
BART VOSTERS
STRAFPLEITER IN HET OOG 
VAN DE CAMERA’S

FEESTHAPJES
OM ZELF TE MAKEN

GREET MINNEN
TENNIST ZICH NAAR DE WERELDTOP

KERSTMIS VIEREN
IN DE ZUID-AFRIKAANSE ZON

NR. 204
JANUARI 2021 | JG 20

HARTVERWARMENDE

VERHALEN UIT DE KEMPEN



Ambachtstraat 2 - 2300 Turnhout - Tel. 014 45 03 11 
www.kegelsturnhout.be - info@kegelsturnhout.be
Ambachtstraat 2 - 2300 Turnhout - Tel. 014 45 03 11 
www.kegelsturnhout.be - info@kegelsturnhout.be

Apple CarPlay-integratie vereist een compatibele iPhone. 
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.

120 JAAR 
EN NOG STEEDS OP TEMPO.

(1) Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een Fiat 500 Pop 1.2 69 pk. Aanbevolen catalogusprijs: € 11.990 min de basiskorting: € 1.500 min de overnamepremie: € 1.000 (2) en stockpremie: € 500 (3). (2) De overnamepremie 
is geldig bij aankoop van een Fiat 500 bij overname van uw voertuig. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe 
voertuig moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens 6 maanden op naam van de koper ingeschreven 

® in België. 
Compatibele producten, diensten en een geldig iTunes-account zijn vereist. Er zijn voorwaarden van toepassing; raadpleeg de voorwaarden die van toepassing zijn op uw land op https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes. Apple is geen deelnemer of sponsor van deze promotie. Apple Music® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. De handelsmerken Beats by Dr. Dre, BeatsAudio en het b-logo zijn eigendom van Beats 

Vier onze verjaardag mee dankzij de nieuwe familie 500 120th speciale serie, een echte combinatie van stijl, 
technologie en connectiviteit. Geniet tot 6 maanden lang van Apple Music (4) met meer dan 50 miljoen 
nummers. Bewonder de ultra trendy Bicolor Tuxedo carrosserie en al zijn zwart-witte details.

 4,2-7,0 L/100 KM NEDC 2.0   106-160 G/KM NEDC 2.0

FAMILIE 500 VANAF € 8.990  (1)

MAN010062WBL Fiat locales 120th gamme 500 210x297 BEL NL v2.indd   1 29/03/19   09:35

31/12

31/125

20190626_Kegels_230x330_VS01.indd   1 20/06/19   08:38

4,8 -7,3 L /100 KM  •  126 -164 G / KM CO2 (WLTP)

KLAAR OM DE HELE STAD TE VERLEIDEN MET DE NIEUWE 500X SPORT? ZIJN SPORTIEVE L O O K M A A K T H E M

O N W E E R S TA A N B A A R C O O L , Z I J N C A R R O S S E R I E K L E U R  ROSSO SEDUZIONE, 19” LICHTMETALEN VELGEN,

EXCLUSIEVE SPORT-BADGE EN DUBBELE VERCHROOMDE UITLAAT MAKEN HEM UITERMATE AANTREKKELIJK.

500X VANAF € 169/maand (*)

NIEUWE 500X
LAAT UVERLEIDENDOOR

ZIJN POWER OF ATTRAXION.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

** Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse afbetaling. Als u het wenst, neemt FCA Bank aan het einde van het contract uw voertuig over voor de prijs, gedefinieerd in de overname-overeenkomst bij uw contract (in dit voorbeeld op basis 
van 10.000 km/jaar), minus eventuele extra kilometers en/of boete voor schade en/of niet-uitvoering van de onderhouden en/of afwezigheid van de voertuigdocumenten. 
Promotionele aanbieding voorbehouden voor particulieren. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door FCA Bank , Belgisch filiaal van FCA Bank S.p.A., kredietgever,  Jules Cockxstraat 8-10 te 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli 200  
10135 Torino - Italië. RPR: Brussel. KBO: 0699.630.712 – IBAN : BE08 7360 4943 5813. Uw verdeler treedt op als kredietbemiddelaar, agent innevenfunctie. V.U.: Yann Chabert - Adverteerder: FCA BELGIUM SA, Da Vincilaan 3 – 1930 Zaventem.
Gelieve met uw dealer contact te nemen om meer te weten. Milieu Informatie : [KB 19/03/2004] :www.fiat.be

Representatief voorbeeld: Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse aflossing. Contante prijs: €21.915,67. Voorschot: €1.750. Kredietbedrag: €20.165,67. JKP (Jaarlijks 
Kostenpercentage): 1,99%. Vaste jaarlijkse debetrentevoet: 1,97%. Duur: 48 maanden. 47 maandelijkse aflossingen van €267,30. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: 
€8.748,33. Totaal te betalen bedrag op afbetaling: €19.479,59. Aanbieding geldig van 01/12/2020 t.e.m. 31/12/2020.

fiat.be
(1) Garantieverlenging tot 10 jaar of maximale kilometerstand van 100.000 km. (2 jaar contractuele garantie + 8 jaar aangeboden). Aanbod geldig op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens.
* Illustratief voorbeeld: Lening op afbetaling met laatste verhoogde aflossing. Contante prijs: €18.890,00. Voorschot: €4.145,44. Kredietbedrag: €14.744,56. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage): 1,99%. Vaste jaarlijkse debetrentevoet: 1,97%. 
Duur: 48 maanden. 47 maandelijkse aflossingen van €169,00. Laatste verhoogde maandaflossing: €7.689,40. Totaal te betalen bedrag op afbetaling: €15.632,40. Aanbieding geldig van 01/12/2020 t.e.m. 31/12/2020.

Renier Sniedersstraat 52-58, 2300 Turnhout www.juwelen-luyten.be

THE PIONEER
SPIRIT LIVES ON.

L O N G I N E S  S P I R I T



Renier Sniedersstraat 52-58, 2300 Turnhout www.juwelen-luyten.be

THE PIONEER
SPIRIT LIVES ON.

L O N G I N E S  S P I R I T



06  ∕ ∕  Op gezinsweekend in de Kastelse bossen
10  ∕ ∕  Column:  Peter  Br iers
14  ∕ ∕  L inger ietrends in de modewereld
16  ∕ ∕  Goed in je  vel :  Sunl ighten Kempen
18  ∕ ∕  Het  Gehucht :  Schoorheide
20  ∕ ∕  Oscar Beerten:  v io l ist  op zoek naar wereldse invloeden
24  ∕ ∕  Ferre Van Hout :  kunstaas maken als een pro
28  ∕ ∕  Lekkerstappen Wandelfest ival  gaat  digi taal
30  ∕ ∕  Natuur l iefhebbers beschermen vee én wolf
32  ∕ ∕  De Wieler terror ist
34  ∕ ∕  Maak je  e igen bloemstuk
38  ∕ ∕  Gareth Van der  Velde:  een hart  voor kunst  in  Geel
40  ∕ ∕  Achi l les Cools :  de dans van De Liereman
42  ∕ ∕  Dieter  Prössler  maakt  kunst  ui t  motorkappen
44  ∕ ∕  Bart  Vosters:  strafple i ter  in  het  oog van de camera’s
48  ∕ ∕  Monique Soeffers :  de schoonheid in poëzie
50  ∕ ∕  Lekker  Lokaal :  t r io  van feestel i jke hapjes
52  ∕ ∕  Lekker  Lokaal :  moel leux au chocolat
54  ∕ ∕  Greet  Minnen tennist  z ich naar de wereldtop
58  ∕ ∕  B innenki jken
60  ∕ ∕  Kerststal len ui t  het  knutselhok
64  ∕ ∕  Remmen Los:  DS 7 Crossback E-tense
66  ∕ ∕  Cul inair:  B istro Ti lo
68  ∕ ∕  Onder de loep:  str iptekenen
74  ∕ ∕  E l len Valk iers :  leven in een t iny house
76  ∕ ∕  Gelukszoekers in Zuid-Afr ika
78  ∕ ∕  Column:  Geld en Geduld
80  ∕ ∕  Puzzelpagina
82  ∕ ∕  Tussen Pot en Pint :  b ier  en chocolade
86  ∕ ∕  Column:  Monumenten van St i l te
88  ∕ ∕  Cul inair  restaurant :  De Kleppende Kl ipper
90  ∕ ∕  Foto van de maandIN
H

O
U

D
 



B e s t e  l e z e r
Allereerst een zalig kerstfeest en een fenomenaal nieuwjaar! Om maar even met de deur in huis 
te vallen. Geniet van de overvloed aan hapjes en die bijkomende porties stoofvlees of kalkoen 
die anders jouw gasten toch maar hadden opgegeten. Of kies ervoor om met eindejaar de hele 
dag in pyjama te zitten en om pakweg half tien al in bed te kruipen omdat middernacht halen 
traditiegetrouw eerder een opgave dan een deugd is. Ik kijk naar alle jonge ouders onder jullie. 
Maak een winterwandeling met een kerstmuts of zo’n gewei van een rendier op je hoofd, toets 
een willekeurig telefoonnummer in en wens de persoon aan de andere kant van de lijn een 
prettig eindejaar, koop zelf het wafelijzer van je dromen en leg het extra feestelijk ingepakt on-
der je eigen kerstboom, stuur kaartjes naar mensen die je al jaren niet meer gezien hebt of kijk 
drie dagen lang alleen maar kerstfilms. Haal lekker eten af bij een horecazaak in de buurt of zet 
gewoon een diepvriespizza in de oven en leg je languit in de zetel. Of kleed je net extra feestelijk 
op om te videobellen met al je vrienden en familie… Dit jaar bepaal jíj hoe het eindejaar er gaat 
uitzien. En laat daarna gerust die kerstboom staan tot Pasen. Die uitgebreide kerstfeesten, die 
houden we nog tegoed. Een keertje in de zomer, wie weet. Wij hopen jullie alvast ook in het fu-
turistische jaar 2021 weer massaal te mogen begroeten via dit magazine. Blijf gezond en geniet 
van het eindejaar!

Bert Huysmans, redactie
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 ZATERDAGOCHTEND: 

AANKOMST
Kasterlee verkoopt zichzelf als een groene ge-
meente met een toeristische traditie. Alvorens 
we de auto voor de deur van ons huisje in de 
bossen parkeren, houden we dus even halt bij 
de toeristische dienst. Ook al zou je totaal on-
voorbereid met vakantie gaan, hier helpen ze 
je met de glimlach voort om het Kastelse bos 
door de bomen te zien in de activiteiten die de 
pompoenpapeters voor jou in petto hebben.

Vijf minuten later slaat de motor af voor het 
‘Boshuisje in ‘t groen’, één van de twee huis-

jes die Chris, samen met haar echtgenoot Jan 
uitbaat in de bossen tussen Kasterlee en Retie. 
Hoewel de benaming “huisje” deze vakantiewo-
ning oneer aandoet. Hier geen veredelde staca-
ravan, maar wel een volwaardige woning met 
vier slaapkamers, een zeer ruime tuin rondom 
het huis met daarin een speeltuin, een speel-
huisje, met een overvloed aan buitenspeelgoed 
en een infraroodcabine in een houten wagen.

Dat Chris al jaren in het vak zit, merk je me-
teen. We worden meer dan hartelijk onthaald. 
Wanneer we binnenkomen, liggen allerlei ver-
rassingen op ons te wachten. Pompoenbier, 
homemade pompoenconfituur — een echte 

aanrader trouwens —, verse chocopasta en tot 
vreugde van de kinderen (groot en klein): een 
doos kabouterkoekjes! En uiteraard, in covid-tij-
den, een grote bus ontsmettingsgel.
 
Het huisje is heel ruim en gezellig ingericht en 
voorzien van alle comfort en praktische beno-
digdheden. Je kan het zo gek niet bedenken of 
er is aan gedacht. Een uitgebreide EHBO-koffer, 
een grote spelletjeskast, strips, tupperwarepotjes 
om overschotjes in te bewaren en zelfs een soep-
mixer. Superhandig, aangezien we de onze verge-
ten waren en er pompoensoep op het menu staat.

Terwijl wij ons installeren en de dagplanning nog 
eens overlopen, zijn de kinderen al naar harten-
lust aan het ravotten in de tuin. Het hoofddoel van 
dit weekend? Ontspannen. Alles mag, niks moet. 
De kinderen willen vooral in en om het huisje spe-
len, uitgebreid aperitieven (lees: hapjes eten) en 
een speurtocht gaan doen. Wij willen zeker al 
wandelend van de natuur genieten, enkele pagi-
na’s uit onze boeken lezen en de sauna uittesten. 
Het weekend zal vast en zeker te kort zijn…

ZATERDAGNAMIDDAG: 
OP STAP MET KAPITEIN

 

KKAZZ
Eerst nog even snel naar de winkel en dan sa-
men aan tafel. Nadat de innerlijke mens danig 
versterkt is, trekken we eropuit, gewapend met 
het deelnemingsformulier en de gps die we 
bemachtigd hebben bij de toeristische dienst. 
Mocht je over een eigen wandelgps beschikken, 
kan je het gps-bestand ook gewoon downloa-

EEN FIJN GEZINSWEEKEND IN DE KASTELSE BOSSEN
KA STER LEE — Zaterdagochtend ,  half  10,  iedereen in de auto.  Zaterdagochtend ,  10 uur,  iedereen weer uit  de auto.  O p stap gaan in 
eigen regio heeft  zo zi jn onmi skenbare voordelen .  We trekken er een weekend opuit  met het  hele gezin en gaan op zoek naar de ru st 
in de bossen van Ka sterlee.

TOERISME
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den vanaf de website van Visit Kasterlee. Je haalt 
dan nog enkel het deelnemingsformulier op.

De zoektocht van 4,5 kilometer voert ons over 
landwegen en zandpaadjes, door de velden 
en langs de Kleine Nete. De kinderen hebben 
intussen al wel wat wandelkilometers in de be-
nen, maar de gps en de vragen die beantwoord 
moeten worden, zorgen voor een welkome af-
wisseling waardoor er niet snel gezeurd wordt. 
Als er al eens gebikkeld wordt, gaat het over 
wie de gps mag vasthouden… Die waarschuwt 
ons wanneer we in een ‘gevarenzone’ komen. 
Daar moeten we speuren naar een beeld dat we 
op het formulier vinden om vervolgens de juiste 
optie te selecteren. Aan het einde van de tocht 
levert het ons een code op waarmee we het cij-
ferslot van een schatkist kunnen openen. 
 
We hebben gelukkig wel wat drinken en kabouter-
koekjes voorzien voor onderweg, want je bent toch 
al snel twee uur op pad, en de horecazaken die we 
onderweg tegenkwamen konden jammer genoeg 
weinig soelaas bieden in deze tijden. Vandaag heb-
ben we het alvast getroffen met het weer, niet al te 
koud en geen regen. Onze zoon heeft in een schuif 
ons oude digitale fototoestel teruggevonden, je 
weet wel, van toen de gsm nog niet in staat was om 
(deftige) foto’s te maken. Hij neemt zijn taak heel 
serieus. De ene foto volgt de andere in sneltempo 
op. Mijn dochter, wiens prestatiedrang die van een 
topatleet evenaart, wil elke vraag juist beantwoor-
den. En wij genieten gewoon van de wandeling, de 
rust en de gezonde buitenlucht.

ZATERDAGAVOND: 
APEROTIME EN 
STREEKGERECHTEN
Na zoveel frisse buitenlucht hebben onze kinde-

ren even nood aan een scherm. Terwijl zij genie-
ten van hun digitaal momentje, kruipt mijn echt-
genote met haar boek in de zetel en ga ik aan 
de slag met een lokaal recept dat ik gevonden 
heb op de website van Visit Kasterlee: Kastels 
stoofpotje met pompoenbier. Eens het stoof-
potje gezellig staat te pruttelen op het kookvuur 
worden de aperitiefhapjes op tafel gezet en de 
lokale biertjes, die we konden bekomen in de 
toeristische dienst, uitgeschonken. Samen ge-
nieten we van de vele hapjes en van de amber-
kleurige Kastel en de blonde Witte Madam. Tot 
rust komen en genieten van de natuur en elkaars 
gezelschap, tot zover: missie geslaagd!

Niet veel later schuif ik de kroketjes in de oven 
en bereid ik het slaatje. Ook al hebben de kin-
deren zich laten gaan bij de aperitiefhapjes, het 
stoofpotje wordt zeker en vast gesmaakt. Wat 
ervan overblijft, gaat in een potje de koelkast in 
zodat het weer mee naar huis kan. Te lekker om 
weg te gooien.
Ons ‘Boshuisje in ‘t groen’ is voorzien van 
comfortabele tweepersoonsbedden, heel even 
ontstaat er nog wat wrevel dat broer en zus in 
dezelfde kamer moeten slapen, maar al snel 
liggen ze allebei te ronken en te dromen van de 
avonturen die ze vandaag beleefd hebben.

ZONDAGOCHTEND: 
ONTBIJT EN EEN 
SLAPENDE REUS
Vandaag staat er een wandeltocht van 12 ki-
lometer op de planning, een flink ontbijt is dan 
ook een must. Aangezien we het ons niet te 
moeilijk wilden maken en de plaatselijke mid-
denstand willen steunen, hebben we geopteerd 
om ons ontbijt aan huis te laten leveren. Om 9 
uur wordt er aangeklopt. Onze ontbijtmand 
staat voor de deur. Pure luxe! Het ontbijt van De 
Notelaar, hier vlakbij, is voorzien van alle toeters 

en bellen. Noch de kinderen, noch hun ouders 
zullen met een hongergevoel op pad moeten. 
Pistolets, sandwiches, croissants, chocolade-
koeken, zoet en hartig beleg, fruitsap en -sa-
lade, yoghurt,... Het begint hier stilaan op een 
bourgondisch weekend te lijken. Er wordt ge-
smikkeld en gesmuld dat het een lieve lust is, 
het middageten kunnen we waarschijnlijk wel 
overslaan.

De weergoden zijn ons vandaag wat minder 
goed gezind. Het belooft een druilerige herfst-
dag te worden en aangezien ons motto ‘alles 
mag, niks moet’ is, besluiten we om de lange 
tocht in te ruilen voor een kortere wandeling en 
een namiddagje ontspannen in ons boshuis-
je. De sociale contacten hebben we in deze 
tijden noodgedwongen tot een minimum her-
leid. Een wandeling in de gezonde buitenlucht 
biedt echter opties, zodat mijn schoonzus, ook 
de meter van onze oudste kadee, ons kan ko-
men vergezellen tijdens deze ingekorte wan-
deltocht. Onze dochter heeft gehoord van een 
slapende reus en een reuzenhoofd dat uit het 
zand steekt, en wil dit koste wat het kost gaan 
bekijken. De ‘Slapende Reus’ is de naam die 
men gegeven heeft aan de Kempense Heu-
velrug. Het is een duinenrug die bestaat uit wit 
zand, duinen en dennenbomen. Door de be-
groeiing blijven de duinen ter plaatse en zorgen 
ze voor een serieuze bult in het landschap. Zie-
daar de verklaring voor de benaming. Het Pro-
vinciaal Groendomein Hoge Mouw kreeg met 
het toeristisch project ‘De Slapende Reus’ een 
make-over. Er werden twee speelzones, een 
aantal nieuwe rustplaatsen en ‘A Giant Sculp-
ture’ geïnstalleerd. Er lopen twee wandellus-
sen: een rode route van 3,7 kilometer en een 
blauwe route van 3,4 kilometer. Je kan ze ook 
combineren tot een tocht van zo’n 7 kilometer. 
Wij kiezen voor de rode lus. Een leuk extraatje: 
de route is ook de ‘bijzondere bomenwande-
ling’. Je vindt er allerlei borden met leuke en 
interessante weetjes over bomen, zoals over 
de bomentelefoon, en krijgt ook zo nu en dan 
een doe-opdracht voor de wandelschoenen 
gegooid, zoals bomen ‘meten’. De opdrachten 
en de klimtoestellen die je onderweg tegen-
komt, zorgen voor een heel gevarieerde wan-
deling. De bossen zijn prachtig en doen ons 
de regen vergeten, ook al omdat we beschut 
kunnen wandelen, onder bescherming van de 
bomen. Voor we het weten, staan we oog in 
oog met een gigantisch hoofd. “Kijk, de sla-
pende reus”, roepen de kinderen. Maar niets 
is minder waar. Het hoofd zou toebehoren aan 
de vriendin van de slapende reus en het wekt 
de illusie dat er nog een heel lichaam onder het 
zanderige oppervlak verborgen ligt.

Tijdens de wandeling wordt het duidelijk dat je 

TOERISME

“ONZE DOCHTER HEEFT 
GEHOORD VAN EEN 

SLAPENDE REUS EN EEN 
REUZENHOOFD DAT UIT HET 

ZAND STEEKT, EN WIL DIT 
KOSTE WAT HET KOST GAAN 

BEKIJKEN.”
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in Kasterlee, en bij uitbreiding in de hele regio, 
ook je sportieve lusten kan botvieren. We ko-
men vingers tekort om de mountainbikers, cy-
clocrossers en gravelbikers die ons pad kruisen 
te tellen en het is duidelijk dat ook de lopers hun 
weg gevonden hebben naar deze bossen. Men 
heeft er echter wel op gelet dat de verschillen-
de gebruikers, die allemaal een andere snelheid 
hebben, elkaar niet te veel voor de voeten lopen 
of rijden, waarin men aardig geslaagd is. Hier 
en daar is het wat uitkijken wanneer je een pad 
kruist, maar voor het overige ondervinden we 
geen last van al die zwoegende sportievelingen.

ZONDAGNAMIDDAG: 
LUIE NAMIDDAG
Gewoonweg omdat het kan, besluit ik om zon-
dagnamiddag een uiltje te knappen. De kinde-
ren gaan buiten aan de slag met het speelgoed 
uit het speelhuisje en al snel staat de mama 
buiten mee te badmintonnen. Tijd om me even 
terug te trekken.

Het einde van het jaar nadert met rasse schre-
den en de dagen worden met de dag korter. 
In deze bosrijke omgeving treedt de avond-
schemering nog iets sneller in. Wanneer ik mijn 
ogen weer open, is het hoog tijd om de infra-
roodsauna eens te testen. Toch maar even snel 
opzoeken of een dergelijke omgeving geschikt 
is voor kinderen… Jawel, de kinderen mogen 
mee! Opgewonden praten ze de eerste 15 mi-
nuten van onze saunatijd vol. Maar al snel wor-
den ze kalmer. Het is duidelijk dat de warmte 
een rustgevende werking heeft op onze oudste 
telg, onze actieve en sportieve zoon die zicht-
baar geniet van deze nieuwe ervaring.

Na een verkwikkende douche is het alweer 
tijd voor het avondeten. Na de copieuze za-
terdagavond en zondagochtend hebben we 
voor een simpel streekgerecht gekozen: pom-
poensoep met geitenkaas van Polle, een be-
kend streekgerecht, met brood. Het recept is 
eveneens terug te vinden op de website van 
Visit Kasterlee.

En dan is de tijd om te gaan weer gekomen. We 
zijn zodanig in de wolken van ons verblijf dat, 
wanneer de coronagoden ons gunstiger gezind 
zullen zijn, we zeker met een groter gezelschap 
terugkeren naar dit huisje. Ik ben er zeker van 
dat onze neefjes zich hier ook zullen amuseren. 
En dat de ouders vanop het terras zullen kun-
nen bevestigen dat het leven mooi is, hier in de 
Kastelse bossen.

ZATERDAGOCHTEND: 
UITGESTELD 
WANDELPLEZIER
Een week geleden staken de weergoden stok-
ken in onze wielen. Toegegeven, de beslissing 
voor een luie namiddag en een infraroodsauna 
werd snel en zonder schroom genomen. Maar 
vandaag is er geen excuus meer voorhanden. 
Het belooft een zeer mooie herfstdag te wor-
den, met ideaal weer om de 12 kilometer lange 
Lekkerstappen wandeltocht vanuit Floreal Kem-
pen met goede moed aan te vatten. Eén van de 
vele voordelen van vakantie in je eigen buurt: je 
breit er een week later gewoon nog een vervolg 
aan. De wandeling kreeg van andere wande-
laars al zeer goede reviews, dus de verwach-
tingen zijn hooggespannen. Met het afgedrukte 
wandelformulier in de hand gaan we op pad 

met een bevriend koppel met jonge kinderen en 
de hond. Allemaal met inachtname van de 1,5 
meterregel. De jongste deelneemster is zes en 
onze eerste nakomeling telt tien lentes.

Bij aanvang is het duidelijk dat we niet alleen zijn, 
ook hier ontmoeten we heel wat mountainbikers, 
maar al snel scheiden onze wegen en kunnen 
we de kinderen onbezorgd laten spelen, hollen 
en klimmen. Uiteraard moeten we onderweg de 
nodige antwoorden zien te vinden en de foto’s in 
de juiste volgorde krijgen, het beproefde recept.

Na een goede 5 kilometer flink doorstappen, 
begint de honger te knagen. Al snel vinden we 
een bankje waar we onze benen even rust kun-
nen gunnen. De volle brooddozen worden ver-
lost van hun inhoud, de rugzakken worden op 
slag een stuk lichter om te dragen. En al spoe-
dig trekken we weer op pad. Deze wandeltocht 
wordt aanvankelijk gekenmerkt door bossen, 
afgewisseld met heidelandschappen, maar niet 
veel later hebben we de keuze om de tocht ver-
der te zetten door het bos, of om langs de Nete 
te wandelen. De laatste optie wordt gekozen 
en de volgende kilometers leggen we af in het 
zalige herfstzonnetje, met de zacht stromende 
Nete als onze reisgezel. Het moet gezegd, die 
andere wandelaars hebben gelijk: deze wan-
deltocht is zeer de moeite waard. In normale 
omstandigheden zouden we zeker ergens halt 
gehouden hebben om iets te drinken en te eten, 
maar momenteel is dat jammer genoeg niet 
mogelijk. We nemen ons voor dat onze volgen-
de wandeltocht start bij een zaak die afhaal-

mogelijkheden biedt. De kinderen hebben alle 
vier echter heel goed hun streng getrokken en 
flink gewandeld. Een beloning kan dus niet uit-
blijven. Op onze terugweg stoppen we even bij 
Barijs in Kasterlee. Zo’n dubbel en dik verdiend 
ijsje, dat smaakt des te beter!

Tekst: Kobe Schroeven

Foto 1: Even tot rust in de Kastelse bossen.

Foto 2: Ons boshuisje, met extra veel speelmogelijkheden 

voor de kinderen.

Foto 3: Op zoek naar de schat. 

Foto 4: Een weelderig ontbijt, aan huis geleverd.

Foto 5: Aperitief met Kastelse bier.

Foto 6: De vriendin van de slapende reus.

Foto 7: De Lekkerstappen wandeling, met extra reisge-

zellen.

Foto 8: Pompoensoep met geitenkaas van Polle.
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MEER INFO:
www.boshuisje.be
www.visitkasterlee.be
www.denotelaarkasterlee.be
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Cosy-Time
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»RUIME KEUZE 
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Column:  Peter Briers

ZEG NOOIT ZOMAAR POLJO TEGEN EEN KIP
Onlangs heb ik de pensioenreceptie bijgewoond van een man die meer dan 
veertig jaar ‘aan de staat’ heeft gewerkt en altijd hetzelfde antwoord klaar had 
als mensen hem vroegen hoeveel ambtenaren er nu eigenlijk voor de overheid 
werken: “30%”, zei hij dan. “De rest werkt tégen.” Dat laatste is volstrekt onbe-
langrijk voor dit verhaal, maar uiteindelijk moet dit stukje Onderox wel gevuld 
geraken. U zal daar ongetwijfeld begrip voor hebben.

Soit, een receptie dus. De coronacijfers gingen al een poos de juiste richting 
uit en dus mocht het weer even. De senior in kwestie — een gepassioneerd 
liefhebber van de Spaanse cuisine — had een traiteur uit Willebroek ingescha-
keld die zo vaak met zijn blote krent aan de Costa del Sol had gelegen dat hij 
meende de geheimen van de zuiderse keuken door en door te kennen. En dus 
stond er een voorspelbare stoet aan Spaanse hapjes en dranken te wachten 
toen het volk de zaal binnensijpelde.

Eerlijk? Ik heb niks met recepties. Een verplicht rondje ongeïnteresseerd klet-
sen, vind ik het. Als je ’t fijn nagaat voelen recepties allemaal aan als begrafe-
nissen, met dat verschil dat in het geval van een receptie de gastheer of -vrouw 
nog leeft (of toch minstens een beetje), terwijl dat in het andere geval niet zo is. 
Trouwens, over doodgaan gesproken. Vorige week kwam een collega com-
pleet uit de lucht vallen toen iemand hem zei dat Sean Connery onlangs over-
leden was. “Is die écht dood?” stamelde de man. Waarop de andere: “Nou, 
ik hoop van wel, want anders was zijn crematie een serieuze vergissing.” Dat 
laatste is volstrekt irrelevant voor het punt dat ik straks wil maken, maar — nog 
eens — het vult lekker. U zal daar ongetwijfeld begrip voor hebben.

Terug naar de receptie. Omdat ik naast het feestvarken niemand anders kende, 
stond ik een tijdlang wat ongemakkelijk op één tegel te draaien. Ik heb — u mag 
het gerust weten — nooit het lef gehad om spontaan op wildvreemden af te 
stappen en een gesprek aan te knopen. Deels komt dat door mijn opvoeding, 
waarin mijn ouders mij als kind te pas en te onpas hebben ingeprent om niet 
met vreemden te praten. Op een bepaalde manier is dat altijd blijven hangen.

Daarom besloot ik mij te positioneren aan het buffet en te wachten tot iemand 
mij zelf zou aanklampen. Dat doen mensen wel eens vaker als er eten mee ge-
moeid is. Bijna aan de beurt hoorde ik hoe de man voor mij zijn stinkende best 
deed om de cateraar in zijn beste Spaans duidelijk te maken welke hapjes op-
geschept mochten worden. “Doe maar wat pajela”, zei ie, zich van geen kwaad 
bewust. “En graag ook een beetje van die polo.” Niet denigrerend bedoeld en 
niet dat ik het Spaans van ajos tot zettos beet heb, maar zijn uitspraak deed 
letterlijk pijn aan mijn oren. Als je geen Spaans kent, laat het dan en zeg dan 
gewoon ‘vistoestand’ en ‘kip’, weet je wel. Om de man te behoeden voor nog 
meer afgang, besloot ik hem aan te spreken. “Niet dat ik je heb staan afluiste-
ren, beste kerel”, begon ik vriendelijk, “maar ik hoorde jou pajela en polo zeg-
gen, terwijl het eigenlijk pa-elja en poljo moet zijn. Maar soit, laat het je smaken.” 
Waarop ik de man de rug toekeerde en de tafelbediende gebaarde dat hij mij 
wat chorizo en een glas sángria mocht serveren.

Twee minuten later werd ik aangeklampt door een dame die ik van haar noch 
pluim ken. Ze was — zelfs mét mondmasker — mooi en elegant, klaar om door 
een ringetje te halen. Die heeft mij vast herkend aan de hand van de foto boven 
mijn column in Onderox, ging het even door mijn hoofd. Dat bleek niet zo te zijn. 
“Niet dat ik jou aan het buffet heb staan afluisteren”, sprak ze me vastberaden 
toe, “maar het is tsjorietho in plaats van goridzo en bij sangría ligt de klemtoon 
op de i, niet op de a. Ik zeg het je maar. Maar verder: smakelijk.” Wat een om-
hooggevallen trut was me dat, zeg.

DEGROOTSTEKEUZE INDRANKEN!

KIES NU DE JUISTE WIJNEN VOOR UW FEESTTAFEL:
» WIJ GEVEN JE GRAAG ADVIES. 
» PROFITEER VAN ONZE WIJNPROMOTIES.

OP ZATERDAG 19/12 LIGT JOU 
KERSTGESCHENKJE KLAAR

CADEAUTJES, CADEAUTJES, CADEAUTJES, …
Grote keuze aan Kerst-of Nieuwjaarsgeschenkjes met bieren, wijnen, …

KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG GESLOTEN

BANDENCENTER VAN GORP | TURNHOUTSEBAAN 134, RETIE

          BIJ VRAGEN BEL 014/37 20 32

WAAR SERVICE NOG BELANGRIJK IS

GRATIS KOFFIE TERWIJL U WACHT

WWW.VANGORP-BANDEN.COM
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ZANDKUILSTRAAT 23, POPPEL (B) - WWW.POPPELSMEUBELHUIS.COM
OPEN: MA T/M ZO 10.00 - 18.00 U - DINSDAG GESLOTEN

MAATWERK 
IS DE 
KRACHT

REGIOS 
GROOTSTE 
SLAAPWINKEL

TILBURGSEWEG 64, POPPEL (B) - WWW.BEDBEHAVIOUR.BE
OPEN:MA T/M ZO 10.00 - 18.00 U DINSDAG GESLOTEN

ACTIES / PROMOTIES
OP ONZE WEBSITE

speciaal op maat gemaakt

voor jou

Alles op maat is 
Ontzettend in trek.
We zien de vraag naar maatwerk compleet van kasten tot en met banken, voornamelijk 
in natuurlijke warme materialen sterk stijgen.

HET ZIT IN DE DETAILS
Momenteel is hout, met een duidelijke nervenstructuur en eventueel wat noesten voor-
al in trek, al kan het natuurlijk ook altijd wat subtieler. Hout is niet alléén warmer, 
het is minder kwetsbaar en het combineert perfect met lak, keramiek, natuursteen en 
zwart staal. Met een goudkleurig accentje krijg je pas echt een trendy resultaat. Als je 
echt een gezellige, warme sfeer wilt creëren, ga je voor fluweel met of zonder ribbels. 
Denk maar aan de kleuren okergeel, donker groen en mooie, warme grijstinten.

Het is meetbaar. 
Slaapcomfort is meetbaar. Daarom hebben wij een uniek we-
tenschappelijk meetsysteem. Over lichaamsbouw gesproken… 
iedere mens is uniek: lichaamslengte, lichaamsgewicht en li-
chaamsvorming verschillen per individu en zijn onderhevig aan 
veranderingen. Dat maakt van slapen een uiterst persoonlijke 
aangelegenheid. Daarom hebben wij een slaapsysteem voor ie-
der lichaam. Kom eens langs voor een gratis meeting door ons 
uniek Belgisch wetenschappelijk meetsysteem.

In de inspirerende ruimtes van regio’s grootste slaapwinkel 
komen ook nieuwe ideeën tot stand wat betreft mooie bedden, 
maatwerk dressings, kleerkasten, commodes, nachttafels en 
allerlei bedaccessoires. Een ervaren team begeleidt en advi-
seert u. Van harte welkom.

Fam. Coenen

VERTROUWD ADRES SINDS 1936

maatwerk

banken
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Nu thuiswerken vaak de norm wordt, zijn con-
sumenten massaal op zoek naar makkelijk 
zittende kleding én onderkleding. Zussen, ma-
ma’s en vriendinnen houden vandaag van de 
natuurlijk vorm van hun borsten en hebben de 
succesvolle comfy shapewear al langer ont-
dekt. Maar nu zijn er steeds méér labels die 
softstretch gebruiken in een variatie van huid-
tinten, naadloze broekjes en hoge tailles. Be-
ha’s zijn beugelloos en de pads zijn verdwenen, 
daardoor garanderen ze ook optimaal comfort. 
De nieuwe sportbeha’s bieden non-stop on-
dersteuning dankzij flexibele cup-inzetstukken. 
Deze toevoeging past zich aan elke unieke 
borstvorm aan waardoor de druk op alle gebie-
den wordt verlicht. Elastische rugsluitingen ver-
hogen de bewegingsvrijheid. Ben je constant in 
beweging voor de kost? Of zit je meestal aan 
een bureau? Heb je iets meer adem nodig? Of 
ben je op zoek naar een vollere bedekking? 
Uiteindelijk moet je er zeker van zijn dat het 
materiaal ook duurzaam is. Dit zijn tenslotte 
kledingstukken die je vaak zult wassen, dus 
zorg ervoor dat het materiaal bestand is tegen 
de droogtrommel. Tenzij je net als Justin Bie-
ber je ondergoed na één enkele keer dragen 
al weggooit.
Naadloos ondergoed betekent dat het hele kle-
dingstuk uit slechts één lap stof bestaat in plaats 
van uit meerdere aan elkaar genaaide stukken. 
Ze zijn verkrijgbaar in fantastische kleuren en 
verschillende maten. Een allround stretch zorgt 
niet alleen voor een geweldige pasvorm, maar 
heeft ook geen stiksels bij de naden die tegen 

je huid kunnen schuren en irritatie veroorzaken. 
Het ondergoed mag niet verschuiven, glijden, 
draaien of zich onthullen als je eenmaal begint 
te bewegen en zweten. Geen nood, naadloze 
modellen blijven volledig glad onder je kleding 
en een katoenen kruisje zorgt voor nog meer 
comfort.
Hand in hand met materiaal loopt de stijl. Het 
ondergoed moet naadloos onder outfits pas-
sen. Als je altijd in nauwsluitende jurken glijdt, 
kan je een kanten string overwegen met een 
middelhoge of lage taille of een stijl met hoge 
taille die alles gladstrijkt. Kant blijft nog steeds 
de favoriet van veel vrouwen. Ze zijn er in elke 
kleur, fel of pasteltinten. Als je gewoon op zoek 
bent naar iets om tijdens het weekend in te 
loungen, overweeg dan misschien een zachte 
jongensshort. 

LINGERIE OVER JE KLEDIJ
Lingerie maken die steeds nieuw en interessant 
is, dat is een uitdaging. Vooral als het een be-
langrijke functie moet vervullen. Dit seizoen zijn 
er spannende nieuwe ontwikkelingen die ge-
makkelijk vertaald kunnen worden naar lingerie. 
Het zijn kledingstukken die eigenlijk bedoeld 
zijn als onderrok, maar die nu ook als op zich-
zelf staand item worden gedragen. Je lingerie 
mag dus gezien worden, met een flinke dosis 
lef draag je een bralette-top over je T-shirt en 
draag je je beha subtiel onder een doorschij-
nende blouse. Beha’s, korsetten en jarretels 
óver je kleding dragen, is een nieuwe trend. Of 

we dit echt op die manier gaan dragen, dat is 
nog maar de vraag. De norm voor ‘normaal’ 
verschuift steeds, dus wie weet komen er bin-
nenkort wel beha’s over T-shirts voorbij. 
De afgelopen jaren is de manier waarop we 
ons kleden veranderd. Een belangrijke factor 
voor ons is comfort en gemak. Alles draait om 
draagcomfort en functionaliteit, niet alleen bij 
lingerie maar de laatste jaren zagen we ook 
een sterke toename in de verkoop van nacht-
kleding en loungewear. Outfits die gemakkelijk 
van dag naar nacht kunnen wisselen, is altijd 
een belangrijk idee geweest, maar een recen-
ter concept is om onze outfits van lounge naar 
out of the house chic te brengen. Comfortabe-
le cropped bralettes gecombineerd met grote 
vesten voor een loungewear-outfit of gecombi-
neerd met maatwerk om een   chique draai aan 
de lounge-look te geven. Dit is een perfecte 
trend voor dit moment, waarbij iedereen wordt 
gevraagd thuis te blijven, tenzij vertrekken ab-
soluut noodzakelijk is.
De duurzaamheidstrend is altijd gezien als 
beige, ton-sur-ton stoffen die functionaliteit en 
comfort bieden. Deze nieuwe look versterkt 
deze trend, om het eleganter en verfijnder te 
maken. De beha’s zijn gemaakt van gebreide 
stoffen en hebben een gladde afwerking. De 
stoffen zijn luxueus en tegelijkertijd minimalis-
tisch. Aan de andere kant van de schaal, in 
volledig contrast met de loungewear-trend, 
zien we één van de meest consistente trends 
van het hele seizoen: glamrock-esthetiek. Bij 
deze look draait het allemaal om lingerie-ge-

LINGERIE
ONDERGOED VOOR MEERDERE GELEGENHEDEN
O ndergoed ,  je  draagt het  elke dag.  Je  zult  er  geen seconde bij  nadenken al s  het  comfortabel  zit ,  maar anders kan het  je  de hele dag 
ener veren .  G elukkig zi jn er  tegenwoordig tal  van opties die zowel  comfortabel  al s  speel s  zi jn ,  want dat zi jn toch de minimumverei s-
ten ,  niet? D e dagen van een one si z e f its  al l-benadering zi jn al  lang voorbij .  Vandaag heb je  tal  van sti j len ,  modellen ,  patronen en 
maten om je z el fverz ekerd en goed te voelen vanaf het  moment dat je  je  begint  aan te kleden .

MODE
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inspireerde ontwerpen die in de slaapkamer 
kunnen worden gedragen en ook voor een 
glamoureus avondje uit in de stad. De over-
eenkomst tussen deze twee belangrijkste 
trends is dat ze voor meerdere doeleinden 
zijn gemaakt. In deze tijd zijn we vrij om linge-
riestijlen te dragen buiten de privacy van ons 
eigen huis. Je zou kunnen stellen dat deze 
veelzijdige manier van kleden erg duurzaam 
is omdat de kledingstukken op verschillende 
manieren gebruikt worden. Multifunctionaliteit 
ten top. 
Deze look is buitengewoon verleidelijk en knip-
oogt opnieuw naar de trend van ondergoed 
als bovenkleding. Oude korsetten worden op 
een eigentijdse manier vernieuwd. Het korset 
is een duidelijk basiskledingstuk voor onder-
goed als bovenkledingtrend. Korsetten zijn ge-
laagd over andere stukken, waardoor dit een 
gemakkelijke trend is. Combineer een korset 
over een T-shirt met een jeans voor een alle-
daagse chique outfit.
De bustier staat voor kracht en vrouwelijkheid. 
De vorm is eenvoudig gehouden, met de na-
druk op de buste. Het lichaam van de bustier is 

verlengd tot een topstijl, zodat deze kan worden 
gelaagd voor een verscheidenheid aan moge-
lijkheden. Je combineert hem met op maat ge-
maakte broeken en rokken of je verwerkt hem 
in een jurk om een extreem slanke en verfijnde 
esthetiek te geven. Deze bustiers zijn meestal 
gemaakt van zijde satijn. De look blijft sober 

waardoor de bustier centraal staat.
Vermoedelijk geeft het dragen van ondergoed 
boven je kleding je op een heel coole manier 
een bepaald soort zelfvertrouwen. Proberen 
maar!

