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speciaal op maat gemaakt

voor jou

Legendarisch model,Legendarisch model,
             legendarische deal             legendarische deal

Uw JORI partner:

Alleen de tijd bepaalt of je een icoon kan 
worden. Na meer dan vijftig jaar durven we 
het wel te stellen: JORI heeft er enkele in huis, 
echte iconen. Zoals de Yoga. Tijdloos vormge-
geven, gemaakt voor … altijd. Jaar na jaar zien 
we hoe de Yoga tussen de nieuwe collectie 
standhoudt en zelfs groeit. Absoluut buiten-
kansje is dat je dit tijdloze model nu aan een 
voordelige prijs in huis kan halen. Snel zijn is 
de boodschap.

YOGA  MONO-MOVE RELAXZETEL

DESIGN / VERHAERT NEW PRODUCTS / 1996

 innovative seating comfort since 1963
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B e s t e  l e z e r
Onze jongste zoon heeft onlangs zijn elleboog gebroken. Hij ligt met zijn hele arm in het gips 
maar doet gewoon of er niks aan de hand is. Laat staan aan de elleboog. Hij trippelt dus net zo 
vrolijk en ongeremd door ons huis als voorheen. Met dat verschil dat er nu vaak een bezorgde 
moeder enkele stappen achterna komt. 
Nu blijkt dat ik mijn voorliefde voor verrassingen genetisch heb doorgegeven. Als kind kon je mij 
niet blijer maken dan met zo’n verrassingseitje. Chocolade tot daar aan toe, maar dan een speel-
goedje waarvan je niet wist wat het ging worden, heerlijk! Wel, onze zoon is rustig bezig om zijn 
eigen verrassingsgips samen te stellen. Gaat hij een dagje bij oma en opa spelen, dan missen 
die ’s avonds enkele pionnetjes van een gezelschapsspel. Gaat hij aan het kleien, dan is even 
later minstens de helft van de klei spoorloos verdwenen. Wil mijn oudste zoon gaan tekenen, 
dan blijken ineens zijn rood en geel kleurpotlood vermist. Als binnenkort de dokter die plaaster 
vakkundig gaat verwijderen, moeten wij een wasmand meenemen om de lawine aan speelgoed, 
klei en knutselmaterialen op te vangen die uit zijn gips komt geschoven. Om sluikstortboetes te 
vermijden. In afwachting van het heuglijke moment waarop wij met kind en wasmand naar het 
ziekenhuis trekken, serveren wij u alvast een splinternieuwe editie van Onderox Magazine. Die 
staat naar goede gewoonte zelf ook helemaal bol van de verrassende artikels. Enige voorzich-
tigheid is dus zeker geboden als u besluit om verder te bladeren. Veel leesplezier!

Bert Huysmans, redactie
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Die Romeinen hadden namelijk in de gaten dat 
een in een leisteenbodem groeiende druiven-
plant een lekkere, mineraalrijke wijn oplevert. 
Zeker op de zuidelijk gerichte flanken staan de 
stokken lekker warm en vaak ook uit de wind. 
Nog een plus: de Moezelvallei heeft een mi-
croklimaat met meer uren zon dan vele andere 
delen van Duitsland. Het kan toeval zijn, maar 
dat hebben we ook gemerkt tijdens onze mini-
vakantie begin oktober.

PIEPENDE ZON
Het miezert wanneer we even ten zuiden van 
Sankt Vith het bordje Bundesrepublik Deut-
schland voorbij rijden. Het gaat van kwaad naar 

erger. In de Eifel krijgen we er nog een lading 
mist bij. Vanaf Kreuz Wittlich begint het uit te 
klaren en wanneer we onze auto parkeren in het 
Moezeldorpje Lieser, komt de zon piepen.

Als bestemming kozen we de Mittelmosel, een 
streek die zich uitstrekt tussen Trier en Zell, en 
– om nog wat concreter te zijn – de streek rond 
het populaire stadje Bernkastel-Kues, waar zich 
de grootste aaneengesloten wijngaard langs de 
Moezel bevindt. Midden in die reuze wijngaard 
ligt het dorpje Lieser, 1.300 inwoners sterk en 
onze uitvalsbasis voor de komende dagen. Lie-
ser is bekend van het gelijknamige kasteel, dat 
momenteel dienst doet als luxe hotel en promi-
nent aan de dorpsingang ligt. 

HONINGBERG
Wie ons kent, weet dat we van een flinke wan-
deling houden en daarom trekken we maar 
meteen de wandelschoenen aan. Autorijden 
hebben we vandaag al genoeg gedaan en 
dus kiezen we voor een wandeling die vanuit 
het dorp zelf start. We laten ons verleiden door 
de Honigberg-Tour, de honingbergtoer dus. De 
naam alleen al. De brochure kondigt de wan-
deling aan als makkelijk, ze is dik 7 km lang en 
aussichtsreich. 

Om op de route te komen gaat het eerste 
stuk toch flink omhoog via een slingerweg 
door de wijngaarden. Eens boven op het 
plateau sta en stap je midden de druivenvel-
den. Het uitzicht is spectaculair. Zover je kij-
ken kan, strekken wijngaarden zich uit. Een 
gedachte speelt de hele tijd door het hoofd: 
‘Wie in godsnaam drinkt toch al die wijn op?’ 
Het kerkje van Lieser en de huizen errond 
doorbreken het lichtgroene woud. Intussen 
is de zon er helemaal doorgekomen. Zonne-
stralen schitteren op het wateroppervlak van 
de Moezel.

NORMALE OOGST
Hoewel het toch al begin oktober is, hangen er 
nog veel druiven aan de ranken, dik gezwollen 
van het sap. We ontmoeten een aantal plukkers 
die net klaar zijn met hun taak en als beloning 
voor gedane arbeid een fles rondgieten. Hoe 
de oogst dit jaar is, willen we weten. “De zomer 
was niet goed, veel te nat”, vertelt de man op de 
tractor. “Maar september heeft veel goed ge-
maakt. Als oktober nu nog goed blijft, gaan we 
dit jaar een normale oogst hebben.”

DE MOEZEL IS ALTIJD EEN BEETJE FEEST
BER NKA STEL-KUE S – Het waren geen lieverd s,  maar we hebben toch wel  wat te  danken aan de Romeinen .  D enk aan aquaducten en 
mozaïeken .  50 jaar voor Chri stu s veroverden z e de Moez elregio in wat nu D uit sland heet  en begonnen z e met het  ma ssaal aanplanten 
van druiven stokken .  Een iets  of  wat Romein wa s nameli jk een lief hebber van w ijn .  Van de Romein se in spanningen van weleer plukken 
we nu nog alti jd de v ruchten .  Letterli jk.

TOERISME
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De Honigberg-Tour leidt ons naar het wijndorpje 
Maring-Noviand, dat niet direct aan de Moezel 
zelf maar langs het riviertje Lieser ligt. De wan-
deling is perfect afgepijld en de wijngaarden 
blijven ons vergezellen. Halfweg passeren we 
in het gehucht Siebenborn het imposante voor-
malige cisterciënzerklooster en de voormalige 
kloostermolen, nu een populair restaurant en 
café. Tijd voor een pauze en een eerste Ries-
ling, de populairste wijndruif aan de Moezel.

