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B e s t e  l e z e r
Het EK voetbal komt eraan. En dus hebben we bij ons thuis de lichtarmaturen ietsje steviger 
vastgeschroefd. Vooral die boven de zetel aan de televisie in de woonkamer. Want wie voetbal 
kijkt, vergeet al eens zijn omgeving. Zo heeft onze vorige lamp een maand scheef gehangen na-
dat Dries Mertens op het WK de verste hoek had gevonden. Mijn hoofdpijn was na twee dagen 
al een stuk beter. Want ook als je die wedstrijden niet op een groot scherm gaat volgen tussen 
een menigte — zou dat eigenlijk al terug mogen? — mag je je even laten gaan. Er is al stress 
genoeg. Bij een jeugdvriend heb ik ooit met een biljartkeu een deukje in het plafond gemaakt 
toen wij het lumineuze idee hadden om voetbal kijken en biljarten te combineren. Maar ik ben het 
dus nog altijd niet verleerd, dat enthousiasme. Bij de legendarisch match tegen Japan in 2018 
was mijn vrouw bij de rust al gaan slapen, maar toen moest die goal van Chadli dus nog komen. 
In mijn overwinningsroes stootte ik tegen de salontafel waarop de schaal met chips stond, zo’n 
zak maakt te veel lawaai, die schaal verloor vervolgens haar evenwicht en kletterde op de grond. 
Mijn vrouw was op slag terug wakker. Zo wist ze ineens wel dat de Belgen aan het winnen wa-
ren, en dat is ook iets waard, toch? Met mij in huis kan je rustig je pushberichten laten afstaan. 
Een journalist wil nu eenmaal altijd mensen informeren en daarbij zijn alle middelen goed.
En nu maar hopen dat België in de finale tegen Nederland de winning goal maakt, in de 93ste 
minuut. 8-7! Een match voor de eeuwigheid! Daar heb ik wel een paar kapotte lampen voor over. 
In afwachting van al die legendarische momenten schotelen wij u bij deze een fonkelnieuwe 
Onderox Magazine voor. Om rustig bij neer te zitten en je zenuwen onder controle te houden. 
En dan keren we eind juni bij jullie terug, als de Rode Duivels al drie keer hun tegenstander met 
huid en haar hebben opgegeten, met ons zomernummer vol vakantiepret. Nóg iets om naar uit 
te kijken! 

Bert Huysmans, redactie
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Elk excuus is goed om eropuit te trekken, 
maar met zo’n gewichtige verjaardag mag het 
wel eens iets meer zijn. En dat geldt ook voor 
mijn gezelschap. Mijn kleine zus, meter van de 
oudste en sinds ‘de corona’ ook: knuffelcon-
tact. Twee zussen, op bezoek bij de broeders. 
Onze uitvalsbasis: B&B De Zil, gelegen te mid-
den van bossen en weilanden aan het Zillekes-
pad in Herselt. Gastvrouw Dana ontvangt ons 
met een vanzelfsprekende gastvrijheid. Wij zijn 
meteen fan van de authentieke uitstraling van 

het smaakvol ingerichte pand. Een veelbelo-
vende start van onze korte staycation, want 
ver moesten we dus niet rijden.

KILOMETERS VRETEN
Onze tweewielers staan al op ons te wachten, 
zoals vooraf met Dana besproken. Opgeladen 
en wel. Ja hoor, we gaan voor elektrisch. Kilo-
meters vreten. Kwestie van toch zoveel moge-
lijk impressies in onze korte trip te steken én 

onderweg nog genoeg adem over te hebben 
om ongelimiteerd en ongegeneerd bij te bab-
belen.
Dana geeft ons overschot van gelijk. “Een 
fietstocht per e-bike is echt een uitstekende 
manier om de omgeving te verkennen. Het 
landschap is niet alleen glooiend, maar vaak 
ook heel uitgestrekt. Prachtig, dat wel, maar 
zeker als er wat wind staat kan de elektrische 
ondersteuning je dat welgekomen duwtje in 
de rug geven.” Voor de huur van de e-bikes 
werkt Dana samen met Bert Van Calster van 
BVC bikes in Herselt. Nu nog te vinden in de 
Molenbergstraat, maar binnen afzienbare 
tijd verhuist hij met zijn zaak naar een nieu-
we, ruimere locatie. “Door de samenwerking 
met Bert kan ik op mijn twee oren slapen, ik 
weet dat mijn gasten goed uitgerust de weg 
op gaan.” 

OP DE TRAPPERS MET 
PATERS EN PRINSEN
In het kader van het feestjaar van de Norbe-
tijnen stippelde de Merode vzw acht gloed-
nieuwe fietsroutes uit en bundelde deze in 
een inspirerende en handige gids. Met dank 
aan onze gastvrouw bemachtigden ook wij 
ons eigen exemplaar. Voor dag één kozen 
we de route: ‘op de trappers met paters en 
prinsen’. Aangezien we voor deze vroege 

DE MERODE EN ZIJN WITHEREN
L ANDSC HAP SPAR K DE MERODE — Wanneer er  iemand jarig i s ,  dan moet dat gev ierd worden .  Toch? Zeker al s  je  met z’n allen 
900 jaar wordt.  In on z e vorige editie  ging journali ste Su zanne op de kof f ie  bi j  abt Jeroen D e Cuyper.  Hij  v iert  het  feestjaar ‘900 jaar 
Norberti jnen’  vanuit  de abdij  van Tongerlo.  In dez e editie  verleggen we on z e gren z en en gaan we al  f iet send en wandelend op ontdek-
king doorheen Land schapspark de Merode.  Een prachtige streek die zich uit strekt  tu ssen Nete en D emer en waar de invloed van de 
Norberti jnen onmi skenbaar zichtbaar en voelbaar i s . 

TOERISME
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zondagochtend een meeneemontbijt bestel-
den bij Torenhof in Westerlo vertrokken we, 
geheel tegendraads, in de andere richting. 
Dankzij de duidelijke bewegwijzering met 
knooppunten én – toegegeven – de alertheid 
van mijn reisgezel, blijkt dat geen enkel pro-
bleem te zijn. 
De invloed die kerk en adel had doorheen de 
jaren blijft niet onopgemerkt. We genieten 
niet enkel van prachtige historische gebou-
wen, de abten en prinsen waren duidelijk ook 
liefhebbers van uitgestrekt groen. We kun-
nen een blik werpen op het kasteel van Prins 
de Merode, fietsen door Het Riet, een mooi 
natuurgebied op een boogscheut van de 
dorpskern van Westerlo, en houden even halt 
bij het kasteel van Jeanne de Merode. Een 
majestueus kasteel, oorspronkelijk bestemd 
voor slechts één ongehuwde gravin, biedt 
inmiddels onderdak aan de gemeentelijke 
diensten van Westerlo. Over een inspirerende 
werkplek gesproken. 

EEN ECHTE DA VINCI? 
Al gauw zien we de Norbertijnenabdij van 
Tongerlo opduiken, dat betekent ook dat we 
ons kunnen verwarmen bij een kopje verse 
thee van het tegenover gelegen Torenhof. We 
pikken ons fietsontbijt op en wagen ons over 
de kasseien van de oude lindedreef naar het 
poortgebouw van de abdij. We hebben een 
droge maar frisse dag uitgekozen. Toch is de 
aanblik van het binnenplein en de aanwezige 
rust zo hartverwarmend dat we besluiten om 
even op een bankje neer te strijken en ons-
zelf te verwennen met het lekkers dat we net 
wisten te bemachtigen. Het hele pakket, maar 
met name de verse huisbereide wafels en de 
gemberkoekjes smaken verrukkelijk.
We nemen ons voor om nog eens terug te ko-

men naar de abdij voor een ‘echt bezoek’, on-
der meer ook aan het Da Vincimuseum. Daar 
zijn we vandaag namelijk jammer genoeg iets 
te vroeg voor. Dagelijks vanaf 14 uur kan je 
er onder andere een replica van het Laatste 
Avondmaal van Leonardo Da Vinci bewonde-
ren. Deze versie zou volgens wetenschappers 
zo dicht bij het origineel staan dat Da Vinci 
naar grote waarschijnlijkheid zelf mee schil-
derde aan het werk, aldus de brochure.

VAN ORDE NAAR ABDIJ
We hervatten onze route. Op weg naar de 
volgende orde van witheren, de norbertijnen 
worden namelijk ook wel eens witheren ge-
noemd, naar hun witte habijt. De route leidt 
ons langs het kasteel Meeûs d’Argenteuil, 
de Beddermolen en de Sint-Dimpnakapel in 
Zammel. Onderweg nemen we ons ook voor 
om bij een volgende bezoek aan de regio het 
natuurreservaat Zammelsbroek te voet te 
verkennen. Volgens onze brochure een echte 
aanrader. Via de Sint-Bavokapel in Eindhout 
en een kapelletje dat ooit het allerkleinste 
gemeentehuis van België was bereiken we 
de Norbertijnenabdij in Averbode. We zijn 
meteen gecharmeerd door de spiegelvijver 
op het binnenplein en besluiten dat dit een 
ideale plek is voor een welverdiende pauze. 
Na een kort bezoek aan de kerk fietsen we 
vervolgens weer richting het Zillekespad. 

THUIS OP RESTAURANT
Tijdens onze trip zijn de horecazaken nog niet 
geopend. Een diner in brasserie de Verlossing 
in Blauberg zit er dus niet in. In plaats daar-
van bestellen we bij Bar Jardin in Westerlo een 
diner voor levering ‘aan huis’. En omdat een 
terrasje bij het nabijgelegen Ten Kapittelberg 

ook nog niet aan de orde is, voegen we een 
fles rode Kappitelwijn toe aan onze bestelling. 
De streekproducten moeten aan een evaluatie 
onderworpen worden, toch? Een goede keuze 
zo zal achteraf blijken. In afwachting van onze 
maaltijd genieten we van de infrarood stra-
lers op onze kamer en van een verfrissende 
douche. Dana dekt voor ons intussen de tafel 
in de sfeervolle ontbijtruimte met zicht op de 
voortuin, het weiland en de bossen. Pure ver-
wennerij! 
B&B de Zil ligt op een steenworp van wandel-
knooppunt 20. Na het eten lokt een avond-
wandeling ons terug naar buiten. De wande-
ling ‘langs pastorieën en kapelletjes’ uit de 
eveneens gloednieuwe wandelbrochure kun-
nen we inkorten tot acht kilometer en passeert 
langs knooppunt 20. Een prachtige avondzon 
vergezelt ons en de afwisselende natuur weet 
ons te bekoren. Een ideale route voor de rust- 
en stiltezoeker. Jammer dat Café Den Hulst in 
Herselt, met z’n meer dan vierhonderd bieren 
op de kaart, nog niet geopend is.

PRINSHEERLIJK 
ONTBIJTEN
En dan het beste onderdeel van elders over-
nachten: het ontbijt. Dit is er eentje om U te-
gen te zeggen. Dana verwent ons met lokale 
en verse streekproducten. Haar fietstochtje 
naar de bakker in het dorp voor die kraak-
verse pistoletjes behoort al jaren tot haar 
ochtendroutine. En dat je van een ‘schoon 
tafel’ niet kan eten, mag dan waar zijn, maar 
de aankleding met het charmante servies en 
gezellige textiel maakt het plaatje hier toch 
wel compleet. Voldaan en tevreden springen 
we terug op de trappers voor onze tweede 
fietsdag. Stoppen voor wat lunch zal niet no-
dig zijn. Ook de batterijen van onze e-bikes 
zijn helemaal klaar voor een nieuwe dag. 

IN HET SPOOR 
VAN DE WITTE
Vandaag fietsen we in het spoor van De Witte. 
En dat mag je letterlijk nemen. De jonge Ernest 
Claes, nu vooral bekend van zijn streekroman 
De Witte, werkte als tiener op het bureel van 
de abdij van Averbode. We nemen dezelfde 
route die de jongeman nam om, na zijn werk in 
de abdij, weer naar huis te fietsen. We passe-
ren dan ook de bescheiden boerderij waar het 
landbouwersgezin Claes met hun negen kinde-
ren woonde. De woning is nu zo ingericht zoals 
Claes het zelf gekend heeft en doet dienst als 
bezoekerscentrum en toegangspoort naar het 
natuurgebied De Demerbroeken. 
Hoewel we richting Zichem fietsen, bezoe-
ken we het centrum pas later. Onze route 
brengt ons eerst naar Diest. We houden de 
spoorweg links en rechts van ons stroomt de 
Demer. Eén van de mooiste stukjes die we 
tijdens onze trip ontdekken. Na het natuur-
schoon laten we ons eveneens bekoren door 
het gezellige Diest. We passeren de vroegere 
‘refugiehuizen’ of ook wel de vluchthuizen van 
de beiden abdijen. Tijdens het ancien regime 

TOERISME

“DE ABTEN EN PRINSEN 
WAREN DUIDELIJK 

OOK LIEFHEBBERS VAN 
UITGESTREKT GROEN.”
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Gelegen ergens in het midden tussen 
de abdijen van Tongerlo en Averbode is 
B&B de Zil de ideale uitvalsbasis voor een 
meerdaags fiets- en wandelfestijn. Speci-
aal voor het feestjaar 900 jaar Norbertij-
nen stelde gastvrouw Dana een arrange-
ment samen. Je verblijft gedurende twee 
nachten in de Zil, voor de derde nacht 
voorziet Dana voor jou een overnachting 
in Westerlo. Bagagetransport wordt uiter-
aard voorzien. 

Je tweewieler staat ’s nachts in een afgeslo-
ten fietsenstalling, waar ook oplaadmogelijk-
heden voor e-bikes zijn. Fietsverhuur is even-
eens mogelijk.

Inbegrepen
• 3 x overnachting met uitgebreid ontbijt.
• 2 x voucher 40 euro voor diner (per persoon).
• 4 x uitgestippelde fiets- en/of wandelroutes.
• Transport bagage.

Prijzen: 
• 300 euro p.p. (op basis van een tweeper-

soonskamer).
• 400 euro p.p. (single).

Reservatie: 
B&B de Zil
Zillekespad 2 - 2230 Herselt
Tel. +32 (0)494 502 968
info@dezil.be
www.dezil.be

FIETS- OF WANDELARRANGEMENT ‘DE MERODE EN ZIJN WITHEREN’ 
Wil je  z el f  in de voetsporen treden van de paters en prin sen en al  wandelend of  f iet send kenni s maken met het  ri jke culturele en gees-
teli jke er fgoed van de Norberti jnen? D an i s  het  arrangement ‘D e Merode en zi jn Witheren’  va st  iet s  voor jou . 

TOERISME

was het voor de norbertijnen in tijden van on-
lust veiliger binnen de versterkte omwalling 
van Diest dan in hun abdijen op het platteland. 
Hoewel het er nu op deze maandagmiddag 
relatief verlaten bij ligt, zien we het potentieel 
van een bruisende, maar groene, culturele en 
historisch rijke stad. 

MOPPEN OF NOPPEN
We verlaten Diest en worden getrakteerd op 
prachtige Hagelandse vergezichten. Lichtjes 
twijfelend aan onze kennis van de fruitteelt 
proberen we toch de gewassen thuis te wij-
zen. Dat we wijnranken en perenbomen ge-
zien hebben dat durven we hier bevestigen. 
Na een fikse rit en blij met onze elektrische 
ondersteuning, zien we hem in de verte op-
duiken: de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van 
Scherpenheuvel. Zelfs van ver maakt de 
zeldzame koepelkerk indruk. 
Het lijkt wel of de route ons via een omweg en 
langs de achterdeur tot aan de voet van de 
basiliek brengt. Dat effect wordt nog versterkt 
door de opmerkelijke stilte die we aantreffen 
rond de basiliek. Gelukkig blijken de souvenir-
kramen toch geopend te zijn. Scherpenheu-
vel bezoeken en zonder het — althans in onze 

familie — bekendste bedevaartssouvenir naar 
huis gaan, zou heiligschennis zijn. In mijn 
zoektocht naar ‘Scherpenheuvelse moppen’ 
leer ik echter dat de typische ronde gebakjes 
met peperkoek en anijssmaak eigenlijk ‘nop-
pen’ genoemd worden. Is het jou ook nog een 
verre herinnering? Weet dan dat je vandaag 
de dag niet meer ten prooi moet vallen aan 
keuzestress. Er is geen sprake meer van har-
de of zachte noppen. Er is nog slechts één va-
riant, en die is gelukkig nog steeds uitermate 
nostalgisch lekker. 

VOOR IEDER WAT WILS
Tijdens het laatste deel van onze route laten 
we ons nog verrassen door De Maagdento-
ren, het dorpsplein van Zichem en de schilder-
achtige watermolen. We overschouwen onze 
uitstap en concluderen dat zo’n zussen-uitje 
jaarlijkse kost moet worden. Conclusie num-
mer twee: een bezoek aan de streek van deze 
witheren kunnen we iedereen sterk aanraden. 
Of je nu houdt van fietsen, wandelen, terrasjes 
doen, kunst, cultuur, natuur, geschiedenis of 
van ultieme rust, hier vind je het allemaal.

Reportage: Iris Geenen

Foto 1: Fietsen langs weidse vergezichten.

Foto 2: Het kasteel Jeanne De Merode.

Foto 3: Een rustige avondwandeling tussen het groen.

Foto 4: De spiegelvijver op het binnenplein van de Norber-

tijnenabdij in Averbode.

Foto 5: Prinsheerlijk ontbijten.

Foto 6: Klaar voor dag twee.

Foto 7: De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Scherpenheu-

vel, tijd om moppen te kopen.

MEER INFO:
www.dezil.be
www.demerodeonline.be
www.norbertijnenindemerode.be

POP UP FIETS- 
& WANDELCAFÉ:
Gedurende de maanden juli en augustus 
organiseert B&B De Zil een pop up fiets- en 
wandelcafé. Je kan er op zaterdag en zon-
dag van 13u tot 18u terecht om in alle rust 
te genieten van een verfrissend drankje.
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RUIME HEREN AFDELING 

Accent
Atmos fashion
Batida
Caroline Biss
Gerry weber
K-design
Lebek
Marie méro
Mayerline
Rabe
Senso
Taifun
Terre bleue
Toni dress
Vila Joy
She goes lala

Blue fi elds
Calamar
Casa moda
Digel
Maerz
S4 jackets
State of art
Zilton
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kom rustig 
passen
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COLUMN

Column:  Peter Briers

DE ULTIEME VORM VAN REBELLIE
Even nog en het zijn weer solden. Mijn vroegste herinnering aan die koopjeswe-
ken gaat terug naar de C&A in Mechelen, ergens midden de jaren zeventig, en 
twee ruziënde vrouwen die het op hetzelfde knalrode jurkje hadden gemunt. Ik 
weet nog hoe er werd getierd en getrokken, en hoe het ‘kleregevecht’ eindigde 
met het geluid van een scheurend lapje rode textiel. Waarop de dames elkaar 
geschrokken aankeken, het kapotte jurkje weer in de bak lieten vallen en weg-
wandelden alsof er niks aan de hand was. Vrouwen!

Zelf heb ik een hekel aan solden. Niet aan de afgeprijsde kledij, welteverstaan. 
Voor mij kan die niet goedkoop genoeg zijn. Primark? Een geweldig initiatief, 
vind ik het. Een T-shirt van twee euro? Laat maar komen. Of ik geen last heb van 
mijn geweten, als ik met zo’n spotgoedkoop shirt lig te showen? Het was een 
vriendin die het me onlangs vroeg. Geen gewone, mag u weten, maar zo’n po-
litiek groen geëngageerde die geen vlees eet, het toilet met regenwater spoelt, 
haar okselhaar niet scheert (vermoed ik) en haar eigen truien breit. Beetje wollig 
type, zoals de mensen zeggen. “Weet je dan niet dat die shirts ergens ver van 
hier door kinderen worden gemaakt?”, vroeg ze, danig geïrriteerd. Waarop ik 
antwoordde dat zoiets alleen maar aan te moedigen valt. “Je kan niet vroeg 
genoeg een vak leren.” En boos dat ze was. Ik heb al weken niets meer van 
haar gehoord. Vrouwen!

Er is dus niets mis met lage prijzen. Mijn afkeer voor de solden zit ‘m alleen in het 
feit dat er tijdens het shoppen altijd wel iemand in de buurt is die erop staat dat 
je de uitgekozen kleding eerst past. “Want asda ni past, dan stoade da towas 
schoewen.” (Vrij vertaald: “Als dat niet past, dan sta je daar thuis schoon.”) In 
mijn geval was het altijd mijn moeder die me als kind met dat excuus in de pas-
kamer dwong. Zelfs als ik de broeken en truien waarmee ze kwam aanzetten 
schreeuwlelijk vond en geen haar op mijn hoofd eraan dacht om die dingen ooit 
te dragen, bleef ze toch aandringen, al was het maar — zei ze dan — ‘om te 
weten of het model mij zou staan’. Ik zag daar hoegenaamd het nut niet van in, 
maar leg dat maar eens uit, als kind van zeven.

In mijn tienerjaren was het al niet veel beter. Ik herinner me nog de gêne waar-
mee ik als puber tussen de rekken liep, de handen vol met hemden en broeken 
waarmee ik zelfs tijdens carnaval niet gespot wilde worden. En klagen hielp 
geen moer: er moest en zou zo nodig eerst gepast worden. Mijn moeder viel 
niet te vermurwen. “Want asda ni past, dan stoade da towas schoewen.” Enfin, 
u weet ondertussen wel wat het betekent.

Dertig jaar later ben ik een grote jongen, ga ik alleen shoppen en heb ik eindelijk 
zelf de regie in handen. Ik koop de dingen die ik leuk vind en zelfs als omstaan-
ders mij in de winkel bedenkelijk aankijken bij de bizarre kleurencombinaties die 
ik als man maak, dan koop ik het nóg. Ik laat me niet langer beïnvloeden. Vooraf 
wel even checken of het past, natuurlijk, anders stennek da towas schoewen. 
Dat passen is gaandeweg routine geworden. Ik heb er mij bij neergelegd.

En toch. Vorige week vond ik de tijd rijp voor het moment suprême, de ultieme 
vorm van late rebellie: kopen zonder passen! Best spannend, maar kijk, voor 
alles is er een eerste keer. Optimistisch scrolde ik door het aanbod van Zalando, 
mikte ik een hemd én een broek in het winkelmandje en keek ik met spanning 
uit naar de komst van de postbode. Die kwam gisteren langs.

In de doos zat een getailleerd hemdje en een strakke jeans, precies zoals ik ge-
vraagd had. Alleen, het hemd bleek te klein, de broek veel te lang. En het model 
vond ik ook maar niks. Morgen stuur ik de hele handel terug.

P.S.: Mijn moeder weet van niks. Ik wil dat graag zo houden.

ROOBEEK 42 - ARENDONK - Tel.: 014 67 73 56
INFO@GRASZODENSERVICE.BE - WWW.GRASZODENSERVICE.BE

U kan bij ons terecht voor:
Graszoden

 Herbafi x
   kant-en-klaar

  grastegelsysteem

 Herbaterra
   funderingssubstraat

  voor grastegels

 Herbaroof 
   kant-en-klaar groendaksysteem

Tevens voor:
• Potgrond
• Compost en 
 champignonmest
• Boomschorsen 
• Gazonzaden
• Meststoffen en kalk
• Bestrijdingsmiddelen
• Spuittoestellen
• Verhuur gazonverluchters
• Tuin- en parkmachines

NAAR EEN CHAUFFEUR CE 
EN EEN VELDMEDEWERKER
MET RIJBEWIJS C EN/OF G.

VIND ONZE VACATURES 
OP GRASZODENSERVICE.BE/JOBS

WIJ ZIJNWIJ ZIJN
OP ZOEK...OP ZOEK...

““ALS HET AAN ALS HET AAN 
  UW WAGEN LAG,   UW WAGEN LAG, 
  KWAM HIJ ZELF   KWAM HIJ ZELF 
  EVEN LANGS  EVEN LANGS””

Hoge Mauw 1020 - 2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 67 25 01 - info@bandengaukema.be 
www.bandengaukema.be

BANDEN WISSELEN DOE JE BIJ ONS IN ALLE COMFORT



UW MATRASSENSPECIAALZAAK
Het betere slaapcomfort rechtstreeks van de fabrikant

MATRASSEN ∙ LATTENBODEMS ∙ BOXSPRINGS 
BEDLINNEN ∙ HOOFDKUSSENS ∙ DEKBEDDEN 
HOMEWEAR ∙ PLAIDS ∙ ...

www.lanuit.be ∙ www.lanuitwebshop.be
info@lanuit.be ∙ Like ons op Facebook 

TESSENDERLO  Geelsebaan 36a                 013 67 23 99
(GROOTSTE IN DE REGIO)
OUDSBERGEN   Weg naar Gruitrode  81    089 81 21 83
(OPGLABBEEK)

TURNHOUT  Stw. Op Oosthoven 168   014 67 35 62

Lente-acties!

NOG
T.E.M. 31 MEI! 

Kom vrijblijvend langs 
en geniet nog van onze 
acties op lattenbodems, 
matrassen, boxsprings... 

Sterk vakmanschap,  
glimlach inbegrepen

NIEUW  
IN  

OLEN

Ramen en deuren van topkwaliteit

Ramen en deuren van Belgische topkwaliteit en dit geplaatst met de grootste zorg. Bij het Ramenhuis 
gaan we bewust nog een stapje verder! Wat ons anders maakt? Wij kiezen openhartig voor de kracht  
van een glimlach! Een glimlach van onze medewerkers in het begeleiden van je project maar vooral   
de glimlach van jou als een tevreden klant. En nee… Hier lachen we niet mee!

Geelseweg 78, 2250 Olen - 014/96.00.01 - info@ramenhuis.be - www.ramenhuis.be

in PVC - ALU - HOUT
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Duurzaamheid maakt tegenwoordig deel uit 
van onze manier van leven, deels uit noodzaak, 
deels uit overtuiging. Zo wordt slow fashion 
stilaan een belangrijk onderwerp. Hier leeft het 
idee sterk van minder maar beter consumeren. 
Betekent het dat je nooit meer een badpak kunt 
dragen? Natuurlijk niet, het zou dom zijn om 
badpakken te vermijden, simpelweg omdat ze 
van plastic zijn gemaakt, maar dat betekent niet 
dat je geen slimmere keuzes kunt maken. Enig 
opzoekwerk in de wereld van onze oceanen en 
nieuwe visies op duurzame mode, leverde vol-
gende inkijk.

VERVUILDE OCEANEN
Onze oceanen zijn sterk vervuild met plastic en 
bijna de helft van al het plastic wat in de ocea-
nen rondzwerft, is afkomstig van (oude) visnet-
ten. Zeedieren raken verstrikt in deze netten en 
sterven een pijnlijke dood. Daarnaast is er ook 
kleiner plastic, het  zogenaamde microplastic 
dat niet zomaar oplost en in kleine stukjes uit 
elkaar valt. Een toenemend aantal merken past 
gerecyclede alternatieven toe, zoals Econyl, 
geregenereerd nylon dat wordt verzameld op 
stortplaatsen en in onze oceanen.
De twee meest populaire stoffen die worden 
gebruikt om badpakken te maken, zijn polyes-
ter en nylon, allebei van plastic. Aangezien ge-
recycled nylon bij het wassen nog steeds mi-
croplastics afgeeft, zijn sommige merken ook 
begonnen met het gebruik van natuurlijk textiel. 
Hennep is bijvoorbeeld geweldig omdat het 
een natuurlijke vezel is en beter ademt op het 
lichaam. Tegelijkertijd verrijkt het kweken van 
hennep de bodem en vergt het veel minder wa-

ter dan katoen.
Veel duurzame zwemkleding is gemaakt van 
één van de meest milieuvriendelijke materialen: 
Econyl. Deze stof is een merknaam voor gere-
cycled nylon en één van de voordelen van dit 
gerecyclede materiaal is dat het twee keer be-
ter bestand is tegen chloor, UV-straling, zonne-
brandcrèmes en oliën. Hierdoor blijven je spul-
len langer mooi en behouden ze hun originele 
vorm. Maar omdat Econyl gerecycled nylon is, 
is het nog steeds een stof met plastic als basis.
Er zijn andere soorten gerecyclede badkleding-
stoffen, zoals REPREVE, dat is gemaakt van 
gerecyclede plastic flessen. Of EcoLux, wat ge-
woon een andere term is voor gerecyclede ny-
lonvezels. Als je echt koste wat het kost plastic 
wil vermijden, kun je investeren in een badpak 
van garen of een biologisch afbreekbaar bad-
pak van marinowol. Andere merken kiezen voor 
Yulex, een natuurlijk rubber alternatief voor op 
petroleum gebaseerd neopreen. Dit materiaal 
wordt vaak gebruikt voor badmode die hoog 
inzet op sportieve prestaties.

LANGERE LEVENSDUUR
Het kopen van badkleding die lang meegaat — 
in plaats van iets dat je één zomer draagt   en 
dan weggooit — is essentieel als je je ecolo-
gische voetafdruk wilt verkleinen. Dat betekent 
dat je moet zoeken naar duurzame stukken 
die de tand des tijds zullen doorstaan, en dat 
je best ook dunne stoffen vermijdt die snel hun 
vorm zullen verliezen. Experts raden aan om 
je stukken met de hand te wassen en direct 
zonlicht te vermijden wanneer je ze te drogen 
hangt, omdat hierdoor de kleur kan vervagen. 

Wanneer je badkleding uiteindelijk het einde 
van zijn levensduur bereikt, zorg er dan voor dat 
deze niet op de vuilnisbelt terechtkomt. Sommi-
ge merken bieden een recyclingschema waar-
mee je jouw zwemkleding kan terugsturen als 
je er klaar mee bent. Andere badkledingmerken 
zorgen ervoor dat ze een positieve sociale en 
ecologische impact hebben door aan goede 
doelen te schenken. Duurzaamheid gaat over 
kijken naar het milieu en wat het nodig heeft. 
Het impliceert actie. 

SEXY OF SPORTIEF
Natuurlijk wil iedereen een bikini of een badpak 
dat niet alleen leuk oogt maar waarin we er ook 
prima uitzien. Trek je eropuit met de kinderen 
of vrienden en zal het een actieve vakantie 
worden met veel waterpret en actie? Wellicht 
is een sportief badpak dan een goede keuze. 
Badpakken winnen sowieso de laatste jaren 
aan populariteit. Wordt het een week chillen? 
Dan komt wellicht een nieuwe bikini goed van 
pas. Knalkleuren, speelse bollen, bloemen of 
een dierenprint of liever stijlvol zwart? Diepge-
decolleteerd, gestrikt of subtiel en sexy. Stop 
gewoon een beetje van alles in je koffer.
Een opmerkelijke collectie is die van Sunflair: 
hoogwaardige stoffen, mooie details, intelligen-
te pasvormen en veel kleur. Die kleur is natuur-
lijk een inherent onderdeel van hoogwaardige 
badkleding. Wat de collectie van dit seizoen 
weer onderscheidt, is enerzijds het hoge 
vakmanschap met opvallende prints, de ver-
scheidenheid aan kleuren, de warme glans en 
spectaculaire kleurovergangen en kleurcom-
binaties. Hoogwaardige materialen: chloorbe-

BADMODE
EEN BADPAK? HET KAN OOK DUURZAAM!
Binnenkort  gaan de buiten zwembaden weer open en mi sschien ben je  nog op zoek naar mooie comfortabele zwemkleding.  Weet j i j 
waar je  zwembroek van gemaakt i s?  Het antwoord zal  je  mi sschien verba z en .  O pkomende merken v inden nieuwe en innovatieve ma-
nieren om sti j lvolle  bikini’s  en badpakken te maken die v riendeli jker zi jn voor het  milieu dan hun nylon voorgangers.  O ude vi snetten 
en z elfs  oceaanafval  worden hergebruikt  door milieuv riendeli jke merken om duurzame badkleding te  maken die de winkel s  en de 
sociale media stormenderhand verovert .

MODE



MODE

stendige stoffen, waterafstotende en daardoor 
sneldrogende, lichtgewicht stoffen of produc-
ten van gerecycled plastic. Daarnaast wordt 
er veel aandacht geschonken aan een licht-
gewicht ondersteuning: beugels en softcups. 
Afhankelijk van de vraag is de binnenkant ook 
ondersteund door speciale naadvolging voor 
extra comfort.

KLEURRIJK JASJE
Sunflair steekt deze trend in een kleurrijk jasje 
in Color Up Your Life. Deze serie is gemaakt 
van 100% gerecycled materiaal uit de oceaan. 
De grondstoffen voor de polyamidevezels zijn 
volledig afkomstig van gerecycled materiaal. 
Oude visnetten worden uit de oceaanbodem 
gehaald en doorgestuurd naar het recycling-
proces. De hele collectie wordt gebundeld in 
zeven verschillende modellen: drie broekjes, 
twee bikinitopjes en twee badpakken. Deze 
stukken kunnen daarom eindeloos worden 
gecombineerd. De bikinibroekjes hebben 
een brede pasvorm en trekkoordjes aan de 
zijkant voor individuele aanpassing van de 

heuphoogte. Het ene broekje heeft een klas-
siek ontwerp, het andere, meer trendy broekje 
is sexy, met gekruiste bandjes in plaats van 
stevige stof aan de zijkanten. De volle cups 
zijn voorgevormd met een beugel en de ban-
deau-bikinitop gaat van cup A tot D en je kan 
de bandjes verwijderen. Er is ook een ban-
deau met ingebouwde zachte cups en beu-
gels, evenals afneembare bandjes. 
De Colour Up Your Life balconette-bikinitop is 
bijvoorbeeld uitgevoerd in de kleur lime green. 
Deze limegroene bikinitop heeft gladde cups. 
Onderaan de cups zit een geplooide rand, wat 

de bikini een extra touch geeft. Mix & match, 
zodat jij altijd oogverblindend op het strand 
verschijnt. In de reeks komen zowel badpak-
ken als bikini’s voor met elegant gedecoreerde 
rug, soms met gekruiste bandjes. Er zijn ne-
gen kleuren verkrijgbaar, met onder meer royal 
blue, roze, terracotta, rood en lichtgroen. Tot 
slot: vergeet de accessoires niet voor die lange 
wandeling langs de kust! Een luchtige zomer-
jurk, een kaftan, een tuniek, een coole zonnebril 
en een ruime tas…

Tekst: Lidi Van Gool

“HET KOPEN VAN 
BADKLEDING DIE LANG 

MEEGAAT, IS ESSENTIEEL 
ALS JE JE ECOLOGISCHE 

VOETAFDRUK WILT 
VERKLEINEN.”
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Alles begon met het bouwen van tiny hou-
ses. “Ik woon er in eentje”, legt Hans De 
Meester van Racocoon uit. “En ik wou er zelf 
ook gaan maken. Ik begon met een contai-
ner om te bouwen tot een bureel. Dat con-
cept bleek goed aan te slaan en er kwamen 
steeds meer vragen binnen.” En zo richtte 
Racocoon zich steeds meer op containers, 
waar ze sindsdien hun eigen ‘cocoons’ van 
maken.
Daarbij springt het design meteen in het oog. 
Dat wekt verwondering op voor de schoon-
heid van de wereld om ons heen. Een mi-
nimalistische ruimte om je optimaal op te 
laden en je te focussen op het hier en nu. 
“Waar de cocoon zijn thuis gaat kennen, 
dat is een belangrijk onderdeel van hoe hij 
er gaat uitzien”, vertelt Hans. “Met natuurlij-
ke materialen zoals thermowood maken we 
hem passend met de omgeving. Zo wordt 
de connectie met de natuur nog groter.” 
Het liefst van al werkt Hans in zijn ontwer-
pen daarom met grote glaspartijen die voor 
veel lichtinval zorgen. “De structuur van een 
container leent zich daar uitstekend toe.” De 
binnenafwerking bestaat voornamelijk uit 
hout. Ook duurzaamheid is erg belangrijk. 
Een cocoon is een energiebewuste groene 

woning met goede isolatie, gebouwd om de 
tand des tijds te doorstaan.

HELEMAAL OP MAAT
Racocoon heeft heel wat vakkennis in huis 
op het vlak van meubelmakerij en schrijn-
werk, in combinatie met een artistieke ach-
tergrond. Alle materialen worden met de 
hand uitgekozen en gecontroleerd op imper-
fecties. Tijdens het ontwerpproces gebeurt 
alles helemaal op maat. Elke cocoon is dus 
uniek. “De meeste mensen zijn verbaasd 
als we hen tonen wat we allemaal kunnen.” 
De mogelijkheden zijn haast eindeloos: een 
praktisch ingericht thuiskantoor met ruimte 
om gasten te ontvangen bij een koffietje, een 
zorgunit met een aparte keuken en badka-
mer, een eigen ‘wooncocoon’ om midden in 
een stuk natuur of in je eigen tuin te plaat-
sen, een pop-up bar om je zaak extra cachet 
te geven,… “En een cocoon hoeft helemaal 
niet duur te zijn. Dat is een misverstand dat 
hier en daar leeft”, zegt Hans. “Onze kleinste 
ingerichte versie is verkrijgbaar voor 13.000 
euro (excl. btw). Onze grotere modellen, in-
gericht als luxueuze woonunit, variëren tus-
sen de 30.000 en 55.000 euro (excl. btw). 
Prijs-kwaliteit willen we het allerbeste bieden. 
We kiezen er bewust voor om de prijs niet te 
hoog te zetten. Mensen verklaren ons daar-
om wel eens gek”, glimlacht Hans. “Maar we 
willen in deze fase vooral bouwen en tonen 
wat we allemaal kunnen. Dit is een project 
dat uit passie is voortgekomen.”

BIJZONDERE MODELLEN
Een groot voordeel is dat de wetgeving een 
cocoon gelijkstelt aan een tuinhuis zodat je 
die op heel veel plekken mag zetten. “In de 
natuur is een cocoon bijvoorbeeld wel toe-
gestaan, maar een tiny house niet.” Intussen 
staan er al cocoons van Arendonkse makelij 

van Sint-Martens-Latem tot in Rotterdam en 
stijgt de buitenlandse interesse met de dag. 
“Dat we meer gaan blijven thuiswerken dan 
vroeger, die trend gaat niet meer verdwij-
nen. Het besef is er dat het dan rustiger is 
op onze wegen en dat je er zelf ook rustiger 
van wordt.” En zo hoopt Hans nog veel bij-
zondere cocoons te mogen bouwen. “Speci-
ale projecten en uitzonderlijke modellen, dat 
zijn uitdagingen die wij graag aangaan. Een 
mooie kans om ons kunnen en onze creati-
viteit te tonen.”

VERDER GROEIEN
De volgende stap is verhuizen naar een grotere 
locatie. “Nu beschikken we over 400 vierkante 
meter, maar dat is eigenlijk veel te weinig.” In-
tussen groeit ook het team van Racocoon mee 
verder. “Maar het bouwen en ontwerpen blijf ik 
zelf doen”, zegt Hans. “Naast bijkomende ruim-
te zijn we nog op zoek naar extra mensen om 
aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.”
Wie interesse heeft in een cocoon, kan in Aren-
donk langskomen (na afspraak) om de verschil-
lende modellen te bekijken. “We hebben er van 
elk model eentje staan dat klaar is of waar we 
nog aan werken. Je kan er best eens één ge-
zien hebben om je er een correct beeld van te 
kunnen vormen.”

De Brulen 59
2370 Arendonk
Tel. +32 (0)489 32 89 34
www.racocoon.be 

@racocoon.be
_racocoon_

RACOCOON
COCOONING: DE MINIMALISTISCHE MANIER VAN WONEN EN WERKEN
Arendonk — Al zo’n 1,5 jaar maakt Han s D e Meester met zi jn Racocoon compacte,  ecologi sche en betaalbare woon- en werkcontai-
ners,  cocoon s genaamd . Helemaal op maat gemaakt,  prachtig vormgegeven en met per fectie  al s  standaard .  “D it  i s  een project  dat 
uit  pa ssie i s  voortgekomen .”