Tekst: Lidi Van Gool

“LINGERIE OVER JE KLEDING, 
HET IS EEN NIEUWE TREND. 
MAAR OF WE DIT ECHT OP 

DIE MANIER GAAN DRAGEN, 
DAT IS NOG MAAR 

DE VRAAG.”

RETIESEBAAN 15 - KASTERLEE / WWW.CORNERKASTERLEE.BE

EXTRA OPEN: MAANDAG 21 DEC VAN 13.30U - 18U

Onze
beste wensen 

voor  2021!
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Bert en Kim ontvangen ons met de glimlach, 
weliswaar verstopt achter het masker. Ons? 
Klopt. Voor deze gelegenheid neem ik mijn man 
mee. Een infraroodsauna in huis halen is een 
investering. Die beslissing neem je niet alleen.

GEZONDHEIDSVOORDELEN
Wijzelf en ook veel mensen in onze omgeving 
associëren een sauna-ervaring vooral met ge-
nieten en ontspannen. Een beetje me-time, in 
ons geval een keertje op stap zonder de kinde-
ren. Over de heilzame werking van de Sunlighten 
infraroodsauna kunnen we nog wel wat leren. 
Kim vertelt ons dat de warmte een belangrijke 
rol speelt. “Er zijn heel wat aanwijzingen dat een 
tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur 
onze gezondheid ten goede komt. Denk aan 
koorts, dat is ook een natuurlijk reactie van ons 
lichaam. Bacteriën en virussen houden name-
lijk niet van warmte.” Bert legt ons uit dat de 
Sunlighten Solocarbon verwarmingselementen 
bijzonder doeltreffend zijn. Alle cabines bevat-
ten de nodige elementen zodat zowel de lange, 

middellange als korte golven op hun optimale 
golflengte uitgezonden worden. “Dat maakt 
hen uniek binnen deze markt. Gezondheids-
voordelen zoals het verlagen van de bloeddruk, 
gewichtsverlies, pijnverlichting, ontgiften en na-
tuurlijk ook ontspanning kunnen hiermee wor-
den gerealiseerd.” We kunnen niet wachten om 
zelf de proef op de som te nemen. 

WARMTE, GEEN HITTE
In de toonzaal van de zaak kan je de verschil-
lende modellen bekijken en vergelijken. Ver-
schillende formaten en afwerking, voor ieder 
wat wils. Bert en Kim vertellen er met veel liefde 
over. Vandaag worden we echter ontvangen in 
de testruimte, waar de mPulse infraroodsauna 
op ons staat te wachten. Op het touchscreen in 
de cabine kunnen we kiezen uit de verschillen-
de programma’s: pijnbestrijding, ontspanning, 
ontgiften, gewichtsverlies,… Met elk program-
ma kunnen we de heilzame werking van infra-
rood ervaren. We hebben beiden te kampen 
met stramme nek- en schouderspieren en kie-
zen dus voor het pijnbestrijdingsprogramma. 
Van bij de start van het programma kunnen we 
meteen de aangename warmte van de infra-
rood op onze huid en spieren voelen. Warmte is 

hier het juiste woord, want echt heet wordt het 
niet. Van een 20 graden bij de start naar 45 gra-
den tegen het einde van het programma. Het 
is net de hitte waar mijn man altijd tegenop ziet 
tijdens een sauna-ervaring. Hij is dan ook aan-
genaam verrast, want het was niet drukkend of 
benauwd. Eerder vergelijkbaar met de zonne-
stralen op een zomerse dag. Hetgeen tijdens 
deze grauwe herfstdag trouwens heerlijk was.

EEN MAN MET EEN MISSIE
We hebben genoten van dit heerlijk ontspannen-
de ‘zen-moment’ en praten — en dromen — nog 
wat na onderweg naar huis. Onze spieren voelen 
soepel aan en de pijn in nek en schouders is er 
niet meer. Niet alleen onze eigen ervaring, maar 
ook heel wat getuigenissen van klanten van Bert 
en Kim hebben ons overtuigd. Zo hielpen ze heel 
wat mensen met chronische pijnklachten, huid-
problemen, hoge bloeddruk,… Ook Bert zelf heeft 
trouwens, na jaren van rugklachten en pijnlijke om-
zwervingen, de heilzame werking van Sunlighten 
infrarood ontdekt. Het heeft zijn leven zo drastisch 
veranderd dat hij de missie van Sunlighten nu zelf 
mee uitdraagt met zijn bedrijf. Niet alleen om ge-
zondheidsklachten aan te pakken, maar ook om 
preventief aan een goede gezondheid te werken. 
Meer dan ooit een prioriteit in ons leven, toch?

Tekst: Iris Geenen

Nagelsberg 32 - 2490 Balen
Tel. +32 (0)496 55 05 19 
info@sunlightenkempen.be 
www.sunlightenkempen.be
Toonzaal geopend op afspraak

INFRAROOD ALS BOOST VOOR JE IMMUNITEIT
B ALEN – In dez e moeili jke periode wordt er  stri jd gevoerd ,  op heel  veel  fronten .  En werkeli jk iedereen kan z’n steentje  – groot of  klein 
– hieraan bijdragen .  ‘11 mil joen Belgen ,  1 team .’  In eerste in stantie door de maatregelen te  volgen ,  maar even z eer door gewoon heel 
goed voor jez elf  te  zorgen .  Een goede gezondheid en een sterk immuun systeem zijn on z e krachtigste wapen s.  D at mee helpen ver we-
z enli jken ,  laat dat nu net  hét  doel  zi jn van Sunlighten .  Wij  spreken af  bi j  Kim en Bert  van Sunlighten Kempen .

“WARMTE IS HIER HET 
JUISTE WOORD, WANT ECHT 

HEET WORDT HET NIET. 
VAN EEN 20 GRADEN BIJ DE 

START NAAR 45 GRADEN 
TEGEN HET EINDE VAN HET 

PROGRAMMA. HEERLIJK!”

GOED IN JE VEL

Kempen
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VOLG ONS SAMEN 
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MAAK VAN JE HUIS 
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Journaliste Suzanne trekt naar een Kem-
pens gehucht en laat zich gidsen door een 
bekende inwoner. Want in een kleine ge-
meenschap ontstaan er soms grootse din-
gen. Deze maand: Balen-Schoorheide

Wat nu de Grote Steenweg is, zoals inwoners van 
Schoorheide zeggen, daar lag in de 16de eeuw 
een karrenspoor met enig belang. “Dat spoor 
leidde naar Duitsland en in Schoorheide lag de 
grens met het Prinsbisdom Luik”, begint Richard. 
“Er was een enorm douanekantoor gevestigd 
waar op alle goederen die uit Duitsland kwa-
men accijnzen moesten worden betaald. Langs 
weerszijden was er echter weinig meer dan dorre 
heide waar schapen op graasden. Halfweg de 
19de eeuw wilde de gemeente Balen de gron-
den verkopen aan boeren en burgers, maar dat 
is slechts gedeeltelijk gelukt. Met de komst van 
de toenmalige minister van Financiën Jules Ma-
lou, kreeg de heide langzaam een ander uitzicht.”

DOMEIN MALOU
“Jules Malou kocht 300 hectare van de gronden 
om er een jachtgebied van te maken. Hij had 
flink wat tegenstand van Baron van der Gracht 
de Rommerswael maar die moest uiteindelijk 
het onderspit delven. Hoewel het domein in de 
volksmond vandaag nog altijd ‘Domein Malou’ 
genoemd wordt, keek de minister er niet veel 
naar om. Pas toen de erfgenamen het gebied 
verkochten aan de verzekeringsmaatschappij 
Antverpia, kwam de grote verandering. Intussen 
was ook het kamp van Beverlo en de garni-
zoenstad Leopoldsburg opgericht, werd er een 
kanaal gegraven en een spoorweg aangelegd. 
Het karrenspoor werd een drukke verbindings-
weg tussen Balen en Leopoldsburg. Antverpia 
bouwde op Domein Malou twintig modelboer-

derijen, compleet met moestuin, boomgaard en 
een lusthof. Om de arme gronden aan te pak-
ken, werd er via de spoorweg stortafval uit de 
steden aangevoerd.” Antverpia, dat een duide-
lijke visie had over dit gebied, bouwde ook een 
kerk en haalde de zusterkes naar hier om in het 
schooltje les te komen geven. Het hele project 
liep op wieltjes tot de jaren tachtig. Toen stopten 
de boeren en was er geen opvolging zodat de 
boerderijen in privéhanden kwamen. Het Maria-
park dat de boeren met godsvrucht hadden ge-
bouwd, verdween onder een sociale woonwijk.”

TUSSEN BALEN 
EN LEOPOLDSBURG
Na enkele verkavelingen in de jaren zestig kwa-
men er op Schoorheide zo’n 130 woningen. 
“We zijn eigenlijk allemaal inwijkelingen”, lacht 
Richard. “Maar we organiseren best wel wat ac-
tiviteiten. Met de buurtwerking houden we elk 
jaar een nieuwjaarsreceptie in ‘de Barak’ om de 
bewoners bij elkaar te brengen. Ook de KWB is 
hier nog actief. Met de sluiting van het school-
tje moesten de kinderen allemaal naar Balen of 
Leopoldsburg. Daardoor zijn de jeugdverenigin-
gen hier doodgebloed. Vandaag zien we wel 
terug een verjonging in de wijk want de eerste 
generatie verkoopt zijn woning en trekt naar 
een appartement of serviceflat in het dorp.” In 

de verre omtrek van Schoorheide is geen en-
kele bakker, beenhouwer of supermarkt te be-
kennen. “We malen er niet om”, zegt Richard, 
“In een oogwenk rijden we met de fiets naar 
het centrum van Balen of Leopoldsburg. Nu de 
steenweg vernieuwd is en een degelijk fietspad 
heeft, is dat zelfs aangenaam. Vroeger stonden 
hier wel dikke eikenbomen, de accidenten met 
te snel rijdende auto’s waren niet te tellen.”

HET TRAUMA 
VAN SCHOORHEIDE
Maar het grootste drama dat Schoorheide 
meemaakte, was op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Op 11 september 1944 werden 
tien burgers geëxecuteerd door de Duitsers. 
“Puur uit frustratie omdat ze voelden dat ze 
door de geallieerden waren ingesloten”, zegt 
Richard. “De mannen werden uit hun huizen 
gehaald, moesten een graf delven en werden 
dan in koelen bloede neergeschoten. Twee van 
hen hebben het overleefd. We herdenken nog 
elk jaar in september dit drama aan het herin-
neringsmonument op het kerkhof van Schoor-
heide. Ook voor de schoolkinderen van Balen 
houden we deze geschiedenis levend. Op de 
herdenking zijn ook telkens nakomelingen van 
de slachtoffers aanwezig, samen met een mili-
taire divisie en de vereniging voor oud-strijders. 
En hoe lang het ook geleden is, het blijft elke 
keer een emotioneel moment.”

Tekst: Suzanne Antonis
Foto’s: Suzanne Antonis en Erfgoedcel Balen

Foto 1: Archiefbeeld van een modelboerderij op de Ma-

lou-site.

Foto 2: Richard Vermeulen in zijn gehucht Schoorheide, 

waar de buurtwerking nog steeds erg actief is.

SCHOORHEIDE: EEN GEHUCHT BOORDEVOL GESCHIEDENIS
B ALEN-SC HO OR HEIDE – Het gehucht S choorheide,  langs de Steenweg op Leopold sburg,  i s  een kleine gemeen schap maar in de 
geschiedeni s zi jn hier wel  grootste dingen gebeurd .  Zonder kerk,  school  of  z el fs  bakker,  hebben de bewoners gelukkig ‘de Barak’  om 
elkaar te  ontmoeten .  “ We verhongeren niet  hoor!”  z egt  Richard Vermeulen (66).  “Een straf fe  buurtwerking houdt on s bi j  elkaar.”

“OP 11 SEPTEMBER 1944 
WERDEN TIEN BURGERS 
GEËXECUTEERD DOOR 

DE DUITSERS.”

HET GEHUCHT

1 2
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Wanneer ik Oscar Beerten contacteer, verblijft 
hij in Helsinki in Finland waar hij een Master in 
Global Music volgt aan Sibelius Acedemy. De 
jonge Kempenaar met Colombiaanse roots blijft, 
na eerdere studies in Zweden en Noorwegen, 
erg gefascineerd door traditionele muziek. Afge-
lopen zomer bracht hij met ‘Raske Drenge’ zijn 
debuutalbum uit. Ondertussen toert hij door ver-
schillende landen, waaronder ook België. Voor 
zijn studies hoopt hij nog naar de Toeareg in 
Noord-Afrika te kunnen reizen. Want de Noorse 
folkmuziek en Afrikaanse ritmes hebben meer 
gelijkenissen dan we in eerste instantie zouden 
verwachten.

Leg me dat eens uit, Oscar. Wat is precies 
de link tussen Scandinavië en Noord-Afrika?
Oscar Beerten: “Wel, momenteel studeer ik in 
Helsinki waar ik bezig ben aan mijn Master in 
wereldmuziek. Een onderdeel van deze studie 
is een Field Trip of Research Trip naar een ge-
bied of land naar keuze om je daar verder te 
verdiepen in hun muziek. Mijn keuze is gevallen 
op de muziek van de Toeareg. Dat is een no-

madenvolk die leven in delen van Algerije, Mali, 
Niger en Burkina Faso. Graag wil ik hun muziek 
combineren met Noorse folk. Voor buitenstaan-
ders is dat misschien een vreemde combinatie 
maar toch zijn er veel gelijkenissen. Het heeft te 
maken met groove, intensiteit, ritme en de aan-
stekelijke muzikale drive die ze allebei hebben. 
Ook de omgeving speelt een grote rol bij de 
intensiteit en speelstijl van traditionele muziek.” 

Je hebt Colombiaanse roots, je bent opge-
gegroeid in de Kempen, je studeert in Scan-
dinavië en je lonkt naar Noord-Afrika. Dat 
mogen we gerust een globetrotter noemen.
“Waarschijnlijk wel. Maar toch voelt het zo niet 
echt. Voor mij is dat gewoon een opeenvolging 
van logische stappen op zoek naar mijn muzi-
kale identiteit. Ik ben altijd geïnteresseerd ge-
weest in andere culturen en muziek. Onbewust 
ga je dat combineren en ga je steeds verder 
op zoek. In die zoektocht kruis ik uiteraard ook 
regelmatig het pad van gelijkgezinden die aan 
diezelfde zoektocht bezig zijn. Dat werkt zeer 
inspirerend en motiverend.”

Je startte je muzikale studies met een 
Jazzopleiding in Turnhout. Geen voor de 
hand liggende keuze maar toch ook geen 
typische traditionele muziek.
“Klopt. Maar in feite is het aanbod in België op 
dat vlak erg beperkt. Naar mijn gevoel kwam 
jazz dus het dichtste in de buurt. En ik heb daar 
zeker geen spijt van. Ik had de mogelijkheid mij 
meer te verdiepen in muziek, en specifiek in de 
viool. Zelf speel ik nog maar viool vanaf mijn 
veertiende. Daarvoor speelde ik enkel gitaar. Ik 
had dus nog een hele ontdekkingstocht af te 
leggen. Ik had zeer veel geluk met mijn eerste 
vioolleerkracht, Andries Baele uit Diest. Hij liet 
mij kennismaken met improvisatie, relevante 
viooltechnieken en een repertoire voor zowel 
folk als jazz. Daarnaast schreef mijn vader mij 
op mijn zestiende in voor het internationale mu-
ziekkamp Ethno, in Oostende. Daar komen jon-
ge muzikanten van over de hele wereld samen 
om mekaars traditionele muziek aan te leren. 
Het was een openbaring voor mij. Ik leerde er 
Noren en Zweden kennen en kwam er zo achter 
dat je folk- en wereldmuziek wel kan studeren in 
Scandinavië. De keuze was snel gemaakt.”

En van die keuze heb je nog geen spijt ge-
had, neem ik aan.
“Nog geen seconde. Ik vertrok naar de Academy 
of Music in Malmö en was vanaf dag één geïnspi-
reerd. Door de muziek en dans maar ook door de 
taal en de plaatselijke gebruiken. Bovendien had 
ik daar een zeer gemotiveerde Zweedse vioolleer-
kracht, Mats Edén. Hij was voor mij echt wel een 
vertegenwoordiger van de traditionele muziek. 
Langs die weg leerde ik ook de hardangerviool 
kennen. Het lijkt op een gewone viool maar ei-
genlijk is het een heel ander instrument met ande-
re snaren, grotere klankgaten, dus ook een heel 
andere klank. Maar typisch voor deze violen is dat 
ze ook gedecoreerd zijn. Ik vind dat fantastisch.”

Ondertussen begon ook Raske Drenge 
vorm te krijgen. Vertel daar eens iets over.
“Raske Drenge is een muzikaal project, samen 
met Ragnar Finsson uit de Faeröer Eilanden. 
Ragnar studeerde ook in Malmö en is gitarist 
en zanger. We voelden meteen dat er een muzi-
kale klik was en gingen samen verder op zoek. 
Het feit dat hij van de Faeröer Eilanden komt, 
trok me zeker aan. Wat weten we eigenlijk 
over die eilandengroep? Niet zoveel, wel? Het 

OSCAR BEERTEN
“MIJN VIOOL BRENGT MIJ DICHTER BIJ DE MENSEN”
HELSINKI/HER EN TALS – Toen Oscar Beerten (23) uit  Herental s  nog ja zz studeerde aan het  Heilig  Graf  In stituut in Turnhout wi st 
hi j  al  dat dit  geen mu zikaal eind station zou worden .  Met een grote interesse in andere culturen wou Oscar zich meer en meer ver -
diepen in traditionele en etni sche mu ziek.  Hij  trok op jonge leefti jd ,  samen met zi jn viool ,  naar S candinavië waar hij  met Ragnar 
Fin sson uit  de Faeröer Eilanden een spitsbroeder vond en ‘Ra ske D renge’  oprichtte.  “ In de Kempen zouden z e dat vertalen al s  ‘D e 
Sjarel s’” ,  lacht de virtuoos.

“DE FAERÖER EILANDEN 
HEBBEN EEN ZEER 

SPECIFIEKE OMGEVING MET 
EEN ERG RUIG LANDSCHAP. 

ALS KADER PAST DAT 
PERFECT BIJ ONZE MUZIEK.”

MUZIEK
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MUZIEK

is een zeer specifieke omgeving met een erg 
ruig landschap. Als kader past dat ook perfect 
bij onze muziek. In 2018 begonnen we dan op 
te treden, in Denemarken, Zweden, Estland, de 
Faeröer maar ook in België. Afgelopen zomer 
is ons debuutalbum uitgekomen. Normaal zou 
dat gepaard gegaan zijn met een Release Tour 
in onder andere België. Maar corona heeft er 
anders over beslist. Helaas.”

Hoe vertaal ik ‘Raske Drenge’ eigenlijk?
“Het laat zich niet zo eenvoudig vertalen. Raske 
Drenge is eigenlijk een oude term die vroeger 
wel eens werd gebruikt in ballades uit de Fae-
röer. Veelal gingen die over vissers die uitvaren 
en bijvoorbeeld op walvissenjacht gaan. In de 
tijd leefden de inwoners enkel en alleen van vis-
vangst. Het landschap van de eilandengroep 
leent zich niet voor traditionele veeteelt of het 
kweken van fruit en groenten. De term komt 
uit de ballade ‘Grindavísan’. Je zou het kunnen 
omschrijven als frisse, hardwerkende jonge ke-
rels. Als ik het in één woord moet vertalen kom 
ik het dichtste bij De Sjarels.” (lacht)

Je studeerde in Zweden, Noorwegen en nu 
in Finland. Begrijp je al iets van de taal? 
Want voor ons is dat toch altijd, excuseer 
voor de uitdrukking, een beetje Chinees.
“Na twee jaar avondschool Zweeds had ik een 
goeie basis om mijn plan te trekken in Zweden. 
Door kameraden uit Denemarken was vooral 
Deens de taal die gesproken werd. In Noorwegen 
werd Deens dan ook een meer relevante taal voor 
mij. Noors en Deens liggen zéér dicht bij elkaar. 
Momenteel spreek ik tamelijk vlot Deens en kan 
ik met deze taal zowel in Zweden, Noorwegen en 
de Faeröer mijn plan trekken. Ook met Ragnar 

spreek ik meestal Deens. Finland is een ander 
verhaal. Gelukkig heb ik de muziek. Het klinkt 
misschien cliché maar via mijn instrumenten kom 
ik wel dichter bij de mensen en de cultuur. En dat 
voelt prettig. Momenteel tracht ik mij de jouhikko 
eigen te maken. Dit is een typisch Fins instrument 
met twee of drie snaren. Voor mij is dit een manier 
om de lokale cultuur te leren kennen.”

Hoe bevalt het Scandinavische sociale le-
ven je in het algemeen?
“Goh, ik denk niet dat er zoiets bestaat als een 
Scandinavisch sociaal leven. Je kan dat niet on-
der één noemer vangen. Ik woon en studeer nu 
ongeveer vijf jaar in Scandinavië en de verschil-
lende landen en steden hebben allen hun pro’s 
en contra’s. Malmö bijvoorbeeld is vlak en erg in-
dustrieel. Het strookt helemaal niet met het beeld 
dat wij van Zweden hebben. Rauland in Noorwe-
gen is het andere uiterste. Het ligt hooggelegen 
in het westen van de regio Telemark en daar vind 
je enkel natuur met meren, bergen en bossen. 
Helsinki is dan weer een mix van de twee. Het is 
een hoofdstad met alle kenmerken daarvan maar 
de natuur is heel dichtbij. Het grootste verschil 
met België, vind ik, is dat alles in het noorden hier 
een systeem heeft. Het is of wit of zwart met heel 
weinig grijze zone. De uitdrukking ‘Het is goed 
voor één keer’ kennen ze hier niet.” (lacht)

Wat mag ik je voor het nieuwe jaar allemaal 
toewensen?
“Ik zou al heel blij zijn als ik kan en mag blijven 
componeren en optreden. Ik wil me nog meer 
verdiepen in andere muziekstijlen en trachten 
dit allemaal te combineren. Maar we zien wel 
wat er ons pad kruist. Met Raske Drenge heb-
ben we nu pas onze eerste plaat uit en daar 

kunnen we nog wel even op bouwen. Het zou 
echt prettig zijn als we in Europa meer promotie 
konden voeren. Maar ik vrees dat het pas voor 
na het corona-tijdperk zal zijn.”

Heel veel succes, of zoals ze in Finland 
zeggen: “Onnea!”

Tekst: Peter Meulemans
Foto’s: Jon Antonsson en Ditte Mathilda Joensen

Foto1: Zijn muziek brengt Oscar de wereld rond. ©Jon 

Antonsson 

Foto 2: ‘Raske Drenge’: Oscar, samen met Ragnar Fins-

son. ©Ditte Mathilda Joensen (veingir)
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Welkom (t)huis!

HEILIGE GEESTSTRAAT – GEEL 
Uitzonderlijk NIEUWBOUW moderne appartementen, met 
terras en kelder in centrum Geel te koop! Prijzen, plannen 
en lastenboek te bekomen op kantoor.

SINT-ANTONIUSSTRAAT – GEEL 
Instapklare villa met mogelijke praktijkruimte , 4/5 slaapkam-
ers, tuin met terras, apart garagegebouw met tuinberging op 
1.252m². Prijs en meer info te bekomen op kantoor. 

HOEK – BOOM 
Moderne bedrijfsunits (vanaf 380m²) gelegen op industri-
eterrein Hoek 76, in nabijheid van as Brussel-Antwerpen. 
Prijzen, plannen en lastenboek te bekomen op kantoor. 

MOLSEWEG – GEEL
Project op invalsweg naar Geel centrum, ring Geel-Mol, op 
2ha58a29ca, gelegen hoek Molseweg/Laar. RUP Garage 
Van Houdt Kempen van toepassing dd 6/11/2006. Prijs en 
meer info te bekomen op kantoor.

Krian vastgoed is een juridisch onderlegde makelaar met reeds 15 jaar ervaring in de notariële- en 
vastgoedsector. Wij garanderen uw zaken adequaat, vertrouwelijk en gefundeerd te behartigen, zodat 
u een duidelijke en snelle dienstverlening verkrijgt. Dit tegen transparante en vooraf besproken tarieven. 
Onze manier van werken baseert zich op een gemoedelijke en vertrouwelijke basis. 

Wij streven naar een gepersonaliseerde aanpak per project, waarbij elk onroerend goed een unieke 
dossieropbouw krijgt en een aangepast promotie/publiciteitspakket, en dit voor de verkoop en/of ver-
huur van uw vastgoed. 

Dit alles willen wij u, indien nodig, persoonlijk komen toelichten in een verkennend en vrijblijvend gesprek.

Gasthuisstraat 98/1   -   2440 Geel | 0032 (0) 14/59 26 06 | info@krian.be | www.krian.be

De beste  wensen   vanwege  het  Krian  team, 

 een  gelukkig  en  gezond  2021  voor  u  en  uw  gezin! 

GRATIS

SCHATTING
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Ratten vormen een aanzienlijk gezondheidsrisi-
co voor mens en dier, ze kunnen ziekten over 
brengen zoals salmonella, de ziekte van Weil, 
E-coli en TBC.

Ratten zijn bovendien dragers van vlooien, 
mijten en teken en kunnen acute allergische 
reacties veroorzaken. Ook in de tuin of ande-
re locaties buiten vormen de dieren een hoog 
risico, in het bijzonder waar kinderen of huis-
dieren komen. Het is dan ook belangrijk om 
ratten in de tuin te bestrijden zodat er minder 
gevaar is dat ze het huis proberen binnen te 
komen.

GEEN TIJD TE VERLIEZEN
Want ratten die je huis zijn binnengekomen 
vormen een bijzonder ernstig probleem. 
Daarom moet elk rattenprobleem in huis 
onmiddellijk aangepakt worden. JG Onge-
diertebeheer verzorgt zowel rattenbestrijding 
voor bedrijven, gemeenten als voor particu-
lieren.

DOELGERICHT
De service van JG Ongediertebeheer is 
snel en doeltreffend en biedt het hoogste 
niveau aan veiligheid. Een zeer doelgerichte 
aanpak voor elk rattenprobleem. Daarnaast 
krijg je bijkomend advies over hoe je jouw 
bedrijf of huis in de toekomst rattenvrij kunt 
houden.

MEER INFO

Boshoek 12
2480 Dessel
Tel. +32 (0)14 73 01 06
info@JGongediertebeheer.be
www.jgongediertebeheer.be

BEL / MAIL
VOOR EEN AFSPRAAK 

OF ADVIES NAAR:

014 73 01 06
info@jgongediertebeheer

JGONGEDIERTEBEHEER
RATTEN: EEN PROBLEEM OM ONMIDDELLIJK AAN TE PAKKEN!
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Baarle-Hertog
Evenakker

woningenen vanaf 267.841 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Rijkevorsel
Zoggebeek

woningen vanaf 312.429 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Mol
Park de Broqueville
app vanaf 188.900 €

Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Vosselaar
Nieuwe Nijver

woningen vanaf 318.079 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Tielen
Flor Baron Peeters

woningen vanaf 310.986 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Hoogstraten
Kasteeldreef

app vanaf 251 307 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Geel
Huttenstraat

woningen vanaf 273.731 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Mol
Park de Broqueville

woningen vanaf 247.849 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Rik De Keyser

Merksplassesteenweg 18

2310 Rijkevorsel

www.RDK.be

info@rdk.be

info: 03/340 29 10

Nieuwbouwprojecten
Volledige afwerking inclusief tuinaanleg

bezoek een OPEN HUIS : zie www.rdk.be voor openingsuren en locaties

Poppel
Krommendijk

woningen vanaf 342.064 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Ravels
Onze-Lieve-Vrouwstraat
woningen vanaf 264.766 €

Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Merksplas
Van Dijck

commerciele ruimtes
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Arendonk
Pleisterbeemd

woningen vanaf 288.257 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Voortkapel
Voortmolen

woningen vanaf 275.850 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Vosselaar
Heieinde

woningen vanaf 298.602 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Baarle-Hertog
Evenakker

woningen vanaf 242.592 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Minderhout
Korenstraat

woningen vanaf 325.282 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Rik De Keyser
Merksplassesteenweg 18
2310 Rijkevorsel

www.RDK.be
info@rdk.be

info: 03/340 29 10

Nieuwbouwprojecten
Volledige afwerking inclusief tuinaanleg
bezoek een OPEN HUIS : zie www.rdk.be voor openingsuren en locaties

Provinciebaan 60 • B-2470 Retie • tel.: +32 (0)14 67 12 72

www.damsencompany.com
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Wij zijn weer helemaal terug 

om samen met u het beste uit te zoeken.
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om samen met u het beste uit te zoeken.
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Jerkbaits, sliders, plugs, poppers, spinners, twit-
chbaits… Vrees niet, hier worden geen tover-
formules uitgesproken. Dit zijn allemaal termen 
die komen uit het kunstaasvissen. Methodes en 
hulpmiddelen om snoek, baars, snoekbaars, 
meervallen en andere roofbleien kortstondig op 
de oever te krijgen. Heel veel termen komen bin-
nengewaaid vanuit Amerika, hét mekka voor de 
kunstaasvisser en dus ook voor de producenten 
van de aasjes. Ferre studeert aan het Molse Ro-
zenberginstituut, in de afdeling sport. Want spor-
tief is hij ook, in virusvrije periodes begeeft hij zich 
maar wat graag drie keer per week op de tatami. 
Maar als hij kan gaan vissen, liefst met zelfge-
maakte kunstaasjes, bloeit hij helemaal open. En 
reken maar dat megagrote snoeken wat gretig 
hun imposante gebit rond de zelfgebouwde ju-
weeltjes van Ferre klemmen.

Je bent opgegroeid te midden van vogels 
die wereldkampioenschappen winnen. En 
dan kom je bij de hengelsport terecht. Hoe 
is dat in zijn werk gegaan?
Ferre Van Hout: “Mijn oom Jurgen was een test-

visser voor een groot kunstaasmerk. Hij mocht 
nieuwe aasjes uitproberen en er dan zijn bevin-
dingen over doorspelen. Ik zal zowat tien jaar 
geweest zijn toen hij me mee uit vissen nam. Dat 
viel mee en ik mocht met hem mee naar de hen-
gelsportbeurs in Utrecht. Daar heb ik echt grote 
ogen getrokken, wat je daar allemaal zag… Als 
klein manneke viel ik daar aan elke stand in de 
smaak. Langs alle kanten kreeg ik materiaal toe-
gestopt. Op een van de standen mocht ik zelf 
een kunstaasje uit zacht plastic maken. Dat vond 
ik niet zo leuk. Al snel was ik bezig om zelf spin-
ners te maken, gevolgd door plugs en toen ben 
ik met jerkbaits begonnen.”

Plugs en jerkbaits… eet je dat met mes en 
vork?
(glimlacht) “Plugs zijn kunstaasjes met een 
duiklip uit plexiglas, die gaan wiebelend door 
het water. Jerkbaits zijn een formaat groter en 
die moeten op een specifieke manier gevist 
worden. Dan gaan ze heel uitdagend van links 
naar rechts door het water.”

Hoe maak je dat in godsnaam zelf?
“Ik begin met een blokje hout. En met een teke-
ning van het kunstaas dat ik in gedachten heb. 
Die tekening komt op het houten blokje…”

Voor je verder gaat, uit welke boom zaag 
ik mijn blokje?
“Ik heb al vanalles geprobeerd: grenen, meran-
ti,… Momenteel werk ik graag met beuk. Luc, 
onze overbuur, geeft les aan het TISP in Mol en hij 
bezorgt me geregeld overschotjes. Pa zaagt ze in 
hanteerbare blokjes, ik teken mijn ontwerp erop 
en zaag het, eerst primitief, uit. De overschotjes 
gebruikt papa in zijn barbecue. Dan wordt alles 
netjes gevijld en heel zorgvuldig geschuurd tot het 
de vorm heeft die ik voor ogen heb.”

Likje verf en klaar is kees?
“In de verste verte niet. Er zijn wel meer mensen 
die dit zelf maken, maar de kennis wordt echt met 
mondjesmaat gedeeld. Het wordt moeilijk als je 
het geheel moet gaan uitloden opdat het perfect 
in het water hangt. Daarvoor boor ik gaatjes in 
het ontwerp. Die moeten onder de middellijn van 
de vis, de zijdestreep, blijven. Dan smelt ik rest-
jes lood, een dakwerker in de familie is handig. 
Dat lood giet ik in de gaatjes en controleer dan 
of het aasje zich gedraagt zoals ik wil, perfect in 
evenwicht. Alles moet tot in het kleinste detail in 
orde zijn. Ik noteer ook hoeveel lood ik voor een 
bepaald model moet gebruiken. Uiteraard moet 
ik nogal wat weggooien. Ik bouw ook een ratel-
tje in om het geheel nog attractiever te maken. 
Helemaal in het begin schilderde ik alles nog met 
de hand. Nu doe ik het via paintbrush. Daarna 
komt er een laagje speciale vernis op. Het geheel 
komt dan 24 uur te hangen op een draairek dat ik 
samen met papa gemaakt heb, gebaseerd op de 
motor van een discobal. De vernislaag wordt dan 
keihard en perfect egaal. Je mag stellen dat ik 
toch wel een dag of vier werk aan één exemplaar. 
Als ultieme afwerking zet ik mijn initialen ‘FvH’ on-
deraan het kunstaas.”

Ik mag er toch van uitgaan dat je geregeld 
zelf uit vissen gaat?
“Zeker, dan vertrek ik met mijn fietsje richting 
kanaal. En er zijn ‘prostaffers’ die me meene-
men om vanop de boot op groot water te gaan 
vissen. Heel recent heb ik nog een speciale 
hengel cadeau gekregen van mijn familie. Het is 
een handgemaakte, Amerikaanse hengel. Die 
combinatie zal me zeker nog de nodige vissen 
opleveren.”

Tekst: Jef Aerts

Foto 1: Een glunderende Ferre na de vangst van een 

megabaars.

Foto 2 + 3: Enkele voorbeelden van de creaties van Ferre.

FERRE VAN HOUT
MET ZORG EN TOEWIJDING KUNSTAAS MAKEN
MOL — Ferre Van Hout (13) i s  een gepa ssioneerd v i sser en een absolute crack al s  het  gaat om van vormeloz e blokjes hout kun staa s 
te  maken om roofvi ssen even aan de dreg te  haken .  Creativiteit  en innoverend denken gaan bij  hem hand in hand .  Heel  wat toppers 
dragen hem dan ook op handen .

“VAAK WERK IK EEN DAG 
OF VIER AAN ÉÉN 

EXEMPLAAR.”

INTERVIEW

1

2 3



Binnen en buitenschilderwerken, 
decorati eve stuctechnieken 

en kaleien van gevels

Hoge Mauw 630 - 2370 Arendonk
www.marc-janssens.be 
0495 66 03 44

OPENINGSUREN: 
maandag: enkel op afspraak
dinsdag tot vrijdag: 10-12 u. / 14-18 u.
zaterdag: 9-12 u.

bezoek onze showroom met een groot aanbod 
kwaliteitsvolle verf van Boss Paints.

Kies 
voor het betere

schilderwerk

www.lingeriekennis.be

Turnhoutsebaan 36A, 2460 Kasterlee
WIJ  BL I JVEN BERE IKBA AR T I JDENS  DE  WERKEN

1 JARIG BESTAAN
LINGERIE KENNIS 

=
CADEAUTJES VOOR ELKE 
KOPENDE KLANT

WIN SETJE VAN MARIE JO, PRIMA 
DONNA OF EEN CADEAUBON BIJ 
LOKALE HORECA HANDELAAR

Nieuwe 
badmode 
2021

LIKE US ON

EXTRA 
O P E N 
elke zondag 

van 
december 
10 u tot 17 u
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De manier van leven waar we met de nodige 
strubbelingen aan gewend raakten, zullen we 
nog niet meteen achter ons kunnen laten. Maar 
laat dat geen reden zijn om met de komende 
feestdagen onszelf en hen die ons lief zijn een 
fantastische beleving te ontzeggen. Wim Vanac-
ker: “Een verblijf in één van onze Nooz-locaties is 
het ideale cadeau om even uit deze bizarre tijden 
te ontsnappen. 100% privé, met kwaliteitsvolle 
ervaringen in een omgeving die met zorg, en 
gevoel voor schoonheid en comfort, is ingericht. 
Bovendien, ontvang je in de eindejaarperiode bij 
elke cadeaubon die je aankoopt zelf de intussen 
gekende unieke fles Nooz-wijn.”

NIEUWE BELEVINGEN
Tijdens de eerste lockdown, toen Nooz verplicht 
de deuren moest sluiten, bleef het team van Wim 
Vanacker niet bij de pakken zitten. Wim: “Het was 
voor ons het ideale moment om de verschillende 
locaties en paviljoenen een opfrisbeurt te geven 
en technische verbeteringen aan te brengen zo-
als o.a. een extra ventilatiesysteem. Aan enkele 
Nooz-concepten voegden we nieuwe belevin-

gen toe. Zo kan je nu in SkyNooz, waar je ge-
niet van een onuitgegeven uitzicht over de stad 
Antwerpen, een privé showcooking meemaken. 
In ons complex in Grobbendonk legden we een 
secret garden aan. Een privétuin waarin je met je 
Nooz-partner, onzichtbaar voor anderen, kan ge-
nieten van een outdoor privélunch of privédiner, 
volledig weersonafhankelijk. Onze Forest-lodge 
in Grobbendonk heeft een overnachtingsmoge-
lijkheid en biedt de ultieme ontspanning met de 
FloatingBath, een privébioscoop van topkwali-
teit, privé candlelight diner en 100% slaapcom-
fort in je eigen boseilandje van maar liefst 5.000 
m²! Het voorbije jaar was dit voor velen een toe-
vluchtsoord om te ontsnappen van de stress van 
telewerk combineren met kinderopvang en de 
beperkingen in alles wat het leven fijn maakt. Bo-
vendien kan je elk seizoen komen noozen want 
de belevingen zijn zodanig geconcipieerd dat ze 
weersonafhankelijk zijn. In alles wat we doen is 
de natuur onze bondgenoot, van de stilte van de 
Kempense bossen tot een prachtige skyline met 
uitzicht op eindeloos water. Het is een reis die al 
je zintuigen op scherp zet, zonder stoorzenders 
die je afleiden en 100% privé. Voor ons moet ont-

spannen tijdloos zijn want iedere mens heeft een 
ander ritme. Dat respecteren we, vandaag meer 
dan ooit want mensen verdienen het om aan-
dacht te krijgen en verwend te worden. En wie 
aandacht krijgt, creëert ook ruimte om aandacht 
te geven, aan de bubbel of het knuffelcontact 
waarmee hij of zij naar Nooz komt.”

VERRAS EN VERBAAS
IEMAND MET EEN 
ONGEKEND GESCHENK
In deze coronatijden is het meer dan ooit be-
langrijk om de mens eens centraal te zetten. 
En wat is mooier dan iemand 100% aandacht 
en quality time geven? Met bijzondere belevin-
gen in de meest coronaveilige omgeving want 
geheel privé met oneindig veel ruimte en zon-
der externe prikkels? Zoek niet langer en laat 
iemand noozen: 100% genieten met enkel 
aandacht voor elkaar, zonder uurwerk, zonder 
vreemde mensen om je heen… Wim: “Onze 
initiële ideeën over noozen blijken nu het ide-
ale concept om ons unieke aanbod veilig te 

VERRAS IEMAND MET EEN ONGEKENDE BELEVING, 100% CORONAPROOF
NOOZ – EEN BIJZONDER GESCHENK VOOR DE FEESTDAGEN
Grobbendonk — 100% privé,  nooit  wa s dit  meer aan de orde dan in het  voorbije  jaar waar de coronapandemie on s leven heeft  be-
heerst .  We werkten met bubbel s,  knuf felcontacten en social  di stance in de buitenlucht.  Q uality time werd belangrijker,  al  wa s het 
maar om de dagen door te  komen .  In de verschil lende locaties van Nooz in Grobbendonk,  Antwerpen en aan de Belgi sche ku st  komt 
dat allemaal samen . 

PUBLIREPORTAGE



organiseren. Een verblijf bij Nooz is voor 100% 
privé, zonder contact met anderen. Heel wat 
van onze belevingen kunnen in openlucht door-
gaan waar de social distance niet 1,5 maar 50 
tot 80 meter is.” Bovendien is een cadeaubon 
geven ook aandacht schenken. De gelukkige 
ontvangt een geschenk dat helemaal door jou 
werd bedacht, met je persoonlijke wensen en 
ideeën. Nooz is enkel je partner om het cadeau 
te realiseren en stemt alle details met jou af. Dat 
is net de kracht van Nooz, dat er geen stan-
daardpakketten bestaan waarop je moet inte-
kenen en bij elke aanpassing die je doet een ex-
tra factuur krijgt. Heb je een last minute-cadeau 
nodig? Ook dan kan je bij Nooz terecht. Surf 
naar www.nooz.be/schenken en in enkele klik-
ken heb je je Nooz-cadeaubon besteld, betaald 
en verpakt tot een leuk geschenk. En niet on-
belangrijk: het bedrag dat je aan een Nooz-ca-
deaubon besteedt, wordt voor 100% omgezet 
in Nooz-beleving. Helemaal op maat, voor elk 
budget en zonder extra kosten onderweg.

