarst de
N15. In plaats van deze weg hele-
maal af te sluiten, opteert men voor
een gefaseerde uitvoering, waar-
door het verkeer nog wel doorgang
krijgt, maar wel gehinderd wordt»,
meldt communicatiecoördinator
Rudy Van Camp.
Vanaf donderdag moet ook het
verkeer dat de stad uitrijdt over
slechts een rijstrook passeren. Dat
tot het einde van de maand. Voor
het inwaartse verkeer was dat al
het geval. In een eerste fase rijdt
men aan de kant van het bioscoop-
complex, in een tweede fase aan de
kant van de Nekkerhal. Daarbij
geldt een snelheidsbeperking tot
50 km/u. Fietsers en voetgangers
moeten in dezelfde periode aan de
kant van het bioscoopcomplex blij-
ven, of ze nu richting Mechelen of
richting Bonheiden willen.
De werkzaamheden zullen nog een
jaar of twee in beslag nemen. Weg-
gebruikers zullen in die periode wel
vaker geconfronteerd worden met
wisselende verkeersregelingen.

Shopping shuttle
Ten gevolge van de werken op de
N15 zal de Shopping Shuttle de hal-
te Douaneplein vanaf 14 septem-
ber niet meer bedienen. De dichtst-
bijzijnde halte wordt dan die aan
P&R Nekker. De gratis pendelbus-
jes vervoeren elk weekend gemid-
deld duizend passagiers. (WVK)

MECHELEN
Bestelwagen rijdt
zich vast in tunnel
Op de Zemstbaan in Mechelen-
Zuid heeft een bestelwagen zich
gisteren omstreeks 14.45 uur vast-
gereden in een tunnel. De bestel-
wagen was hoger dan de maximaal
toegelaten hoogte. De bestuurder
raakte lichtgewond. Hij was aardig
onder de indruk van het ongeval en
kreeg ter plaatse de nodige verzor-
ging. Hij moest niet worden afge-
voerd naar het ziekenhuis. De be-
stelwagen zelf raakte zwaar be-
schadigd en moest worden geta-
keld. Hiervoor werd de Zemstbaan
een klein uurtje afgesloten voor het
verkeer. Het is niet de eerste keer
dat er zich een te hoge bestelwa-
gen vastrijdt in de tunnel.  (TVDZM)

Op de rechtbank van Mechelen is gisteren een
man zich moeten komen verantwoorden voor de
diefstal van een Renault. De man ging er vervol-
gens mee joyriden, maar crashte. Opmerkelijk is
dat hij de diefstal pleegde op de dag van zijn ver-
jaardag. Hij was onder invloed.

«De man besloot in mei 2019 om zijn verjaardag
op een toch wel bijzondere manier te vieren»,
opende openbaar aanklaagster Nele Van Looy
haar vordering. De man zag toen een Renault
staan in de Stenenmolenstraat. De wagen stond
nog te draaien, de eigenaar was enkele spullen
aan het uitladen. «Plots sprong hij in de wagen en
reed hij ermee weg», ging de aanklaagster verder.
«Tijdens die vlucht reed hij bijna een politie-in-
specteur aan en crashte hij uiteindelijk tegen een
ander voertuig. Het bleef gelukkig bij stoffelijke
schade.»
Tijdens de vaststellingen werd niet alleen duide-
lijk dat hij onder invloed was, ook bleek dat hij op
het moment van de feiten onder elektronisch toe-
zicht stond. «Zo schond hij dus ook zijn opgelegde
voorwaarden en werd hij meteen opgesloten in
de gevangenis», aldus de aanklaagster. Gisteren-
voormiddag verscheen hij dan ook aangehouden

voor de rechter. De wagen kon gerecupereerd
worden maar liep aanzienlijke schade op. De ei-
genaar ervan diende een schadeclaim in van on-
geveer 1.700 euro.