MOSELSTEIG
Wandelliefhebbers komen aan de Moezel 
volop aan hun trekken. Meest bekend is de 
Moselsteig, een lange-afstandspad dat gro-
tendeels het traject van de Moezel volgt. 
De Steig vertrekt in Perl, het drielandenpunt 
tussen Duitsland, Frankrijk en Luxemburg, 
en neemt je helemaal mee tot de monding 
van de Moezel in de Rijn in Koblenz. Het 266 
km lange traject is verdeeld over 24 etappes. 
Wie dat niet genoeg vindt, kan zogenaam-
de Seitensprünge maken. Dat zijn zijtrajec-
ten naar bezienswaardigheden onderweg. 
De Moselsteig is – trouw aan de Deutsche 
Gründlichkeit – perfect aangeduid. Onder-
weg passeer je rustbanken, picknicktafels, 
mooie uitzichtspunten en infoborden over de 
omgeving.

Het is stilaan tijd om ons hotel op te zoeken 
en dat ligt aan de Moselstrasse. Elk dorp, 
gehucht en stad heeft hier wel zijn Mosel-
strasse. Uitbaatster Anke Kalles verwel-
komt, overhandigt de kamersleutel en zal 
later op de avond ook nog eens het eten 
komen opdienen in het restaurant. Om ’s 
morgens bij het ontbijt al opnieuw paraat te 
staan. “Personeel vinden is momenteel een 
groot probleem”, zucht ze. Ook in Duitsland 
moesten door corona de hotels sluiten. Me-
dewerkers gingen elders werken en keerden 
maar gedeeltelijk terug. “Ik ben al een hele 
tijd 7 dagen op 7 aan het werken”, vertelt ze. 
Niettemin zijn de kamers in het hotel prima 
onderhouden, is het eten ’s avonds lekker en 
het ontbijt rijkelijk. 

OP NAAR 
BERNKASTEL-KUES
We willen ook wel eens ervaren hoe het is om 
te fietsen aan de Moezel en hadden daarom 
de fiets in de koffer gestoken. Zoals de Mo-
selsteig er is voor de wandelaars, bestaat er 
een Mosel Radweg voor fietsers. Die is 248 
km ver en strekt zich eveneens uit tussen 
Perl en Koblenz. Gaan de wandelaars vooral 
over de heuvelkammen, dan blijven de fiet-
sers uitsluitend in de vallei. Dat betekent dat 
je zo goed als vlak fietst. We hebben er de 
kaart bijgehaald en de Mosel Radweg blijkt 
ter hoogte van Lieser aan de andere kant 
van de stroom te liggen. Gelukkig is er een 
brug vlakbij en die leidt ons naar het plaatsje 
Mülheim, van waaruit we koers zetten naar 
het bekende Bernkastel-Kues, zo’n 5 km 
stroomafwaarts.

Fietsen over de Mosel Radweg is zalig, zeker 
nu de zon vandaag opnieuw van de partij is. Je 
fietst zo goed als overal autovrij en blijft altijd 
wel de Moezel in je vizier houden. Ook op deze 
oktoberdag zijn we hier lang niet de enige fiet-
ser. Wat opvalt, is het groot aantal fietsers dat 
een fietshelm draagt, ook op een vlakke weg. 
Een fietshelm is voor volwassenen in Duitsland 

niet verplicht, maar velen volgen de aanbeve-
ling. Laten we dat voorbeeld ook bij ons volgen, 
denken we dan.

FIETSKELDER
Toeristenboten varen voorbij, zo ook flink gela-
den binnenschepen. In de buurt van Bernkas-
tel ligt een binnencruise aangemeerd. Van ver 
zien we de Burgruine Landshut, de ruïne van 
een vroegere burcht waar je met de auto maar 
ook met een soort treintje vanuit het centrum 
naartoe komt. Wij besparen ons de beklim-
ming. In de plaats parkeren we onze tweewieler 
in de Fahrradkeller, een fietsenstalling onder de 
gewelven van een oud gebouw temidden het 
historische centrum. Als service naar fietstoe-
risten kan dit tellen. Er zijn zelfs oplaadpunten 
voor e-bikes.

UIT EEN POSTKAART
Het centrum van Bernkastel lijkt zo uit een 
postkaart te zijn weggelopen. Honderden jaren 
oude vakwerkhuizen kleuren het marktplein. 
Het is druk in de middeleeuwse winkelstraatjes 
en op de pleinen zitten de terrassen vol. Naast 
een Weinstube bevindt zich een Vinothek en 
wat verder stap je een Weinkeller binnen. Om 
maar te zeggen: wijn is hier overal. De Moezel 
blijft toch altijd wel een feest. Een affiche kon-
digt de kerstmarkt aan, dit jaar van 19 novem-

ber tot 19 december. Vorig jaar is de bekende 
kerstmarkt niet kunnen doorgaan wegens co-
rona. “Dit jaar gaat die wel degelijk door”, be-
vestigt de dame aan het loket bij de toeristische 
dienst. “De historische vakwerkhuizen zijn dan 
mooi verlicht, overal staan kraampjes en er is 
volop muzikaal amusement”, maakt ze nog wat 
reclame.

In Bernkastel en Kues, gescheiden door de 
Moezel maar bestuurlijk verenigd tot één stadje, 
voel je je op-en-top toerist. Je koopt een kaart-
je voor een rondvaart op het water, je neemt 
plaats in het reuzerad of je gaat aan boord van 
het toeristische treintje. Of je doet het allemaal.

Vanuit Bernkastel-Kues is het nog zo’n 25 km 
fietsen tot in Traben-Trarbach, ook een tof stad-
je weten we uit het verleden. En ook nu blijft de 
Moezel onze metgezel, samen met de Radweg 
aan wie ze haar naam gaf. 

GRATIS TIP
We hebben nog een gratis tip voor wanneer 
je aan de Moezel wilt fietsen en we hebben 
hem zelf eerder gefietst. Tussen de Eifel en 
de Moezel loopt de Maare Mosel Radweg. 
Die vertrekt in Daun en laat je over een ge-
asfalteerde spoorweg naar Lieser rijden. De 
afstand bedraagt zo’n 55 km en je fietst over-
wegend bergaf. De eerste kilometers na het 
vertrek bij het station van Daun gaan lichtjes 
hellend, maar vanaf dan hoef je vaak maar 
amper te trappen. Het traject is prachtig. On-
derweg rij je over drie viaducten, weliswaar 
van een latere datum dan die van de Romei-
nen, en door vier tunnels, waarvan de langste 
meer dan 1 km is. Dagelijks rijdt er een auto-
car met fietsaanhangwagen tussen het bus-
station van Bernkastel-Kues (Forum) en Daun 
om je weg te brengen. Neem je de bus van 

TOERISME

“EEN GEDACHTE SPEELT DE 
HELE TIJD DOOR HET HOOFD: 
‘WIE IN GODSNAAM DRINKT 

TOCH AL DIE WIJN OP?’”
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In de herfst kleuren de flanken van de Moezel 
goud. De druivenranken hebben hun vruchten 
afgegeven om er lekkere wijnen van te maken 
en stilaan verkleuren de bladeren. Het najaar is 
een mooi seizoen om een aantal dagen aan de 
Moezel te verblijven. 