EEN UNIEK GESCHENK 
VOOR IEDEREEN
De passie en gedrevenheid van het Nooz-team 
onder leiding van Wim Vanacker kent geen 
grenzen. Tot ver in het buitenland staat Nooz op 
de kaart en de awards van Trip Advisor, Zoover 
en Traveller’s Choice zijn inmiddels niet meer 
te tellen. Wim: “Dergelijke awards worden niet 
toegekend door één of andere vakjury maar 
door onze gasten die we in de voorbije jaren 
bij Nooz mochten verwelkomen. Voor ons is 
dat de mooiste erkenning en een drijfveer om 

het steeds beter te doen. Of dat in de prachtige 
natuur van de Kempense bossen, Loft aan het 
Water aan het Albertkanaal, SeaNooz aan de 
Belgische kust of de verbluffende privé skyline 
van de SkyNooz penthouse is, op elke loca-
tie streven we naar de beste versie van Nooz. 
Noozen kan voor alle budgetten en is volledig 
op maat. Kies zelf hoelang je wil noozen van 
enkele uurtje tot 1 week. Beslis zelf hoe je wil 
noozen in 1 van onze 5 locaties en laat je volle-
dig op maat verwennen met je eigen lievelings-
kleur, muziek, proeven, enz…”

Nachtegalendreef 40
2280 Grobbendonk
Tel. +32 (0)14 50 20 53

PUBLIREPORTAGE

EXCLUSIEF VOOR 
ONDEROX LEZERS!

Zet de eindejaarsperiode coronaproof, 
maar ook feestelijk in.
Wie in december een Nooz cadeau-
bon aankoopt, ontvang ook zelf een 
geschenk. Naast de verraste blik van 
de ontvanger van je cadeau, krijg jij van 
Nooz een exclusieve fles Nooz-wijn. Een 
aanbod dat geldig is bij elke cadeaubon 
die je bestelt.*

*alle info en voorwaarden 
www.nooz.be/gratis 
www.nooz.be/schenken

HOE WIL JE NOOZEN?

• www.nooz.be noozen langs on-
gekende ervaringen op 1,5 ha luxe, 
bos en natuur 

• www.skynooz.be noozen in je 
exclusieve privé wellness-pen-
thouse met verbluffende Skyline 
op de 21ste verdieping 

• www.luxewellnessovernachting.be 
noozen in de ForestLodge op je 
eigen privé ‘boseiland’ 

• www.seanooz.be noozen in een 
privé wellness-vissershuisje 

• www.loftaanhetwater.be budget-
vriendelijk noozen 

Tip: like, share, tag nooz op Instagram 
met nooz_ongekend_privé_genieten
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ONLINE WEDSTRIJD
Maar kan je nog wel meedoen aan de wedstrij-
den nu de horeca gesloten is? Die vraag krijgen 
we regelmatig voorgeschoteld. Voor hen is er 
goed nieuws: heel wat van de deelnemende 
vertrekpunten bieden namelijk wel afhaalmo-
gelijkheden. Je vindt het allemaal terug op de 
website, bij alle andere info over de tocht. Haal 
jij voor of na je wandeling bij het vertrekpunt iets 
lekkers en consumeer je daarbij voor 5 euro 
of meer, dan krijg je een unieke wedstrijdcode 
mee én een stempel op je spaarkaart. Maan-
delijks wordt een K-doos t.w.v. 25 euro ge-
schonken. Je dingt ook nog steeds mee naar 
de waardebonnen van de vertrekpunten, maar 

die worden dit jaar uitzonderlijk pas uitgereikt 
zodra de deelnemende horecazaken hun deu-
ren terug kunnen openen. 

DE MOOISTE TOCHT
En vallen de tochten eigenlijk in de smaak? 
Wel, iedere tocht is anders. Welke de mooi-
ste is, dat is uiteraard heel subjectief. De ene 
maakt al wat liever zijn schoenen vuil dan de 
andere. Sommige wandelaars houden van 
een bosbad, anderen dan weer van weidse 
vergezichten. En toch zijn er wel een aantal 
tochten die net iets meer positieve reviews 
mochten ontvangen. De abonnees op onze 

nieuwsbrief kregen onlangs al eens een eerste 
tussenstand toegestuurd. Heb jij genoten van 
één van de tochten en vind jij dat die tocht wel 
een plaatsje in de top 10 verdient? Laat dan 
zeker ook een review achter op de website. Je 
kan er ook je leukste wandelfoto’s bij plaatsen. 
Wie ons volgt op Facebook ziet regelmatig 
mooie exemplaren voorbij komen. 

LEKKERSTAPPEN 
CADEAUBON
Heel veel goed nieuws dus. Maar toch kunnen 
we niet anders dan ook wat bedroefd te zijn. 
De deelnemende vertrekpunten kunnen jullie 
niet ontvangen, net nu ze de inkomsten nodig 
hebben. We willen dan ook alle wandelaars nu 
alvast oproepen om na de heropening opnieuw 
bij hen langs te gaan. En wat dacht je ervan om 
je ouders, je nonkel of die goeie vriendin ook 
aan te sporen om hetzelfde te doen? Schenk 
hen een Lekkerstappen K-doos onder de kerst-
boom. Dat is een cadeaubon, voor een bedrag 
naar keuze, waarmee de ontvanger bij heel 
wat vertrekpunten na de wandeltocht zichzelf 
eens lekker culinair kan verwennen. Te koop 
via www.lekkerstappen.be/cadeaubon of bij de 
K-doos verkooppunten. 
Wil jij ook graag op de hoogte blijven van het 
Lekkerstappen Wandelfestival? Volg Lekker-
stappen dan op Facebook en abonneer je op 
de nieuwsbrief via www.lekkerstappen.be.

MEER INFO:
www.lekkerstappen.be
www.k-doos.be

@Lekkerstappen

LEKKERSTAPPEN WANDELFESTIVAL GAAT DIGITAAL
Toen enkele maanden geleden de voorbereidingen van een nieuw Lekkerstappen Wandelfestival  van start  gingen ,  wa s het  al  duideli jk 
dat het  beproefde concept alleen het  dez e w inter niet  zou redden .  Je  wandelavontuur starten en eindigen aan de toog of  aan een ge-
z ellig  tafeltje  in één van de vele horeca zaken zou mi sschien wel  een s een ti jdje niet  kunnen en mogen .  D at we die start-  en aankom st -
plekken zo lang zouden moeten mi ssen ,  hadden we dan weer niet  ver wacht.  O m de vele wandelaars niet  teleur te  stel len worden de 
39 nieuwe wandelroutes dez e winter daarom grati s  online aangeboden .  Met succes,  een groot aantal  wandelaars hebben inmiddel s 
de weg gevonden naar lekkerstappen .be en de routebeschrijv ingen worden naar hartenlu st  gedow nload .

WANDELEN

HOEVEWINKEL

HOEVEWINKEL

HOEVEWINKEL

©
 M

ic
he

l B
lo

ck
x



Veldenstraat 26 - 2470 Retie
Tel. 014 37 09 37 - info@tsv.be

K O M  E E N S  L A N G S  O F  M A A K  E E N  A F S P R A A K

• ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

• SECTIONALE POORTEN

• TECHNISCHE SERVICE 

• MAATWERK 

• POORTEN VERWERKT 
  IN ALUMINIUM GEVELBEKLEDING

www.tsv.be

VOOR NA

WIJ VERVANGEN UW BESTAANDE POORT

TECHNIEKER/MONTEUR GEVRAAGD

www.ademainwijn.be
0478 557 814 | info@ademainwijn.be

FRANSE PARELTJES
NIEUWE WEBSITE ׀ DEGUSTATIES

Net als de voorbije jaren trok A DEMAIN ook deze 
zomer weer naar een wijnstreek in Frankrijk, dit 
keer werd het de Côte Chalonnaise met als be-
stemming het kleine Montagny, dat zijn eigen 
AOP-appellaties heeft. 

Net naast Buxy maar hoger gelegen, met uitzicht 
op de vallei van de Saône, geniet dit wijngebied 
van een microklimaat dat zeer fi jne elegante en 
mineralige Bourgognes oplevert. Minder vet en 
uitgesproken dan de grote kanonnen gelegen 
rond Beaune, maar oh zo sappig en dat amper 
700 km ver van Retie…Je vertrekt om 5u en je 
geniet om 12u van een jambon persillé, escargots 
en cuisses de grenouilles. De lunch op zich recht-
vaardigt de rit.

Enfi n, na de Champagne, Elzas, Loire, Beaujolais 
en noordelijke Bourgogne was dit alweer een vol-
treffer. Zodra Macron zijn land terug laat genieten 
van al dat lekkers zijn we erbij!! 

Hetzelfde kan gezegd worden over…Duitsland. Al 
jaren werkt A DEMAIN met Weingut Zum Anker in 
Neumagen aan de Moezel. De Beerenauslese van 
Kurt Hilmes is onovertrefbaar. Nieuw in het gam-
ma is de Riesling Grauschiefer, een droge fruitige 
Riesling met veel mineraliteit, klaar voor de lente!  

De voorbije periode bracht niet alleen nieuwe wij-
nen, maar ook een nieuwe website. Nood breekt 
wet…het vehikel van weleer wordt in een fris 
kleedje gestoken. En nog steeds ZONDER web-

shop…. Niets onpersoonlijker dan wijn te (laten) 
leveren bij onbekenden…Wijn verdient beter! A 
DEMAIN mikt op contact met de klant, een proe-
vertje, een menu dat besproken wordt. Het motto 
“we zijn open als we thuis zijn“ geldt meer dan 
ooit. Iedereen is welkom met of zonder afspraak. 
Bestellen kan uiteraard ook telefonisch of via mail.

Daarmee komen we bij de degustaties. De len-
tedegustatie was een absolute voltreffer…net na 
de eerste lockdown stond iedereen op scherp 
en werden er 2 dagen lang onder een zalige zo-
merzon 50 wijntjes geproefd. Het decor – de tuin 
tegen het bos – kon niet beter. Daarom doen we 
dit nogmaals in 2021…vermoedelijk ergens in de 
maand mei. Ondertussen is de bodega in de tuin 
te Wenen 30 nog steeds een locatie waar u in klei-
ne groep (6 tot 14 personen) kan genieten van een 
privédegustatie met keuze voor een basispakket 
(10 wijnen voor € 100) of een luxepakket (10 wij-
nen voor € 150), al dan niet vergezeld van hapjes 
naar keuze. Ziet u op tegen de verplaatsing, dan 
komen we bij u thuis voor de degustatie.

Om af te ronden wensen we iedereen een pret-
tige feestperiode met veel aangepaste wijntjes 
en als u twijfelt over de combinatie gerecht – 
wijn….0478 557 814 of info@ademainwijn.be!  
Meilleurs voeux!!       
  
Tom Van den Eynde 
www.ademainwijn.be   
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Vormen wolven een groot gevaar voor al-
paca’s?
Michael Adamczyk: “Onbeschermde alpaca’s 
kunnen zeker aangevallen worden door een 
wolf. Voor hem is er niet veel verschil tussen 
schapen, geiten, lama’s of alpaca’s. Hij her-
kent dat het een makkelijk prooidier is dat zijn 
instinctief vluchtgedrag grotendeels verloren is.”

Jullie riepen dus de hulp in van het Wolf 
Fencing Team. Wat doen zij?
“Zij zijn een non-profitorganisatie van professio-
nelen en vrijwilligers die veehouders ondersteu-
nen. Zij geven advies en helpen met de subsi-
dies die je van de Vlaamse overheid kan krijgen 
voor het aanpassen van je omheiningen.”

Subsidies?
“Veehouders van dieren die in het verleden al 
effectief zijn aangevallen door wolven (schapen, 
geiten, alpaca’s en lama’s, nvdr.) uit de regio’s die 
tot het territorium van de wolf gerekend worden, 
hebben recht op terugbetaling van 80% voor de 
materialen die nodig zijn om hun omheining ‘wolf-
werend’ te maken. Bijna heel Limburg en enke-
le gemeenten uit de Antwerpse Kempen vallen 
hieronder. De wolf is een Europees beschermde 
diersoort en zal niet meer verdwijnen uit België. 
Daarom is het nodig dat wij als veehouders pre-
ventieve maatregelen nemen om schade en con-
flict te vermijden. Omdat de overheid daarin wil 
tegemoetkomen, voorzien zij een gedeeltelijke 
terugbetaling. Maar bij het aanpassen van om-
heiningen komt heel wat kijken… Tijd en kennis 
die niet elke veehouder heeft. Daarom werd het 
WFT in het leven geroepen.”

Hoe maak je een omheining wolfwerend?
“Daarvoor moet je begrijpen hoe wolven tewerk 
gaan. Wat weinig mensen weten is dat een wolf 
niet springt. Dat is geen natuurlijk gedrag. Kan 
de wolf niet door een omheining heen — hij heeft 
maar 20 cm nodig — dan graaft hij er onderdoor, 

soms wel tot een halve meter diep. Dat gebeurde 
in bijna alle gekende schadegevallen. Als laatste 
optie kan de wolf proberen tegen het hek op te 
klauteren. Maar dat gebeurt heel zelden. Als je er 
enkel voor zorgt dat de wolf op draad botst bij het 
graven, kan hij het de volgende dag opnieuw pro-
beren. Door het voorzien van een stroomdraad op 
20 centimeter hoogte, wordt ingezet op het condi-
tioneren van de wolf. Wanneer hij de stroomdraad 
raakt, doet dat pijn. Op die manier gaat hij vee as-
sociëren met pijn en zal hij het een volgende keer 
niet meer proberen. Ter aanvulling wordt vaak op 
120 centimeter hoogte nog een stroomdraad ge-
plaatst voor een wolf die eventueel zou proberen 
over de omheining heen te klauteren. Er zijn ook 
andere mogelijkheden maar de voorkeur gaat uit 
naar deze methode.”

Is dat niet wreed? 
“Dat lijkt zo misschien, maar het dient het dub-
bele doel om zowel de wolf als het vee te be-
schermen. De beste manier om de wolf in Bel-
gië te helpen, is zorgen dat er geen conflict is. 
Door hem te conditioneren, leren we hem dat 
vee geen optie is. Zo kunnen wolven en men-
sen, en hun vee, perfect naast elkaar leven.”

Wolven en mensen die samenleven, is dat 
niet gevaarlijk?
“Wolven waren meer dan 100 jaar uitgestor-
ven in België. Onze kennis over wolven is dus 
vaak gebaseerd op mythes of feiten uit de 
middeleeuwen. Toen werden mensen soms 
aangevallen door wolven, maar dat waren al-

tijd hondsdolle dieren. Intussen is hondsdolheid 
verdwenen uit het grootste deel van Europa en 
hebben we niets meer te vrezen. Jaarlijks kam-
peren duizenden mensen in wolventerritoria, 
zonder problemen. Natuurlijk moet je een wolf 
niet in het nauw gaan drijven of zijn jongen aan-
vallen, maar dat geldt voor iedere diersoort.”

Als ze van het vee moeten afblijven, vin-
den wolven dan wel genoeg voedsel in de 
natuur?
“In onze bossen leven genoeg reeën, everzwij-
nen, knaagdieren,... Lokaal bestaan er zelfs 
over-populaties. Er moet elk jaar op gejaagd 
worden omdat dit schadelijk is voor de natuur.”

Dus eigenlijk helpt de wolf ons ook?
“Ja. Elk goedwerkend ecosysteem bestaat uit 
een voedselpiramide met bovenaan roofdieren, 
daaronder de planteneters en helemaal onder-
aan de planten. Tot voor kort hadden wij hier 
geen grote roofdieren meer. De komst van de 
wolf reguleert dus op een natuurlijke manier de 
herbivorenpopulatie. Er zullen trouwens nooit te 
veel wolven komen. Het zijn territoriale dieren. 
Als een wolf het territorium van een andere wolf 
betreedt, zal hij weggejaagd of gedood worden. 
Onderzoek heeft ook uitgewezen dat hoe meer 
wolven er zijn in een streek, hoe minder jongen 
ze werpen, een zelfregulerend systeem dus.”

Dus voor jullie is de wolf welkom?
“Inderdaad. Door onze alpaca’s te willen be-
schermen, hebben we veel bijgeleerd over de 
wolf. Hij hoort hier thuis. En onze alpaca’s zijn 
veilig, dus we kunnen op beide oren slapen.”

Tekst: Lies Van de Cruys
Foto’s: Lies Van de Cruys en WFTB

Foto 1: Michael, samen met zijn alpaca’s, aan de splinter-

nieuwe ‘wolfwerende’ omheining.

Foto 2: Voor de mens vormt de wolf geen gevaar.

NATUURLIEFHEBBERS BESCHERMEN VEE ÉN WOLF
MOL – Sind s 2018 i s  de wolf  terug in V laanderen .  Mollenaren Michael  Adamcz yk (39) en zi jn v rouw C armen houden alpaca’s  en 
hadden geen zin om het buf fet  te  openen .  Ze l ieten zich bijstaan door het  Wolf  Fencing Team Belgium en bouwden een omheining om 
de alpaca’s  uit  de klauwen te houden van de hongerige wolf .

“DE BESTE MANIER OM DE 
WOLF IN BELGIË TE HELPEN, 

IS ZORGEN DAT ER GEEN 
CONFLICT IS.”

NATUUR

1 2



NIEUW BIJ MASTER MEUBEL: Test nu matrassen bij u thuis

Steenweg op Diest 111 , 2300 Turnhout    +32(0)14/416 113            www.mastermeubel.be             master@mastermeubel.be

De slaapkamer is een plek waar je tot rust komt en heerlijk kan ontspannen. Wij zorgen ervoor dat de 
gekozen materialen dit uitstralen en ook zo aanvoelen. We hebben keuze uit boxsprings, 
slaapsystemen, lattenbodems of zelfs opklapbare bedden, van onder meer Swissflex, Auping, Nox, 
Tempur en meer.

Vraag advies aan onze slaapspecialisten in onze slaapafdeling over de verschillende slaapsystemen en 
het uitgebreid aanbod in matrassen! Kies op onze website een matras welke u wil testen. 
Vraag om meer informatie en advies bij onze slaapspecialisten. Maak vervolgens een afspraak en 
test (corona-proof) thuis de matras naar keuze uit voor twee nachten. 
Lees er meer over op www.mastermeubel.be/test-uw-matras. 
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Dit wordt de laatste aflevering van deze rubriek. Ik 
zal starten met een schuldbekentenis: de naam 
die ik deze rubriek vijf jaar geleden gaf, was een 
slecht idee. Het was een knipoog naar hoe de 
onverdraagzame egoïsten in hun dikke SUV’s, 
of bakkersauto’s vol oud ijzer, naar onze soort 
kijken: clowns in spanbroeken die in hún weg 
rijden. Alsof alleen automobilisten recht hebben 
op die weg, alsof alleen zij belastingen betalen. 
Na ontelbare voorbeelden van verkeersagressie 
te hebben gezien, zie ik er de humor niet meer 
van in. Alleen de tristesse. Wielertoeristen zíjn 
geen terroristen: ze veroorzaken geen files, geen 
zware ongevallen en geen doden. Auto’s doen 
dat wel. Wat niet betekent dat je als fietser niet 
vriendelijk en galant moet zijn. Om het met een 
verkiezingsslogan te zeggen: we hebben baat bij 
minder haat. En dat begint bij ons eigen gedrag.
Maar we zullen het vrolijk houden. Dat rotvirus 
heeft de fietshype een stevige tweede adem ge-
geven. Massa’s mensen hebben het sportieve 
fietsen (her)ontdekt, al was het maar omdat ze 
hun eigen sport tijdelijk niet meer konden doen. 
Je ziet het aan de vele overjaarse Lotto-, Quick-
step- en Decathlon-truitjes die plots weer opdui-
ken. Aan mensen die geen helm dragen. Of in 
korte broek vertrekken, bij temperaturen onder 
de tien graden (tip: er bestaan been- en arm-
stukken). Fietshandelaars kunnen de vraag naar 
nieuw materiaal al sinds de eerste lockdown niet 
meer volgen. Dat is geweldig nieuws, want hoe 
meer fietsers, hoe groter de druk op politici en 
organisaties wordt om veilige fietspaden, fiets-
ostrades en coole routes te voorzien. Die trend 
is in volle gang. Koning auto zal de komende 
jaren terrein moeten prijsgeven. Wie bij die zin 
het schuim al om zijn mond voelt komen, moet 
begrijpen dat de dominantie van Zijne Majesteit 
nog maar een vijftigtal jaar bestaat. In het licht 
van de geschiedenis is dat de duurtijd van een 
stiekeme scheet. De meeste politici beseffen dat 
het een fout was om alles zomaar op die auto af 
te stemmen. Alleen durven sommigen, waaron-

der veel conservatieve Kempense burgemees-
ters, dat nog niet toegeven, omdat ze bang zijn 
van die mondige Vlamingen in hun SUV’s en 
bakkersauto’s.
Diep vanbinnen weet elke mens met een gram 
gezond verstand: die files, die vertragingen, die 
honderden verkeersdoden per jaar, die vervui-
ling, die vreselijke impact op het klimaat, en alle 
onrechtstreekse gevolgen van frequent autorij-
den, zoals stress, burnouts, scheidingen, zwaar-
lijvigheid, airco-hoestjes en oncontroleerbare 
ADHD-aanvallen na een overdosis Peter Van de 
Veire in de wagen, dat is niet meer houdbaar. 
Over tien jaar is Vlaanderen één langgerekte tra-
jectcontrole. De bebouwde kom met een maxi-
mumsnelheid van 30 km/u wordt meer regel dan 
uitzondering. Stadscentra zullen in grote mate 
autovrij worden, waardoor steeds meer mensen 
hun auto overbodig vinden. Het liedje van de ge-
subsidieerde bedrijfswagen is ook bijna uit. Ik lees 
vandaag een grote advertentie in de krant waar-
in chemiebedrijf BASF roept dat het volop kiest 
voor fietsleasing. In de Antwerpse haven legden 
ze voor 1 miljoen euro fietsinfrastructuur aan van 
en naar het bedrijf. Dat is the way to go. Als ik be-
drijfsleider ben, bied ik mijn mensen elektrische 
leasefietsen aan, en minstens twee dagen per 
week thuiswerk, voor de jobs die vanop afstand 
kunnen gebeuren. Zo blijven ze fysiek en mentaal 
gezond en zullen ze gelukkiger, gemotiveerder 
en minder vaak ziek zijn. Bedrijven die na Covid 
nog altijd niet op die kar willen springen, zullen 
de strijd om jong talent verliezen, vanwege 20ste 
eeuws en dus totaal voorbijgestreefd.

TOERTOCHTEN
Maar we zouden het vrolijk houden. Ik heb nog 
een tweede schuldbekentenis: de voorbije vijf jaar 
ben ik, net als veel competitief ingestelde fietsers, 
wel eens in de val van het fanatisme getrapt: te 
veel trainen en focussen op dat ene doel, waar-
door ik soms vergat te genieten en andere facet-
ten in mijn leven te veel naar de zijkant duwde. 
Ik had die verslaving al min of meer overwonnen, 
maar Covid heeft fietsen helemáál terug herleid tot 
zijn essentie: babbelen en lachen met vrienden, 
elkaar af en toe wat uitdagen, de natuur opzuigen 
en je vooral heel vrij en gezond voelen. Een deel 
van de bevolking heeft het mentaal niet makkelijk 
met de coronamaatregelen, maar ik durf wedden 
dat dat percentage bij doorwinterde fietsers lager 
ligt. Wij zijn de gelukkigen die onze hobby kunnen 
blijven uitoefenen. Al vraagt het wel wat creativi-
teit om het fris te houden, nu alle bewegwijzerde 
toertochten en wedstrijden zijn weggevallen. Er 
waren jaren waarin alleen bergvakanties me echt 
100 procent voldoening gaven. De rest was voor-
bereiding: leuk, maar niet het summum. Ik pro-
beer nu van elke rit het summum te maken. Als 
de Alpen niet mogelijk zijn, kan de mijnterril van 
Beringen ook klimplezier bieden. Als de geweldi-
ge single tracks in Lommel, Kasterlee en Luyks-
gestel na vijftien keer gaan vervelen, loont het de 
moeite om eens een Bloso-route te doen in een 
gemeente die nog wat verder ligt. En om thuis 
rond een vuurkorf, een terrasverwarmer en een 
bak bier een leuke après-bike te doen in zeer be-
perkte kring, nu dat op café niet meer mogelijk is.
Ik hoop alleszins dat we dat virus zo snel mo-
gelijk klein krijgen en doe een warme oproep 
aan alle organisatoren van toertochten: vind 
een manier om jullie evenement straks te laten 
doorgaan (als het mag). Doe de inschrijving in 
open lucht. En vraag 10 of 15 euro meer, als 
drank- en eetstanden niet toegelaten zijn. Maar 
geef ons opnieuw een hoogtepunt om naar uit 
te kijken. Na deze lange winter zullen we daar 
harder van genieten dan ooit tevoren.

“IN DEZE LAATSTE 
AFLEVERING WIL IK TWEE 
SCHULDBEKENTENISSEN 
DOEN, EN ÉÉN OPROEP.”

O ver de bez etenheid van de mannen met het  kromme stuur

RAF LIEKENS

DE WIELERTERRORIST

FIETSEN



Zijn de kinderen de deur uit en overweegt u 
kleiner te gaan wonen of is het gewoon tijd voor 
iets nieuws in uw leven?

OVERWEEGT U OM UW HUIS TE VERKOPEN?

Dan wil je er natuurlijk het maximum uithalen: 
een snelle verkoop tegen een correcte prijs! 
Het klinkt eenvoudig, maar dat is het helaas niet 
altijd. Zo komt er heel wat papierwerk bij kijken, 
om nog maar te zwijgen over de kostbare 
tijd die je verliest me het bijhouden van de 
administratie en de bezoeken.

Wie zijn woning liever zonder kopzorgen 
verkoopt, laat zich het best bijstaan door een 
professioneel vastgoedkantoor, Jamar.

Vraag achter uw gratis schatting!

JAMAR VASTGOEDMAKELAARS

info@jamar.immo

KANTOOR KEMPEN

Heesakkers 2

2460 Kasterlee

+32 14 898 889 

KANTOOR ANTWERPEN

Lange Lobroekstraat 67

2060 Antwerpen

+32 468 308 985

www.jamar.immo
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Realisatie: Nadine Van Roy I De Hoprank I 
Berendonk 59b I 2370 Arendonk I Tel. 014 67 27 41

BLOEMSTUK

WERKWIJZE:

• Leg het mos in de schotel.
•  Steek het dennengroen in de oa-

sebol, knip daarvoor kleine takjes af.
• Doe hetzelfde met de safari, plaats 

die stukjes in de andere oasebol. 
• Lijm eventueel de kleine dennen-

appeltjes vast op de bol zelf.
• Schik alles in de schotel en draai 

er de lichtjes doorheen.
• Eindig door de ilex bolletjes er 

voorzichtig over te strooien.
• Tip: als je lichtjes op batterijen 

neemt, hoef je niet in de weer te gaan 
met een lange draad en stekker.

BENODIGDHEDEN: 

• Hoge schaal
• 2 bollen oase (7 cm)
• Lichtjes op ijzerdraad (goud of 

zilver) 100 stuks
• Dennengroen
• Safari of kleine dennenappels bv. 

van de lork
• Grote dennenappel
• Mos
• Tak ilex of veenbessen

In dez e rubriek toont Nadine Van Roy elke maand hoe je  op een eenvoudige manier een prachtig bloem stuk kan maken .  D aarbij  houdt 
z e bi j  haar keu z e van de materialen en bloemen alti jd rekening met de sei zoenen .  Nadine z et  al le  benodigdheden op een ri jt je  en legt 
daarna in enkele eenvoudige stappen uit  hoe je  het  bloem stuk ook bij  jou thui s  makkeli jk kan maken .  Uiteraard i s  er  alti jd ruimte om 
je eigen creativiteit  op het  bloem stuk los te  laten .  Veel  succes en veel  plezier!  

KERST IN EEN SCHAAL
BLOEMSTUK

BOETIEK

DORP 5 - OUD-TURNHOUT - 014 45 26 19

· Xandres
· Hampton Bays
· Rinascimento
· Caroline Biss
· Brax Senso
· Lalotti
· Oui
· Her
· Terre Bleue
· Avalanche
· Leo&Ugo 
· AMaNIA Mo
· ...

VANAF NU
KOPPELVERKOOP

Speciale openingsuren:
· Donderdag 24 december van 10-16 uur
· Zaterdag 26 december van 12-17 uur 
· Donderdag 31 december van 10-16 uur

Andere dagen gelden de normale openingsuren

STAY SAFE 
STAY HEALTHY !

 Fijne feestdagen!



BEZOEK ONZE TOONZAAL OF VRAAG GRATIS ADVIES/OFFERTE
Everdongenlaan 7B, 2300 Turnhout ∙ 014 42 15 03 ∙ info@vadisol.be
O P E N I N G S U R E N  M A - V R I J :  9 U - 1 2 U 3 0  E N  1 3 U 3 0 - 1 7 U  Z A :  1 0 U - 1 5 U

www.vadisol.be

SCREENS • TERRASOVERKAPPINGEN • ROLLUIKEN
ZONWERING • LAMELLENDAKEN • VOUWDAKEN
BINNENZONWERING • GLASWANDEN

swissflex.com

CLICK voor CLICK 
naar uw droombed

Swissflex® CLICK verandert het principe van 
traditionele bedden revolutionair. Selecteer 
eerst de lattenbodem en de matras van uw 

keuze - daarna personaliseert u uw bed geheel 
naar uw smaak. De gekozen bedomranding 
en hoofdbord worden heel eenvoudig op de 
lattenbodem “geklikt”. Zo creëert u uw eigen 

designbed in houtlook of met stoffen bekleding; 
de keuze uit hoofdborden en kleuren is enorm.

Video van ons 
Click-systeem
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De leukste Kempense 
geschenken, via K-doos
Kerstmis en nieuwjaar mogen dan dit jaar noodgedwongen iets 
minder uitvoerig gevierd kunnen worden, toch hoeft dat geen 
afbreuk te doen aan de fi jne traditie van cadeautjes geven. 
Want meer dan ooit kan een leuke attentie een hartverwar-
mend gebaar betekenen voor vrienden en familie. Toch blijft 
die lastige vraag overeind: wat moet ik nu eigenlijk kopen? Aan 
wie kunnen wij beter advies vragen dan aan enkele van onze 
Kempense K-doos partners? Zij keken rond in eigen winkel en 
selecteerden hun ultieme eindejaarsgeschenk. 

Tot 25 euro: €
van 25 tot 60 euro: €€
60 euro tot 100 euro: €€€
vanaf 100 euro: €€€€

Neem je graag het zekere voor het onzekere? Dan kan je een 
K-doos geschenkbon schenken voor een bedrag naar keuze. Met 
een K-doos kan de ontvanger zelf kiezen uit één van deze ver-
leidelijke tips, of uit het ruime assortiment van onze Kempense 
partners. Een K-doos kan je makkelijk online bestellen of je 
koopt ‘m in één van de verkooppunten: 

Arendonk: Kempendrinks, De Hoprank | Balen: Ryco-wijnen | 
Geel: Zwemshop Geel | Herenthout: Liesbet’s Reiscenter | Licht-
aart: Jorun Huybrechts | Mol: ’t Soete | Oud-Turnhout: Basta 
Poco | Poederlee: Wijnen Jacobs | Turnhout: Bon-Bon “Jour”

Wat is K-doos?
Een K-doos is de ultieme Kempense geschenkbon die je kan 
inruilen bij vele tientallen lokale handelaars in de meest uit-
eenlopende sectoren. Zo kan iedereen iets vinden dat perfect 
op zijn of haar lijf geschreven is. Bovendien steun je er je 
lokale handelaars mee. Voor een actueel overzicht van de 
deelnemende zaken kan je terecht op de website. 

www.k-doos.be  ·  info@k-doos.be  ·  +32 (0)489 31 64 01

“Als ik een arrangement mag aanraden is het een driedaags verblijf in hotel Country 
Lodge Moriaanshoofd*** in Mullem. Je verblijft in een kleinschalig charmehotel met 
een grote historische waarde. Het 400 jaar oude gebouw dateert uit de tijd van de 
Spaanse Inquisitie, ligt op een domein van 4 ha en heeft een bewogen geschiedenis. 
Het is heel rustig gelegen aan de voet van de Vlaamse Ardennen en langs het parcours 
van de Ronde van Vlaanderen. Ideaal voor wandelaars en fi etsers. Ze hebben een spe-
ciale en lekkere keuken. Als onderdeel van het arrangement geniet je twee keer van 
een ontbijt én een viergangendiner. In het grillrestaurant kan je genieten van vlees- en 
visgerechten op houtskool of exotische gerechten zoals krokodil, bizon, kangoeroe, ze-
bra en eland. De deluxekamers van ca. 32 m² liggen op het gelijkvloers en hebben een 
terras met prachtig zicht op de groene omgeving. Het arrangement kan je al boeken 
voor 190 euro per persoon.”

Liesbet van Liesbet’s Reiscenter in Herenthout

MEER INFO: www.reiscenter.be | +32 (0)14 51 83 89

arrangement  |  €€€€

“Een ballonvaart is een onvergetelijke beleving. Je hebt een adembenemend uitzicht en 
het gevoel van te zweven is heerlijk. Je vaart privé met je eigen bubbel of sluit aan bij 
een bestaande groep, helemaal volgens de geldende corona-maatregelen in de sector. 
Welke formule je ook kiest, de gelukkige gaat een avontuur tegemoet om nooit meer te 
vergeten. Als je in de lucht bent geniet je van de vrijheid boven het prachtige Kempense 
landschap. Ik kan je verzekeren: het is ideaal om de corona-zorgen even achter je laten.”

Yves van Yves Lannoy Ballooning uit Meerhout  

MEER INFO: www.ballonnetjevaren.be | + 32 (0)478 51 57 30

ballonvaart  |  €€€€

handtas  |  €€€€

“Als je origineel uit de hoek wil komen met een exclusief product, dan kan ik vast en zeker 
een doosje Valentino-pralines en een fl es ChocoRed-wijn aanbevelen. Dat is een wijn op 
basis van Rioja-druiven en gearomatiseerd met donkere, pure chocolade en een vleugje 
kers. Ideaal om te serveren — foodpairen heet dat dan – bij nagerechten als moelleux, 
chocolademousse of vanille-ijs overgoten met bijvoorbeeld warm rood fruit. Voor mijn 
gasten gebruik ik ‘m ook als basis voor de ChocoRed-cocktail. Kom maar langs, ik ver-
klap je met plezier het recept.”

Chris van Chocolaterie Bon-Bon “Jour”, Victoriestraat in Turnhout

MEER INFO: www.bonbonjournuit.be | +32 (0)494 78 88 37

pralines en wijn  |  €

“Denk er eens aan om een geliefde een fotoshoot cadeau te doen. Niet twijfelen, het 
scoort sowieso goed. Dat leren alle leuke reacties ons nog elke dag. In de studio of sa-
men eropuit op een mooie locatie waar prachtige foto’s van het gezin, de kinderen, hun 
pasgeboren baby of dat zwangere buikje genomen kunnen worden.”

Ingrid en Jan van Foto Van Gorp in Arendonk  

MEER INFO: www.facebook.com/fotovangorp | +32 (0)14 67 71 03

fotoshoot

“De Woody pantoffels kan ik aan iedereen aanbevelen. Ik ben zelf ontzettende fan. Een 
ideaal geschenk tijdens deze koude wintermaanden. Een cosy cadeautje voor elke leef-
tijd. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei leuke kleurtjes en zijn een garantie op succes.”

Leen van De Linnenwinkel in Dessel  

MEER INFO: www.delinnenwinkel.net | +32 (0)14 37 88 92

Woody pantoffels  |  €

“Wat dacht je ervan om hem te verwennen met de MEN³ aftershave? De ideale afslui-
ter van zijn scheerritueel. Het is een zachte balsem, alcoholvrij en zonder parabenen of 
minerale oliën. Daardoor ook zeer geschikt voor mannen met een extreem gevoelige of 
geïrriteerde huid of voor mannen met eczeem, schilfers, dermatitis en psoriasis. Hij zal 
houden van het kalmerende en hydraterende effect op de huid en een leuke extra: de 
subtiele geur die niet overheerst maar aantrekkelijk mannelijk is.”

Kristine van A l’Etage Skincare in Turnhout   

MEER INFO: www.aletageskincare.be | +32 (0)473 55 03 68

aftershave  |  €€

“Verwen haar met Libre, het eau de parfum intense van Yves Saint Laurent. Vorig jaar de 
beste verkochte parfum en naar mijn mening nog steeds een topper, een goede typische 
wintergeur, zeg maar.”

Jef van Carpentier in Arendonk  

MEER INFO: www.carpentier-arendonk.be | +32 (0)14 67 71 89

eau de parfum  |  €€€
“Als ik zie hoeveel klanten er verzot op zijn, dan kan je er vertrouwen in hebben: met 
de nieuwe collectie van ZAG bijoux maak je haar vast en zeker erg blij. De juwelen zijn 
prachtig, handgemaakt in kwalitatief roestvrij staal, zowel in zilver- als goudkleur en met 
natuurstenen. Wat mij helemaal kan bekoren? De verschillende kleuren en juwelen lekker 
combineren! Een hoog fashiongehalte verzekerd!”

Annemie van Nanini in Turnhout 

MEER INFO: www.nanini.be | +32 (0)14 42 22 24

juwelen  |  € €

“Haar verrassen met een tijdloze en knappe handtas is altijd een goed idee. Voor iedere 
gelegenheid een ander model of net dat accessoire dat je outfi t compleet maakt. Dit 
exemplaar heeft alvast een handig formaat en een kleur die makkelijk combineert. We 
helpen je graag uitkiezen.”

Griet van Zapato in Lichtaart

MEER INFO: www.zapato-schoenen.be | +32 14 55 18 30
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Een kunstgalerij in het middelpunt van de Kem-
pen, daar wil Onderox Magazine graag meer over 
weten. Het is een donkere dinsdagmiddag. In de 
Peperstraat strooit het licht van Gallery L.o.L.a. 
een lichte gloed over de natte stoepstenen. Als 
ik door het raam gluur, valt me meteen op hoe 
de soberheid van het pand de kunstwerken la-
ten schitteren. Binnen wacht Gareth me al op, de 
koffie staat klaar. Enthousiast begint hij te vertel-
len over zijn passie voor kunst en schoonheid. En 
hoe hij elke keer een kunstwerk verkocht is, min-
stens drie mensen gelukkig maakt. “Bezoekers 
kunnen hier in alle rust kunstwerken bekijken. 
Wanneer ze beslissen tot de aankoop van een 
werk, gaan wij dat persoonlijk bij hen ophangen 
of plaatsen, op de perfecte hoogte en de juiste 
plaats. Voor de kopers begint dan het genieten. 
Als we de kunstenaar nadien kunnen melden dat 
er een werk is verkocht, voelt die zich gerespec-
teerd in zijn of haar talent. En zelf zijn we natuur-
lijk ook tevreden, als commerciële onderneming, 
wat een kunstgalerij toch is.”

Waar heb je dat gevoel voor kunst opgepikt? 
Gareth Van der Velde: “In mijn professioneel 
leven ben ik heel wat jaren actief met kunst 
bezig geweest. O.a. in het cultuurcentrum De 
Warande werkte ik als technicus bij de dienst 
tentoonstellingen. Ik heb er prachtige stijlen ont-
dekt, veel geleerd en genoten. Lange tijd ben ik 
muzikant geweest en nog altijd is muziek een 
grote passie. Bij het naderen van mijn zestigste 
verjaardag, vond ik het tijd om van dat alles te 
gaan genieten in een eigen galerij. Dat is dus 
Gallery L.o.L.a. geworden.”

Waarvoor staat L.o.L.a.?
“Heel eenvoudig: het is de naam van mijn klein-
dochter.” 

Hebben er al kunstenaars de weg gevon-
den naar de galerij?
“Zeker, momenteel vertegenwoordigen we twaalf 
kunstenaars. Van alle leeftijden en disciplines, 
hoofdzakelijk uit de Kempen. De eerste kunstena-
res die we contacteerden, was Inge Verachtert. 
Haar kunstwerken zijn rustgevend en vinden hun 
oorsprong in de natuur. De kunstwerken van 
Daisy Boman met de ondertussen wereldbe-
roemde Bomannetjes, schitteren hier ook. Zij is 
een meer dan gevestigde waarde. We zijn zeer 
vereerd om haar te mogen vertegenwoordigen. 
Uiteraard geldt dat voor al onze artiesten.”

Hoe komen de contacten met nieuwe kun-
stenaars tot stand? De galeriewereld is 
niet meteen de zachte sector.
“Dat klopt. De uitdaging is om beloftevolle kun-
stenaars te vinden die nog niet verbonden zijn 
aan een galerij. We werken graag in vertrouwen 
en onze eerste bezorgdheid is dat de kunstenaar 
zich goed voelt bij ons. Binnen dat kader moeten 
de gemaakte afspraken uiteraard wel correct na-
geleefd worden. Komt er een kunstenaar langs 
met werk waarvan we bij de eerste kennismaking 
al aanvoelen dat we voor hem of haar niets kun-
nen betekenen, dan zeggen we dat, in alle eer-
lijkheid. Dat is moeilijk want je moet dan telkens 
iemand teleurstellen. Maar voor alle duidelijkheid: 
we hebben respect en bewondering voor elke ar-
tiest die met passie zijn kunst creëert.”

Een tweede locatie in de Kameinestraat 
kwam amper vijf maanden na de opening 
in de Peperstraat. Wat zijn de plannen?
“We zien deze locatie in de eerste plaats als een 
expositieruimte waar we onze kunstenaars kun-
nen voorstellen. De locatie in de Kameinestraat, op 
de Werft, is daarvoor de ideale plek. Zo ontstaat 
er in Geel trouwens een prachtige kunsthoek. 
De stadsexpo-ruimte ‘de Halle’, de succesvolle 
kunstacademie en onze twee ‘Gallery’s’ vormen 
een ideale kunstbeleving. Onlangs is er op de 
Werft nog een prachtige muurschildering bijgeko-
men. Zo hopen we, samen met de stad Geel, een 
mooie kunstroute te creëren en haar als kunststad 
op de kaart te zetten. Laat ons niet vergeten: wij-
len Jan Hoet die vele jaren in de kunstscene van 
ons land actief was, had zijn roots in Geel.”