PUBLIREPORTAGE



DELONGHI · JURA · MIELE 
Onze kwaliteitsapparaten zorgen ervoor dat uw koffie veel meer wordt dan een klein dagelijks ritueel.

Neem geen genoegen met minder, kies uit een waaier van gekende merken;

VANAF JUNI OP WOENSDAG GESLOTEN

UW BUITENGEWONE KOFFIE-ERVARING BEGINT BIJ ELECTRO GHYS

WWW.ELECTROGHYS.BE 

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

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

-16u00 / gesloten op wo en zo

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

Al meer dan 90 jaar

                             genieten van de zon
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Vertel me eens wat je van plan bent.
Arno Van Campfort: “Op 8 mei ga ik om mijn 
lentefeest te vieren te voet naar Scherpenheu-
vel en ik laat me sponsoren om Bednet te steu-
nen.”

Hoe ben je op dat idee gekomen?
“Ik vind dit lentefeest toch wel iets belangrijks. 
Het is zo’n beetje als een verjaardag, maar dan 
nog specialer. Je wordt ouder, je gaat bijna naar 
het middelbaar, je krijgt een gsm,… Eigenlijk is 
het een beetje ‘vieren dat je ouder wordt’. Daar-
naast wandel ik graag, vooral sinds corona. Tij-
dens één van de wandelingen met mijn ouders 
nam ik me voor om eens een uitdaging aan te 
gaan. Dat wilde ik niet alleen voor mezelf doen, 
maar ook voor een goed doel.”

Waarom koos je voor Bednet?
“Ik wilde een goed doel dat iets met onderwijs 
te maken heeft. Na wat opzoekwerk bleek het 
heel eenvoudig om via de website van Bednet 
zelf een actie op poten te zetten. En dat was 
een goed doel waar ik echt voor wilde gaan. 
Het is al erg genoeg dat kinderen ernstig ziek 
worden. Ik vind het leuk dat Bednet ervoor zorgt 
dat die kinderen niet zomaar online les moeten 
volgen, maar echt deel kunnen uitmaken van 
het klasgebeuren. Dat klasgevoel is belangrijk, 
zeker als je ziek bent.”

Hoe heb je die actie dan opgezet?

“Op de website van Bednet heb ik zelf een ac-
tiepagina aangemaakt. Als je surft naar www.
bednet.be kan je rechts bovenaan klikken op 
een knop ‘Bednet steunen’. Op die pagina 
zie je bij ‘Doe een actie’ de mogelijkheid ‘Zet 
een actie op’. Daaronder kan je ook klikken op 
‘Steun een lopende actie’, daar vind je mijn ac-
tie: ‘Wandeltocht Mol-Sluis-Scherpenheuvel’.”

En dan was het tijd om de actie te lance-
ren?
“Ja, dat was heel spannend! Enkele weken 
geleden was het moment aangebroken. Ik 
schakelde mijn ouders in om het bericht te 
verspreiden via hun social media. Het bericht 
was amper de wereld in gestuurd en het geld 
stroomde al binnen. Na één dag hadden we 
al 1.000 euro ingezameld! Ik had dat echt niet 
verwacht. Ik kreeg ook zoveel leuke reacties. 
Veel mensen vonden het knap dat ik dat ging 
doen. Iemand zei: ‘Zolang ik het zelf maar niet 
moet doen!’ (lacht). Echt, al die reacties waren 
hartverwarmend!”

Wat ging er allemaal door je heen?
“Ik was nogal onder de indruk! Ik was heel erg 
blij maar ik kreeg ook een beetje stress. Nu 
moest het echt wel lukken want ik wou niemand 
teleurstellen. Ik zal zo’n 39 kilometer moeten 
wandelen naar Scherpenheuvel. Gaandeweg is 
de stress al wel wat geminderd. Ik heb er wel 
vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Hoe bereid je je voor op 8 mei?
“We wandelen regelmatig. Dat zijn niet altijd 
heel verre tochten. We proberen nu vooral snel-
ler te stappen. Eind april ga ik nog één keer zo’n 
20 à 25 kilometer doen, het laatste weekend 
voor de grote dag misschien nog 10 of 15 ki-
lometer. Maar dan niets meer. Op die manier 
zou ik op 8 mei topfit moeten zijn. Ik denk er wel 
heel veel aan. Dan probeer ik vooral te denken 
aan hoe blij ik ga zijn als het lukt. Het zal zwaar 
en moeilijk zijn maar ik verwacht dat het toch 
vooral een hele leuke dag gaat worden. Ik denk 
dat de laatste 5 kilometer het minst zwaar zullen 
zijn door de adrenaline.”

Waauw, Arno, ik vind dit heel knap van je. 
Veel succes!
“Dank u. Ik ben zelf ook wel trots. We hebben 
tot hiertoe al 1.750 euro in gezameld. Dat had 
ik echt nooit durven denken. Er zijn meer dan 
100 sponsors. En… we gaan ook een bon van 
Sluysjes IJs verloten onder alle sponsors. Be-
nieuwd wie die gaat winnen!”

En dan is het 8 mei, de grote dag! De dag 
erna tref ik Arno in zijn tuin. In tegenstel-
ling tot wat ik verwachtte — strompelend 
en half kreupel — komt hij fris voor de dag. 

En? Hoe gaat het met de spiertjes?
Arno: “Heel goed! Ik voel niets meer. Dat had 
ik niet verwacht. Zelfs mama en papa hebben 
geen last. (lacht) De laatste 10 kilometer kreeg 
ik wat pijn aan mijn voeten, maar voor de rest 
ging het super goed. Het is gelukt!”

Proficiat! Je mag heel fier zijn op jezelf! 
Vertel eens, hoe is de dag verlopen?
“Mama heeft mij ’s morgens moeten wakker 
maken. Ik had heel goed geslapen. Rond 8 
uur ben ik met mama, papa en mijn nonkel 
Wim vertrokken. We hadden de dag op-
gedeeld in vier ‘etappes’ en bij elke etappe 
kregen we ander gezelschap. Een eerste bij-
zonder moment was toen we in de fietstunnel 
(onder de ring van Mol, nvdr.) kwamen. Daar 
zijn pas kei toffe nieuwe graffitikunstwerken 
aangebracht. Heel mooi! En voor we het wis-
ten, hadden we de eerste 10 kilometer in de 
benen.”

En dan was het tijd voor de tweede etap-
pe?
“Tijdens de tweede etappe kwamen mijn non-
kel Jan en tante Tessa ons vergezellen. Die 
afwisseling maakte het leuk. De derde etappe 
was de moeilijkste. Toen hebben we twee uur 
regen gehad. We werden niet super nat, maar 
toch… Gelukkig was het gezelschap op-en-
top. Mijn tante Kathleen en mijn nicht Hannah 
hielpen om de sfeer erin te houden. Onderweg 
werden we nog verrast door papa zijn wieler-

ARNO VAN CAMPFORT

11 JAAR EN TE VOET NAAR SCHERPENHEUVEL
MOL — Kleine jongen s worden groot.  En hoe!  Arno Van C ampfort  (11) v ierde op 8 mei zi jn lentefeest .  Hij  broedde al  een ti jdje op een 
plan om in dit  bi jzondere overgangsjaar iet s  speciaal s  te  doen voor het  goede doel .  Ik trof  hem op een zonnige woen sdagmiddag in 
april  om hem uit  te  horen .

“ÉÉN TIP: NEEM ALTIJD 
NAPOLEONNEKES MEE!”

GOEDE DOELEN
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vrienden, ‘de grimberggeiten’. (lacht) Die ston-
den ons onder een afdakje op te wachten en 
hadden koffiekoeken bij, een leuke verrassing! 
En weet je wat ook een topmoment was? Tij-
dens het wandelen kregen we bericht dat we 
de kaap van 2.000 euro overschreden hadden. 
De teller staat nu op 2.060 euro!”

Hoe ging de vierde etappe?
“Hoewel mijn voeten pijn begonnen te doen, 
ging het heel vlot. De laatste kilometers stapten 
mijn vrienden en mijn broer mee. Alweer werd 
ik verrast want mijn vrienden hadden T-shirts 
laten maken met ‘team Arno’ erop. De laatste 
twee kilometer kwam stilaan de basiliek van 
Scherpenheuvel in zicht. Dat was een heel spe-
ciaal gevoel.”

Jullie hadden het gehaald! Hoe was de 
aankomst?
“Toen ik aankwam, stonden mijn grootouders, 
tantes en nonkels me op te wachten. Ik was wel 
wat onder de indruk. In de basiliek ben ik een 
kaarsje gaan branden om te vieren dat het ge-
lukt was. Dat was een mooie afsluiter van een 
geweldige dag. Ik ben acht uur onderweg ge-
weest en heb bijna 40 kilometer gedaan.”

Dat klinkt inderdaad als een zalige dag én 
een mooie aanvulling op je lentefeest.
“Ja, hopelijk kunnen we in de zomer toch ook 
nog een feestje geven voor de familie, maar 
ik ben al mega content! ’s Avonds hebben we 
thuis nog frietjes gegeten. Die smaakten nogal! 
En toen werd ik wéér verrast. Opeens kwamen 
mijn grootouders hier aan met een grote doos. 
Ze vonden dat ik, nu ik zoveel voor anderen 
gedaan had, zelf ook een cadeau verdiende. Ik 

kreeg een kei toffe zitzak. Dat past helemaal in 
het ‘chillhoekje’ op mijn nieuwe kamer. Ah ja, 
nu ik groot ben, moest mijn kamer ‘tienerproof’ 
gemaakt worden.” (lacht) 

Is dit voor herhaling vatbaar?
“Ja, maar nog niet meteen. Wie weet doe ik ooit 
wel eens mee aan de dodentocht! Ik heb wel 
nog een tip voor mensen die dit ook willen pro-
beren: neem zeker Napoleonnekes mee. Daar 
kan je áltijd op rekenen om je erdoor te sleuren 
op moeilijke momenten.” (lacht)

Tekst: Lies Van de Cruys
Foto’s: Els Bijnens

Foto 1: Arno, op queeste voor het goede doel. 

Foto 2: Aangekomen! Nog even op de foto samen met de 

rest van het gezin. 

Foto 3: Team Arno staat klaar om hun vriend aan te moe-

digen. 

MAMA EN PAPA:
“Het idee is eigenlijk ontstaan omdat we 
Arno eens een uitdaging wilden laten aan-
gaan. We vonden dat Arno zich moeilijk in 
iets kon vastbijten. Het maakt ons enorm 
trots dat hij hier zo voor gegaan is. Hij ging 
op eigen initiatief trainen en zette door. Wij 
zijn fiere ouders!”
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WWW.CAMPUS-TURNHOUT.COM 
Patersstraat 52 • 2300 Turnhout

Chloé Stora
Closed
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Vandaag word ik verwacht in de studio van 
Lieve Schellekens, in hartje Turnhout. Door-
gaans associeer ik dat met shoppen. Met an-
dere woorden: de centrale ligging zou wel eens 
bijkomende voordelen kunnen opleveren. Wie 
spontaan een ‘parking-stresske’ krijgt, kan ik 
geruststellen: je kan aan een democratische 
prijs gebruik maken van de nabijgelegen par-
king van Hotel Corsendonk Viane.

BODY, FOOD ÉN MIND
Lieve stelt me veel vragen om zo zicht te krijgen 
op mijn verwachtingen. Ook lichamelijke klachten, 
sportieve gewoontes, voeding,… worden bespro-
ken. “Om je fit en goed in je vel te voelen, gaat het 
niet alleen om je lichaam, ook gezonde voeding 
én het mentale aspect spelen een rol”, legt Lieve 
uit. Op basis van dit eerste gesprek kan er een 
plan op maat opgemaakt worden, want iedereen 
is anders. “Om maar even als voorbeeld het cijfer 
op de weegschaal te nemen. Voor de één is dat 
belangrijk, voor de ander helemaal niet”, legt Lie-
ve uit. “Iedereen komt met andere doelstellingen: 
gewicht verliezen, een specifieke probleemzone 
aanpakken, terug in vorm geraken na een zwan-
gerschap of rugproblemen verhelpen.” Of – zoals 
ik — om een stok achter de deur te zijn voor wat 
wekelijkse beweging en ontspanning.

VERWARMDE CABINES
Dat sporten bij Bodystyling ontspannend en 
plezant is, is mede te danken aan de thermo-
cabines. De spierversterkende oefeningen doe 
je namelijk in een cabine die tot 28 à 30 graden 
verwarmd wordt. Ik neem plaats om enkele 
oefeningen te doen. De warmte in de cabine 
is inderdaad heel aangenaam, ook omdat mijn 
hoofd als enige lichaamsdeel buiten de cabine 
ligt. “Je spieren zijn altijd goed opgewarmd en 
door de hogere temperaturen worden afvalstof-
fen beter afgevoerd”, licht Lieve toe. “Klanten 
ervaren minder spierpijn, je kan gemakkelijker 
en soepeler bewegen en de kans op blessures 
is vele malen lager. Twee keer per week een half 
uurtje sporten geeft al hele mooie resultaten.”

HUIDVERSTEVIGING 
Lieve legt me uit dat heel wat klanten hun spor-
tieve sessies combineren met de Skinrevita-ca-
bine. “In deze huidcabine leg je je gedurende 
15 minuten in alle rust even neer, ideaal na een 
sportieve sessie, en het toestel zorgt ervoor dat 
je huid extra zuurstof gaat opnemen. De cel-
vernieuwing gaat hierdoor versnellen en je huid 
wordt gladder, steviger en strakker. Ideaal ook 
voor mensen die last hebben van cellulitis of die 
huidveroudering willen tegengaan.”

FIETSEN OF STEPPEN
IN EEN VACUÜM
Hoe je cellulitis kan aanpakken, interesseert 
me wel en daarom besluit Lieve dat een ken-
nismaking met de Vacu-bike en vacu-step wel 
interessant kan zijn. “De combinatie van het va-
cuüm, warmte en een ingebouwde infrarood-
werking zorgen voor een verbluffend effect op 
de huid”, getuigt Lieve. “Vetverbranding wordt 
er ook door gestimuleerd wat interessant is 
voor je dijen, billen, benen of de zogenaamde 
love handles. Het principe van vacuüm wordt in 
de medische wereld ook gebruikt voor wond-
genezing. Je bloedvaten vergroeien in de bui-
tenste huidlaag, die daardoor glad wordt. Maar 
vergis je niet, ook de effecten op je conditie zijn 
niet te onderschatten, het is best een pittige 
work-out.”
Ik wissel mijn broek voor een strak rubberen 
‘rokje’ en stap in de vacu-bike. Het rubberen 
rokje wordt over de rand van het toestel ge-
spannen waardoor mijn volledige onderlichaam 
in het vacuüm vrij kan bewegen. Gradueel stijgt 
de temperatuur en zuigt het toestel de ruimte 
vacuüm. Ik merk er tot mijn verrassing eigenlijk 
allemaal niet zoveel van, behalve dat het – zoals 
Lieve al vertelde – best een pittige, sportieve 
aangelegenheid is. Om de gewenste effecten 
te verkrijgen plan ik best een traject van twee 
tot drie trainingen keer per week. 

VANDAAG NOG STARTEN
Conclusie? Wil je je goed in je vel voelen? Lieve 
heeft in haar studio alles in huis om je een holisti-
sche aanpak te bieden. Krachttraining in de ver-
warmde cabines, cardio en huidversteviging. Ook 
voor professioneel voedingsadvies kan je bij haar 
terecht. Goed om weten: je hoeft niet tot 9 juni 
te wachten om je goede voornemens kracht bij 
te zetten. De individuele intakegesprekken, bo-
dy-analyses en demo’s van de toestellen mogen 
en kunnen ook vóór die datum al plaatsvinden.

Tekst: Iris Geenen

Vogelzang 5 / bus 2 - 2300 Turnhout
Tel. +32 (0)14 48 08
turnhout@bodystyling.be
www.bodystyling.be/vestigingen/turnhout

@bodystylingturnhout
@bodystylingturnhout

ONDEROX-ACTIE:
Ben je nieuw bij bodystyling? Boek dan 
je starterspakket aan een voordelig tarief. 
Voor 49 euro heb je niet alleen recht op 5 
sportieve sessies op maat van jouw doel-
stellingen, je krijgt er ook 5 beurten in de 
huidcabine bij. 

BODYSTYLING 
BEWEGEN MET WARMTE, INFRAROOD EN VACUÜMTECHNIEKEN
T UR NHOU T – Negen juni ,  vanaf dan mag er weer wat meer.  D at geldt  ook voor de f itnesscentra .  Eindeli jk!  Toch? Oké,  ik  heb wel  een 
klein beetje  karakter getoond en mez elf  regelmatig in beweging gez et,  maar dat ik snak naar een professioneel  trainingsschema , wat 
aanmoediging van een coach én de morele steun van enkele mede-sportievelingen ,  dat ga ik niet  onder stoelen of  banken steken .  Hoog 
ti jd voor een nieuwe,  fri sse,  sportieve start .  Ik klop aan bij  Bodystyling in Turnhout.

GOED IN JE VEL
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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

STAP BINNEN 
IN ONZE VIRTUELE 
SHOWROOM EN 
LAAT JE VERLEIDEN 
DOOR ONZE 
MODELLEN

WWW.TRAPPENLAUWERS.BE

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



ju
n

i 
2

0
2

1
 I

 p
 2

0
 -

 2
1 

Toen Hanolux 50 jaar geleden begon en hun 
eerste kleine ‘showroom’ opende, was de 
markt in niets te vergelijken met hoe die er 
nu uitziet. Hun winkel trouwens ook niet. Een 
kleine toonzaal waar je zonwering kon kopen 
was het startpunt van wat een showroom van 
3.000 m2 zou worden. Het familiale, gezellige 
karakter geraakte Hanolux echter niet kwijt. 
Hun persoonlijke aanpak en advies blijft hun 
handelsmerk en succesformule.

Systematische uitbreiding 
van het assortiment
Het assortiment aan zonwering werd syste-
matisch uitgebreid. Eerst kwamen er tuinmeu-
belen bij. Wat begon met basic stoelen, tafels 
of ligbedden in riet, plastic of hout (vaak teak) 
evolueerde naar echt buiten leven en genieten. 
De tuin werd een verlengstuk van de woonka-
mer. De Belg kreeg meer en meer aandacht 
voor kwaliteit en design, voor comfort en 
luxueuze ontspanning. “Samen met die trend 
zagen we ook Belgische producenten zoals 
Royal Botania, Tribù en Manutti op de markt 
komen en internationaal hun plekje onder de 
zon veroveren”, licht zaakvoerder Stijn Schen-
kels toe. “Wij zijn ontzettend trots dat wij deze 
Belgische designmerken mee op de kaart 
mochten zetten. Zij weten als geen ander wat 
de Belg kan bekoren. Zo zijn wij er ook zeker 
van dat onze klanten bij ons vinden wat voor 
hen tot de verbeelding spreekt.”

Van buiten zitten naar stijlvol buiten leven
“We lieten onze klanten kennismaken met echt 
vakantie vieren in eigen huis en tuin. Niet alleen 
tijdens de zomerse hoogdagen, maar heel het 
jaar door. Eenvoudige stoelen en tafels werden 
aangevuld met terrasverwarming, barbecues 
en meubels om echt mee te pronken. Ook de 
materialen en kleuren evolueerden mee. Bui-

tenkussen werden bijvoorbeeld weerbesten-
dig en er werd steeds meer met hoogwaardige 
kunststoffen gewerkt. De warmere en langere 
zomers maakten van een tuin en terras een 
echte place to be. De lockdown trouwens ook. 

Zo werd tuininrichting een echte designkwes-
tie. De premiummerken pakten uit met felbe-
geerde designstukken die elke tuin of terras 
van een stevige portie classiness voorziet”, 
legt Stijn uit. 

Pionier in infraroodcabines en jacuzzi’s
Zo’n 35 jaar geleden zette Hanolux een ge-
waagde stap: bubbelbaden. Wat een trend 
bleek in Amerika brachten zij als één van de 
eersten naar België. Maar hier waren die bub-
belbaden in die beginjaren nog onbekend en 
onbemind. Hanolux hield vol en na een paar 
jaar bleek het een schot in de roos. Ze deden 
hetzelfde voor infraroodcabines en werden in 
dat segment de grootste dealer van België.
Ondertussen vind je bij Hanolux zowat alles 
wat je wellnesshart begeert. Van sauna’s, bar-
relsauna’s, stoomcabines, infraroodcabines 
tot swimspa’s en ook de enige echte Jaccu-
zi’s. Met zijn leveranciers bouwt Hanolux een 

HANOLUX
OUTDOOR- EN WELLNESSEXPERT VIERT 50STE VERJAARDAG
Turnhout — Het familiebedrij f  Hanolu x blaa st  dit  jaar 50 kaarsjes uit .  D at i s  bi jzonder,  z eker in dez e ti jd .  Net zoal s  zi jn geschiedeni s 
trouwen s.  Wat begon in een garage met zonwering groeide uit  tot  een Belgi sche pionier in outdoor l iv ing en wellness.  D rie generaties 
die premiummerken en de trend van genieten in sti j l  in België én Nederland op de kaart  wi sten te  z etten .

WE LIETEN ONZE KLANTEN 
KENNISMAKEN MET 

VAKANTIE VIEREN IN EIGEN 
HUIS EN TUIN. NIET ALLEEN 

TIJDENS DE ZOMERSE 
HOOGDAGEN, MAAR HEEL 

HET JAAR DOOR.”

PUBLIREPORTAGE



volwaardige partnerrelatie uit. Dankzij een ge-
deelde langetermijnvisie wisselen ze ervaring, 
kennis en suggesties uit. En ook dat komt de 
Hanolux-klant ten goede.
Ze vulden hun productlijst de laatste jaren aan 
met sauna’s en stoomcabines op maat. En 
met hun eigen saunamerk zijn ze uniek. De 
wellnessexperten tekenen een volledig plan 
voor je uit, bouwen je wellness op maat en 
installeren het bij je thuis. De ultieme service 
dus.

Persoonlijk interieuradvies en inspiratie
Onder impuls van kleinzoon Stijn evolueerde 
Hanolux ook in z’n marketingaanpak. Het be-
drijf maakte de switch naar de digitale aanpak. 
Dat resulteerde in een nog persoonlijkere aan-
pak en service en een nauwgezette opvolging. 
Aanzienlijke investeringen in social advertising 
en Google tilden het familiebedrijf naar een 
zichtbaarder en hoger niveau. 
Toen kleindochter en interieurvormgeefster 
Lies aan de slag ging in het familiebedrijf be-
tekende ook dat een grote meerwaarde voor 
hun klanten. Zij krijgen nu een uitgewerkt 
moodboard en een plan van hun droompro-
ject. Zelfs voor terrasverwarming zorgt Hano-
lux voor advies op maat. En dat is uniek. “Een 
verkoopgesprek is niet meer wat het vroeger 
was. Nu begeleiden we onze klanten aan 
de hand van stof- en materiaalstalen bij hun 
kleur-, materiaal- en merkkeuze en zorgen we 
echt voor de volledige inrichting van hun tuin, 
terras of wellnessruimte. Dankzij die expertise 
en persoonlijke service kunnen we de levens-
stijl van de klant echt integreren in zijn buiten- 
of wellnessinrichting”, vertelt medezaakvoer-
der Annemie Daniëls.

Cross selling op 3.000 m2
De giga showroom van 3.000 m2 is een uni-
cum in België. Je hoeft geen webshops af 
te struinen, Pinterest-borden aan te vullen of 
heel het land rond te rijden om jouw droom-
plaatje voor je tuin of terras samen te stel-
len. Bij Hanolux vind je alles onder één dak. 
“Wij zorgen ervoor dat onze klanten veel 
meer en het hele jaar door van het buitenle-
ven en wellness genieten. Mensen daartoe 

inspireren en motiveren, dat is onze missie 
en dat maakt ons elke dag echt gelukkig”, 
besluit Stijn.

Steenweg op Zevendonk 191-195
2300 Turnhout
Tel. +32 (0)14 42 04 08
info@hanolux.be
www.hanolux.be

Hanolux
Hanolux

Open:
Di tot vr: 10 tot 18 uur
Za: 10 tot 17 uur
Ma en zo gesloten
(open zondagen op 30 mei en 27 juni, van 10 
tot 17 uur)

PUBLIREPORTAGE
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Intussen blijven wij de routes testen en bekijken 
we ook de reviews en suggesties die jullie ons 
bezorgen. Altijd fijn om te merken dat aandach-
tige fietsers anderen willen helpen door correc-
ties door te sturen als die nodig zijn. Waarvoor 
dank! Het fietsroutenetwerk krijgt bijvoorbeeld 
regelmatig een update. Blijf ons dus zeker op 

de hoogte houden als jij iets opmerkt dat het 
vermelden waard is. En uiteraard ontvangen we 
ook met plezier jullie mooiste sfeerfoto’s. Daar 
proberen we er trouwens op regelmatige basis 
enkele van op onze Facebookpagina te plaat-
sen. Zo kan iedereen meegenieten van jouw 
fijnste fietsmomenten. 

VERTREKPUNTEN
Arendonk:  ’t Swaans Hof |  Baarle-Her-
tog:  Schuttershof |  Beringen:  TODI |  Ber-
laar:  Tuinterras De Koi |  Brecht:  De Kolonie 
| Dessel: Het Vijverzicht | Eersel (NL): dinee-ca-
fé Veertien | Hechtel-Eksel: Bistro Kaffee | He-
rentals: De Kluis | Hilvarenbeek (NL): Vrijthof 16 
| Hooge Mierde (NL): De Spartelvijver | Hoogs-
traten: De Nieuwe Buiten | Kalmthout: Monida 
| Kasterlee: Netherust | Lage Mierde (NL): De 
Buitenman |  Lille:  De Brouwketel |  Loen-
hout: Den Heibaard | Meerhout: De Zoete Zonde 
| Merksplas: Smaakhoeve De Lochtenberg, Het 
Vaneleke | Paal: Fietscafé Surplas | Pelt: Cash 
& co |  Putte (NL):  De Heusche Bollaert |  Ra-
vels:  Taverne De Wouwer |  Retie:  Sportcafé 
Boesdijkhof | Reusel (NL): D’n Ouwe Brandto-
ren, Hollandershoeve | Turnhout: Cake&Coffee 
| Westerlo: Torenhof IJskafee | Zichem: Hof van 
Zichem | Zoersel: De Castelijnshoeve

LEKKERTRAPPEN FIETSFESTIVAL

SCHAKELT EEN VERSNELLING HOGER
We kunnen weer — komt ie  — een versnelling hoger schakelen met het  Lekkertrappen Fietsfestival .  Al s  al les  normaal verloopt mag de 
horeca binnenkort  weer volledig openen .  En dat zorgt  meteen ook voor een enorme meer waarde voor on z e f ietstochten .  Want al s  je  voor 
of  na je  tocht (of  al lebei)  even halt  kan houden op een terra sje of  in een gez ellige horeca zaak,  dan wordt zo’n f ietsdag nog extra ont-
spannend .  En al s  de weergoden er even geen zin in hebben ,  kan het  erg aangenaam zijn om ook binnen in zo’n zaak te vertoeven ,  toch?

FIETSEN

“Twee jaar geleden logeerden we met een 
groep in het sjieke vakantiehuis Maison Cam-
bier in Ronse tijdens een wandelweekend”, legt 
zaakvoerder Paul Huysmans van Happy Week-
ends uit. “We waren er toen de eerste gasten.” 

TEXTIELBARON
De woning is een gerenoveerd herenhuis dat vroeger 
eigendom was van een textielbaron. Je komt binnen 

via de hal met wanden in marmer en kroonluchters 
aan het hoge plafond. Op de benedenverdieping zijn 
twee salons met oude parketvloeren en muurschil-
deringen. De 7 kamers met eigen badkamer bevin-
den zich op de eerste en tweede verdieping.

“Ik had onlangs de eigenaar aan de lijn omdat we 
een vraag hadden van een groep voor een week-
end op maat”, aldus nog Paul Huysmans. Bleek 
dat er voor de komende weken amper verhurin-

gen waren omdat door corona grote gezelschap-
pen niet samen een vakantie doorbrengen. 

LUXUEUS MINIHOTEL
“Zo ontstond het idee om de vakantiewoning in te 
richten als minihotel, dus met opgemaakte bedden, 
handdoeken en doucheproducten. En ’s morgens 
een lekker ontbijt en ’s avonds een mooi 3-gan-
genmenu. We kennen daar de streek en maakten 
wandelingen en fietstochten voor onze gasten, die 
ze op eigen initiatief kunnen gaan doen.” 

KEUZE UIT PERIODES
‘Genieten in stijl in de Vlaamse Ardennen’ kan tel-
kens voor 2 nachten worden geboekt: 28 tot 30 
mei, 1 tot 3 juni, 25 tot 27 juni en 16 tot 18 juli 2021. 
Prijs: € 257 p.p. op basis van een 2p.-kamer, incl. 2 
overnachtingen, 2x uitgebreid ontbijt, 2x 3-gangen-
menu incl. water en koffie, 3 uitgestippelde wande-
lingen en fietsroutes, verblijfsbelasting. Single: € 318.

INFO EN RESERVATIE:
Happy Weekends, Geelsebaan 3, Retie, tel. 
014 75 71 16, info@happyweekends.be, 
www.happyweekends.be. 

GENIETEN IN STIJL IN DE VLAAMSE ARDENNEN
R ETIE/RON SE – Voor het  3-daagse f iets-  en wandelarrangement ‘G enieten in sti j l  in de V laam se Ardennen’  huurt  rei sorgani satie 
Happy Weekend s uit  Retie  enkele periodes een 5-sterren vakantiewoning in Ron se en richt die in al s  charmant lu xehotelletje .  Ver -
wacht je  aan een mooie kamer met eigen sanitair,  een lekker ontbijt  en diner en kant-en-klare f iet s-  en wandelroutes om in de streek 
op verkenning te  gaan .  Per periode zi jn ma x.  7 kamers beschikbaar.

MEER INFO:
www.lekkertrappen.be

Lekkertrappen
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MOLSEBAAN 14 · DESSEL · 014 37 88 92

OPEN: di - vr:  9.30 - 12.30 en 13.30 - 18.00 
za: 9.30 - 17.00 / zo - ma: gesloten

WWW.DELINNENWINKEL.NET

BIJ AANKOOP VANAF €60 
NACHTKLEDING EN/OF HOME-
WEAR KRIJGT U EEN PRACHTIG 
STRANDLAKEN VAN ESSENZA 
KADO*

*  E E N  S T R A N D L A K E N  P E R  K L A N T / Z O L A N G  E R  V O O R R A A D  I S
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Als ik op weg ben naar Lex Feyen kijk ik 
nog even in mijn schriftje of er toch nog vol-
doende plaats is. Ik heb zo het gevoel dat 
het reilen en zeilen van de Retienaar met 
Arendonkse roots wel eens behoorlijk de 
moeite kan zijn. En dat was goed gedacht. 
Naast ‘De Kemping’ hebben we het nog ge-
had over het renoveren van badkamers, een 
hamburgerrestaurant, barbecue met Duvel, 
volleybal, scouts, skimonitoren, de leraren-
opleiding, ether, winkelen in de Lidl en veel 
bezoekjes aan de spoedafdeling. Inclusief 
rolstoelenrace.

Laat ons beginnen bij het begin. ‘De Kem-
ping’ is een fantastisch mooi programma. 
Een uniek concept, heel spontaan, mooi 
dialect,… Hoe heb jij dit ervaren?
Lex Feyen: “Fantastisch was dat. Al moet ik 
toegeven dat ik eigenlijk op de eerste dag 
van de opnames nog altijd niet goed wist wat 
de bedoeling was. Men wou vooral het spon-

tane karakter van het programma bewaren. 
Geen ingestudeerde nummertjes. En daar-
om hield men bewust de info erg beperkt. 
Naar mijn mening is het erg goed gelukt om 
die spontaniteit in beeld te brengen. En emo-
tie was er voldoende, zeker gezien de vele 
verschillende karakters. Bovendien moesten 
we omwille van corona regelmatig opnieuw 
schakelen en is het lang onzeker geweest of 
alles kon doorgaan. Niet eenvoudig voor die 
gasten.”

Je compagnon Tijs heeft wel wat ervaring 
in de zorgsector en voelt die jongeren on-
getwijfeld goed aan. Hoe zat dat bij jou?
“Ik heb die specifieke zorgervaring niet. Maar 
ik ben altijd wel zeer sociaal en geëngageerd 
geweest. Vele jaren lid en trainer bij de vol-
leybal. Ook leider geweest bij de scouts. Ik 
was altijd graag onder de mensen. Ik zie in 
iedereen ook altijd het positieve. Dus ik ben 
er graag bij. Ik herinner me nog dat vroeger, 

toen ik nog thuis woonde en er nog geen 
gsm was, er altijd een briefje lag met num-
mers die ik terug moest bellen. Ik was nooit 
thuis. Al heb ik wel geleerd tijdens de opna-
mes dat het enerzijds wat zoeken is naar de 
juiste manier van communiceren. Maar an-
derzijds, als je die jongeren wat beter leert 
kennen, en je raakt meer vertrouwd met het 
rugzakje dat ze meezeulen, dan begrijp je 
ook de oorzaak van hun gedrag beter. Maar 
dat leer je natuurlijk niet op één dag. En niet 
iedereen stelt zich zomaar open.”

Tijdens het programma lijken Tijs en jij 
twee handen op één buik. Is dat in het 
echte leven ook zo?
“Zeer zeker. Nochtans zijn we qua karakter 
erg verschillend. Tijs is de rust zelve. Altijd 
even chill. En ik, ja, ik ben nogal een hevige. 
(lacht) Ik heb graag beweging en actie. Maar 
als wij samen zijn, klikt dat perfect. Zo kun-
nen wij op Graspop twee uren aan de toog 
staan en amper iets zeggen. En dat vinden 
we allebei prima. We voelen ons altijd goed 
als we samen zijn.”

Zijn jullie al lang vrienden?
“Al heel wat jaren ja. Ik kende Tijs als zanger 
van ‘Oceans of Sadness’. Hun muziek inte-
resseerde me wel. Ik ging dan ook naar zijn 
tattooshop in Mol. Aan de overkant stond 
er een pand te huur en ik liep toen al even 
met het idee rond om een Amerikaans res-
taurant te openen. Ik had dat in Luik gezien 
en dat zag ik wel zitten. Heel mijn plan was 
uitgewerkt en alles lag klaar om te starten. 
Alleen dat pand nog. Tijs vond het meteen 
een schitterend idee en heeft me mee over 
de streep getrokken. Kort daarna zijn we 
open gegaan en ik denk dat ik mag zeggen 
dat Tijs onze beste klant was. (lacht) Al heb 
ik er nooit groenten aan verkocht gekregen. 
Dat mag hij echt niet graag. Spek met eieren 
daarentegen. (lacht) Toen zagen we elkaar 
dagelijks. Zijn vriendin heeft ook nog een 
hele tijd bij ons in het restaurant gewerkt. 
Met de jaren is die vriendschap alleen maar 
gegroeid. Omdat ik daarnaast ook altijd ge-
werkt heb als klusjesman moest hij natuur-
lijk niet lang zoeken naar een handige Harry 
voor zijn ‘Kemping’.”

Een klusjesman die een restaurant wil uit-
baten. Vanwaar die horeca-interesse?
“Die is er altijd geweest. Als jonge gast al re-
gelmatig in de horeca gewerkt… Daarnaast 
sta ik ook erg graag in de keuken. Ik vind het 
best plezant om de koelkast open te trek-
ken en te kijken wat we daarmee kunnen. Ik 
ga ook keigraag boodschappen doen. Dat 
klinkt misschien raar. Maar als ze mij kwijt 
zijn, kunnen ze me waarschijnlijk in de Lidl 
vinden. Ik kan daar gemakkelijk twee uren 
door die rayons lopen en uitzoeken wat we 
allemaal nog kunnen proberen. Mijn fantasie 
slaat dan helemaal op hol en de ideeën die 
vliegen eruit. Altijd een heel prettig gevoel. 

ALEXANDER ‘LEX’ FEYEN
TROTSE AMBASSADEUR VAN HET KEMPISCH DIALECT
R ETIE – Wie de afgelopen weken naar ‘D e Kemping’  keek,  kon naa st  het  heerli jke programma ook genieten van on s uniek Kempi sch 
dialect .  Eén van de amba ssadeurs van dit  dialect  i s  ongetwij feld Alexander Feyen (39).  Lex werd door organi sator Tijs  Vanneste ge-
v raagd om de prakti sche kant van de camping mee in goede banen te leiden .  En dat deed hij  met plezier.  “Er wa s wel  de voor waarde dat 
ik mijn dialect  mocht behouden”,  lacht Lex.  “G elukkig mocht dat.  Al  heeft  de man van de ondertiteling wel  overuren moeten maken .”

TELEVISIE



Het liefste van al sta ik aan de barbecue. 
Daar mag dan gerust een Duveltje bij. Dan 
ben ik echt de koning te rijk. Mij kan je ’s 
morgens aan de barbecue vinden voor spek 
en ei met verse pistolets. Maar evengoed 
maak ik die ’s avonds laat nog aan voor een 
lekker stukje vlees tegen ‘een hongerke’. Stel 
eens een andere vraag want het water komt 
weeral in mijn mond.” (lacht)

Je lijkt me echt wel een selfmade man te 
zijn. Wat heb je eigenlijk gestudeerd?
“Moeten we het daar echt over hebben? 
(lacht) Eigenlijk ben ik glasblazer. Had je 
niet verwacht hé? Ik ben gediplomeerd in 
de glasinstrumentenbouw. Tja, hoe kom 
je daar terecht? Tot het vierde middelbaar 
ging alles goed. Niet dat ik graag naar 
school ging. Maar ik volgde Latijn-Wis-
kunde en dat lukte wel. Zonder hard te le-
ren. Maar toen werd de hoeveelheid echt 
te veel en moest ik dubbelen. Twee maal. 
(lacht) Vanaf toen was het wel duidelijk dat 
studeren niets voor mij was. Maar chemie 
en die praktijkvakken zegden me wel iets. 
Ik dus van richting veranderd en sindsdien 
ging ik veel liever naar school. Dat experi-
menteren in het labolokaal vond ik de max. 
Al werden de leraars zot van mij, denk ik. 
Ik vond ether een fantastisch goedje. Meer 
dan eens hebben we letterlijk een brandje 

moeten blussen. (lacht) Tot mijn eigen hand 
in brand stond.” (lacht)

Excuseer?
“Laat ons zeggen dat ik nogal impulsief 
was in die dingen. Ik dacht daar niet te veel 
over na. En vooral, als iemand zei dat ik iets 
niet durfde, tja, dan moest de Lex dat ze-
ker eens proberen. Maar wat brandwonden 
was zeker niet het ergste. Ik had trouwens 
een abonnement op de spoedafdeling. Zo 
herinner ik me nog dat ik tijdens een tap-
dienst bij Jeugdhuis ’t Onkrooid een vat 
op mijn voet liet vallen. Geen idee hoeveel 
breuken ik had. Een vriend heeft toen de 
ziekenwagen gebeld en wij met twee naar 
het ziekenhuis. Allebei serieus boven ons 
theewater. Toen we rolstoelenrace door de 
gang deden, zijn ze daar toch boos gewor-
den. Op zich niet erg maar het vervelende 
was dat ik daar een week later opnieuw 
stond. Ik was leider bij de Scouts maar zat 
dus met mijn voet in’t gips. Ik kon die gasten 
uiteraard niet in de steek laten. Gezien ze 
die dag veel wind voorspelden leek het mij 
wel een leuk idee om een parachute vast te 
maken aan mijn rolstoel. Eens kijken wat dat 
geeft. En het zag er lang naar uit dat het niet 
ging lukken maar op een gegeven moment 
sloeg de wind toch in die parachute die mijn 
rolstoel meesleurde. Ik ben dan gevallen en 
heb mijn arm gebroken. Ik zat dus met heel 
mijn linkse kant in de gips. (lacht) Ik zou lie-
gen als ik zeg dat ik goed voor mijn lichaam 
heb gezorgd. Het voordeel is dat mijn ou-
ders niet meer panikeerden als ik nog maar 
eens op spoed zat. Ik denk dat er van mij 
meer röntgenfoto’s gemaakt zijn dan gewo-
ne foto’s.” (lacht)

En laat me raden, het sappige dialect is 
altijd een rode draad geweest doorheen 
je leven?
“Uiteraard. Ik wil en kan dat ook niet weg-
steken. Ik ben in Arendonk opgegroeid en 

dat dialect is cultureel erfgoed. Dat moet 
behouden blijven. Nu is het bij mij al wat 
vermengd met het Reties dialect. Maar dat 
is toch schitterend. Al herinner ik me nog 
dat ik, tijdens mijn opleiding als leraar, sa-
men met de andere gasten van Arendonk 
op het matje moest komen. Dat dialect 
moesten we toch echt afleren. Dat kon echt 
niet als leraar. Ik zag dat niet zitten en heb 
het dan maar voor bekeken gehouden. Al 
geef ik toe dat ik ook voor alle theoretische 
vakken gebuisd was. (lacht) Ook het pro-
ductiehuis van ‘De Kemping’ heeft haar 
handen vol gehad aan de ondertiteling. 
Nochtans was dat iemand van Geel maar 
hij heeft me toch moeten bellen omdat zelfs 
hij het niet verstond. Heerlijk toch! Laat ons 
dat vooral behouden.”