Happy Weekends zocht voor de Najaarspro-
mo 2021: Gouden herfst aan de Moezel de 
mooiste wandelingen in de omgeving uit en 
bundelde die in een mapje, dat je ontvangt 
bij aankomst in het hotel. Een aantal vertrekt 
meteen in het dorp. Voor de andere maak je 
een korte verplaatsing, bijvoorbeeld naar het 
bekende Bernkastel-Kues. Met de bezoek-
tips die je verder krijgt, hoef je je geen minuut 
te vervelen. Bij deze najaarspromo is alles 
voor geregeld, ook de wijndegustatie op de 
tweede dag van je verblijf. Je wordt dan om 
17 uur in een wijnhuis op wandelafstand van 
het hotel verwacht om 6 verschillende wijnen 
te proeven.

SINGLEWEEKEND
Van vrijdag 10 tot zondag 12 december 2021 
vindt een speciale single-editie van deze 
herfstpromo plaats onder de titel Single-
weekend: Kerst aan de Moezel. Dat weekend 
is er Happy Weekends-begeleiding, ga je sa-
men met andere singles wandelen, bezoeken 
doen, plezier maken en naar de kerstmarkt 
van Bernkastel-Kues 

INBEGREPEN
• 2 overnachtingen in een prima 3-sterren-

hotel
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x 3-gangen herfstmenu
• 1x aperitief
• 1x wijndegustatie Happy Weekends Wine 

Tasting
• Mapje met uitgestippelde wandelingen en 

bezoektips
• Verblijfstaksen

Prijs: € 199 p.p. op basis van een 2-persoons-
kamer. Single: € 227 p.p.

Te reserveren tot 19 december 2021 op basis 
van beschikbaarheid in het hotel via www.hap-
pyweekends.be of tel. 014 75 71 16.

Happy Weekends, Geelsebaan 3, 2470 Re-
tie, 014 75 71 16, info@happyweekends.be, 
www.happyweekends.be 

NAJAARSPROMO AAN DE MOEZEL, OOK VOOR SINGLES
R ETIE/LIE SER – Rei sorgani satie Happy Weekend s uit  Retie  koos dez e her fst  de Moez el  uit  voor zi jn najaarspromo. Je  verbli j f t  3 
dagen in een familiehotelletje  in Lieser,  er  l igt  een map met wandelingen en bezoektips voor je  klaar en je  wordt getrakteerd op een 
Happy Weekend s Wine Ta sting bij  een lokaal w ijnhui s.  D ageli jk s te  reser veren tot  19 december op ba si s  van beschikbaarheid .

TOERISME

10.15 uur, dan ben je om 11.45 uur in Daun en 
kan je aan je fietstocht beginnen. Zeker in het 
toeristische seizoen reserveer je op voorhand 
je plaats op de bus.

WIJNBOER EN 
EX-BURGEMEESTER
Voor een wijndegustatie hebben we afge-
sproken met Gerhard Stettler van het gelijk-
namige wijnhuis in Lieser. Weingut P. Stettler 
& Söhne is een van de grotere wijnbouwbe-
drijven in de streek en maakt een 20-tal wij-
nen, van een Riesling Trocken tot een Spät-
lese. “We hebben 15 hectare wijngaarden 
verdeeld over 151 wijnbergen in Lieser en 
Bernkastel”, duidt de 67-jarige Gerhard, die 
nog 20 jaar burgemeester was van het dorp. 
Hij haalt een diploma van de muur en dat 
blijkt het getuigschrift te zijn van zijn groot-
vader toen die 120 jaar geleden afstudeerde 
als wijnbouwkundige. Het is zaterdagavond 

en druk in de Weinstube. Niet alleen toeristen 
maar ook mensen uit het dorp komen een 
glas drinken, zo oordelen we aan de hartelijk-
heid waarmee ze de patron begroeten.

“We hebben ook klanten in België. De bur-
gemeester van Duffel is een vriend van mij”, 
vertelt hij. Hij giet een aantal proevers uit en 
die zijn prima. Onder meer de Sekt (Duitse 
schuimwijn) kan ons bekoren. Of het momen-
teel druk is in de wijngaard, willen we weten. 
“We zijn nog niet echt aan het oogsten. Wel 
een paar kleinere rassen, maar de Riesling 
nog niet. Dat zal voor rond 10 oktober zijn. 
Net zoals overal aan de Moezel is de Ries-
ling onze belangrijkste druivensoort.” En dan 
staat hij weeral op om de glazen te vullen bij 
de volgende tafeltjes. Zoon Mario is intussen 
als wijnmaker in het bedrijf actief. Vader Ger-
hard, officieel met pensioen, concentreert zich 
op de verkoop en public relations en doet dat 
voortreffelijk, zo kunnen we zelf een avond 

meemaken.
We zijn blij dat we niet meer naar huis moe-
ten en dat het hotel maar 500m verder ligt. 
Na opnieuw een heerlijke nacht en ontbijt 
pakken we onze koffer. Intussen regent het 
lichtjes. Na zonneschijn komt regen, ook aan 
de Moezel.

Tekst en foto’s: Paul Huysmans

Foto 1: Wijngaarden zover je kan kijken in Lieser en om-

geving.

Foto 2: Wandeltip: de Honigberg-Tour.

Foto 3: Kleurrijke gevels in het oude centrum van Bern-

kastel.

Foto 4: Een op-en-top toerist neemt het treintje.

Foto 5: Moezelromantiek in het reuzerad.

Foto 6: Langs de Moezel fiets je zo goed als vlak.

Foto 7: De druiven hangen gezwollen aan de ranken.

Foto 8: Gerhard Stettler, wijnbouwer en ex-burgemeester.
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Aktie!
Bij aankoop vanaf 150€. 
Uit de collectie Surface van 
Sergio Herman, krijg je 1 
fles rode en 1 fles witte azijn 
van Sergio Herman cadeau.
GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

KOOKGEREI, GEDEKTE TAFEL EN KADOTIPS

GESPECIALISEERD IN MERKEN ZOALS

Alfi · Amefa · Chef & Sommelier · Demeyere
Greenpan · Jeroen Meus · Pascale Naessens
Peugeot · Point Virgule · Serax · Sergio Herman 
Staub · Thermos · Typhoon · …

Cosy-Time

Cosy-Time
Steenweg op Turnhout 21/1 · Oud-Turnhout
T 014/70 70 90

»GROTE KEUZE 
   IN KOOKMATERIALEN, SERVIEZEN, GLAZEN, BESTEKKEN

»RUIME KEUZE 
   IN ACCESSOIRES VOOR DE DRANKEN

»LEUKE KADOOTJES 
   VOOR KLEIN EN GROTE BUDGETTEN

MA / DI / DO / VRIJ VAN 09:30 - 18:00 ZA  VAN 09:30 - 17:00 
WO & ZO GESLOTEN
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Column:  Peter Briers

EEN SPOILER MEER OF MINDER
Mijn oude vriend Ivo leest boeken zoals u en ik ademen: de hele dag door, dus. 
Geef die man een boek, eender welk, en hij leest het. Daar dienen die dingen 
voor, dat weet ik ook, maar als ik zou moeten betalen voor elk boek dat ik heb 
gekocht, maar nooit heb gelezen, zou me dat een hoop centen kosten. Ik koop 
ze graag, maar eenmaal ze een plaats hebben gekregen in het rek, kijk ik er niet 
langer naar om. Een literaire schande is het, al zeg ik het zelf.