Hoe sta je tegenover het online gebeuren? 
Tegenwoordig kan je een kunstwerk ge-
makkelijk via het internet kopen.
“Dat is inderdaad zo, maar er hangt wel een 
prijskaartje aan een kunstwerk. Je wil zo’n aan-
koop dan toch eerst met je eigen ogen gezien 
hebben. Daarom geloven we sterk in onze Galle-
ry en de extra service die we bieden. Onze web-
site moet uiteraard in orde zijn, je kan niet meer 
zonder. We maken daar ook echt werk van. En 
onze kinderen zijn een grote hulp bij het hele so-
cial media-gebeuren.”

Hoe bewaar je het evenwicht tussen je lief-
de voor kunst en de commerciële kant van 
een galerij?
“Ik mag dan al 57 zijn, ik voel me een jonge on-

GARETH VAN DER VELDE

EEN HART VOOR KUNST IN GEEL
GEEL — Het voorbije  jaar hebben we geleerd dat ‘ thui s’  een belangrijke plek i s  en dat we on s daar graag met mooie dingen omringen . 
Gareth Van der Velde (57) wil  aan dat nieuwe denken graag een steentje  bi jdragen .  In mei opende hij  samen met zi jn partner in het 
centrum van G eel  een kun stgaleri j .  Een extra expositieruimte volgde al  in oktober.  In de lockdow n s moesten de deuren even op slot 
maar Gareth i s  er van overtuigd dat Galler y L.o.L.a .  in de toekom st voor zowel  kun stenaars,  kun stlief hebbers al s  de Kempen een 
mooie meer waarde kan zi jn .

KUNST



dernemer met een nieuwe zaak. Dat is op zich al 
spannend. Elke dag opnieuw raak ik in vervoering 
van al dat moois. Het is mijn betrachting dat ook 
bezoekers verliefd worden op een kunstwerk. En 
na de aankoop moet het je blijven aanspreken, 
telkens je ernaar kijkt. Dan vervaagt het prijs-
kaartje al snel en is het constant genieten in je ei-
gen cocon. Even weg van de ratrace, onthaasten 
en stilstaan bij een uniek en origineel werk dat ex-
clusief aan jouw muur hangt. Sommige mensen 
willen een rustgevend werk, anderen een passi-
oneel, nog anderen een werk met een verhaal of 
meer nog, waar zij hun eigen verhaal in herken-
nen. Daarom is het voor ons belangrijk om een 
ruime mix aan te bieden. We laten bij onze keuze 
van artiesten en werken ons buikgevoel spreken. 
Willen we het zelf in onze woning hebben? Dat is 
onze maatstaf. Commercieel? Een werk dat mooi 
en goed gemaakt is, verkoopt zichzelf. Dat kan je 
niet forceren.”

Heb je al iets op stapel staan voor het 
post-coronatijdperk?
“Post-corona, dat zal nog wel een tijdje duren, 
vrees ik. Het virus is hardnekkig en de zekerheid 
dat het definitief voorbij is, is nog niet voor me-
teen. Maar het komt in orde, daar ben ik zeker 
van. We moeten positief denken. Wanneer de 
galerij weer de deuren mag openen, staan we 
klaar met een expo van drie kunstenaars uit Geel. 
Kris Nickmans schildert portretten, sterk en intri-

gerend. Christophe Bervoets komt met krachtige 
tekeningen en Stijn Schauwers is een keramie-
kartiest zonder weerga. Een heerlijk pallet van 
Kempens talent. De kunstenaars zullen regelma-
tig in de galerij aanwezig zijn, wat dan voor het 
publiek weer een extraatje is. Voor bubbels die 
graag een rondleiding wensen, maken we dat 
mogelijk. Dat was al zo de voorbije zomer voor 
een groepje kunstliefhebbers van de Zilveren 
Passer. Ik onthoud dat als een bijzonder moment 
waarbij ik wist: dit is wat ik wil doen. Bij een kop-
je koffie en een croissant na de rondleiding was 
Geel even als Montmartre in Parijs.”

Tot slot, van welke kunstenaar droom je 
om te mogen vertegenwoordigen?

“Ben Sledsens, zijn grootvader woonde recht 
over onze Gallery in de Peperstraat. Nooit op-
geven en steeds blijven dromen!”

Tekst: Suzanne Antonis
Foto’s: Suzanne Antonis en Gallery L.o.L.a.

KUNST

MEER INFO:
Gallery L.o.L.a. vind je in de Peperstraat 17 
en de Kameinestraat 12 in Geel. 
Tel. +34 627 34 40 08. 
www.gallery-lola.com 

GalleryLolaBelgium 
GalleryLola

“ELKE DAG OPNIEUW RAAK 
IK IN VERVOERING VAN AL 

DAT MOOIS.”

KAPELSTRAAT 6
BAARLE-HERTOG
T 014 69 90 02 
WWW.VANDERSLUIS.BE

Al meer dan 55 jaar een 
gespecialiseerd familiebedrijf 
met een ijzersterke reputatie. 
Deskundig advies en 
vakmanschap zijn onze 
belangrijkste troeven.

SFEERVOL WONEN
GORDIJNEN
BINNENZONWERING
KLEURADVIES & BEHANG
VLOERBEKLEDING, PVC VLOEREN
BED- & BADMODE, BOXSPRINGS
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Achilles had al lang een verhaal in zijn hoofd dat zich 
moest afspelen in het Oud-Turnhoutse natuurreser-
vaat. “Ik heb De Liereman nog gekend in de jaren 
vijftig, toen het een ongerept gebied was”, begint 
Achilles. “Nadien is het steeds meer belaagd door 
landbouw, veeteelt en industrie-activiteit in de om-
geving. Anderzijds kregen belangrijke biotopen een 
beschermde status. Het is een geschiedenis met 
ups en downs en dat wilde ik overbrengen op het 
leven van een mens. Het is Bram geworden, een 
danser die als kind de korhanen gadesloeg maar de 
heimat toch verlaat. In steden zoals New York en Pa-
rijs, gestuurd door liefde en verlies, loopt zijn levens-
verhaal gelijk met dat van De Liereman. Veel van wat 
in het leven van Bram gebeurt, is gebaseerd op wat 
ik in De Liereman heb gezien. Van het complexe le-
ven van de raaf, de oudjes die vandaag nog elke dag 
om 11 uur op de bank aan het bezoekerscentrum 
zitten tot de antibeweging ‘De Zwarte Spin’.”

HET LOT VAN 
DE KORHAAN
Het symbool van De Liereman is de korhaan. Een 
prachtige vogel met een liervormige staart. Hij kon 
dansen in de lucht en werd de prins van de heide 
genoemd. Hij was echter ook een kwetsbare soort. 
“De korhaan zal inderdaad niet meer terugkomen. 
Zijn normale biotoop is een uitgestrekte heide, met 
weinig bomen. Dat was zo in het begin van de 20ste 
eeuw, je kon alle kerktorens uit de omgeving zien. 
Met de jaren zijn er steeds meer bomen geplant, o.a. 
dennen als stuthout voor de mijnbouw. Na de Twee-
de Wereldoorlog ging men de heide grootschalig 

ontginnen. De sloten tussen heide en landbouwper-
celen verhinderden de jonge kuikentjes om bij hun 
voedertafel te geraken. Op die manier hebben we 
de korhaan onder onze ogen zien uitsterven. Hij is 
voor de kempenaar het symbool geworden voor 
de verloedering van de natuur. In het boek gaat het 
uiteraard over veel meer dan het uitsterven van de 
korhaan en het leven van de danser is daarvan de 
verpersoonlijking.”

GAIA, ACHTER 
DE SCHERMEN
Een opmerkelijk herkenbare passage in de roman is 
de periode dat de danser een dierenrechtenbewe-
ging opricht. Veel wat daarin gebeurt, doet denken 
aan de organisatie GAIA. “Klopt,” zegt Achilles, “ik 
stond zelf trouwens aan de wieg van die beweging. 
Met o.a. Michel Vandenbosch, wijlen ethicus Etien-
ne Vermeersch, Jaap Kruithof en auteur Ward Ruy-
slinck, hebben we in de jaren tachtig een denkgroep 
opgericht rond dierenrechten. We filosofeerden elke 
maand één avond, soms tot drie uur in de nacht. 
Daaruit is dan GAIA gegroeid. Zelf ben ik drie jaar de 
voorzitter geweest maar wel altijd in de luwte. Het 
was vooral Michel die op de barricade stond. In die 
tijd heb ik wel de liefde voor het schrijven leren ken-
nen. Voor een boek over de vereniging zouden we 
elk een artikel van vijf pagina’s inleveren. Ik begon te 
schrijven over mijn geliefde vogel: de kauw. Het zijn 
toen dertig bladzijden geworden. En eigenlijk ben 
ik nooit meer opgehouden met schrijven, hoewel ik 
in de eerste plaats een beeldend kunstenaar ben. 
Weet je, één van de mooiste eigenschappen die 

een mens kan hebben, is empathie voor de mede-
mens maar ook een overschrijdende empathie voor 
de andere soorten. De danser heeft die eigenschap 
en net dat maakt hem zo geliefd.”

PROFETISCHE WOORDEN
Wie tussen de regels leest, merkt dan Achilles een 
neus heeft voor wat nog niét is gebeurd. Over virus-
sen bijvoorbeeld en hoe er catastrofes op ons afko-
men. “Wat we nu meemaken met het Covid-19 virus 
was inderdaad te voorspellen”, stelt de schrijver. 
“Omdat we het ecosysteem totaal ontwricht heb-
ben, springen virussen van het ene dier over naar 
het andere en uiteindelijk ook naar de mens. Dat is 
wat er nu gebeurd is.” Of de brand in De Liereman 
ook profetische woorden zijn? “Je kan dat zo stel-
len,” glimlacht Achilles, “het manuscript is geschre-
ven in 2017, dus lang voor de grote brand in april van 
dit jaar. Maar de bomenbeschadiging enkele dagen 
daarna, staat er niet in. Ik zou zo’n verschrikkelijke 
wandaad ook niet hebben kunnen verzinnen. Wat ik 
absoluut wel in het boek wilde, is een veenlijk. Het is 
de figuur van Oscar, één van de oudjes op de bank. 
Uiteraard is dat met de man op het bankje niet écht 
gebeurd. Maar ik ben ervan overtuigd dat er in elk 
veen een lijk van een dier zit. In De Liereman zal dan 
waarschijnlijk een koe of een ree bovenkomen. Ho-
pelijk komt het zover niet, want dan zou het veen bv. 
in brand moeten staan. En dat wens ik De Liereman, 
waar ik zo aan verknocht ben, allerminst toe.”

Tekst en foto: Suzanne Antonis

Foto: Achilles Cools in zijn geliefde biotoop vlakbij het na-

tuurreservaat De Liereman.

ACHILLES COOLS

DE DANS VAN DE LIEREMAN
OUD-T UR NHOU T — Niemand die de Kempen se natuur beter kent dan kun stenaar en schrijver Achil les  C ool s  (71).  In de rand van 
het  reser vaat D e Liereman obser veert  hi j  hoe de natuur er  groeit  en bloeit  maar ook hoe z e wordt ontw richt,  zodat waardevolle  bio-
topen verloren gaan .  In zi jn nieuwste boek ‘D e Liereman’  trekt  hi j  tegen die negatieve evolutie f l ink van leer.  “Maar ik wilde vooral  een 
roman schrijven ,  du s i s  D e Liereman ook het  verhaal van een dan ser geworden ,  die in l ief  en leed de weg naar de natuur terugvindt.”

LITERATUUR

MEER INFO:
De Liereman is uitgegeven bij Atlanta en 
verkrijgbaar in de reguliere boekhandel 
voor 15 euro.
Voor elk boek dat aangekocht wordt in 
het bezoekerscentrum van De Liereman, 
gaat er 10 euro naar het natuurreservaat.

VERHUURT en VERKOOPT alle machines en produkten voor het
renoveren en behandelen van alle vloeren. Ook verkoop van parket

Onze deskundige vakman RENOVEERT, REINIGT EN BEHANDELT al uw vloeren. 
Vakkundige plaatsing van parket.

RIBO JANSSENS

Open: ma-vrij: 9-12u en 13-18u • zat: 9-1 u • zondag & woensdag gesloten

Kasteelstraat 101 - 2470 Retie  - 014-37.92.17

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE
10% KORTING BIJ VERHURING EN

AANKOOP PRODUKTEN VOOR
VLOER-ONDERHOUD

NIET OP PARKETVLOEREN EN LAMINAAT

2 Aanbod geldig t/m 28 februari ‘21
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Kloosterstraat 116, 2275 Gierle
T. +32(0)14 40 42 40
info@vdidesign.be
www.vdidesign.be

KEUKEN  |  BADKAMER

MAATWERK CORIAN

KLEUR- EN DESIGNADVIES

Wij ontvangen je in alle veiligheid

Of maak uw afspraak 
telefonisch of online

TOTAALBEGELEIDING 
DOOR INTERIEURARCHITECTEN

VOLLEDIG EIGEN PRODUCTIE

Kom langs in onze nieuwe toonzaal
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Dieter Prössler oogt net zo scherp als een 
Alaphilippe die aan een slotklim begint. En 
ook dat kwikzilveren gedrag is precies hetzelf-
de. Omdat je een mens op zijn woord gelooft, 
vraag je niet naar identiteitsgegevens, maar het 
is bijzonder moeilijk om de leeftijd voor waar te 
aanvaarden. Het is ook op die dynamische ma-
nier dat hij zijn kunst maakt. Niet zomaar iets 
maken om iets te maken, neen, achter elk werk 
schuilt een diep doorvoelde filosofie. Net zoals 
hijzelf: voetjes nuchter op de grond, maar met 
immer blinkende ogen en sprankelend als een 
pas ontkurkte fles bubbels.

Jij bent best wel via een brede omweg in 
Lommel terechtgekomen?
Dieter Prössler: “Toen ik in 1942 geboren werd 
als de helft van een tweeling, was ik een klein 
manneke. Zelf woog ik 1,52 kilo, mijn tweeling-
broer woog 1,90 kilo. Ik heb dan ook tot mijn 
vijfde gesukkeld met mijn gezondheid wegens: 
erg klein. We woonden toen in de buurt van 
Bremen. Onze huisdokter kwam op bezoek 
met zijn paard omdat we zo ver weg in de bos-
sen woonden. Zo afgelegen dat een van onze 
bezigheden was om de auto’s te tellen die op 
de hoofdweg passeerden. Als we er drie kon-
den turven, spraken we van een goede dag.”

Klopt het dat jij ooit in de wielrennerij be-
land bent?
“Als jonge snaak ging ik bij een fietsenmaker op 
leercontract. Mijn voorganger daar ging op leer-
contract bij Mercedes in Bremen. Om op mijn 
werk te geraken, fietste ik elke dag 45 kilometer 
heen en weer terug. Ik ben toen bij een wie-
lerclub gegaan en de eerste koers die ik reed 
– dat was toen over 60 kilometer – was ik al 
gewassen en aangekleed toen de anderen bin-
nenkwamen. In Dusseldorf kwam ik in contact 
met Italiaanse en Spaanse renners. Ik zat bij de 

Italianen die toen heel erg hoog opliepen met 
Fausto Coppi.”

Hoe ben je uiteindelijk in Lommel beland, 
want daar woon je meer dan vier decennia?
“Ik moest mijn militaire dienst volbrengen in 
Hamburg. Ik was ondergebracht bij de NAVO. 
Zo moest ik op een gegeven ogenblik mee naar 
Budel in Nederland. Daar heb ik ook mijn rijbe-
wijs behaald en ik sprak op korte tijd goed Ne-
derlands. Ik had een Nederlandse vriendin waar 
ik mee getrouwd ben en we zijn naar Lommel 
verhuisd. Ik heb toen al als koetswerker gesol-
liciteerd in Valkenswaard en Eindhoven, maar 
uiteindelijk kwam ik terecht bij Mercedes gara-
ge De Lim in Mol.”

Hoe kwam de kunst in je leven?
“Eigenlijk ben ik al heel vroeg met kunst be-
gonnen. Mijn eerste tentoonstelling hield ik in 
het dorpje Sage, dat toen 1.100 jaar bestond. 
Ik stelde mijn werken tentoon in de koeien- en 
paardenstal van een heel grote boerderij. In die 
tijd schilderde ik heel realistisch.”

Daar is toch een ommekeer in gekomen?
“Dat was tijdens een tentoonstelling in het kasteel 
van Heeze (Nl). Ik zat er in een etalage mensen 
te schilderen toen een bekende Nederlandse fo-
tograaf langskwam. Hij heeft me eens goed ‘de 
kop gewassen’. Ik was volgens hem veel te ma-

terialistisch bezig. Hij meende dat ik meer vanuit 
mijn hart moest schilderen. Die ‘donderpreek’, 
die heel positief bedoeld was, maakte toch wel 
behoorlijk indruk op me. Mijn schilderstijl is toen 
magisch realisme geworden. Omdat ik nooit aca-
demie gevolgd heb, kon ik volgens hem vanuit het 
hart schilderen, zo bleef ik origineel.”

Bijzonder origineel zijn alvast je kunstwer-
ken die je maakt uit… auto-onderdelen en 
plaatstaal.
“In Nederland noemen sommigen me een recy-
clagekunstenaar. Ik ben indertijd beginnen ex-
perimenteren met stukken uit een motorkap. En 
spuiten, dat kende ik al. Niemand had dat ooit 
gezien. Mensen denken dikwijls dat ik iets in por-
selein gemaakt heb, als ze de kleuren van mijn 
werken zien. Ik vind het boeiend als ik er een 
uitleg mag bijgeven. Want het is nooit zomaar 
gemaakt, achter elk werk schuilt een doordacht 
verhaal: van milieuproblematiek tot Trump.”

Je was en blijft bijzonder actief bezig?
“Hier in Lommel was ik medeoprichter van de 
kunstkring Kosmos. En in Heeze blijf ik jury-
lid van de buitententoonstelling waar telkens 
ruim vijftig kunstenaars aan deelnemen. Ik sta 
ook op kunstmarkten waar ik altijd actief aan 
het schilderen ben. In Beverlo heb ik zo zeker 
dertig keer deelgenomen. Eén van mijn eerste 
kunstmarkten ooit was er eentje die Herman 
Schueremans organiseerde, net voor hij begon 
met zijn muziekfestival. Ja, lang stilzitten is aan 
mij niet besteed.”

Tekst en foto’s: Jef Aerts

Foto 1: Voor het huis prijkt een beeld dat enerzijds de 

schoonheid van de vrouw eert en anderzijds de aantas-

ting door milieuverontreiniging aankaart.

Foto 2: De uil als symbool van wijsheid.

DIETER PRÖSSLER 
MAAKT KUNSTWERKEN UIT MOTORKAPPEN
LOMMEL – D ieter P rössler (78) i s  medestichter van kun stkring Kosmos.  Hij  stelde zi jn werken op min sten s 400 plaatsen tentoon 
doorheen heel  Europa .  Waar hij  begon met reali sti sche schilder werken ,  evolueerde hij  richting bouwen van kun stwerken die hi j  fabri-
ceert  uit… plaatwerk van auto’s .  Vaak denkt men dat zi jn con structies  gemaakt zi jn uit  porselein omdat z e,  dank zij  zi jn spuittechnie-
ken ,  zo fragiel  ogen .  En achter elk werk schuilt  steeva st  een diep doordachte bood schap.

“IK KREEG INEENS EEN 
DONDERPREEK. IK MOEST 
MEER VANUIT MIJN HART 

SCHILDEREN.”

KUNST

1 2
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Een JORI-lounge ?
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Claes Meubelen Dessel - Hofstraat 25
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Hoe zijn de reacties op het programma?
Bart Vosters: “Bij de mensen die niet in het 
vak zitten zijn die overwegend positief. (glim-
lacht) Sommige mensen aan de balie heb-
ben al laten weten dat ze het geen goede 
afspiegeling vinden van een doorsnee leven 
van een advocaat. Dat klopt ook, maar een 
strafrechtkantoor is qua werking niet te ver-
gelijken met een doorsnee kantoor. Er was 
kritiek omdat er geen vrouwen gevolgd wer-
den, maar er zijn er blijkbaar verschillende 
gepolst, maar uiteindelijk heeft niemand van 
hen bevestigd. Het is nu eenmaal een sec-
tor waar veel mannen in zitten. Maar er zijn 
ook vrouwelijke strafpleiters hoor, een paar 
heel goede zelfs. Langs de andere kant zijn 
er heel veel mensen die zeggen dat ze blij zijn 
dat ze een blik achter de schermen van onze 
job krijgen. Ik vind het allemaal prima zo. Wie 
er niet graag naar kijkt, zet maar iets anders 
op.”

In de reeks valt het mij op dat jullie bijna al-
lemaal zeggen: “ik wist meteen dat het enkel 
strafrecht zou worden voor mij”. Hoe komt 
dat?
“Het moet in je bloed zitten, anders hou je het 
niet vol. Als ik mijn agenda op maandag be-
kijk en op vrijdag terugkijk op die week, dan is 
het vaak helemaal anders gelopen. Die onze-
kerheid, ik zou het niet anders willen. De Sal-
duzwet uit 2012 heeft daar veel in veranderd 
(daarbij kan een verdachte bijstand vragen al 
voor het eerste politieverhoor, nvdr.). We moe-
ten dan binnen de twee uur daar kunnen zijn, 
ook als het in Antwerpen of Mechelen is.”

Hoe ben jij strafpleiter geworden? Want je 
had geen advocaten, juristen of magistra-
ten in de familie. 
“De interesse is er altijd geweest. Ik las de 
assisenpagina’s in de krant al van toen ik 
jong was. En ik keek naar het programma 
‘Beschuldigde sta op’, op de toenmalige 

BRT. Ik kom eigenlijk uit het kunstonderwijs, 
maar ik ben toen op unief gegaan om rech-
ten te studeren, om strafpleiter te worden. 
Een klein wonder dat dat gelukt is, want er 
zijn er niet veel.”

Wat maakt iemand tot een goede strafpleiter?
(denkt na) “In eerste instantie moet je goed 
kunnen luisteren en je inleven. Waar komt 
een probleem vandaan? Later moet je er 
gewoon zijn voor die mens op juridisch vlak. 
Zijn of haar spreekbuis zijn. Er staan voor die 
man of vrouw in de rechtbank. Een goede 
advocaat zevert niet om te zeveren. Veel 
collega’s denken dat ze hun kwartier moe-
ten volmaken. Maar op den duur luistert nie-
mand meer. Je moet iets te vertellen heb-
ben, anders moet je zwijgen. En het dossier 
kennen natuurlijk, daar begint alles bij. Je 
moet je cliënt geen blaasjes wijsmaken. Als 
je weet dat hij niet vrijkomt, dan moet je geen 
vrijlating vragen. Als hij er slecht voorstaat, 
moet je dat ook durven zeggen.” 

Jouw cliënt, hoeveel mag hij zelf in de 
rechtbank vertellen?
(overtuigd) “Liefst zo weinig mogelijk. Ik zeg het 
vaak: ‘je betaalt mij om het uit te leggen’. Het 
zou niet de eerste en al zeker niet de laatste 
zijn die zijn eigen ruiten ingooit. In een ideaal 
scenario zijn zijn laatste woorden in de recht-
bank: ‘ik sluit mij aan bij mijn advocaat’. Kijk, 
mensen zijn zenuwachtig in zo’n situaties en ze 
zijn het niet gewend om voor een rechtbank te 
spreken. Tegen mij mogen ze veel babbelen, 
maar op de rechtbank niet.”

Moeten ze tegen jou de waarheid zeggen?
“Ik lig daar niet van wakker. Je weet het toch 
nooit zeker. Ik vraag er wel altijd naar. ‘Zeg mij 
wat jouw aandeel is, dan kan ik jou het best 
helpen.’ Je moet kunnen inschatten wat er nog 
uit de kast kan vallen. Maar ik kan niemand 
dwingen. Als ze flagrant liegen, dan is het 
moeilijk om ze te verdedigen. Maar als je ie-
mand voor de eerste keer ontmoet in een po-
litiekantoor in het midden van de nacht, dan is 
het ook niet evident dat die mij zomaar in ver-
trouwen gaat nemen. Dat werkt in twee rich-
tingen. We kunnen geen vrienden zijn, maar 
een cliënt moet ook geen nummertje worden. 
Je bent vaak de enige steun en toeverlaat, ze-
ker bij grote zaken.” 

Welk onderdeel van de job doe je het liefst?
“Mij passie ligt bij assisen. Al kan je dat niet 
de hele tijd doen, het vergt veel. Ik heb ooit 
eens vier assisenzaken op twee maanden 
gedaan… Doe ik nooit meer. Het is heel ver-
moeiend. Je staat ermee op en gaat ermee 
slapen. In de voorbereiding moeten ze me bij-
voorbeeld even met rust laten. Voor de mens 
in kwestie hangt er natuurlijk enorm veel vanaf. 
Het gebeurt meermaals dat ik aan het einde 
van een zaak zeg: dit doe ik nooit meer. Maar 
als ze een paar weken later bellen, dan twijfel 
je eigenlijk geen seconde.”

BART VOSTERS
“DE WAARHEID? IK LIG DAAR NIET VAN WAKKER!”
AR END ONK — Bart Vosters (50) i s  een er varen strafpleiter,  met o.a .  23 a ssi sen zaken op zi jn palmares.  Je  kan hem en z es collega’s 
momenteel  volgen in het  VIER-programma ‘Ju stice For All ’ .  D aarin geeft  Vosters een blik achter de schermen van zi jn opvallende job. 
“ Je  moet je  cliënt geen blaa sjes wijsmaken .”

INTERVIEW



Heb je daar dan liever een andere bekende 
strafpleiter tegenover je? Of liever iemand 
onervaren?
“Ik heb het liefst iemand van een bepaald ka-
liber tegenover mij. Dan ben ik extra gemoti-
veerd om goed gewapend aan de start te ko-
men. Dat doe ik altijd hoor, maar je hebt nu 
eenmaal liever iemand met wat bagage tegen-
over je staan. Ik heb ook liefst dossiers waar 
wat vlees aan zit. Een uitdaging waar je alles 
bij uit de kast moet halen. Daarom verdedig ik 
liever daders dan slachtoffers. Daar haal ik het 
meeste arbeidsvreugde uit. Kleine dossiers 
doe ik ook hoor. Het is op zich niet slecht om 
daar een evenwicht in te vinden.”

Wat zijn de grootste misvattingen over 
strafpleiters?
“Voor sommige mensen zijn we zelf half cri-
mineel. Terwijl wij net aan zeer strikte regels 
gebonden zijn, ook deontologisch. Als het op 
het randje is, geef ik een dossier liever af. De 
lijn is soms dun. Nog een misvatting: dat we 
mensen altijd proberen vrij te krijgen. Klopt 
niet, wij verdedigen de dader, niet zijn daden. 
Ik ben de laatste om een moord of zware 
drugsfeiten goed te praten. Ik probeer wel uit 
te leggen waarom iemand iets heeft gedaan. 
Dat we poenpakkers en egotrippers zijn, dat 
is allemaal snel gezegd. Of dat we alleen maar 
pleiten op procedurefouten. Dat is tegenwoor-
dig trouwens bijna niet meer mogelijk. En de 
mensen die daar kritiek op hebben zijn, als ze 
zelf in de problemen komen, de eerste om te 
zeggen: ‘zijn er geen procedurefouten te vin-
den?’” 

Waarom plegen mensen misdrijven?
“Daar valt geen lijn in te trekken. We komen 
mensen van alle slag tegen: van daklozen tot 
personen met een kaderfunctie of rijkeluiszoon-
tjes. Iedereen kan op assisen terechtkomen, 
maak je maar geen illusies. Iedereen kan een 
motief hebben om een misdrijf te plegen. Denk 
maar niet dat het alleen arme mensen zijn of 
gasten die een slechte jeugd hebben gehad. 
Verre van zelfs. Heel vaak zijn het mensen die 
alles voorhanden hebben om het goed te doen 
in het leven. Je zou denken dat als je genoeg 
gezond verstand hebt, dat je dan bepaalde din-
gen niet doet. Maar er heeft ook al een rector 
voor assisen gestaan hoor, of de advocaat-ge-
neraal in Wallonië, voor moord. Die moet toch 
bij uitstek weten dat dat niet mag. Er is altijd 
een achterliggend verhaal. Je hebt enorm veel 
redenen waarom mensen dingen doen die ze 
niet mogen. De echte psychopaten, dat is een 
absolute minderheid.”

Geloof je nog in de goedheid van de mens?
(zonder twijfel) “Zeker en vast!. Je wordt niet 
slecht geboren. Je wordt door je opvoeding 
of door omstandigheden de persoon die je 
bent. Je karakter wordt natuurlijk wel gevormd 
tijdens je eerste levensjaren. En fundamenten 
kan je moeilijker uitbreken.”

Je hebt veel ervaring. Kom je nog zaken 
tegen die jou verbazen?
“Absoluut! Ik denk vaak dat ik het allemaal wel 
gezien heb, maar dan doet er toch nog een-
tje weer een schep bovenop. Dan zie je zaken 
waarbij je denkt: hier moet je niet voor gestu-
deerd hebben, je weet toch dat dat gaat uitko-
men. Dat je daar nooit mee weg komt. Maar 
toch gebeurt het.”

Hoe gaat het intussen met justitie in ons land?
(denkt diep na) “Hoe zal ik dit tactvol zeggen? 
Er zijn veel goede bedoelingen, maar er komt 
zelden iets van in huis… Ik maak me enorm 
druk over het gebrek aan efficiëntie en aan effi-

ciënt databeheer. Ik heb een paar jaar geleden 
van een onderzoeksrechter nog het verwijt 
gekregen dat ik geen fax meer had. In 2016, 
geloof ik. Een e-mail, dat kon onder geen be-
ding. Als ik een dossier wil inkijken, moet ik 
tegenwoordig met een oproepingsbewijs naar 
de griffie gaan. Die trekt dan een code uit zijn 
computer, met die code moet ik naar een 
vooroorlogse computerbak stappen, inloggen 
en dan krijg je het strafdossier. Je moet dat 
overschrijven of foto’s nemen van zo’n flikke-
rend scherm. Dat moet je eens proberen… 
Terwijl dat dossier daar dus gewoon digitaal 
op de computer staat. Is dat nu zo moeilijk om 
daar eens een programmeur op te zetten? In 
Nederland krijg je gewoon een mail met een 
link met het dossier in. Wij verliezen hier zoveel 
tijd, ik kan me daar blauw aan ergeren.” 

Iets compleet anders dan. Jij bent samen 
met je zoon Mats een fervent supporter 
van Racing Genk.
“Klopt, we missen normaal gezien weinig mat-
chen, zowel uit als thuis, en gaan ook Europees 
regelmatig mee. Mats heeft een handicap en in 
Racing Genk hebben wij een heel warme club 
gevonden waar je je altijd welkom voelt. Hun 
accommodatie is top en ze hebben ook een 
eigen supportersclub voor mensen met een 
beperking. De mensen van het bestuur komen 
altijd een goeiedag zeggen als we Europees 
meegaan… In Malmö, twee jaar geleden, was 
het bijvoorbeeld echt snerpend koud. Daar 
had een bestuurslid speciaal voor ons een on-
verhuurde businessbox geregeld om toch de 
wedstrijd te kunnen volgen en een beetje warm 
te blijven. Ze hebben tienduizenden suppor-
ters, maar geven je toch een goed gevoel. Zo’n 
avondje voetbal is ideaal om de wat zwaardere 
dossiers even achter mij te laten.” 

Je maakt er zelfs reclame.
“Inderdaad. Als er een speler in Genk geel of 
rood pakt, wordt ons logo van de zaak ge-
toond op de grote schermen met de slogan: 
‘Ook een domme fout gemaakt? Crimilex 
strafadvocaten’. Dat vonden wij wel geestig.” 
(glimlacht)

Tenslotte, hoe gaat Kerstmis er bij jou uit-
zien?
“Op kantoor hopelijk wat rustiger dan de 
meeste jaren. Het blijft een drukke periode. 
We hebben in deze coronatijd hoe dan ook al 
meer dossiers rond intrafamiliaal geweld, dat 
valt wel op. En je merkt in de eindejaarsperio-
de wel dat er meer diefstallen zijn, omdat som-
migen niet willen onderdoen voor anderen. 
Maar goed, ik hoop alleszins op iets meer tijd 
met mijn gezin. Kerstmis en Nieuwjaar, daar 
houdt de criminaliteit nu eenmaal geen reke-
ning mee. Ik vind eindejaar eigenlijk wel een 
fijne periode. De eindejaarslijsten op de radio, 
tv-programma’s die terugblikken,… En nor-
maal gezien ook kerstvoetbal. Ik kan wel wat 
hebben, en ik ben ook een positieve mens, 
maar heel die corona… Het mag ook voor mij 
wel stilaan gaan ophouden.”

Tekst: Bert Huysmans
Foto’s: Bart Van der Moeren
Locatie fotoshoot: Kerst & Co in Geel

INTERVIEW

MEER INFO:
‘Justice For All’ is te volgen op VIER, op 
donderdagavond, via www.vier.be en op 
Streamz.

“IEDEREEN KAN OP ASSISEN 
TERECHTKOMEN, MAAK JE 

MAAR GEEN ILLUSIES.”



De compacte warmtepompcentrale
die klaar is voor de toekomst!

ALLES WAT DE MODERNE GEZINSWONING NODIG HEEFT
De nieuwe geothermische warmtepompcentrale NHWP van de Oostenrijkse 
Fabrikant Ovum bevat alles wat nodig is voor een laagenergiewoning in één compact 
systeem. De traploos modulerende warmtepomp verwarmt, koelt, bereidt warm 
water, kan een venilatiesysteem aansturen,  en gaat slim om met zonne-energie. 
Vanwege de bijzonder hoge efficiëntie ontving de Ovum NHWP warmtepomp de 
“State Innovation Prize” en “Futurezoneaward” in Oostenrijk.

OPSLAGCAPACITEIT VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN PV-STROOM
Het ingebouwde buffervat van de NHWP is met een inhoud van 500 liter uitgerust voor 
een optimaal gebruik van PV-stroom.  Mits de integratie van een elektrische module 
weet de warmtepomp wanneer er een overschot is aan opgewekte elektriciteit. 
Deze gratis elektriciteit wordt omgezet in thermische energie en opgeslagen in het 
buffervat.  Bij een normaal warmwaterverbruik in een doorsnee huishouden kunnen 
we er voor zorgen dat de opwarming van het buffervat grotendeels overdag gebeurt. 
’s Avonds kan deze gratis warmte verbruikt worden. Zo is de Ovum warmtepomp 
voorbereid op de komst van de slimme meter.

WONING KOELEN MET ENERGIE UIT DE AARDE
Met behulp van een koelmodule zijn we in staat om een woning te koelen via 
het vloerverwarmingssysteem. In een warmtewisselaar wordt het water van het 
afgiftesysteem afgekoeld door de vloeistof van de geothermische bron. Op deze 
manier wordt de warmte uit de geïsoleerde schil van de woning gehaald, en terug 
afgegeven aan de ondergrond. Dit proces draagt dus ook bij aan de regeneratie van 
de bodem.

WONING MET WARMTELAST IN PLAATS VAN WARMTEVERLIES
Een hedendaagse laagenergiewoning heeft dikwijls te kampen met oververhitting. 
De mogelijkheid tot koeling wordt dus steeds belangrijker. Met deze Ovum 
warmtepompcentrale kunnen we met een beperkt elektriciteitsverbruik van ca. 
150 W een volledige woning voorzien van koeling. Dit in tegenstelling tot actieve 
koelsystemen zoals Airco, die  dikwijls minstens een 10-voud aan elektriciteit 
verbruiken.

EFFICIËNTE WARMWATERBEREIDING ZONDER RISICO OP LEGIONELLA
Het gebruik van een verswatersysteem voor bereiding sanitair warm water heeft tal 
van voordelen in een warmtepompsysteem. Daar er geen warmwater voor gebruik 
wordt opgeslagen vermijden we ook het risico op het ontstaan van legionella. 
Hierdoor is het overbodig om hoge temperaturen van 60°C te produceren. 
Warmtepompsystemen die gebruik maken van boilers moeten hoge temperaturen 
maken om legionella te vermijden. Dit is een energieverslindend proces omdat of 
het warmtepompsysteem tot haar limiet wordt gedreven, of er gebruik gemaakt 
wordt van elektrische weerstanden.

BVBA FLOR HUYSMANS - EEN FAMILIEBEDRIJF GEPASSIONEERD 
DOOR DE WARMTEPOMP
Als u de investering in een warmtepomp overweegt, neem dan zeker eens vrijblijvend 
contact op.  We bekijken graag met u de mogelijkheden voor de integratie van een 
warmtepompsysteem. Met bijna 1500 warmtepompinstallaties in werking beschikt 
ons familiebedrijf over een ruime ervaring.

BVBA FLOR HUYSMANS

Kelderbeemd 3 - 2470 Retie
014/37.81.76 - info@florhuysmans.be

WWW.FLORHUYSMANS.BE

20190424_FlorHuysmans_460x330_VS01.indd   1 18/04/19   15:26
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Welk doel heb je voor ogen als je jouw ge-
dichten schrijft?
Monique Soeffers: “Ik wil de lezer laten voelen 
dat elke mens bagage met zich meedraagt. Ik 
schrijf graag over schoonheid, humor, nostal-
gie,… Wanneer mensen me laten weten dat ze 
zichzelf herkennen in de verhalen die ik breng in 
mijn poëzie, dan verwarmt dat mijn hart, zelfs al 
gaat het dan om een gedicht met veel verdriet 
in. Want verdriet kan ook iets heel moois zijn, 
net zoals de natuur. Ik hou echt van de schoon-
heid van de natuur en probeer die ook altijd in 
mijn verhalen te integreren. Je moet in het leven 
genieten van de kleine dingetjes en de schoon-
heid erin zien. Een wilde bloem in een stoffige 
berm is voor mij een pracht van een juweeltje. 
Als je dat apprecieert, krijg je ook meer respect 
voor Moeder Aarde.”

Zijn er bepaalde auteurs of boeken die je 
doorheen de jaren hebben geïnspireerd?
“Het non-fictiegenre neemt het grootste deel 
van mijn boekenkast in beslag, dus dat heeft 
mijn gedachten sowieso gevormd. Maar een 
zwak voor bepaalde fictieschrijvers hebben, dat 
is mij zeker niet onbekend. Zo kan Ernest Claes 
mij altijd bekoren. Hij kon zó levendig schrijven 
dat je als lezer echt helemaal in zijn verhaal zit. 
Wie ik ook bewonder, is Phil Bosmans. Dat was 
een geweldig warme mens die je zomaar omver 
kon blazen met zijn woorden. Prachtig! Ik heb 
zoveel respect voor hem.”

Als je kijkt naar de evolutie van taal tussen 

de tijd toen je een klein meisje was en nu, 
valt er dan iets op?
“Tja… Misschien het dialect in onze taal, dat 
nog steeds enorm aan het groeien is. Je hoort 
het meer en meer in muziek, reclamespots, en 
zelfs in nieuwe Vlaamse films. Dat was vroeger 
echt not done, maar tegenwoordig mag het 
overal gebruikt worden. Persoonlijk vind ik dat 
zeker kunnen, want op die manier worden di-
alecten weer opgewaardeerd. Ze zijn ook ge-
woon streekgebonden en dat maakt van onze 
Nederlandse taal iets heel speciaals. Daar vind 
ik Ernest Claes weer in terug: zijn boek ‘De Wit-
te’ is zo mooi in zijn eigen dialect geschreven. 
Heerlijk om te lezen!”

Is digitalisering een vloek of een zegen 
voor onze taal?
“Of we het nu willen of niet, de wereld is digitaal. 
En we moeten allemaal mee. We zijn het schrift 
en de pure dialecten aan het verliezen, dat is 
jammer. Het schone gaat ervan af. En als je ziet 
welke schrijffouten kinderen vandaag maken, 
dan sta je daar soms echt versteld van. Ik zeg 
niet dat we technologie moeten haten, maar we 
moeten er wel voorzichtig mee omgaan, zodat 
we onze eigen talenten niet verliezen.”

De dichtbundel ‘Mijmeringen (over alle-
daagse dingen)’ werd uitgebracht op pa-
pier. Hoe belangrijk is papier voor jou?
“Héél belangrijk. Papier heeft een onmisbare 
waarde: je kan het voelen, ruiken, doorgeven. 
Zelfs verkleurd papier vind ik mooi, dat vertelt 

namelijk een verhaal. De jongere generatie 
hecht daar niet altijd zoveel belang aan en dat 
is jammer. Ook schrijven op pen en papier is 
wat aan het verdwijnen. Een geschreven tekst 
is zoveel sierlijker. Iedereen heeft zijn eigen ge-
schrift, wat het heel persoonlijk maakt. Zoveel 
‘warmer’ dan een getypte tekst op je laptop.”

In die bundel staat ook een verhaal over 
Dessel. Waar haalde je de inspiratie daar-
voor?
“Klopt. Onze burgemeester gaat het zelfs op 
een elektriciteitskast zetten, die worden alle-
maal versierd… De inspiratie komt van mijn 
liefde voor Dessel. Het is een kleine, maar 
prachtige gemeente, en ik woon hier dan ook 
heel graag. Mijn favoriete plaatsje is het domein 
aan het Campinastrand. Je kan daar echt za-
lig tot rust komen, langs de vijvers wandelen, 
zwemmen in de zomer,… Ik denk dat we het 
in coronatijden soms misschien ook niet zó erg 
moeten vinden dat we niet naar het buitenland 
mogen reizen. Het is vaak op zo’n moment dat 
we de schoonheid van onze eigen streek be-
ginnen op te merken.”