«Slecht in mijn vel»
Bij de verdediging werden de feiten niet betwist.
Een uitleg voor zijn daden had hij niet. «Ik weet
tot op dit moment nog steeds niet wat me heeft
bezield om in die auto te springen», vertelde de
Mechelaar aan rechter Goedele Van den Brande.
Een mogelijk aanleiding voor zijn overmatig me-
dicatie gebruik op die dag had hij wel. «Ik was al-
leen op mijn verjaardag. Ik voelde me slecht in
mijn vel. Omdat ik ook heel wat problemen met
mijn vrouw», besloot de man.
Zijn advocaat vroeg om een straf met probatie-
uitstel uit te spreken. Het parket verzette zich daar
tegen. Het vorderde een celstraf van twee jaar ef-
fectief alsook een geldboete die kan oplopen tot
800 euro. «Meneer heeft al vele kansen gekregen
in het verleden maar heeft deze allen verprutst.
Blijkbaar pleegt meneer enkel geen nieuwe feiten
op de momenten dat hij vast zit in de gevangenis»,
eindigde de aanklaagster haar vordering.
Vonnis op 23 september. (TVDZM)

Als alles goed gaat, dan opent
Kato Lauwens (19) op 3 decem-
ber een koffiebar in Mechelen.
Sinds een jaar verkoopt ze taar-
ten met Kato Gâteaux en dat is
een immens succes.

Kato startte Kato Gâteaux een jaar
geleden op. In haar keuken in de
Adegemstraat bakt ze taartjes en

maakt ze bakmixen en granola’s
om deze vervolgens online te ver-
kopen. «Al van kindsbeen af bak
ik keigraag. Het begon met pan-
nenkoeken bakken met papa, op
12-jarige leeftijd maakte ik de
trouwtaart voor mijn mama»,
vertelt ze.
Aanvankelijk studeerde ze nog,
maar het succes deed haar beslui-

ten haar studies op te geven en
zich volledig op Kato Gâteaux toe
te leggen. Ze levert intussen al aan
zes horecazaken (De Graspoort,
Het Zennegat, Lief, De Gouden
Vis, Kaffee-ine en Pilchard). En nu
komt er dus een koffiebar-bakke-
rij, in het voormalige Domus op
de hoek van de Korenmarkt en de
Onze-Lieve-Vrouwestraat.
«De vloer is net uitgebroken en er
werd een beton gegoten, maar
voor het overige moet nog alles
gebeuren. Het wordt een koffie-
bar waar je kan ontbijten en lun-
chen. Daarnaast kan je hier bin-
nenstappen zoals bij de bakker
voor een taart», legt ze uit. Haar
taarten blijft ze thuis bakken om
deze met de bakfiets naar de kof-
fiebar te vervoeren.
Korte keten en gezonde voeding
draagt ze hoog in het vaandel.
Haar populairste baksel is haar
cheese cake. Daarnaast scoort
Kato met haar veganistisch ge-
bak. Een jaar geleden had ze nooit
gedacht een koffiebar te kunnen
openen. «Het is een droom die
waarheid wordt.» (WVK)

MECHELEN

Kato Lauwens stond met Kato Gâteaux op de Braderij. Later
opent ze haar koffiebar op de Korenmarkt. Foto David Legreve

19-jarige eigenares Kato Gâteaux start koffiebar

«Sint-Amands en Mariekerke staan be-
kend om hun rijke vissersgeschiedenis.
Door de link met het water woonden
hier heel wat vissersfamilies en ont-
stonden dus ook heel wat visverwer-
kende bedrijfjes. Ook onze overgroot-
ouders handelden in vis en zo kwam
onze grootvader in 1945 op het idee om
samen met zijn broer 'Simar' op te rich-
ten. Onze oom haakte al even snel weer
af, maar Théophiel deed samen met zijn
vrouw Francine Maes door», vertellen
broer Theo en zus Francy Cammaert.