De laatste tijd gebeurt het meer en meer dat ik boeken aanschaf die ik al eerder 
heb gekocht, zonder het zelf in de gaten te hebben. Het staat verschrikkelijk 
dom als het een bezoeker is die je daar plots attent op maakt. “Oh kijk, twee 
dezelfde boeken. En nog. En hier nog.” Heb je net uitgebreid staan stoefen 
met die enorme collectie van jou en de doordachte manier waarop je ze hebt 
gerangschikt, ontdekt de eerste de beste gast dat die collectie uitpuilt van de 
dubbele aankopen. Gênant. Ik zei het zonet al — een beetje bij de les blijven, 
graag — het is een schande.

Weet je wat het is? Ik lees niet graag. Vanwaar dan zoveel boeken, vraagt u zich 
af. In dat geval: waar bemoeit u zich mee? Het is tenslotte mijn geld. Ik heb ge-
woon graag veel boeken in de buurt, voilà. Jaren geleden heb ik trouwens een 
listige manier gevonden om mijn verzameling goedkoop uit te breiden. Word ik 
uitgenodigd op een verjaardagsfeest, dan koop ik een boek waarvan ik gok (of 
wéét) dat de jarige het al heeft. “Zo jammer”, zeg ik dan, gespeeld. “Gelukkig 
heb ik het kassaticket nog en mag ik het ruilen. Ik loop wel om een ander exem-
plaar dat je vast ook leuk zal vinden.” Waarop het boek voorgoed in mijn eigen 
rek belandt en ik er verder met geen woord meer over rep. Op die manier heb ik 
toch al een aantal fraaie titels kunnen scoren, mag ik zeggen.

Er is één ding dat ik hoegenaamd niet leuk vind: mensen die hun favoriete titel 
willen opdringen aan anderen. Of erger: aan mij. Tenzij zo’n boekentip van Ivo 
komt, dan spurt ik daags nadien al naar de boekenboer. Ivo weet zijn lectuur 
namelijk zorgvuldig uit te kiezen. Laatst ging ik bij hem op bezoek en ja hoor, hij 
had weer een boek gelezen waarvan hij met zekerheid wist dat het ook wat voor 
mij zou zijn. “Prachtig, Peter. Echt, schitterend. Geen woorden voor.” Hij zei het 
op een manier die mijn leeslust aanwakkerde. “Gebaseerd op feiten uit WOII. 
P-r-a-c-h-t-i-g!” Dat het over een meisje en haar broertje ging, vulde hij aan, en 
dat de auteur hun namen bewust lang achterhield, net als het lot van de kinde-
ren, om de spanning te bewaren. In geen tijd zat ik op het randje van mijn stoel.

Ivo, sterk onder de indruk van het aangrijpende verhaal, raakte op dreef. Hij 
nipte zuinig aan zijn vierde glas wijn. “En plots, ergens halverwege, zegt dat 
meisje: ‘Ik ben het, Sarah.’ Peter, dan houd je het als lezer echt niet droog”, ver-
telde hij met een uitgestreken gezicht. Een spoiler, want net het mysterie rond 
die kindernamen is de kracht van het boek, had hij eerder gezegd. Nu kom, één 
spoiler kan ik best hebben. Als lezer wil je vooral weten hoe het die kinderen 
verder zal vergaan. Niks aan de hand.

Tijdens het ontkurken van de tweede fles wijn, werd het Ivo opnieuw te veel. “Als 
de nazi’s dat meisje — Sarah, weet je nog — gevangen nemen en haar naar 
een kamp sturen, word je als lezer echt kwaad. Godverdomme toch, zoveel 
leed.” Lap, alweer een spoiler. Een mens zou ervan gaan vloeken.

Gelukkig was er nog het verhaal van dat broertje. Dat wou en zou ik zelf wel 
ontdekken, nam ik me voor. Ivo dacht daar anders over. “En oh ja”, voegde hij er 
aan het eind van de avond nog droogjes aan toe, “dat broertje, Michel heet hij, 
verdwijnt zonder ook maar één spoor na te laten. Straf.”

Ik ben het boek uiteindelijk niet gaan halen. Ik koop het over enkele jaren wel 
voor een of andere jarige.

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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Sunlighten Kempen is een gevestigde waar-
de in de Kempense wellnesswereld. Hun 
doel? Iedereen laten kennismaken met de 
ontspannende werking van infrarood en 
mensen met gezondheidsproblemen tonen 
wat infrarood voor hen kan betekenen. Zeker 
nu de winter op komst is, kan je via een infra-
roodsauna de zomerse warmte toch in huis 
halen. En dat is nodig, want ook in de koud-
ste periode van het jaar heeft ons lichaam 
de warmte van de zon nodig om optimaal te 
kunnen functioneren.

TOPSPORTERS EN 
HOLLYWOODSTERREN
Ook heel wat topsporters maken gebruik 
van infrarood. Triatleet Ruben Geys bijvoor-
beeld. Elke dag voorziet hij een sessie in een 
infraroodsauna van Sunlighten Kempen, om 

optimaal te kunnen recupereren van zijn in-
spanningen. Onlangs nog won Geys de 70.3 
Ironman Westfriesland. Andere sporters kie-
zen dan weer voor een infraroodtunnel als 
hulpmiddel om het recuperatievermogen en 
dus ook de sportprestaties te verbeteren. 
Een infraroodtunnel heeft als extra voordeel 
dat het makkelijk verplaatsbaar is en dus 
handig om mee te nemen op trainingsuit-
stapjes en wedstrijden. Zelfs in Hollywood is 
de heilzame werking van infrarood helemaal 
doorgebroken. Sterren als Lady Gaga en 
Selena Gomez maken er dagelijks gebruik 
van en spreken er in interviews in lovende 
termen over.

ONTSPANNEND 
MOMENTJE VAN WELLNESS
Uiteraard kan je ook als amateursporter, 
of als niet-sporter, volop profiteren van de 
heilzame werking van infrarood. Of bekijk 
het als een ontspannend en welverdiend 
momentje van wellness. Infrarood is er voor 
iedereen! Contacteer Sunlighten Kempen 
via onderstaande gegevens en kom eens 
langs in de toonzaal. Zaakvoerder Bert Van 
Balen toont je met veel plezier het volledige 
assortiment. 

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

SUNLIGHTEN KEMPEN
BETER RECUPEREREN DANKZIJ EEN INFRAROODSAUNA
Een sessie in een infrarood sauna of  een infraroodtunnel  van Sunlighten Kempen uit  Balen i s  voor iedereen een deugddoende er va-
ring.  O f  je  nu gewoon even wil  ontstressen ,  w il  prof iteren van de heil zame werking op je  l ichaam of  beter wil  recupereren na sport-
prestaties.  Een infrarood sauna i s  alti jd een goed idee.  Het i s  geen toeval  dat ook heel  wat topsporters dat intu ssen hebben ingezien .

PUBLIREPORTAGE

JAGO GEERTS
(vice-wereldkampioen MX2 motorcross)

“Dagelijks geniet ik van mijn tweedelige 
saunatunnel van Sunlighten Kempen om 
mijn bloedcirculatie te bevorderen, wat 
een zeer gunstige invloed heeft op mijn 
spieren, in het afdrijven van melkzuur en 
het sneller helen van mijn wonden. Naast 
kinesitherapie en osteopathie heeft de 
heilzame werking van de Sunlighten infra-
roodtunnel mij geholpen bij het herstellen 
na mijn knieblessure.”