Tekst: Gabriel Avornicu
Foto: Walter Van Rooy

MO’NIQUE OVER HAAR 
THUISGEMEENTE DESSEL
Daar waar mijn land het koele water kust
daar is het verdomd goed
Daar waar het water mijn warme land 
blust
daar is het honingzoet.
Mijn Dessel... enkel een vlekje
daar op die blauwe wereldbol
Mijn Dessel... mijn aardse plekje
gehuld in schoonheid… OVERVOL.

MEER INFO:
De dichtbundel ‘Mijmeringen (over alle-
daagse dingen)’ kost 19,90 euro en kan 
je via Facebook bestellen bij Monique 
Soeffers.

MONIQUE SOEFFERS
POËZIE DIE DE SCHOONHEID VAN HET LEVEN WEERGEEFT
DE S SEL – Monique S oef fers  (58) — artiestennaam Mo’ Nique — i s  van vele markten thui s.  Al s  l id van Femma D essel  z et  de in Mol 
geboren dame zich in voor v rouwenrechten ,  in haar v ri je  ti jd schildert  z e en haar gevoelen s pent z e neer op papier zoal s  in haar 
recente gedichtenbundel  ‘Mijmeringen (over alledaagse dingen)’ .

“EEN WILDE BLOEM IN EEN 
STOFFIGE BERM IS VOOR 

MIJ EEN PRACHT VAN EEN 
JUWEELTJE.”

LITERATUUR



Project vanProject van

appartementen
in hartje Arendonk
1, 2 en 3 slaapkamers

REEDS 
50% 
VERKOCHT

20
Nog enkele pareltjes beschikbaar 
met zowel 2 als 3 slaapkamers. 
MEER WETEN? 
Neem vandaag nog contact op met 
Wim: 0475 64 15 69

Contacteer Wim Vermeulen: 0475 64 15 69
info@keukenlust.be | www.keukenlust.be

Duurzaam 
wonen is
voor echte 
genieters
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“DRIE SMAKEN DIE HEEL GOED MATCHEN”
Waar komt het recept vandaan?
Dries: “Ik heb het zelf samengesteld om mee in het aanbod te steken voor de afhaalgerechten, 
hier in De Waterhoek, voor de eindejaarsperiode. Je kan het dus thuis ook eens maken en dan 
vergelijken met mijn versie.”

Kan je één van de hapjes ook als voorgerecht serveren?
Dries: “Ik zou dat persoonlijk niet doen. Het is echt als combinatie van hapjes bedoeld, de sma-
ken matchen heel goed met elkaar. Als voorgerecht gaat het iets te eentonig zijn.”

Waar kan ik houtskoolpoeder kopen?
Dries: “Hier en daar in de supermarkt, en anders in een speciaalzaak. Het is iets wat aan het 
opkomen is. Dat is eigenlijk houtskool van kokosnoten dat actieve kool geworden is. Zo heeft het 
een zuiverende werking voor je lichaam, als je het eet in beperkte mate uiteraard.”

Hoe dresseer ik alles?
Dries: “Helemaal zoals je zelf wil. Ik heb bijvoorbeeld de bonbon op blokjes rode biet gelegd 
en een beetje sla en kumquat gebruikt bij de scampi, voornamelijk ter decoratie. Die kumquat 
kan je met schil en al opeten. Citrusvruchten gaan trouwens altijd goed samen met vis en krab.”

In deze rubriek ‘Lekker Lokaal’ gaan we op bezoek bij Kempenaars met een passie voor lekker 
eten en duurzame producten. Met hun favoriete recept hopen ze jou als lezer te inspireren om 
ook zelf in de keuken aan de slag te gaan met lokale en seizoensgebonden ingrediënten. En wees 
gerust, we houden de recepten altijd simpel en behapbaar! Deze maand in de keuken: Danny 
Driessens (roepnaam: ‘Dries’), chef-kok van taverne De Waterhoek in Balen. 

BEREIDING
Bonbon van rundscarpaccio en -tartaar
1. Meng de tartaar, de 4 druppels saus, de sjalot, de mosterd en de kappertjes onder elkaar en 

kruid af met peper en zout. 
2. Doe een koffielepel tartaar op de carpaccio.
3. Wikkel alles in de vorm van een bonbon.

Duo van scampi
1. Pel de scampi en verwijder het darmkanaal.
2. Rol 4 scampi in het rode bietpoeder en 4 in het houtskoolpoeder.
3. Leg op een bakplaat en overgiet met de koolzaadolie. 
4. Bak af in een voorverwarmde oven op 185°C gedurende 4 minuten. 
5. Kruid af met peper en zout.

Minischelpje van king krab
1. Laat de room en de visbouillon inkoken en voeg de krab en 10 gr kaas erbij.
2. Vul de schelpjes en strooi de rest van de kaas erover.
3. Gratineer in een voorverwarmde oven van 185 °C gedurende 3 minuten.

TRIO VAN FEESTELIJKE HAPJES

LEKKER LOKAAL

INGREDIËNTEN

Voor de bonbon:
• 100 gr rundscarpaccio
• 100 gr rundstartaar
• mespuntje mosterd 
• 2 druppels tabasco en 2 druppels 

worcestershiresauce 
• peper en zout 
• ½ fijngesnipperde sjalot 
• 4 kappertjes (fijngesneden)
Voor de scampi:
• 8 scampi (13/15)
• 20 gr rode bietpoeder en 20 gr houts-

koolpoeder (of 40 gr rode bietpoeder)
• peper en zout 
• 20 ml koolzaadolie 
Voor de minischelpjes:
• 8 lege minischelpjes 
• 50 gr king krabvlees
• 20 ml culinaire room 
• 5 gr visbouillon 
• 30 gr geraspte emmental

4 personen30 min.



OPENINGSUREN MA TOT VR 7u30 - 12u00 / 13u00 - 16u45 / 17u15 - 19u30 | ZA 8u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00 | ZO GESLOTEN

www.houthandelvanmechgelen.be
WAMPENBERG 72 - ARENDONK | INFO@HOUTHANDELVANMECHGELEN.BE

AL UW HOUT
VOOR BINNEN EN BUITEN!

BIJ VRAGEN
014 68 92 90

Fijne feestdagen!

EINDEJAARSACTIE

DECEMBER 2020
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LEASE-RIJDERS OOK STEEDS WELKOM!
OPSLAG-, STALLINGRUIMTE, … TE HUUR

LAUWERS GROEP | ROOBEEK 50 - ARENDONK | 014 68 90 90

EXPERTISE · GARAGE · CARROSSERIE · AUTOHANDEL - ALLE MERKEN · OFFICIËLE 
DEALER SSANGYONG · TAKELSERVICE & AUTOSTALLING · DEX EASY CAR SHOPPING

Bij Dex hebben we een 
wagen voor iedereen.

Dex. Daarom.

Dex Arendonk • Roobeek 50 • 014 74 75 65 • dex.be

VRAAG NU 
NAAR DE VOORDELIGE CONDITIES
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“ELK FEEST IS EEN GOEDE REDEN OM IETS LEKKERS OP TAFEL TE ZETTEN”

Waar komt het recept vandaan?
Bieke: “Uit mijn persoonlijk kookboek. Dat is mee gegroeid door de jaren heen. Het is heel mak-
kelijk om te maken en eigenlijk kan je het niet laten mislukken. Je mag het natuurlijk niet te lang in 
de oven laten, maar als je dat niet doet, kan er niks misgaan.”

Een feestelijk gerecht of ook alledaags? 
Bieke: “Ik vind het vooral iets feestelijks. En dan maakt het niet uit of je een verjaardag viert of nu 
in deze periode Kerstmis of oudejaarsavond. Elk feest is een goede reden om iets lekkers op tafel 
te zetten, toch? En het blijft altijd een leuk momentje, als je er met je lepel een stukje uit neemt en 
de chocolade stroomt er zachtjes uit. Top!”

Een ideaal dessert voor de komende feesten?
Bieke: “Vind ik wel ja, net omdat we moeten feesten in kleine groep. Het is niks om te maken als 
je voor 20 personen moet koken. Maar zoals dit jaar, voor vier of zes personen, daar is het perfect 
voor. Het is heel toegankelijk, iedereen lust het. Ook voor kinderen is het een grote aanrader.”

Wat serveer ik erbij?
Bieke: “Ik zou het bij de klassiekers houden: een bolletje vanille-ijs en eventueel wat rood fruit of 
een vruchtencoulis, dat blijven toch de zaken die er het allerlekkerst bij zijn.” 

In deze rubriek ‘Lekker Lokaal’ gaan we op bezoek bij Kempenaars met een passie voor lek-
ker eten en duurzame producten. Met hun favoriete recept hopen ze jou als lezer te inspireren 
om ook zelf in de keuken aan de slag te gaan met lokale en seizoensgebonden ingrediënten. 
En wees gerust, we houden de recepten altijd simpel en behapbaar! Deze maand in de keu-
ken: Bieke Meeus, chocolatier bij Zoetjes & Zundjes in Arendonk. 

BEREIDING
1. Smelt de chocolade au bain marie (of zachtjes in de microgolfoven).
2. Snijd de boter in blokjes en voeg die bij de chocolade, meng tot de boter ook gesmolten is.
3. Klop de eieren en de dooiers samen met de suiker tot een witte luchtige massa.
4. Voeg het eiermengsel bij de chocolade en de boter en spatel er voorzichtig de bloem en het 

snuifje zout onder.
5. Vet de potjes in met de extra boter (gebruik bij voorkeur een leuk koffietasje). Bestuif met bloem 

alvorens het deeg te verdelen. Je tas mag voor 2/3 gevuld zijn.
6. Bak de chocolade moelleux in een voorverwarmde oven van 220°C, ongeveer 6 minuten (de 

baktijd is afhankelijk van de grootte van de tas). Let op! Ze mogen uiteraard niet volledig gebakken 
worden, het geheel moet binnenin nog lopend zijn. 

7. Serveer met een bolletje vanille-ijs.
8. Smakelijk! 

MOELLEUX AU CHOCOLAT

LEKKER LOKAAL

INGREDIËNTEN

• 125 gr pure chocolade
• 110 gr ongezouten melkerijboter (en nog 

ietsje meer om de potjes mee in te vetten)
• 2 eieren
• 2 eierdooiers
• 60 gr suiker
• 36 gr patisseriebloem (en nog een 

extra lepel bloem om de potjes te 
bloemen)

• snuifje zout
• eventueel vanille-ijs

6 personen30 min.



Uw partner voor

Toonzaal
Espendonk 4
2370 Arendonk
+32 (0)14 88 35 00
info@energieconcepten.be
www.energieconcepten.be

Volg ons op

� � �

Ontdek onze energiezuinige producten! 

Wij helpen jou in je zoektocht naar een lager E-peil van je woning! De plaatsing van je duurzame oplossingen 
verzorgen wij ook. Doe jij het toch liever zelf? Wij bieden kant-en-klare oplossingen en helpen je met de opstart. 

Ga jij energiezuinig bouwen? 

� 15 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en
onderhouden van installaties 

� Hoogste comfort tegen de laagste kost 
� Gemotiveerd personeel en premiummerken 
� We laten niets aan het toeval over: wij gaan

voor 100% tevredenheid 
� Wij zijn en blijven pionier in groene energie

Warmtepomp

Pelletkachels

Regenwaterrecuperatie

Zoutwater batterijen

Ventilo convectoren

CV Haarden

Zonnepanelen

Airco

Litobox

Zonneboiler

Gascondensatieketel

Ventilatie
Houtvergassingsketel

Energievaten
Vloerverwarming

Elektriciteit

Energieconcepten is uw partner voor
duurzame energie: 

WARMTEPOMPEN   •   ZONNEPANELEN   •   ZONNEBOILERS
PELLETVERWARMING  •  VENTILATIE  •  TOTAALCONCEPTEN
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De Turnhoutse kwam in 2018 echt aan het ven-
ster van het profcircuit piepen. Samen met haar 
partner Alison Van Uytvanck won ze toen in 
Luxemburg meteen haar eerste WTA-toernooi 
waaraan ze deelnam. Maar 2019 was pas echt 
haar boerenjaar. Ze stoomde van plaats 250 
op de wereldranglijst naar 105. Het maakte dat 
ze begin 2020 haar eerste grandslamtoernooi 
speelde, de Australian Open. Daar behaalde 
ze een veelbelovende tweede ronde. En toen 
kwam corona. Het circuit lag gedurende vijf 
maanden stil. Greet en Alison maakten van de 
gelegenheid gebruik om de trainerscursus van 
de tennisfederatie te volgen. Al kijkt Greet in-
tussen al reikhalzend uit naar begin 2021 en de 
Australian Open.

De toernooien in Australië lijken je wel te 
liggen. Is het daarom dat je zo uitkijkt naar 
het nieuwe jaar?
Greet Minnen: “Inderdaad. Enkele jaren ge-
leden speelde ik als Junior de halve finale 
van de Australian Open en sindsdien ga ik 
er nog steeds graag naartoe. Ik vind het niet 
alleen een heel erg mooi land, maar ook de 
Australian Open op zich is zeer goed georga-
niseerd. Toeval of niet, maar vorig jaar debu-

teerde ik daar ook in het enkelspel. Het was 
de eerste keer dat ik de hoofdtabel haalde 
van een grandslamtoernooi. Ik overleefde de 
eerste ronde door te winnen van Aljaksandra 
Sasnovitsj, wat me een enorme boost gaf. In 
de tweede ronde werd ik helaas, niet geheel 
onverwacht, uitgeschakeld door Elena Ryba-
kina. Zij staat in de top 20, dus veel hoger ge-
rangschikt dan ik. Maar het maakt wel dat ik 
opnieuw erg uitkijk naar het toernooi.”

Wat is je ambitie in Australië?
“Ik zou mij graag rechtstreeks plaatsen voor de 
hoofdtabel, zodat ik geen kwalificaties moet 
spelen. Maar daarvoor moet ik in de andere 
toernooien nog wel wat punten halen. Dat is 
de eerste doelstelling. We hebben meer dan 
vijf maanden stilgelegen. Dus alle speelsters 
hebben op het einde van het jaar zoveel mo-
gelijk toernooien proberen te spelen, waardoor 
de bezetting overal erg sterk was. Dat maak-
te het wat moeilijker voor mij. Het resultaat 
op de US Open en Roland Garros bleef on-
der de verwachtingen. Ik heb even terug wat 
vertrouwen nodig. Hopelijk komt dat snel. En 
vooral, hopelijk kan verder alles gewoon door-
gaan. Voorlopig komen de Australian Open, 

mits quarantaine en dergelijke, nog niet in het 
gedrang maar Wimbledon bijvoorbeeld is dit 
jaar effectief volledig geannuleerd. Dat is toch 
onvoorstelbaar. Net op het moment dat ik aan 
het opkomen was. Erg jammer. Maar ik doe 
er momenteel alles aan om zo snel terug bij 
mijn oude niveau aan te pikken en mij klaar te 
stomen voor 2021.”

Je speelt ook veel samen met je partner 
Alison Van Uytvanck. Jullie hebben elkaar 
dit coronajaar dus behoorlijk veel gezien?
“Klopt. (glimlacht) We spelen en trainen veel sa-
men maar dat viel dus allemaal helemaal stil. 
Toch het spelen. Zoals bij de meesten deed het 
ook bij ons wel deugd om eens rustig thuis te 
zijn. We reizen veel, zitten vaak op het vliegtuig 
en verblijven veel op hotel. Dus die rust voelde 
in het begin wel goed aan. Maar daarvoor zijn 
we natuurlijk geen tennissters geworden. En 
het is uiteraard ook financieel een dikke streep 
door de rekening. Al vond onze hond Balto het 
zo prima. (lacht) We hebben veel gewandeld. 
Maar we hebben van de gelegenheid ook ge-
bruik gemaakt om een trainerscursus te volgen. 
De tennisfederatie had die gelanceerd, een pri-
ma idee in deze periode. En mooi meegeno-
men voor ons. Al is het uiteraard niet hetzelfde 
als toernooien spelen.”

Hoe gaat het trouwens met Alison? 
“Goed hoor. Al is het voor haar ook niet een-
voudig om het juiste ritme te pakken te krij-
gen. Het seizoen is nu eigenlijk ook gedaan. 
Dus het is terug opbouwen richting 2021. Zij 
is ook drie jaar ouder dan ik, dus ik kan nog 
best veel van haar leren. Het is leuk om sa-
men dezelfde passie te delen, samen te spe-
len, samen te trainen… Maar het is niet zo dat 
het elke minuut van de dag over tennis gaat, 
hoor. (lacht) Zo wandelen we ook graag, met 
de hond uiteraard. Wij wonen nu in Vilvoorde 
en de natuur hier in de omgeving is best mooi. 
Grimbergen vind ik bijvoorbeeld erg gezellig. 
De ouders van Alison wonen daar en we wan-
delen er graag. Al denk ik wel dat het in de 
Kempen, als ik mag veralgemenen, minder 
druk is. Maar wie ben ik om daarover te oor-
delen? Ik heb uiteindelijk maar enkele jaren in 
Turnhout gewoond.”

Jij studeerde aan de Topsportschool. We 
kennen die allemaal van naam. Maar hoe 
verloopt het dagelijkse leven daar?
“Het is uiteraard heel plezant als je school en 

GREET MINNEN
VEEL AMBITIE OM IN 2021 OPNIEUW TE SCOREN
T UR NHOU T/VILV O OR DE – Het had behoorli jk wat voeten in de aarde om Greet  Minnen (23) voor on z e micro te  kri jgen .  Al s  tenni s-
ster in het  profcircuit  i s  z e erg veel  in het  buitenland .  We kri jgen haar te  pakken in één van de z eld zame periodes waarin z e toch in 
on s land i s .  Al  vertrekt  z e net  na on s inter view al  wel  weer richting de Verenigde Staten .  En binnenkort  gaat z e naar Au stralië,  waar 
het  nieuwe tenni ssei zoen zich op gang zal  trekken .

“DIE RUST VOELDE IN HET 
BEGIN WEL GOED AAN. 
MAAR DAARVOOR ZIJN 
WE NATUURLIJK GEEN 

TENNISSTERS GEWORDEN.”

SPORT



SPORT

hobby zo kan combineren maar het was ook 
best een zwaar programma. Je mag dat niet 
onderschatten. Dat is zes jaar internaat. Wat 
als tiener niet altijd eenvoudig is. Je zit daar 
uiteraard wel tussen andere atleten, zij het uit 
andere sporten. Ik herinner me vooral judoka’s, 
zwemmers en voetballers. Badminton ook. 
Maar in het algemeen zie je elke sport wel eens 
passeren. Je krijgt dan voor sommige lessen 
wel bepaalde vrijstellingen maar er moet ook 
flink getraind worden. Bovendien zat ik ook op 
die leeftijd al regelmatig in het buitenland voor 
toernooien. Op normale dagen stonden wij 
om acht uur ’s morgens al op de tenniscourt. 
Daarna was het tijd voor school en in de late 
namiddag werd er opnieuw getraind. Vaak was 
het al na acht uur voor ik op mijn kamer kwam. 
Dan moest je nog douchen en eten en uiteraard 
je huiswerk maken. Daarnaast kreeg je ook re-
gelmatig bijlessen. Niet altijd eenvoudig om dat 
allemaal te combineren. Maar we werden wel 
goed opgevolgd en er was zeker voldoende 
steun en hulp vanuit de school.”

Je zat het volledige middelbaar op inter-
naat. Hoe kijk je daar op terug? Was het 
een eenzame periode?
“Eenzaam eigenlijk niet neen. Ik had daar best 
veel vriendinnen. Ook als je in het buitenland 
ging spelen, was je altijd goed omringd. In het 
profcircuit is dat heel anders. Daar ben je veel 
vaker alleen op pad. Al leer je zo ook de ande-
re meisjes in het circuit beter en beter kennen. 
Uiteraard de Belgische meisjes, bijvoorbeeld 
Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure. Maar 
bijvoorbeeld ook de Nederlandse Kiki Bertens. 
Zij doet het momenteel erg goed en draait al 
even mee in de top 10.”

Buiten het tennis rest er nog weinig tijd 
voor andere hobby’s, neem ik aan?
“Uitgaan is daar zeker niet bij, als je dat be-
doelt. (lacht) Dat is echt niet combineerbaar. 
Maar ik mis dat ook niet. Je weet dat de com-
binatie van topsport en uitbundig feesten niet 
mogelijk is. Dus als je voor het ene kiest is 
het andere geen optie meer. Het is dan echt 
wel trainen, trainen en nog eens trainen. Het 
vervelende is wel dat je geen enkele zeker-
heid hebt dat al je opofferingen gaan rende-
ren. Als tiener weet je uiteraard nog niet of 
je het gaat maken in het profcircuit. Zo heb 
ik bijvoorbeeld al een jaar stilgelegen omwille 
van een blessure. Dat is nu onder controle 
maar er is verder geen enkele garantie. Kijk 

maar naar corona dit jaar. Maar om verder op 
je vraag te antwoorden, af en toe een filmpje 
kijken, dat lukt zeker wel en dat doe ik ook 
graag. Het allerliefst gecombineerd met een 
etentje. (lacht) Maar eerlijk gezegd, tussen al 
dat reizen door ben ik ook graag een keertje 
rustig thuis.”

Wat mogen we jou wensen voor het nieu-
we jaar?
“In 2021 wil ik absoluut bij de 100 beste speel-
sters van de wereld zijn. En stiekem droom ik 
van de top 50.”

Tekst: Peter Meulemans
Foto’s: Bart Van der Moeren

COMPLEMENTAIRCOMPLEMENTAIR

interieurarchitecten
ONTWERP / DESIGN

get inspiredget inspiredget
www.complementair.be

www.interieuradviesonline.be
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NK Verzekeringen had al kantoren in Oud-Turn-
hout en Arendonk. Met de overname van Za-
kenkantoor Frank Dielis Verzekeringen, aan de 
Nieuwe Kaai in Turnhout, komt er zo een der-
de kantoor aan boord. Het betekent in de eer-
ste plaats dat er nog meer expertise binnen de 
groep terechtkomt. Want in tijden waar steeds 
meer zaken digitaal verlopen, is er soms ook 
nood aan menselijk contact. Al was het maar 
om je mee wegwijs te maken in de verzekerings-
wereld. “Wij zijn lokaal verankerd en beschikken 
over een gemotiveerd team, van mensen uit de 
buurt, waarbinnen iedereen zijn eigen speciali-
saties heeft uitgebouwd”, stelt Nick Meeuwes, 
bestuurder  van NK Verzekeringen. “De verzeke-
ringswereld is zo divers, je kan onmogelijk speci-
alist zijn in alle onderdelen. Wij nemen nog rustig 
de tijd om alles uit te leggen, ook voor woon-
kredieten en fiscaliteit. Want iedereen heeft zijn 
persoonlijke situatie, op basis daarvan maken 
we een analyse en geven wij advies.” 

PAKKETTEN OP MAAT
NK Verzekeringen kan teren op zo’n veertig jaar 
ervaring, aangevuld met jong enthousiasme. De 
medewerkers in Turnhout blijven gewoon aan 
boord, dus ook de bestaande klanten kunnen 
nog steeds bij hun vertrouwde verzekeringsagen-
ten terecht. Door de overname kan er nu nog 

meer gefocust worden op de klant zelf. “Het zorgt 
er nu eenmaal voor dat zaken als administratie 
makkelijker overkoepelend geregeld kunnen wor-
den. Zo blijft er meer tijd over om af te spreken 
met de klanten zelf.” In Turnhout bijvoorbeeld, 
waar het kantoor in een leuke buurt ligt met veel 
nieuwe woningen en jonge gezinnen. Voor hen 
biedt het kantoor o.a. interessante tarieven voor 
woonkredieten en tal van pakketvoordelen. Denk 
bijvoorbeeld aan extra voordelige tarieven voor 
jonge bestuurders, gratis fietsbijstand, een maan-
delijkse spreiding van de verzekeringspremies,… 
Voor iedereen wordt er een pakket op maat 
voorgesteld. 
De Turnhoutse ondernemers kunnen door de 
overname voortaan ook putten uit de ervaring 
die de kantoren in Arendonk en Oud-Turnhout 
al hebben op zakelijk vlak. Veel lokale onderne-
mers en KMO’s vertrouwen hun professioneel 
pakket al vele jaren toe aan NK Verzekeringen. 
“Het is een kruisbestuiving van talenten en spe-
cialisaties die elk van onze kantoren nog slag-
krachtiger maakt.”

DE MENS ACHTER 
DE VERZEKERING
Door de schaalvergroting mag in geen geval 
de persoonlijke touch verloren gaan. “Essenti-
eel voor ons”, stelt Nick duidelijk. “Wij willen de 

menselijke factor van verzekeringen tonen. We 
proberen elke schade-expertise persoonlijk bij 
te wonen, zijn 24 uur per dag bereikbaar voor 
calamiteiten en geven altijd advies op maat.”
Een ander mooi voorbeeld van de persoonlijke 
service is dat het team van NK Verzekeringen de 
belastingbrieven van hun klanten gratis invullen. 
Een service die je bijna nergens anders vindt. 
Redenen genoeg dus om eens af te spreken in 
één van de drie kantoren van NK Verzekeringen. 
Met ruime openingsuren, ook ’s avonds.

Nieuwe Kaai 39
2300 Turnhout
Tel. +32 (0)14 43 98 98

Wampenberg 30/1 
2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 67 24 21

Steenweg op Mol 50-52
2360 Oud-Turnhout
Tel. +32 (0)14 45 35 14

www.nkverzekeringen.be
nkverzekeringen@dvv.be

NK VERZEKERINGEN NEEMT TURNHOUTS KANTOOR OVER
Turnhout/Arendonk/O ud-Turnhout — Sind s begin december telt  NK Verz ekeringen drie Kempen se kantoren .  D e bekende verz eke-
ringsspeciali st  wordt du s groter,  maar bli j f t  in z etten op speciali satie  en persoonli jke ser v ice,  zowel  voor particulieren al s  onderne-
mers.  “ Wij  wil len de men seli jke factor van verz ekeringen tonen .”

PUBLIREPORTAGE



TRAPPEN LAUWERS ERIC is uit het goede hout gesneden. Van lijnrecht naar 
draaiend sierlijk. Elke stijl is ons eigen. Modern, klassiek, eigentijds of design, wij 
gaan niets uit de weg en maken van elke opdracht een meesterwerk. Wij creeren 
unieke en ambachtelijke trappen die een lust voor het oog zijn maar ook praktisch en 
gebruiksvriendelijk.

Biezenveld 8, 2460 Kasterlee - Tel. 014 84 84 87

OPENINGSUREN: WEGENS COVID-19 WERKEN WE ENKEL OP AFSPRAAK

WWW.TRAPPENLAUWERS.BE

WIJZIGING 
OPENINGSUREN OP ZATERDAG

Afhalingen tot 13u, na 13u 
om u en onze veiligheid te 
garanderen (tijdens covid) 
op afspraak.

AFSPRAKEN KUNNEN TELEFONISCH OF 
PER MAIL GEMAAKT WORDEN.

OPENINGSUREN 
TIJDENS DE FEESTDAGEN
GESLOTEN VAN 24/12 T/M 2 JANUARI 2021

      Wij wensen 

 u fijne en warme 

       feestdagen
 toe!
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Zowat het volledige interieur van de nieuw-
bouwwoning van Maria en Rob uit Oud-Turn-
hout werd vormgegeven door Segers Interi-
eur uit Retie. “Het is onze architect die hen 
heeft aanbevolen. We zijn bewust heel vroeg 
in het bouwproces naar hen gestapt, net 
omdat een mooi en warm interieur enorm 
belangrijk is voor ons. Van daaruit wilden we 
vertrekken.”

VAN BOERDERIJSTIJL 
NAAR MODERN
“We woonden voordien in een oude boer-
derij in de Ardennen”, vertelt het echtpaar. 
“Daar waren we aan bepaalde ruimtes 
enorm gehecht. Dat gezellige wilden we in 
ons nieuwe huis ook terugvinden. Het is na-
tuurlijk een nieuwbouw, dus die boerderijstijl 
kon niet helemaal terugkomen, maar het 
mocht zeker niet vervallen in het ultramoder-
ne. Eigenlijk heeft Johnny Segers, onze vas-
te contactpersoon bij Segers Interieur, altijd 
heel goed begrepen wat we in gedachten 
hadden.”
“Bij de eerste voorstellen vonden wij dat er 
nog iets te veel wit in het interieur aanwezig 
was. Dat hebben we samen nog een beetje 
afgezwakt, maar eigenlijk waren we meteen 
enthousiast over hun ontwerp. Alle materi-
alen en kleuren hebben we tijdens twee af-
spraken gekozen in de showroom. Dat was 
pittig, er moesten heel veel keuzes gemaakt 
worden op korte tijd, maar omdat we een 
goede verstandhouding hadden, verliep dat 
heel vlot.”

RUST IN HUIS
“Waar Segers Interieur heel erg op hamerde, 
was dat we één bepaalde stijl in de hele wo-
ning door zouden trekken. We zijn hen daar nog 
steeds dankbaar voor. Het heeft voor heel veel 
rust gezorgd bij ons thuis. We hebben bijvoor-
beeld parket in het hele huis, behalve in de natte 
ruimtes, en werken voor het overige veel met wit 
en met donker hout als contrast. Die tinten ko-
men overal terug, enkel in de badkamer zijn de 
kasten nog bewust ietsje warmer van kleur.”
De bibliotheek/tv-ruimte werd een belangrijke ka-
mer. Die staat los van de living. “Opnieuw in na-
volging van ons vorige huis”, verklaart het koppel. 
In de woonkamer zelf valt meteen de gashaard 
op, gedeeltelijk verzonken in de grond. “Dat 
hebben we in de showroom van Segers Interi-
eur gezien. Het was meteen duidelijk dat wij dat 
ook wilden. Je moet weten dat we in onze vorige 
woning een grote open haard hadden”, zegt Rob. 
“En we vonden het heel fijn als je bijvoorbeeld van 
een winterse wandeling weer binnen stapte, dat 
je je kon verwarmen aan de haard.” De gashaard 
zit mee verwerkt in een aparte wand, waarachter 
de trap naar boven loopt.

DENKEN AAN 
DE KLEINKINDEREN
De woning heeft een lage EPB-waarde van 4, 
en werkt met een lucht-water-warmtepomp, 20 
zonnepanelen en vloerverwarming. “Als je op 
dit moment bouwt, heb je de verantwoorde-
lijkheid om dat zo energieneutraal mogelijk te 
doen”, stelt het koppel duidelijk. “We hebben 
zelf ook kleinkinderen waarvoor we willen dat 

het in de toekomst allemaal wat beter wordt.”
“Een belangrijke reden voor ons om naar de 
Kempen te komen wonen, was dat we onze fa-
milie dan dichter bij ons zouden hebben. Maar 
we hebben ook aan onze oude dag gedacht. 
Zo zijn alle ruimtes die we nodig hebben hier 
beschikbaar op het gelijkvloers. Boven is er en-
kel nog een bureau, een extra slaapkamer, een 
extra badkamer en een technische ruimte.”
Beneden kroop er ook heel wat denkwerk in de 
keuken en de bijkeuken. “In eerste instantie wa-
ren we niet gewonnen voor het idee van een 
open keuken. Op voorwaarde dat er een aparte 
bijkeuken kwam, zijn we toch akkoord gegaan. In 
die bijkeuken hebben we veel kasten en doen we 
alle voorbereidingen voor een maaltijd. De mise-
en-place, zeg maar”, lacht het koppel. “Het grote 
voordeel is dat je de deur kan dichttrekken en in de 
keuken zelf kan eten en borrelen, zonder de rom-
mel erbij.” In de open keuken werd geopteerd voor 
een marmeren blad en een verhoogd keukenbar-
retje met krukken. Alle kasten en schuiven worden 
greeploos geopend. Het geheel geeft uit op het 
terras, wat voor een extra ruimtelijk gevoel zorgt.

OPEN DRESSING
Ook de open dressing, vlak naast de badkamer, 
trekt de nodige aandacht. Open aan één kant en 
met centraal een lagere blok die gebruikt kan wor-
den om was op te vouwen. “In eerste instantie zou-
den hier allemaal gesloten kasten komen”, vertelt 
Maria. “Maar wij hebben uiteindelijk gekozen voor 
een mix van open en gesloten kasten. Heel handig, 
op dit moment ligt de winterkledij in het open stuk 
terwijl de zomerkleren in de gesloten kasten liggen.”

EEN WARM INTERIEUR VOL EENHEID EN RUST
OUD-T UR NHOU T/R ETIE — O m dichter bi j  hun ( klein)kinderen te wonen ,  verhui sden Maria en Rob eind 2019 terug naar de Kem-
pen ,  naar O ud-Turnhout.  O m heimwee naar hun vorige woon st te  voorkomen ,  gaven z e de zorg voor het  interieur van hun nieuwe 
hui s  in handen van S egers Interieur uit  Retie.  D e opdracht? Warmte en gez elligheid bieden in een energiezuinige en moderne woning.

BINNENKIJKEN



BINNENKIJKEN

“De afwerking van ons interieur is subliem”, 
klinkt het nog. “Het is ook leuk dat de dingen 
die zij zelf aangebracht hebben en waar wij over 
twijfelden telkens een schot in de roos bleken, 
eens we ze gerealiseerd zagen in het huis.”
“Vlak naast de voordeur ligt een wasplaats. De 
architect had daar geen extra deur voorzien maar 
Johnny merkte op dat dat wel heel lastig kon wor-
den in geval van eventuele reparaties. Omdat we 
eigenlijk geen bijkomende deur in de inkomhal wil-
den, heeft Segers Interieur die deur verwerkt in de 
garderobe. Onzichtbaar maar wel heel praktisch.”
“Voor ons was het hoe dan ook even wennen om 
hier te komen wonen”, besluit het koppel. “Niet 
moeilijk, want we hadden echt alles verkocht. De 
kopers van ons vorige huis hebben alles overgeno-
men, inclusief de meubels, de gordijnen, de lam-
pen en de televisie. Zelfs het paard is uiteindelijk 
daar gebleven. De schilderijen aan de muur, het 
was het enige wat nog van ons was. Maar intussen 
voelen we ons hier helemaal thuis en zijn we blij 
met de stap die we gezet hebben. En met de rust 
die ons interieur ons elke dag weer schenkt.”

Tekst: Bert Huysmans

“DE DEUR VAN DE BIJKEUKEN 
KUNNEN WE DICHTTREKKEN 

OM VERVOLGENS IN DE 
KEUKEN ZELF TE ETEN EN 
TE BORRELEN, ZONDER DE 

ROMMEL ERBIJ.”

Veldenstraat 34, Retie | info@segersinterieur.be | 014/37 99 36 | www.segersinterieur.be

WONINGINRICHTING
KEUKENS

PARKET
DEUREN OP MAAT

Bouwplannen, of is het tijd voor een nieuw interieur?

 Kom langs en laat je inspireren. Het team van SEGERS Interieur helpt 

je graag bij het realiseren van jouw droominterieur. 
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In de Veldstraat kan je er niet naast kijken. Een 
gevel van voederbakjes, bijenhotels en vogel-
huisjes, oh, als villa’s zo groot. De moestuin, 
achteraan, ligt er al wat winters bij. Een teken 
dat we naar het knutselhok moeten om François 
Willems te vinden. “Dat klopt,” lacht François, 
“in de zomermaanden ben ik tuinier maar eens 
het werk met de groenten op z’n einde loopt, is 
het tijd om aan mijn kerststallen te beginnen. Ik 
maak een voorraadje van zo’n tien exemplaren. 
Daarbovenop komen de speciallekes voor men-
sen die iets op maat willen. Dat knutselen leerde 
ik van mijn grootvader en later van mijn vader. 
Ik heb zelfs nog zijn zaagmachine die intussen 
zestig jaar oud is maar het nog altijd prima doet. 
Een opleiding voor houtbewerking heb ik nooit 
gehad. Op mijn zestiende ging ik werken in de 
steenbakkerij van Rijkevorsel en toen die ermee 
stopte, ben ik bij een cateringbedrijf begonnen. 
Wat moet je anders, als je een gezin hebt en de 
jobs niet voor het rapen liggen? Knutselen met 
hout, daar heb ik mee gewacht tot mijn pensioen, 
nu alweer tien jaar geleden.”

KERSTSTALLEN OP MAAT
Hout sprokkelt François bij de lokale houthan-
delaar in Hoogstraten. “Ze verwerken er hout 
voor o.a. tuinhuizen en hebben veel afval”, zegt 
hij. “Ideaal voor stookhout en als ze enkele kis-
ten afval hebben, bellen ze me op. Ik neem al-
les mee en wat bruikbaar is voor de kerststallen 
leg ik opzij. De rest gaat in het houtkacheltje om 
mijn knutselhok warm te houden. Het liefst werk 
ik met grenenhout. Dat is zachter om te timme-
ren en weegt ook veel minder. De ideeën voor 
de vormgeving komen vanzelf. Ik wandel rond in 
tuincentra, de kleinkinderen komen met iets af of 
als ik een bestaande kerststal moet herstellen, 
dan probeer ik die nadien na te maken. Voor het 

dak gebruik ik meestal riet maar de stal zelf is 
volledig van hout.” In zijn etalagegangetje staan 
kerststallen in alle maten. Mooi rechttoe rechtaan, 
al eens met een scheefgezakt dak, hout dat ver-
weerd is… “Zo is het in het echt toch ook, elke 
stal heeft al wel eens een storm meegemaakt, 
dat laat ik ook zien. Voor wie een kerststal op 
maat wil, bekijk ik wat ze precies nodig hebben. 
Groot of klein, aangepast aan de beelden die ze 
al hebben of met een rechte zijkant omdat hij in 
een hoek moet staan. Een koper vroeg me eens 
een kerststal te maken met een hele weide erbij. 
Hij mocht best groot zijn, was de opdracht. Ik had 
dat misschien iets te letterlijk genomen want toen 
hij de kerststal kwam halen, geraakte die niet in 
de koffer van zijn auto.”

TOEVLUCHTSOORD VOOR 
VOGELS EN EEKHOORNTJES
François is niet alleen bekommerd om kerststal-
len, hij maakt ook vogelhuisjes en voederbakjes 
voor eekhoorntjes. “Dat laatste is iets speciaals”, 
zegt hij. “Bovenop het voederbakje maak ik een 
deksel dat enkel eekhoorntjes met hun pootjes 
kunnen open krijgen. Een vogel kan dat bijvoor-
beeld niet. Het is niet de bedoeling dat ik van 
mijn hobby rijk word. Ik vraag er 5 euro voor. Het 
timmeren van de vogelhuisjes en ze bekleden 
met kurkstoppen laat ik intussen al over aan mijn 
kleinkinderen. Kyan kan al goed overweg met de 
figuurzaag en zet de huisjes in elkaar. Yanaika 
werkt ze daarna af met de kurkstoppen. Elk sei-
zoen hebben we er heel wat nodig. Familie en 

vrienden weten dat intussen en verzamelen ze 
voor ons. Maar je mag gerust in Onderox Maga-
zine zetten dat wie veel wijn drinkt, de kurkstop-
pen mag brengen”, lacht François.

VOOR HEEL DE KEMPEN
Aanvankelijk was de hobby van François alleen 
gekend in Rijkevorsel. Hij maakte al een kerststal 
voor de kapel van het klooster en op school van de 
kleinkinderen zette hij zich samen met andere ou-
ders in voor een timmernamiddag. Of er al bekende 
Vlamingen een kerststal of een vogelhuisje ‘made 
in Rijkevorsel’ hebben? “Mmm, voor mij is iedereen 
gelijk hoor. Ik heb alleen weet van de cameraman 
van Tom Waes, die een vogelhuisje kwam kopen. 
Maar toen ik voor het eerst in de krant kwam met 
mijn hobby, merkte ik toch dat de mensen van veel 
verder komen. Zo waren er onlangs mensen van 
Westerlo en Grobbendonk. Normaal zou ik dit jaar 
ook op de kerstmarkt van ’t Twijgje staan, een cen-
trum in Turnhout voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Helaas kan dat dit jaar niet door de 
coronamaatregelen. Dat vind ik wel jammer maar 
het houdt me niet tegen om verder te timmeren. Zo 
lang ik gezond blijf, begint Kerstmis in mijn knutsel-
hok al in september.”

Tekst en foto’s: Suzanne Antonis

Foto 1: François Willems leerde zijn kleinkinderen Kyan en 

Yanaika de knepen van het hout.

Foto 2: In de tuingang is het al vanaf september Kerstmis.

MEER INFO:
De kerststallen en vogelhuisjes zijn te vin-
den in de Veldstraat 33 in Rijkevorsel, Tel. 
0472 25 92 34

FRANÇOIS WILLEMS

KERSTSTALLEN UIT HET KNUTSELHOK
R IJKEV OR SEL — Wie de komende kerstdagen nog verlegen zit  om een dak boven het  hoofd van het  kindje Jezu s,  kan langsgaan bij 
Françoi s  Willem s (71) in de Veld straat in Rijkevorsel .  In zi jn knutselhok achter in de tuin v ind je  hem tu ssen een ri j  kerststallen maar 
ook tu ssen de vogelhui sjes  en voederbakjes voor eekhoorntjes.  Alles  i s  gemaakt van afvalhout en kurken stoppen .  Het begon bij  een 
kerststal  maken voor buren en familie,  maar intu ssen i s  het  werk van Françoi s  in heel  de Kempen gekend .

“VOOR MIJ BEGINT KERSTMIS 
AL IN SEPTEMBER.” 

KERSTMIS

1 2



Ontspannen 
in pure luxe 
bij jou thuis.

Laat je inspireren door 3000m2 topmerken.

Betekent wellness en comfort voor jou echt genieten? Laat je inspireren door 

3000m2 topmerken bij Hanolux. Kies voor een Jaccuzi®, Swimspa of stel zelf je 

eigen wellness samen en maak van jouw thuis een echte oase van rust. In onze 

showroom geniet je van advies op maat en bijna 50 jaar expertise. Infrarood 

combineren met sauna, een stoomdouche samen met een infraroodsauna of  

een barrelsauna op maat. Onze experts bekijken samen met jou je voorkeuren  

en mogelijkheden en tekenen jouw unieke combinatie. 