Wat staat er nog op de bucket list van Lex 
Feyen?
“Goh, voorlopig is het prima zo. We zijn net 
verhuisd naar Retie en daar is nog heel wat 
werk te verrichten aan ons huis. Mijn vriendin 
Sarah is vorig jaar ook mee in de zaak ge-
stapt (A & S renovaties, nvdr.) en dat werkt 
prima. Ook al heeft corona ons lelijk parten 
gespeeld. Al heb ik het gevoel dat we dit stil-
aan achter ons kunnen laten. Maar opnieuw 
een restaurant opendoen en van ’s morgens 
tot ’s avonds barbecueën, ik geef toe, daar 
hebben we het al wel eens over gehad. Maar 
het zal nog niet voor morgen zijn.”

Tekst: Peter Meulemans
Foto’s: Astrid Steurs

TELEVISIE

MEER INFO:
De laatste aflevering van De Kemping is te 
zien op donderdag 27 mei, om 20.35 uur 
op één. Je kan de volledige reeks terugkij-
ken via www.vrtnu.be.

“DE MAN VAN DE 
ONDERTITELS MOEST MIJ 

BELLEN OMDAT HIJ MIJ 
NIET VERSTOND. HIJ WAS 

NOCHTANS VAN GEEL. 
HEERLIJK TOCH!”
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Want wie heeft er geen last van? Er zijn maar weinig 
vrouwen die geen cellulite hebben. Bij mannen stelt 
het probleem zich minder. En de ene vrouw onder-
vindt er beduidend meer hinder van dan de andere. 
Hormonen, leeftijd en onze genen spelen allemaal 
een rol in de vorming van de hoeveelheid cellulite. 
Niets vervelender dan de zon die schijnt en jij die je 
benen niet graag toont. Elke vrouw wil er tegen de 
zomer net wat strakker en beter uitzien, toch?

MET VERTROUWEN 
IN JE BIKINI
“Eindelijk is er een oplossing om ook de meest hard-
nekkige cellulite fel te verminderen”, vertelt Sofie Van 
Gestel, de zaakvoerder van Harmonize in Beerse. 
“Met ons nieuwe toestel gaan we heel wat vrouwen 
gelukkig kunnen maken. Want wij hebben zeker niet 
stilgezeten tijdens de coronaperiode. Integendeel! 
Wij gingen op zoek naar nieuwe methodes en tech-
nieken om meer dames te doen schitteren en zo 
nog meer mensen naar de meest stralende versie 
van zichzelf te brengen want dat is juist ons doel.”
Met hoge geluidgolven werkt het toestel in op de 
vetlaag om zo de vetten te reduceren. “Te doen 
smelten, zeg maar. Ook werken we in op het bind-
weefsel om afvalstoffen beter af te voeren. Daardoor 
krijg je meteen 30 % zichtbare resultaten. Maar dat 
is nog niet alles, in één klap wordt de huid ook ver-
nieuwd, dus dat is leuk meegenomen. In de acht 
weken volgend op de behandeling gaat het vernieu-

wingsproces nog verder en worden de vetten verder 
afgevoerd. Een tweede behandeling is aan te raden 
als het hardnekkige cellulite betreft. Dan kan je in 
principe 1,5 jaar verder.” Handig om weten: de be-
handeling is pijnloos.

TIJDIG RESERVEREN
Wil je voor de zomer nog resultaat? Wacht dan niet 
langer! Zoals elk jaar in mei heeft Harmonize een tij-
delijke klantenstop. “Dit is de drukste periode van 
het jaar voor ons, zeker nu na corona.” Harmonize 
plant omwille van coronamaatregelen iedereen indi-
vidueel in voor al haar diensten. Wens jij te stralen 
met meer energie en een kledingmaat minder? Plan 
dan je kennismakingsgesprek en Sofie kijkt samen 
met jou welke behandeling of dienst het best bij je 
past. “Want Iedereen is anders, elk lichaam is an-
ders”, besluit zij. “Wij houden ervan om op jouw 
maat te werken, zo behaal je niet enkel de beste en 

mooiste maar ook blijvende resultaten.”
 
Wens jij een gratis kennismakingsafspraak? Dat kan 
telefonisch op 0496 50 16 20 of via mail op info@
harmonize.be.

Benieuwd naar meer?
www.harmonize.be/hifulipo/

Larenstraat 24 - 2340 Beerse
Tel. +32 (0)496 50 16 20
info@harmonize.be
www.harmonize.be

Harmonizebeerse
harmonize_sofie

HARMONIZE
HELPT OM DIE VERVELENDE CELLULITE TE LIJF TE GAAN
Beerse — Harmoni z e,  de speciaal zaak voor afslanking,  f iguurcorrectie  en anti-aging,  heeft  een nieuwe techniek om komaf te  maken 
met hardnekkige en ver velende cel lulite.

PUBLIREPORTAGE

NAVOOR

Mieren kunnen als zeer vervelend be-
schouwd worden, zeker als ze in jouw huis 
of bedrijf talrijk aanwezig zijn. De meeste 
soorten mieren die in België voorkomen, 
brengen geen ernstige gezondheidsrisico’s 
met zich mee. Al kunnen sommige soorten 
wel steken of bijten. In ons land worden de 
meeste problemen veroorzaakt door de 
wegmier, maar ook de Faraomier en de Ro-
ger’s mieren rukken gestaag op en kunnen 
voor de nodige overlast zorgen.

Een deel van het probleem is dat mieren zel-
den alleen op pad zijn. Als je er één ziet, zijn 
er vaak nog enkele duizenden aanwezig die 
je nog niet opgemerkt hebt. Doordat mie-
ren overal op en overheen lopen, kunnen zij 
een besmetting van etenswaren en steriele 
plaatsen veroorzaken. Alleen daarom al kan 

je jouw etenswaren best beschermen tegen 
een invasie van mieren door ervoor te zor-
gen dat ze zo weinig mogelijk kans maken 
om jouw bedrijf of woning binnen te dringen. 

Misschien heb je ook al verzakte tegels op-
gemerkt. Dat kan het werk zijn van een ko-
lonie mieren. Ze begeven zich behoorlijk ver 
van hun nest. Vaak volgen ze de paden die 
ze eerder al gebruikt hebben en storten ze 
zich massaal op een voedselbron. Hierdoor 
veroorzaken ze overlast in woningen en be-
drijven. Kleine hoopjes aarde of zand met 
een gaatje erin verraden waar ze hun nest 
hebben gebouwd. Maar de overlast aanpak-
ken is niet eenvoudig. Mieren bestrijden is 
werk voor een specialist die het probleem 
op een professionele manier aanpakt met 
de juiste bestrijdingsmiddelen.

BEL / MAIL 
VOOR EEN AFSPRAAK 
OF ADVIES NAAR: 

014 73 01 06 

info@JGongediertebeheer.be

JGONGEDIERTEBEHEER

MEER INFO:
JG ongediertebeheer
Boshoek 12
2480 Dessel
014 73 01 06
info@JGongediertebeheer.be

www.jgongediertebeheer.be

MIERENBESTRIJDING: WERK VOOR EEN SPECIALIST!
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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

BIJ VRAGEN
014 68 92 90

WIJ ZOEKEN: 
» CHAUFFEUR CE » BALIEMEDEWERKER

» ARBEIDER HOUT

BIJ INTERESSE BEL 014 68 92 90

OF MAIL NAAR ANN@HOUTHANDELVANMECHGELEN.BE

Impulsstraat 11 - 2220 Heist-op-den-Berg - T 015 24 87 46 - info@marisnatuursteen.be - www.marisnatuursteen.be

Enorme voorraad

Snelle levering

Scherpe prijzen

Wij verzagen  
zelf kassei

Eigen vakkundige  
plaatsingsdienst

Ons toonpark
is 24/24 u
7/7 d open

Meer informatie ontdek je via de QR-codes
in ons nieuwe toonpark
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Dames, ik kom nog uit een tijdperk dat er 
in de schoolbanken inktpotten stonden en 
de meester met een bordveger behoorlijk 
raak kon mikken. Vertel me even wat jullie 
studierichting STEM precies betekent?
Amber Carremans: “Dat staat voor Science 
– Technology – Engineering – Mathematics. 
Het is een heel brede richting die je veel mo-
gelijkheden geeft waaruit je dan vrij kan kiezen 
uit thema’s die je later wel ziet zitten. Zo kun 
je kiezen of je gaat voor de aanpak van water, 
van het milieu, transport, gebouwen… Maar 
we zien verder gaan in één van die weten-
schappen best wel zitten.”

Dat lijkt me zoiets waarin je veel extra uren 
wiskunde moet slikken?
Amber: “Toch niet, we krijgen niet extra 
veel uren wiskunde. Maar dat wordt ver-
werkt in bijkomende projecten. Zo moeten 
we de afstand tussen planeten berekenen 
en dat dan weer verwerken in een maquet-
te. Zo gebruiken we wiskunde zonder veel 
oefeningen op het bord. Dit is best wel een 
richting die je veel verantwoordelijkheid 
geeft. We hebben daar ook prachtige lo-
kalen voor. Er is ruimte voor de laptops, er 

zijn werkbanken en diverse hoekjes om zelf 
zaken uit te werken.”

Stop! Of ik krijg nog zin om weer naar 
school te gaan! Hoe zijn jullie op het idee 
gekomen om aan deze wedstrijd deel te 
nemen?
Manse Syen: “We wisten al wel dat Geel een 
bij-vriendelijke stad wil zijn. Dus opperden 
we het idee om iets te doen rond bloemen. 
En we dachten dat het wel iets kon zijn om 
met drones bermen en andere plaatsen in te 
zaaien. Het was dat idee dat ons tot vriendin-
nen gemaakt heeft. We kenden elkaar uiter-
aard van in de klas, maar al werkende leer je 
elkaar kennen en we zijn echte vriendinnen 
geworden.”

Wat moesten jullie realiseren om aan de 
race deel te nemen?
Julie Giles: “In de eerste plaats moesten 
we ons opzet theoretisch onderbouwen. Bij-
en zijn enorm belangrijk, zonder hen zou de 
mens zelfs uitsterven. Dat komt niet van ons, 
dat komt van Einstein. In een tweede fase 
moesten we ons concept verwerken in een 
maquette. Die hebben we helemaal in elkaar 
geknutseld. Om het project voor te stellen 
moesten we ook een promofilmpje maken. 
Daar hebben we ongelooflijk veel steun ge-
kregen van onze leerkrachten. Dat waren echt 
supporters van ons, niet de leerkrachten die 
met het vingertje wezen. Ons filmpje hebben 
we opgenomen tijdens de paasvakantie. Eén 
van de leerkrachten had filmervaring. En onze 
directrice was meteen bereid om een actieve 
rol te spelen. Ook de milieuschepen van Geel 
speelde een rol en hij zegde ons alvast de no-
dige steun toe. Van die werkvakantie hebben 
we geen seconde spijt.”

Jullie klinken ongelooflijk enthousiast. Hoe 
is de wedstrijd eigenlijk afgelopen?
Julie: “In de totaalscore zijn we vierde gewor-
den. Ons idee bleek niet futuristisch genoeg 
voor de eerste plaats. Maar we haalden wel de 
felbegeerde publieksprijs binnen. En ons promo-
filmpje scoorde hoge ogen. We willen dit project 
zeker doorzetten. We hebben zelfs al nagedacht 
om een patent te nemen op ons idee. Maar dat 
blijkt niet meteen goedkoop te zijn.”

Met jullie Flower Drone outfit zien jullie er 
alvast echte profs uit. Hoe ga je de zaken 
nu verder aanpakken?
Manse: “Eerst moeten er drones komen 
om het bloemenmengsel van bij-vriendelijke 
bloemen als papavers, slangenkruid en rol-
klaver te verdelen over de wegbermen. Ver-
der gaan we QR-codes verdelen in de stad. 
Via die weg kunnen belangstellenden terecht 
komen op onze zelfgemaakte website: www.
flower-drone-jouwweb.be. We willen ook de 
mogelijkheid bieden om in private tuintjes 
bloemen te gaan zaaien. Dat kan, mits een 
betaling van twee euro. Dan kan onze drone 
de lucht in.”

Tekst en foto’s: Jef Aerts

Foto 1: De zorgvuldig gebouwde maquette wordt heel 

goed bewaard in de klaslokalen. V.l.n.r.: Manse, Julie en 

Amber.

Foto 2: Het bijenhotel aan de school zal ongetwijfeld voor 

uitbreiding moeten gaan.

DRONES ZAAIEN GEELSE WEGBERMEN VOL BLOEMENTAPIJTEN
GEEL – Amber C arreman s (14),  Man se Syen (14) en Julie  Gil les  (14) zi jn studentes die zich w i sten te  plaatsen voor de f inale van de 
Nederland se wed stri jd Artcadia .  D e bedoeling van die wed stri jd wa s om mee te denken over de stad van de toekom st.  Er waren 140 
in schrijvingen .  D e organi satoren situeerden de toekom st ergen s in 2080.  “D at kan sneller” ,  oordeelden de drie ondernemende dames 
uit  het  G O in de Techni sche S chool straat.  “ Zullen w ij  even de stedeli jke wegbermen omtoveren tot  bloemrijke stekken?” Want G eel  i s 
sind s men senheugeni s een Barmhartige Stede,  ook op vlak van bij-v riendeli jkheid .

“DIT IDEE HEEFT ONS TOT 
VRIENDINNEN GEMAAKT.”

REPORTAGE
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D E  N I E U W E  J E E P®

D E  E V O L U T I E  V A N  D E  C O M P A C T E  S U V

ONTDEK DE NIEUWE JEEP® COMPASS VANAF 

 € 279 / MAAND BTW EXCL. (1)

EN GENIET VAN 2 JAAR ONDERHOUD INBEGREPEN (2).
NEW COMPASS GENERATION. NIEUW DESIGN, NIEUW INTERIEUR,  NIEUWE TECHNOLOGIE EN NIEUWE VEILIGHEIDSSYSTEMEN. OOK BESCHIKBAAR ALS 4XE PLUG-IN HYBRIDE.

(1) Offerte Financiële Renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 48 maanden op Jeep
®
 Compass Sport 1.3 130HP. Catalogusprijs van de wagen € 19.307,27 (BTW excl.), voorschot van € 2.850,08 (BTW excl.), Fleet korting inbegrepen. Aanbod geldig 

van 01/04/2021 tot 31/05/2021, enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van voertuigen op voorraad en van aanvaarding van uw dossier door FCA Bank, Belgisch filiaal van FCA Bank S.p.A., verhuurder en 
adverteerder, Jules Cockxstraat 8-10 te 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italië. RPR : Brussel. KBO : 0699.630.712. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Tel. : +32 800 120 33 - Fax : +32 800 120 57 -  
e-mail : info.eco@economie.fgov.be (2) Easy Care onderhoudscontract (2 jaar/30.000km) gratis aangeboden bij aankoop van een Nieuwe Jeep

®
 Compass MY21. Aanbieding geldig enkel in het deelnemende netwerk t.e.m 31/05/2021. U vindt  

het deelnemende netwerk terug op www.jeep.be. V.U.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., 3-7 Da Vincilaan, 1930 Zaventem. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]:  
www.jeep.be. Niet-contractuele foto. De afgebeelde voertuigen komen niet overeen met de beschreven versies en prijzen.

• 10.1” UCONNECT INFOTAINMENTSYSTEEM
• 10.25” DIGITAAL INSTRUMENTENPANEEL
• DRAADLOOS CONNECTEREN EN LADEN VAN SMARTPHONE
• 360° CAMERA

1,9  - 7,0 L /100 KM  •  44 - 160 G / KM CO2 (WLTP)

MAN011224675 Jeep locales NEW COMPASS EMEA FEB21 BEL NL 297x210 v4.indd   1MAN011224675 Jeep locales NEW COMPASS EMEA FEB21 BEL NL 297x210 v4.indd   1 19/04/21   12:0219/04/21   12:02

OPENDEUROPENDEUR
Zat 5 & Zon 6 juniZat 5 & Zon 6 juni

Wijnegem Krijgsbaan 3 
Tel. 03 286 80 20 (naast shopping center)

www.buga-auto.be

Geel Antwerpsesteenweg 84 
Tel. 014 57 55 00
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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 de oase in het midden van de 
schotel.

• Leg de stukken schors rond de 
oase.

• Steek de asparagus in de oase.
• Geef daarna de verschillende bloe-

men een plekje. Plaats ze kriskras 
door elkaar. 

• Klaar! 
 
Tip: Werk van beneden naar boven. 

BENODIGDHEDEN: 

• Schotel
• Oase
• Stukken schors
• Asparagus
• Pioenen
• Duizendschoon
• Albiflora
• Distel

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!  

PIOENEN MET DUIZENDSCHOON
BLOEMSTUK

WWW.CARPENTIER-ARENDONK.BE

De Valken 20 - 2370 Arendonk I 014 67 71 89
Di-vrij: 09u00 tot 12u00-13u00 tot 18u00  |  Zat: 09u00 tot 17u00

Zon: 10u00 tot 12u00  |  Maandag gesloten



20 appartementen in hartje Arendonk

* onder voorbehoud van vervulling toepassingsvoorwaarden

Reeds 60% verkocht
Aankoop mogelijk aan 6% BTW*

PROJECT VANMeer info: Wim Vermeulen - 0475 64 15 69
info@keukenlust.be | www.keukenlust.be

OPENDEURDAG
Maak nu je

afspraak via
keukenlust.be

BEZOEK DE NOG BESCHIKBARE
APPARTEMENTEN

zaterdag 19 juni 2021 |  10:00u - 16:00u

BDE Adv Onderox_FINAL.indd   1BDE Adv Onderox_FINAL.indd   1 12/05/2021   16:19:5912/05/2021   16:19:59
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Ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Toon en Stijn wisten al gauw dat ze in de 
voetsporen van hun ondernemende vader zou-
den treden. Gezien hun ervaring in garage- en 
industriepoorten was de keuze snel gemaakt. 
“We richten ons zowel op bedrijven als op par-
ticulieren”, vertelt Stijn. “En verder focussen we 
ons zowel op de Belgische als de Nederlandse 
markt. We werken bij voorkeur ‘onder de kerk-
toren’. Dat geeft ons het voordeel snel te kun-
nen schakelen in geval van storingen of aanrij-
schades. Voor de grotere industriële projecten 
durven we al eens verder uit te wijken.”
Met een ruim aanbod aan kleuren en varianten 
staat de keuze van de klant altijd centraal bij 
van Roij Deuren. Zo bieden ze steeds het no-
dige maatwerk aan, afhankelijk van de situatie 
en de beschikbare ruimte. “We gaan steeds, 
samen met de klant, op zoek naar de meest 
geschikte oplossing”, gaat Stijn verder. “Hier-
voor werken we samen met de beste merken 
zoals Hörmann, Alpha en Novoferm. Maar we 
kunnen alle onderdelen voorzien van andere 
merken. Zo kan iedereen bij ons terecht voor 
elke interventie of reparatie.”

PRIJS-KWALITEITGARANTIE
Van Roij Deuren neemt de volledige verant-
woordelijkheid van A tot Z in handen. “We doen 
alles zelf”, vertelt Toon. “Van het maken van 
een afspraak, het opmeten van de poorten, de 
plaatsing, tot de facturatie en de na-service. De 
klant heeft steeds dezelfde contactpersoon. Zo 
kunnen we fouten vermijden. Daarnaast houden 
we op deze manier de kosten laag en kunnen 

we de meest concurrentiële prijs aanbieden. En 
dat is dan weer goed voor de klant.” Ook het 
onderhoud en de na-service is een extra reden 
om te kiezen voor van Roij Deuren. “We kun-
nen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk 
het onderhoud is voor industriële poorten. Het 
is niet alleen wettelijk verplicht om ze jaarlijks te 
laten controleren maar ook de levensduur wordt 
aanzienlijk verlengd. Verder bespaar je op deze 
manier energiekosten en vooral, je voorkomt de 
nodige ongemakken die een mogelijk defect of 
storing met zich meebrengt. Zo ben je ook ze-
ker dat het gebouw steeds prima kan afgesloten 
worden”, besluit Toon.
Mocht er ondanks alle voorzorgen toch een 

storing optreden, ook dan staat van Roij Deu-
ren voor je paraat. Zelfs op elk uur van de dag, 
en elke dag van het jaar. Daarnaast kan je bij 
hen terecht voor de reparatie van elk type poort 
en eender welk merk. “Onze servicewagen is 
erg ruim uitgerust met alle mogelijke onderde-
len. Zo kunnen we vrijwel zeker elk probleem 
meteen ter plaatse oplossen en nemen we op 
die manier alvast de grootste hinder weg”, al-
dus Stijn.

RENOVATIE EN 
NIEUWBOUW
Van Roij Deuren heeft een ruime keuze aan 

VAN ROIJ DEUREN
DE BESTE OPLOSSING VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
Arendonk/Reu sel  – Ruim een jaar geleden sloegen de gebroeders Toon en Sti jn van Roij  uit  Arendonk de handen in elkaar om van Roij 
D euren V OF op te richten .  Een jong en dy nami sch bedrij f  dat zich met garage-  en indu striepoorten zowel  op de particuliere markt 
al s  bedrijven richt.  Beide broers hebben binnen de sector al  de nodige er varing opgebouwd . En door alles  van A tot  Z z elf  in handen 
te nemen ,  i s  de beste pri js  gegarandeerd . 

PUBLIREPORTAGE



poorten, zowel voor particulieren als bedrijven, 
zowel voor nieuwbouw als renovatie. Zo kan 
de klant kiezen uit sectionale poorten, kan-
telpoorten, rolpoorten, zijdelingse poorten of 
openslaande deuren. Allemaal afhankelijk van 
de voorkeur en de beschikbare ruimte. Voor 
bedrijven is er nog een extra keuze aan snel-
looppoorten, rolhekken, dockequipment en 
strokengordijnen. 

Alle poorten van van Roij Deuren voldoen aan de 
strengste Europese kwaliteitsnormen. Er is keuze 
uit alle mogelijke RAL-kleuren en bovendien kun-
nen sommige poorten bekleed worden met hout 
of aluminium voor een mooi esthetisch geheel.

Wie graag eens alle mogelijkheden bekijkt die 
van Roij Deuren aanbiedt, is altijd welkom op 
de website of neem contact op via telefoon en/
of mail voor een vrijblijvende offerte. De firma is 
ook aanwezig op Facebook en Instagram.

Arendonk/België: Tel. +32 (0)474 43 50 34
Reusel/Nederland: Tel. +31 (0)683 98 20 04
info@vanroijdeuren.com
www.vanroijdeuren.com

@VanRoijdeuren
vanroijdeuren

Open op afspraak

“DOOR ONZE SNELLE EN 
UITSTEKENDE SERVICE 

NA VERKOOP KUNNEN WE 
MOGELIJKE HINDER TOT EEN 

MINIMUM BEPERKEN.”

PUBLIREPORTAGE
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Hoe komt een voetballende politieagent op de 
fiets terecht?
Richard Luyts: “Ik werkte toen in Merksem en ik 
had nog wat tijd over, dus kocht ik een koersfiets. 
Ik reed daar heel graag mee. En de files werden 
altijd maar langer dus besloot ik al snel om met de 
fiets te gaan werken. Ik vertrok dan rond 5 uur om 
om 7 uur daar te zijn.” 

Je kwam ook bij WTC De Spinters in Ten Aard 
terecht. Hoe ging dat?
“Ik kwam onderweg eens een andere wieler-
toerist tegen die een truitje droeg met ‘Electro 
Smets’ erop. Die reed zowat mijn tempo. (lacht) Ik 
zei dat tegen mijn vrouw en zij kende iemand die 
daar in de winkel werkte. En zo kwam ik al snel bij 
De Sprinters terecht. Die sponsoring is trouwens 
nog altijd niet veranderd.” (glimlacht)

Hoe verliep de coronaperiode voor het samen 
rijden in clubverband? 
“Dat was niet altijd gemakkelijk. Het sociale van sa-
men rijden en dan iets kunnen drinken op een ter-
ras hebben we lang moeten missen. We zijn vaak 
met vier gaan rijden. Met meer mocht niet. Vroeger 
was het ook makkelijker om ergens naartoe te rijden 
waar iets te zien was. Dan las ik in de krant dat er 
ergens heel veel huizen waren versierd voor het WK 
met de Rode Duivels en reed ik daar langs om eens 
te gaan kijken. Het laatste jaar was er natuurlijk wei-
nig te doen. Ik heb trouwens intussen een busje ge-
kocht. Als corona een keer moest verdwijnen, ga ik 
dat af en toe beginnen gebruiken. Dan kan ik de fiets 
opladen en ergens anders een tocht gaan maken.”

Jij ziet nu wel heel vaak dezelfde wegen, 
neem ik aan?

“Dat valt nog wel mee. De eerste twintig kilome-
ter rond mijn huis, die ken ik inderdaad wel van-
buiten. En Scherpenheuvel en De Achelse Kluis, 
die liggen wel eens vaker op mijn weg. Maar als 
je zo ver rijdt als ik, zo’n 120 kilometer per dag, 
dan is er nog wel variatie mogelijk. Ik probeer 
altijd andere wegen te nemen of een tocht die 
ik leuk vond eens in tegengestelde richting te 
rijden. Het voorbije jaar mochten we niet altijd 
de grens over. In Postel ben ik wel eens tegen-
gehouden omdat ze dachten dat ik Nederland 
in wou. Dan moest ik uitleggen dat ik nog net 
binnen de grens zou blijven. Ik rij wel graag in 
Nederland hoor, daar zijn de fietspaden iets be-
ter. Als alles overgewaaid is, ga ik dat zeker terug 
vaker doen.”

Hoe geraakt een mens op een jaar tijd aan 
meer dan 34.000 kilometers op de fiets?
“Door er een gewoonte van te maken om elke 
dag te rijden. Net zoals ik vroeger elke dag ging 
werken. Ik ben gepensioneerd, ik heb tijd. En mijn 
vrouw kan daar redelijk goed tegen. (lacht) Je 
hebt er vast ook die zeggen: ik rij mee of jij moet 
thuisblijven! Dan heb ik geluk thuis. Ach, ik rij veel 
met de fiets, maar ik ben meestal maar een uur 
of vijf weg. Vroeger, toen ik ging werken, was ik 
veel langer van huis. Het is niet zo dat ik geen vrije 
tijd meer over heb. Ik ben vorig jaar eigenlijk heel 
stevig begonnen om in vorm te zijn voor enkele 
buitenlandse fietstripjes die gepland stonden met 
Govaka&Pasar, waar ik af en toe mee meega. 
En ik had te laat door dat ik aan de 35.000 kon 
geraken. (lacht) Tussen kerst en nieuwjaar heb ik 
nog een tandje bijgestoken maar uiteindelijk ben 
ik gestrand net boven de 34.000 kilometer. Ook 
niet slecht, toch?”

Zeker niet slecht! Geniet je dan voldoende 
van de omgeving? Of probeer je zo snel mo-
gelijk die kilometerteller te zien oplopen?
“Pure snelheid zegt me niks. Ik heb nooit wedstrij-
den gereden, ook niet voor wielertoeristen. Ik vind 
de afwisseling tussen fietsreizen, rijden met de 
club en zelf op pad gaan ideaal. Ik rij gemiddeld 
27 kilometer per uur. Ik beul me dus zeker niet 
af. Sinds 2011 heb ik 252.400 kilometer gereden. 
Daar heb ik 7.264 uur voor nodig gehad. Ik schrijf 
dat af van mijn gps.” (lacht)

Hoe vaak stop je onderweg?
“Zelden of nooit. Met de club soms, maar als ik al-
leen weg ben, bijna nooit. Ik stop ook niet om te 
eten, want dat doe ik nooit onderweg. Soms neem 
ik een droge wafel mee. Maar meestal heb ik niks 
op zak. Alleen het water in mijn bidon. En die is nooit 
helemaal leeg als ik weer thuis ben. Ik zou dat mis-
schien wat meer moeten doen, onderweg drinken. 
Maar op de fiets ben ik daar niet mee bezig.” 

Ga je echt élke dag de baan op? Door weer 
en wind?
“Ik probeer één keer per week thuis te blijven. Dan 
werk ik wat in de tuin of doe ik wat klusjes die nog 
moeten gebeuren. Als het écht te hard regent, blijf 
ik ook thuis. Dat het koud is, maakt mij minder uit, 
maar nat is vervelend. Het is anders als je bijvoor-
beeld met een groep in het buitenland bent. Dan 
moet je verder, door weer en wind. Onlangs kwam 
ik in Nijlen terecht en toen begon het me daar te 
sneeuwen, niet normaal! Ik heb drie kwartier in een 
bushokje moeten schuilen. Toen was de regen wél 
mijn redding zodat de sneeuw weer verdween.”

Hoe bepaal je waar je naartoe gaat?
“Ik maak zelf ritten op een gps. Of ik zie iemand 
op Strava een tocht rijden en neem die rit over. Ik 
weet wel graag waar ik naartoe rijd, helemaal wil-
lekeurig, dat doe ik niet. Ik probeer altijd eerst de 
wind op kop te hebben, dan gaat het makkelijker 
als ik weer naar huis rijd.” (lacht)

Droom je nog van grote cols en straffe be-
klimmingen?
(resoluut) “Nee, helemaal niet! Ik rij niet graag ber-
gop. (lacht) En ik durf niet bergaf. (lacht nog iets 
harder) Ik heb dat wel eens gedaan hoor. Maar 
ik droom er zeker niet van. Ik zit hier goed in de 
vlakke Kempen.”

En dit jaar? Je record proberen te verbreken? 
“Nee, dat gaat er niet inzitten. Ik zit achter op mijn 
schema van vorig jaar. Het is toen ook mooier 
weer geweest. Dus een nieuw record is zeker 
geen doel dit jaar.”

Tekst: Bert Huysmans

WIELERLIEFHEBBER RICHARD LUYTS
34.000 KILOMETER OP DE FIETS, OP ÉÉN JAAR TIJD
R ETIE/GEEL — Richard Luy ts (69) i s  een gepen sioneerd politieagent die v roeger ook al s  voetballer  en voetbaltrainer actief  wa s in on z e 
regio.  Toch ontdekte hij  al s  dertiger een compleet  nieuwe liefde:  de f iets .  Een liefde die nooit  meer zou roesten .  Vorig jaar maalde hij  zo 
maar liefst  34.041 kilometer af  op zi jn koersf iets .  Wij  gingen bij  hem langs op zoek naar het  ultieme geheim van zi jn dageli jk se f ietstochten . 

“IK HEB GELUK THUIS, MIJN 
VROUW KAN ER REDELIJK 

GOED TEGEN DAT IK 
SOMS WEG BEN.” 

FIETSEN



LAATSTE 
WEKEN UITVERKOOP
TOT VRIJDAG 18 JUNI
(UITVERKOOP WEGENS PENSIOEN VANAF 9 JUNI 2020)

˚ 65% korting op beha’s met en zonder beugel
˚ 75% korting op sportbeha’s en borstvoedingsbeha’s
˚ 75% korting op body’s met en zonder beugel
˚ 75% op onderjurkjes en rokjes
˚ 65% korting op de badmode van 2020
˚ badmode van 2019 nu vanaf €15 
˚ 75% korting op alles slipjes, vanaf 5 stuks 80% korting
 
Weet u graag of uw maat er nog is? 
Bel of mail hiervoor en maak tevens uw afspraak: 
014 882824, 0473 242151 of info@marie-therese.be 
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GESLOTEN OP ZATERDAG / ZONDAG / MAANDAG

BORSTEN ZIJN ONZE BUSINESS LINGERIE-STYLISTE

6% btw mogelijk

Meer
Melkerij de Toekomst

app vanaf 180.864 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Vorselaar
Proostlaan

woningen vanaf 290.669 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Mol
Park de Broqueville
app vanaf 192.530 €

Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

NIEUW

Oud-Turnhout
Gommers

woningen vanaf 258.338 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Beerse
Godin

woningen vanaf 276 544 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

NIEUW

Hoogstraten
Lindendreef

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

NIEUW

Oud-Turnhout
Klokhuizen

woningen vanaf 268 337 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Mol
Park de Broqueville

woningen vanaf 251.849 €
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
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Belpop Bonanza is ondertussen uitgegroeid 
tot een muzikaal merk. Jan Delvaux en Jimmy 
Dewit, alias dj Bobby Ewing van Discobar Ga-
laxie, maken radiobijdrages, televisieprogram-
ma’s en theatershows rond Belgische muziek. 
“Dat is eigenlijk tien jaar geleden toevallig be-
gonnen”, vertelt Delvaux. “Ik werkte voor Studio 
Brussel en maakte interviews van een uur met 
Belgische artiesten. Die vormden natuurlijk een 
goudmijn aan verhalen, waaruit boeken en the-
atershows ontstonden.” 

Hoe is Belpop Bonanza dan in de Kempen 
beland? 
Jan Delvaux: “We vroegen ons af of het ook 
mogelijk was om een voorstelling over een stad 
of een regio te maken. Dat idee hebben we ge-
test in onze thuisstad Leuven. De betrokkenheid 
van het publiek bleek groot, de mensen reageren 
op verhalen of herkennen streekgenoten. Daar-
na hebben we er nog enkele gedaan. In Gent 
kwam er achteraf een man van 75 jaar naar ons 
toe, huilend. Hij was de plaatselijke stergitarist 
die ooit een prachtig plaatje had gemaakt en nu 
helemaal onverwacht van ons terug een podium 
had gekregen. In Halle bedankte de zoon van 
Paul Severs ons omdat we het publiek herinner-
den aan diens begindagen, toen hij nog rock ’n 
roll maakte. Muziek is een soort moderne heem-
kunde, zoals wielrennen, perfect om het verhaal 
van een stad of regio te vertellen.”

Hoe goed was je hiervoor vertrouwd met 
de Kempense muziekscene? 
“Niet heel erg goed. Het is een beetje hautain om 
als buitenstaanders de dertig mooiste muzikale 
momenten uit een regio te kiezen en die dan ook 
nog eens aan de mensen daar te gaan vertellen, 
alsof je een thesis schrijft over Bulgarije en die 
daar gaat verdedigen. Maar we hebben die mis-
sionarisdrang en een frisse blik. Het voelt telkens 
opnieuw alsof we in een stad of een regio belan-
den en daar mogen beginnen te graven.”

Hoe lang heb je aan dit boek gewerkt? 
“Een paar maanden, maar de verhalen waren na-
tuurlijk al jaren aan het gisten. Dit is niet het ultieme 
boek over de Kempense muziek of de complete 
encyclopedie van A tot Z. Als we het betaalbaar 
wilden houden, konden we er niet alles in wur-
men. Beschouw het liever als een soort program-
maboek bij onze voorstelling. We hebben dertig 
mooie momenten gekozen en die op een tijdlijn 
gezet, van Bobbejaan Schoepen in de jaren vijftig 
tot Tijs Vanneste ofwel Van Echelpoel vandaag. Als 
je aan de toog een straf muziekverhaal bovenhaalt, 
speelt zich dat meestal in je eigen generatie af. Wij 
hebben er nu uit verschillende decennia samenge-
bracht. Zo is het een allegaartje geworden maar je 
ontdekt er ook amusante rode draden in.”

Zoals? 
“Van Kempenaars wordt wel eens gezegd dat 

hun motto ‘doe maar normaal, dat is al zot ge-
noeg’ is. Dat klopt wel maar tegelijk zijn er wei-
nig regio’s waar je zoveel ambitie en werkkracht 
vindt. Het schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk 
Bobbejaan Schoepen. Hij had het waanzinnige 
idee om een pretpark en theaterzaal te openen 
in the middle of nowhere, nog voor de autosnel-
weg was aangelegd. Maar hij dacht: de wereld 
zal wel komen kijken. Maurice Engelen was een 
laatbloeier maar wel de eerste Belg die Werchter 
mocht afsluiten. Recenter bracht de brassband 
van Tielen met trompettist Jo Hermans char-
mezanger Willy Sommers naar het podium van 
muziekfestival Pukkelpop. Typisch Kempens: be-
scheiden maar ambitieus.”

In het boek gaat het niet alleen over mu-
zikanten. 
“Er zijn ook unieke festival in de Kempen, zo-
als Reggae Geel en de Antilliaanse Feesten. En 
dan heb je nog zaal Lux in Herenthout. Herman 
Schuermans wou zijn artiesten ook program-
meren in zalen buiten de grote steden. Begin ja-
ren tachtig hebben U2, Dire Straits en Madness 
in de Lux gespeeld. Daar zou ik graag eens een 
documentaire over maken.”

Het cliché van de stille Kempen mag zoet-
jesaan overboord? 
“Natuurlijk zijn de Kempen niet stil, dat weet 
elke bezoeker van Graspop. Of luister eens 
naar Agathocles, het luidste dat Geel ooit ge-
produceerd heeft. Die mannen hebben meer 
dan zeshonderd platen gemaakt. Met eentje 
zijn ze zelfs op de BBC geraakt. Instrumenten 
ingepakt, met het busje naar Londen gereden, 
sessie opgenomen en terug naar de Kempen.”

Wat vond je het mooiste verhaal? 
“De zusjes Maria en Tiny Hendrickx uit Balen. 
Ze traden begin jaren zestig op en begeleidden 
zichzelf met een elektrische gitaar waar Daan 
Stuyven nog altijd jaloers op is. Ik noem ze de 
eerste rockchicks van België. Ze werden gespot 
door de manager van Rocco Granata en namen 
een mooi plaatje op. Maar hun echtgenoten wa-
ren onderwijzers, die kregen op school niet uitge-
legd wat hun echtgenotes in het weekend deden. 
Daarom zijn ze er mee gestopt. De zoon van één 
van hen, Raf, is zelf pas heel laat achter hun ver-
haal gekomen. Hij mocht geen elektrische gitaar 
spelen omdat die te veel lawaai maakten. Zo is hij 
als Lazy Horse uitgegroeid tot een van de beste 
akoestische gitaristen van Vlaanderen. Hij speelt 
onder meer in de band van Flip Kowlier.”

Je hebt ook enkele gesprekken met tel-
kens twee Kempense muzikanten achter 
de rug, hoe gingen die? 