Foto’s: © Jago Geerts



POQQET
Boxspringset 2C vlak bestaande uit: 

NU: € 2.398

VERSUS

NU: € 1.798

Boxspringset 2C vlak bestaande uit: 
box + hoofdbord + pocketveren matras + potenset

box + hoofdbord + pocketveren matras
+ potenset
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De herfstcollecties bieden ons vele opties zoals 
slouchy afhangende laarzen met lage of hogere 
hak, platformlaarzen en loafers met stevige zo-
len voor degenen die verlangen naar een beetje 
hoogte. Voor thuis zijn er pluizige slippers die zo-
wel binnen als buiten leuk om dragen zijn. Slouc-
hy laarzen met hoge of lage hak, zijn bijvoorbeeld 
heel gemakkelijk te dragen met een legging. De 
materialen hebben veel textuur en gecombineerd 
met een gebreide jurk zorgen ze voor een instant 
nonchalante throw-on-and-go-stijl.

PUNKY VETERSCHOENEN
Deze veterschoen met zware zolen maakt 
opnieuw de ronde voor het komende najaar. 
Gezien in aardetinten zoals olijfgroen of cog-
nac, icewhite, brons, blauw of zwart en met 
serieuze platformhoogte. Ruil je vertrouwde 
loafers in voor dit silhouet met zwaardere 
zolen om een slouchy pak of een jurk met 
bloemenprint naar een hoger niveau te tillen.
Klassieker dan een paar platte schoenen 
wordt het niet, kies voor een versie in een 
verfrissend wit om te dragen met neutrale 
herfsttinten. Combineer deze met haver-

mout slouchy sokken en een bijpassende 
trui en je hebt meteen een frisse herfstlook. 
Lichtbeige canvas verzacht het uitzicht wel-
iswaar, maar een zware zool houdt deze 
trend wel stoer. Deze zolen op platform-
hoogte zijn super grafisch, maar kunnen op 
de een of andere manier ook worden ge-
combineerd met de meeste dingen die je al 
in je kast hebt, van jurken met print tot een 
kort pak.

FUZZY PANTOFFELS
De opties voor pantoffels zijn breder dan ooit, 
maar wees kritisch bij je keuze. Als je op zoek 
bent naar een harige pantoffel die ook ge-
schikt is voor de buitenwereld, zorg er dan 
voor dat de zolen stevig zijn. Houten of leren 
zolen in plaats van iets met zachte zolen, be-
tekent dat ze bedoeld zijn om de bestrating 
te weerstaan. Nog een tip: combineer ze met 
een gepolijste jurk of onder een oversized 
kostuum voor een wel heel onverwachte 
look. De pantoffels zijn bijvoorbeeld gemaakt 
van teddy polyester, de zool is ook gemaakt 
van gerecycleerde materialen. Karamelkleur 

SCHOENENMODE

HET MAG WEER STIJLVOL ZIJN! 
Zoal s veel  andere dingen hebben we het  afgelopen jaar ook on z e schoenen danig onder de loep genomen .  Paren die oncomfortabel 
waren of  ongedragen bleven ,  werden naar de ka st  verbannen ,  weggegeven of  weggegooid .  Lang leve de sneaker en de platte schoenen 
voor de sporadi sche keren dat we het  hui s  verlieten .  Hoewel  velen van on s een bev ri jdend leven hebben omarmd zonder hoge hakken 
betekent dit  niet  dat z e voorgoed verdwijnen .  Want de her fst-  en w intercollectie  belooft  weer een heleboel  sti j l  te  brengen . 

“GA VOOR LAARZEN ALS JE 
OP ZOEK BENT NAAR EEN 
STERKE EN IMPACTVOLLE 
MANIER OM WAT HOOGTE 

TOE TE VOEGEN ONDER EEN 
JURK OF MET EXTRA 

LANGE JEANS.”

MODE



MODE

in shearling zal het hele najaar een topper zijn 
om te combineren met gebreide jurken en 
slouchy pantalons.
Platformen of wedges zijn de stabielere en 
comfortabelere alternatieven voor stiletto’s. In 
tegenstelling tot die van natuurlijke materialen 
zoals espadrilles van hout en stro in de zomer-
collecties, keert het platform nu ook terug in 
zware, donkergekleurde leren of in lichte suède 
laarzen. Ga voor deze laarzen als je op zoek 
bent naar een sterke en impactvolle manier om 
wat hoogte toe te voegen onder een jurk of met 
extra lange jeans.

PRONK EN WORD GEZIEN
Genoeg met die e-meetings, waar onze schoe-
nensmaak er in feite niet toe deed. We bereiden 
ons graag voor op alle festiviteiten die in het 
najaar en eind december plaatsvinden. Geen 
comfortwear meer, dit aankomende seizoen 
staat in het teken van luxe. 
De collectie van Floris van Bommel is een mooi 
voorbeeld: zij gaan van klassieke elegantie tot 
vrij gedurfde ontwerpen. Interessante patronen, 
glanzende materialen en speelse prints sieren 
de damescollectie, geïnspireerd op Parijs in de 
jaren vijftig. Je favoriete nieuwe paar hoort ge-
garandeerd tussen deze stijlen, of dat nu een 
leuke laars, biker, sneaker of loafer is. Fijner en 
eleganter dan een doorsnee stoere schoen. 
Icewhite, cognac, blauw, zwart en diverse com-
binatie met brons, zijn de uitverkoren kleuren.
Voor mannen zit deze collectie vol met mustha-
ves in interessante tinten. Van Bommel introdu-
ceert herfst- en winteressentials met oog voor 
detail en zonder compromissen op kwaliteit. 
De patronen, prints, texturen, het gebruik van 

metallics... Elke schoen is een opvallend exem-
plaar en onderscheidt zich moeiteloos van de 
rest. Sneakers in leuke kleurcombinaties zoals 
rood en bruin maar ook klassieke elegante 
zwarte of donkergrijze veterschoenen.

HIGH TOP SNEAKERS
In samenwerking met de voetballer Robin 
van Persie werd een cleane hightop snea-
ker opgebouwd uit verschillende witte en 
offwhite materialen. Donkerblauwe detaille-
ringen breken het wit en geven de schoen 
zijn eigen karakter. De ingetogen styling con-

trasteert mooi met het stoerdere silhouet van 
de schoenen. De tennis sneaker heeft een 
strakke rijgsluiting, een slanke lijn van grijs 
nubuck langs de zoolrand en een opkrullen-
de hiel van donkerbruin nubuck met croco 
embossing. De drie rijtjes perforatie op het 
lichtgrijze voorblad maken de schoen wat 
luchtiger. Alles om je najaars- of feestoutfit 
helemaal af te maken. 