Het ultieme zengevoel? Dat creëer je bij Hanolux.

TUINMEUBELEN  -  JACUZZI’S  -  SAUNA’S  -  INFRAROODCABINES  -  

STOOMDOUCHES  -  TERRASVERWARMING  -  FITNESS  -  BARBECUES

Bezoek onze showroom in Turnhout van dinsdag t.e.m. zaterdag. 
Check www.hanolux.be voor de Open Zondagen! 

20054.HANO.ad.Onderox.wellness.v1.indd   120054.HANO.ad.Onderox.wellness.v1.indd   1 05/11/2020   11:0205/11/2020   11:02



Ontdek de wereld opnieuw. Ontdek 
de Siemens huishoudtoestellen.

Home is where your app is.

Siemens huishoudtoestellen zijn veel meer dan toestellen, het zijn scheppers van mogelijkheden.  
Onze ovens, kookplaten, dampkappen, koeltoestellen, vaatwassers, wasmachines, droogautomaten 
en espresso-toestellen geven u vrijheid, wanneer u meer tijd nodig heeft. 

Ze creëren meer mogelijkheden met maximale flexibiliteit. Ze inspireren door de hoogste normen 
op het vlak van technologie en design. En wat u ook wil doen, de Siemens huishoudtoestellen 
ondersteunen u met de beste prestaties. 

Als u Siemens toestellen koopt, koopt u toestellen in Duitsland ontwikkeld en ontworpen en dit 
geeft u de zekerheid van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.

Meer doen met minder met energie-efficiënte toestellen. 

Home Connect – verbonden toestellen. 

Huishoudtoestellen zijn verantwoordelijk voor een  
groot deel van uw energiebehoeften. Kies voor efficiënte  
huishoudtoestellen en verlaag uw energieverbruik.

De wens het milieu te beschermen en energie te besparen 
is universeel. Ieder van ons kan thuis zijn steentje daartoe 
bijdragen. Toch is het niet zo moeilijk het huishoudelijke 
energieverbruik te optimaliseren. 

Door te kiezen voor nieuwe, energie-efficiënte huishoud-
toestellen, kan u – gespreid over de lange levenscyclus 
van het toestel – heel wat geld besparen. 

Bij het kopen van een nieuw huishoudtoestel is het dan 
ook sterk aangewezen dat u rekening houdt met lage  
verbruikswaarden voor energie en water. 

Ervaar het gemak van een huishouden dat echt slim  
verbonden is - met Siemens Home Connect. 

Verbind uw wifi-geschikte toestellen en de app geeft u  
op elk gewenst moment toegang tot alle relevante  
functies en informatie. Thuis, of van op afstand.

SIEMENS_Onderox2021_318x218_WithoutBleed_NL.indd   1SIEMENS_Onderox2021_318x218_WithoutBleed_NL.indd   1 07-12-20   13:40:5307-12-20   13:40:53

WWW.ELECTROGHYS.BE 

STEENWEG OP MOL 40 - 2360 OUD-TURNHOUT 
T. 014-45 24 40 | electro_ghys@telenet.be

OPENINGSUREN: Ma - Vr: 09u00 -18u00 - Zat: 09u00 -16u00

GELEVERD EN GEPLAATST - BEZOEK ONS VRIJBLIJVEND

PROMO’S
GELDIG TOT EN MET 31.01.2021

En nog 
vele andere 
promo’s in 
de winkel

(*) ONZE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG T.E.M. 31/01/2021 
BTW EN RECUPELBIJDRAGE INBEGREPEN

• vitrokeramische inductiekookplaat
• 60 cm - Kader in inox
• 4 inductiekookzones
• 2 flexlnduction-kookzones
•  fryingSensor Plus

iQ700 Induction kookplaat
EX645FXC1M

€839,99*

€710,00

• A+++ -30% energy
• Inhoud: 1-8 kg
• 1400 tr/min
• varioSpeed
• Overloopbeveiliging

iQ300 Wasmachine
WM 14N292FG

€749,99*

€699,00

• A+++1)/A
• 8 programma’s
• varioFlex-korven
• Zeolith
• Inbouw

iQ500 Inbouwvaatwasser
SN 658 X 00ME

€1089,99*

€999,00

• Multifunctionele kolomoven
• 60 cm - Zwart/lnox
• 9 verwarmingswijzen
• 30 automatische programma’s
• 30°C-275°C

iQ500 Inbouwoven
HB 378G0S0

€839,99*

€789,00

• A+++
• noFrost-techniek
• varioZone vriesruimte
• 191 x 70 cm - 365 liter
• Vrijstaand

iQ500 Diepvrieskast
GS 58NEWDV

€1149,99*

€1099,00

• A++
• 6 programma’s
• 14 couverts
• iQdrive
• Vrijstaand

iQ300 Vaatwasser
SN 236W13NE

€689,99*

€649,00

• A+++ -30% energy
• Inhoud: 1-9 kg
• 1600 tr/min
• powerSpeed 59’
• aquaStop

iQ700 Wasmachine
WM 16WS92FG

€949,99*

€899,00

• A++
• 6 programma’s
• 13 bestekken
• iQdrive
• Vrijstaand

iQ300 Vaatwasser
SN 536S03JE

€929,99*

€899,00
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In een wereld in snelle verandering verenigt het 
nieuwe fusiebedrijf Stellantis nu liefst veertien 
automerken. Te beginnen met de PSA-mer-
ken Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall. 
Door een belangrijke fusieovereenkomst voegt 
Stellantis daar de Italiaans-Amerikaanse au-
tofabrikant  Fiat Chrysler Automobiles  aan toe. 
Naast de vijf PSA-merken omvat Stellantis  (af-
geleid van het Latijnse  werkwoord  stello  en 
refererend naar ‘oplichtende sterren’) nu ook 
de merknamen Abarth,  Alfa Romeo,  Chrys-
ler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati en Ram. 
Stellantis wordt de nieuwe corporatie, de merk-
namen en logo’s blijven. In een wereld in ver-
andering is dus niet alles nieuw. We herinneren 
ons nog General Motors (GM). Eens ’s werelds 
grootste autoconstructeur die — dat weten wei-
nigen — ooit de navigatiesystemen ontwikkelde 
voor de Apollo 11-missie en merken als Opel, 
Vauxhall, Chevrolet, Buick, Cadillac, Oldsmobile, 
Saturn, Holden, GMC, Saab,… onder de vleu-
gels had.
Als premiumvorser vormt DS de heldere premium-
stip in die ‘oplichtende sterrenhemel’. Datzelfde DS 
wil tegen 2025 enkel nog geëlektrificeerde modellen 
commercialiseren. De DS 7 Crossback E-Tense 
vormt, samen met de full electric DS 3, een veel-
belovende stap in die richting. Intussen wordt de 
DS 9 E-Tense aangekondigd. Een hoogst luxu-
euze ‘stekkerberline’ — stekkerlimousine past 
hem beter —die rust op het verlengde onderstel 
van de Peugeot 508. 

MODEONTWERPERS
De DS 7 Crossback is een auto die meteen 
bekoort. Met hoogstaand comfort en ber-
gen Franse charme. Onze ervaringen met de 
Opel Grandland X Hybrid4 en Peugeot 3008 hy-
brid4 konden ons al bij voorbaat de laatste tech-
nische twijfels ontnemen. Ook de DS 7 E-Tense 
beroept zich trouwens op de in de Opel en Peu-
geot enthousiast onthaalde hybride technologie, 

getekend PSA-homemade. Combineer die feil-
loos acterende, deels elektrisch aangedreven 
met onmetelijk hoog comfort en met een rijkere 
uitrusting, met de chique afwerking en kwalita-
tief hoogstaande materiaalkeuzes. Meer hoeft 
dat voor ons niet te zijn. Geniet van het sublieme 
interieurontwerp. Hiervoor heeft DS zich laten in-
spireren door modeontwerpers. En let op het feit 
dat elk detail en iedere vorm een harmonieuze 
overeenkomst heeft met wat het DS 7-exterieur 
uitstraalt. Geniet vooral van een onderstel dat 
maximaal rijcomfort garandeerd. Daarvoor wer-
den inderdaad keuzes gemaakt die onvermijde-
lijk de stabiliteit beïnvloeden. Iets wat op comfort 
beluste rijders er met graagte zullen bijnemen. 
Het hoge comfortpeil is naast het onderstel trou-
wens ook toe te schrijven aan de comfortabele 
stoelen en de hoge (SUV)zitpositie. 

DRIE MOTOREN, 300 PK 
SYSTEEMVERMOGEN 
Alle deeltijds, elektrisch geassisteerde modellen 
van Peugeot, Citroën, DS en Opel confronteren 
ons met dezelfde hybrideaandrijftechniek. Maar 
in tegenstelling tot de Grandland X, en de 3008 
Hybrid 4 beschikt de Citroën C5 Aircross Hybrid 
niet over twee e-motoren, geen 4-wielaandrijving 
en een lager systeemvermogen. Onder de kap 
van de DS 7 E-Tense 4X4 treffen we opnieuw 

een identieke  stekkerhybrideaandrijving aan, 
van de Opel  Grandland  X  Hybrid4  en de Peu-
geot 3008 hybrid4. Wat maakt dat ook deze DS 
7 een theoretisch zero-emissie actieradius heeft 
van 50 kilometer. Wat tevens betekent dat hij de 
strafstgepeperde DS van dit ogenblik is. Dankzij 
een 200 pk  sterke,  1.6 THP  (directgeïnjecteer-
de  benzinemotor), die geassisteerd  wordt door 
twee e-motoren. De eerste zit gemonteerd tus-
sen de benzinemotor en de automatische trans-
missie (110 pk) en helpt de voorwielen aandrijven. 
De tweede e-motor (112 pk) zit in de achteras en 
zorgt voor integrale vierwielaandrijving. 

BRANDSTOFZUINIG, OOK 
ZONDER ELEKTRISCHE 
SUPPORT
Ook al blijft men het in alle toonaarden ontken-
nen, toch blijven we vaak vaststellen dat bij meer-
dere benzinehybrides het brandstofverbruik sterk 
oploopt zodra je met een bijna lege batterij onder-
weg bent. Maar — zoals we tijdens uitgebreide 
testritten met de Opel  Grandland  X  Hybrid4  en 
de Peugeot 3008 hybrid4 al mochten vaststellen 
— vormt dezelfde hybride aandrijflijn in de DS 7 
E-Tense een grote uitzondering op die door ons 
vastgestelde regel. Ook bij lage batterijspanning 
flitst het brandstofverbruik hier niet meteen de 
hoogte in en blijft het benzineverbruik op lange 
afstand zeer redelijk. En dat is mooi meegeno-
men in een prestigieuze SUV als de DS 7 E-Tense. 
Temeer daar over korte afstanden heel weinig of 
helemaal geen benzine wordt verbruikt.

Tekst: Ferre Beyens

Foto 1: Kennismaking met een sprankelende premium-SUV 

en begroeting van een nieuw auto-corporatief: “Stellantis”. 

Foto 2: Brandstofzuinig, ook als de batterij aan het eind 

van haar latijn is. 

Foto 3: Met een subliem interieurontwerp. Elk detail en 

iedere vorm staat in harmonie met wat het DS 7-exterieur 

uitstraalt. 

DS 7 CROSSBACK E-TENSE
HELDERE STIP AAN HET ‘STELLANTISCHE’ FIRMAMENT
Met de ‘ Zeven’  Crossback E-Ten se benadrukt DS zi jn premiumdoel stel l ing.  Voor de lu xetak van P S A i s  dit  trouwen s de allereerste 
stekkerhybride,  de eerste vier wielaandrijver en het  meest  per formante model .  Zo maken we kenni s met een sprankelende premi-
um-SU V en leren we een nieuw autobedrij f  kennen :  Stel lanti s .

“VOOR HET 
INTERIEURONTWERP HEEFT 
DS ZICH LATEN INSPIREREN 
DOOR MODEONTWERPERS.”

REMMEN LOS

1

2

3



DSautomobiles.beDSautomobiles.be

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.dsautomobiles.be/nl/inside-ds/verbruik-in-praktijkomstandigheden.html - Neem contact op met uw DS Store voor meer informatie 
aangaande de fiscale aspecten van uw voertuig - Afbeelding niet contractueel - Meer inlichtingen bij ons.

1,3 – 1,6 L / 100 KM  30– 36G CO2 / KM (WLTP)

DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4X4

Plug-in Hybrid. 300 pk.

DS STORE KEMPEN
BY GROEP VERELLEN IN GEEL

INFO@DSSTOREKEMPEN.BE WWW.DSSTOREKEMPEN.BE
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Bistro Tilo opende de deuren in juni van dit jaar, 
twee maand later dan oorspronkelijk voorzien. 
“Maar de momenten waarop we open mochten 
zijn, waren fantastisch”, zegt Bert en Griet van de 
Retiese bistro. “We zijn eigenlijk altijd volgeboekt 
geweest. De zomer was echt top voor ons, on-
danks het virus.” In november zou het koppel hun 
bijhorend winterrestaurant Tilo XXL openen, om zo 
meer mensen helemaal coronaproof een plekje te 
kunnen geven. Maar het virus trok voor de tweede 
keer op enkele maanden tijd een streep door de 
opening. Nochtans investeerde het koppel stevig 
in hun winterse restaurant. Een nieuwe winterkaart, 
op maat gemaakte planken uit Nederland, bacte-
riedodende UVC-lampen,… Zelfs de kaasfondue 
en ‘Meat on the rock’ stond al klaar, net als een 
oven die speciaal voor het winterrestaurant werd 
aangekocht. “Zelfs de inkleding stond helemaal 
op punt, je waande je zo in de Franse Alpen. Maar 
opnieuw konden we dus niet openen”, zucht Bert. 

WINTERS WANDELEN
Al snel begon het koppel op zoek te gaan naar hoe 
ze hun klanten toch konden bereiken tijdens de ko-
mende eindejaarsperiode. Zo besloten ze om het 
restaurant in te richten als een pop-upwinkel die 
elke zaterdag en zondag de deuren opent tussen 12 
en 17 uur. Daarvoor wordt er samengewerkt met de 
vaste drankenleverancier van de zaak. Je kan er on-

der meer wijnpakketten, flessen om cadeau te doen 
of geschenkbonnen kopen, aangevuld met onder 
andere lekkernijen voor de kinderen. Tegelijk wordt 
er een Take Out aangeboden met warme drankjes 
en hapjes. Eten ter plaatse kan nog niet, maar je kan 
wel de hapjes en drankjes van de Take Out com-
bineren met de speciale Onderox Winterwandeling 
die werd uitgewerkt. Tijdens de openingsuren van 
de Take Out, op zaterdag en zondag dus, kan je 
vertrekken voor een wandeltocht van zo’n 6,5 kilo-
meter, uitgestippeld door Bert en Griet. Deelnemers 
maken bovendien kans op een bon van 100 euro 
bij Schoenen Hoskens in Retie. “Om een mooi paar 
wandelschoenen te gaan kopen. Dat leek ons wel 
toepasselijk”, glimlacht Bert.

BREDE WAAIER 
AAN TAKE AWAY
Wie vooraf bestelt, kan via de Take Away ook 
thuis een volledige maaltijd op tafel toveren. Voor 
32,5 euro p.p. (drie gangen), 35 euro p.p. (vier 
gangen) of 40 euro p.p. (vijf gangen). Afhalen kan 
elke dag van maandag 21 december t.e.m. zon-
dag 3 januari. Je kan tijdens die periode ook à la 
carte bestellen. Dan kies je zelf gerechten uit het 
aanbod uit de feestkaart die te vinden is op de 
website van de zaak. Bestellen doe je via info@
bistrotilo.be, je kan je bestelling telkens plaatsen 
tot 4 dagen voor je gewenste afhaaldatum.
In afwachting van de opening van het winterres-
taurant, kan je voor 20 euro p.p. al kaasfondue 
met bijhorende garnituur komen afhalen, inclusief 
het toestel en benodigdheden. Op de website 
van de zaak kan je alvast een mooi sfeerfilmpje 
bekijken, kwestie van nu al een idee te krijgen 
van hoe het winterrestaurant er zal gaan uitzien.

VERS EN LOKAAL
Het vaste concept van de bistro komt ook in de 
Take Away terug. Zo zijn alle producten vers en 
lokaal. Het roomijs komt van een lokale boer, het 
gebak van Bakker Jan in Retie en de groenten van 
Franken in Mol-Postel. Zelfs het vlees is Belgisch 
en afkomstig van een lokale rundveehouder. 

Bert en Griet hebben dus, ondanks de ver-
plichte sluiting, duidelijk niet stilgezeten. “Maar 
uiteraard zal het een opluchting zijn als we weer 
gewoon de bistro kunnen openen. We hebben 
veel geïnvesteerd om het winterrestaurant hele-
maal op en top te krijgen. Hopelijk kunnen we 
onze klanten daar in het nieuwe jaar nog een 
hele tijd van laten genieten.”

Tekst: Bert Huysmans

Brand 57 - 2470 Retie
Tel. +32 (0)14 89 22 33
info@bistrotilo.be
www.bistrotilo.be

Bistro Tilo

BISTRO TILO
BRENGT KERSTVREUGDE MET TAKE AWAY EN WANDELARRANGEMENT
R ETIE — D oor de huidige coronamaatregelen kunnen Bert  G euen s en Griet  C ool s  momenteel  de deuren van hun Bi stro Tilo in Retie niet 
openen .  Maar ondank s het  feit  dat corona al  stevig roet  kwam gooien in de plannen van het  koppel ,  bli jven z e niet  bi j  de pakken zitten . 
Zo werken z e momenteel  o.a .  met een af haal ser vice,  een pop-upwinkel  en een speciale O nderox winter wandeling met hapjes en drankjes.

“AL SNEL BEGON HET KOPPEL 
OP ZOEK TE GAAN NAAR 
HOE ZE HUN KLANTEN 

TOCH KONDEN BEREIKEN 
TIJDENS DE KOMENDE 
EINDEJAARSPERIODE.”

CULINAIR

ONDEROX-ACTIE:

Bestel tijdens de feestdagen voor min-
stens 40 euro aan Take Away met de 
vermelding ‘Onderox-actie’ en krijgt gratis 
een fles wijn cadeau. De feestfolder kan je 
vinden op de website www.bistrotilo.be. 

Onderox-winterwandeling
Coronaproof wandelarrangement

Vertrek: wandelformulier + aperitiefhap-
je, gevulde herbruikbare waterfles (mag 

je houden) en verpakte Luikse wafel.

Bij terugkomst: Hapje en drankje bij de 
Take Out. Keuze uit koffie, thee, gluhwein 

of vanillejenever + keuze uit worsten-
broodje of warm appeltaartje.

Prijs: 13 euro p.p.

Enkel geldig op zaterdag en zondag, van za-
terdag 19 december 2020 tot en met zondag 
17 januari 2021. Telkens tussen 12 en 17 uur. 
Vooraf reserveren hoeft niet. Je kan gewoon 
ter plaatse langsgaan bij de pop-upwinkel en 
melden dat je ‘Onderox-lezer’ bent. De wan-
deling van 6,5 km loopt voor de helft over 
verharde wegen.



KERST 
SHOPPING

OPEN OP 
ZO 13 & ZO 20 DECEMBER 

VAN 13U TOT 17U

WWW.CAMPUS-TURNHOUT.COM
Patersstraat 52 • 2300 Turnhout 

014 42 67 54

Chloé Stora 
Closed 

Dame Blanche 
Filippa K 

Gigue 
Graumann 

INTI 
Hartf ord 

Marc O’Polo
Mason’s 

· Nathalie 
  Vleeschouwer 
· Ott od’Ame 
· Rosso35 
· Samsøe & Samsøe
· Swildens 
· Thelma & Louise 
· TRVL DRSS 
· Xandres 
· Zenggi 
· …

BEZOEK NU ONZE SHOWROOM EN HAAL DE ZON IN HUIS

Turnhoutsebaan 171,  Dessel / 0800 63 063 / info@spacenter.be / www.spacenter.be / Zaterdag van 10u tot 16u of op afspraak

ONTDEK ALLE GEZONDHEIDSVOORDELEN VAN DE 
SUNLIGHTEN INFRAROODTHERAPIE!

KORTE GOLF
Celgezondheid/immuniteit · Wondgenezing
Huidzuivering · Pijnverzachting

MIDDEN GOLF
Pijnverzachting · Verbeterde 
bloeddoorstroming · Gewichtsverlies

LANGE GOLF
Gewichtsverlies · Ontgifting
Bloeddrukverlaging · Relaxatie

• GROTE VOORRAAD 
SUNLIGHTEN INFRAROOD 
CABINES

• SNELLE LEVERING EN 
   INSTALLATIE
• UNIEKE 

INFRAROODSTRALING

ONZE SHOWROOM IS CORANAPROOF
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Elke maand neemt onze reporter een aty-
pische, spannende of relaxerende activi-
teit onder de loep. Kritisch, maar met een 
kwinkslag rapporteert hij zijn wedervaren. 
Deze maand: striptekenen.

Striptekenen. De eerste en meteen ook laatste 
keer dat ik het geprobeerd heb, dateert van de 
jaren zeventig. Ik was acht jaar toen ik mijn ei-
gen magazine lanceerde: een handgeschreven 
tijdschrift met eigen illustraties waarin alle fami-
liegeheimen aan de grote klok werden gehan-
gen. De teksten waren hoekig, de tekeningen 
foeilelijk. Verder dan één nummer met een opla-
ge van welgeteld één exemplaar kwam het niet. 
Met het blad verdween tegelijk ook alle hoop 
om het ooit tot een gevierd illustrator te schop-
pen. Ik hoef daar geen tekening bij te maken.
Meer dan veertig jaar na datum heb ik een af-
spraak bij De Rêverie in Laakdal, de uitgeverij 
die kinderen met titels als ‘Lies en Kleine Ka-
ter’ en ‘Pieter en de Vogels’ binnenloodst in de 
wereld van de fantasie. Achter die succesvolle 
uitgaven schuilt een goed geoliede tandem: 
uitgever Bart Herbots en zijn vrouw, illustrator 
Rosemarie De Vos.
Met mijn komst wacht het duo een uitdaging 
van formaat: ondergetekende de knepen van 
het vak bijbrengen, rekening houdend met het 
feit dat ik evenveel afweet van tekenen als van 
koken of strijken. In minder dan drie uur tijd, als 
het even kan.

ZACHTHEID
In de bibliografie van Rosemarie De Vos valt 
vooral Nops op, een verhalencyclus rond het 
gelijknamige hoofdpersonage. “Nops is een 
jong konijn dat veel grotemensendingen doet”, 
legt De Vos uit. “Samen met zijn vrienden vormt 
hij een geweldig team.”
De feel van Nops doet denken aan de estheti-
sche aanpak van Tiny, de Belgische kinderboe-

kenreeks waarvan intussen al meer dan 110 
miljoen exemplaren werden verkocht. “Als illus-
trator vind ik zachtheid een belangrijke factor. 
Helaas overheerst de laatste tijd vooral de com-
merciële zachtheid: tekeningen met een witte 
achtergrond, die een gevoel van verharding 
opwekken. In mijn boeken bewegen de perso-
nages zich nog altijd in een kleurrijke, warme en 
herkenbare omgeving.”
Voorlopig staat de avonturenteller van Nops op 
acht. “Het negende verhaal komt eraan”, ver-
klapt Rosemarie. “En de inspiratie blijft maar 
komen. Ik werk trouwens nooit alleen aan een 
verhaal. Evelyn Mertens maakt de meeste tek-
sten, ik lever de tekeningen. Ik heb die wissel-
werking nodig.”

KISS
Over wisselwerkingen gesproken: vandaag zul-
len Rosemarie en ik samen een kort kerstver-
haal maken met de personages uit de Nops-
reeks, exclusief voor de lezers van Onderox. 
“Het is de bedoeling dat we de prenten en de 
tekst eenvoudig houden. Eerst en vooral moe-
ten we leuke ideeën verzamelen.”
Leuke ideeën? Dat belooft. Ik ben zonder voor-
bereiding naar Laakdal vertrokken, in de veron-
derstelling dat het ‘allemaal wel niet zo moeilijk 
zal zijn’. Dat valt dus tegen. “We hebben een 

setting nodig”, schiet Rosemarie te hulp. “Laten 
we er maar een hartverwarmende en brave ver-
telling van maken. Dat is in het geval van Nops 
trouwens altijd zo.”
Dat de tekeningen ook veiligheid moeten uit-
stralen, stel ik voor. Ze moeten de indruk wek-
ken dat alles goed komt, ondanks de barre 
coronatijden waarin we leven. “Ik maak vooraf 
altijd een woordschema om het kader scherp 
te krijgen. Kiezen we voor een rijkelijke of een 
bescheiden beeldtaal? Vrolijk of ingetogen? En 
hoe is het weer? Regent het? Sneeuwt het? 
Ook dat zijn vragen die we allemaal moeten be-
antwoorden vooraleer we aan de klus kunnen 
beginnen.”
Na een brainstorm van dertig minuten ligt het 
scenario vast: Muis vindt een doos met kerst-
spullen, terwijl iedereen verbaasd toekijkt. Die-
ren hebben namelijk geen ervaring met kerstmis. 
In een boek uit de doos leest Uil voor wat hen te 
doen staat. Even later ziet de boom er prachtig 
uit, al moet de grootste verrassing dan nog ko-
men: een echte grotemensenkerstboodschap.
Tot daar het verhaal. Niet meteen Nobelprijs-
waardige literatuur, akkoord, maar wel op maat 
van het leespubliek van Nops. En Onderox Ma-
gazine. Hopen we. “Het sluit sowieso aan bij 
de KISS-filosofie”, vult Rosemarie aan. “Keep it 
short and simple.”

NAPS
Om mij te hoeden voor een complete afgang, 
worden de taken verdeeld: Rosemarie zal Muis 
en Uil tekenen, ik neem de hoofdpersonages 
voor mijn rekening. Voor deze gelegenheid mag 
het, zij het uitzonderlijk. “Nops was al een be-
schermd merk vóór het eerste boek in de win-
kel lag”, legt Bart uit. “Wie het beeld wil gebrui-
ken, moet daar eerst een licentie voor vragen. 
Maar bij deze: ga je gang.”
“Elk beeldboekfiguur is opgebouwd uit cirkels 
en rechthoeken”, instrueert De Vos, waarop ze 

ONZE REPORTER WORDT ILLUSTRATOR (OF TOCH EEN BEETJE)
L AAKDAL — Van alle  verkochte boeken in on s land ,  i s  vandaag de helft  een prentenboek.  D at bli jkt  uit  ci j fers  van Boek.be.  D oor 
het  enorme succes van het  genre mikt een sti jgend aantal  jongeren op een carrière al s  i l lu strator.  Maar i s  het  tekenmetier wel  voor 
iedereen weggelegd? O n z e reporter zocht het  uit  in het  atelier  van Rosemarie D e Vos,  de geesteli jke moeder van Nops.

“DE OREN LIJKEN OP 
GESTEVEN PANNENLAPPEN 

EN HET HOOFD DOET 
EERDER DENKEN AAN DAT 

VAN EEN GIRAF MET ACUTE 
MIGRAINE.”

ONDER DE LOEP

1 2



al schetsend onthult hoe Nops jaren geleden 
voor het eerst tot leven werd gewekt. “Het is 
een kwestie van oefenen. Tekenen is zoals pi-
ano spelen: wie genoeg oefent, lukt het wel.”
Al zijn er uitzonderingen, zo blijkt wanneer ik pro-
beer om van drie cirkels een geloofwaardig konijn 
te maken, mét T-shirt, korte broek en een charis-
ma dat een lezerspubliek kan doen smelten. Het 
resultaat is niet bepaald om vrolijk van te worden. 
De ogen van mijn figuur staan te ver uit elkaar 
(zelfs voor een konijn), de oren lijken op gesteven 
pannenlappen en het hoofd doet eerder denken 
aan dat van een giraf met acute migraine. Lichtjes 
ontredderd stel ik voor om mijn creatie te com-
mercialiseren als Naps, de Nops van den Aldi, zeg 
maar. Bart kijkt bedenkelijk. Niet, dus.

ARBEIDSINTENSIEF
Nops tekenen die toekijkt terwijl de andere 
dieren de boom optuigen, lukt na wat oefenen 
dan toch. Een zittende en lezende Nops is weer 
een ander paar mouwen. “Je legt de lat hoog”, 
merkt Rosemarie. “Op zich is dat niet slecht. 
Ik doe het zelf ook. Ik zou bij benadering niet 
meer kunnen zeggen hoeveel tekenblokken ik 
heb volgetekend en vervolgens weer heb weg-
gegooid omdat ik het niet goed genoeg vond. 
Vroeger maakte ik een tekening ook op één 
dag, tegenwoordig duurt het meerdere dagen. 
Het plaatje moet kloppen.”
Dat geldt ook voor het inkleuren (met plakkaat-
verf) van de scènes en het toevoegen van de-
tails die de personages meer credibility moeten 
geven. Een zoom aan de broek, bijvoorbeeld, 
of het dragen van een ceintuur: niets ontsnapt 
aan het oog van aandachtige lezers. “Ik heb 
heel lang gedacht dat een mooie tekening ma-

ken gewoon inhield dat je moest tekenen. Het is 
meer dan dat. De diepte, de gelaatsuitdrukking 
of de kijkrichting, er komt veel bij kijken. Het is 
een arbeidsintensief proces.”
Als Rosemarie haar zegen heeft gegeven en 
het beeldverhaal klaar is voor de lay-out, komt 
plots het besef dat de klus bijna tien uur in be-
slag heeft genomen. Bij het afscheid vraag ik 
het haar op de man af: of ik het in mij heb, illus-
trator worden? “Het resultaat is in ieder geval 
behoorlijk”, klinkt het afgemeten.
De toon waarop ze het zegt, doet vermoe-
den dat ik straks toch maar niet moet gaan 
solliciteren voor een baan in de sector der 
illustratoren. Een gemiste kans, want een ko-
nijn creëren dat tegelijk ook op een giraf lijkt, 

ik zie het weinig andere tekenaars doen. 

(hieronder kan u het resultaat zien van mijn te-
kensessie.)

Tekst en foto’s: Peter Briers

Foto 1: Onze reporter, tijdens de inkleurfase.

Foto 2: De juiste verhoudingen in de gaten houden, is es-

sentieel. 

Foto 3: Rosemarie, aan haar werktafel.

ONDER DE LOEP

MEER INFO:
www.dereverie.be
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Solar rolluiken hebben heel wat voordelen. Zo 
passen ze op elke gevel en aan elke raam. Zo-
wel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen 
kunnen ze dus makkelijk geplaatst worden. Je 
hebt geen gedoe met kabels, je hoeft geen 
gaten door de muur te boren of kabelgootjes 
te gaan leggen. Bovendien kan de plaatsing 
snel gebeuren en is die plaatsing ook nog 
eens goedkoper dan bij traditionele rolluiken. 
Met enkele schroeven kan de rolluik bevestigd 
worden. 100% betrouwbaar! Een klein zon-
nepaneeltje zorgt voor de aansturing waarbij 
gewoon daglicht volstaat. De zonnecel kan 
bovendien ook op een beter verlichte positie 
geplaatst worden zodat zelfs de donkerste 
hoekjes een eigen rolluik kunnen krijgen. 
Omdat de kleine zonnecellen alles aansturen, 
werken de rolluiken volledig autonoom. Het 
verbruik komt niet op je elektriciteitsfactuur te 
staan, en zelfs bij een stroompanne blijven de 
rolluiken gewoon functioneren. De motor zit ex-
tra goed beschermd tegen weer en wind, waar-
door hij ook veel minder hoorbaar is dan een 
traditionele motor.
En het oog wil ook wat. Alles vormt daarom 
één mooi esthetisch geheel. De profielen, uit 
aluminium, zijn verkrijgbaar in 206 standaard-
kleuren en 14 structuurkleuren. Tegen een 
kleine meerprijs zijn trouwens ook alle andere 
ral-kleuren verkrijgbaar. Alles is voorhanden 
om de rolluiken optimaal te laten passen bij de 
rest van je woning. Op elk onderdeel kan je bo-
vendien rekenen op vijf jaar garantie.

AUTOMATISCHE BEDIENING
De bediening gebeurt draadloos, vanop af-
stand, maar alle Solar rolluiken zijn ook stan-
daard uitgerust met Auto Pilot. Via dat systeem 
kunnen de rolluiken automatisch aangestuurd 

worden. Zo kunnen ze automatisch naar be-
neden gaan als het in de zomer te warm wordt 
of net bij invallende duisternis in de winter. De 
dubbelwandige en geïsoleerde lamellen voor-
komen zo opwarming in de zomer en isoleren 
optimaal in de wintermaanden. Extra ener-
giebesparend dus. Je kan zelfs kiezen voor 
kantelbare lamellen zodat je toch kan blijven 
ventileren en zelf de lichtregeling volledig onder 
controle houdt.
Alle Solar rolluiken zijn volkomen inbraakvei-
lig. Dankzij een gepatenteerde optilbeveiliging 
worden ze automatisch vergrendeld. Je kan 
ook een timer instellen om de luiken automa-
tisch aan te sturen als je bijvoorbeeld even op 
vakantie bent. Zo lijkt het toch alsof je gewoon 
thuis bent. Dat hoeft niet elke dag op hetzelfde 
moment, een variatie van 15 minuten brengt 
zelfs de meest aandachtige inbreker in de war. 

ZONWERING OP 
ZONNE-ENERGIE
De energie van de zon kan je daarnaast in de 
zomer ook gebruiken om je zonwering aan 
te sturen. De Solar Zipscreens zijn windvaste 
screens die bestand zijn tegen rukwinden tot 
110 km/u omdat het doek zijdelings in zijn ge-
leider past met een ritssysteem. De eigentijd-
se kast, van 103 op 103 mm, is compact en 
mooi vormgegeven. De tijd van afgeronde en 
afgeschuinde bekastingen ligt al even achter 
ons. De screendoeken zijn verkrijgbaar in 
verschillende doorkijkopties van 1, 5 en 10 
procent. 

KEMPENSE SPECIALIST
Alle producten van Solar zitten in het aanbod 
van Arendonks Montage Bedrijf. Ook terras-

overkappingen zitten in hun gamma. Denk 
bijvoorbeeld aan de Camargue van Renson, 
waarmee je een mooie tuinkamer kan creë-
ren, als aanvulling voor het buitenleven. De 
terrasoverkappingen zijn uitbreidbaar met tal 
van mogelijkheden. A.M.B. is niet gebonden 
aan één enkele leverancier, zodat ze steeds 
de voordeligste en de meest geschikte optie 
die verkrijgbaar is kunnen aanbieden. Contac-
teer A.M.B. via onderstaande gegevens voor 
meer info. 

Tel. +32 (0)475 48 72 30
info@ambbvba.be
Meer info over de producten van Solar vind je op:
www.solarrolluiken.com
www.solaise.be

A.M.B.
ROLLUIKEN OP ZONNE-ENERGIE: GENIAAL IN ZIJN EENVOUD
S olar rolluiken zi jn een va ste waarde geworden voor men sen die energiebew u st leven en hun binnenklimaat eenvoudig wil len regelen . 
Bovendien wa s de plaatsing van de rolluiken nog nooit  zo eenvoudig.  Z e pa ssen op elke gevel ,  er  zi jn geen breekwerken nodig en een 
klein zonnepaneeltje  stuurt  al les  aan .  A.M.B.  uit  Arendonk i s  gespeciali seerd in het  plaat sen van rolluiken en zonwering en i s  al  jaren 
vertrouwd met de producten van S olar. 
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Wonen op Heizijde of wil je meer informatie? 
Neem dan contact met ons op via

www.heizijde.be - 03 260 95 60 - verkoop@vooruitzicht.be

Mijn thuis
tussen stad en hei.

Voel je vrij, voel je verbonden. 
Wonen in het centrum, en midden in de hei. Heizijde opent nieuwe perspectieven voor 

iedereen die ruimte zoekt om te wonen en te groeien. Dankzij de grote variatie aan 
appartementen, luxe-parkflats en woningen met tuin kunnen zowel starters, gezinnen met 
kinderen als de oudere generatie hier een eigen plek vinden. Deze levendige, groene buurt 

met een overvloed aan licht, water en warmte geeft je de vrijheid om écht tot rust te komen. 
Neem je tijd. Kuier en lanterfant in het nieuwe park met speelvijver, de stadsboerderij of 

het nabijgelegen natuurgebied. En dat op een steenworp van Turnhout.

Start 
verkoop 

woningen 
Bel of mail 

ons snel

Duurzaam, rustig, veilig en bijzonder groen

De buurt van de toekomst 
groeit in Turnhout

In het Noorden van Turnhout wordt binnenkort 
een unieke nieuwe woonbuurt aangelegd, goed 
voor 494 nieuwe wooneenheden, waarvan 44 
hedendaagse eengezinswoningen met tuin. 
En dat is ook nodig, want de zelfverklaarde 
hoofdstad van de Kempen kende op tien 
jaar tijd een bevolkingsaangroei van zeven 
procent, een evolutie die zich in de toekomst 
almaar scherper zal aftekenen. Om hierop te 
anticiperen kreeg ontwikkelaar Vooruitzicht 
van de stad de opdracht om een nieuwe 
buurt te bouwen. Niet zomaar een buurt, 
maar een nieuw dorp in de stad met oog voor 
duurzaamheid, leefbaarheid en groen.  

Iedereen welkom
Het project kreeg de naam Heizijde en voorziet 
een grote variatie aan woonunits: betaalbare 
appartementen, gezinsvriendelijke woningen 
en exclusievere parkflats aan de rand van het 
park. Met dit brede aanbod wil het project ook 
een grote diversiteit aan bewoners aantrekken, 
van jonge starters en gezinnen tot de oudere 
generaties en alles daartussenin. Het moet 
een buurt worden die de bevolking van de 
stad en de omringende wijken weerspiegelt. 
Een aanzienlijk deel van de appartementen 
is daarom levensbestendig gebouwd. Een 
bewuste keuze van stad en bouwheer, zo legt 
Nathalie Nieuwinckel, verantwoordelijke van 
het project uit: “Wil je een buurt bouwen voor 
iedereen, dan moet je ook rekening houden 
met bewoners op gezegende leeftijd, die 
andere fysieke noden hebben dan de jongere 
generaties. Een groot deel van het huidige 
Vlaamse woningbestand is nu volstrekt 
onaangepast aan de noden van het ouder 
worden. Daardoor worden mensen vaak 
gedwongen te verhuizen als ze minder goed 
ter been zijn en worden zo uit hun vertrouwde 
omgeving en sociale netwerk gedwongen. Door 
levensbestendig te bouwen, kunnen bewoners 
zo lang mogelijk in hun woning blijven.” 
Concreet betekent dit dat de appartementen 
met een minimum aan ingrepen en kosten 
aangepast kunnen worden aan veranderende 

fysieke omstandigheden, omdat ze uitgerust 
zijn met onder andere flexibele wanden en 
ergonomische ingrepen.

Duurzaamheid troef 
Het project zet groots in op duurzaamheid. 
Alle units worden BEN-gebouwd (Bijna 
Energie Neutraal), wat betekent dat ze 
een E-peil hebben van minder dan 30 en 
daarmee bijzonder energiezuinig zijn. Dat 
vertaalt zich in een lagere CO2-uitstoot, een 
kleinere energiefactuur en een aangenamer 
woonklimaat voor de bewoners. Daarnaast is 
de Heizijde-site uitgerust met een innovatief 
centraal warmtenet waarop alle woningen 
worden aangesloten. Ook op het vlak van 
mobiliteit werd gedacht aan duurzaamheid: 
bewoners parkeren hun wagens ondergronds 
en voor de bezoekers worden parkings voorzien 
aan de rand van de site, zodat de wijk zelf 
autoluw blijft. Dat heeft niet alleen een positief 
effect op de luchtkwaliteit, maar ook op de 
sfeer van de buurt, die zo een stuk rustiger, 
veiliger en kindvriendelijker wordt.  

Wonen in het park
Eén van de grote sterkmakers van het 
project is zijn groene opzet. Heizijde grenst 
aan het park de Heizijdse Velden, een 
prachtig uitgestrekt domein, goed voor 
maar liefst zevenentwintig voetbalvelden 
aan groen, boomgaarden, ligweiden, open 
veldjes, volkstuintjes, een boomgaard, een 
hondenspeelweide en een prachtige (speel)
vijver. De eens compleet vervallen boerderij, 
werd in 2008 volledig gerenoveerd en 
herbestemd tot zorg- en kinderboerderij met 
pluktuinen en moestuinen. Heizijde bevindt 
zich in de uitlopers van het Vennengebied en 
wandelparadijs de Nieuwe Bossen en grenst 
in het Noorden aan de beroemde fietsroute 
het Bels Lijntje. “Wie de natuur wil beleven, 
is hier aan het juiste adres”, zegt Nathalie 
Nieuwinckel. “Bovendien moet elke nieuwe 
woning in het gebied een stuk grond afstaan 
om het park uit te breiden en zo groeit het 

Innovatief verwarmen met een 
warmtenet

Een warmtenet is een veelbelovende, 
energie-efficiënte technologie, goed voor 
een aanzienlijke reductie van de CO2-
uitstoot. Maar hoe werkt het precies?

Eenvoudig gesteld, zorgt één centrale 
installatie voor de productie en de 
verdeling van warm water, dat via een 
systeem van leidingen rondgepompt 
wordt tot aan de gebouwen. Via een 
afleverset komt het warme water 
uiteindelijk binnen bij de huizen en 
appartementen, waar het gebruikt 
wordt om te douchen of de woonunits 
te verwarmen. Individuele ketels en 
gasaansluitingen zijn dus overbodig 
geworden. 