JAN DELVAUX 
VERZAMELT DERTIG MOOIE MUZIKALE KEMPENSE MOMENTEN 
KE MPEN — Belpopkenner Jan D elvau x (58) dook samen met zi jn compagnon Jimmy D ew it  in het  Kempen se mu ziekverleden .  Van de 
eerste Belgi sche rockchick s over garagepunkers en fanfares tot  het  luid ste dat G eel  ooit  produceerde,  en bundelde alles  in een boek. 
G enoeg stof  z el fs  voor een qui z,  drie theater voorstel l ingen en een inter v iew natuurli jk.

“MUZIEK IS MODERNE 
HEEMKUNDE. PERFECT OM 

HET VERHAAL VAN EEN 
REGIO TE VERTELLEN.”

MUZIEK
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“We hebben mensen bij elkaar gezet die je nor-
maal niet samen zou verwachten. Dat leverde 
ongelooflijk warme, fijne ontmoetingen op. Bar-
bara Dex en Kate Ryan bijvoorbeeld waren ooit 
rivalen tijdens hun deelnames aan Eurosong maar 
waren daar nog nooit over geïnterviewd. Thibault 
Christiaensen van Equal Idiots werd terug 12 jaar 
toen Dirk Peeters van Funeral Dress vertelde over 
alle plaatsen waar hij ooit gespeeld heeft, daar 
kan Thibault voorlopig alleen maar van dromen. 
En dan hadden we nog ouderdomsdeken Marc 
Dex en nieuwkomer Tijs Vanneste. Will Tura heeft 
me vertelde dat in zijn begindagen Marc Dex zijn 
enige grote concurrent was. Will heeft ooit ergens 
in de Kempen gespeeld voor vijf man en een paar-
denkop. Voor Marc stond de zaal wel plots stamp-
vol. Dat stak zoveel jaar later nog altijd een beetje.”

Wat mogen we van de theatershow verwachten? 

“We gaan een zestal verhalen uit het boek nog ver-
der uitdiepen, onder meer met beeldmateriaal uit het 
archief van de VRT. Voor ons, en hopelijk het publiek, 
voelt het dan even alsof we zelf bij die momenten 
bij zijn. Zo’n show is gigantisch veel werk. Je moet 
nog negentig minuten vullen met verhaal, beeld en 
geluid. Volgend jaar hebben we zo zeventien unieke 
projecten op de planning staan. Dat betekent om de 
twee weken een première. Ik geloof dat ik nog tot 
mijn 80 vasthang aan dit concept.” (lacht) 

Tekst: Wouter Adriaensen
Foto’s: © Francis Vanhee en KREW

Foto 1: Jan Delvaux (rechts) samen met compagnon Jim-

my Dewit (links).

Foto 2: Onder meer Marc Dex en Tijs Vanneste passeren 

de revue.

Foto 3: Een beeld van tijdens de voorstelling.

MUZIEK

MEER INFO:
Het boek ‘Van Bobbejaan Schoepen tot Van 
Echelpoel’ is voor 23 euro te koop in de Kem-
pense boekenwinkels en gemeentelijke vrije-
tijdsdiensten en via www.belpopkempen.
be. De Belpop Bonanza Kempen quiz staat 
gepland voor woensdag 25 augustus op het 
festivalterrein van Gladiolen in Olen, tickets 
via www.dewerft.be. De theatershow houdt 
halt op woensdag 6 oktober in ’t Schaliken in 
Herentals, vrijdag 15 oktober in de Warande 
in Turnhout en zaterdag 16 oktober in ’t Ge-
touw in Mol, tickets via de cultuurhuizen. 
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In die vele jaren dat Marjo in het Midden-Oos-
ten leefde en werkte, maakte ze zich de Ara-
bische keuken helemaal eigen. Vooral het 
rijke arsenaal aan kruiden inspireerde haar 
intens. Al gauw combineerde ze dit met de 
allerbeste Zuid-Amerikaanse cacao en had ze 
als eerste ooit een chocoladefabriek op het 
koninklijke eiland. Dit tot grote vreugde van de 
sjeiks en de koninklijke familie van Bahrein die 
deze topproducten enorm wisten te appreci-
eren. “Een product van deze kwaliteit begint 
uiteraard met de beste natuurlijke ingrediën-
ten”, begint Marjo aan haar verhaal. “Maar we 
doen dit ook volledig ambachtelijk. Dit is erg 
arbeidsintensief maar zo beheren we het vol-
ledige proces van A tot Z en kunnen we deze 
kwaliteit garanderen.”

VOOR ELKE GELEGENHEID
De bonbons en pralines van De Chocolage 
smaken bijzonder zuiver en eerlijk. Ze zijn 
ook puurder van smaak. “We gebruiken vele 
soorten Arabische kruiden en smaken zoals 
mango, citroen, zwarte peper, dadel, chi-
li, pistache, koffie en nog vele anderen. We 
gebruiken geen aroma’s en minder vet en 
leggen de nadruk op natuurlijke ingrediënten. 
Hierdoor zijn de producten minder zoet. En-
kel op deze manier komen de echte smaken 
naar boven”, vertelt Marjo. 
Bovendien kan je bij elke gelegenheid van 
de producten van De Chocolage genieten. 
“Onze pralines zijn heerlijk bij een tasje koffie 
of thee. Het kan uiteraard ook als tussen-
doortje maar evengoed kunnen de echte 
Bourgondiërs onze chocolade combineren 
na het diner met bier en wijn. Misschien 
minder bekend maar sowieso een echte 
aanrader. Ons ‘Moors Borreldoosje’ bij-
voorbeeld is een typisch proefassortiment 

chocolade schelletjes met kruiden waarbij je 
ook alle nodige info krijgt om deze met het 
juiste biertje of wijntje te combineren”, be-
sluit Marjo.

CHOCOLADEWINKEL
Na haar avontuur in Bahrein kwam Marjo, 
met al haar kennis en ervaring, terug naar 
Nederland. Ondertussen besloot doch-
ter Najah haar diplomatieke carrière op te 
geven om mee in de zaak te stappen en 
openden ze in 2018 in Bladel een chocola-
dewinkel. Ze hebben een fantastisch mooie 
zaak, volledig in Arabische stijl. En boven-
dien vlakbij de Markt en het gemeentehuis 
van Bladel.
Elke fijnproever vindt hier ongetwijfeld zijn ga-
ding, de keuze is eindeloos. Het assortiment 
bevat bovendien tal van geschenkdozen om 
vrienden, familie en collega’s aangenaam 
te verrassen. Spring zeker eens binnen. En 
neem in afwachting een kijkje op de website. 
Daar vind je alle specialiteiten van Marjo en 
Najah terug en kan je uiteraard online reser-
veren. Laat je alvast verrassen door de unie-
ke smaaksensatie van De Chocolage.

Van Dissellaan 6
5531 BR Bladel
Tel. +31 (0)614 90 96 16
info@dechocolage.com
www.dechocolage.com

De Chocolage
dechocolage

Open: 
Di to za: 10 tot 17 uur
Zo en ma gesloten

DE CHOCOLAGE 
PRALINES MET EEN MYSTIEKE MOORSE SFEER 
Bladel  – Het verhaal van Mar jo Stal s  en D e Chocolage leest  al s  een sprookje uit  dui z end-en-één-nacht.  Mar jo werkte meer dan 35 
jaar in Bahrein ,  waar z e chocolade produceerde voor de sjeik s en andere vooraan staanden uit  de regio.  O ok Gulf  Air  deed jarenlang 
beroep op de kun sten van de Nederland se.  Chocolade op ba si s  van Moorse ingrediënten ,  dat i s  de specialiteit  van D e Chocolage.  Een 
ambachteli jke heerli jkheid met een bli jvende indruk.  Noem het geru st  een smaak sen satie.

“ONZE PRODUCTEN GAAN 
UITERAARD PRIMA SAMEN 

MET KOFFIE EN THEE. MAAR 
DE ECHTE BOURGONDIËR 

COMBINEERT MET 
BIER OF WIJN.”

PUBLIREPORTAGE



Ontdek geluk in elke nerf wanneer je bouwt met 
Ecohuis. We zetten samen met jou de eerste stappen 
op weg naar je droomwoning, en begeleiden je 
doorheen het hele traject. Houtskeletbouw is een 
duurzaam en effi  ciënt proces, waarbij we ieder aspect 
van je huis kunnen afstemmen op jouw wensen. 
Breng je huis tot leven!

NATUURLIJK
BETER WONEN

Oud-Strijderslaan 207

2200 Herentals

info@ecohuis.be

014 47 03 03 WWW.ECOHUIS.BE

Bezoek onze 
website voor meer 
informatie: 
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Glenn mocht al enkele keren met zijn vierspan 
en koetsen naar de tuinen van Windsor Castle 
afreizen. In het wedstrijdcircuit staat hij derde 
op de Europese ranglijst, op wereldniveau be-
kleedt hij de negende plaats. Hij behoort dus tot 
de absolute top in de paardenmensport. Glenn: 
“Vreemd genoeg is niet Engeland het mekka 
van het paardenmennen maar wel Nederland. 
Zij hebben de beste paarden en organiseren 
de meeste wedstrijden. Ook dé topwedstrijd 
is niet in Windsor Castle maar in Aken. Alleen 
de 25 beste menners ter wereld mogen mee-
doen. Ik heb die eer al meerdere keren gehad. 
België hinkt nog achterop, al zie ik stilaan ver-
betering. Veel hangt af van media-aandacht en 
het vinden van sponsors om zo’n wedstrijd te 
organiseren. Waarmee ik niet wil zeggen dat 
de sport duur of elitair moet zijn. Ik doe dit met 
mijn familie. Als we een schatrijke Amerikaan 
kunnen kloppen die per paard twee perso-
neelsleden mee heeft, dan zijn we de koning 
te rijk.”

Hoe ben je in deze sport terechtgekomen?  
Glenn Geerts: “Het zit in de familie. Mijn groot-
vader had een transportbedrijf en met paarden 
werken was zijn hobby. Hij heeft de stal die nu 
‘Stal Glenn Geerts’ is, gebouwd. Op wedstrij-
den gingen mijn ouders met hem mee want je 
kan deze sport niet in je eentje doen. Ik kreeg 
de microbe dus van geen vreemden. Toen ik 
zes was, had ik al mijn eerste pony’s met een 
koetsje erachter. Op woensdagmiddag ging ik 
niet voetballen met mijn schoolkameraadjes 
maar dook ik in de stal om de vier grote paar-
den van mijn grootvader in te spannen. Tegen 

dat hij van het middageten kwam, stonden ze 
klaar om te vertrekken.”

In de stal staan meer dan vier paarden en 
een koets. Welke activiteiten heb je nog 
ontplooid?
“Ik train vooral koetspaarden. We hebben bij-
voorbeeld een klant uit Amerika die op ons 
continent aan wedstrijden deelneemt en zijn 
paarden hier stalt. Ik zorg er met training en 
verzorging voor dat ze in topvorm zijn. Wie de 
paardenmensport eens wil uitproberen maar 
niet onmiddellijk de grote investering wil doen, 
kan rijles volgen om te ontdekken of de sport 
hem ligt. Daarnaast zijn we ook een paarden-
pension. Paardenliefhebbers die thuis geen 
ruimte hebben, huren hier een box en verzor-
ging.”

Hoe ziet zo’n paardenmenwedstrijd eruit? 
“Een wedstrijd heeft drie disciplines. In de 
dressuur beoordeelt de jury de kwaliteit van 
de paarden, de samenhorigheid van het span, 
of het rijtuig past bij de outfit van de menner 
en de grooms en uiteraard ook hoe rijvaardig 
het geheel is. Worden de figuren juist uitge-
voerd, gehoorzamen de paarden, is hun stap 
correct… De tweede dag volgt de marathon. 
Dat is crosscountry met acht hindernissen 
die gaan van water en bruggen tot bergen en 
bomen. Het zijn soms echte doolhoven en op 
elke wedstrijd is dat anders. De derde dag 
komt de vaardigheidsproef. Na twee intense 
dagen beoordeelt een jury hoe fit de paarden 
nog zijn. We moeten dan een parcours rijden 
tussen kegels waarop balletjes liggen. Rij je er 

een balletje af of haal je de toegestane tijd niet, 
dan heb je strafpunten.”

Dat lijkt een hele boterham – of zak haver zo 
u wil. Hoe zie je dat je paarden in topvorm 
zijn?
“Allereerst is er op de eerste dag een keuring 
door een dierenarts. Die beoordeelt of het 
paard fit genoeg is. Keurt hij één van je paar-
den af en je hebt geen reservepaard mee, dan 
kan je met alles weer huiswaarts keren. Zelf zie 
ik al aan de blik in hun ogen of ze superbenen 
hebben. Het is een aanvoelen dat met de ja-
ren groeit. Je steekt veel tijd in hun verzorging 
en training en dat schept een band. Met een 
vierspan moet ik de paarden ook laten samen-
werken. Als er één paard moeilijk doet, werkt 
dat aanstekelijk.”

Kan je een paard alles aanleren?
“Een paard is niet dom, hij weet na veel training 
welke plek hij in het span heeft. Is het paard 
van karakter een leider, dan zal hij vooraan 
staan. Een sterk paard komt achteraan want 
daar moet het meeste werk geleverd worden 
om de koets te trekken. De grote truc voor een 
menner is dat je het span zo ver krijgt dat ze 
voor jou willen werken. Als je hun vertrouwen 
hebt, gaan ze voor je door het vuur.”

Heb je er al ernstige ongevallen mee gehad?
“Hout vasthouden! Op training kiepte de koets 
al wel eens om en ik kan niet op twee han-
den tellen hoe vaak ik al in de beek ben beland 
met het beleren van groene paarden. Tijdens 
een wedstrijd is het ons nog maar één keer 

GLENN GEERTS
WERELDTOP IN EEN SPORT MET KONINKLIJKE ALLURES
O OSTMALLE — Van je  hobby je  beroep kunnen maken ,  het  bli j f t  tot  de verbeelding spreken .  Glenn G eerts  (32) ruilde vier jaar gele-
den zi jn v rachtwagen in voor fulltime mennen .  Een sport  die voor jan-met-de-pet  onbereikbaar l i jkt  maar dat beeld klopt niet .  Glenn : 
“ In on s land komt on z e sport  nog te  weinig in de belangstel ling.  Met het  overli jden van de Brit se D uke of  Edingburgh ,  prin sgemaal van 
koningin Eli sabeth ,  die een fer vent paardenmenner wa s,  w i st  iedereen weer wat de Royal  Wind sor Horse Show wa s.

SPORT
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overkomen. In de marathon nam ik met een 
nieuwe koets een bocht iets te ver en raakte 
een paal. Mijn grooms en ikzelf rolden in het 
gras en het vierspan ging er alleen vandoor. 
Gelukkig liepen ze zich verderop vast in een 
bos zodat we ze nog konden vangen. Het had 
anders kunnen aflopen.”

Je nam ook al enkele keren deel aan de Ro-
yal Windsor wedstrijd. Hoe belangrijk was 
prins Philip voor de paardenmensport?
“Heel belangrijk, hij heeft deze mooie sport 
echt op de wereldkaart gezet en meege-
schreven aan de reglementering die vandaag 
nog altijd geldt. Natuurlijk is een wedstrijd op 
Windsor nog strikter, je loopt tenslotte door de 
tuinen van de koningin. Vooraf krijgen we een 
lange lijst met wat mag en vooral wat niét mag. 
Als we in contact komen met de royals, mo-
gen we zelf geen vragen stellen of als eerste 
een hand geven. Maar verder was Prins Philip 
heel gemoedelijk en kwam hij bij alle deelne-
mende landen wel een praatje maken. Hij zal 
in Windsor zeker gemist worden. Toen ik de 

vaardigheidsproef gewonnen had, heb ik ook 
koningin Elisabeth persoonlijk ontmoet want 
zij reikt de prijzen uit. Afhankelijk hoe ze zich 
die dag voelt, komt ze uit haar royal box. Ik 
had geluk, ze vroeg zelfs met welke paarden ik 
werkte, van welk land ik was en of ik volgend 
jaar terugkwam. Waarop ik uiteraard ‘ja’ heb 
geantwoord.”

Je zei het al, voor jou is de paardenmen-
sport een familiegebeuren. Wat zijn hun 
taken in het team?
“Mijn echtgenote Charlotte en mijn zus Gitte 
zijn de grooms. Zij zitten mooi uitgedost ach-
teraan op de koets tijdens de dressuur en 
vaardigheid. Voor de marathon is samen met 
mijn zus onze vriend Rodrigo mee, een stevi-
ge man die bij het zwaardere werk de koets 
in bedwang kan houden. Ook mijn ouders zijn 
altijd van de partij. Zij brengen de paarden vei-
lig naar de wedstrijd, verzorgen ze en houden 
de koetsen en getuigen proper. We zijn gemid-
deld voor vijf dagen weg. Dan heb je ook een 
moeder nodig die voor de hele bende kookt.”

Kan je met de paardenmensport en het 
prijzengeld de kost verdienen?
“Neen, dat is te hoog gegrepen. We hebben 
een buitenseizoen en een indoorseizoen. Al-
leen in het indoorseizoen is het prijzengeld op 
een redelijk niveau. Maar je mag daar enkel 
aan deelnemen als je in het buitenseizoen bij 
de tien beste ter wereld bent geëindigd. Met 
wat je dan verdient, kan je hooguit het trans-
port en inschrijvingsgeld betalen.”

Is dat de reden waarom de sport in ons 
land zo weinig gekend is?

“Dat speelt zeker mee, het is niet echt een 
goedkope hobby. Bovendien leeft de idee 
dat deze sport wat oubollig is. Maar ze wordt 
steeds moderner. We zien stilaan de interes-
se van jonge menners maar ze hebben bijna 
geen kansen om hun talent te tonen omdat er 
in ons land te weinig wedstrijden zijn. Dat heeft 
opnieuw veel te maken met media-aandacht 
en sponsoring en dat is een vicieuze cirkel.  
Maar neem het van mij aan: als je graag met 
paarden werkt, is dit een fantastische sport.”

Tekst: Suzanne Antonis
Foto’s: Suzanne Antonis en stal Glenn Geerts

Foto 1: Charlotte en Glenn, samen met Bali, één van de 

vier paarden die op wedstrijden voor het team door het 

vuur gaat.

Foto 2: Glenn en de grooms in actie tijdens de marathon 

op Windsor Castle.

SPORT

MEER INFO:
www.glenngeerts.be

“ALS WE EEN SCHATRIJKE 
AMERIKAAN KUNNEN 

KLOPPEN DIE PER PAARD 
TWEE PERSONEELSLEDEN 

MEE HEEFT, DAN ZIJN WE DE 
KONING TE RIJK.” 2

Turnhoutsebaan 36A, Kasterlee · www.lingeriekennis.be
LIKE US ON

Stralen
in elke outfit
deze zomer?

ELKE 2DE ZONDAG VAN DE MAAND OPEN VAN 10U TOT 13U

KORTINGVOUCHER van 10€
Te downloaden op www.primadonna.com 
PROFITEER HIERVAN IN ONZE WINKEL, OOK GELDIG OP BADMODE

Summer ’s here … tijd om je zomeroutfits én 

bijpassende lingeriesetjes uit de kast te halen!

ACTIE LOOPT T/M 29/6/2021
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PUBLIREPORTAGE

Als Covid-19 ons alvast één ding geleerd 
heeft, is het wel dat we het thuis graag gezel-
lig maken. We hebben met z’n allen ons huis 
opgewaardeerd en beseffen als nooit tevoren 
de waarde van een mooie, gezellige tuin. En 
daar hoort misschien wel een zwembad bij. 
“Vroeger had men wel eens het idee dat een 
zwembad in je eigen tuin een luxeproduct was 
voor de happy few”, vertelt Anja Vermeijen 
van de Zwembaddokter. “Maar met de jaren 
is een eigen zwembad voor veel meer gezin-
nen toegankelijk geworden. Tel daarbij nog de 
erg warme zomers van de afgelopen jaren en 
je begrijpt dat veel meer mensen de voorde-
len van deze investering inzien. En dan is de 
Zwembaddokter, met meer dan 20 jaar erva-
ring, de ideale partner.”

TROTS OP AFWERKING
Wie beroep doet op de Zwembaddokter is 
altijd zeker van een goede service, uitmun-
tende kwaliteit en een brede kennis van vak-
mannen. Enkel de beste materialen worden 
gebruikt voor de opbouw en afwerking van 
het zwembad. “Zo begint het al met de juis-
te filterinstallatie”, gaat Anja verder. “Als dat 
goed zit bespaart de eigenaar al heel wat tijd 
en kosten op het onderhoud. Een zwembad 
moet in de eerste plaats plezier zijn. Daar zor-
gen wij voor.”

PUBLIREPORTAGE

NIEUWE CONCEPT STORE VOOR EIGEN ZWEMBAD
ZWEMBADDOKTER

KA STER LEE – Enkele weken geleden openden Nenad en Anja van de Zwembaddokter een gloednieuwe C oncept Store aan de Re-
tiesebaan in Ka sterlee.  D ez e winkel  i s  een per fecte aanv ulling op de experti se van de Zwembaddokter in het  bouwen ,  herstel len en 
renoveren van zwembaden .  Want wat het  probleem ook i s ,  de Zwembaddokter weet alti jd raad .

Nenad, samen met Anja het gezicht van de 
Zwembaddokter, is altijd trots op zijn afwer-
king. “Dat is inderdaad onze norm”, lacht Anja. 
“Nenad zal nergens vertrekken als hij niet te-
vreden is over de kwaliteit en de afwerking. En 
dat begint al vanaf de eerste stap.” 

RENOVATIES
Voor een nieuw zwembad in je eigen tuin is 
de Zwembaddokter dus dé expert bij uitstek. 
En de keuze is aan jou: of je besteedt alles 
uit aan hun vakmannen, of je doet beroep op 
hun kennis en ervaring om zelf te bouwen. 

“Beiden kan inderdaad”, vertelt Anja. “Zo 
staan we  onze zelfbouwers met raad en daad 
bij. En dat geldt voor de bouw van het zwem-

bad zelf als voor alle bijkomende onderdelen 
zoals fi lters, liners, verlichting, boordstenen en 
noem maar op.”

Daarnaast krijgen Nenad en Anja ook vele 
aanvragen voor renovaties. “Klopt”, beaamt 
Anja. “We doen relatief veel renovaties. De 
materialen, onderdelen en technieken zijn 
de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Dus 
ook eigenaars die al vele jaren een zwembad 
hebben, kunnen wij perfect adviseren om dat 
helemaal futureproof te maken.” Door de gro-
te drukte en de langere levertermijnen kan de 
Zwembaddokter momenteel moeilijker vol-
doen aan de snelle service die hun klanten 
gewoon zijn. “Erg vervelend vinden we dat 
maar we doen ons uiterste best”, besluit Anja.

Wie zich graag verder wil informeren over de 
vele mogelijkheden die de Zwembaddokter 
aanbiedt, kan altijd een kijkje nemen op hun 
inspirerende website. Hier vind je ook heel 
wat info en blogs over het onderhoud en an-
dere praktische zaken van je zwembad. Of 
droom even weg bij de vele realisaties van het 
bedrijf uit Kasterlee. Of spring gerust binnen 
in de gloednieuwe Concept Store. Hier staat 
Anja je met raad en daad bij met al je vragen. 
Verder vind je er ook alle mogelijke onder-
houdsproducten. Maar ook voor speelgoed 
voor op het water en andere accessoires die 
het op en rond je zwembad nóg gezelliger 
maken, kan je bij de Zwembaddokter terecht.

Meer info:
Zwembaddokter
Retiesebaan 42
2460 Kasterlee
Tel. +32 (0)14 39 69 71 of +32 (0)491 73 70 33 
(Concept store)
Tel. +32 (0)491 73 91 45 (Technische dienst)
info@zwembaddokter.be
www.zwembaddokter.be

Open:
Di tot vr: 13 tot 18 uur
Za: 10 tot 18 uur
Ma en zon- en feestdagen gesloten
Voormiddag en avond: Op afspraak

“EEN ZWEMBAD MOET IN 
DE EERSTE PLAATS PLEZIER 
ZIJN, MET WEINIG ZORGEN 
OVER ONDERHOUD. DAT IS 
BIJ ELKE REALISATIE ONS 

UITGANGSPUNT.”
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Zo gaat dat dan. Dan mag je je voormalige le-
raar Nederlands gaan interviewen. De man die 
je indertijd verplichte leesvoer als de Ontaarde 

Slapers en Het Gevaar tot nanometers achter de 
komma leerde ontleden. Kreeg ik indertijd tegen-
wind als ik van achter mijn schoolbankje Ernest 

Claes en Felix Timmermans ophemelde! Rudy 
kon zich niet vinden in die categorie van ‘heimat-
schrijvers’. Nog veel later werd hij twee jaar lang 
de klastitularis van de oudste zoon van onder-
getekende. Oudercontacten waren altijd plezant. 
Want ondertussen was Rudy een ongelooflijk 
gewaardeerde mede-scribent in het persgild ge-
worden. Als RuNu drukte hij een halve eeuw zijn 
stempel op de sportverslaggeving in de Kempen 
en fiks over de grenzen. Omdat hij zelf geen tafel-
springer is en niet moet weten van wierookvat en 
gekwispeld wijwater, doen we een bescheiden 
poging. Dreigt daar ergens een rode Bic?

Jij bent Germanist van opleiding, dat is 
meestal richting lesgeven. En dan toch die 
interesse voor journalistiek?
Rudy Nuyts: “Dat heeft er bij mij altijd wel inge-
zeten. Als snotneus schreef ik al verslagen over 
Mol Sport, in die tijd toch een ploeg met faam 
in derde klasse. Ik heb die stukjes allemaal nog. 
Later, tijdens mijn opleiding, heb ik me daar niet 
meer mee bezig gehouden. Toen ik in ’66 afstu-
deerde gaf ik in Turnhout les in de meisjesschool 
en iets later in de Rijksnormaalschool. En toen 
nam ik het clubblad Penalty op mij. Mol Sport 
speelde toen in eerste provinciale. Mijn engage-
ment was best groot, maar toen de club naar 
tweede provinciale zakte, heb ik afgehaakt. Ik 
ben wel nog twee jaar doorgegaan onder het 
pseudoniem ‘Outsider’.”

Maar via die oprit kwam je wel in de nationale 
sportverslaggeving terecht?
“In 1979 zocht men bij De Morgen iemand om 
regionale sportverslaggeving te doen. Ik mocht 
eens een tekst insturen. Ik herinner me nog per-
fect dat die ging over Rauw VV, als proef. Ik mocht 
meteen beginnen en al snel werd ik verslaggever 
voor Beringen, dat toen in eerste nationale speel-
de. Een titel die ik me nog altijd herinner is ‘Van 

RUDY NUYTS BUNDELT HALVE EEUW SPORTJOURNALISTIEK
MOL – Talent en schrij f kriebel s  kruipen waar z e niet  gaan kunnen .  S portjournali st  Rudy Nuy t s (76) zwom door ontelbaar veel  inkt-
watertjes.  Het begon al  toen hij  zi jn eerste lange broek kreeg voor zi jn plechtige communie.  Pende hij  ,  louter voor zi jn eigen plezier, 
netjes  verslagen van Mol Sport,  dat toen in derde kla sse speelde.  Na zi jn ma sterdiploma G ermaan se f i lologie verbreedde hij  zi jn jour -
nali stieke hori zon .  Elke grote krant zag wat graag dat hi j  zi jn pen in de inktpot doopte om zijn sportv i sie  in verslagen om te z etten . 
O mdat hij  zich recent stierli jk  ver veelde door die ‘ VierRu ssen’  bundelde hij  zi jn weder varen in een sti j lvol  boek.

INTERVIEW

• KWALITEIT • KLASSE • PASVORM
(OOK LOSSE STEUNZOLEN) 

• UNIEK PERSOONLIJK ADVIES

SCHOENEN DIE 
WONDEREN KUNNEN 
VERRICHTEN BIJ HEEL 

WAT FYSIEKE 
ONGEMAKKEN

Kloosterstraat 15 - 2470 Retie
Tel. 014 37 70 35
info@schoenendockx.be
www.schoenendockx.be

Openingsuren:
Zo en ma gesloten
Di tot vrij 9u30 - 12 en 13 - 18u 
Za van 9u30 - 12 en 13u - 17u30 
en op afspraak na 18u

VOLG ONZE PROMOTIES OP
WWW.SCHOENENDOCKX.BE



Moer is als de wijn’. Want in die periode werd Wilf-
ried opnieuw opgepikt voor de nationale ploeg, 
waar hij dé draaischijf werd. Dat waren schitte-
rende tijden. Ik had een geweldig goed contact 
met verzorger Fonske Leten, de verzorger en de 
‘vader’ van de ploeg. Daar vond je eender wie 
aan de tafel: Van Moer, Lallo, Jef Vliers, Jos Heyli-
gen… Geweldig om zo te kunnen werken.”

Maar het bleef niet beperkt tot De Morgen, er 
kwamen nog andere media bij?
“Beringen heb ik voor De Morgen gevolgd tot 
’88. Maar in ’81 kwam ook de Gazet Van Antwer-
pen aankloppen. Daar werd ik ingeschakeld voor 
het wielrennen. Mocht ik meteen alle grote be-
roepsrennerskoersen verslaan. En al snel mocht 
ik ook voor het Nieuwsblad schrijven. Over jonge, 
beloftevolle wielrenners. In die tijd ging zoiets on-
gelooflijk vlot. Al die jonge talenten zagen er geen 
graten in om tijdens hun training langs te komen 
om geïnterviewd te worden.”

Op wielervlak heb jij ongelooflijk leuke tijden 
meegemaakt?
“Je kon de opkomst van zoveel lokale talenten op 
de voet volgen. Neem nu bijvoorbeeld de broers 
Wijnants uit Laakdal, Ludwig en Jan. Ludwig 
won voor TW een Tourrit, op de openingsdag 
van Torhout-Wercher. Of neem Eddy Copmans. 
Wat die in de jeugdreeksen bij mekaar fietste! 
Omloop het Volk, Ronde van Vlaanderen en zo-
veel meer bij de beloften. Die zette moeiteloos 
zijn voet naast mannen als Daniël Willems of 
Fons De Wolf. Maar hij gebruikte zijn verstand en 
koos voor een carrière in het onderwijs. Ik mocht 
ook het veldrijden verslaan. In die tijd was er op 
nieuwjaarsdag de veldrit op de Tienbunder, dé 

trainingsberg van Roland Liboton. Ik wilde een 
artikel schrijven over diens grote concurrent en 
topper Albert Zweifel. Toen was er in de cross 
geen sprake van campers, dus ik op zoek naar 
Zweifel. Na de nodige bevraging wist ik waar hij 
zich ging omkleden. Toen ik er aanbelde, lag hij 
languit bij de mensen in bad. Kon er een bab-
bel af? Geen probleem. Dus ik heb mijn hele in-
terview gedaan op de rand van de badkuip van 
Zweifel. Een dag later was het wel het hoofdarti-
kel in het sportkatern.”

Jij hebt een ongelooflijke evolutie meege-
maakt. Toen maakten ze nog inkt van eiken-
gallen en teksten werden verstuurd met post-
duiven?
“Dat komt redelijk dicht in de buurt. (glimlacht) 
Neem bijvoorbeeld Beringen, die speelden in 
eerste nog wedstrijden op woensdagavond. Dan 
moest je ’s avonds je teksten nog doorbellen naar 
de redactie. Let wel, geen sprake van gsm, je 
moest wel ergens een telefoon weten te ritselen. 
Namen van sporters diende je te spellen. Zat er 
op de redactie iemand van meer-kustwaarts-ge-
richte-origine, kon je er van op aan dat – hoe dui-
delijk je ook articuleerde – je de ochtend daarop 
met het nodige schaamrood rondliep.”

Al bij al heb je voor veel media geschreven. 
Maar ik denk dat ik ze nog niet allemaal op-
gesomd heb?
“Ik heb nog jaren gewerkt bij het Belang Van 
Limburg. In die tijd mocht ik zelfs mee op de dui-
ventillen! En ook voor Het Laatste Nieuws heb ik 
nog een paar jaar geschreven, tot aan het begin 
van de coronapandemie. En ook jaren voor het 
Zoeklicht. Een reclameblad maar met de impact 
van een heuse krant, de mensen stonden inder-
tijd  in rijen buiten te wachten als het gedrukt 
werd. Daar had je alle mogelijke vrijheid, dat was 
echt een plezante tijd.”

Jij hebt ook altijd iets gehad met scheids-
rechters en de werking daarvan?
“Dat komt omdat mijn zoon Luc verschillende 
jaren gefloten heeft, tot in derde provinciale. Die 
werking boeide me wel, ik had dan zelf gere-
geld contact met topscheidsrechters als Roger 
Schoeters. Ik heb dan ook een tijd geschreven 
voor het scheidsrechtersblad ‘Het Fluitenierke’. 
Met als rubriek: Kritische Kijk.”

Je schopte het zelfs tot bij Nonkel Fons in 
Averbode, je schreef voor Zonneland?
“In Beringen leerde ik een beroepsjournalist 
kennen, die in de redactie van Zonneland 
zat. Hij vroeg me om geregeld sportartikels 
op Zonnelandniveau te schrijven. Ik herinner 
me nog goed een stuk met Dirk Boets, toen 
twaalf en een bijzonder getalenteerd zwem-
mer.”

Naast het geschreven woord, deed je ook 
verbaal een sportieve duit in het zakje bij Ra-
dio Mol. Was het moeilijk om gasten te strik-
ken?
“Sportpraat heb ik gedaan tussen 1982 en 
1992, daarna heb ik de fakkel doorgegeven 
aan mijn goede vriend Jan Mermans. De eer-
ste uitzending herinner ik me nog goed: daar 
had ik alle voorzitters van de Molse voetbal-
ploegen in de studio. Dat was toen een tikkel-
tje illegaal, bij voorzitter Fons Zwinnen thuis. 
Lokale radio’s werden toen opgespoord door 
wagentjes van de PTT. Maar ik kreeg daar 
even goed toppers als Eric Geboers, Joël 
Smets, Wilfried Peeters… voor de microfoon. 
Veel te veel om op te noemen, want ik heb 
meer dan 600 praatgasten gehad. En die 
kwamen graag. Ik gaf respect en ik kreeg 
respect.”

Laatste vraag: schrijf je nog altijd graag?
“Dolgraag, of denk je dat ik anders aan dit boek 
begonnen was? Gelukkig kan ik tussendoor nog 
aan de slag als eindredacteur van Molse Tijdin-
gen, het jaarlijkse boekwerk van de Kamer voor 
Heemkunde. Heel prettig om te doen, maar het 
mocht gerust wat meer zijn.”

Tekst en foto: Jef Aerts

Foto: Rudy toont één van zijn stukken uit het Fluitenierke.

INTERVIEW

MEER INFO:
Het boek ’50 jaar in het spoor van de 
sport’ kan besteld worden via de Ka-
mer voor Heemkunde in Mol. Het is ook 
te koop in Standaard boekhandel (Sta-
tiestraat) en Perswinkel ’t Pleintje in Gin-
derbroek. 

“VROEGER KON JE IEDEREEN 
VEEL MAKKELIJKER 
BEREIKEN. ALBERT 

ZWEIFEL INTERVIEWDE IK 
GEWOON TOEN HIJ IN 

BAD ZAT.”

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

SFEERVOL WONEN
Kom langs en samen creëren
we het interieur van je dromen
met de mooiste raamdecoratie!

GORDIJNEN
BINNENZONWERING
SHUTTERS
BEHANG
VLOERBEKLEDING
PVC-VLOEREN
BOXSPRINGS & BEDLINNEN
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“KENNISMAKEN MET EEN ANDERE MANIER VAN ASPERGES BEREIDEN” 
Waar komt het recept vandaan?
Lesley: “Ik heb het zelf samengesteld om bij ons, in Herberg De Buitenman, te serveren. We willen 
hiermee onze gasten kennis laten maken met een andere manier van asperges bereiden. Dat je die 
groene asperge tippers ook erg smaakvol kan roerbakken. Het zijn trouwens onze eigen asperges die 
wij serveren.”

Waar eet je het bij voorkeur?
Lesley: “Op een terrasje natuurlijk, lekker in de zon. Bij je thuis of kom het binnenkort, als de horeca in 
Nederland weer iets meer mag, gewoon bij ons proeven. Dan kan je vergelijken. We wachten wel nog 
even op iets warmer weer zodat de groene asperges nog beter op gang komen, maar dat komt wel 
weer goed!”

Zijn er nog variaties mogelijk?
Lesley: “Heel wat. Je kan gehaktballetjes gebruiken in plaats van biefstuk. Of het gerecht nog simpeler 
houden door enkel af te blussen met de jus, zonder champignons bijvoorbeeld. Of er een vegetarische 
versie van maken met zowel groene als witte asperges. Mogelijkheden genoeg!”

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 ge-
rust, we houden de recepten altijd simpel en behapbaar! Deze maand in de keuken: Lesley Voss, 
sous-chef bij Herberg De Buitenman in Lage Mierde (Nl).

BEREIDING
Voorbereiding:
1. Breng de runderbouillon aan de kook, zorg dat de bouillon hoog op smaak is. Blancheer de gehalveerde 

krielaardappel hierin totdat ze beetgaar zijn. Schep vervolgens de krielaardappelen eruit en laat ze uitwazen.

Saus: 
1. Laat in een steelpan een beetje bakboter smelten en op temperatuur komen. Voeg de spekblokjes, ui, 

champignons toe. Fruit aan tot ze glazig zijn, blus af met de jus. Kook ¼ deel in en breng op smaak met 
kruidenboter melange kruiden, peper en eventueel zout (let op: het spek geeft ook een zoute smaak af). Zet 
de pan op een laag vuur want we gaan de saus warm toevoegen in de bereiding.

Hoofdgerecht:
1. Kruid de biefstukpuntjes licht met peper en zout.
2. Zet 4 diepe borden klaar en plaats een grote wok of braadpan op de hittebron. Doe hier bakboter in met 

een scheut zonnebloemolie en laat alles goed heet worden.
3. Voeg de krieltjes toe. Als alles mooi aangebakken is, voeg je de groene asperges tippers toe. Blijf roerbak-

ken op hoge temperatuur (anders ben je aan het stoven).
4. Zijn de asperges ver gaar? Voeg dan de biefstukpuntjes toe. Zorg dat je ze verspreid over de hele pan dus 

niet op één punt. Bak alles goed aan (niet te lang want dan wordt alles doorbakken).
5. Voeg de saus warm toe, laat kort sudderen en breng verder op smaak met peper en zout (indien nodig).
6. Schep het gerecht op de borden, bestrooi met bosui. Smakelijk eten!

ROERBAKSCHOTEL MET BIEFPUNTJES, ASPERGES EN KRIELAARDAPPELEN

LEKKER LOKAAL

INGREDIËNTEN

Hoofdgerecht:
• 700 gr biefpuntjes, niet te fijn gesneden 

(kogelbiefstuk, ossenhaas)
• 600 gr krielaardappel (schoon, halveren)
• 600 gr groene asperges tippers (in grove 

stukken snijden)
• 1 bosui (fijngesneden in ringen)
• 1,5 tot 2 liter runderbouillon (mag ook 

kant en klare zijn)
• Bakboter en zonnebloemolie (bakboter 

voor de smaak en zonnebloemolie voor 
de hitte in de wok)

Saus:
• 250 gr champignon (in plakjes snijden)
• 200 gr gerookte ontbijtspekblokjes
• 1 ui (fijn gesnipperd)
• 0,5 liter jus (mag ook kant en klare zijn)
• Kruidenboter kruidenmelange naar ei-

gen smaak
• Peper en zout

4 personen30-45 min.
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Ruim twee jaar geleden verhuisde Randy met zijn 
vrouw Evi van Turnhout naar Oud-Turnhout. Intus-
sen is ook de kinderkamer bezet, want zo’n jaar 
geleden werd hun dochtertje Ona geboren. “Wij 
zochten een bouwgrond waar een huis met een 
plat dak op mocht”, vertelt Randy. “Op veel plaat-
sen mocht dat niet, maar ik weet al 20 jaar welk 
huis ik wil en daar wou ik nu niet meer van afwij-
ken.” Het koppel ontmoette elkaar toen ze allebei 
assistent-architectuur studeerden. “Een huis bou-
wen was dus heel erg belangrijk voor ons. Geluk-
kig hebben we dezelfde smaak. We hebben nooit 
lang getwijfeld over onze keuzes en er is nooit ruzie 
geweest. Ik hoor wel eens dat dat niet de stan-
daard is tijdens zo’n bouwproces”, lacht Randy.