Tekst: Lidi Van Gool
Foto’s: Schoenen Hoskens

Schoenen Hoskens 

° Kasteelstraat 12 - Retie

° 014 37 72 11

° Openingsuren
      dinsdag - vrijdag van 9u00 - 18u00 

      z a t e rda g  van  9u00  -  17u30 

      zondag en maandag  gesloten

schoenenhoskens.be 
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Dirk Leysen is lector, want dat is wat hij het 
allerliefste doet: lesgeven met een borrelend 
enthousiasme. “Dirk laat zijn studenten voelen 
dat hij om hen geeft, dat hij dicht bij hen staat 
en dat ze met vragen altijd bij hem terecht 
kunnen”, motiveert Jorna Leenheer, directeur 
opleiding IBA de keuze om Dirk Leysen de titel 
van excellent teacher over de hele instelling op 
de revers te spelden.

Je sleet flink wat van je broeken op de Eu-
ropese school. Hoe komt een Desselse 
knaap daar terecht?
Dirk Leysen: “Door mijn moeder. Zij was in 
Dessel kleuterjuf en ze reageerde op een va-
cature van de Europese school. Ze zochten 
een kleuterjuf die ook Frans sprak. Dat was 
het geval en ik ging met haar mee naar de 
Europese school. Wij zaten van het eerste tot 
het zesde jaar in één klas en de voertaal was 
Frans.”

Op een gegeven ogenblik koos je ervoor 
om naar het Koninklijk Atheneum van Mol 
te gaan?
“Dat was een bewuste keuze, die ik zelf ge-
maakt heb. Mét goedkeuring van mijn ou-
ders. Want ik wilde naar de universiteit, maar 
ik had al door dat dit voor studenten van 
de Europese school geen sinecure was. Er 
waren toen geen examens waarmee je een 
referentiepunt had. Ik moest op mijn tenen 
staan, maar het lukte me toch en ik ging 
naar het toenmalige RUCA in Antwerpen, 
accountancy studeren.”

Ik laat me vertellen dat je in het begin nog-
al problemen had met debet en credit. Erg 
voor een accountant?
(lacht) “Jongen toch, ik vertel dat nog altijd 
aan mijn studenten! Ik was goed in wiskun-
de, maar van boekhouden snapte ik echt 
niks. Het heeft zeker een maand geduurd 

eer ik een beetje doorhad hoe dat allemaal 
werkte. Ik had ook door dat ik daar wel ge-
richt moest op studeren en dat heb ik dan 
ook volop gedaan.”

Wat in jouw lessen steevast opduikt is het 
statement ‘Profit is an opinion and cash is 
reality’. Daar heb je leentjebuur gespeeld?
“Klopt, van mijn goede vriend Ronnie Leten 
(ex-ceo Atlas Copco, manager van het jaar 
2014, nvdr.). Zijn vrouw Ria is trouwens al 
sinds mijn periode in het KA van Mol een 
heel bijzondere vriendin. Ronnie vertelde 
me dat ik mijn studenten moest overtuigen 
dat ‘accounting principes’ kunnen aanto-
nen dat ‘profit’ belangrijk is voor een bedrijf 
maar dat ‘cash’ veel belangrijker is. Ik vroeg 
aan Ronnie of ik dat statement  mocht ge-
bruiken. Ik ben er van overtuigd dat mijn 
oud-leerlingen zich die stelling gaan blijven 
herinneren.”

Er wordt altijd gezegd dat er in de privé 
meer te verdienen valt, en toch koos jij 
voor het onderwijs?
“Dat lesgeven zit in mij, dat is mijn natuur. 
En ik wil dat goed doen, daarom bereid ik 
mijn lessen nog altijd voor, ook al verklaren 
mijn dochters me wel eens voor gek. Ik be-
gon met lesgeven aan het KA in Turnhout 
aan het Stedelijk Hoger Handelsinstituut, de 
Handelsschool. Dat werd later de Katholieke 
Hogeschool Kempen en door een fusie met 
Geel werd dat het vermaarde HIK, nu Tho-
mas More Hogeschool. En daar geef ik nu 
voltijds les.”

Hoe komt een mens dan ook nog bij de Til-
burgse universiteit terecht?
“Dat is een zot verhaal! Het zal in 1999 geweest 
zijn toen er in Humo elke week een katern met 
vacatures zat. Ik belde en omdat ik net op het 
punt stond om op skivakantie te vertrekken, 
moest ik niet op gesprek komen, maar mijn cv 
opsturen. Het zinde het bestuur om me aan te 
nemen want er was weinig doorstroming naar 
de richting accountancy. Mijn eerste evaluatie 
was niet goed, maar ik mocht niet vertrekken. 
Want mijn enthousiaste stijl van lesgeven zorg-
de plots voor een grotere doorstroming terwijl 
accountancy eerder meer het zorgenkindje 
was. Maar de aangroei stijgt nu nog steeds. 
En ik werd daarop altijd verkozen als excellent 
teacher. Maar nu was het dus over alle depar-
tementen heen. Ik heb daar tijdens een aca-
demische zitting zelfs een heuse award voor 
gekregen. Zoiets kent men in België niet! Ik 
geniet ervan, als mijn les goed geweest is, dat 
de leerlingen spontaan beginnen te applaudis-
seren en je zelfs komen bedanken.”

Aan je slapen gloort al wat grijs, hoeveel 
rek zit er nog op?
“Denk maar niet dat ik graag stop, maar bij 
Thomas More stopt mijn verhaal op 1 sep-
tember 2022. Mijn contract in Tilburg zou in 
2020 afgelopen zijn maar departementshoofd 
Stephan Hollander vroeg me zelf om te blij-
ven. Toen ik vroeg waarom stelde hij dat het 
gek zou zijn om de beste lesgever te laten ver-
trekken. Dus op mijn 67ste zal ik ook in Tilburg 
stoppen.”

En daarna?
“Sporten, reizen met mijn vrouw… En niet aan 
slechte dingen denken. Gelukkig en enthousi-
ast zijn in wat je doet. Allemaal dingen die het-
zelfde betekenen, alleen in andere woorden.”

Tekst: Jef Aerts

DIRK LEYSEN

“LIVE LESGEVEN IS MIJN KRACHT!”
GEEL/MOL/TILBURG – Ja ,  z el fs  op een zondagvoormiddag zit  D irk Leysen (64) i jverig zi jn lessen aan de universiteit  van Tilburg 
voor te  bereiden .  Want net  omwille  van zi jn dy nami sche lessen i s  hi j  ‘ wereldberoemd in Tilburg’  en noemt hij  zich z elf  steeva st  een 
stand-up per former.  Let  wel  géén comedian!  Hij  werd daarom recent dan ook verkoz en al s  meest  populaire lesgever.

“IK WAS GOED IN WISKUNDE, 
MAAR VAN BOEKHOUDEN 

SNAPTE IK ECHT NIKS.”

INTERVIEW



KORTINGEN OP VORIGE COLLECTIES 
VAN -20 % TOT -70 %

Woody
maand vanaf 

5 november !!

PER AANKOOPSCHIJF VAN 100€ EEN DRAAI AAN ONZE SJICKENBAK!  

MAAK KANS OP VERSCHILLENDE WAARDEBONS

Woody
maand vanaf 

5 november !!

EXTRA OPEN OP ZONDAG 7/11 EN DONDERDAG 11/11 TELKENS VAN 10U TOT 17U

5 november !!
5 november !!
5 november !!
5 november !!
5 november !!

KORTINGEN OP VORIGE COLLECTIES 
VAN -20 % TOT -70 %

EEN DRAAI AAN ONZE SJICKENBAK!