Naar de veiling
Theo herinnert zich nog de uitstappen
naar Oostende met zijn grootvader.

ZURE HARING VAN SIMAR

Hun dochters heetten Simonne en Maria,
reden genoeg voor Théophiel Van Hemel-
rijk en zijn broer om hun bedrijf 'Simar' te
dopen. Zeventig jaar later bestaat de am-
bachtelijke haringinleggerij en -rokerij in
Sint-Amands nog altijd. Met Francy en
Theo Cammaert staat de derde generatie
aan het roer. «We willen jongeren weer vis
leren eten.»
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anderd in onze sector. Zo komt onze ha-
ring niet meer van Belgische vissers. We
halen hem uit Denemarken of Noorwe-
gen, de vissers moeten steeds noorde-
lijker gaan.»
«De haringen werden vroeger ook ge-
pekeld aangevoerd, nu komen ze diep-
gevroren van het schip. In onze harin-
ginleggerij en –rokerij proberen we zo
weinig mogelijk te veranderen. We pro-
duceren onze visproducten op ambach-
telijke wijze en volgens de oude recep-
ten.»
«We zijn ervan overtuigd dat dit hand-
in plaats van bandwerk het verschil
maakt: je proéft dat gewoon. Haringen

«We gingen 's morgens vroeg op de vei-
ling verse haring kopen die de vissers 's
nachts hadden gevangen. Met een
vrachtwagen vol reden we zo snel mo-
gelijk naar Sint-Amands, waar onze fa-
milie en de buren kwamen helpen om
alles zo snel mogelijk te zouten. In de ja-
ren 1960 stapten ook onze moeder Si-
monne en haar man mee in de zaak en
opnieuw reed ik mee naar de veilingen.
Het was niet altijd even leuk om te wer-
ken, terwijl mijn vrienden op stap gin-
gen, toch vond ik dit toen al een boeien-
de sector en was ik fier op ons product.»
Theo stapte als derde generatie mee in
de zaak en uiteindelijk kwam ook zijn
zus Francy bij Simar terecht. «Ik stu-
deerde boekhouding en wou eigenlijk
leerkracht worden. Maar plots had het
bedrijf iemand nodig om in te springen
en voor ik het wist had ik mijn eigen bu-
reau. Op dezelfde manier gingen later
ook mijn man en de vrouw van Theo bij
Simar aan de slag, wij zitten nu elke
werkdag met ons vieren in hetzelfde
kantoor. Dat werkt, want we weten per-
fect wat we aan elkaar hebben.»

Vierde generatie
«Vijftien jaar geleden kozen we voor
een nieuwbouw om verder te kunnen
groeien en ook de vierde generatie alle
kansen te geven. Filip, de zoon van Theo,
werkt ondertussen ook mee in het be-
drijf. Er is door de jaren heen veel ver-

Francy en Theo Cammaert leiden het familiebedrijf.

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!

«Vis is zo gezond, het  
zou weer wat vaker op
het menu mogen staan»

We produceren onze
visproducten op
ambachtelijke wijze en
volgens de oude recepten.
We zijn ervan overtuigd dat
dit hand- in plaats van
bandwerk het verschil
maakt: je proéft dat gewoon 

FRANCY  CAMMAERT

worden bij Simar eerst gepekeld, daar-
na gemarineerd in alcoholazijn en tot
slot verpakt.»

Trouw cliënteel
«We kiezen voor kwaliteitsproducten
en hebben zo een trouw cliënteel op-
gebouwd. In 2018 verwerkten we 244
ton vis en die hoeveelheid zien we
graag nog stijgen. De oudere generatie
eet nog regelmatig vis, bij de jongeren
kan het echter beter. Nochtans is vis zó
gezond, het zou bij veel gezinnen weer
wat vaker op het menu mogen staan.
Wij willen jongeren graag weer meer
vis leren eten.»

MECHELEN
Dronken man steelt auto op verjaardag 
om te joyriden, maar crasht