BETONCONSTRUCTIE
Het huis is een betonconstructie die ter plek-
ke in elkaar werd gezet. Een aantal betonnen 
muren, zoals die langs de trap, werden bewust 
zichtbaar gelaten. In het interieur komt vaak een 
combinatie van zwart en wit terug, met enkele 
eikleurige accenten hier en daar. Verder waren 
de technieken een essentieel onderdeel voor 
het gezin. “Die moesten mee zijn met de tijd, 
maar ook niet dominant aanwezig”, klinkt het. 
Nadat het gezin enkele firma’s uit de buurt ver-
geleken die ze op internet vonden, maakten 
ze een afspraak bij Energieconcepten in Aren-
donk. Daar kwamen ze in contact met Wannes, 
die later hun vaste aanspreekpunt zou worden. 

“Het gevoel zat meteen goed, dat is heel be-
langrijk voor ons. Je moet iemand kunnen ver-
trouwen bij zo’n groot project.” 

ZELF TECHNIEKEN
PLAATSEN
Al snel kwam de optie om gedeeltelijk zelf de 
technieken te plaatsen op tafel te liggen. “Voor 
ons een goede manier om kosten te besparen”, 
zegt Randy. “Ik deed het zelf, maar ik had wel 
altijd de technische ondersteuning van Wannes. 
Als er iets was, kon ik hem altijd even bellen. We 
hadden vooraf een duidelijk plan uitgetekend. 
Ik werd niet aan mijn lot overgelaten.” Bepaal-
de onderdelen die moeilijker zijn om zelf uit te 
voeren, konden zo alsnog door Energiecon-
cepten geïnstalleerd worden. “Die combinatie 
werkte heel goed voor ons. We wilden wel niet 
besparen op materialen. Maar kabels leggen, 
vloerverwarming plaatsen, elektriciteitspunten 
aansluiten en armaturen plaatsen, dat kan je 
makkelijk zelf. Zeker als die begeleiding er is. Ik 
denk dat die combinatie een aanrader is voor 
veel jonge gezinnen. Alles zelf doen, dat zou ik 
nooit doen.”

ACTIEF KOELEN
In de keuken is er veel lichtinval. “We wilden 
het gevoel hebben dat we buiten leefden. We 
moeten overdag nooit lichten aandoen. En puur 
esthetisch waren we fan van grote glaspartijen 
met zicht op de tuin.”  Daardoor koos het gezin 
al snel voor de mogelijkheid om via de warm-
tepomp actief te koelen. Die stuurt dan kouder 
water door de vloerverwarming. De warmte-
pomp staat tussen de zonnepanelen op het 
dak. “In een geluidsdempende esthetische box, 
om het uitzicht mooier te maken. Ook al wilden 

“DE DOMOTICA IS AANWEZIG, MAAR NIET TE DOMINANT.”
OUD-T UR NHOU T/AR END ONK — D ez e maand kijken we in O ud-Turnhout binnen in een moderne nieuwbouw woning met veel 
l ichtinval .  Het jonge gezin dat er  woont,  besloot om een deel  van de technieken z elf  te  plaatsen ,  onder de begeleiding van Energie-
concepten uit  Arendonk. 

BINNENKIJKEN



BINNENKIJKEN

we hem zoveel mogelijk uit het zicht houden.” 
De vloerverwarming verwarmt en koelt het hele 
gelijkvloers en de eerste verdieping. In de kelder 
liggen de leidingen al klaar om op termijn bijko-
mende verwarming te kunnen plaatsen. Daar 
zijn momenteel de creaties van ‘STOELenzo’ te 
bewonderen, de zaak waarmee Randy voorna-
melijk jonggebruikte stoelen een nieuw designle-
ven geeft. Zijn vrouw Evi gebruikt de kelder ook 
om haar zelfontworpen doopkaarten van UNIE-
Ke te tonen. Buiten liggen er al wachtleidingen 
voor een laadpaal voor een elektrische auto en 
een automatische poort. 

OOK VIA APP
Er werd geopteerd voor een domoticasysteem 
van Niko Home Control. Via één centrale app 
kan het gezin alles aansturen. “Ik zou dat niet 
meer kunnen missen”, zegt Randy. “Ik gebruik 
de app dagelijks. Om te controleren of ik thuis 
de lichten wel heb uitgedaan, maar net zo goed 
om sfeerverlichting aan te doen als je televisie 
kijkt. Ik kan er zelfs de tuin mee sproeien van-
op vakantie.” Je kan de app ook bedienen met 
een iPad of met het paneeltje dat onderaan de 
trap hangt. “Maar we wilden de gewone licht-
knoppen behouden. Andere mensen moeten 
het licht ook kunnen bedienen als ze op bezoek 
zijn. De knoppen kunnen we wel programme-
ren. Om bijvoorbeeld bepaalde sferen te kie-

zen. Lezen, televisie kijken, slapen, koken,… Er 
is een alles-uitknop die we regelmatig gebrui-
ken en naast ons bed hebben we een alarm-
knop waarbij alle lichten gaan flikkeren, voor 
het geval er inbrekers moesten zijn. Het is net 
zoals we het wilden: de domotica is er, maar ze 
overheerst niet.”

NIET TÉ CLEAN
“Het is een strakke woning geworden, met 
o.a. de witte gietvloer, maar niet té clean. Dat 
hebben we voorkomen door de inrichting die 
we gebruiken. Hier mag wel geleefd worden.” 

Boven springt de badkamer in het oog, die 
aansluit bij de slaapkamer van de ouders. 
“We krijgen ook vaak complimentjes over de 
open trap, het ruime zicht op de tuin en de 
sfeerverlichting buiten. We zijn heel blij met 
onze woning. Vroeger stond er een wit strak 
huis in mijn omgeving, helemaal anders dan 
de andere huizen in de buurt. Dat sprak mij 
altijd aan omdat het zo tijdloos was. Dat wil-
den wij hier ook verwezenlijken en dat is ge-
lukt. Over twintig jaar gaat ons huis nog altijd 
modern zijn.”

Tekst: Bert Huysmans

“DE TECHNIEKEN PLAATSTEN 
WE GEDEELTELIJK ZELF, OM 

KOSTEN TE BESPAREN.” 

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

Volg ons op   � � �

Eén partner voor al uw technieken!

� 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

WARMTEPOMPEN   •   ZONNEPANELEN   •   ZONNEBOILERS
PELLETVERWARMING  •  VENTILATIE  •  TOTAALCONCEPTEN

Warmtepomp

Pelletkachels

Regenwaterrecuperatie

Zoutwater batterijen

Lithium batterijen

Ventilo convectoren

CV Haarden

Zonnepanelen

Airco

Litobox

Zonneboiler

Gascondensatieketel

Ventilatie Houtvergassingsketel

Energievaten

Vloerverwarming

Pelletketel

Sanitair

Elektriciteit
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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: suppen.

Doe ik het of doe ik het niet? Het was een di-
lemma, en geen kleintje. Ik heb al sinds mijn 
kinderjaren een rothekel aan alles waar ook 
maar enigszins water aan te pas komt. Op de 
dag van mijn allerlaatste zwemexamen, aan het 
eind van mijn lerarenopleiding, heb ik me voor-
genomen om nooit nog één voet in een zwem-
bad of een waterloop te zetten. Tot vandaag, 
exact dertig jaar later, heb ik daar nog geen 
enkele keer tegen gezondigd. Noem het gerust 
watervrees.
Ik ben er dus niet helemaal gerust in als ik op 
een zaterdagochtend koers zet richting Sas 9 
in Geel, de locatie van mijn supinitiatie. “Sup-
pen is toegankelijk voor iedereen, ongeacht de 
leeftijd”, sust Ann. “Iedereen kan het leren en je 
boekt snel resultaat. Er is maar één voorwaar-
de: je moet kunnen zwemmen.” Laat dat laatste 

nu net datgene zijn waar het schoentje — in 
dit geval mijn Speedo — knelt. Ik kan amper 
zwemmen, en al helemaal niet met kleding aan. 
Maar ik zwijg. We zien wel.
Zelf ontdekte Goossens de charmes van het 
suppen op een Colombiaans eiland. “Op zoek 
naar een mooie snorkelplaats mocht ik het ma-
teriaal lenen van een Amerikaans meisje. Ik wist 
niet wat ik zag. Ze blies haar bord op en haalde 
een peddel boven. Toen al wist ik: terug in Bel-
gië wordt zo’n bord mijn beste vriend. Sinds dat 
moment staat suppen voor mij synoniem aan 
het verkennen van mooie plekjes waar ik nog 
nooit ben geweest en aan het één worden met 
de natuur en de dieren.”

KANTKLOSSEN
Ik heb voor de gelegenheid afgedankte kleding 
uitgekozen, want voor je het weet sukkel je zo 
in het water. Ik zou trouwens de eerste niet zijn 
die na een onverwachte duik aan de kant gehe-
sen moet worden. “Ach, dat valt nog wel mee”, 
weet Ann. “Tijdens de draaioefening is de kans 
groter om in het water te vallen. Die draaioefe-
ning gaan we vandaag alleszins uitvoeren. Dus 
duimen maar.”
De zon schijnt, maar er staat een strakke wind 
over het kanaal tussen Herentals en Bocholt. 
De drysuit waarmee de instructrice komt aan-
zetten, is geen overbodige luxe. “Zo’n suit houdt 
je warm, mocht het toch fout gaan. Het water is 
ondanks het mooie weer nog behoorlijk koud, 
vandaar. In eerste instantie gaan we proberen 
om recht te blijven op het bord.” Strak plan.
Dat laatste wordt overigens een huzarenklus, 
leert de theorie. Mijn lichaamslengte speelt in 
mijn nadeel. “Hoe groter je bent, hoe minder 

stabiel de positie op het bord. Ik heb een aan-
gepast exemplaar meegebracht, met een gro-
tere kans op slagen.”
Waarom doe ik dit ook? De vraag spookt 
voortdurend door mijn hoofd. Waarom ga ik 
niet gewoon kantklossen? Het is alsof Ann 
mijn gedachten kan lezen. “Suppen heeft veel 
voordelen. Het is goed voor de buikspieren en 
voor de rug. Voor mensen die beroepshalve 
veel moeten heffen, is suppen de ideale ma-
nier om de spieren los te maken.” Het enige 
dat ik zoal moet tillen, is een mok vol koffie 
tijdens het schrijven. Dan heb je aan één spier 
genoeg. Ik denk het, maar ik zwijg. We zien 
wel.

WINDKRACHT 5
“Houd altijd rekening met het verkeer op 
het water, al zal dat vandaag minimaal zijn”, 
voorspelt Goossens, terwijl ze mijn bord op 
het water positioneert. “We varen aan de 
rechterzijde van het kanaal. Vaart er een boot 
voorbij, dan volgen de golven pas later. Kijk 
dan goed uit. Sup op zo’n moment ook niet te 
dicht langs de oever, om een ongelukkige val 
te vermijden.”
Haar woorden klinken allesbehalve geruststel-
lend, maar er is te weinig tijd om er bij stil te 
staan. Stilstaan is in supkringen sowieso geen 
optie. Het komende uur zullen we stroomaf-
waarts peddelen. “Eerst testen we de juiste 
peddeltechniek uit, pas later volgt de draai-
beweging. De timing hangt af van jouw eerste 
contact met het water.”
Dat eerste contact met het bord en het water 
verloopt opmerkelijk vlot: eerst op handen en 
voeten, dan rechtopstaand. De stroming en de 

ONZE REPORTER LEERT SUPPEN
Snowboarden op het  water.  Sur fen zonder golven .  O f  rechtopstaand kanoën .  Af hankeli jk van de (internet)bron die je  raadpleegt, 
variëren de def inities  van suppen van vergezocht tot  compleet  naa st  de kwestie.  “ Ter wij l  het  gewoon een vorm van stand-up peddelen 
i s” ,  z egt  Ann G oossen s (41) uit  G eel ,  die ti jden s de zomermaanden haar eigen Sup Club Belgium te water zal  laten .

ONDER DE LOEP



wind laten zich flink voelen, al blijft het niks ver-
geleken met wat Ann ooit overkwam. “Tijdens 
een wedstrijd in Koksijde stak er plots een felle 
wind op”, vertelt ze. “Kracht 5 op de schaal van 
Beaufort. Op dat moment denk je maar aan 
één ding: overleven. Uiteindelijk heb ik toch nog 
de tweede plaats behaald, tegen alle verwach-
tingen in.”

JOEHOE!
Tijdens het suppen komt het er op aan de ar-
men gestrekt te houden. Dat lukt me in eerste 
instantie niet, waardoor ik amper snelheid maak 
en het vooral de stroming is die mij op koers 
houdt. Tot tweemaal toe knal ik nét niet tegen 
het bord van mijn compagnon. Om de fotograaf 
te plezieren, probeer ik een ontspannen indruk 
te maken. “Suppen is een mix van rust, natuur 
en beweging”, roept Ann, die mijn krampachti-
ge houding heeft opgemerkt. “Probeer wat te 
genieten.”
Aan de eerste ijzeren brug die ons pad kruist, 
maakt een zwaan plots aanstalten om op te stij-
gen. Het witte gevaarte komt recht onze kant 
uit. “Soms gaat met het suppen zoveel vreugde 
gepaard, dat ik een vreugdekreet slaak. Wie 
weet gebeurt dat vandaag ook.” Goossens had 

het vooraf nog gezegd. Dankzij de opstijgende 
zwaan is het van dat. Ze gilt. “Joehoe!” Ik doe 
mee, maar raak helemaal uit balans en kan op 
het nippertje een valpartij vermijden. Dan doet 
een mens al eens gek.
Vijf minuten later wordt het pas echt menens: 
we maken een draaibeweging en peddelen 
stroomopwaarts terug. “Je bent al bijna een 
uur op het water, voor beginners is dat genoeg. 
Bedoeling is dat je na het suppen nog veilig en 
droog uit het water kan stappen.”
Ik ben geen watje, maar de terugweg is — zon-
der overdrijven — geen kattenpis. De stroming 
laat niet met zich sollen. Toch heeft ook het re-
tourtraject iets betoverend, rustgevend. De vo-
gels fluiten, het water kabbelt. Alsof de natuur 
er zelf een soundtrack bij verzint. Het stemt een 
mens zowaar euforisch. In de verte lonkt de fi-
nish. Ook dat helpt. 

TERUG AAN WAL
Een half uur later gaan we terug aan wal. Moe, 
maar voldaan. En droog, wat Ann — geeft ze 
nu pas toe — niet bepaald had verwacht. “Om 
eerlijk te zijn: ik had gedacht dat het moeilijker 
zou worden.”
Een duik in het water zou nochtans leerrijk zijn 
geweest, lacht ze. “Als vallen natuurlijk aanvoelt, 
sta je comfortabeler op het bord. Heb je die 
ervaring niet, dan gaat er maar één ding door 
jouw hoofd: ik mag niet vallen.”
Haar eindevaluatie is, ondanks alles, verre van 
slecht. Ik zou niet misstaan in het supmilieu, 
klinkt het. “Kies in dat geval voor het juiste bord. 
Voor een exemplaar uit de A-klasse betaal je 
een flinke prijs, maar je staat tenminste stabiel, 
wat de pret tijdens het suppen alleen maar ten 

goede zal komen.”
De pret van het suppen: het wordt dé missie 
van Sup Club Belgium, die tijdens de zomer-
maanden van start gaat. “Bedoeling is de 
mensen al suppend in contact te brengen met 
de natuur en respect op te wekken voor hun 
omgeving.”

Tekst: Peter Briers
Foto’s: Carl Vandervoort

ONDER DE LOEP

MEER INFO:
Sup Club Belgium heeft een eigen pa-
gina op Facebook en is ook actief op 
Instagram.

“TOT TWEEMAAL TOE 
KNAL IK NÉT NIET TEGEN 

HET BORD VAN MIJN 
COMPAGNON.”

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

Tegels kiezen met persoonlijk advies
CORRECTE AFSPRAKEN · KLANTENTEVREDENHEID · TEGELS OP VOORRAAD · RECHTSTREEKSE IMPORT
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Een sportieve hybride-SUV zoals marketeers de 
Arkana profileren? Wij omschrijven die styling 
liever als SUV-coupé. Exacter en minder mis-
leidend. Een sportieve SUV-coupé bijgevolg. 
Naar voorbeeld van BMW X6 en Mercedes 
GLE-Coupé. Snel gevolgd door compactere, 
GLC coupé, Audi Q5 Sportback, Porsche Cay-
enne Coupé,… Een koetswerkconcept dat — 
zo illustreert het straatbeeld — erg in de smaak 
valt. In een markt die dominant beheerst wordt 
door zogenaamde ‘prestigeconstructeurs’.

MARKETING GEKLETS
Tot daar de echte en van alle marketeerkolder ge-
spaarde autorealiteit. Hetgeen suggereert dat de 
Arkana de eerste SUV-coupé is die niet door een 
premiumconstructeur in de markt wordt gezet. 
Wat zonder meer brutaal en oneerbiedig klinkt 
voor Renault en deze Arkana. Designtechnisch 
staat hij — wat ons betreft — trouwens op een 
hoger niveau dan bepaalde vergelijkbare, types 
van een duurder ‘premiumfabricaat’. Vandaag 
propaganderen dat Renault de eerste massa-
constructeur is die een SUV-coupé assembleert, 
is er ook los over. Wat doe je dan bijvoorbeeld 
met de al jaren rondrijdende SsangYong Actyon?

GROTER EN RUIMER
De Arkana die we proefreden, brengt een mix 
van de Zuid-Koreaanse en de Russische ver-

sies. In Rusland heet hij Arkana, in Zuid-Ko-
rea Renault Samsung XM3. In Rusland deelt 
de Arkana het platform van de Dacia Duster 
maar de Europese Arkana wordt — zoals de 
Samsung XM3 — gefundeerd door het veelge-
bruikte CMF-B platform van Renault en Nissan. 
Hetzelfde platform van o.m. de Renault Cap-
tur, Clio en de Nissan Juke. Toevallig allemaal 
B-segment auto’s. Dit terwijl de afmetingen van 
de Arkana – beduidend langer en breder uitval-
len dan de Captur – en daarom een onvervalste 
C-segmenter is. Een segment waarin ook de 
Renault Kadjar wordt gecommercialiseerd. Die 
laatste is zelfs korter dan de Arkana. De Arkana 
is groter en biedt, ondanks zijn coupé-achtige 
daklijn, veel meer interieurruimte (zeker been-
ruimte achteraan) dan de compactere modellen 
waarmee hij zijn basis deelt.

ALL-ROUND HYBRID
Voor de Europese Arkana heeft Renault Frank-
rijk de achtertrein meer stabiliteit opgelegd en 
werd de elektrische stuurbekrachtiging direc-
ter getuned. Samen met de langere wielbasis 
en een zachtere achtervering heeft dit de Ar-
kana een behaaglijk weggedrag opgeleverd. 
Hij krijgt rijeigenschappen mee waarmee hij 
zich hoegenaamd niet verlegen moet voelen 
naast enkele van zijn duurdere, zogeheten 
premium SUV-coupé-concurrenten. Na de 
Clio, Captur en (vernieuwde) Mégane wordt de 

Arkana bedacht van E-Tech-‘full hybrid’-tech-
nologie. Gekend reeds uit de Clio E-Techt Hy-
brid (145 pk). Het gaat dus om een zelfladende 
hybride-opstelling (een stekkerhybride wordt 
niet voorzien in de Arkana), die bestaat uit een 
naar hybride-toepassing aangepaste, atmo-
sferisch beademde 1.6-viercilinder-benzine-
motor (69 kW/95 pk), een ‘e-motor’ (36 kW) 
en een Hoogspannings Starter Generator (15 
kW). Het betreft serieel-parallelle hybride-ar-
chitectuur die gebruik maakt van een multi-
mode versnellingsbak met klauwkoppelingen; 
dit uit oogpunt van energie-efficiënte en soe-
pele schakelovergangen. In tegenstelling tot 
de Captur (en Kadjar) moet deze Arkana het 
zonder de meest efficiënte dieseltechniek stel-
len. Zonder handgeschakelde versnellingsbak 
ook. Want naast de E-tech full hybrid wordt de 
Arkana aangeboden met een mild hybrid-aan-
drijving bestaande uit een rechtstreeks geïn-
jecteerde en drukgeladen 1.3 TCe-viercilinder, 
aangevuld met een (laag spannings) alternator/
startmotor (12 Volt) en een lithium-ionbatterij. 
Gecombineerd met een automatische, dubbel 
ontkoppelde 7-Traps EDC-transmissie zorgt 
het ervoor dat de Arkana TCe 140 mild hybrid 
(de versie die wij reden) 10 pk en 20 Nm ex-
tra meer werklust genereert dan met de oude 
1.3 TCe 130 motorisatie. Wie er liever een iets 
sportiever rijstijl op nahoudt, zich makkelijk laat 
verleiden door het sportieve uiterlijke en voluit 
de dynamisch, hoogstaande eigenschappen 
van het onderstel wil exploiteren, raden we 
aan om even te wachten op de 1.3 TCe 160 
mild hybrid. Die zal voorzeker meer rijplezier 
verschaffen zonder daarbij te moeten vaststel-
len dat de opgegeven verbruikscijfers veel te 
optimistisch zijn.

Tekst: Ferre Beyens

Foto 1: Geen diesels zoals in de Captur of Kadjar. Geen 

manuele versnellingsbakken en enkel leverbaar met zelfla-

dende benzinehybride of 1.3 mild-hybride varianten.

Foto 2: Zoals de Koreaanse Renault Samsung XM3 fun-

deert het voor de Clio, Captur en Nisan Juke bestemde 

platform nu ook de Europese Arkana.

Foto 3: De Arkana kreeg een langere wielbasis, een zach-

ter afgeveerde achteras en een aangepaste elektrische 

stuurbekrachtiging mee.

“VOOR DE EUROPESE 
ARKANA HEEFT RENAULT 
DE ACHTERTREIN MEER 

STABILITEIT OPGELEGD EN 
WERD DE ELEKTRISCHE 
STUURBEKRACHTIGING 

DIRECTER GETUNED.”

REMMEN LOS

1

2 3

RENAULT ARKANA
MOOI OGENDE, FRANS-KOREAANSE SUV-COUPÉ
Na de Koleos wordt de Arkana de tweede,  niet-Europese Renault .  D ie tweede ri jdt  al  twee jaar in zi jn Zuid Koreaan s ‘ thui sland’  en in 
Ru sland .  Het onderstel  en de wielgeleiding van die versies vertonen verschil len met de ‘ fundering’  van de Arkana die O nderox zopa s 
over ’s  land s wegen stuurde.  Renault  verleende zi jn estheti sch geslaagde Arkana pa s een ‘Europees pa spoort’  nadat een — op meer 
dan één punt — aandachttrekkende ondersteltran splantatie werd doorgevoerd . 



LEKKER ETEN EN DRINKEN MAG WEER
Weet dat we voor alle wandelaars onder onze lezers nog steeds 33 prachtige uit-
gestippelde wandelroutes hebben klaarstaan. En als het na maanden lang geduld 
toch wat meer mag zijn, dan is er nóg goed nieuws. Het is eindelijk zover dat je 
voor of na je tocht even kan genieten van de gastvrijheid van de horeca-uitbaters. 
Als dat geen reden is om (opnieuw) aan het wandelen te gaan!
Dat horeca-bezoek geeft je dan ook meteen de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de wedstrijden die verbonden zijn aan het wandelfestival. Want dat je ook 
tijdens het zomerseizoen nog steeds leuke prijzen kan winnen, is mooi meege-
nomen. 

HOOFDPRIJZEN
Hoewel stempels sparen deze winter geen evidentie was, hebben we toch 138 
volle spaarkaarten mogen ontvangen. Allemaal deelnemers die dankbaar gebruik 
maakten van de take-away-mogelijkheden en zo toch hun code en stempel kon-
den bemachtigen. We beloofden om deze fervente wandelaars niet teleur te stel-
len en hebben drie begerenswaardige prijzen mogen uitdelen. Wie die gelukkigen 
zijn en wat ze gewonnen hebben, dat lees je op pagina 80 van deze Onderox 
Magazine.
Maar goed nieuws is er dus ook voor al wie zijn of haar kaart niet vol kreeg. Deze 
zomer kan je namelijk gewoon doorsparen. In de maand oktober verzamelen we 
opnieuw alle ingeleverde kaarten om vervolgens maar liefst acht gelukkige win-
naars te loten, zowel wie fietst met Lekkertrappen als wie wandelt met Lekkerstap-
pen komt in aanmerking. 
Meer informatie? Surf naar www.lekkerstappen.be

VERTREKPUNTEN 
Arendonk: TC De Lusthoven | Baarle-Hertog: Schuttershof | Beringen: TODI 
| Berlaar: Tuinterras De Koi | Brasschaat: Perron Noord | Brecht: De Kolonie 
| Dessel: Het Vijverzicht | Ham: De Vuvuzela | Hechtel-Eksel: Bistro Kaffee | 
Herentals: De Kluis | Hilvarenbeek (NL): Vrijthof 16 | Hooge Mierde (NL): De 
Spartelvijver | Hoogstraten: De Nieuwe Buiten | Kalmthout: Monida | Kapellen: 
Kandinsky | Lage Mierde (NL): De Buitenman | Lichtaart: Floreal Kempen | Lil-
le: De Brouwketel | Meerhout: De Zoete Zonde, Luihoeve | Merksplas: Smaak-
hoeve De Lochtenberg | Mol: Port Aventura | Pelt: Cash & co | Putte (NL): 
De Heusche Bollaert | Ravels: Taverne De Wouwer | Retie: Moor Than Koffie | 
Reusel (NL): D’n Ouwe Brandtoren, Hollandershoeve | Turnhout: Cake&Coffee, 
’t Koffiehoekske | Westerlo: Torenhof Ijskafee | Zichem: Hof van Zichem | Zoer-
sel: De Castelijnshoeve

LEKKERSTAPPEN WANDELFESTIVAL
VERPOZEN OP EEN TERRAS, HET MAG WEER!
D at wandelen populair  i s ,  moeten we je  niet  meer vertel len .  Is  dat bi j 
gebrek aan alternatieven? O f mi sschien dank zij  het  steed s uitbreiden-
de knooppuntennetwerk? O f zit  een her wonnen appreciatie  voor de 
natuur er  voor iet s  tu ssen? Wie zal  het  z eg gen .  Het i s  al leszin s een 
plezante en ru stgevende manier om de omgeving te  verkennen . 

WANDELEN

BANDENCENTER VAN GORP | TURNHOUTSEBAAN 134, RETIE

          BIJ VRAGEN BEL 014/37 20 32

WAAR SERVICE NOG BELANGRIJK IS

WIJ SCHEPPEN EEN GOEDE ‘BAND’ MET ONZE KLANT

WWW.VANGORP-BANDE
N.COM

DE LEUKSTE
CADEAUBON VAN DE KEMPEN
Met een K-doos kan je terecht bij heel wat handelaars in de 
Kempen in allerlei verschillende sectoren. Een gezellig etentje, 
een leuk mode-item, een deugddoende staycation,… Of heer-
lijke delicatessen om lekker thuis op te smullen. Zo kan de ont-
vanger helemaal gaan voor waar hij of zij oprecht gelukkig van 
wordt. Kortom, altijd het juiste cadeau. Kopen is ook makkelijk: 
via www.k-doos.be of één van de vaste verkooppunten.

VERKOOPPUNTEN
Kempendrinks Arendonk ∙ De Hoprank Arendonk ∙ Ryco-wijnen 
Balen ∙ Zwemshop Geel ∙ Liesbet’s Reiscenter Herenthout ∙ Huy-
brechts Jorun Lichtaart ∙ ’t Soete Mol ∙ Basta Poco Oud-Turnhout 
Wijnen Jacobs Poederlee ∙ Bon-Bon “Jour” Turnhout

MEER INFO:
www.k-doos.be · info@k-doos.be · +32 (0)489 31 64 01
      @kdooskempen        @kdooskempen
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Lekkerstappen
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Garage Van Der Steen werd opgericht in 1986 
door Willy en Paula Van Der Steen als een 
Opelgarage. Vandaag heeft hun zoon Jan de 
dagelijkse leiding in handen. Hij is intussen al 17 
jaar mee actief in de garage. Zijn vrouw Tinne 
staat samen met Paula in voor de boekhou-
ding, het onthaal en de verkoop en zelfs hun 
kindjes Wout en Noor kan je als vaste klant af 
en toe in de garage zien rondlopen. Een echt 
familiebedrijf dus.

QUALITYGARAGE
De garage is al lang niet meer gebonden aan 
één merk. Je kan er dus met auto’s van alle 
constructeurs langskomen. Jan werkt onder 
het label Qualitygarage zodat je als klant bij on-
derhoud, herstellingen en carrosseriewerk ge-
woon de fabriekgarantie kan behouden. Het la-
bel wijst ook op het feit dat de werknemers over 
de nodige kennis en producten beschikken om 
jouw wagen met de hoogste zorg en expertise 
te behandelen, met welk automerk je ook rijdt. 

SCOOTERS 
KOPEN ÉN HUREN
Dit jaar viert Garage Van Der Steen zijn 35ste 
verjaardag. Een mooi moment om al even naar 
de toekomst te kijken. Voor Jan en Tinne be-
tekent het dat ze meer willen inzetten op elek-
trische voertuigen. “Want wij geloven dat daar 
een groot deel van de toekomst van onze sec-
tor ligt. Daar bereiden wij ons nu al op voor. We 
rijden zelf al een tijdje met een hybride om het 
gevoel van elektrisch rijden nog beter te leren 
kennen”, vertelt het koppel. 
Jan heeft alle diploma’s op zak om aan alle soor-
ten elektrische voertuigen te mogen werken, ook 
aan elektrische scooters. Die kan je voortaan in 
de garage bestellen en aankopen, daarbij kan je 
rekenen op korte levertijden. Sinds begin deze 
maand kan je zo’n E-scooter ook huren in de ga-

rage. “Per halve dag. En wie dat wil, geven we 
enkele leuke punten mee in de buurt die het be-
zoeken waard zijn. Intussen hebben de B&B’s en 
toeristische diensten in de omgeving deze dienst 
al ontdekt, maar je kan net zo goed zelf langs-
komen als je een leuke activiteit zoekt of op een 
originele manier de buurt wil verkennen.”

E-DRIVE
In de showroom staan zowel nieuwe als twee-
dehandsauto’s te wachten op een nieuwe ei-

genaar. Uiteraard kan je hier net zo goed de 
wagen van je dromen bestellen, zonder dat je 
gebonden bent aan één bepaald merk. Ook 
in de showroom zal het aanbod elektrische 
en hybridewagens steeds groter worden. Met 
daarnaast een mooi aanbod aan elektrische 
bedrijfswagens, steps, scooters, brommers, 
mini-fietsen of zelfs kleine elektrische stads-
wagens. Een stevige uitbreiding van het E-dri-
ve-gedeelte dus. En wie voor thuis een laad-
oplossing wil voor zijn nieuwe voertuig: weet 
dat Garage VDS samenwerkt met gespeci-

GARAGE VAN DER STEEN
BREIDT AANDEEL ELEKTRISCH RIJDEN FORS UIT
Ravel s  — Bij  Garage Van D er Steen in Poppel  (Ravel s)  kan je  met wagen s van alle  con structeurs langskomen ,  zowel  voor onderhoud 
en herstel l ingen al s  voor de aankoop van een nieuw (of  tweedehand s) exemplaar.  In het  jaar waarin de zaak 35 kaarsjes uitblaa st, 
breidt  het  aanbod voor wie elektri sch wil  ri jden stev ig uit .  Met elektri sche wagen s,  uiteraard ,  maar sind s kort  kan je  hier ook E-steps, 
elektri sche mini-f ietsen en E-scooters vinden .  D ie laat ste kan je  z el fs  huren voor een verkw ikkend ritje  in de omgeving.

PUBLIREPORTAGE



aliseerde firma’s om dat mogelijk te maken. 
Vraag er gerust naar. 

ONDERHOUD 
EN HERSTELLINGEN
“Maar dat betekent uiteraard niet dat we de 
auto’s met verbrandingsmotoren vergeten 
of niet meer aanbieden”, benadrukt zaak-
voerder Jan. “We tonen onze veelzijdigheid 
en willen dat iedereen hier met zijn voertuig 
kan langskomen. Los van hoe je wagen 
wordt aangedreven.” Voor onderhoud en 
herstellingen, ook aan de carrosserie, blijft 
Garage Van Der Steen dus gewoon be-
schikbaar voor iedereen die veilig de baan 
op wil. 

Goirleweg 2, 2382 Ravels
Tel. +32 (0)14 65 80 34
info@garagevds.be
info@edrive-VDS.com
www.garagevds.be
www.edrive-VDS.com 

Garage Van Der Steen
Garage VDS

PUBLIREPORTAGE

“IN DE GARAGE KAN JE 
VOORTAAN ELEKTRISCHE 

SCOOTERS KOPEN 
ÉN HUREN.” 
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Terwijl ik het interview met Felicia afneem, vallen 
er dikke regendruppels uit de lucht. Ik vraag me 
even af welk klimaat ze in Roemenië hebben. 
Ook dat blijk ik niet te weten. Ik ken ook geen 
toeristische trekpleisters, moet al erg diep gra-
ven om Roemeense sporters of muzikanten op 
te sommen en op een blinde kaart van Europa 
zit ik toch enkele honderden kilometers uit de 
richting. Maar als ik Felicia mag geloven, is dat 
allemaal onterecht en heeft de Zuidoost-Euro-
pese republiek als vakantieland veel troeven. 
Heel veel troeven.

Laat ons met het weer beginnen. Wat neem 
ik mee als ik op vakantie ga naar Roeme-
nië? Een zwembroek of een wintermuts?
Felicia Mester: “Beiden kan. Vergeet niet dat 
Roemenië een erg groot land is. Ongeveer acht 
keer groter dan België. We hebben een mooie 
kuststreek, aan de Zwarte Zee. De kustlijn is bij-
na 250 kilometer lang. Dus dat biedt wel wat 
mogelijkheden. Maar ook de Karpaten maken 
deel uit van het land met bergen tot 2.500 me-
ter. Skiën kan dus ook perfect. Het grote ver-
schil met België is dat we in Roemenië echt 
letterlijk vier seizoenen hebben. Een warme 
zomer, een koude winter, met daartussen lente 
en herfst, wat voor een erg mooie natuur zorgt. 
Hier in België heb je soms de indruk dat het drie 
seizoenen herfst is.” (lacht)

In welke regio ben jij opgegroeid? 
“Ik heb altijd in Beznea gewoond, een dorp 
op een zestig kilometer van de grens met 
Hongarije. Om het even te situeren, dat is 
ongeveer 800 kilometer van Boekarest, dat 

meer naar het zuiden ligt, richting de zee en 
Bulgarije. Beznea is een 1.600 kilometer rij-
den vanuit Turnhout. Oradea is de grootste 
stad in de buurt. Echt een mooie moderne 
stad. Ondertussen, na Boekarest, één van de 
grootste en belangrijkste steden van Roeme-
nië. Zeker Băile Felix is ab-so-luut de moeite. 
Het is een thermaal kuuroord en echt uniek in 
Europa. Het water is er 45°, echt aangenaam. 
Maar ook medisch heeft het haar deugdelijk-
heid al bewezen. Vroeger kwamen we daar 
bijna wekelijks. Ook de zoutmijnen van Praid 
zijn fantastisch mooi. Erg toeristisch maar ook 
helend voor mensen met problemen aan de 
luchtwegen.”

Heb je een gelukkige jeugd gehad? 
“Zeer zeker. Ik was de jongste van vier kinderen. 
We kwamen niets tekort. Mijn moeder regelde 
het huishouden, mijn vader werkte in de fabriek. 
De laatste vijftien jaar had hij een winkeltje thuis 
met voeding en dergelijke zaken. Allemaal heel 
gewoon. Een mooie jeugd. Vanaf mijn veertien 
jaar ging ik naar de middelbare school. In Roe-
menië is dat vier jaar. Velen trekken dan naar 
de stad. Ik ook. Zo kwam ik in Oradea terecht. 
In het begin was dat moeilijk. Je bent nog erg 
jong maar je moet zelf eten klaarmaken, zelf 
poetsen, zelf je studies regelen en dergelijke. Je 
wordt snel zelfstandig op die manier. Daar leer-
de ik mijn man Adrian kennen. Op mijn acht-

FELICIA MESTER

VAN ROEMENIË NAAR DE KEMPEN 
T UR NHOU T/BE ZNE A – “ Wat weten we eigenli jk over Roemenië?”,  v roeg ik mij  af  toen ik een afspraak had gemaakt met Felicia Mes-
ter (38).  In 2007 landde z e met haar man en zoontje van el f  maanden in Turnhout.  Z e leerde in een vliegende vaart  de Nederland se 
taal ,  werd nog twee keer mama en behaalde tu ssendoor een diploma Boekhouding.  Petje  af ,  dacht ik zo.  O ndertu ssen i s  het  gezin 
beter geïntegreerd dan ooit .  “D e kinderen spreken onderling alti jd Nederland s” vertelt  z e.  “ Z elfs  met andere Roemeen se kinderen .”

WELKOM IN DE KEMPEN
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tiende ben ik al getrouwd, in 2001.”

Een mooie jeugd, snel getrouwd, erg zelf-
standig. En toch beslis je dan om weg te 
trekken. Waarom België?
“Dat is erg vreemd gelopen. Eigenlijk is dat 
nooit een plan geweest. Adrian had al wel twee 
jaar in België gewerkt, in Weelde. Samen met 
zijn neef. Maar omwille van visumproblemen 
moest hij terug naar Roemenië komen. Ook 
voor hem was een terugkeer naar België niet 
meteen aan de orde. Ik had ondertussen mijn 
diploma Boekhouden behaald en opende sa-
men met mijn broer een boekhoudkantoor. 
We hebben een huis verbouwd en hadden het 
financieel niet slecht. Er was dus geen reden 
om hieraan te twijfelen. Tot de vorige baas uit 
Weelde in 2007 opnieuw naar Adrian belde met 
de vraag om terug te komen. Dat zorgde toch 
wel even voor keuzestress.” (lacht)

Wat deed je besluiten om toch naar Turn-
hout te verhuizen?
“Adrian kende de regio uiteraard al goed en hij 
was hier graag. Financieel was het uiteraard 
ook een stap vooruit. Als je weet dat het mini-
mumloon in Roemenië 800 euro is. We wilden 
ons huis nog verder verbouwen en we dachten 
dat wat extra spaargeld kon helpen. Eén à twee 
jaar in België werken zou ons toch vooruit hel-
pen in het leven. Een paar dagen laten waren 
we de koffers aan het pakken.”