GREGO  TURNHOUTSEBAAN 36 - 2470 RETIE - 014 37 10 71

OPEN: MA-ZA: 09U00 TOT 12U00 EN 13U00 TOT 18U00 DONDERDAG EN ZONDAG GESLOTEN   
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Gastvrouw Ellen is geen onbekende voor mij. We 
hebben al een keer van haar gastvrijheid kunnen 
genieten tijdens een  verblijf in haar gloednieuwe, 
luxueuze B&B. Sinds de zomer van 2020 kan 
je bij El Bayo  namelijk ook overnachten. “Zowel 
de  wellness als de B&B kunnen los van elkaar 
 gereserveerd worden, maar we merken toch 
dat de combinatie voor heel wat  gasten een 
fijne meerwaarde biedt”, aldus Ellen.

PRIVACY
Ook nu worden we met een  vanzelfsprekende 
hartelijkheid ontvangen. Het is de  eerste keer 
dat ik naar een privé-sauna ga, maar Ellen 
stelt ons meteen gerust. Ze legt  haarfijn 
uit hoe  alles in z’n werk gaat. Waar we de 
 handdoeken, badjassen en  slippers vinden, hoe  
de  verschillende cabines  werken,  wanneer we 
koud of net warm moet  ‘nadouchen’ en, niet 
onbelangrijk, waar we drankjes en straks ook 
de bestelde  versnapering  kunnen  terugvinden. 
Er is  namelijk een doorgeefluikje voorzien in de 
zithoek. Wanneer Ellen zegt: “vanaf nu zien of 
horen jullie mij niet meer, tenzij je me nodig hebt”, 
begrijp ik waarom. Je privacy staat hier voorop.  

Bij El Bayo kan je je ervaring samenstellen  
naar wens. Geen vaste tijdsblokken dus, je 
kiest zelf wanneer je aan je wellnesservaring 
begint en hoe lang je de ruimte wil  reserveren. 
Op de kaart staan o.a. een luxe ontbijt, een 
 charcuterieplank en tapas-, fruit- en kaas  schotels. 
Zelfs  kinderfeestjes zijn hier  blijkbaar een optie. 
Voor ons staat er vandaag een  namiddagje 
wellness op de planning, mét tapasschotel.

KOUDE EN 
WARMTESENSATIES
Luxe in overvloed, maar we proberen ons niet 
te laten afleiden door keuzestress. We gaan 
het gewoon allemaal uittesten. We beginnen 
met de ‘familiedouche’, de infraroodcabine, het  
zwembad en het bubbelbad. We genieten 
van alle koude en warmtesensaties en van 
de  masserende werking van het water, maar 

 ondertussen praten we honderduit. Had ik al 
gezegd dat het een zussenuitje is? Het was 
 alweer een tijdje geleden, dus we hebben veel 
bij te praten. Toch krijgt de indringende warmte 
van de Finse sauna ons moeiteloos stil. Waar 
mijn zus het na een kleine tien minuten voor 
bekeken houdt, blijf ik nog even achter om te 
genieten en mijn zweetklieren aan het werk te 
zetten. Ik merk hoe de koude douche en ver-
volgens een duik in het zwembad bijna letterlijk 
de  bekommernissen van alledag wegspoelen. 
Nog twintig minuutjes en dan gaan we aan de 
aperitief, nog net tijd genoeg om te genieten 
van de vochtige  stoomcabine. Weer een heel 
andere ervaring, maar evenzeer ontspannend 
en deugddoend. 
 
Als we gaan voor een namiddagje  verwennerij 
doen we het maar ineens goed, toch? Tijd voor 
de tapasschotel! We openen het  doorgeefluikje 
en nemen de weldadig  gevulde plank mee naar 
het terras. Ja, het is één van die  zeldzame  dagen 
dat het lichtelijk  nazomert. Ellen  selecteerde 
voor ons een heerlijk gevarieerd assortiment 
aan hapjes en we kiezen een lekker drankje 
uit de minibar. Pure  verwennerij!  Terugblikkend 
 kunnen we alleen maar  concluderen: een fijne en 
lekkere afsluiter van een heerlijk  ontspannende 
namiddag op een unieke locatie. We waanden 
ons eventjes ver weg van alles, inclusief onze 
dagelijkse zorgen.

Tekst: Iris Geenen
 

Koning Albertstraat 146, Weelde
Tel. +32 (0)14 45 45 34
info@elbayo.be
www.elbayo.be

EL BAYO
HERBRONNEN IN EEN WELLNESS MET PRIVÉ-SAUNA
WEELDE – Met de start  van het  nieuw schooljaar en het  post-coronati jdperk,  dat nu — hout va sthouden — toch wel  l i jkt  door te  breken , 
hebben we heel  wat van on z e v ri jheid her wonnen .  Maar helaa s i s  ook de ratrace helemaal terug:  f i les ,  hobby’s ,  sociale verplichtingen , 
uitgestelde optreden s,  feestjes  en weekendjes weg,… O n z e agenda’s  staan nu net  zo vol  al s  z e vorig jaar leeg waren .  O p ti jd even ru st 
nemen en herbronnen i s  du s echt wel  aan de orde.  Een uitstekend excuu s om dez e maand een bezoekje te  brengen aan de privé-sauna 
en wellness faciliteiten van El  Bayo.

“WE HEBBEN VEEL BIJ TE 
PRATEN, MAAR DE WARMTE 
VAN DE FINSE SAUNA KRIJGT 

ONS MOEITELOOS STIL.”

GOED IN JE VEL

ONDEROX ACTIE
De lezers van Onderox Magazine  ontvangen 
bij hun reservatie van de  wellness een gratis 
fles wijn of cava. Te vermelden bij reservatie: 
Onderox. Actie geldig tot 31/12/2021.



Sleeplife® is exclusieve dealer van

Slapen in een bed dat 
bij je past, dat voel je

Kom langs tijdens de

SLAAP-DNA® Actiedagen
t.e.m. 20 november

dat 
dat voel je

Tot € 1.000 voordeel 
op Ergosleep®-bedcombinaties

Sleeplife® Turnhout 
Steenweg op Gierle 206
T. 014 65 46 65

Nieuwe winkel

Sleeplife® Geel 
Antwerpseweg 14
T. 014 41 79 33

Info en openingsuren op sleeplife.be

SLEEPLIFE_TURNHOUT_GEEL_ONDEROX_MAG_ADV_SLAAP-DNA_ACTIEDAGEN_NJ_2021_318X218.indd   1SLEEPLIFE_TURNHOUT_GEEL_ONDEROX_MAG_ADV_SLAAP-DNA_ACTIEDAGEN_NJ_2021_318X218.indd   1 15/10/2021   17:0315/10/2021   17:03
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In de woonkamer bij Tim hangt de wereldkam-
pioenentrui mooi te pronken. Naast een truitje 
van KRC Genk, want de kampioen is grote fan 
van de Limburgse voetbalclub. Daarnaast lig-
gen twee medailles te blinken, een zilveren en 
een bronzen. Ik waan me even een Olympisch 
kampioen als ik de medailles rond mijn nek 
hang. Best zwaar trouwens. Voor mij is dit he-
laas niet meer dan een droom, voor de jonge-
man tegenover mij is het realiteit. En zo kijkt hij 
terug op een prachtig jaar. Al is de honger naar 
meer zeker niet gestild. Integendeel.