Voorlopig wordt de warmte op 
Heizijde geproduceerd via een 
warmtekrachtkoppeling-installatie, maar 
in de toekomst wordt het warmtenet 
ook aangesloten op dat van het nieuwe 
ziekenhuis dat in 2025 gebouwd wordt. 
In die fase zal geothermie - aardwarmte 
van diep onder de grond - de 
voornaamste energiebron worden, met 
de warmtekrachtkoppeling als back-up.

park mee met de buurt. En ín de buurt, want 
de landschapsaanleg van Heizijde wordt 
een verderzetting van het park, met veel 
aanplantingen, zachte bermen, speelzones, 
parkjes en binnentuinen.”

Gezellig wonen, handig bij de stad
De slogan van Heizijde luidt ‘Mijn thuis tussen 
stad en hei’ en dat is niets gelogen, met een 
locatie in de velden en heide, maar ook dichtbij 
het stadscentrum. Van hieruit is het slechts 
acht minuten fietsen naar de Grote Markt en 
naar het station. Op fietsafstand bevinden 
zich niet minder dan vijftien scholen en ook 
supermarkten zijn makkelijk te bereiken. Ideaal 
voor pendelende gezinnen of fans van de stad, 
die ook gesteld zijn op rust en wel houden 
van een dorpsgevoel. “Die sfeer maakt echt 
deel uit van de plannen voor Heizijde. De site 
is opgevat als een echte buren-buurt, waar 
mensen elkaar ontmoeten op het centrale 
plein, en ouders een praatje slaan terwijl 
de kinderen de omgeving verkennen. Het is 
eigenlijk een dorp in de stad,” besluit Nathalie 
Nieuwinckel. 

Heizijde bevindt zich aan Heizijde en de 
Fonteinstraat in Turnhout. De eerste woningen 
en appartementen zijn zopas voorgesteld aan 
het brede publiek. De aanleg van de wegenis 
is volop aan de gang, de eerste werken starten 
najaar 2021.
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Wonen op Heizijde of wil je meer informatie? 
Neem dan contact met ons op via

www.heizijde.be - 03 260 95 60 - verkoop@vooruitzicht.be

Mijn thuis
tussen stad en hei.
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iedereen die ruimte zoekt om te wonen en te groeien. Dankzij de grote variatie aan 
appartementen, luxe-parkflats en woningen met tuin kunnen zowel starters, gezinnen met 
kinderen als de oudere generatie hier een eigen plek vinden. Deze levendige, groene buurt 

met een overvloed aan licht, water en warmte geeft je de vrijheid om écht tot rust te komen. 
Neem je tijd. Kuier en lanterfant in het nieuwe park met speelvijver, de stadsboerderij of 
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De buurt van de toekomst 
groeit in Turnhout

In het Noorden van Turnhout wordt binnenkort 
een unieke nieuwe woonbuurt aangelegd, goed 
voor 494 nieuwe wooneenheden, waarvan 44 
hedendaagse eengezinswoningen met tuin. 
En dat is ook nodig, want de zelfverklaarde 
hoofdstad van de Kempen kende op tien 
jaar tijd een bevolkingsaangroei van zeven 
procent, een evolutie die zich in de toekomst 
almaar scherper zal aftekenen. Om hierop te 
anticiperen kreeg ontwikkelaar Vooruitzicht 
van de stad de opdracht om een nieuwe 
buurt te bouwen. Niet zomaar een buurt, 
maar een nieuw dorp in de stad met oog voor 
duurzaamheid, leefbaarheid en groen.  

Iedereen welkom
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een buurt worden die de bevolking van de 
stad en de omringende wijken weerspiegelt. 
Een aanzienlijk deel van de appartementen 
is daarom levensbestendig gebouwd. Een 
bewuste keuze van stad en bouwheer, zo legt 
Nathalie Nieuwinckel, verantwoordelijke van 
het project uit: “Wil je een buurt bouwen voor 
iedereen, dan moet je ook rekening houden 
met bewoners op gezegende leeftijd, die 
andere fysieke noden hebben dan de jongere 
generaties. Een groot deel van het huidige 
Vlaamse woningbestand is nu volstrekt 
onaangepast aan de noden van het ouder 
worden. Daardoor worden mensen vaak 
gedwongen te verhuizen als ze minder goed 
ter been zijn en worden zo uit hun vertrouwde 
omgeving en sociale netwerk gedwongen. Door 
levensbestendig te bouwen, kunnen bewoners 
zo lang mogelijk in hun woning blijven.” 
Concreet betekent dit dat de appartementen 
met een minimum aan ingrepen en kosten 
aangepast kunnen worden aan veranderende 

fysieke omstandigheden, omdat ze uitgerust 
zijn met onder andere flexibele wanden en 
ergonomische ingrepen.

Duurzaamheid troef 
Het project zet groots in op duurzaamheid. 
Alle units worden BEN-gebouwd (Bijna 
Energie Neutraal), wat betekent dat ze 
een E-peil hebben van minder dan 30 en 
daarmee bijzonder energiezuinig zijn. Dat 
vertaalt zich in een lagere CO2-uitstoot, een 
kleinere energiefactuur en een aangenamer 
woonklimaat voor de bewoners. Daarnaast is 
de Heizijde-site uitgerust met een innovatief 
centraal warmtenet waarop alle woningen 
worden aangesloten. Ook op het vlak van 
mobiliteit werd gedacht aan duurzaamheid: 
bewoners parkeren hun wagens ondergronds 
en voor de bezoekers worden parkings voorzien 
aan de rand van de site, zodat de wijk zelf 
autoluw blijft. Dat heeft niet alleen een positief 
effect op de luchtkwaliteit, maar ook op de 
sfeer van de buurt, die zo een stuk rustiger, 
veiliger en kindvriendelijker wordt.  

Wonen in het park
Eén van de grote sterkmakers van het 
project is zijn groene opzet. Heizijde grenst 
aan het park de Heizijdse Velden, een 
prachtig uitgestrekt domein, goed voor 
maar liefst zevenentwintig voetbalvelden 
aan groen, boomgaarden, ligweiden, open 
veldjes, volkstuintjes, een boomgaard, een 
hondenspeelweide en een prachtige (speel)
vijver. De eens compleet vervallen boerderij, 
werd in 2008 volledig gerenoveerd en 
herbestemd tot zorg- en kinderboerderij met 
pluktuinen en moestuinen. Heizijde bevindt 
zich in de uitlopers van het Vennengebied en 
wandelparadijs de Nieuwe Bossen en grenst 
in het Noorden aan de beroemde fietsroute 
het Bels Lijntje. “Wie de natuur wil beleven, 
is hier aan het juiste adres”, zegt Nathalie 
Nieuwinckel. “Bovendien moet elke nieuwe 
woning in het gebied een stuk grond afstaan 
om het park uit te breiden en zo groeit het 

Innovatief verwarmen met een 
warmtenet

Een warmtenet is een veelbelovende, 
energie-efficiënte technologie, goed voor 
een aanzienlijke reductie van de CO2-
uitstoot. Maar hoe werkt het precies?

Eenvoudig gesteld, zorgt één centrale 
installatie voor de productie en de 
verdeling van warm water, dat via een 
systeem van leidingen rondgepompt 
wordt tot aan de gebouwen. Via een 
afleverset komt het warme water 
uiteindelijk binnen bij de huizen en 
appartementen, waar het gebruikt 
wordt om te douchen of de woonunits 
te verwarmen. Individuele ketels en 
gasaansluitingen zijn dus overbodig 
geworden. 

Voorlopig wordt de warmte op 
Heizijde geproduceerd via een 
warmtekrachtkoppeling-installatie, maar 
in de toekomst wordt het warmtenet 
ook aangesloten op dat van het nieuwe 
ziekenhuis dat in 2025 gebouwd wordt. 
In die fase zal geothermie - aardwarmte 
van diep onder de grond - de 
voornaamste energiebron worden, met 
de warmtekrachtkoppeling als back-up.
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parkjes en binnentuinen.”
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De slogan van Heizijde luidt ‘Mijn thuis tussen 
stad en hei’ en dat is niets gelogen, met een 
locatie in de velden en heide, maar ook dichtbij 
het stadscentrum. Van hieruit is het slechts 
acht minuten fietsen naar de Grote Markt en 
naar het station. Op fietsafstand bevinden 
zich niet minder dan vijftien scholen en ook 
supermarkten zijn makkelijk te bereiken. Ideaal 
voor pendelende gezinnen of fans van de stad, 
die ook gesteld zijn op rust en wel houden 
van een dorpsgevoel. “Die sfeer maakt echt 
deel uit van de plannen voor Heizijde. De site 
is opgevat als een echte buren-buurt, waar 
mensen elkaar ontmoeten op het centrale 
plein, en ouders een praatje slaan terwijl 
de kinderen de omgeving verkennen. Het is 
eigenlijk een dorp in de stad,” besluit Nathalie 
Nieuwinckel. 

Heizijde bevindt zich aan Heizijde en de 
Fonteinstraat in Turnhout. De eerste woningen 
en appartementen zijn zopas voorgesteld aan 
het brede publiek. De aanleg van de wegenis 
is volop aan de gang, de eerste werken starten 
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Tiny houses kennen in ons land al enkele 
jaren een opmars als weekendverblijf. Jij 
koos ervoor om fulltime in een tiny house te 
wonen. Wat heeft jou dit doen beslissen?
Ellen Valkiers: “Ik vond het heel absurd dat ik 
op m’n eentje in een heel groot huis woonde 
terwijl er gezinnen zijn van vijf die in eenzelfde 
huis vertoeven. Voor mij was dat op een bepaald 
moment niet meer logisch. Ik had wel een tuin 
maar miste de natuur. Een stenen huis was na 
verloop van tijd ook niet meer mijn ding. Ik hou 
van warme, natuurlijke materialen. Het huidige 
klimaatverhaal speelde onbewust ook wel mee.”

Hoe heb je een plek gevonden voor je tiny 
house? 
“Ik had een zoekertje geplaatst in het magazine 
van Velt. Mijn huidige buren hebben er op gerea-
geerd en zo ben ik in hun tuin terechtgekomen. Er 
is geen termijn afgesproken. Het is trouwens een 
hele klus om een tiny house te verplaatsen. Ik zou 
misschien wel overwegen om naar een tiny house 
community in de buurt te trekken. Je stimuleert 
elkaar daar nog harder in minimalistisch leven 
aangezien je dezelfde passie deelt. En sociaal ge-
zien is het ook zeker een meerwaarde.”

Een tiny house is een duurzame woning 
met een lage ecologische voetafdruk. Hoe 
duurzaam is jouw huisje?
“Oorspronkelijk wou ik volledig zelfvoorzienend 

zijn met zonnepanelen en wateropvang. Maar 
hoe meer ik hierover las, hoe meer het duidelijk 
werd dat dit in België heel moeilijk is. In de win-
ter is het niet mogelijk om volledig op de energie 
van zonnepanelen te leven. Het is ook nog niet 
duidelijk of deze panelen wel volledig recycleer-
baar zijn. Ik heb me daarom aangesloten op het 
net om te weten te komen hoeveel ik verbruik 
en wat ik nodig heb. Op termijn wil ik wel regen-
water opvangen en zuiveren. Maar het jammere 
is dat al die dingen heel duur zijn…”

Volgens Marie Kondo, de Japanse opruim-
goeroe, is weggooien van overtollige spul-
len dé sleutel tot een beter leven. Heb jij je 
‘ontspuld’ voor je hier kwam wonen of ben 
je een krak in opbergen?
“Nee, ik heb héél hard ontspuld. Ik ben ook 
geschrokken van de hoeveelheid spullen die ik 
verzameld had doorheen de jaren. Zo had ik 
bijvoorbeeld acht ovenschalen. Compleet over-
bodig! Ik beschikte niet over een auto om naar 
de Kringwinkel of het containerpark te rijden dus 
besloot ik om al mijn spullen gratis weg te geven 
op straat. Elke dag zette ik dingen op mijn ven-
sterbank of op de stoep. Eén maand later was 
echt álles weg. Ik had na een tijdje zelfs vaste 
klanten. (lacht) Ik vond het eigenlijk heel leuk om 
te ontspullen. Het gaf mij een zeer relaxed en vrij 
gevoel!”

Klein wonen, voelt dat niet beperkend aan?
“Ik vind het zalig. Ik heb nu pas het gevoel dat 
al mijn spullen optimaal worden benut. Je hebt 
ook véél minder poetswerk. (lacht) Maar het 
grootste voordeel is vrijheid. Ik moet bijvoor-

beeld geen lening meer afbetalen. Dat is een 
enorme druk die wegvalt. Je geniet ook meer 
van de natuur en daardoor ga je die nog meer 
appreciëren. Ik ben nog dankbaarder voor de 
zon die schijnt, omdat mijn huisje zo direct op-
gewarmd is. Omdat je klein woont, ga je ook 
sneller de buitenruimte opzoeken. Je voelt je 
veel meer verbonden met de natuur. Zelfs als 
het regent, ga ik nu wel eens wandelen. Mijn 
to-dolijstjes zijn ook opmerkelijk geslonken. Op 
dit moment heb ik er zelfs geen. Ik heb ook 
meer het gevoel dat ik vandaag gráág nog iets 
zou doen in plaats van dat ik nog iets móet af-
werken. En als het vandaag niet gebeurt, dan 
gebeurt het morgen. De chaos in mijn hoofd is 
weg. Ik ben hierdoor veel rustiger en gegrond. 
Ik reis ook enorm graag en voel nu dat ik ge-
woon alles meteen zou kunnen achterlaten. Ik 
wou dit jaar heel graag naar Compostella wan-
delen maar dat ging niet wegens corona. Toch 
ben ik van plan om in het voorjaar te vertrekken. 
Reiskriebels hou je niet tegen!”

Is tiny wonen voor jou de woonvorm van 
de toekomst?
“Voor mij wel! Een tiny house is de meest eco-
logische woonvorm. Ik geloof niet dat iedereen 
op een oppervlakte van 20 m2 kan wonen zoals 
ik, maar misschien wel in huizen van 25 of 30 
m². In Nederland zie je veel microhuisjes waar 
gezinnen met twee kinderen wonen. Het zijn 
ingenieus ingerichte ruimtes die vaak afgewerkt 
zijn met een overdekt terras of extra berging. 
Het aantal tiny houses in Vlaanderen is nog héél 
beperkt. Ik zou het dus wel leuk vinden als men-
sen geïnspireerd worden door het concept. Af 
en toe klopt er wel eens iemand bij me aan om 
er meer over te weten te komen. Misschien ben 
ik wel een tiny influencer.” (lacht)

Tekst: Caroline Broeckx
Foto’s: Caroline Broeckx en Ellen Valkiers

ELLEN VALKIERS
RUILDE HAAR STENEN HUIS IN VOOR EEN WARME TINY HOUSE
LIC HTAART — D e Tiny Hou se Movement i s  een sociale (en architecturale)  beweging met oorsprong in de Verenigde Staten .  D oor de 
economi sche recessie dachten men sen na over f lexibele en meer betaalbare woonvormen .  In on s land staat de beweging nog in z’n 
kinderschoenen maar z e kent een groeiende trend .  Wij  gingen praten met Ellen Valkiers (40),  Kempen-girl  en tiny hou se bewoon ster. 

“IK BEN NOG DANKBAARDER 
VOOR DE ZON DIE SCHIJNT.”

WONEN



Uw partner in plaatsing van nieuwe hoogrendementsbeglazing, 
glasherstelling, spiegels, glazen wanden en deuren, douchewanden, 
gelakt glas, glazen balustrades en vloeren, op maat gemaakte 
social distasing-schermen met gelaagd veiligheidsglas…

Hoge Mauw 1335, Arendonk | 014 67 77 79 | 0474 58 37 12 | info@glaswerkenblockx.be | www.glaswerkenblockx.be

PREMIE VERDUBBELT

De basispremie voor isolerende 
beglazing verdubbelt van 8 naar 
16 euro per m².

Hiermee ondersteunt de Vlaamse 
overheid de doelstelling dat alle 
woningen en appartementen tegen 
2023 overal minstens dubbel glas 
moeten hebben.

HOGE MAUW 1350 -  2370 ARENDONK |  INFO@VANMECHGELENPIETER.BE

WWW.VANMECHGELENPIETER.BE
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Vertel eens, Joost. Staat er bij jullie een 
kerstboom?
Joost Sommen: “Ik moet je teleurstellen. Wij 
hebben geen plannen om dit jaar een kerst-
boom te zetten. Pretoria is de stad van de 
prachtige jacarandabomen, met kleurrijke 
paarse bloemen, maar niet van de kerstbomen. 
Echte kerstbomen kom je hier niet veel tegen. 
De enige exemplaren die je hier vindt, zijn de 
plastic bomen in de shoppingcentra.”
Loran Pieck: “Kerst leeft hier wel, hoor. Al in 
de periode oktober-november hangen de win-
kels vol kerstversiering. Begin december kan 
je geen winkelcentrum meer binnenwandelen 
zonder dat je ‘All I Want for Christmas’ hoort. In 
België is het zo dat veel mensen pas hun kerst-
versiering bovenhalen als de Sint het land uit is. 
Hier hoeven ze daar niet op te wachten.”

Komt de Sint niet in Zuid-Afrika?
Joost: “Vorig jaar is hij langsgekomen op de Ne-
derlandse ambassade. De afspraak was dat hij 
dit jaar naar de Belgische ambassade zou ko-
men, maar het coronavirus heeft daar een stokje 
voor gestoken. Gezien zijn leeftijd is het waar-
schijnlijk beter dat hij niet te veel risico’s neemt.”

Hoe vieren jullie dit jaar Kerstmis?
Loran: “Normaal komen we met de kerstdagen 
naar België om de gezelligheid op te zoeken 
bij vrienden en familie, maar dit jaar blijven we 
in Zuid-Afrika. We zoeken de koelte op aan het 
strand van Kwazulu-Natal. Daar is het toch net 
iets minder heet dan hier in Pretoria. Onderweg 
maken we een tussenstop in de Drakensbergen 
en bezoeken we vrienden in Durban. Lekker re-
laxen.”

Joost: “We zijn pas een hele tijd in België ge-
weest. Tijdens het begin van de coronacrisis 
zijn we teruggekeerd naar België. We wilden 
vermijden dat we vast kwamen te zitten. Ach-
teraf gezien, was dat een goede keuze want 
Zuid-Afrika kende één van de strengste lock-
downs in de hele wereld. Je mocht enkel buiten 
om naar de supermarkt te rijden, en de verkoop 
van alcohol en sigaretten was voor lange tijd 
verboden. Jammer genoeg zijn er tijdens de 
wintermaanden van juni tot augustus ook hier 
heel wat slachtoffers gevallen, maar ondertus-
sen is de zomer aangebroken en gaat het weer 
iets beter. Toen het internationaal vliegverkeer 
begin oktober hervatte, zijn we meteen terug-
gekeerd. Hopelijk blijven we hier gespaard van 
een tweede golf.”

Hielp het om in een crisis als deze dicht bij 
je familie te zijn? Maakten jullie je zorgen?
Joost: “Ik vond het wel aangenaam om tijdens 
de lockdown in België te zijn, dicht bij onze fa-
milies. We huurden een huisje in Beerse. Zo kon 
ik eindelijk mijn geboortestreek (Joost groeide 
op in Merksplas, nvdr.) tonen aan mijn kinderen 
en vrouw. Het was ook fijn dat de kinderen hun 
grootouders, tantes, nonkels, neefjes en nichtje 
beter konden leren kennen, en onze vrienden 
in België. Onze kinderen kennen geen andere 
thuis dan Zuid-Afrika. Net daarom was het ook 
zo leuk om tijdens de lockdown eventjes een 
tijdje in België door te brengen.”
Loran: “Nu België opnieuw zwaarder getroffen 
wordt door corona, maken we ons vooral zor-
gen over onze familie en vrienden daar. Maar we 
beseffen ook dat de situatie over enkele maan-
den weer helemaal anders kan zijn. Een flexibe-

le houding was sowieso al belangrijk voor onze 
jobs – en dat wordt nu nog eens bevestigd.”

Joost, jij groeide op in Merksplas. Loran, 
jij komt uit Lint. Een goeie 40 kilometer van 
elkaar, maar toch leerden jullie elkaar pas 
aan de andere kant van de wereld kennen. 
Joost: “Klopt, in Rwanda. Heel toevallig. In 
2011 waren we daar allebei aan de slag als juni-
or expert in ontwikkelingsprojecten van de Bel-
gische Ontwikkelingssamenwerking (destijds 
BTC, nu Enabel, nvdr.). Na een maand samen-
werken was de vonk al overgeslagen, sindsdien 
vormen we een koppel.”
Loran: “Onze eerste kus was op het Amaho-
ro-eiland, op het Kivu-meer. Romantischer 
wordt het niet. In januari zijn we al 10 jaar sa-
men. Dat vraagt om een feestje.” 

Hebben jullie sindsdien altijd in Afrika ge-
woond?
Loran: “Nee. Na Rwanda hebben we bijna 
drie jaar in Antwerpen gewoond vooraleer we 
naar Zuid-Afrika zijn getrokken. Het eerste jaar 
woonden we in Bloemfontein. Hoewel het één 
van de drie hoofdsteden van Zuid-Afrika is, is 
dat een heel gezapige en landelijke stad. Het 
ligt in het midden van de Free State, de provin-
cie die vooral bekend staat om zijn uitgestrekte 
velden. Ondertussen wonen we bijna vier jaar in 
Pretoria. Onze ‘Jacaranda City’. Van september 
tot eind november is heel de stad paars van de 
prachtige jacarandabloemen.”
Joost: “In vergelijking met Bloemfontein voelt 
Pretoria heel internationaal aan. Op Washington 
D.C. en Brussel na, zou Pretoria de stad zijn met 
de meeste diplomatieke vertegenwoordigingen 

JOOST SOMMEN EN LORAN PIECK 
BELEVEN ZOMERSE KERSTDAGEN IN PRETORIA 
MER K SPL A S/LIN T/PR ET OR IA —Kerstmi s in België kort  samengevat? Lichtjes,  sfeer vol  versierde kerstbomen ,  gluhwein ,  cadeautjes, 
gez elligheid in familiekring én Mariah C arey.  Wordt die traditie  ook aan de andere kant van de wereld in ere gehouden? We v roegen 
het  on s af  en trokken naar Joost  S ommen (34) en Loran P ieck (34).  Zij  wonen samen met hun kinderen Helena en Noah in P retoria , 
één van de drie hoofd steden van Zuid-Afrika . 

GELUKSZOEKERS
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in de wereld. Je hebt hier straten vol ambassa-
des en internationale organisaties. En toch kan 
je Pretoria niet vergelijken met het kosmopoliti-
sche Johannesburg, dat hier een uur vandaan 
is. Dat is echt een wereldstad.”
Loran: “Na vier jaar kennen we Pretoria vrij goed. 
Onze twee kinderen, Helena en Noah, zijn hier 
geboren. Het is de stad waar we het langst sa-
men hebben gewoond en waar we ons intussen 
ook echt thuis voelen. Pretoria is heel comforta-
bel met jonge kinderen: er is heel wat te beleven 
en het is ook iets veiliger dan Johannesburg.”

Vertel eens, wat is het grootste voordeel 
aan het leven in Pretoria?
Joost: “De combinatie van twee uitdagende jobs 
met een jong gezin, is hier veel gemakkelijker dan 
in België. Als projectleider bij Rode Kruis Vlaan-
deren ben ik regelmatig op missie in Eswatini, 
Lesotho, Malawi, Zambia of Zimbabwe. Loran 
werkt voor de vzw ‘VVOB - education for deve-
lopment’ en reist ook regelmatig naar de andere 
kantoren in Durban en Bloemfontein. Gelukkig 
hebben we een fantastische huishoudhulp die 
de boel thuis doet draaien. Zonder haar zouden 
we onze uitdagende jobs en de zorg voor twee 
kleine kinderen niet kunnen combineren.”
Loran: “We zien het ook als een privilege om 
kennis te maken met nieuwe culturen en om 
onze kinderen een ander stukje van de wereld 
te kunnen laten zien. Op het werk komen we 
vooral in contact met locals. Ons sociaal leven is 
dan weer een mix van Zuid-Afrikanen en expats. 
We hebben vrienden van diverse nationaliteiten: 
Amerikanen, Zweden, Noren, Belgen en Neder-
landers. Vaak heb je meteen een klik, omdat je 
in dezelfde situatie zit. We staan met dezelfde 
attitude in het leven. We kennen ook heel wat 
Belgen. Stuk voor stuk gezinnen met kleine kin-
deren, zoals wij. Dan gaat verbroederen snel.”
Joost: “Nog een niet te miskennen voordeel: 
je leeft hier veel meer buiten dan in België. Pre-
toria heeft een gematigd savanneklimaat met 
warme, natte zomers en milde, droge winters. 
De zon schijnt hier echt veel meer dan in Bel-
gië. Mensen beschouwen regen hier als goed 
weer. Ik heb het al vaak geprobeerd, maar dat 
krijg je moeilijk uitgelegd in België. Ik vind het 
trouwens ook heel leuk dat iedereen hier elkaar 
groet en de tijd heeft om een praatje te maken. 
Dat maakt alles veel gemoedelijker.” 

Jullie hebben allebei een drukke job. Is er 
in de weekends tijd voor ontspanning?
Loran: “Absoluut. Onze weekends brengen we 
door met de kinderen. Op vrijdag gaan we vaak 
naar een pizzeria om de hoek waar Helena zelf 
pizza’s mag maken. Een goede start van het 
weekend, elke keer opnieuw. Zaterdag en zon-
dag doen we de wekelijkse inkopen, gaan we op 
bezoek bij vrienden en rusten we wat uit. Het is 
uiteraard jammer dat we niet fysiek kunnen af-
spreken met onze familie, maar gelukkig bestaan 
er heel wat mogelijkheden om in contact te blij-
ven. Af en toe doen we ook eens een uitstapje.”
Joost: “In vergelijking met België is Zuid-Afri-
ka gigantisch. Je bent al gauw enkele uren 
onderweg als je op een weekenduitstap gaat. 
De prachtige landschappen zijn heerlijk. In de 
Kempen trek ik ook graag de natuur in, maar 
helemaal te vergelijken is het niet. De uitge-
strektheid hier is van een andere orde.

Jullie zeiden daarnet dat Pretoria veiliger is dan 
Johannesburg. Is veiligheid daar een issue? 
Joost: “Toch wel. We moeten voortdurend 
waakzaam en voorzichtig zijn. Het einde van de 
apartheid ligt al 25 jaar achter ons, maar de on-

gelijkheid in Zuid-Afrika blijft enorm. Wij wonen 
in een rustige woonwijk, maar die lijkt in niets 
op een woonwijk in de Kempen. Alle huizen zijn 
zwaar beveiligd met hekken, alarmen en muren 
met schrikdraad. Als het alarm afgaat, staat er 
zonder tegenbericht na vijf minuten een gewa-
pende ploeg aan je deur om te kijken waarom 
het alarm is afgegaan. Weet je, één van de din-
gen die we het meest missen, is het gevoel dat 
je ‘s nachts onbezorgd over straat kan lopen of 
met de fiets naar een vriend kan rijden. Dat, en 
frietjes van de frituur.”

Gaan die frietjes jullie ooit teruglokken 
naar België?
Loran: “Zeg nooit nooit, maar voorlopig is het 
niet aan de orde. Geen idee hoe lang we nog 
hier zullen blijven. Dat hangt van veel factoren 
af, professioneel en privé. We moeten ook naar 
onze kinderen kijken. Hoe voelen zij zich? Hoe 
ontwikkelen ze zich? Momenteel zijn ze nog 
heel jong. We zien dat ze zich hier goed voelen, 
maar we willen ze toch graag ook nog een an-
der stukje van de wereld laten zien.”
Joost: “België is op termijn wel een mogelijk-
heid, maar ik zie ons niet direct terug naar de 
Kempen verhuizen.”

Wat heeft wonen in het buitenland jullie geleerd?
Joost: “Ik heb geleerd dat je mijn naam op heel 
veel verschillende manieren kan uitspreken. 
(lacht) Maar ik heb ook ontdekt dat de meeste 
mensen van goede wil zijn. Met respect, geduld 
en een open houding kom je heel ver.”

Dat lijkt me een mooie afsluiter. Bedankt 
voor dit gesprek en fijne feestdagen!

Tekst: Stijn Van Osch

Foto 1: Joost en Loran, samen met hun kinderen Helena 

en Noah. 

Foto 2: De prachtige jacarandabomen, met kleurrijke 

paarse bloemen.

Foto 3: Het gezin aan het Marakele National Park in 

Zuid-Afrika.

GELUKSZOEKERS

“ECHTE KERSTBOMEN KOM 
JE HIER NIET VEEL 

TEGEN.”
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Wat een jaar was me dat? Als zelfs een fundament 
als Kerstmis zich moet overgeven aan het coronavi-
rus, dan begrijp je wat ik bedoel. De mondmaskers, 
het sluiten van de horeca, de volledige lockdown, 
het verplicht thuiswerk, de avondklok, het annuleren 
van onze reis, het hamsteren, noem maar op.
Ook op de beurs was het coronavirus nooit ver weg. 

Want die eerste coronagolf hakte er overal stevig in. 
Terwijl de eerste weken van 2020 nog onbezorgd 
waren, donderde de BEL20, de 20 belangrijkste 
Belgische aandelen, op minder dan een maand 
tijd ongeveer 40% lager. Wat was me dat? Daar sta 
je dan met al je beleggersenthousiasme. Dat was 
een stevige dreun maar doorwinterde beleggers 
hebben al meer kletsen rond de oren gekregen. Zij 
weten dat na regen en storm er toch weer zonne-
schijn komt. En dat was nu niet anders. Binnen de 
drie maanden steeg de BEL20 met 40%. Wat een 
opluchting. Wat een rollercoaster. En toen was het 
even de adem inhouden bij de tweede golf. Maar 
die kwam er niet. Alleszins niet op de beurs. Het 
komt allemaal wel goed, dachten beleggers. En ze 
gingen terug over tot de orde van de dag, het kopen 
van achtergebleven aandelen.
Want tegelijkertijd speelde er zich een ander op-
vallend fenomeen af. Dat was op de Nasdaq, de 
Amerikaanse technologiebeurs met kleppers als 

Amazon, Tesla, Apple, Google en Facebook. Ook 
die index donderde in maart 30% naar beneden. 
Om daarna met, jawel, 80% terug te stijgen. Nas-
daq-beleggers staan dit jaar, ondanks de wispeltu-
righeid, 30% hoger dan op nieuwjaarsdag 2020. Op 
vijf jaar spreken we over een winst van 140%, toch 
een zeer mooie prestatie. BEL20-beleggers kijken 
dit jaar nog steeds tegen een verlies aan van enkele 
procenten. Over vijf jaar bekeken trappelen ze min 
of meer ter plaatse, al zitten er erg grote verschil-
len in de verschillende jaren en in de verschillende 
aandelen. Het toont nogmaals het belang aan van 
spreiden in tijd, geografie en sectoren.
Al bij al geen te beste reclame dus voor de Belgi-
sche aandelen, toch nog steeds de hoofdmoot in 
mijn portefeuille. Maar terug naar het opvallend fe-
nomeen. Er is al heel wat geschreven over het ver-
schil tussen groei en waarde. De Brusselse Beurs 
telt vooral waardeaandelen. Dat zijn aandelen van 
stevige bedrijven die al tientallen jaren een mooi 
parcours afleggen, met een sterk management en 
producten die de tand des tijds probleemloos over-
leven. Denk maar aan AB Inbev, Solvay, Umicore, 
Bekaert,… Tel daar ook gerust onze banken bij en 
zeker ook al die mooie holdings waar ik eerder al 
over sprak. Allemaal oerdegelijk. De Nasdaq daar-
entegen bestaat vooral uit bedrijven die nog relatief 
jong zijn en in volle groei. Al kan je je bij sommige 
afvragen of een verdere stevige groei nog realistisch 
is voor de volgende jaren. Ik denk aan Facebook. 
Zoals de percentages hierboven aanduiden hebben 
de beleggers zich de afgelopen jaren massaal op 
deze groeibedrijven gestort. In die mate zelfs dat 
hier en daar werd geopperd dat het waardebeleg-
gen over and out is. 
Maar de afgelopen weken zag je bijvoorbeeld 
een Solvay met 40% stijgen, AB InBev en Umico-
re stegen meer dan 25%, Bekaert ging zelfs 45% 
hoger. Globaal ging de BEL20 met meer dan 20% 
de hoogte in. Bij de Nasdaq was dit net geen 10%. 
Dat maakt het verschil van de afgelopen jaren niet 
goed maar het toont wel aan dat het waardebeleg-
gen niet dood is. Zowel de Brusselse Beurs, met 
vooral doelmannen en verdedigers, als de Ameri-
kaanse techbedrijven, met vooral middenvelders 
en aanvallers, heb je nodig in je team. Maar zorg er 
wel voor, net als bij voetbal, dat je meer verdedigers 
dan aanvallers hebt. Want er komt een dag dat je 
ze nodig hebt.
Tot slot, dat hoort zo op het einde van het jaar, nog 
een kort woordje over pensioensparen. Een absolu-
te aanrader als je hiervoor de financiële ruimte hebt. 
Je doet het beter in het begin dan op het einde van 
het jaar. Maar mocht je het in 2020 nog niet gedaan 
hebben, kan ik het alleen maar aanraden. Alleszins 
voor iedereen met een belastbaar inkomen. Voor 
2021, mocht de investering te groot zijn, kan je opte-
ren voor maandelijkse betalingen. Je bankadviseur 
of verzekeringsmakelaar kan er je alles over vertellen. 
Veel beurssucces in 2021!

Column: Peter Meulemans

GELD EN GEDULD

Zuiderdijk 8a  - 2310 Rijkevorsel  - T. 03 314 20 32
Open: ma-vrij : 10-12u & 13-18u,  zat: 10-16u, zon– en feestdagen gesloten

Turnhoutsebaan 171  - 2480 Dessel  - T. 014 37 80 45
Open: ma-vrij : 10-12u & 13-18u,  woe: 10-12u,  zat: 10-16u,  zon– en feestdagen gesloten

Elst Keukens   -  

by Elst Keukens   -  

KEUKENS   I   BADKAMER   I DRESSING   I   ALLE MAATKASTEN

 

Zuiderdijk 8a  -  2310 Rijkevorsel  -  T. 03 314 20 32 
Open: ma-vrij : 10-12u & 13-18u,  zat: 10-16u,  zon– en feestdagen gesloten 
 

Turnhoutsebaan 171  -  2480 Dessel  -  T. 014 37 80 45 
Open: ma-vrij : 10-12u & 13-18u,  woe: 10-12u,   zat: 10-16u,  zon– en feestdagen gesloten 

Elst Keukens    -    
 

 

by Elst Keukens    -    

KEUKENS   I   BADKAMER   I   DRESSING   I   ALLE MAATKASTEN 

 

Zuiderdijk 8a  -  2310 Rijkevorsel  -  T. 03 314 20 32 
Open: ma-vrij : 10-12u & 13-18u,  zat: 10-16u,  zon– en feestdagen gesloten 
 

Turnhoutsebaan 171  -  2480 Dessel  -  T. 014 37 80 45 
Open: ma-vrij : 10-12u & 13-18u,  woe: 10-12u,   zat: 10-16u,  zon– en feestdagen gesloten 

Elst Keukens    -    
 

 

by Elst Keukens    -    

KEUKENS   I   BADKAMER   I   DRESSING   I   ALLE MAATKASTEN 

Zuiderdijk 8a  - 2310 Rijkevorsel - T. 03 314 20 32

Openingsuren: ma-vrij: 10-12u & 13-18u. zat: 10-16u. Woe-, zon- en feestdagen: gesloten

  www.elst-keukens.be

Uw partner in kwalitatief en betaalbaar maatwerk uit eigen atelier.

“DE BEL20 STEEG DE 
AFGELOPEN MAAND MET 

20%, EEN BEWIJS DAT 
WAARDEAANDELEN NIET 

DOOD ZIJN EN EEN PLAATS IN 
JE PORTEFEUILLE VERDIENEN.”



Tegels kiezen
met persoonlijk advies
CORRECTE AFSPRAKEN · KLANTENTEVREDENHEID
TEGELS OP VOORRAAD · RECHTSTREEKSE IMPORT

KAREL OOMSSTRAAT 25 - 2300 TURNHOUT
+32 (0)14 41 69 39 | INFO@GILBOTEGELS.BE
WWW.GILBOTEGELS.BE

OPENINGSUREN: MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 08u00 TOT 17u30
ZATERDAG VAN 09u30 TOT 12u00

RA
VEL

S >

OUD-TURNHOUT >

< TURNHOUT

KLUIZEN & BRANDKA STEN
DEGELIJK, BETAALBAAR EN INDIEN GEWENST 
PROFESSIONEEL GEPLAATST DOOR 
DE FIRMA GUNS

OPENINGSUREN
maandag 08:30u tot 13:00u

dinsdag 08:30u tot 18:00u
woensdag 08:30u tot 18:00u

donderdag 08:30u tot 18:00u
vrijdag 08:30u tot 18:00u

zaterdag 09:00u tot 13:00u

info@gunsbv.be
014 423 823

Ambachtstraat 8 
Oud-Turnhout

www.gunsbv.bewww.gunsbv.bewww.gunsbv.bewww.gunsbv.be
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Aan schouw! Een pu zz elpagina!  Tijden s de eerst  lockdow n hebben we helaa s een editie  van O nderox Maga zine moeten annuleren .  We 
besloten toen om on z e lez ers toch ,  v ia on z e nieuwsbrief ,  een aangenaam ti jdverdrij f  voor te  schotelen en knutselden een pu zz el  in 
elkaar.  We kregen toen heel  wat leuke reacties  en besloten dat het  nu ,  met een ietwat atypi sche kerstvakantie in aantocht,  een goed 
moment wa s om jullie  opnieuw aan het  pu zz elen te  z etten .

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN K-DOOS VAN 50 EURO

En leuk nieuws: je verdrijft er niet alleen je tijd mee, je maakt ook nog eens twee maal kans op een K-doos ter waarde van 50 euro. Deelnemen aan 
de puzzelwedstrijd kan tot en met 10 januari.

WOORDPUZZEL
De eerste uitdaging is een woordpuzzel. Het enige wat je moet doen, is dit magazine van voor naar achteren uitlezen en je vindt automatisch de 
antwoorden op de vragen. Heb je alles goed ingevuld? Dan verschijnt het codewoord. Hiermee ga je naar www.onderox.be/wedstrijden. 
Tip: IJ telt als twee vakjes. 

K-DOKU
De tweede uitdaging is een K-doku: een sudoku, maar dan met de 
K-doos icoontjes. De icoontjes vertegenwoordigen alle categorieën 
waar je met een K-doos kan gaan shoppen. Elke rij, elke kolom en 
elk klein kadertje in het rooster moet de negen verschillende icoontjes 
bevatten. Weet jij welke categorie thuishoort in het gekleurde vakje? 
Laat het ons dan weten op www.k-doos.be/winnen.

NOG MEER WINNEN?
Wil je nog meer kans maken op extra verwenbudget? Of kan je wel blij worden van een fi ets- of wandeldagtocht voor twee personen t.w.v. 40 euro bij 
Happy Weekends uit Retie, een gratis huidanalyse t.w.v. 45 euro bij Glow in Geel of een cadeaumand t.w.v. 20 euro bij De Zoete Zonde in Meerhout? 
Surf dan zeker eens naar www.k-doos.be/winnen en ontdek hoe je kans maakt op deze én vele andere leuke prijzen.

Bier dat uitstekend samengaat met witte 
chocolade met balsamico en framboos.

Sport die ideaal is om buiten met de 
kinderen te spelen aan een boshuisje.
Maand waarin Kerstmis op sommige 
plaatsen in Rijkevorsel al begint. 
Keukenmateriaal (enkelvoud) waarvan Ellen
Valkiers er doorheen de jaren 8 stuks verzamelde.
Kunstaasjes om mee te vissen, met een 
duiklip uit plexiglas.
Straat in Neerpelt waar onze ‘wielerterrorist’ 
Raf al eens graag poseert.
Bomensoort met paarse bloemen die 
voorkomt in Zuid-Afrika. 
Thuisstad van de lievelingsvoetbalclub 
van Bart Vosters.
Voornaam van de partner van Greet 
Minnen, die eveneens proftennisster is.
Kaas die je nodig hebt om minischelpjes 
van king krab te maken.
Gemeente waar onze columniste 
Suzanne deze maand de stilte opzoekt. 
Dier dat Nops is, volgens Peter Briers 
behoorlijk moeilijk om te tekenen.
Hulpmiddel (enkelvoud) om wolven 
bij vee weg te houden.

Zweedse stad waar Oscar Beerten en 
Ragnar Finsson studeerden.
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6. Wellness

7. Reizen & Overnachten

8. Sport & Ontspanning

9. Huis & Tuin

1. Mode & Accessoires 

3. Culinair

4. Bloemen & Planten 

5. Delicatessen

2. Interieur & Decoratie

PUZZELEN



Gezonde, evenwichtige voeding en korte 
krachttrainingen. Ziedaar het succesrecept 
van Happy Health Control in Turnhout. Tijdens 
één wekelijkse sessie ga je eerst intensief aan 
het sporten, onder begeleiding van Wilma, om 
meteen daarna langs te gaan bij Elly en je sa-
men te richten op nieuwe gezonde voedings-
gewoontes. Zij doet ook de lichaamsanalyse 
aan het begin van het gezondheidsprogram-
ma.

20 MINUTEN SPORTEN
De combinatie tussen sporten en een gezond 
eetpatroon is essentieel. “Als je afslankt, is het 
heel belangrijk om spieren te behouden omdat 
die calorieën verbranden”, legt Elly uit. “Als je 
spieropbouw combineert met een goed eetpa-
troon, dan kan je dat lagere gewicht ook veel 
makkelijker behouden. Een helpende hand dus 
om snel en gezond af te slanken.” Het sporten 
doe je 1 op 1 onder de begeleiding van Wilma, 
helemaal coronaveilig, op zes geavanceerde 
fitnesstoestellen. “Een training duurt 20 minu-
ten en je hoeft je niet om te kleden”, vertelt de 
personal fitcoach. “Je transpireert niet omdat 
het korte, intensieve oefeningen zijn, geen car-
diotraining. We trainen zes spiergroepen in tel-
kens maximaal twee minuten.”