Dat moet toch niet evident zijn? Je had 
ondertussen een zoontje van elf maanden, 
Catalin, en je beheerste de taal niet?
“Gemakkelijk was dat niet, maar het idee dat 
het maar tijdelijk was, overtuigde me. Vele Roe-
meense mannen komen alleen naar België, 
zonder vrouw, om te werken en keren later te-
rug. Maar dat wou ik niet. Ik wou mee de sprong 
wagen. Het voordeel was dat Adrian Turnhout 
al kende. In mijn herinnering heeft het die eer-
ste weken hier altijd geregend. (glimlacht) Ik ben 
dan zelf Nederlands gaan studeren, wat echt 
geen gemakkelijke taal is. Ik werkte toen bij 
Miko als arbeidster maar moest al snel stoppen 
met rugproblemen. Toen wist ik dat ik zelf de 
handen uit de mouwen moest steken om er hier 
iets van te maken. Ik begon als een gek Neder-
lands te leren en later ben ik aan een graduaat 
Boekhouden begonnen. Ondertussen waren 
ook Nicolas (12) en Lucas (7) geboren. Toch 
had ik altijd prima resultaten op school. Soms 
vraag ik me nog wel eens af hoe ik dat toen 
allemaal heb klaargespeeld. Ik ben er wel trots 
op. Al moet ik toegeven dat ik in die tijd heel wat 
hulp had van mijn zus, die enkele jaren na ons 
ook naar België is verhuisd. Zij heeft ook mee 
voor de kinderen gezorgd.”

En ondertussen wil je ook nog een sociaal 
leven opbouwen. Hoe is dat gelukt?
“Dat ging in het begin erg stroef. Ik vind de Vla-

mingen in het algemeen erg schuchter en ge-
sloten. Als ik vroeg ‘Hoe is’t?’, dan zeiden ze 
‘Goed!’. Dat was het dan. Al geef ik toe dat de 
taalbarrière altijd wel gespeeld heeft. Ik voelde 
me niet meteen geroepen om zelf een gesprek 
aan te knopen. Maar het is mijn huisarts die me 
hier de juiste impuls heeft gegeven. Met haar 
sprak ik, zoals met de meesten, Engels. Tot zij 
op één dag zei dat we enkel nog Nederlands 
gingen spreken. Dat was wat vreemd maar gaf 
me toch veel zelfvertrouwen. Plotseling had ik 
het gevoel dat ik best mijn plan kon trekken in 
het Nederlands.”

Meer dan goed zelfs. Chapeau! Hebben de 
kinderen het hier ook zo naar hun zin?
“Absoluut. Dat zijn eigenlijk echte Belgen. On-
derling spreken ze altijd Nederlands. We heb-
ben regelmatig contact met andere Roemeen-
se families en we merken daar hetzelfde. Ook 
die kinderen spreken vooral Nederlands. Daar-
naast zijn het voetballers. Dat is hun favoriete 
hobby. En dus ben ik de typische voetbalmama 
die altijd langs de zijlijn staat te supporteren en 
bijna alle kantines van de provincie Antwerpen 
kan herkennen.” (lacht)

Laat ons het eens even over Roemenië zelf 
hebben. Wat moeten we absoluut weten?
“Roemenië is een land dat je zeker moet leren 
kennen. Ik weet dat het bij velen nog onbekend 
is maar dat is niet terecht. Zoals gezegd, je hebt 
de zee, je kan skiën, je hebt prachtige natuur, de 
Donau, erg mooie en moderne steden… Daar-
naast is Roemenië nog altijd erg in verandering. 
Er is de afgelopen tien, vijftien jaar zeer veel in 
positieve zin veranderd. Er was veel bureaucra-
tie. Je moest voor alle ambtenarenzaken uren 
aanschuiven. En dan zeiden ze doodleuk dat je 
nóg een kopie moest hebben. Dan kon je weer 
aanschuiven. Ook was er veel corruptie. Dat 
wordt nu allemaal streng aangepakt. Al beweer 
ik niet dat het niet meer bestaat. Maar het land 
is zeker het bezoeken waard. De grens met Hon-
garije, daar waar de Donau stroomt, is maar even 
ver dan het zuiden van Spanje of Italië. Perfect 
doenbaar dus. Of je moet maar eens googelen 
op Transfăgărășan, waanzinnig mooi.”

Waarin verschillen wij vooral van de Roe-
menen?
“In België zijn veel meer regeltjes. En je wordt 
verondersteld van die allemaal te kennen. 
Maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn zeker ook 
Roemenen, net als Belgen, die bewust buiten 
de lijntjes kleuren, maar het is simpelweg niet 
eenvoudig om al die regels te kennen. Maar 
het grote verschil is toch het geloof, vind ik. Wij 
houden erg van het zondags gebed. Eén dag 

per week even stilstaan, maar vooral ook vieren 
met vrienden en familie. We zingen veel in de 
kerk. Dat zijn echt tradities, zoals we er nog veel 
hebben. Ik vind het belangrijk om die in ere te 
houden. Pasen is bijvoorbeeld een echt familie-
feest bij ons, nog meer dan in België.”

En wat wordt er dan gegeten op al die fa-
miliefeesten?
“Vooral heel veel vlees. (lacht) Sarmale en Mititei 
zijn zo erg bekende gerechten die je overal in 
het land vindt. Sarmale zijn een soort rolletjes 
van kool die gevuld zijn met gehakt, rijst en krui-
den. Mititei zijn ook rolletjes, maar dan eerder te 
vergelijken met gehaktballetjes. Heerlijk op de 
barbecue. Ik heb er nu al zin in.” (lacht)

Welke dromen heb je nog, Felicia?
“Ik zei al dat ik in Roemenië een boekhoudkan-
toor had met mijn broer. Het zou heerlijk zijn om 
dat ook in Turnhout te kunnen. Maar daarvoor 
moet ik eerst de titel van Accountant halen. Die 
vervelende regeltjes toch altijd.” (lacht) 

Tekst: Peter Meulemans

Foto 1: Felicia en haar man Adrian bij een bezoek aan de 

Karpaten.

Foto 2: “Roemenië heeft een prachtige natuur”, aldus 

Felicia.

Foto 3: Mititei vind je echt overal in Roemenië.

Foto 4: Met de drie jongens in Dinant.

Foto 5: Familieportret. Je herkent Felicia aan het gele 

kleed.

WELKOM IN DE KEMPEN

“MIJN DRIE KINDEREN ZIJN 
FANATIEKE VOETBALLERS. 

IK HERKEN ALLE 
VOETBALKANTINES VAN DE 

PROVINCIE ANTWERPEN MET 
MIJN OGEN DICHT.”
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10. DDT. 
Dimitri De Tremmerie. U kent hem van menige 
herhaling, van ‘zal ’t gaan ja?’, kapot gestampte 
ramen en ‘mijn infra-structuur’. Te gierig om een 
pint te trakteren en op zijn allergelukkigst als het 
met zijn buren wat minder ging. 

9. Calvin Candie (van Django Unchained)
Quentin Tarantino heeft een paar schitterende 
slechteriken het leven gegeven. Met o.a. Hans 
Landa uit Inglourious Basterds en Mr. Blonde uit 
Reservoir Dogs. Toch is Calvin Candie wellicht 
de meest angstaanjagende verschijning. Ac-
teur Leonardo DiCaprio leefde zich zo in, in zijn 
rol, dat hij zelfs toen hij zich sneed aan een glas 
gewoon bleef verdergaan. Het bloed smeerde 
hij af aan het gezicht van de slavin die hij op dat 
moment brutaal moest behandelen. Waardoor 
de aanblik van pure horror op haar gezicht op 
slag een stuk realistischer overkwam. Roepend 
en tierend en vreselijk impulsief, zoals het een 
echte slechterik betaamt.
 
8. Gert (van Samson). 
Met zo’n vriend heb je geen vijand meer nodig. 
In plaats van iemand terecht te wijzen, koos hij 
steevast voor ‘een lesje leren’ wat dan meest-
al uitmondde in pure pesterijen. Je moet maar 
eens een paar afleveringen bekijken als je mij 
niet gelooft. Was bovendien de hele tijd bezig 
met Jean-Louis Michel zwart te maken, terwijl 
dat best een aardige jongen kan zijn. Jarenlang 
te lui om zijn bel te herstellen, terwijl hij nooit 
moest gaan werken en tijd zat had om in de 
zetel te zitten. Geen wonder dat zijn hond de 
benen nam en in een busje ging wonen.

7. Krimson. 
Slechterik uit Suske en Wiske, hoewel hij, laat 
ons eerlijk zijn, nooit écht voor problemen heeft 
gezorgd. Had kansen genoeg om die vrienden 
naar het hiernamaals te helpen, maar nam altijd 
net genoeg tijd zodat zijn plannetjes nog verij-
deld konden worden door één of andere Lam-
bik of Jerom. Slechterik in de goede traditie van 
James Bond dus, waar je ook nooit iemand een 
pistool zag nemen om de held gewoon neer te 
knallen.

6. Joffrey Baratheon (uit Game of Thrones).
Kind uit een incestueuze relatie, rotjoch en ver-
wend nest. Liet het hoofd afhakken van Ned 
Stark en terroriseerde diens dochter daarna 
vrolijk verder. We nemen het u niet kwalijk als 
u uit die reeks Ramsey Bolton nog een gradatie 
erger vindt. Hoe dan ook, als kijker mochten wij 
genieten van twee erg bevredigende afscheids-
scènes, toch?

5. Jacques (uit Thuis). 
Dat er nog iemand in de buurt woont daar. De 
moorden, verkrachtingen, vechtpartijen,… zijn 
niet meer te tellen. Marianne kan je ook moeilijk 
een lieveke noemen, daar wil je toch ook liever 
niet bij in de buurt zijn. Maar Jacques haalt het 
nipt, omdat hij moordenaar en verkrachter is.

4. Cartman (uit South Park).
 Wint de stevige concurrentiestrijd binnen de te-
kenfilmwereld. Met Stewie (uit Family Guy) wel-
licht op een verdienstelijke tweede plek. Dikzak 
die in South Park een keer wraak nam op een 
kerel die hem gepest had door de jongen in 

kwestie zijn eigen ouders te laten opeten in een 
chili. Ik zie het DDT of Krimson nog niet doen.
 
3. Negan (uit The Walking Dead).
 Vooral bekend omwille van zijn charisma, zijn 
wapen (een honkbalknuppel met prikkeldraad 
genaamd Lucille) en zijn bloeddorstige intrede 
in deze al niet weinig gewelddadige serie. 

2. De heks van de kleine zeemeermin. 
Jaagde mij als kind de stuipen op het lijf en be-
zorgde mij menige nachtmerrie. Met die twee 
vieze vissen van haar en haar bulderlach. Zou 
met haar outfit niet misstaan op het gemiddel-
de Eurovisiesongfestival. Als ze hier of daar een 
leuke zangstem kan stelen tenminste. Zij is de 
enige reden waarom mijn kindjes het sprookje 
van de kleine zeemeermin alvast niet in de Dis-
neyversie zullen leren kennen. 

1. Moriarty.
Aartsrivaal van Sherlock Holmes. Meesterlijk 
gespeeld door Andrew Scott in Sherlock, één 
van de allerbeste televisieseries ooit. Zo kwaad-
aardig dat de acteur in kwestie later een sexy 
priester ging spelen, wellicht om met zijn ziel 
terug in het reine te komen.

Eervolle vermeldingen: The Joker, Sau-
ron, Koba (uit the Planet of the Apes), Amy 
(uit Gone Girl), Voldemort, Anton Chigurh 
(uit No Country For Old Men), Scar (uit 
The Lion King), The Grinch, Walter White 
(uit Breaking Bad), Jean-Marie Dedecker, 
Hannibal Lecter, Pennywise (uit It), ieder-
een uit Tiger King en Wile E. Coyote.

DE ALLERBESTE SLECHTERIKEN
In dez e rubriek kiez en we elke maand een top 10 over een wil lekeurig onder werp.  Niet  gehinderd door enige weten schappeli jke kenni s of 
onderzoek en volledig subjectief .  O m het extra spannend te maken ,  tel len we af  van 10 naar 1.  D ez e maand:  de allerbeste slechteriken .

DE TOP 10



Midden in de coronacrisis, in juli 2020, besloten 
Katrien en Kevin hun nieuwe zaak te openen. “Het 
heeft ons niet afgeschrikt”, vertelt het koppel. “Het 
was iets wat we al veel langer wilden doen. Al 
hadden we uiteraard toen niet gedacht dat er een 
tweede en een derde lockdown ging komen.” En 
dus boden zij de afgelopen maanden voornamelijk 
afhaalgerechten aan, daarbij werd de zaak als hun 
eigen winkeltje ingericht. “We misten echt het so-
ciale contact, toch de reden waarom we een zaak 
geopend hebben, dus het was wel aftellen naar 
een heropening.” Begin mei kwam de ontlading: 
de terrassen mochten open. “Fantastisch! Eindelijk 
terug een beetje leven in de zaak. Op een ideaal 
moment ook. Voor ons komt de leukste periode 
van het jaar eraan. Wij zijn een echte zomerzaak.”

BARFOOD
Op het terras is er zowel een volledig open stuk 
als een gedeelte waar open tenten de klanten 
beschutten tegen plotse regenbuien. Je kan hier 
dus altijd droog zitten. Op de nieuwe zomerkaart 
neemt ‘barfood’ een opvallend ruim gedeelte in. 
We lezen: nacho’s, bitterballen, taco’s met pulled 
pork, home made chicken wings,… Maar net zo 
goed schuif je hier aan tafel voor een croque of 
een middagse pannenkoek. Bij de hoofdgerech-
ten is een ‘sharingplank’ erg in trek, met vijf soor-
ten vlees, kroketten of frieten, sauzen en groen-
tes. Ook de tapasplank is goed op weg om een 
klassieker te worden. “We zijn geen traditionele 
brasserie”, legt Kevin uit. “We hebben gekozen 
voor de term ‘gastrobar’ om duidelijk aan te geven 
dat we alles zelf maken met verse producten, ge-
presenteerd op een moderne manier.” Als de tem-
peratuur binnenkort stijgt, serveren Katrien en Ke-
vin op zondagvoormiddag een uitgebreid ontbijt.

VEEL ERVARING 
IN DE KEUKEN
Kevin deed al veel ervaring op in diverse hore-
cazaken in de buurt. “Daardoor is het nu extra 

leuk om mijn eigen gerechten te kunnen serve-
ren.” Het mondde uit in een nieuwe zomerkaart 
die regelmatig aangevuld wordt met seizoensge-
bonden suggesties. Zo kan je er op dit moment 
o.a. asperges komen eten. Katrien werkte 13 jaar 
in een interimkantoor. “Daar was klantvriendelijk-
heid en een persoonlijke aanpak al belangrijk, in 
onze zaak is het echt cruciaal. Wij doen alles met 
z’n tweetjes, samen met ons flexibel team.”

FRISSE PINT 
OP HET TERRAS
Wie bij terrasjesweer eerder dorst dan honger 
heeft, is ook van harte welkom. “Gewoon een 
frisse pint drinken op het terras, het kan per-
fect”, benadrukken Katrien en Kevin. “Omdat 
het hier vroeger een café was, twijfelen de 
mensen daar wel eens aan.” Wie Bob is, kan 
kiezen uit alcoholvrije gins, cocktails en bieren. 
“We merkten vorig jaar al dat die erg populair 
waren, dus we wilden daar graag nog verder in 
gaan. Als je Bob bent, wil je meer keuze hebben 
dan cola en water.”

GEZELLIGE BABBEL
Intussen bouwde de zaak al een trouw klan-
tenbestand op. “Mensen die ons gewoon bij de 
voornaam aanspreken en een gezellige babbel 
komen doen. Het is ook die ongedwongen sfeer 
die wij graag hebben in het contact met de klan-
ten. Vorig jaar hebben we hier me de hittegolf 
bijvoorbeeld achteraan een zwembadje gezet. 
We lieten dan weten dat de kinderen hun zwem-
kledij mochten aandoen. Dat was meteen een 
succes. Tot laat op de avond is er toen in het wa-
ter gespeeld.” Voor die kinderen is er trouwens 
voldoende speelruimte voorzien met o.a. een 
springkasteel. Handig om weten voor de ouders: 
achteraan is alles volledig afgesloten zodat je 
vanop het terras de kinderen met een gerust hart 
kan laten spelen. 

Tekst: Bert Huysmans

Gastrobar Olive
Voorheide 20 - 2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 29 49 50

Gastrobar Olive
Open: 
Do tot ma: vanaf 11.30 uur
Di en wo gesloten

GASTROBAR OLIVE
IS HELEMAAL KLAAR VOOR DE ZOMER
AR END ONK — Ga strobar Olive opende vorige zomer de deuren langs Voorheide in Arendonk.  Met moderne en smaakvolle  gerechten 
en een uitgebreide selectie  aan ‘ bar food’ .  “D e nadruk ligt  op verse producten en een gemoedeli jke sfeer” ,  klinkt het  bi j  zaakvoerders 
Katrien en Kevin .

CULINAIR

ONDEROX-MENU 
VAN DE MAAND:

Cocktail van het huis 
***

Velouté van asperges met mimosa van ei 
***

Gegrilde tomahawk van kruidenvarken 
met zomers slaatje, kruidenboter en 

verse kroketjes 
***

Dame blanche of irish coffee 

Prijs: 29 euro p.p.

Voor wie vooraf reserveert met de vermel-
ding ‘Onderox-menu’. Geldig van donder-
dag 27 mei tot en met zondag 18 juli 2021.
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Portomar Apartments, gelegen vlak aan de 
kustlijn van Mallorca, is één van de nieuwe 
renovatieprojecten van Dockx uit Dessel. En 
het einde van de renovatie is in zicht! De vol-
ledig vernieuwde appartementen hebben één 
of meerdere slaapkamers, een en-suite bad-
kamer en een volledig uitgeruste keuken met 
gezellige leefruimte. Elk appartement heeft 
zijn eigen terras met prachtig zeezicht of uit-
kijk over de traditionele haven van Portocolom. 
“We willen dat alle gasten zich thuis voelen, en 
daar komt ons personeel ook in beeld”, ver-
telt Pieter Hendrickx, operationeel directeur bij 
Dockx. “Ze staan op elk moment klaar voor 
vragen over jouw verblijf, zodat jij optimaal kan 
genieten van je vakantie. Daarnaast verzorgen 
zij het heerlijke ontbijtbuffet en een dagelijkse 
opfrisbeurt van jouw kamer. De ruimte van een 
appartement met het comfort van ‘op hotel’ 
zijn. Dat is onze visie hier!”

SWIM, EAT, RELAX, REPEAT
Met volle teugen genieten van de zon kan op 
de ligbedjes, waarna je verkoeling kan zoeken 
in het zwembad. Zin in een salade of poké-
bowl? Dat kan besteld worden in de pool-side 
bistro. ‘s Avonds is er de mogelijkheid om te 
genieten van de gerechten van de chef in het 
restaurant of de wijnbar. “Voor het restaurant 
kiezen we om intense smaken van de typische 
Mallorciense keuken te serveren”, legt Michelle 
Maes, projectmanager, uit. “De traditionele re-
cepten gecombineerd met verse ingrediënten 

zorgen voor overheerlijke gerechten.”
“In de wijnbar pakken we uit met een wijntap, 
een fles wijn wordt geplaatst aan een tapsys-
teem dat ervoor zorgt dat de wijn de ideale 
temperatuur heeft en na opening optimaal 
zijn smaak behoudt. Het geeft onze gasten de 
mogelijkheid om onze selectie wijnen, inclusief 
enkele topwijnen, te proeven per glas. Het is 
een unieke wijnervaring, die vergezeld wordt 
van Spaanse tapas met een moderne touch.”
Een verborgen parel in het hotel is de Wellness. 
Je kan relaxen in de jacuzzi, je uitleven in de fit-

ness of volop genieten in de hamam of sauna. 
Speciaal is de therapeutische zoutgrot, waar 
je in de infraroodstoelen volledig tot rust kan 
komen. Ook kan je jezelf verwennen door een 
massage te boeken. Je zal alvast ontspannen 
terugkeren van je vakantie! 

PITTORESK PORTOCOLOM
Portocolom is gelegen aan de oostkust van 
het eiland. Als traditioneel vissershaventje 
heeft Portocolom veel van zijn oorspronke-
lijke charme behouden, waar een vuurtoren 
en schilderachtige straatjes bijdragen aan de 
pittoreske aard van de plaats. Er is een lange 
kade waar je gezellig kan kuieren tussen de 
bars, restaurants en winkeltjes. Het strand van 
Cala Marçal ligt op slechts een steenworp van 
het hotel, met het witte zand en de strandbar 
is het de perfecte plek voor een ontspannen 
vakantie. 

MOOI MALLORCA
Sinds lange tijd staat Mallorca bekend als één 
van de favoriete vakantiebestemmingen van 
Europa. “Zonovergoten stranden met azuur-
blauw water en dansen in één van de vele dis-
co’s worden vaak gelinkt aan het eiland maar 
Mallorca heeft zoveel meer te bieden”, klinkt 
het. “Het grootste eiland van de Balearen 
bruist van zijn rijke geschiedenis, wat blijkt uit 
het grote aantal pittoreske dorpjes, historische 
gebouwen en prachtige kunst.” Ook Palma 
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KEMPENS FAMILIEBEDRIJF CREËERT DROOMSPOT IN MALLORCA
DOCKX

O p Mallorca i s  ga stv ri jheid een manier van leven ,  een traditie  die diepgeworteld i s  in de ei landcultuur.  Met de opening van Portomar 
A partments in juni  2021 z et  het  Kempen se D ock x trot s  die traditie  voort  door sti j lvolle ,  gez ellige appartementen aan te bieden – 
waar een home-away-from-home er varing centraal  staat.

“WE HEBBEN DE 
APPARTEMENTEN 

PROBEREN IN TE RICHTEN 
NAAR HOE WE ZELF 

GRAAG OP VAKANTIE 
GAAN: WARME KLEUREN, 

HUISELIJKE SFEER EN 
ZACHTE BEDDEN TEZAMEN 

ZORGEN VOOR DE 
GEZELLIGHEID.”

komt voor veel mensen als een verrassing. Het 
is mooi en intiem maar bruist ook van het leven 
door de vele cafeetjes en winkels. Daarnaast 
kan je op het eiland genieten van heerlijk eten 
vergezeld van de lokale wijnen. Laat de tapas 
maar komen, toch?

FANTASTISCH FIETSEN EN 
WONDERLIJK WANDELEN
De machtige bergen en verbazingwekkende 
kust van Mallorca smeken om ontdekt te wor-
den. Al wandelend kan je de vele uitkijkpunten 
van de dramatische kustlijn bewonderen met 
de ondergaande zon als ‘backdrop’. 
“Mallorca is het perfecte fi etseiland”, weet 
Pieter. “De uitdagende bergen worden afge-

wisseld met zachte hellende stukken met de 
schitterende uitzichten als beloning om de in-
spanning te rechtvaardigen.” De geasfalteerde 
wegen verbinden de mooie dorpjes met elkaar 
waar je op een van de terrasjes kan uitblazen 
bij een frisse cerveza.

CORONA ALS AANZET
Marc Dockx, de zaakvoerder, kocht het hotel-
complex in Mallorca in december 2019. Initi-
eel was het idee om de uitbating uit handen 
te geven, maar door het coronavirus was daar 
weinig interesse voor. Marc vroeg aan zijn kin-
deren of zij de uitdaging wilden aangaan. De 
familie Dockx besloot om niet bij de pakken 
te blijven zitten en de uitbating zelf in handen 
te nemen. “Wij waren meteen enthousiast”, 
herinnert Pieter zich. “Het is een uniek project, 
dus waarom twijfelen?” 
De prachtige kustlijn van Mallorca is immers 
beschermd gebied en toeristische vergunnin-
gen zijn daarom streng gereglementeerd. “Het 
was een buitenkans om pal aan de zee een 
hotel te kunnen openen. We hebben dan een 
team samengesteld om deze nieuwe uitdaging 
aan te gaan. De hotelsector is ondertussen 
voor ons ook niet meer onbekend.”

PASSIE VOOR WONEN
Een plek vinden waar jij je thuis voelt, dat is 
het DNA van Dockx. Het resultaat van decen-
nialang gezond Kempens bouwinzicht, ge-
drevenheid van een familiebedrijf en voeling 
met de noden van kopers en huurders. Voor 
elk type vastgoedzoeker creëert Dockx graag 
een droomspot en dat doen ze nu ook in het 
buitenland! “Waarom we dan net dit plekje 
onder de zon hebben gekozen? We kiezen 
graag voor projecten met een bijzonder ka-

rakter”, stelt Pieter. “Het project in Mallorca 
was er weer zo ééntje, maar ook de totaalre-
novatie van een oude brouwerij in Merchtem 
of de watertoren in Turnhout zijn daar perfec-
te voorbeelden van.”

“Als bedrijf zijn we al jaren actief in de pro-
jectontwikkeling, bouw en het aanhouden 
van vastgoed. Nu breiden onze activiteiten uit 
naar de recreatiesector, zowel in het binnen- 
als buitenland. In het najaar starten we met de 
renovatie van de Sinjoorkens, een voormalig 
hotel in Oost-Duinkerke, opnieuw pal aan de 
zee en in de duinen. De volgende toeristische 
uitdaging meldt zich dus al aan.”

Carrer d’Hernan Cortés 22
07670 Portocolom
Balearische Eilanden, Spanje
reservations@portomarapartments.com
www.portomarapartments.com

Bleekstraat 19
2480 Dessel
Tel. +32 (0)14 37 75 73
info@dockx.com
www.dockx.com

“DE EERSTE KEER TOEN 
WE IN MALLORCA 

AANKWAMEN, WAREN 
WE METEEN VERKOCHT. 

DE IDYLLISCHE BAAITJES 
OF CALA’S VERSPREIDT 

OVER HET EILAND WAAR 
JE OP HET STRAND KAN 
WEGDROMEN MET EEN 
COCKTAIL DOEN AL JE 

ZORGEN VERDWIJNEN!”

Carrer d’Hernan Cortés 22
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was er weer zo ééntje, maar ook de totaalre-
novatie van een oude brouwerij in Merchtem 
of de watertoren in Turnhout zijn daar perfec-
te voorbeelden van.”

“Als bedrijf zijn we al jaren actief in de pro-
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als buitenland. In het najaar starten we met de 
renovatie van de Sinjoorkens, een voormalig 
hotel in Oost-Duinkerke, opnieuw pal aan de 
zee en in de duinen. De volgende toeristische 
uitdaging meldt zich dus al aan.”

Carrer d’Hernan Cortés 22
07670 Portocolom
Balearische Eilanden, Spanje
reservations@portomarapartments.com
www.portomarapartments.com

Bleekstraat 19
2480 Dessel
Tel. +32 (0)14 37 75 73
info@dockx.com
www.dockx.com

“DE EERSTE KEER TOEN 
WE IN MALLORCA 

AANKWAMEN, WAREN 
WE METEEN VERKOCHT. 

DE IDYLLISCHE BAAITJES 
OF CALA’S VERSPREIDT 

OVER HET EILAND WAAR 
JE OP HET STRAND KAN 
WEGDROMEN MET EEN 
COCKTAIL DOEN AL JE 

ZORGEN VERDWIJNEN!”

Carrer d’Hernan Cortés 22

PUBLIREPORTAGE



ju
n

i 
2

0
2

1
 I

 p
 6

2
 -

 6
3 

Het is een warme lenteavond die verzonken 
is in rust en stilte. Ook in het gebouw waar 
de jongens van Briezz repeteren, is er geen 
geluid te horen. De coronacrisis heeft ook hen 
het zwijgen opgelegd. Erwin Van Gorp (62) is 
er het hart van in. “Ik wist dat met mijn pensi-
oen het voortbestaan van Briezz onzeker werd 
maar voor ik vertrek, zal ik er alles – en echt 
alles – aan gedaan hebben dat voor deze fan-
tastische groep het muzikaal samenzijn niet 
verloren gaat. Misschien in een andere vorm 
of door een samensmelting met een gelijk-
aardige muziekband. Maar deze muzikanten 
verdienen een plek in het muzieklandschap 
want zij brengen kwaliteit, op hun manier. En 
ze bewijzen vooral dat als je mensen met een 
mentale beperking goed begeleidt, er voor 
hen heel veel mogelijk is.”

EEN APARTE METHODE
Al op jonge leeftijd was Erwin gebeten door 
muziek. Hij volgde een jazz-opleiding, studeer-
de wereldmuziek aan het conservatorium in 
Rotterdam en heeft een therapeutisch diploma. 
“Vooral de wereldmuziek is een inspiratiebron 
geweest om met Briezz aan de slag te gaan. 
Het musiceren gebeurt met één toonaard. Als 
ik zo’n toonaard aangeef, is dat voor hen een at-
mosfeer waarbinnen zij gaan werken. Ze com-
poneren verschillende melodietjes, improvise-
ren en met knippen en plakken wordt dat dan 
een muziekstuk waarvoor ze ook zelf de tekst 
schrijven. Het is een methode, maar ze werkt 
wel. In hun teksten klinkt vooral positivisme. 
Ze onthullen iets van altijd en eeuwig en mooi, 
met daarin de hartenklop van mensen. Het is 
het eerste orkest voor personen met een be-

perking dat zelfstandig functioneert. Ze spelen 
ook covers en kunnen zangers begeleiden. Dat 
deden ze al in optredens met hun peter Guido 
Belcanto die ook een hart heeft voor dergelijke 
initiatieven. Dankzij de specifieke methode kun-
nen andere muzikanten gemakkelijk aansluiten 
om samen muziek te maken.”

TWEE TALENTEN
Alles begon in 2005, met Peter en Bert die in 
Het GielsBos wonen en die blijk gaven van mu-
zikaal talent. “We wonnen toen de preselecties 
van het Eurovisie Songfestival voor personen 
met een beperking”, herinnert Erwin zich. “Dat 
zette me aan om verder te zoeken naar andere 
jongens die ook die splintervaardigheid heb-
ben. Veel van hen hebben dat maar zitten thuis 
en hebben niet de kans om hun talent te tonen. 
Dat was zo voor Geert, Bart, Sam, Lander en 
Mathias. Door audities te organiseren in heel 
Vlaanderen, heb ik hen gevonden en kon ik een 
groep samenstellen die vandaag zes muzikan-
ten telt en een geluidsman. Met dat éne doel 
voor ogen: hen laten genieten van wat ze kun-
nen en het publiek dat applaudisseert om wat 
ze brengen, niet omdat het personen met een 
beperking zijn. Met de tijd is Briezz gegroeid 
en is het een muziekgroep die op eigen benen 
staat, met mij als begeleider.”

HOE HET 
NU VERDER MOET
Briezz speelde zo al op ‘Rock for Specials’ voor 
duizend man, in de Grenslandhallen, voor een 
scoutsbijeenkomst in de Hoge Rielen en voor 
zowat alle vrouwengildes uit de streek. Ook 

de mensen van Truck Run nemen hen vaak 
op in hun programma. Onlangs was Briezz 
nog te zien in het Eén-programma ‘Iedereen 
Beroemd’, in de rubriek ‘zonder publiek’ waar 
artiesten die door corona al een heel jaar niet 
hebben kunnen optreden, nog eens op een 
podium kunnen staan. “Het was een onderdeel 
van onze campagne om mensen, instanties, 
overheden of wie dan ook wakker te schud-
den dat Briezz niet mag ophouden te bestaan. 
Geen enkele muziekgroep is het eeuwige leven 
gegeven en het is best mogelijk dat Briezz in de 
toekomst een ander muzikaal kleedje krijgt. Het 
gaat moeizaam maar ik geloof erin dat er op 
één of andere manier iemand opstaat die met 
Briezz wil verder gaan, onder welke vorm dan 
ook. Het managementteam van Het GielsBos 
heeft zich al achter Briezz geschaard om op-
lossingen te zoeken en daarvoor zijn we ze nu 
al dankbaar.”
“Maar dergelijke projecten kosten geld, ik ben 
daar realistisch in en mijn hart breekt als ik te-
rugdenk aan het moment dat ik hen vertelde dat 
ik met pensioen ga en Briezz zonder mij zal ver-
der moeten. ‘Je neemt mijn droom weg’, zei één 
van hen en dat is ook zo. Deze jongens zijn echt 
opengebloeid omdat er vijftien jaar geleden ie-
mand was die hun talent heeft aangesproken. 
We hadden nog een afscheidstournee gepland, 
maar net als voor zoveel anderen, heeft corona 
ook dat onmogelijk gemaakt. Ik besef dat het 
niet eenvoudig is om mijn taak over te nemen. 
Het is specialistenwerk maar wie met muziek 
werkt, kan dat aan. Daarnaast is er natuurlijk 
ook de praktische kant: optredens regelen, 
zorgen voor vervoer, ervoor zorgen dat ieder-
een op tijd is. Niet alles in het verleden liep van 
een leien dakje, dat is nu eenmaal eigen aan 

BRIEZZ
EEN MUZIEKGROEP VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
GIER LE — Ik weet niet  hoe dat het  gaat zi jn .  Maar dat zullen we nog wel  later zien .  Het ritme van een goed gevoel .  Is  de schoonheid 
van het  leven … Een fragment uit  ‘ Zon op jou’  van Briezz.  D e mu ziekband van men sen met een mentale beperking die ontstaan i s  in 
Het Giel sBos trekt  aan de noodrem want hun voortbestaan i s  bedreigd .  “En dat zou jammer zi jn” ,  z egt  Er win Van G orp die de groep 
al  v i j f tien jaar begeleidt.  “ Zij  mogen hun droom niet  verliez en omdat ik binnenkort  met pen sioen ga .”

MUZIEK
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personen met een beperking. Maar ik geloof er 
oprecht in dat het lukt.”

HET VERHAAL 
VAN LANDER
Die hoop koestert ook Lander, de pianist van 
de groep. Door corona zat het er niet in om alle 
leden van Briezz te ontmoeten maar hij deelt 
zeker de ideeën van de hele groep. Lander leer-
de zijn instrument kennen bij een vriend van zijn 
vader en als de buurvrouw achter haar piano 
zat, kon hij daar urenlang naar luisteren. “Het 
overlijden van mijn grootvader heeft mij diep 
geraakt”, vertelt Lander. “Ik had echt iets te 
verwerken en toen dacht ik: waarom niet pia-
no spelen? Het is gelukt, met veel studeren en 
oefenen. De klassieke muziekstukken kon ik op 
school leren. Toen ik er op een opendeurdag 
mocht spelen, kreeg ik een berichtje op mijn 
gsm: ‘ik ken een muziekgroep die iemand nodig 
heeft zoals jij’. Ik heb toen contact opgenomen 
met Erwin en de volgende dag stond hij er al 

om te horen wat ik kon. Dat is een groot geluk 
geweest want samenspelen met anderen is zo-
veel fijner dan alleen achter je piano zitten. Het 
verrast ook telkens omdat ik niet altijd weet wat 
de ander gaat doen en hoe zij op hun manier 
muziek maken. Muziek brengt mensen samen. 
Ik droom ervan om beroemd te worden, in het 
buitenland te gaan optreden en dat mensen mij 
leren kennen als die jongen die fantastisch pia-
no speelt. Dat Briezz misschien gaat stoppen, 
mag niet het einde van die droom zijn. Ik denk 
dat we, mits goede afspraken, sterk genoeg 
staan om op onszelf verder te gaan. Maar mis-
schien beseffen we wel heel snel dat we niet 
zonder iemand als Erwin kunnen.”

EEN LAATSTE TERUGBLIK
Voor Erwin breken nu de laatste weken aan met 
Briezz. “Al zal ik dit project nooit helemaal kunnen 
loslaten”, zegt hij. “Er is veel waar ik met plezier 
aan terugdenk maar als ik er één aspect moet 
uitkiezen, dan is dat toch de muziek die wij samen 
hebben gemaakt. Omdat het werkte. Ze maakten 
de klik om hun muzikale vrijheid te nemen en dat 
ook aan het publiek te tonen. De mooiste herin-
neringen zijn de momenten waarop ik tijdens op-
tredens hen vanaf de zijlijn kon gadeslaan en ge-
nieten van het werk dat ik samen met hen gedaan 
heb. Dat is muziek voor mij. En misschien heb ik 
ook als mens iets voor hen betekend. Dat ik hen 
de kans gegeven heb om met hun talent iets te 
doen. Niet alleen in hun opleiding tot muzikant 
maar zeker ook in de praktische zaken zoals hen 
naar optredens brengen, daar geld en materiaal 
voor zoeken, ter plekke alles regelen en hen na-
dien thuis weer afzetten. Maar als ik hen dan hun 
eerste lied hoorde inzetten, viel al dat praktische 

weg. Dat is de boodschap die ik aan mijn eventu-
ele opvolger wil meegeven: geniet van wat deze 
jongens kunnen én doen.”

Tekst: Suzanne Antonis
Foto’s: Suzanne Antonis en Briezz

Foto 1: Briezz op het podium, waar ze het liefst vertoeven.

Foto 2: Erwin Van Gorp neemt binnenkort afscheid van de 

muziekgroep, met spijt in het hart.

“HET DOEL? HEN LATEN 
GENIETEN VAN WAT ZE 

KUNNEN EN HET PUBLIEK 
DAT APPLAUDISSEERT OM 

WAT ZE BRENGEN, NIET 
OMDAT HET PERSONEN MET 

EEN BEPERKING ZIJN.”

MEER INFO:
www.briezz.be
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www.vandeperre.bewww.vandeperre.be

Haal buiten, naar binnen

Houten verandabouw  Houten verandabouw  |  Schrijnwerkerij    Schrijnwerkerij  |  Houten ramen en deuren  Houten ramen en deuren
Onze toonzaal is vrijblijvend te bezoeken na afspraak.

Rode Akkers 5 - Kasterlee
014 / 85 12 50 - info@vandeperre.be

       CREËER EXTRA RUIMTE EN L ICHTRUIMTE EN L ICHT MET EEN VERANDA



ju
n

i 
2

0
2

1
 I

 p
 6

4
 -

 6
5 

Het is nu of nooit, moet Peggy gedacht heb-
ben tijdens de lockdown van vorig jaar. Ze 
passeerde een leegstaand pand in de Sta-
tionsstraat in Geel en was meteen verliefd. 
Vanaf toen ging het snel. “In december kregen 
we beschikking over het pand en na een op-
frisbeurt kon A Different Story in maart 2021 
opengaan”, begint Peggy haar verhaal.” “Ik 
heb twintig jaar voor de klas gestaan en heb 
dat steeds met hart en ziel gedaan. Maar toch 
voelde ik aan dat het tijd was voor een ander 
verhaal, a different story dus.”

En die keuze was snel gemaakt. Peggy heeft 
erg veel affiniteit met mode en leerde in haar 
vrije tijd reeds de knepen van het vak. Ze wist 
meteen welke richting het mocht uitgaan. 
“Zelf ben ik steeds erg gecharmeerd geweest 
door Scandinavische mode en het duurzame 
karakter ervan. Dit vind je terug in de stoffen 
maar ook in productiemethodes. Het concept 
heb ik in de ganse winkel doorgetrokken.”

HUISELIJKE SFEER
Wie bij A Different Story binnenwandelt, 
voelt meteen de huiselijke sfeer. Geen strak 
interieur maar een gezellig salonnetje en erg 
leuke vintage meubeltjes met als absolute 
eye-catcher de toonbank. “Ik ben hiervoor 
op zoek gegaan naar mooi Deens design 
uit de jaren ’60. Het sluit perfect aan bij de 
kledij, handtassen en accessoires die we 
aanbieden”, weet Peggy. “Ook op dat vlak 
proberen we dus een ander en specifiek 
verhaal te vertellen.”

De Scandinavische mode is in onze regio aan 
een steile opmars bezig en typeert zich vooral 
door haar sobere en natuurlijke kleuren. “Je 
merkt meteen dat die kleuren overwegend 
beige, bruin, kaki, grijs en zwart zijn. In de zo-
mer zie je zeker meer kleurtjes, met ook dan 

overwegend pasteltinten. Zelden of nooit zal 
je hier drukke prints vinden”, besluit Peggy.