ETEN UIT DE SUPERMARKT
Buiten de krachttrainingen, leer je gezonder 
te eten. Dat betekent niet dat je voortaan di-
eetproducten of specifieke sapjes moet gaan 
eten en drinken. “Absoluut niet”, stelt Elly dui-
delijk. “Ik mik op heel gevarieerde voeding 
die je gewoon in de supermarkt kan vinden. 
Evenwichtig en gezond. Waardoor je je goed 
in je vel gaat voelen, ook als je voor de spie-
gel staat. Bovendien moet je ook nog kunnen 
genieten van een sociaal leven, anders hou je 
het niet vol. Af en toe een wijntje of een koek-
je, dat moet kunnen.”  

Binnen het traject zijn er 24 sessies voorzien. 
12 bij Wilma en 12 bij Elly. Na drie maanden 
heb je de juiste stappen gezet in de richting 
van een nieuwe gezondere levensstijl die je 
zelf kan aanhouden. Wil je liever nog wat extra 
begeleiding? Dat kan uiteraard ook.

Rubensstraat 157 
2300 Turnhout
Elly: +32 (0)498 22 43 17 
Wilma: +32 (0)467 00 80 20 
info@happyhealthcontrol.be

@happyhealthcontrol

PUBLIREPORTAGE

ONDEROX-ACTIE:
Wie voor 15 januari 2021 inschrijft met de 
vermelding ‘Onderox-actie’, krijgt gratis vier 
lymfedrainages, om afvalstoffen nog beter 
te helpen verwerken, én ontvangt drie fles-
jes vloeibare Omega 3-visolie. Contacteer 
Elly of Wilma vrijblijvend en kom langs voor 
een gratis kennismakingsafspraak.

HAPPY HEALTH CONTROL
COMBINEERT NATUURLIJKE VOEDING MET UNIEKE KRACHTTRAININGEN
Turnhout — Men sen helpen om slanker,  f itter,  sterker en gezonder te  worden .  D aar voor bundelen voedingscon sulente Elly  Steven s en 
personal f itcoach Wilma Van D oormaal voortaan de krachten onder de vlag van Happy Health C ontrol .  Ideaal voor wie niet  houdt 
van een cra shdieet  of  langdurige sportsessies,  maar wel  op zoek i s  naar een gezondere leven ssti j l  en professionele begeleiding.

K A S T E R L E E

Electro smets
Markt 9 - 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 07 54 | www.electrosmets.be

ALLE ONDERHOUDS- EN REINIGINGSPRODUCTEN IN 
VOORRAAD. EEN EIGEN HERSTELDIENST VOOR ONZE 
KLANTEN.

Miele. Immer Besser.

Automatisch doseren met een TwinDos 
wasmachine. Zuinig, optimaal drogen
met een warmtepomp droogkast.

KOOKGEREIKOOKGEREI
Sausen maken, bakken, koken, sudderen, 
wokken met Demeyere bakpannen in alle 
formaten en prijsklasse. Vele producten 
aan folderprijzen in december maand.

HUISHOUDGERIEFHUISHOUDGERIEF
Ontdek bij ons de nieuwe collectie 
van wasrekken, pedaalemmers, strijk-
planken, keukenhulpjes,.. en nog veel 
meer.
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Uiteraard willen we in deze rubriek niemand 
aanzetten tot overmatig drankgebruik, maar 
het zijn soms de kleine dingen des levens die 
het zo interessant maken. Laat dit artikel jul-
lie dus inspireren om hiervan te genieten met 
mate. Om deze editie van Tussen Pot en Pint 
van tekst en uitleg te voorzien deden we be-
roep op een kenner die maar al te graag zijn 
kunnen zou getoond hebben in café ‘t Kelder-
ke. Zoals zijn naam al doet vermoeden is hij 
afkomstig uit de barmhartige stede, boven-
dien is een bierliefhebber in hart en lever (zijn 
eigen woorden). Met Bert Vangeel aan het roer 
hadden we een gast met een missie. Hij wil via 
Hops&Food immers eenieder overtuigen dat 
beer- en foodpairing een verrijking betekenen 
van ons gastronomisch landschap. De choco-
lade lekkernijen ging hij halen bij Chocolaterie 
Puur in Geel.

Voor deze proeverij heeft Bert eerst de prali-
nes gekozen en daarop zijn bieren geënt. Een 
eerste belangrijke tip gaat over de bewaring 
van pralines. Steek ze niet in de koelkast, want 
chocolade neemt al snel de smaken over van 
andere producten. En ook al ben ik niet vies 
van gedurfde combinaties, zeevruchten met 
toetsen van gorgonzola, leftover-spaghetti en 
vis, daar ben ik nog niet aan toe. Bewaar ze 
beter op een droge plaats, waar de tempera-
tuur redelijk constant tussen de 14 en 18° C ligt. 
Plotse temperatuurverschillen kunnen de cho-
colade wit doen uitslaan en dat is ook weer niet 
wat we willen.

Boscoli - Brouwerij Het Anker (3,5%) / wit-
te chocolade met balsamico en framboos
Voor de eerste combinatie heb ik een rood 
bier uitgeschonken met zeer fruitige aroma’s, 
afgesloten door een mooie luchtige roze 
kraag. Het smaakt op zijn minst even fruitig 
en zoet als het ruikt. Dit bier van Het Anker 
is begonnen als een witbier, waar een natuur-
lijk vruchtensap aan toegevoegd werd. Rode 
vruchten als framboos voeren de boventoon, 
maar zoals bij elk goed fruitbier zijn er toch 

ook zure toetsen aanwezig, zij het niet overda-
dig. Dit is, ook dankzij zijn 3,5% alcoholgehal-
te, een ideale dorstlesser. 

Bert heeft dit bier gekozen omdat hij ervan over-
tuigd is dat het goed zou combineren met de 
gekozen praline: witte chocolade met framboos 
en balsamico. De zoete toetsen van de witte 
chocolade en de framboos versterken het zoete 
karakter van de Boscoli. Dit is spek naar de bek 
van zoetekauwen. De balsamicosmaak houdt 
zich wat meer op de achtergrond, maar vormt 
dan weer een mooi contrast met de zoete toet-
sen. We zijn het erover eens dat de balsamico 
iets meer aanwezig zou mogen zijn, maar dit is 
een ideale binnenkomer voor alle liefhebbers 
van zoet.

Franc Belge - Brouwerij De Ranke (5,2%) 
melkchocolade met karamel en gianduja
Bij de volgende praline heeft Bert gekozen voor 
een bier genoemd naar onze eigenste voor-
loper van de euro, onze Belgische frank, voer 
voor nostalgici die zweren dat vroeger toch 
alles beter was. Maar niet alleen de naam ver-
wijst naar het verleden, de gekozen bierstijl is er 
ook eentje met zijn wortels stevig in het verle-
den, namelijk een Spéciale Belge. Deze bierstijl 
kwam in de vorige editie al uitvoerig aan bod, 
maar wat maakt deze dan zo bijzonder? Brou-
werij De Ranke heeft zich altijd verzet tegen het 
zoeten van bieren en vindt dat bier een bittere 
smaak moet hebben, een mening die ik zeker 
deel. Om de specifieke smaak van hun bieren 
te verkrijgen, werken ze nog met volledige hop-
bellen tijdens het brouwproces. Deze Franc 
Belge heeft de kenmerkende amberkleur, en 
ook de karameltoetsen, zo eigen aan de bier-
stijl. Het is een goed doordrinkbaar, droog en 
redelijk moutig bier, met een hoppige bitterheid 
waardoor het je dorst zeker zal kunnen lessen 
op een zomerse dag.

De praline waarbij dit bier hoort, is de voorloper 
van Nutella. Gianduja stamt uit de 19e eeuw en 
is een zachte chocopasta, vermengd met ha-
zelnootpasta, afkomstig uit Turijn. De karamel 

combineert zeer goed met de zacht geroos-
terde mouten uit ons bier, de gianduja vult de 
andere smaken mooi aan. Los van elkaar zijn 
dit een lekker bier en dito praline, maar de com-
binatie van de twee is zeker ook niet te versma-
den, aangezien de zoete toetsen van de praline 
en de bittere smaken van het bier elkaar mooi 
tegenspreken.

Lili - La Grande D’Ame (7,5%) / pure choco-
lade met gember en citroen
Het volgende bier is een ode aan de vrouw. 
De heren van La Grande D’Ame brouwen bie-
ren met een ziel, waarmee ze hun eigen, maar 
ook sterke vrouwen in het algemeen, willen 
eren. Het etiket van Lili draagt de beeltenis van 
een getekende pilote, een knipoog naar de 
sterke Belgische striptraditie. Veel uitleg voor 
een enkel etiket. Het bier zelf laat zich ook niet 
uitleggen in 1-2-3. Het is een wit-, dus tarwe-
bier, maar daar houdt de gelijkenis dan ook 
op. De kleur is blond met oranje tinten en er 
zijn tal van lokale en exotische specerijen aan 
toegevoegd, wat het bier tot een smaakbom 
promoveert. De geur is kruidig en je neemt 
toetsen van exotisch fruit waar. Tijdens het 
proeven vind je allerlei smaken terug en het 
is niet altijd makkelijk om er de vinger op te 
leggen. De bedoeling van de brouwers is ook 
om te ontdekken en te experimenteren, met 
traditionele bieren als basis. En daar zijn ze 
alvast in geslaagd. Het bier oogst bovendien 
heel wat lof op bierfestivals.

De praline van pure chocolade is eveneens 
een smaakbommetje, met gembertoetsen en 
een stevige vleug citroen. Wanneer je eerst de 
praline proeft en nadien het bier, krijg je een 
smaakexplosie in je mond en worden de sma-
ken nog eens versterkt. Je krijg zelfs te maken 
met een hele nieuwe sensatie. Deze combinatie 
zal niemand onberoerd laten en is alleen daar-
om al het proberen waard.

9 PK - PK Bier (9%) / melkchocolade met 
karamel en fleur de sel
Achter het volgende bier gaat een heel verhaal 

BIER EN CHOCOLADE: EEN VERRASSING VAN FORMAAT
Met de feesten die met ra sse schreden naderen vonden we dat de ti jd ri jp wa s om on z e twee favoriete exportproducten ,  bier en cho-
colade,  te  combineren .  Waarom? G ewoonweg omdat we daar zin in hadden ,  we hebben daar geen excuu s voor nodig.  Bovendien zi jn 
het  twee producten die kunnen helpen om dez e donkere dagen wat meer kleur te  geven ,  toch nog een excuu s…

TUSSEN POT EN PINT



schuil. Wanneer je het koopt steun je een soci-
aal project waar mens en (Brabants trek)paard 
centraal staan. Mensen met een afstand tot de 
reguliere arbeidsmarkt krijgen hierdoor de kans 
om hun vaardigheden te ontdekken en te ont-
wikkelen. Dat doen ze o.a. dankzij de hulp van 
Brabantse trekpaarden die hen ondersteunen 
tijdens het werk, maar die ook als therapeutisch 
hulpmiddel dienen.
Het bier is dan ook, zeer toepasselijk, een 
haverbier, waardoor het een zachte, fluwelen 
structuur krijgt. Het is een donker, wat zoeter 
bier, met de typische geroosterde mouttoetsen, 
maar ook met wat vanilletoetsen, die te danken 

zijn aan de eiken schilfers die toegevoegd wer-
den tijdens het brouwproces. Het bier laat zich 
gemakkelijk drinken, maar laat je niet verrassen 
door de 9%!
De karameltoetsen van de praline sluiten goed 
aan bij de geroosterde moutsmaak van het bier. 
De fleur de sel leent dan weer haar typische 
zachtere zoutsmaak aan de praline, die mooi 
afsteekt tegen de zoete toetsen van het bier, 
lekker! 
En een mooie afsluiter van een verrassend 
smaakvolle avond. De eindejaarsperiode lijkt 
mij alvast het ideale moment om ook zelf de ge-
neugten van bier en chocolade te ontdekken. 
Bij ons thuis zou het zo stiekem wel eens mee 
in het eindejaarsmenu kunnen sluipen.

Tekst: Kobe Schroeven

TUSSEN POT EN PINT

WIL JE THUIS OOK 
BIER EN CHOCOLADE 

COMBINEREN?
Bert Vangeel heeft ervoor gezorgd dat 
elke liefhebber bij Chocolaterie Puur te-
rechtkan voor een biermandje met bij-
horende pralines, voor de prijs van 19,5 
euro. 
• Chocolaterie Puur Geel, Elsum 95, 

2440 Geel
• Chocolaterie Puur Turnhout, Sint An-

toniusstraat 21, 2300 Turnhout

HOPS&FOOD

Bert Vangeel overtuigt met Hops&Food 
koks en restaurantuitbaters van de meer-
waarde van food- en beerpairing. Hij staat 
hen met raad en daad bij in de samen-
stelling van hun bierkaart en geeft hen ad-
vies over welke bieren bij welke gerechten 
aangewezen zijn.

Interesse? www.hopsandfood.be 
In de maand december levert Bert de 
bier- en chocolademandjes gratis aan 
huis in Geel, in andere gemeentes tegen 
een meerprijs. Voor meer info of om te be-
stellen kan je Bert bereiken op +32 (0)485 
18 23 63.

www.vandeperre.bewww.vandeperre.be

Houten verandabouw  Houten verandabouw  |  Schrijnwerkerij    Schrijnwerkerij  |  Houten ramen en deuren  Houten ramen en deuren

Rode Akkers 5Rode Akkers 5
2460 Kasterlee2460 Kasterlee
014 / 85 12 50014 / 85 12 50
info@vandeperre.beinfo@vandeperre.be

Prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!Prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
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“Het idee kwam eigenlijk van klanten”, doet 
zaakvoerder Paul Huysmans van Happy 
Weekends het verhaal. “Mark en Anneke vroe-
gen onlangs om een weekend op maat uit te 
werken met een hotelletje op wandelafstand 
van een treinstation, ’s avonds eten in het 
hotel, lunchpakket en uitgestippelde wan-
delingen. Ze trokken met hun Hello Belgi-
an-ticket naar het Pajottenland en waren 
heel erg tevreden over wat we voor hen uit-
werkten. Toen is een belletje gaan rinkelen. 
Als Mark en Anneke dit willen, dan zijn er 
wellicht meer mensen. Vervolgens zochten 

we nog andere goede hotelletjes in de buurt 
van een station en maakten we van hieruit 
wandelingen van telkens een 15-tal kilometer, 
die je trouwens kunt inkorten.”

ALLES INBEGREPEN
Het arrangement ‘Op wandel met je Hello 
Belgium-treinticket’ omvat een overnach-
ting in halfpension in een 3- of 4-sterrenho-
tel in de buurt van een station. De bedoeling 
is dat je op dag 1 ‘s morgens de trein neemt 
in de buurt van je woonplaats zodat je late 
voormiddag toekomt op je bestemming. Je 
brengt eerst je bagage naar het hotel en 
maakt vervolgens de eerste wandeling. Na 
je terugkeer kan je naar je kamer, krijg je ’s 
avonds een 3-gangenmenu in het hotel en 
’s morgens staat een heerlijk ontbijt voor je 
klaar. Dan vertrek je voor de tweede wan-
deling, niet vooraleer je een lunchpakket 
voor onderweg hebt gekregen. Late namid-
dag ben je weer terug, pik je je bagage op 
en spoor je weer naar huis. Tenzij je een bij-
komende nacht boekt.

De hotelletjes liggen in het Pajottenland 
(treinstation Herne), Meetjesland (stati-
on Eeklo), Hageland (station Tienen) en 
Klein-Brabant (station Bornem). De wande-

lingen in het Pajottenland en het Hageland 
zijn licht glooiend, die in het Meetjesland en 
Klein-Brabant zijn vlak.

“Dit arrangement is bij ons te boeken tot 
einde maart 2021, wanneer ook je Rail-
pass eindigt, met dagelijks vertrek”, vertelt 
Paul Huysmans. “De hotelletjes in Herne en 
Bornem zijn ook tijdens de komende feest-
dagen open, dus dit is een ideale formule 
wanneer je er dit eindejaar even opuit wil.” 

Prijs: € 117 p.p. op basis van een 2-per-
soonskamer (incl. overnachting, riant ont-
bijt, 3-gangenmenu, welkomstdrank, lunch-
pakket op de tweede dag + koffie/thee, 
verblijfsbelasting, 2 uitgestippelde wande-
lingen).
Bijkomende nacht € 107 p.p. op basis van 
halfpension.

INFO EN RESERVATIE
Happy Weekends, Geelsebaan 3 in Retie,  
+32 (0)14 75 71 16, info@happyweekends.
be, www.happyweekends.be

FEESTDAGENTIP: OP WANDEL MET JE HELLO BELGIUM-TREINTICKET
R ETIE – Ben j i j  1  van de bijna 3,6 mil joen Belgen die een grati s  Hello Belgium Railpa ss ontv ing en wandel  je  graag? D an heeft  Happy 
Weekend s uit  Retie  voor jou het  ideale verbli j fsarrangement.  D e rei sorgani satie vond 4 tof fe  hotel letjes  op minder dan 500 meter van 
een trein station en tekende van hieruit  twee mooie wandelingen uit .  O ok te reser veren ti jden s de komende feestdagen .

STATIESTRAAT 8A    2400 MOL     INFO@TSOETE.BE    WWW.TSOETE.BE    T 014 700 850

CHOCOLADEMEESTER

WIJ VERSTUREN JOUW
CHOCOLADEPAKKETJES
CONTACTEER ONS VOOR
DE MOGELIJKHEDEN

KEUZE UIT
MEER DAN 100
EINDEJAARSPAKKETTEN

VRAAG NAAR
ONS GRATIS

EINDEJAARSMAGAZINE

VRAAG NAAR

EINDEJAARSMAGAZINE



Verf | Behang | Tapijten | Raamdecoratie | Vloerbekleding

Larumseweg 51 | 2440 Geel | T. +32 14 58 81 52 | www.lievensgeel.be

Open op weekdagen: 9u - 12u en 13u - 18u | zaterdag: 9u - 17u | zon- & feestdagen gesloten

Tapijten

actie

Kom zeker eens langs

Volg ons op 
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Monumenten van stilte

Column:  Suzanne Antonis

GEBLUTST

In lawaai zoeken we het: een plek waar het stil is. Journaliste 
Suzanne strijkt neer in een landschap, een onbekende hoek of 
tussen vier muren. Ze luistert er naar wat de stem van de stilte 
haar vertelt. Deze maand: de PlantTroostplek van Ferm in Lille.

Daar ligt ze, in vers gewoelde aarde, langs een pad vol van voet-
stappen en met uitzicht op kruisende wegen. Een plek waar niemand 
verwacht stilte te horen. Maar ik hoor ze. In de snippers van papieren 
bloemen, in de bij elkaar gelegde keitjes, in de enkele zinnen op een 
stuk karton. In hartjes en plantjes, of het vogeltje van plastic zodat het 
regen overleeft. In de gewoelde aarde staan ze allen verzameld, de 
boodschap is voor elk dezelfde. Dit is een plek zonder datum, zonder 
een maand of een dag. Ze omspant het jaar 2020 dat in golven voor-
bijging en waar niemand zonder blutsen is uitgekomen. We verloren 
geliefden, sommigen met enkel een laatste blik of gesproken woord 
verpakt in een scherm. We stonden aan ramen te zwaaien naar be-
kenden die met de dag schimmiger werden. We werkten ons uit de 
naad in ziekenhuizen en zorginstellingen, waar het ademen steeds 
moeilijker werd. Velen sloten de deuren van hun levenswerk, som-
migen voorgoed. We werden angsthazen bij de minste hitte van ons 
voorhoofd, een kriebel in de keel of een hoestbui. Proefden we onze 
afgehaalde maaltijd niet meer, dan sloeg de schrik ons om het hart. 
We liepen door lege straten. Kwamen we toch een passant tegen dan 
gingen we er met een boog omheen. We verborgen onze gezichten 
achter steeds kleurrijkere maskers. En in ons kot maakten we ver-
scheurende keuzes in wie we wel of niet wilden zien. Wie geluk had, 
bleef leven op het ritme van stijgende en dalende cijfers en met een 
geblutste ziel.

Met welk soort leven kunnen we nu verder? Filosofen, antropologen 
en psychologen breken er zich het hoofd over. “Blijf lachen”, wordt er 
gezegd. Het helpt om de lege dagen door te komen en om ze later te 
vergeten. En wees bewust van de waarde van kleine ontmoetingen 
want het beste medicijn is nabijheid. Jazeker, er zijn fouten gemaakt in 
de aanpak van de pandemie maar moeten we diegenen die we hier-
voor verantwoordelijk achten, eeuwig blameren? Moeten we de lock-
down-feestjes in achterkamers overal te velde als oorzaak en gevolg 
blijven zien? Jongeren hebben een belangrijk stuk van de mooiste 
tijd van hun leven verloren. Maanden die met niets terug te halen zijn. 
Het zijn blutsen die we nog lang zullen voelen, als kuiltjes in onze huid 
waarin elk moment het beest zich opnieuw kan nestelen. Want hele-
maal zorgeloos wordt het leven niet meer, daar zijn we inmiddels wel 
achter. Op de plek van vers gewoelde aarde herinneren we hen die 
dat nieuwe leven niet haalden, inmiddels zijn ze met meer dan 17.000. 
Amper zullen we van hen blijven weten wat de datum, de maand of de 
dag was dat ze van ons weggingen. Ze stierven allen in 2020. En laat 
het nu net dat jaar zijn dat we zo graag willen vergeten. 

COLUMN

Bij een nieuwbouwwoning draait de deur meestal laag over de grond, zo laag dat je er 
zelfs geen enveloppe onder kan schuiven. Plaats voor een mat? Alleen buiten de draai-
cirkel van de deur. De eerste stap die je dan binnen zet, komt hoe dan ook op de vloer 
terecht. Tijdens het voorbeeldig voeten vegen lijkt de mat bovendien te verschuiven. Wat 
je ook probeert, een grote of een kleine mat… Een herkenbare situatie? Weet dat enkele 
zandkorreltjes die onder de mat liggen al voldoende zijn om alles te laten schuiven. 

EEN VLOERMATKADER ALS OPLOSSING?
Stel dat je tijdens het plaatsen van je vloer een uitsparing voorziet tot enkele centimeters 
van de drempel van je deur. Merk je het grote voordeel op? Je eerste stap komt meteen 
op de mat terecht. Zonder enige moeite kan je je tweede voet plaatsen en rustig je voeten 
vegen. En de mat, die blijft stabiel liggen in de gekaderde zone. Neem zo’n kader ineens 
groot genoeg, dan hoeft een tweede persoon niet buiten te blijven staan als het regent. 
Vuistregel is: de looprichting is belangrijker dan de breedte. En daar gaat het vaak fout. 
Veel mensen opteren voor een korte brede mat omwille van de esthetiek, maar dan boet 
je wel in op functionaliteit. Een vloerkader die zo groot is als de draaicirkel van je deur, 
ongeveer 1 x 1 meter, is optimaal. Als je de deur voor 80% opent, kan iedereen zo zijn 
voeten vegen en nagenoeg proper je huis betreden. Belangrijk is dat je zoveel mogelijk 
stappen kan zetten op de mat in de vloerkader. 

TIPS OM DE GROOTTE 
EN DIEPTE VAN JE KADER TE BEPALEN
Uiteraard heb je niet altijd de keuze om de plaats van je vloerkader vrij te bepalen, dus 
hanteren we een praktijkoefening om zo de meest ideale positie te zoeken. Je laat een 
proefpersoon zo spontaan mogelijk het huis binnen wandelen door de deur waar je de 
vloerkader wenst te plaatsen. Je laat die proefpersoon de deur voor 50% openen en bin-
nenkomen. Kijk vervolgens waar zijn voetzolen vuilstempels achterlieten. Bij het openen 
van de deur voor 50% zou je al minimaal met één voet op de mat moeten terechtkomen. 
Zo bepaal je de breedte. Hoe langer de looprichting van je vloermatkader is, hoe meer 
stappen op de mat, hoe hoger het rendement van je beslissing. De diepte van een vloer-
matkader van 23 mm is optimaal. Daarin kan je eender welke gekochte mat plaatsen. Al 
dan niet met een opvulling van rubber. Rubber zorgt voor een hogere stabiliteit onder je 
mat in vergelijking met een houten plaat, die meestal gebruikt wordt. Deze laatste is vaak 
erg glad en dus onveilig. Een extra tip: ook de kwaliteit van je mat is essentieel. Een wasba-
re katoenen mat zal altijd méér nat en vuil absorberen dan zijn synthetische tegenhanger.

WAT ALS JE GEEN 
VLOERKADER KAN PLAATSEN?
Bel of mail volledig vrijblijvend met Rob Eyckmans van SaniMat. Hij biedt de meest voor 
de hand liggende oplossing voor jouw situatie. Ook voor alle andere problemen reikt hij 
een oplossing op maat aan.

SaniMat
Kerkhofstraat 34 
2470 Retie
Tel. 014 37 37 04
info@sanimat.be
www.sanimat.be

DE VLOERMATKADER: 
ER IS GEEN WEG NAAST
Je  bouw t een hui s  met alles  erop en eraan ,  maar nadat de vloeren 
geplaat st  zi jn ,  komt de va st stel l ing:  oei ,  aan een mat hebben we niet 
gedacht.  Je  koopt du s een mat en legt  die aan de deur… Maar al  snel 
wordt één en ander duideli jk…
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“Tijdens de eerste lockdown hebben we niet met 
afhaalgerechten gewerkt”, legt Danny Vermeer 
van de Kleppende Klipper uit. “En eigenlijk waren 
we dat ook nu niet van plan, maar op vraag van 
onze klanten hebben we uiteindelijk de stap toch 
gezet. We kregen enorm veel hartverwarmende 
berichten dat ze ons misten. Heel vaak kwam 
daarbij dezelfde vraag terug: wat gaan jullie tij-
dens de eindejaarsperiode aanbieden? Al moet ik 
zeggen dat het bij mij ook wel echt terug begon 
te kriebelen. Ik stond te popelen om terug aan de 
slag te gaan. Ik denk dat de passie om te koken 
zelfs sterker is dan ooit. Na een vakantieperiode 
heb ik altijd extra veel goesting om er weer tegen-
aan te gaan, maar na zo’n twee verplichte sluitin-
gen heb ik er meer zin in dan ooit tevoren.”

SPECIALE 
AFHAALGERECHTEN
Al was het wel even aanpassen. “Afhaalgerech-
ten klaarmaken is iets compleet anders dan ko-
ken voor gasten in een restaurant”, stelt Danny. 
“Je kan niet gewoon je gerechten meegeven die 
je anders zou serveren. Als ik bijvoorbeeld de 
huisgemaakte kaaskroketjes moet verpakken en 
meegeven, dan gaan die thuis een stuk minder 
lekker zijn. Ze moeten op de juiste temperatuur 
gebakken worden en je eet ze best binnen de tien 
minuten op. Dat is allemaal heel delicaat. Er zijn 

dus heel wat gerechten die we daardoor niet in 
onze afhaalmenu’s konden opnemen. Sommige 
zaken kan je nu eenmaal niet lekker terug opwar-
men, die moet je dan ook niet in zo’n afhaalmenu 
stoppen, vind ik. Het was een belangrijke voor-
waarde om het toch te gaan doen: de gerechten 
moeten ook thuis top zijn én je mag er niet te veel 
werk mee hebben. Dat betekent concreet dat je 
de gerechten thuis enkel nog even moet opwar-
men in de oven.”
“Gelukkig hebben we nog voldoende gerechten 
gevonden die we perfect kunnen serveren via 
deze afhaalformule”, zegt Danny tevreden. “Het is 
een heel denkproces geweest, maar het is gelukt!”
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag, en 
met kerstavond en oudejaarsavond. Bestellen 
kan via de webshop op www.kleppendeklipper.
be of telefonisch via 014 81 77 22. Wie in het 
weekend wil afhalen, bestelt best voor donder-
dagmiddag. Afhalen kan elke vrijdag tussen 16 
en 20 uur en elke zaterdag en zondag tussen 
11 en 20 uur. Op kerstavond en met oudjaar 
kan dat tussen 14 en  20 uur (bestellen voor die 
twee dagen kan tot dinsdagmiddag).

VERSE INGREDIËNTEN
Elk gerecht krijgt een eigen sticker mee waarop je 
naast info over de ingrediënten en allergenen ook 
de juiste bereidingstijd en -temperatuur terugvindt. 
“Zo kan je thuis alle gerechten serveren zodat ze 
optimaal zijn om op te eten”, vertelt Danny. Want 
ook binnen de afhaalformule, blijft de nadruk liggen 
op verse ingrediënten. Zelfs de presentatie krijgt 
de nodige zorg mee. “Ik zeg vaak: het oog eet ook 
mee. Daarom proberen we de afhaalgerechten zo 
mooi mogelijk te presenteren. Het moet áf zijn.”

MENSEN BLIJ MAKEN
Voor de sector is 2020 geen vrolijk jaar ge-
weest. “We hebben enkele heel leuke culinai-

re periodes niet ten volle kunnen beleven. De 
asperges bijvoorbeeld, waar ik altijd enorm 
naar uitkijk, maar ook het wildseizoen. Jammer, 
maar het is nu zo. Ik blijf positief denken. Kom-
aan, nog even doorbijten. We komen hier met 
z’n allen weer door! We hopen alleszins om met 
enkele lekkere gerechten de mensen even blij 
te maken en uit die sombere wereld te helpen. 
Eventjes denken aan betere tijden door te ge-
nieten van een lekkere maaltijd, dat moet ons 
opzet zijn.”
Intussen koos Danny ervoor om de afhaalfor-
mule tijdens het weekend te verlengen zolang 
de restaurantdeuren verplicht dicht moeten blij-
ven. Daarna kan je snel weer aan boord van het 
Molse restaurantschip komen eten. Danny is er 
alvast helemaal klaar voor. 

Tekst: Bert Huysmans
Foto’s: Romi Vosters

De Kleppende Klipper
Postelsesteenweg 111
2400 Mol
Tel. +32 (0)14 81 77 22
info@kleppendeklipper.be
www.kleppendeklipper.be

ONDEROX-AFHAALMENU 
VAN DE MAAND:

Feestmenu De Kleppende Klipper

Gelaagde terrine van ganzenlever en 
gerookte eendenborst met veenbessen-

compote en briochetoast
*** 

Vélouté van wilde bosduifjes
*** 

‘Kreeft Belle Vue’ (koude halve kreeft van 
350 gr) met slaatje en gebakken 

krielaardappeltjes
OF

Hertenkalffilet met rode wijnsaus, appeltje 
gevuld met wilde veenbessen, 

herfstgroentjes en aardappelgratin
***

Bavarois van passievruchten met een 
coulis van framboosjes

Prijs: 48,35 euro p.p.

Gratis fles cava (per 2 personen) voor al 
wie vooraf reserveert met de vermelding 
‘Onderox-afhaalmenu’. Geldig van vrijdag 
18 december 2020 tot en met zondag 31 
januari 2021. Telkens op vrijdag, zaterdag 
en zondag, en op donderdagen 24 en 31 
december 2020. 

DE KLEPPENDE KLIPPER
LANCEERT TAKE AWAY EN EINDEJAARSMENU
MOL — O ok het  bekende Mol se restaurantschip D e Klippende Klipper moest  de afgelopen weken de deuren gesloten houden .  Toch i s 
er  ook positief  nieuws te  melden ,  want vanaf half  december kunnen de klanten er ti jden s het  weekend terecht om gerechten te komen 
af halen .  D aarnaa st werkte zaakvoerder en chef-kok D anny Vermeer een eindejaarsmenu uit  al s  Take Away.  “ Ik stond te popelen om 
terug aan de slag te  gaan voor mijn klanten .”

“DE PASSIE OM TE KOKEN IS 
NU STERKER DAN OOIT.” 

CULINAIR



OUD-TURNHOUT  
CORSENDONKS HOF

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN? 
Onze ontbijtboxen zijn intussen een groot suc-
ces. Voor 23,50 euro krijg je een uitgebreid ont-
bijt, netjes aan huis geleverd. Ook met Kerst-
mis en Nieuwjaar doen we onze ontbijtronde. 
Daarnaast zijn we gestart met borrel- en diner-
boxen. Voor de eindejaarsperiode hebben we 
een feestelijke kerst- en nieuwjaarsbox. Alle info 
vind je op onderstaande website.

HOE GAAN WE TE WERK? 
Bestellen kan via onze website, per mail of telefo-
nisch. De ontbijten worden aan huis geleverd van 
vrijdag t.e.m. woensdag. De andere boxen zijn 
zelf af te halen op vrijdag, zaterdag en zondag.

CONTACT
www.corsendonks-hof.be
Tel. +32 (0)14 45 07 51
     @Corsendonks Hof

WECHELDERZANDE
NICOTY ‘RESTAURANT IN UW KOT’

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN? 
‘Restaurant in uw kot’: wekelijks een nieuw keu-
zemenu af te halen op zaterdag en zondag. Om 
het ‘restaurantgevoel’ helemaal bij jou thuis te krij-
gen, zorgen wij voor huisgebakken tafelbroodjes, 
en een lekker hapje en koekjes voor bij de koffie. 
Tijdens de feestdagen zijn er speciale feestmenu’s 
beschikbaar.

HOE GAAN WE TE WERK? 
Op onze website en via Facebook kan je onze 
keuzemenu terugvinden. Bestellen kan telefo-
nisch op het nummer +32 (0)3 312 36 82. Wij 
spreken een vast uur met jou af, zodat niet alle 
afhalingen samenkomen en de social distancing 
gerespecteerd kan worden.

CONTACT
www.nicoty.be/restaurantinuwkot
Tel. +32 (0)3 312 36 82 
     @restaurantnicoty

KASTERLEE
KONINGSBOS

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN? 
Een afhaalmenu met ruime keuze, telkens op 
vrijdag en zaterdag, en een kerstmenu op 24, 
25, 26 en 31 december en op 2 januari. Kies uit 
via de bestelmodule op www.koningsbos.be. Of 
bestel telefonisch op donderdag tussen 12 en 
18 uur. De gerechten worden koud afgehaald, 
met handleiding voor het opwarmen.

HOE GAAN WE TE WERK? 
Afhalen kan op vrijdag tussen 17 en 19 uur of 
op zaterdag tussen 13 en 15 uur of na afspraak. 
Het afhalen gebeurt langs de hoofdingang met 
respect voor elkaar en voor de wettelijke be-
perkingen. Social distancing blijft een prioriteit. 
Betalen kan via Bancontact of Payconiq.

CONTACT
www.koningsbos.be
Tel. +32 (0)14 84 84 00
     @koningsbos

REUSEL 
RESTAURANT DE WEKKER

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN? 
Wij bezorgen een compleet diner aan huis: het 
keuzemenu ‘Wine & Dine’, ‘Wildmenu’ en ‘Het 
Kerstdiner’. Losse gerechten zijn ook te verkrij-
gen. We leveren alles geserveerd op borden 
en compleet met bestek en wijnglazen. Nadien 
komen wij alles weer ophalen en zorgen we 
zelf voor de afwas.  

HOE GAAN WE TE WERK? 
Kijk op de website voor de menu’s en losse 
gerechten en bestel eenvoudig via de web-
shop. Betaling via Bancontact. Het keuzeme-
nu en de bezorg- en ophaaltijden zijn telefo-
nisch te overleggen.

CONTACT
www.restaurantdewekker.nl/webshop
Tel. +31 (0)497 64 24 51
     @restaurantdewekker

OUD-TURNHOUT 
BROOSEND HOF

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN? 
Broosend (in je) Hof. Een eerlijke keuken met de 
meest pure smaken, maar dan gezellig bij je thuis. 
We serveren een uitgebreide driegangen afhaal-
menu, enkele gemakkelijk op te warmen à la carte 
afhaalgerechtjes en op 24 en 25 december een 
vijfgangen kerstmenu. We hebben zelfs onze ei-
gen muziekplaylist met sfeervolle deuntjes, als 
kers op de taart bij je afhaalmenu. 

HOE GAAN WE TE WERK? 
Vrijdag, zaterdag en zondag kan je afhalen van 
16 tot 19 uur. Alle bestellingen geplaatst voor 
18 uur kan je de dag nadien afhalen. Bestellen 
kan via onze website of telefonisch. 

CONTACT
www.broosendhof.be 
Tel. +32 (0)499 36 54 93
     @BroosendHof         @broosend.hof  

GEEL 
AARDS HOF

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN? 
Verschillende afhaalmenu’s voor de feestda-
gen, alsook een assortiment losse afhaalge-
rechten. Check ons aanbod op de website en 
bestel eenvoudig via onze webshop. Wij serve-
ren alle klassiekers, eenvoudig op te warmen, 
om er in beperkt gezelschap toch een gezellige 
tijd van te maken. 

HOE GAAN WE TE WERK? 
Bestel minstens 3 dagen op voorhand en laat 
je verrassen door de kookkunsten van de koks 
van onze 4 tavernes: de Waterhoek in Balen, 
de Retiese Watermolen in Retie, de Lindedreef 
in Postel en het Aards Hof in Geel.

CONTACT
www.aardshof.be
Tel. +32 (0)14 89 74 70
     @Aards Hof

CULINAIRE PARTNERS
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FOTOGRAAF 
Marc Van Dingenen

FOTO VAN DE MAAND
Onze foto van de maand dateert uit iets vrolijkere tijden, toen we nog mochten samenkomen om iets te vieren en te genieten van een mooi 
spektakel. Fotograaf Marc Van Dingenen trok er voor naar het vuurwerkfestival in Oostende. Met deze foto wil hij een beetje licht en vreugde 
brengen in deze ietwat donkere periode. Marc is lid van fotoclub ISO 2400 uit Mol. In ‘normale’ jaren zou het adrenalinepeil bij de leden van de 
club intussen al aan het stijgen zijn. Januari is immers traditiegetrouw de maand van hun jaarlijkse tentoonstelling. Tijdens de kerstperiode wor-
den dan de laatste voorbereidingen getroffen voor dat jaarlijkse hoogtepunt. Maar in 2021 zal het dus ietsje anders zijn. Toch blijven de leden 
niet stilzitten. Zo zal je onder meer werken van ISO 2400 kunnen bewonderen in het nieuwe bezoekerscentrum van Provinciaal Groendomein 
Prinsenpark in Retie, zodra dat opnieuw publiek toegankelijk is. En ook in de gangen van cultuurcentrum ’t Getouw in Mol zullen hun werken 
te zien zijn, in het kader van ‘de gangmakers’. Ook in april volgt er nog spektakel, volgens de leden zelfs hun grootste project, maar daarover 
volgt later meer nieuws. De nieuwsgierigen kunnen alvast de website van de club: www.iso2400.be goed in de gaten houden. 

Gratis verkrijgbaar
op een 600-tal plaatsen in de Kempen!

Onderox Magazine, het tijdschrift met een hart voor de Kempen. 
Met verhalen over warme mensen. Informatie en inspiratie in een 
mooi jasje. Om even tot rust te komen, een moment voor jezelf. 

Publiciteit? 
Jouw zaak in Onderox Magazine? Neem contact met ons op en 
wij komen graag persoonlijk kennismaken. 

Eric Mertens:  0473 60 13 06 | eric@onderox.be
Gert-Jan Vandervoort: 0492 22 54 53 | gert-jan@onderox.be
Guido Geenen:  0472 40 19 90 | guido@onderox.be

Volgende edities: 
» Thema: Trouw / Mode / Communie
Aanleveren materiaal tot 12 januari
» Thema: Voorjaarsmode / Batibouw
Aanleveren materiaal tot 9 februari
» Thema: Tuin / Veranda
Aanleveren materiaal tot 9 maart

· 27 januari ‘21 (205)

· 24 februari  ‘21 (206)

· 24 maart  ‘21 (207)

Een tip voor 
Onderox Magazine? 
Jouw mening, tips, suggesties,... 
ontvangen wij graag! Contacteer 
ons op info@onderox.be.

Oplage: 26 000 exemplaren | V.U.: Guido Geenen | Akkerstraat 51, 2370 Arendonk | Werkten mee aan dit nummer: Jef Aerts, Suzanne Antonis, Gabriel Avornicu, Ferre Beyens, Peter Briers, Caroline Broeckx, Iris Geenen, Bert 
Huysmans, Raf Liekens, Peter Meulemans, Kobe Schroeven, Lies Van de Cruys, Gert-Jan Vandervoort, Lidi Van Gool, Stijn van Osch, Nadine Van Roy, Astrid Steurs (foto’s), Bart Van der Moeren (foto’s) | Coverfoto: Bart Van der 
Moeren Eindredactie: Bert Huysmans | redactie@onderox.be | Vormgeving: Koen Elsen, Stijn Roelants | Prepress en druk: GEWA | Internet: www.onderox.be 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ondervonden schade, voortvloeiende uit fouten en/of onvolledigheden in 
de inhoud van dit blad. Tevens is de uitgever niet verplicht ongevraagd ingezonden bijdragen, die niet voor publicatie in aanmerking komen, terug te zenden. De adverteerder is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekst. De adverteerder zal Uitgeverij De Heuvel vrijwaren 
van alle vorderingen die zouden voortvloeien uit de schending van de rechten van derden met betrekking tot merken, octrooien, handelsllen, auteursrechten of elk ander recht dat derden zouden kunnen doen gelden.





Prettige feestdagen!

www.lsbblokhutten.be   |   info@lsbblokhutten.be 

Zandbergen 109, 2480 Dessel - 014 37 96 92
Mannenberg 38B, 3270 Scherpenheuvel - 013 29 05 67

100% eigen
fabricaat

WE ZIJN MET VAKANTIE VAN 21 DECEMBER TOT EN MET 3 JANUARI

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN CALCULATOR BOUW!
Interesse? Surf naar www.lsbblokhutten.be/vacatures