HANDTASSEN
Naast de kledij, die zich vooral richt op jonge 
vrouwen en dames vanaf zestien jaar, biedt A 
Different Story eveneens trendy accessoires 
en handtassen aan. Ook deze producten zijn 
gekozen met aandacht voor het milieu en het 
productieproces. Zo worden de handtassen 
gefabriceerd zonder chemische producten, je 
mag ze zelfs volledig vegan noemen.

A Different Story werkt vooral met de merken 
Co’couture, Second Female, Just Female, 
Norr, Levete Room, Soft Rebels, Minimum, 
Les Soeurs en Hvisk. Je vindt de boetiek 
uiteraard ook op Facebook en Instagram. 
Neem zeker een bezoekje en creëer jouw ei-
gen ‘different story’.
 

Stationsstraat 93 - 2440 Geel
Tel. +32 (0)465 09 93 09
peggy@adifferentstory.be
www.adifferentstory.be

@adifferentstorygeel
adifferentstorygeel

Open: Ma: 13 tot 18 uur
Di, wo, vr, za: 10 tot 18 uur
Do en zo gesloten

A DIFFERENT STORY

DUURZAME SCANDINAVISCHE MODE
G eel  – Pegg y G euden s stond meer dan twintig jaar voor de kla s,  maar al  die ti jd bleef  het  kriebelen om z elf  een boetiek te  openen . 
Sind s maart van dit  jaar i s  het  eindeli jk zo ver.  Pegg y opende in hartje  G eel  de dameskledingboetiek A D if ferent Stor y.  Naa st de 
mooie S candinavi sche mode valt  ook de hui seli jke sfeer van de w inkel  meteen op.  D aarbij  i s  elke keu z e geba seerd op duurzaamheid .

“SCANDINAVISCH MODE 
TYPEERT ZICH VOORAL IN 
SOBERE, NATUURLIJKE EN 

PASTELKLEUREN.”

PUBLIREPORTAGE



Creëer je 
eigen oase 
van rust

Pure en natuurlijke materialen, trendy design en warme gezelligheid. Dat zijn de 

ingrediënten van de nieuwe collectie tuinmeubelen bij Hanolux. Designmerken 

Royal Botania, Dedon, Manutti, Tribù en Gloster kiezen in hun ontwerpen voor 

een terugkeer naar de natuur. Ronde vormen, groene en terracotta kleuren en de 

comeback van hout zorgen voor echte cocooning. Naast de prachtige tuinsets 

vind je in onze 3000m2 showroom ook de perfecte outdooraccessoires zoals 

decokussens, buitentapijten, verlichting, terrasverwarming en kaarsen. Zo shop je 

bij Hanolux echt je eigen paradijselijke oase van rust. 

Laat je begeleiden door de Hanolux-outdoorexperts en kies samen met hen de 

stijl die echt bij jou past.

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! 

21018.HANO.ad.Onderox.tuinmeubelen.mei.v2.indd   121018.HANO.ad.Onderox.tuinmeubelen.mei.v2.indd   1 18/05/2021   14:4818/05/2021   14:48



Elke maand zoekt journaliste Suzanne in 
deze rubriek een Kempense kunstenaar op. 
Deze maand: Axel Goossens

Met die honger naar kennis trok Axel als kind al 
door het landschap. Hij wilde weten hoe dieren 
fysiek functioneren maar evengoed raapte hij de 
vreemdste objecten op. Een uitgedroogd insect, 
fossielen, een mooie schelp,… uit alles viel wel 
wat te leren. Axel: “Mijn vader is valkenier, ik heb 
mijn kindertijd doorgebracht tussen de dieren. Je 
kan me ook vaak vinden in natuurhistorische mu-
sea. Ik kan uren kijken naar het skelet van een uit-
gestorven dinosaurus of mammoet. Ik neem er fo-
to’s van maar liever nog zou ik het skelet mee naar 
huis nemen. Van opleiding ben ik grafisch vorm-
gever, illustrator en ‘multimedia-er’. Het stond in 
steen gebeiteld dat ik al die vaardigheden ooit zou 
loslaten op wat de natuur ons geeft.” 

IN OMGEKEERDE 
RICHTING
Mijn afstudeerproject in de bacheloropleiding van 
de Academie in Antwerpen was een sculptuur van 
de kop van een kat. Axel: “Het uitpuren van media 
is technisch: je denkt in websites, video’s of digi-
tale hoogstandjes en gaat daar dan creatief mee 
aan de slag. Maar een idee voor een kunstwerk 
begint toch altijd op papier. Als je dat idee dan in 
een ander medium uitwerkt, is het papier uit het 
hele systeem weer verdwenen. Ik draai dat om en 
begin met een digitale tekening die ik nadien op-
nieuw omzet naar papier. Ik gebruik een standaard 
3D-programma voor de tekening en nadien maak 
ik er met een extra tool een platte versie van. Ik 
pikte die techniek op uit de cosplay-wereld waar 
ze zelf hun maskers maken. Je kan het een beetje 
vergelijken met een bouwpakket dat je in speel-

goedwinkels vindt. Iedereen heeft wel eens zo’n 
ridderkasteel uitgeknipt, geplooid en met de flap-
jes in elkaar gekleefd. Alleen begin ik vanaf nul. Met 
eerst het correct tekenen van een dier op basis 
van foto’s of oude illustraties, waarna ik mijn eigen 
ideeën eraan toevoeg. Eenmaal de print gemaakt 
is, begint het knip-, plooi- en plakwerk. Dat is een 
precisiewerkje want als je ergens een millimeter te 
ver zit, kom je op een andere plek in de problemen. 
Is dat erg? Neen, het maakt je sculptuur net orga-
nisch. De kwaliteit van het papier is erg belangrijk. 
Minstens 200 gr/m² en zuurvrij, dat ook drukkers 
gebruiken. Ik experimenteer nu ook met andere 
materialen zoals hout, porselein en metaal, maar 
papier zal altijd ergens aanwezig zijn.” 

DE WONDERE 
DIERENWERELD
Voor Axel heeft elk dier een verhaal. Zo maakte hij 
een papieren sculptuur van een dodo, één van de 
bekendste loopvogels die zijn uitgestorven. Axel: 
“De oude illustraties die ik van de dodo vond, kun-
nen nooit helemaal kloppen want ze zijn gemaakt 
door een zeevaarder die het dier had meege-
bracht omdat hij het speciaal vond. Onderweg op 
het schip had hij het dier waarschijnlijk vetgemest 
want in werkelijkheid is een dodo een ranke vogel. 
Toch, ik vond de vette dodo interessanter om te 
maken en dan doe ik dat ook. Anatomisch moet 
een sculptuur min of meer kloppen maar als kun-
stenaar vind ik wel dat ik er een eigen schwung 
aan mag geven. Momenteel werk ik aan het skelet 
van een vliegende dino met een spanwijdte van 
vier meter. Het komt in de boetiek van o.a. juweel-
ontwerper Jochen Leen in het vijfsterrenhotel dat 
binnenkort in Antwerpen opengaat. En ik ben ook 
op zoek naar het skelet van een walvis. Antwerpen 
was vroeger een walvissenkerkhof en daaruit is de 

stadslegende van Brabo en de reus Antigoon ont-
staan. Dat zijn verhalen die mij fascineren.”

DE VLEUGELS UITSLAAN
De ultieme droom van Axel is dat hij van zijn kun-
stenaarschap een voltijds beroep kan maken. Axel: 
“Het begint aardig te lukken. Ik kan deelnemen aan 
tentoonstellingen en onlangs was ik met acht an-
dere kunstenaars geselecteerd voor een project in 
het Museum Plantin-Moretus. Natuurlijk wil ik graag 
een solotentoonstelling maar dan heb ik eerst een 
jaar werk om nieuwe papiersculpturen te maken. In 
de voorbije lockdowns had ik er al tijd voor maar 
meestal wordt een werk zodra het klaar is bijna me-
teen geclaimd en dan is het weer weg. Bij Gallery 
L.o.L.a. staan nu de cockatoo, een sneeuwgans en 
een zalm. De samenwerking met Gareth en Patri-
cia verloopt prima, het zijn echt mensen die ervoor 
gaan en daar hou ik wel van. Het maakt me ook 
blij dat er mensen zijn die in mij geloven. Het moet 
allemaal niet te snel gaan, ik werk liever stapsgewijs 
naar de top. En wie weet zal mijn werk ooit wereld-
wijd te zien zijn. Daar droom ik van. Als ik zie hoe ik 
met een idee en een stuk papier begonnen ben en 
waar ik nu sta, is die droom zeker niet verkeerd.”

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

Foto 1: Kunstenaar Axel Goossens met de kop van een sa-

beltandtijger in papier.

Foto 2: Eén van de werken van Axel: de meeuw.

AXEL GOOSSENS

DIEREN VAN PAPIER
GROBBEND ONK/GEEL — In de wondere wereld van A xel  G oossen s (34) kri jgen dieren het  eeuw ige leven .  D e kun stenaar verbindt 
eeuwenoude natuur moeiteloos met de moderne technieken van multimedia en graf i sche vormgev ing.  A xel :  “D ieren ster ven niet ,  z e 
bli jven aanwezig in alles  wat on s al s  men s omringt.  Want hoe denk je  dat een vliegtuig kan vliegen zonder dat de aerody namica van 
een vogel  i s  bestudeerd? D e men s heeft  alti jd al  naar de dieren gekeken .”

DE GALERIJ

Peperstraat 17 en Kameinestraat 12 - 2440 Geel 

Tel. +32 470 53 88 38

Openingsuren op www.gallery-lola.com,

ook op afspraak

MEER INFO:
De kunstwerken van Axel Goossens kan 
je vinden in Gallery L.o.L.a. in Geel.
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Monumenten van stilte

Column:  Suzanne Antonis

MEANDEREN

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: het Derde Sas in Bouwel

Ik zit aan de zomerkant van de Kleine Nete. Tussen een getuige van 
het natuurlijke verleden van de rivier en wat de mens er bijna twee 
eeuwen geleden van heeft gemaakt. Uit de Kleine Nete tussen Lier 
en Herentals haalden ze toen elke kronkel weg zodat ze bevaarbaar 
werd voor het grotere scheepsgeweld. In 1839 kwam koning Leopold 
I deze verminking van de natuur nog in hoogsteigen persoon inhuldi-
gen. Lakenfabrikanten, leerlooiers en boeren uit de wijde omgeving 
waren de koning te rijk. Normaal kruipt water waar het niet gaan kan 
maar hier aan het Derde Sas werd het brutaal gestopt. Met de vol-
tooiing van het Albertkanaal werd echter op haar beurt dit deel van de 
gekanaliseerde rivier buiten dienst gesteld. Werkeloos ligt de stroom 
nu te blinken in de zon, met aan de zijlijn de als erfgoed beschermde 
oude sluis die volledig in natuursteen was gebouwd. De streepjes die 
de waterstand aangaven zijn nog duidelijk te zien. Het gestopte water 
is een donkere poel. Mijn gedachten meanderen tussen wat ze van-
daag waarnemen en wat er vroeger was. In de sluiswachterswoning 
vlakbij had Lia, de dochter van Felix Timmermans nog een tijdje haar 
thuis. Zou ze aan de afgebroken stroom voor haar deur hebben ge-
dacht, toen ze in 1949 haar sprookjesbundel ‘Vertelsekens van ons 
Land’ schreef? Nadien vertaalde ze de sprookjes van koningin Fabio-
la. Dat leverde haar de titel van eerste hofdame op. Op de nu kaars-
rechte Kleine Nete kwam een brugstuw. Het kasseistrookje ernaartoe 
en de smeedijzeren brugleuningen zijn nog origineel. Fietsers zoeven 
erover om van het ene jaagpad naar het andere te geraken.

En wordt de zomerkant van de Kleine Nete een verre herinnering. Ik zit 
op het bankje tussen de gestopte Kleine Nete en de werkeloze Kleine 
Nete. Aan mijn voeten ligt het jaagpad. Om de haverklap scheren glim-
mende fietswielen voorbij want deze plek moet nu duidelijk gedeeld. 
Onder andere met een peloton aan nylontruitjes in alle regenboog-
kleuren. De opzichtige belettering moet te allen tijde duidelijk maken 
wie dit favoriete tijdverdrijf mee mogelijk heeft gemaakt. Ik vang woor-
den op als strava, super- en flanellen benen, koffiemolentjes draaien 
en uit welke powerbargelletjes de meeste energie te halen is. Ze ra-
zen genadeloos voorbij knooppuntverzamelaars, kantoorpendelaars 
en meanderende zondagsrijders die op weekdagen tijd hebben… Ei 
zo na kukelt er eentje in het water. De vaart der fietsende volkeren, ze 
passeren door mijn blikveld dat steeds rustelozer wordt. Waar is het 
tempo van de boottrekkers die met slepende tred de mosselschuiten 
naar hun bestemming brachten? Van de gemoedelijke visser die half 
verscholen in het riet pas zijn denken versnelt als de dobber op het 
water in beweging komt? Je kon hem achter elke bocht vinden.

PUBLIREPORTAGE

Uitgaand van het feit dat je al beschikt over een optimale mat voor binnen, zal 
een optimale buitenmat ervoor zorgen dat het grote grof vuil buiten blijft waar het 
thuishoort. “Hoe hou ik dat hier in godsnaam proper?” vraag je je soms af. In feite 
is het antwoord heel simpel: met een roostermat die voorzien is van een schraap 
of borstelfunctie. Drie namen die in feite dezelfde functie hebben: het grof vuil van 
buiten ook buiten houden. Een functionele buitenmat moet ervoor zorgen dat 
het grof vuil in de openingen van de mat terechtkomt. Handig toch, dan moet je 
enkel de mat optillen en het ingelopen vuil met blik en borstel, of een stofzuiger 
verwijderen. Op voorwaarde dat de mat die je kocht ook doet waarvoor je ze 
kocht. Namelijk: grof vuil afschrapen van je schoenen, laarzen,…

Afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de vervuiling kan je een mat kiezen 
waarbij de topprofielen dicht, ver of heel ver uit elkaar liggen. Op die manier kan je 
ook je voetmat binnen minder belasten met de vervuiling van buiten. Zo kan je de 
enthousiaste tuinman zijn koffie aanbieden zonder dat hij zijn schoenen hoeft uit te 
doen. Of als je (klein)kind recht uit de zandbak je iets komt vertellen… Laat hen met 
de glimlach binnen nadat ze eerst even de schraapmat passeerden om vervolgens 
de natte sporen te drogen op je absorberende mat die je kocht voor binnen. 

Vind je de inspanningen overdreven om de juiste mat te kiezen? Neem dan 
gerust contact op met ons via telefoon, mail of het contactformulier op onze 
website. Wij ondersteunen jou om tot een passende oplossing te komen met 
een inbouwmat of een veilige schuine rand aan je mat die op de buitentegels of 
klinkers moet terechtkomen.

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

HOE LAAT JE HET VUIL VAN BUITEN OOK ÉCHT BUITEN?
Het i s  moeili jk  te  voorspellen wat de resterende lente of  komende zomer 
gaat brengen .  Wie weet zit  er  weer een record aan te komen .  Eén ding i s 
z eker,  na de versoepelingen van de coronamaatregelen zal  er  veel  in-  en 
uitgelopen worden in je  hui s.  En dan wil  je  toch niet  de hele ti jd lopen 
schoonmaken? Al s  de kinderen toch kiez en om buiten te  spelen ,  kan je 
maar beter je  voorzorgen nemen om te vermijden dat je  hui sgenoten of 
bezoekers allemaal vuile  sporen mee binnen brengen . 
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NK Immo zal vanaf juli in Arendonk een eigen 
kantoor krijgen aan de Wampenberg, waar 
vroeger Reizen Carolus zetelde, op een locatie 
met heel wat geschiedenis dus. Daar zal het 
nieuwe immokantoor zich naast NK Verzeke-
ringen gaan vestigen. Maar klanten kunnen 
net zo goed een afspraak maken in de kan-
toren in Turnhout en Oud-Turnhout. Dat kan 
nu trouwens al. Het is Sophie Schippers die 
NK Immo zal leiden. Zij stapte vorig jaar mee 

over naar NK Verzekeringen en zal zich nu dus 
gaan toeleggen op de Kempense Immomarkt. 

VERKOPEN 
ZONDER ZORGEN
Wie zijn huis wil verkopen, kan voortaan dus bij 
Sophie terecht. “Wij onderscheiden ons in de 
eerste plaats door onze service”, legt Sophie 
zelf uit. “We ondersteunen de klant volledig bij 
zijn verkoop van vastgoed. Van A tot Z. Je wo-
ning verkopen zonder zorgen, dat is ons doel.” 
Met haar verzekeringsachtergrond kan Sophie 
nog een stapje verder gaan. “Wij bieden ook 
hypotheken en leningen aan en kunnen voor 
alle nodige verzekeringen zorgen. We merken 
dat het voor klanten vaak een hele rompslomp 
is waarvoor ze veel moeten rondrijden en infor-
meren bij verschillende instanties. Iets wat voor 
behoorlijk wat stress zorgt. Dat kunnen wij dus 
allemaal overnemen.” Daarbij kan ook beroep 
gedaan worden op de expertise van het team 
van zustervennootschap NK Verzekeringen. 
“Door bijvoorbeeld in detail te bespreken hoe 
het zit met hun woonbonus of door financieel 
advies te geven. Zelfs de overname van ener-
giecontracten kunnen wij in orde brengen. En 
als er toch nog iets is wat we zelf niet in huis 

hebben, dan kunnen we altijd doorverwijzen 
naar een klant van ons uit de buurt, wij hebben 
een erg uitgebreid netwerk.”

ONDER DE SPAANSE ZON
NK Immo biedt ook woningen aan onder de 
Spaanse zon. “Aan de Costa Blanca”, vertelt 
Sophie trots. “Zo helpen we mensen van hier 
om daar hun droomwoning te vinden. We 
doen dat door samen te werken met een loka-
le makelaar die we zeer goed kennen en waar 
we écht op kunnen vertrouwen. Net zoals 
hier, kan je daar rekenen op een uitstekende 
service en een gastvrije ontvangst.” En een 
woning hebben in Spanje, dat hoeft helemaal 
niet duur te zijn. “Vanaf 150.000 euro heb je 
daar al een prachtig nieuwbouwappartement 
met twee slaapkamers en twee badkamers.” 

PUBLIREPORTAGE

NOG MEER DIENSTEN ONDER ÉÉN DAK
NK IMMO EN NK VERZEKERINGEN

Turnhout/Arendonk/O ud-Turnhout — NK Immo i s  een gloednieuwe speler op de Kempen se immomarkt die ontstaan i s  toen verz eke-
ringsspeciali st  NK Verz ekeringen hun nieuwe kantoor overnam in Turnhout.  Voortaan zi jn NK Immo en NK Verz ekeringen zu ster ven-
nootschappen die inten sief  samenwerken .  “ Zo kunnen we bij  de aan- en verkoop van een woning een totaalpakket aanbieden”,  legt 
S ophie S chippers van NK Immo uit .  “ Inclu sief  hypotheek,  leningen en verz ekeringen .  D e men sen volledig ont zorgen du s.”

“ONS AANBOD KENT GEEN 
GRENZEN, ONZE SERVICE 

EVENMIN.”

De link met Spanje is er bij Sophie al langer. 
“Mijn schoonouders hebben er een woning 
waar wij heel graag naartoe trekken. Ik weet 
dus dat het fantastisch kan zijn om daar een 
vast stekje te hebben. We merken trouwens 
dat de vraag steeds groter wordt. Meer men-
sen willen iets van zichzelf hebben, dat is één 
van de gevolgen van de huidige crisis. Soms 
houdt het mensen wel eens tegen, dat ze niet 
weten waar ze ginder terechtkomen. Maar via 
ons kunnen ze daar dus makkelijk een be-
trouwbare immopartner vinden.”

PERSOONLIJKE SERVICE
“Een woning blijft toch jouw eigen kindje”, ver-
telt Sophie nog. “Het is heel belangrijk om ver-
trouwen te hebben in wie je huis verkoopt. Je 
doet dat tenslotte niet elke dag. Advies krijgen 
is dan essentieel.”

En zo wordt de ‘NK’ in de naam ook bij NK 
Immo een garantie op de topservice die de 
klanten van NK Verzekeringen al langer ken-
nen. Want zij doen hetzelfde in de verzeke-
ringswereld. “Met advies op maat en totaal-
pakketten, zowel voor particulieren als voor 
zelfstandigen en kmo’s”, legt Nick Meeuwes 
van NK Verzekeringen uit. “Wij kijken naar 
de mens achter de verzekeringen. Zo zijn we 
24 uur op 24 bereikbaar voor calamiteiten en 
proberen we elk schadegeval persoonlijk bij te 
wonen.” Intussen telt het team al 17 personen. 
Zij zijn momenteel druk bezig om de belas-
tingsbrieven van de vaste klanten gratis in te 
vullen. Nog zo’n service die je bijna nergens 
anders meer vindt.

NK Immo 
Tel. +32 (0)14 39 69 70
sophie@nkimmo.be
www.nkimmo.be
      @nkimmobv
      NK Immo

NK Verzekeringen
Nieuwe Kaai 39 (Turnhout)
Wampenberg 30/1 
(Arendonk)
Steenweg op Mol 50-52 
(Oud-Turnhout)
www.nkverzekeringen.be

WELKOMSTACTIE

Om de komst van NK Immo te vieren, 
hebben zij enkele interessante acties in 
petto. Profi teer nu van een gratis schat-
ting van jouw eigendom, een welkomst-
geschenk en als kers op de feesttaart: 
een verlaagde commissie. Contacteer 
hen snel voor meer info. 
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Vertel eens, Jimmy. Waar heb je overal al 
gezeten?
Jimmy Leys: “Na mijn studies toerisme heb ik 
verschillende jaren in het buitenland gewerkt. 
Tijdens de vakantieseizoenen vond je mij in de 
toeristische gebieden in Spanje, Kreta, Italië 
en de Franse Alpen. Na 5 jaar werken met sei-
zoenscontracten, besloot ik om permanent in 
België te blijven, maar dat was allesbehalve 
een succes. De drang om naar het buitenland 
te gaan was te groot. In 2006 en 2007 trok ik 
helemaal alleen naar Zuidoost-Azië, Australië 
en Nieuw-Zeeland en in november 2012 ging 
ik terug op pad. Samen met een vriend dit 
keer, naar Centraal-Amerika. Tijdens die reis 
heb ik in Mexico mijn vrouw ontmoet. Niet 
zo lang daarna ben ik vanuit Centraal-Ame-
rika op het vliegtuig gestapt richting Argenti-
nië. Sindsdien heb ik niet meer in België ge-
woond.”

Hoe ben je dan vanuit Argentinië in Spanje 
terechtgekomen?
“Irina en ik woonden aanvankelijk in Mendoza, 
de wijnstreek van Argentinië. Ze maakte er al 
jaren een bekende reisgids voor backpackers: 
Get South, met tips over Argentinië, Chili en 
Uruguay. Dat hebben we een hele tijd samen 
gedaan. Tot we Tristán kregen en we merkten 
dat de grote afstanden om alle bestemmin-
gen te bezoeken elk jaar moeilijker werden. 
We besloten om met de reisgids te stoppen 
en kochten een one-way ticket naar Bangkok. 
Anderhalf jaar lang hebben we met ons drietjes 
rondgereisd in Thailand, Myanmar, Cambodja, 
Vietnam, Maleisië, Indonesië, Singapore en Sri 
Lanka. Het was een fantastische tijd. Toch be-
gonnen we ons schuldig te voelen tegenover 
onze ouders, omdat ze Tristán zo lang niet kon-
den zien. We besloten om voor drie maanden 
naar België te gaan, en daarna een tijdje op be-
zoek te gaan in Argentinië. Daarna konden we 
beslissen waar we zouden wonen.” 

En toch werd het niet België of Argentinië, 
maar Spanje. Hoe ging dat?
“De keuze was niet zo moeilijk, eigenlijk. Tij-
dens onze reis door Azië kwamen we via de 
gigantische Facebook-groep ‘Worldschoolers’ 
regelmatig in contact met andere wereldreizi-
gers. We hoorden er ook voor het eerst over 
La Herradura. Dat is een klein, gezellig dorpje 
in Zuid-Spanje, aan de Costa Tropical, waar 
heel veel internationale reisfamilies samenko-
men. Sommigen blijven hier langer, anderen 
gebruiken het als een tussenstop. Een echte 
community van internationale globetrotters en 
een prachtige plek om te wonen. We zijn hier 
omringd door gelijkgezinde families uit alle hoe-
ken van de wereld.” 

Is de reismicrobe je met de paplepel inge-
geven?
“Eigenlijk niet. Al in mijn tienerjaren zat ik voort-
durend met een atlas op mijn schoot, maar 
ik heb geen idee waarom. Ik kom niet uit een 
reisfamilie. Toch is de interesse er altijd ge-
weest. Daarom heb ik toerisme gestudeerd. 
Na verschillende seizoenen in toeristische 
gebieden in het buitenland, heb ik me nooit 
meer helemaal kunnen aanpassen aan het ge-
structureerde leven in België. En al helemaal 
niet aan het klimaat en het verkeer. Weet je, 
mensen leven heel snel in België. Ze werken 
hard, hebben weinig vrije tijd. En waarom? Om 
een groot huis te kunnen kopen of in een dure 
auto rond te rijden.”

GLOBETROTTER JIMMY LEYS VOELT ZICH THUIS IN ANDALUSIË
ANDALU SIE/MOL — Voor Kempenaars al s  Jimmy Leys (42) l i jkt  het  woord globetrotter uitgevonden .  Voor hij  een jaar of  twee gele-
den met zi jn Argenti jn s-Chileen se v rouw Irina (44) en zoontje Tri stán naar Andalu sië verhui sde,  had de Mollenaar al  de halve wereld 
gezien .  Maar een plek waar hij  zich zo goed voelde al s  in La Herradura ,  die had hij  nog niet  gevonden …

GELUKSZOEKERS
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Materiële zaken interesseren je niet?
“Nee, eigenlijk niet. Ervaringen vind ik veel be-
langrijker. Tijd kunnen besteden met je familie, 
dat is het allerbelangrijkste. Daar geven we 
heel graag wat luxe voor op. Weet je, ik raad 
iedereen aan om eens een lange reis te maken, 
of een tijdje met het gezin in het buitenland te 
gaan wonen. Dan kan je 100% als gezin genie-
ten. Het hoeft bovendien niet duur te zijn: tijdens 
onze trip door Zuidoost-Azië kwamen we rond 
met 1.300 dollar per maand. Alles inbegrepen!”

Vertel eens, wat maakt het leven in La Her-
radura zo aangenaam?
“Wat niet? Het leven is hier fan-tas-tisch! Het 
strand ligt amper 100 meter van ons apparte-
ment en het dorp is omringd door fruitboom-
gaarden, heuvels, bergen en natuurparken. Ma-
laga en Granada, twee fantastisch mooie steden, 
liggen slechts een uurtje rijden van hier en de 
Sierra Nevada, waar je in de winter kan skiën, is 
maar anderhalf uur rijden. Het klimaat is hier ge-
weldig. De zomers zijn niet bloedheet zoals in an-
dere delen van Spanje, en de winters zijn lekker 
zacht. Een beetje een microklimaat en dat heeft 
veel voordelen. Avocado´s, mango´s, chirimoyas, 
papayas, vijgen, amandelen, olijven, bananen… 
ze groeien hier allemaal lokaal. Heerlijk!”

Klinkt heel idyllisch. 
“Dat is het ook. Behalve in augustus, is er hier 
weinig drukte. Toch is La Herradura een levendig 
dorp, met heel wat gezellige restaurantjes. We 
hebben hier alles wat we nodig hebben op kor-
te afstand. Het leven is hier eenvoudig en com-
plexloos, maar erg rijk. Doordat hier veel internati-
onale families bij elkaar leven, zitten we hier in een 
smeltkroes van culturen. Ik vind het fijn dat we dat 
aan onze zoon kunnen meegeven. Tristán leert 
gerechten kennen uit alle uithoeken van de we-
reld, hij ervaart andere religies en gewoonten, en 
hij is een echte polyglot aan het worden. Hij wordt 
drietalig opgevoed — Spaans-Engels-Neder-
lands — maar sinds kort wil hij zelf ook Duits en 
Frans leren, omdat hij ervaart hoe fantastisch het 
is wanneer hij met iedereen kan communiceren.”

Wat is je favoriete plekje daar?
“Dat moet Cerro Gordo zijn, een kleine berg langs 
de kust met helemaal boven een oude wacht-
toren uit de 16de eeuw. Een prachtige plek om 
te wandelen en van de meest wonderbaarlijke 
zonsondergangen te genieten. Ik trek er wel eens 
naartoe om te relaxen, en we komen hier in de 
weekends vaak wandelen met de gezinnen uit de 
buurt, of met bezoekers. De kinderen hier zijn al 
net zo’n berggeiten als de prachtige wilde steen-
bokken die je hier kan spotten.”

Was het moeilijk aanpassen in Spanje?
“Nee, absoluut niet. We spreken natuurlijk alle drie 
Spaans. Heel gemakkelijk, want het geeft ons de 
mogelijkheid om lokaal te werken. Ik doe momen-
teel customer service en webdesign en werk van 
thuis uit. In de zomerperiode ben ik in de plaatse-
lijke jachthaven aan de slag voor een bootverhuur-
bedrijf. Irina helpt nieuwe families met het vinden 
van een huis of met hun papierwerk. En Tristán, 
die gaat gewoon naar de plaatselijke dorpsschool. 
Eerlijk? We voelden ons hier meteen thuis in de in-
ternationale gemeenschap. Ook met de Spaanse 
mensen konden we snel vriendschappen opbou-
wen, wat we spreken dezelfde taal. In Argentinië 
heb ik het wel moeilijk gehad. Mijn kennis van het 
Spaans was toen nog basic en behalve Irina sprak 
niemand Engels. Ik raad iedereen aan om Argen-
tinië te bezoeken, het is er echt prachtig, maar als 
je er woont, dan is de situatie anders. Ik had er 

moeite met de veiligheid. Ik kon me heel moeilijk 
aanpassen aan de prikkeldraad, de wachters, de 
privéwijken. Spijtig genoeg hebben we er ook een 
keer een homejacking gehad. Geen ervaring die je 
wil meemaken. Dat laat sporen na. Hier in Spanje 
voelen we ons wel veilig.”

Over veiligheid gesproken: hoe beleven 
jullie de coronacrisis?
“Vorig jaar hebben we in het voorjaar een hele 
strenge lockdown uitgezeten, maar sindsdien 
verloopt het leven hier weer behoorlijk normaal. 
Met de nodige restricties, natuurlijk. Het dragen 
van een mondmasker is verplicht en momen-
teel mogen we de provincie niet uit, maar alle 
restaurants en winkels zijn open. We mogen 
naar het strand of naar de bergen, dus alles 
voelt behoorlijk normaal aan. Eigenlijk is La 
Herradura een beetje een paradijs in tijden als 
deze. Heel speciaal om de pandemie als gezin 
door te maken. En we voelen ons zoals ik al zei 
heel veilig, ook met corona.”

Je maakt je dus geen zorgen?
“Dat zou ik ook niet helemaal zeggen. Ergens 
maak je je toch wat zorgen. Dat is volstrekt nor-
maal. Hoe gaat die situatie verder evolueren? 
Wat gaat de economische situatie zijn? Met die 
onzekerheid ben je toch bezig. In crisistijden als 
deze mis je je familie en vrienden nog dat tikkel-
tje meer. Ik kan bijvoorbeeld niet wachten voor 
ik naar België kan gaan om mijn moeder, mijn 
zus en mijn twee grootmoeders van 94 en 95 
jaar te bezoeken. Hopelijk kunnen we snel op-
nieuw reizen. Het is geleden van Kerstmis 2019 
dat ik nog eens in België was.”

Zou je ooit nog terug in de Kempen kunnen 
wonen?

“Goh, mijn moeder zou niet liever willen dan 
dat we samen rond de kerktoren van Mol zou-
den wonen, maar ik voel op dit moment geen 
enkele drang om opnieuw in België te wonen. 
De enige reden waarom wij nog naar de Kem-
pen, of naar Argentinië, zouden verhuizen, is 
wanneer onze ouders ziek zouden zijn. Dat is 
de afspraak, dan gaan we er naartoe. Sinds 
enkele jaren voel ik dat ik ‘op bezoek’ ga naar 
België en niet meer ‘naar huis’. Mijn thuis is nu 
hier in La Herradura. We vinden het spontane 
leven hier geweldig. Het feit dat we buiten leven 
en echt genieten van het leven. We willen in de 
toekomst nog veel reizen, en misschien ook wel 
eens een tijdje opnieuw in Vietnam wonen, of 
in Afrika, maar ik denk dat dit altijd onze vaste 
hub, onze uitvalsbasis, blijft. Het belangrijkste 
is dat Tristán gelukkig is. En hier in Spanje is hij 
dat echt.”

Heb je het thuisfront helemaal losgelaten?
“Nee, helemaal niet. Zonder corona zou ik meer-
dere keren per jaar naar België komen. Ik ben 
ook nog steeds lid van de Facebookgroep van 
Mol. Ik kan het niet laten om toch op de hoog-
te te blijven van wat er daar gebeurt. Het is niet 
omdat wij niet kunnen aarden in de Belgische 
levenswijze en het klimaat, dat het niet een hele 
fijne plek is. Wij, Belgen, vergeten vaak wat voor 
een paradijs België is. Er is sociale zekerheid en 
een vangnet voor bijna alles. Er zijn maar weinig 
landen waar dat nog zo is. Daar is het: verlies je je 
job of word je ziek, trek dan je plan. Dat vergeten 
wij als Belgen erg vaak. Door te reizen of in an-
dere landen te wonen, besef je dat opnieuw. Dat, 
en hoe lekker onze Belgische bieren zijn.” (lacht)

Tekst: Stijn van Osch

Foto 1: Cerro Gordo, één van de favoriete plekken van 

het gezin.

Foto 2: Jimmy, Tristán en Irina aan Cabo de Gata in Al-

mería.

Foto 3: La Herradura is een prachtig dorp om te wonen.

Foto 4: De Río Chillar in Nerja, wandelen langs en door 

het water.

GELUKSZOEKERS

“AL IN MIJN TIENERJAREN 
ZAT IK VOORTDUREND MET 
EEN ATLAS OP DE SCHOOT.”
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Het idee ontstond toen Jan met zijn beveiligingson-
derneming op zoek was naar groeimogelijkheden 
aangezien zijn kinderen mee in het bedrijf gestapt 
zijn. De locatie langs het kanaal in Ravels, die al in 
het bezit van Jan was, leek hiervoor ideaal. “Al was 
de oppervlakte veel te ruim voor ons bedrijf alleen”, 
vertelt hij. 50% van het perceel werd verkocht en 
met de nieuwe eigenaar werd overeengekomen 
om samen een mooi geheel te realiseren. De op-
pervlakte die ze zelf niet nodig hadden, zouden ze 
inrichten met nieuwe KMO-units. Dit resulteerde in 
de bouw van 12 moderne units.
Aan de voorzijde van het gebouw komt de zetel 
van Paeshuyse Jan & Co waarbij zij eveneens zul-
len beschikken over een toonzaal en burelen. Op 
de tweede verdieping bevindt zich een apparte-
ment. “De ervaring leert dat de bewoning van een 
industriezone bijdraagt aan de veiligheid en netheid 
ervan.” Achter de voorzijde zitten 12 gloednieuwe 
KMO-Units van telkens ongeveer 300 m² verscho-
len. Daarnaast is er in iedere unit een verdiepings-
vloer van 30 m² aanwezig die perfect ingericht kan 
worden als bureau of extra stapelplaats. Op deze 
manier gaat er geen ruimte verloren en kan de ge-
hele unit ten volle benut worden.

OPTIMAAL BEVEILIGD
Beveiligen is de hoofdactiviteit van Paeshuyse Jan 
& Co. Zij hebben er dan ook voor gekozen om het 
ganse project optimaal te beveiligen waarbij er 
branddetectie, inbraakdetectie, camerabewaking 
en 24/7 actieve opvolging van alle alarmen voor-
zien is voor iedere unit. 
De toegangsweg wordt bovendien afgesloten met 
een slagboom die duidelijk maakt dat ongenode 
gasten niet welkom zijn op het terrein.
Verder beschikt iedere unit uiteraard over alle no-
dige nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en 
gas. “Voor de internetverbinding hebben we zelfs 
het glasvezelnet laten uitbreiden zodat iedere eige-
naar gebruik kan maken van de allernieuwste en 

snelste netwerkverbindingen”, legt Jan uit.
Iedere toekomstige eigenaar zal inspraak krijgen 
in het beleid van dit KMO-project. De bedoeling is 
voornamelijk om onderling afspraken te maken om 
zo het terrein net te houden. Daarnaast biedt dit de 
mogelijkheid om op individueel niveau de algeme-
ne kosten te drukken. Zo kan er bv. voorzien wor-
den dat het ophalen van de afvalcontainers door 
éénzelfde onderneming gebeurt en dat alle units 
bij éénzelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd 
kunnen worden. M.a.w.: dit project laat toe om het 
maximale te halen uit de onderlinge samenwerking. 

TOPLOCATIE
De locatie van het KMO-park is eveneens een ab-
solute troef. De autosnelweg bevindt zich op slechts 
acht kilometer waardoor het centrum van Ravels 
niet belast zal worden met extra verkeer. “De toe-
gangsweg naar het KMO-park is momenteel nog 
niet zoals het hoort”, vertelt Jan ons. Hij heeft dit 
meermaals aangekaart bij de gemeente Ravels en 
was dan ook verheugd om enkele weken geleden 
te mogen vernemen dat de gemeente onlangs 
deze weg verworven heeft. Ondertussen werden er 

reeds enkele verbeteringen aangebracht. Grotere 
en ingrijpendere verbeteringswerken aan deze toe-
gangsweg zitten momenteel in de pipeline. De wer-
ken aan de oeververdediging van het kanaal wer-
den reeds aangevat door de Vlaamse Waterweg 
waardoor de ganse omgeving van de industriezone 
een net uitzicht zal krijgen. Kortom: het ganse pro-
ject, de prachtige en goedgelegen locatie, de on-
derlinge samenwerking en — niet te vergeten — de 
verhoogde investeringsaftrek maken het uitermate 
interessant om te investeren in de aankoop van een 
KMO-unit en zo in de toekomst van jouw bedrijf.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie 
steeds terecht op de website www.kanaaldijk.be 
of kunnen (vrijblijvend) een afspraak maken via het 
volgende nummer: +32 (0)492 94 73 73.

Tel. +32 (0)492 94 73 73
www.kanaaldijk.be

BEVEILIGINGSONDERNEMING PAESHUYSE JAN & CO 
STELT INSTAPKLARE KMO-UNITS TE KOOP 
Ravel s  — O ndernemers die nood hebben aan extra ruimte om te groeien kunnen voortaan in Ravel s  terecht.  Paeshuyse Jan & C o heeft 
daar op de Kanaaldijk 12 in stapklare KMO-unit s  voorzien .
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Wijnegem Krijgsbaan 3 
Tel. 03 286 80 20 (naast shopping center)

www.buga-auto.be

Geel Antwerpsesteenweg 84 
Tel. 014 57 55 00

10
ANS DE
GARANTIE

SOUS CONDIT ION
S(
2)

NIEUWE TIPO FAMILIE: TOT €5.500 VOORDEEL.(1) ER IS AL EEN TIPO VANAF € 13.750.

4,3 - 5,8 L / 100 KM  •  114 - 133 G/KM CO2 (WLTP)
(1) Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een Fiat Tipo City Cross 1.0. 100 pk. Aanbevolen catalogusprijs: € 22.050 BTWI min de basiskorting: € 2.000 BTWI min de overnamepremie: € 2.000(2), min de stockpremie: € 1.500.
(2) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Fiat Tipo 5-D & Station Wagon van 01/05/2021 t.e.m. 31/05/2021. De overnamepremie is geldig bij overname van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. 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 sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. Aanbieding geldig in het deelnemende netwerk. V.U. Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem. 
RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150. Milieu informatie [K.B. 19.03.04] : www.fiat.be. De afgebeelde voertuigen komen niet overeen met de aanbiedingen.

OPEN DEUR DAGEN
Zat 5 en Zon 6 JUNI

Bredabaan 347
2990 Wuustwezel
Tel. 03 669 60 58

Ribbens

T I +32 (0)14 41 80 59
e I info@baeken.be

www.baeken.be
Veedijk 48, 2300 Turnhout

NATUURSTEEN 
BAEKEN
MAAK VAN UW HUIS 
EEN THUIS

U wil thuiskomen in uw huis. Als familiaal 
bedrijf begrijpt Natuursteen Baeken dat als 
geen ander. Onze natuursteenproducten 
geven uw huis karakter. Uw karakter. Uw 
woning ziet er picture perfect uit dankzij 
onze detailafwerking. Wij meten, ontwerpen 
en plaatsen: net zo handig en u hoeft zich 
nergens zorgen over te maken.

Maatwerk voor particulieren en bedrijven. 
Samen geven wij cachet aan elk project: 
is dat nu een privéwoning, een bedrijfs
vestiging of een overheidsgebouw. Wij 
werken met u samen. U wil een partner 
die u kan vertrouwen. Natuursteen Baeken 
is een betrouwebare compagnon de route. 
Als u dat wenst, begeleiden wij uw project 
van idee tot plaatsing, maar even goed zijn 
wij de bevoorrechte partner van talrijke 
doehetzelvers, binnenhuisarchitecten, 
keukenbouwers en aannemers. Talrijke 
Belgische en Nederlandse bedrijven (en 
particulieren) vertrouwen op Baeken voor 
maatwerk in Belgische blauwe hardsteen.

“WIJ  GARANDEREN
DAT U HET BESTE 

PRODUCT KRIJGT.”
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“Het voorbije jaar heb ik bij gelaatsbehandelingen 
vaak gezien hoe de huid van mijn klanten door het 
dragen van mondmaskers verslechterde”, begint 
Kristine. “De eerste vereiste is dan een intense rei-
niging, waarna we de beschadigde huid in fases 
weer kunnen herstellen. Ook supplementen speci-
fiek voor de huid dragen bij tot een gezonde uitstra-

ling. Want veel wat ons lichaam aanbelangt, begint 
vanbinnen.” Je kan bij À l’Etage SkinCare ook een 
workshop make-up volgen. “Het aantal deelnemers 
voor een workshop is beperkt tot zes. Elke vrouw 
heeft immers een ander huidtype, dus zijn advies en 
producten op maat aangewezen. We werken met 
de minerale make-up producten van jane iredale®. 
De meest zuivere ingrediënten zijn van de hoogste 
kwaliteit en veroorzaken geen allergieën. Je huid 
gaat opnieuw ademen en de fijne textuur van de ma-
ke-up producten zorgen voor een mooie dekking en 
glanseffect. Uiteraard maken we van zo’n workshop 
een fijn moment, met een glaasje bubbels erbij en 
het uitwisselen van ervaringen.” 

ZEN MET UITZICHT
À l’Etage SkinCare concentreert zich voornamelijk 
op gelaatsverzorging. Kristine geeft ook advies in 
afslankingsprogramma’s en je kan bij haar terecht 
voor massages en pedicure. Laserontharing en 
permanente make-up worden verzorgd door een 
medisch geschoolde collega. Voor mannen zijn er 
behandelingen met speciaal voor hen ontwikkelde 
producten zoals 4VOO. “Sinds kort zijn er de ge-
laatsbehandelingen met Utsukusy bijgekomen”, 
zegt Kristine. “Een Japans merk dat inwerkt op de 
zintuigen en vervolmaakt wordt met lichttherapie. 

Hiervoor richtte ik een aparte ruimte in, met zicht op 
het Kasteel van Turnhout.” À l’Etage SkinCare zorgt 
zo voor een totaalervaring, met aandacht voor elke 
etage in je lichaam.

Begijnenstraat 19 - 2300 Turnhout
Tel. +32 (0)473 55 03 68
www.aletageskincare.be
Winkel open op wo en vr van 14 tot 18 uur,
za van 12 tot 14 uur, behandelingen op afspraak

Er wordt hier ten huize Meulemans niet veel over 
de beurs gesproken. Af en toe geef ik wel eens een 
aanzet maar diepgaande gesprekken kan je dat niet 
noemen. Het zijn eerder blikken die je als ouder ook 
herkent als je vraagt de kamer op te ruimen of de fiets 
binnen te zetten. Ze weten wel dat je het bij het rechte 
eind hebt, denk ik dan, maar het is niet cool om er 
aan toe te geven. Of maak ik mezelf nu iets wijs?
Een begrip dat ze ondertussen wel kennen, is de 
samengestelde intrest. Ik betwijfel dat ze het zonder 
aarzelen in detail kunnen uitleggen maar ze kennen 
het alleszins. En terecht. Samengestelde interest 
werd door Einstein ooit omschreven als het achtste 
wereldwonder, nog belangrijker dan zijn eigen relativi-
teitstheorie. En voor dat laatste heeft hij toch zowaar 
de Nobelprijs ontvangen. Warren Buffet, u kent hem 
ondertussen als de beroemdste belegger aller tijden, 
zei ooit dat hij zijn rijkdom te danken heeft aan het 
principe van de samengestelde intrest. Het is voor 
een belegger dus een erg interessant gegeven en het 
past ook helemaal in onze leuze van geld en geduld.

Ik geef een klein voorbeeld. Stel dat je 10.000 euro 
te beleggen hebt. En we blijven bescheiden, je haalt 
een jaarlijks rendement van 5% of 500 euro. Dan 
heb je twee mogelijkheden. Ofwel neem je elk jaar je 
winst en doe je er iets leuks mee. Daar valt iets voor 
te zeggen. Geld moet rollen, sowieso. Dus je vindt 
ongetwijfeld wel een goede reden om die 500 euro 
goed te besteden. Als je dat 25 jaar volhoudt, heb je 
in totaal 12.500 euro rendement behaald. Niet slecht. 
Daar kan je al wat mee. Dus na 25 jaar staat je teller 
op 22.500 euro.
Maar stel dat je niet meteen behoefte hebt om die 
500 euro te spenderen en je laat die winst gewoon 
mee kapitaliseren, dus op haar beurt ook 5% rente 
opbrengen. Na één jaar heb je dan 10.500 euro en 
na twee jaar 11.025 euro. Al 25 euro extra winst. 
Na tien jaar heb je echter al een extra winst van 
1.289 euro en na 25 jaar staat je totale teller op 
33.864 euro, of een rendement van 22.864 euro. In 
het eerste scenario was het ‘slechts’ 12.500 euro. 
Dat is al een flink verschil. En dat wordt met de 
jaren alleen maar groter. Na 40 jaar bijvoorbeeld is 
je vermogen al opgelopen tot 70.400 euro. En wat 
heb je daarvoor moeten doen? In feite niets, want 
5% is met een mooi gespreide portefeuille zeker 
niet onmogelijk. Integendeel, het is zelfs aan de 
magere kant. Je kan al raden wat er gebeurt als ik 
aan 8% reken. 
Waarom vertel ik dit? De drempel om te starten met 
beleggen is voor vele mensen hoog. Als ze het dan 
toch doen, zijn ze er als de kippen bij om zo snel 
mogelijk die eerste winst al vast te spijkeren. Dan zijn 
ze daar al zeker van. Maar eigenlijk laten ze zo de 

mooiste winsten liggen. Nog erger is het als ze bij 
het eerste verlies meteen alles buitengooien. Dan is 
er van winst zelfs geen sprake. Maar onze leuze is 
niet voor niets ‘Geld en geduld’. Wees blij als je bij je 
eerste stappen winst kan voorleggen. Maar staar je 
daar niet blind op. Akkoord, er bestaat een kans dat 
je die winst kort daarna ziet verwateren. Maar er is 
een veel grotere kans dat je die winst in de volgende 
jaren alleen maar ziet aangroeien. Let your profits run 
is een bekend gezegde uit de beleggerswereld dat 
wij met veel overtuiging onderschrijven. Je hebt de 
tijd aan je zijde, laat dit achtste wereldwonder rustig 
haar werk doen. 
Maar nogmaals, vergeet niet om af en toe te genie-
ten. Zeker in deze vervelende tijden. Dus trek ten ge-
paste tijde wat budget uit voor dingen die je graag 
doet en verwen jezelf. Een leuk en aangenaam leven 
is zoveel meer waard dan een dikke effectenporte-
feuille. Maar de samengestelde intrest mag je nooit 
meer vergeten. 

Column: Peter Meulemans

GELD EN GEDULD
“MAAK OP TIJD WAT 

BUDGET VRIJ OM JEZELF 
TE VERWENNEN. MAAR DE 
SAMENGESTELDE INTREST 

MAG JE NOOIT MEER 
VERGETEN.”

PUBLIREPORTAGE

ONDEROX ACTIE:
Onderox-lezers die in juni of juli 2021 bij À 
l’Etage SkinCare een workshop make-up 
volgen, krijgen bij aankoop van de produc-
ten 10% korting. In dezelfde periode krijg je 
bij een Medical Peel met LED gelaatsbe-
handeling naast een korting van 10% ook 
een scrub en massage van de handen.

À L’ETAGE SKINCARE
EEN GEZONDE HUID, EEN STRALEND GEZICHT
Turnhout — D e komende zomer mogen we weer volop onder de men sen komen ,  l iefst  met een gezicht dat opnieuw blaakt van gezondheid . 
Want on z e huid heeft  het  voorbije  jaar afgezien .  G ebrek aan buitenlucht en het  dragen van mondma skers l ieten sporen na .  Huidexperte 
Kri stine Verstraete van het  schoonheid sin stituut À l ’ Etage SkinC are helpt  je  met make-up work shops en professioneel  advies op weg.



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

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.

BEZOEK ONZE TOONZAAL

enkel op afspraak 
9.30 - 17.30 
9.30 - 12.00|enkel op afspraak 
9.30 - 17.30 
9.30 - 17.30 
10.0 - 13.00|enkel op afspraak
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J. Wijnen huist langs de Noord-Brabantlaan 
in Turnhout, vlakbij koffieproducent Miko en 
naast Mazdagarage Van Herck. De zaak is al 
sinds de jaren ’80 in Turnhout gevestigd, de 
zes jaar daarvoor was Merksplas hun uitvals-
basis. Johan Wijnen is zaakvoerder en ook 
zijn vrouw Carine is mee actief in het bedrijf. 
Zij leiden een gedreven team, met meerdere 
mensen die al meer dan 20 jaar ervaring in 
de sector hebben. Dat team is trouwens op 
zoek naar verdere versterking, zo horen we 
ter plaatse.

ERG RUIM AANBOD
Hoog tijd voor een rondleiding. In de win-
kel merken we een breed gamma op aan 
schoonmaakmachines, onderhoudsproduc-
ten, reinigingsmaterialen en voorwerpen die 
gebruikt worden om te poetsen. Kortom, al-
les wat je nodig hebt om op een professionele 
manier proper te maken. Johan legt uit dat zij 
in eerste instantie leveren aan kmo’s, indus-
trie, supermarkten, schoonmaakbedrijven, 
hotels, restaurants, scholen, zorginstellin-
gen,… Schoonmaken zelf doen ze niet, maar 
ze kunnen wel alles aanleveren wat je ervoor 
nodig hebt. Tijdens de rondleiding komen 
we zelfs toiletpapier, zeepdispensers, han-
dendrogers en allerlei desinfectiemiddelen 
tegen, om je maar een idee te geven.
Maar ook het grotere geweld is hier te vin-
den: stofwaterzuigers van Numatic, schrob-
automaten en veegmachines van Columbus, 
industriestofzuigers van Ruwac, stofzuigers 
van Sebo en hogedrukreinigers van Krän-
zle. “Voornamelijk Duitse kwaliteitsmerken 
die gekend zijn om hun degelijkheid én hun 
betrouwbaarheid”, vertelt Johan. “Kwaliteit 
is heel erg belangrijk voor ons. Alle toestel-
len die wij verkopen moeten bijvoorbeeld 
hersteld kunnen worden. Anders komt het 

niet in ons gamma. Deze week hebben we 
nog een Numatic van 30 jaar oud hersteld. 
Die onderdelen kunnen we nog altijd krij-
gen, heel belangrijk voor ons omdat we met 
kwaliteitsproducten werken die niet snel 
stuk gaan. De wegwerpmaatschappij, daar 
hebben wij een hekel aan. Machines die bij-
na volledig uit plastic bestaan en meteen ka-
pot gaan, daar passen wij voor. Stofzuigers 
die meer dan twintig jaar werken, dat is hier 
trouwens zeker geen unicum.”

LEVERING TER PLAATSE
Terwijl wij aan het babbelen zijn, wordt er 
even verderop een bestelwagen ingeladen, 
klaar om naar een klant te gaan. “Meestal 
leveren we ter plaatse”, legt Carine uit. “De 
machines zetten we zelf in elkaar, waarna we 
er altijd de nodige uitleg bij geven. We ver-
trekken pas als de klant alles volledig onder 
de knie heeft.” Het bedrijf levert over heel 
België, maar wil zich ook meer toeleggen op 
het zoeken naar klanten dicht bij huis. “Soms 

merken we dat we in onze eigen buurt min-
der bekend zijn dan aan de andere kant van 
het land. Wij hebben natuurlijk één groot 
voordeel: iedereen is een potentiële klant van 
ons want iedereen moet schoonmaken.”
“Ook advies is een belangrijk onderdeel van 
onze service”, gaat het koppel verder. “Voor 
bepaalde jobs is de juiste machine kopen echt 
énorm belangrijk. Sommige mensen denken 
dat professionele machines zo groot mogelijk 
moeten zijn. Dat klopt niet. Je moet op zoek 
naar de machine die jíj nodig hebt. We doen 
zo meer dan enkel verkopen. We denken mee 
na en bieden  aan wat de klant nodig heeft, 
waar en wanneer hij dat wil. We doen zelfs 
regelmatig demonstraties op de werkvloer of 
opleidingen ter plaatse.” Wie liever zelf, net als 
ik, in de winkel even rondkijkt of zijn bestelling 
hier afhaalt, kan dat uiteraard ook.

OSMOSEWATER
We houden nog even halt bij enkele producten 
van het merk Unger. “Dit is allemaal voorzien 

J. WIJNEN
ALLES IN HUIS OM PROFESSIONEEL SCHOON TE MAKEN
Turnhout — J.  Wijnen i s  een begrip in de wereld van de professionele schoonmaak.  Toch zi jn er  nog steed s Kempenaren die de zaak 
niet  goed kennen .  En du s leiden Johan en C arine on s met veel  plezier even rond in hun bedrij f .  “ Wij  hebben één groot voordeel :  ieder -
een i s  een potentiële  klant van on s want iedereen moet schoonmaken .”

PUBLIREPORTAGE



voor professionele ruitenwassers”, klinkt het. 
“Dat gaat van sponzen, emmers en riemen tot 
installaties voor osmosewater. Die plaatsen we 
in een bestelwagen. Ramenwassers kunnen er 
water mee filteren zodat er geen onzuiverheden 
als ijzer of kalk meer inzitten. Op die manier kan 
je hoge ramen of zonnepanelen wassen zon-
der dat je die moet drogen. Omdat het zuiver 
water is, droogt het zonder strepen of vlekken. 
Je kent het misschien van in de carwash. In 
België zijn wij één van de allerbelangrijkste aan-
bieders”, klinkt het trots. Ook telescoopstelen 
zitten in het aanbod, zodat ramenwassers van 
op de grond makkelijk hoge stukken kunnen 
bereiken, tot 18 meter hoog.

OOK VOOR PARTICULIEREN
Maar werken met kwaliteitsvolle schoonmaak-
producten is niet het alleenrecht van firma’s 
of openbare instellingen. Ook particulieren 
zijn van harte welkom om langs te komen om 
hun materiaal hier aan te kopen. “Onlangs nog 
stapte er een vrouw binnen die het beu was 
dat haar handtrekkertje strepen en soms zelfs 
krassen achterliet. Zij heeft hier een exemplaar 
gekocht van roestvrij staal, zonder scherpe 
kanten, met rubbers die vervangbaar zijn. Net 
zoals een professionele ramenwasser die ge-
bruikt. Dat kan dus perfect. Hetzelfde verhaal 
voor een stofzuiger. Je kan hier als particulier 
een exemplaar kopen dat ontwikkeld is om in 
hotels schoon te maken, gebouwd om op een 
comfortabele manier een langere tijd werken. 
En daar bestaan ook kleinere en heel handige 
modellen in.”
En zo zit onze rondleiding er alweer op. Johan 
en Carine kunnen zo rustig hun charmeoffen-
sief verderzetten om ook dicht bij huis nog meer 
te tonen wat ze allemaal doen en kunnen. “Al 
moeten we als eerste stap vaak nog altijd ver-
tellen dat we geen wijn verkopen”, glimlacht Jo-
han. “Maar eenmaal we uitleggen wat we dan 
wel allemaal te bieden hebben dan komt het 
altijd wel goed.”

Noord-Brabantlaan 12
2300 Turnhout
Tel. +32 (0)14 46 24 24
info@wijnen.be
www.wijnen.be
www.sebobelgium.be
www.ionicsystems.be
Open:
Ma tot do: 8.30 tot 17 uur
Vr: 8.30 tot 16.30 uur
Za en zo gesloten

PUBLIREPORTAGE

“MACHINES DIE BIJNA 
VOLLEDIG UIT PLASTIC 

BESTAAN EN METEEN KAPOT 
GAAN, DAAR PASSEN 

WIJ VOOR.”
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Toegegeven, misschien zag ik de wereld roos-
kleuriger in. En neen, ik had niet te diep in 
het glas gekeken. Deze rubriek mag dan wel 
maandelijks verschijnen, roze olifanten zijn nog 
niet mijn deel. Het was dan misschien niet het 
zomerse weer waar we met z’n allen op ge-
hoopt hadden, op zondag kregen we op tijd 
en stond toch al een voorsmaakje van wat de 
Belgische zomer te bieden heeft.

Elke maand gaan we op zoek naar centrale 
gasten die hun passie en kennis met ons willen 
delen. Deze maand hebben we echter beslo-
ten om het anders aan te pakken. We trekken 
de niet al te wijde wereld in, en we banen ons 
een weg naar twee leuke terrasjes waar het 
goed toeven is, en waarvan we weten dat je 
met liefde bediend zal worden. Bovendien 
trekken beide zaken volop de kaart van de lo-
kale bieren, what’s not to like?

EERSTE HALTE: DE 
PROEVERIJ IN ZANDHOVEN
Na onze eerste voormiddagse moeder-
dagstop, ik mijd geen neologismen, is het 
tijd om de innerlijke mens te versterken. We 
hebben honger en dorst, het is middag en 
we zetten koers richting taverne De Proe-
verij in Zandhoven, een zaak die eind vorig 
jaar failliet verklaard werd, en die sindsdien 
uitbaterloos was. Een uitdaging die velen 
uit de weg zouden gaan in deze tijden. Wat 
dieper de Kempen in zagen twee kompa-
nen met jarenlange ervaring in evenement-
catering schoon hun kans. Kurt Van Peer 
en Dave Laermans waren op zoek naar 
een nieuw avontuur, aangezien de evene-
mentensector nog wel even op apegapen 
ligt. De zomerbar van De Proeverij is mooi 
aangekleed met een ruim overdekt terras, 
stretchtent, en aparte, overdekte houten 

‘serres’ waar je veilig met je bubbel terecht-
kan.

Pirlot Golden Ale - Brouwerij Pirlot (5%)
Wij nemen plaats in ons huisje . Er is bediening 
aan tafel, maar ook vertrouwen in de mede-
mens. Naast onze tafel staat er immers een tot 
de nok gevulde koelkast. Je mag nemen wat 
je wil, het leeggoed plaats je in de bierbakken, 
en op het einde wordt je schuld vereffend. De 
Proeverij is pal naast Brouwerij Pirlot gelegen, 
een lokale brouwerij met eerbied voor het vak, 
maar tevens een stokerij, bekend om hun Kem-
pisch Vuur-bieren en Kempisch Vuur-whisky. 
Het mag dan ook geen verwondering wekken 

dat de koelkast vol zit met lekkers van deze 
brouwerij, maar ook Het Nest uit Oud-Turnhout 
is prominent aanwezig. Dit is geen verrassing 
als je weet dat Pirlot en Het Nest de handen in 
elkaar geslagen hebben met het oog op een 
sterkere toekomst. 

Ik besluit om voor een Pirlot Golden Ale te 
gaan, ook al steekt de Serafijn Russian Imperi-
al Stout mijn ogen uit. Maar de dag is nog lang, 
en dat wil ik zo lang mogelijk zo houden. Deze 
Belgian Golden Ale is een goudblond bier met 
een flinke schuimkraag, en een subtiel krui-
dig en fruitachtig aroma, maar ik heb dorst, 
dus we gaan al snel over tot het proeven. De 
Golden Ale is een echte edel- of luxepils: een 
kwaliteitsvol pintje, dat wat bitterder smaakt 
dan de doorsneepils van de grote spelers. 
Dat mag ook, want de meeste pilsbieren zijn 
tegenwoordig eerder aan de zachte kant. De 
afdronk is wat moutiger en droger dan bij heel 
wat concurrenten, maar het geheel blijft mooi 
in balans. Een echte doordrinker, sowieso een 
betere keuze dan de stout, wanneer je de eer-
ste grote dorst wil lessen!

Kempisch Vuur Hoppergod - Brouwerij 
Pirlot (6%)
Voor het volgende bier gaan we de IPA-
kant op, al waarschuwt het flesje mij on-
middellijk dat we hier niet te maken hebben 
met een echte IPA. En dat klopt ook. Het 

LOKALE BIEREN OP EEN LOKAAL TERRAS
En toen wa s het  eindeli jk zover.  D e hemel klaarde op,  de zon ver warmde on z e harten ,  men sen verlieten al  zingend hun woning!  Jawel! 
O p 8 mei j l .  openden de herbergiers hun deuren weer.

“WE LATEN ONZE 
KROOST ACHTER BIJ DE 

GROOTOUDERS EN TREKKEN 
ER MET TWEE OPUIT, IN 

ONZE ZONDAGSE KLEREN.”

TUSSEN POT EN PINT



is een heel lichtblond bier, met een mooie 
schuimkraag, maar zonder de hoparoma’s 
die zovele IPA’s kenmerken. Er werden 
nochtans drie aromahoppen gebruikt en 
twee bitterhoppen. Dit glas smaakt dan 
ook een pak bitterder dan zijn voorganger, 
we stijgen bijna 20 bittereenheden (naar 
50 EBU). Bierdrinkers die niet op zoek zijn 
naar een bitter bier, laten deze Hopper-
god beter links liggen. Maar als je graag 
een saison drinkt en je bent niet bang van 
wat meer bitter in de afdronk, dan ben je 
aan het goede adres. Je proeft de granen 
dan ook harder dan bij een typische IPA. 
Dit heeft deze god waarschijnlijk te danken 
aan de gebruikte mout, geen pale alemout 
deze keer maar een pilsmout, die door-
gaans ook gebruikt wordt bij saisonbie-
ren. Dat verklaart de wat drogere afdronk, 
maar mijn smaakzin is ook wat aangetast 
door de hamburger die ik intussen achter 
de kiezen heb. Het bier is een heel wat 
complexer bier dan de Golden Ale, maar is 
opnieuw mooi in balans, en dat is met de 
verschillende hopsoorten die vechten om 
aandacht, een mooie prestatie.

TWEEDE HALTE: 
‘T BUITENVELDT IN RETIE
Onze tweede, namiddagse, moederdagstop, 
we trekken de lijn gewoon door, is in Aren-
donk. Als groot geschenk laten we onze kroost 
achter bij de grootouders, en trekken we er 
met twee opuit, in onze zondagse kleren. ‘t 
Buitenveldt is de buitengewone belevingsbar 
van evenementenlocatie ‘t Veldt in Retie. De 
weergoden zijn ons intussen wat beter gezind, 

maar deze keer geen reservatie, en heel wat 
fietsen en auto’s bij de ingang… als dat maar 
goed afloopt.

Geen paniek, hier is plaats genoeg, er heerst 
een gezellige drukte. Een grote stretchtent 
overdekt het grootste deel, maar het zijn voor-
al de vele verschillende hoekjes, de verlichting 
en de gemoedelijke vibe die er hangt die het 
geheel in een relaxte sfeer doen baden.

Ne Kemping - Beer 4 Nature (6,2%)
We besluiten om ons neer te vlijen in de 
strandstoelen, met de voeten in het zand, 
lekker in het zonnetje. De zondagse trui blijkt 
al snel te warm. Achter ons horen we regel-
matig “Tsjak!”. Ook voor het bevrijden van je 
innerlijke viking of indiaan, kan je hier terecht. 
En dan kan je voor eens en voor altijd duide-
lijk maken wie de beste bijlgooier in de fa-
milie is, mocht daar discussie over bestaan. 
Even stel ik me de vraag of je best eerst met 
bijlen gaat gooien en pas dan de lokale bie-
ren uitprobeert, of omgekeerd, heel even 
maar. Maar het is een uitdaging die ik nog 
zeker een keertje wil aangaan, maar niet in 
mijn zondagse kleren.

Ook wij zijn niet ongevoelig voor wat we op 
de tv zien. Ons eerste bier in Retie is dus Ne 
Kemping. Niet alleen omdat onze lichtbak 
ons doet geloven dat we dit bier willen drin-
ken, neen, we dragen het project ook een 
warm hart toe. En niet alleen het tewerkstel-
lingsproject, ook dat van Beer 4 Nature is 
ons niet vreemd. Bier brouwen en met de 
opbrengst bossen aankopen of aanplanten, 
we zijn helemaal mee!

Ne Kemping is een goudgeel bier, dat fris en 
fruitig geurt van zodra we hem uitschenken. 
Een mooie volle kraag sluit het geheel af. Proe-
ven dan maar. Het is een bier met zowel sub-
tiele bittere als zoete toetsen, maar het is voor-
al de kruidigheid die mij opvalt. Nochtans werd 
er volgens het etiket niet met kruiden geëxpe-
rimenteerd. Met zijn 6,2% is het alcoholgehal-
te ook niet al te hoog, dus daar moet je het 
niet voor laten. Zeker een bier dat het proeven 
waard is, en niet alleen omdat de opbrengst 
integraal naar De Kemping vzw en Beer 4 Na-
ture gaat. Maar dat ook, uiteraard.

Ducassis Bio - Brasserie Des Légendes 
(3%)
De vreemde eend in de bijt hebben we tot 
op het einde bewaard. Een bier met zwar-
te bessen? In een glas met ijs gevuld? Vele 
bierdrinkers zouden hun neus al ophalen. 
Ze zouden ongelijk hebben. Ducassis is een 
woordspeling: ducasse betekent in België en 
bij de Chti’s feest, en cassis, dat zijn zwarte 
bessen. Alle ingrediënten zijn van biologische 
oorsprong, en ook de levensgenieters met 
een glutenallergie hoeven niets te vrezen. Het 
is een mooi, robijnrood bier, met een roze 
schuimkraag. De bessen voeren uiteraard de 
boventoon, en dat betekent dus ook lichtzu-
re toetsen, mooi gecounterd door een zoete 
fruitigheid. Een lekkere, fruitige dorstlesser, 
voor zowel de heren als de dames. Bij ‘t Bui-
tenveldt hebben ze deze Ducassis gebruikt 
als basis voor een zomerse cocktail met rum, 
witte chocolade en limoen, maar dat is voor 
de volgende keer!

Tekst: Kobe Schroeven

TUSSEN POT EN PINT

www.maesbeton.be
Nieuwedijk 72, Dessel  |  T 014 37 71 70

ALLE SOORTEN EN FORMATEN 
IN BUITENTEGELS EN KLINKERS 
Groots assortiment aan keramische buitentegels en 
klinkers in alle soorten en afmetingen.

GROTE KEUZE - STERKE NAMEN 
Verschillende soorten gebakken klinkers en terraste-
gels. Invoerder van Redsun en Stonebase en verde-
ler van Martens Beton.

SCHERPE PRIJZEN - THUISLEVERING 
We zijn niet alleen meesters in beton sinds 1949, 
maar bieden ook een uitstekende service. U geniet bij 
Maes Beton dan ook van een scherpe prijsgarantie! 

ONS RUIM ASSORTIMENT AAN BUITENTEGELS 
EN KLINKERS MOÉT U GEZIEN HEBBEN!
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PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN K-DOOS VAN 50 EURO
Welkom op de pu zz elpagina van O nderox Maga zine.  Iedere maand ontvangen we honderden in z endingen voor dez e pu zz elwed stri jd . 
D at doet on s geloven dat on z e lez ers dez e pagina wel  appreciëren .  Hierbij  schotelen we jullie  dan ook graag een gloednieuwe versie 
voor.  En ook dez e maand i s  het  niet  enkel  een f i jn ti jdverdrij f ,  je  maakt opnieuw kan s op een K-doos ter  waarde van 50 euro. 
D eelnemen kan nog tot  en met zondag 13 juni .

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.

PUZZELEN

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.

WINNAARS
Onderox Puzzelpagina editie 208: K-doku: Maria Van Laer | Woordpuzzel: Lydia Vandenbroeck. Ze winnen beiden een K-doos twv 50 euro. Lekkertrap-
pen maandwinnaar april: Gusta Meeuwsen uit Arendonk wint een K-doos twv 25 euro. Tussen Pot & Pint: Herman Jansen uit Mol won een bierpakket 
van Bierplaza met daarin 6 streekbieren. Alle winnaars ontvingen een e-mail op het e-mailadres dat ze opgaven bij deelname aan de wedstrijd. Staat je naam 
ertussen en heb je deze e-mail niet ontvangen? Kijk dan even in je spam of neem contact op via info@onderox.be. Hoofdwinnaars van het Lekkerstappen 
Wandelfestival (deel 1): Gusta Meeuwsen uit Arendonk wint een overnachting met ontbijt in Turnova Corsendonk in Turnhout en een diner bij Hert. André 
Meeus uit Mol wint een overnachting met ontbijt in hotel Karmel in Herentals en een diner bij Restaurant De Zalm. Kristien Meeus uit Lubbeek wint een reis-
cheque twv 200 euro bij reisorganisatie HappyWeekends uit Retie. Ook deze zomer zijn er nog mooie prijzen te winnen. Meer info op www.lekkerstappen.be

1. Mode & Accessoires 

3. Culinair

4. Bloemen & Planten 

5. Delicatessen

2. Interieur & Decoratie

6. Wellness

7. Reizen & Overnachten

8. Sport & Ontspanning

9. Huis & Tuin

Vogel met zwart-witte veren die kunstenaars al eens 
in papier namaken.
Voornaam van de fotograaf die voor onze foto van de 
maand zorgt. 
Paard dat al eens graag poseert voor de foto als we 
zijn baasje Glenn Geerts komen interviewen.
Biertje dat ons covermodel Lex graag drinkt bij zijn 
barbecue.
Auto van Renault die deze maand nauwkeurig wordt 
besproken in de ‘Remmen Los’.
Voornaam van de zoon van onze gelukszoeker 
Jimmy Leys.
Voornaam van de zus van Tiny Hendrickx uit Balen, die 
onderdeel is van de Kempense muziekgeschiedenis.

Andere naam voor de Scherpenheuvelse moppen. 

Watersport die wij deze maand ‘onder de loep’ 
nemen.
Leeftijd van de meisjes die de Geelse wegbermen vol 
bloemtapijten willen zaaien.
Goed doel waar Arno Van Campfort met plezier de 
wandelschoenen voor aantrekt.
Gemeente waar fi etsliefhebber Richard bijna 
ingesneeuwd raakte. 
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21 oktober 2020. De datum stond met stip 
genoteerd in de agenda bij het team van de 
gloednieuwe Turnhoutse horecazaak Bardo, 
helemaal klaar om te openen. Maar twee da-
gen vooraf moest iedereen opnieuw in lock-
down. En dus werd de opening van de zaak 
uitgesteld. Tot begin mei dus, al kon Bardo 
al wel een eerste voorsmaakje geven via zijn 
afhaalgerechten. “Maar tot begin mei heb-
ben we dus niemand aan tafel bediend”, legt 
zaakvoerder Michaël Serrien uit. “Een absur-
de situatie. De opluchting dat we nu wel open 
mochten, was des te groter. Bij elke horeca-
zaak uiteraard, maar misschien bij ons nog 
net ietsje meer.”

TWEE IN ÉÉN
En dus kan Bardo zich eindelijk aan de wereld 
tonen. “Wij bundelen twee concepten in één”, 
klinkt het. “Een lounge bar waar je drankjes en 
fingerfood kan krijgen, ideaal om te aperitieven 
ook, en een brasserie waar je uitgebreid kan 
lunchen en dineren.” Echte brasserieklassie-
kers zoals huisbereid stoofvlees en videe. Maar 
net zo goed hamburgers, een vispannetje, spa-
reribs of een ‘krok’. “Op elke kaart staan wel 
enkele ‘speciallekes’. Een bagel met carpaccio 
bijvoorbeeld of Leffe stoofvleesbitterballen. We 

werken daarnaast met een uitgebreide selectie 
aan seizoensgebonden suggesties.” Daar zijn 
momenteel o.a. asperges op z’n Vlaams op te 
vinden en een ‘entrecote Uruguay’. “Een mooi 
stukje Zuid-Amerikaanse rundsentrecote, mooi 
gemarmerd en van een rund dat graangevoe-
derd werd.”

HIP EN TRENDY
Vincent Bourgeois brengt als chef-kok meer 
dan 20 jaar ervaring mee naar de keuken. In 
elk gerecht kan je zijn signatuur wel terugvin-
den. Michaël neemt de taak van zaakvoerder 
op zich, zijn zoon Maxim is gastheer en zaalver-
antwoordelijke.
“We zijn een jong team dat iedereen wil laten 
genieten van eten en drinken. De beleving is 
daarom heel erg belangrijk. We hebben veel 
aandacht geschonken aan het interieur en de 
inkleding. Zo proberen we met onze terrassen 
al net ietsje meer te doen dan andere zaken en 
tonen we binnen helemaal dat we een trendy en 
hippe zaak zijn die toch een breed publiek kan 
aanspreken. Een rustgevende setting waarin je 
je thuisvoelt en even kan vluchten uit de we-
reld.”

BIER EN STERKE DRANKEN
Verder valt de ruime selectie aan sterke dran-
ken op, met een breed assortiment aan gins, 
whisky’s en cocktails. “Ook op het vlak van 
bieren kunnen we één van de ruimste selecties 
aanbieden van alle brasserieën in Turnhout. 
Toch iets om trots op te zijn.”
Als klant kan je uiteraard zowel de lounge bar 
als de brasserie aansluitend bezoeken. “Aperi-
tieven met wat ‘bits & bites’ in de lounge bar bij-
voorbeeld, daarna in de brasserie genieten van 
een hoofdgerecht en afsluitend nog een pous-

se-café nemen in de veranda of opnieuw in de 
lounge bar.” Een ideale manier om de nieuwe 
zaak te leren kennen.

Tekst: Bert Huysmans

Grote Markt 77 - 2300 Turnhout
Tel.  +32 (0)14 279 279
info@bardo.be www.bardo.be

@bardoturnhout
bardo_turnhout

Open: Ma, wo, do, vr, zo: vanaf 10 uur
Za: vanaf 9 uur
Di gesloten

BARDO
COMBINEERT STIJLVOLLE LOUNGE BAR MET EEN TRENDY BRASSERIE
T UR NHOU T — D e Grote Markt van Turnhout i s  een aanw in st  ri jker.  Horeca zaak Bardo opende begin mei voor het  eerst  écht de 
deuren .  Sind s eind vorig jaar kon je  er  al  wel  terecht voor af haalgerechten .  Bardo brengt een lounge bar en een moderne bra sserie 
samen ,  elk met zi jn eigen kaart  en typerende gerechten .  “ Wij  zi jn een jong team dat iedereen w il  laten genieten van eten en drinken”, 
stelt  zaakvoerder Michaël  S errien . 

CULINAIR

ONDEROX-MENU 
VAN DE MAAND:

Geserveerd in de lounge bar:
Cocktail of mocktail van het huis of 

huisaperitief
***

Keuze uit vier soorten fingerfood: empa-
nadas, skewer naar keuze, gepaneerde 

visstengels

Daarna wordt het hoofdgerecht en het 
dessert geserveerd in de brasserie:
Classic Bardo Burger of Classic Bardo 

Veggie Burger
***

Tiramisu of chocolademousse

Prijs: 38,80 euro p.p. 
Voor wie vooraf reserveert met de vermel-
ding ‘Onderox-menu’. Geldig van woensdag 
26 mei t.e.m. zondag 18 juli 2021.
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FOTOGRAAF 
Lionel Vansteelandt

FOTO VAN DE MAAND
De foto van de maand is van de hand van Lionel Vansteelandt, lid van de Koninklijke Fotoclub Doka Mol en al 60 jaar actief als amateurfotograaf. 
Zijn foto dateert uit de tijd waarop het volk nog kon samenstromen om evenementen bij te wonen. Zoals hier, de Sint-Dimpna Ommegang in 
Geel. Hij zette daar één van de deelnemende groepen op de foto. 
Andere werken van Lionel en van zijn collega’s kan je vinden op de website van de club: www.dokamol.be. Je kan ook langsgaan op het vir-
tuele fotosalon op: www.kunstmatrix.com/en/koninklijke-fotoclub-doka-mol. Dat fotosalon kwam er nadat de geplande tentoonstelling van half 
maart vorig jaar niet kon doorgaan, ook dit jaar zorgde Covid-19 ervoor dat er in het voorjaar geen fysieke expo kon komen.

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: Kinderpret / Vakantie
Aanleveren materiaal tot 8 juni
» Thema: Terug naar school
Aanleveren materiaal tot 10 augustus
» Thema: Najaarsmode
Aanleveren materiaal tot 7 september

· 23 juni ‘21 (210)

· 25 augustus ‘21 (211)

· 22 september ‘21 (212)

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

Oplage: 26 000 exemplaren | V.U.: Guido Geenen | Akkerstraat 51, 2370 Arendonk | Werkten mee aan dit nummer: Wouter Adriaensen, Jef Aerts, Suzanne Antonis, Ferre Beyens, Peter Briers, Iris Geenen, Bert Huysmans, Paul 
Huysmans, 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: Astrid Steurs Eindredactie: 
Bert Huysmans | redactie@onderox.be | Vormgeving: Koen Elsen, Stijn Roelants | Prepress en druk: GEWA | Internet: www.onderox.be



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

KEUKENS
PARKET

DEUREN

PUUR keuken
SEGERS interieur

Bouwplannen, of is het tijd voor een nieuwe keuken?

 Kom langs en laat je inspireren. Team Segers helpt je graag 

bij het realiseren van jouw droomkeuken.



Achter Abitare staat een gepassioneerd team van interieur architecten die u begeleiden doorheen de keuzes van uw 
volledige inrichting, zowel binnen als buiten. Wij realiseren een vakkundig 3D ontwerp dat uniek is voor uw woning en terras, 

aangevuld met een verrassend en persoonlijk moodboard van materialen en stoffen.

In de ruime showroom in Geel of in Brasschaat wordt u gemoedelijk en professioneel ontvangen om van gedachten te 
wisselen. Als team een woning naar een hoger niveau tillen, dat is Abitare Mooi Wonen.

INSPIREREN, ADVISEREN & BELEVEN

ABITARE GEEL | Puntstraat 2  
ABITARE BRASSCHAAT | Bredabaan 737 
ABITARE COMPACT WONEN GEEL | Antwerpseweg 65E

WWW.ABITARE.BE