Tim, eerst en vooral een hele, hele dikke 
proficiat voor je prestatie op de Paralym-
pische Spelen, en uiteraard ook voor de 
wereldtitel. Wat een jaar.
Tim Celen: “Dat mag je wel zeggen. En daar ben 
ik heel erg trots op. Ik heb er bijzonder hard voor 
gewerkt. Blijkbaar heeft het ‘rustige’ coronajaar 
2020 mij deugd gedaan. Het is duidelijk dat mijn 
basis groter geworden is. Zo zagen we bij de eerste 
testen dat de verschillende waarden goed waren. 
Ik was dus vol vertrouwen. Al is het altijd een beetje 
afwachten om te weten hoe goed de concurrentie 
is. Want die zitten uiteraard ook niet stil.” (lacht) 

Al begon je het seizoen al wel met gran-
deur door de Ronde in Vlaanderen te win-
nen. En met heel veel voorsprong. Toen 
wist je ongetwijfeld dat er een mooi sei-
zoen zat aan te komen.
“Het is natuurlijk prettig om vast te stellen dat 
je er bovenuit steekt. Het was de eerste keer 
dat de Ronde in Vlaanderen voor mindervalide 

atleten werd georganiseerd. Dus dat was wel 
bijzonder. Maar het echte doel lag verder in het 
jaar. Dus het was kwestie om in vorm te blijven. 
We rijden veel minder wedstrijden dan de valide 
renners. Dus de vraag is altijd hoeveel progres-
sie de tegenstand heeft gemaakt.”

Vertel eens, hoe verloopt zo’n wedstrijd bij 
Para-cycling?
“Het is heel intensief. De meeste wedstrijden zijn 
tussen de veertig en vijftig kilometer lang. Dat 
wil dus zeggen dat er vanaf het eerste moment 
volle gas wordt gegeven. En vaak valt het dan 
niet meer stil. Je kan dat eigenlijk best vergelij-
ken met veldrijden qua intensiteit. Je mag ook 
niet vergeten dat ik toch vijftien à twintig uren 
per week train om dit niveau te halen. Tel daar 
gerust nog heel wat uren kiné en dergelijke bij. 
Gelukkig staat mijn familie altijd voor me klaar. 
Mijn moeder zorgt voor alle was, erg belangrijk 
(lacht) en mijn vader zorgt steeds dat mijn fiets 
prima in orde is. Ook erg belangrijk natuurlijk.”

G-sport in het algemeen krijgt steeds meer 
aandacht. Daar ben je blij mee, neem ik aan?

“Zeker. Al kan het nog altijd beter. We leven echt 
als profs en offeren er veel voor op. We wor-
den begeleid door een trainer, een diëtist, een 
sportpsycholoog, een kinesist, noem maar op. 
De mensen zien dat niet altijd maar het is wel 
zo. Dus ik vind ook wel dat we die aandacht 
verdienen. Maar je merkt wel dat het groeiende 
is. Ik was er ook bij in Rio ’16 en dan zie je het 
verschil wel. Meer aandacht, meer publiciteit, 
dus ook meer stress.” (lacht)

In Rio was je 18 jaar. Dat moet een hele 
ervaring geweest zijn.
“Absoluut. Noem het gerust een droom. Maar 
het heeft me heel erg geholpen tijdens de afge-
lopen Spelen. Ik had het allemaal al eens mee-
gemaakt en was dus minder onder de indruk. 
Dat maakte zeker dat mijn voorbereiding in de 
dagen voordien beter was. Maar het blijft na-
tuurlijk een immens indrukwekkend spektakel.”

Zelf ga ik nooit in een Olympisch dorp ge-
raken. Al zeker niet als atleet. Maar wat 
moet ik mij daar eigenlijk bij voorstellen?
“Heel veel volk. Een mega-evenement. Bekijk 
het als grote appartementsblokken die speciaal 
gebouwd zijn voor de Spelen. Met daarnaast 
heel veel winkels. Kappers. Er was zelfs een Mc 
Donalds. (lacht) Er rijden daar ook bussen rond 
om je van links naar rechts te brengen. Dus een 
dorp is zeker een goede omschrijving. Al zou 
een stad ook kunnen. Maar die Japanners had-
den dat prima geregeld. Er was zeer veel hulp 
en begeleiding voorzien. En allemaal zeer ge-
dienstig. Typisch Japans waarschijnlijk. We zijn 

TIM CELEN
“DIE GOUDEN MEDAILLE HOU IK VOOR PARIJS”
HAM/GEEL – D e Oly mpi sche Spelen in Tokyo liggen al  weer even achter on s.  D at geldt  ook voor de Paraly mpi sche Spelen die kort 
daarna volgden .  Maar op bezoek bij  Tim C elen (23) merk ik dat hi j  nog steed s nageniet  van de prachtige prestatie  die hi j  heeft  ge-
leverd .  En terecht.  Toch zit  hi j  met zi jn gedachten al  bi j  Parijs  ’24.  “ Ik mi s nog een gouden medail le .  Maar die heb ik al  gereser veerd 
voor binnen drie jaar”,  lacht de sy mpathieke Hammenaar.  En tu ssendoor zou hij  ook nog graag even kampioen wil len spelen met KRC 
G enk.  Een kenni smaking.

“QUA INTENSITEIT KAN 
JE ONZE SPORT HET 

BEST VERGELIJKEN MET 
VELDRIJDEN.” 

SPORT



SPORT

dat niet zo gewend. Sowieso zijn daar al vele 
atleten, tel daar de begeleiding nog bij, de pers, 
de lokale mensen van de organisatie en zo, dan 
heb je heel veel volk bij elkaar. Met een aparte, 
zeer bijzondere sfeer.”

Hoe ben je eigenlijk begonnen met fietsen?
“Eerder toevallig. Ik wou eigenlijk altijd voetbal-
ler worden. Maar met mijn gedeeltelijke verlam-
ming, ik heb hemiplegie, was dat moeilijk. Als 
kleine jongen speelde ik met de gewone ploe-

gen mee maar niet elke trainer vond dat leuk 
om mij op te stellen. Echt plezant was dat niet. 
Daarna ben ik dan naar het G-voetbal gegaan. 
Pas later kwam ik in contact met het wielren-
nen. Men zag wel dat ik aanleg had. En dat 
vond ik uiteraard wel plezant. In 2015 werd ik 
dan een eerste keer Belgisch Kampioen en dat-
zelfde jaar ook vijfde op het WK. Dat opende 
perspectieven.”

Het truitje van KRC Genk verraadt inder-
daad dat je een voetbalsupporter bent. 
Doen ze het goed, vind je?
“Zeker. We staan momenteel derde. Daar kun-
nen we mee leven. Hopelijk wordt het ook nog 
een mooi Europees parcours. Normaal gaan 
we ook alle thuiswedstrijden kijken. Al van 
kindsbeen af. Toch was ik blij en verrast toen ik 
enkele weken geleden de aftrap mocht geven 
en een truitje in ontvangst mocht nemen.”

Je bent regerend wereldkampioen, je be-
haalde zilver en brons op de afgelopen 
Spelen en je hebt al een handvol Wereld-
bekerwedstrijden gewonnen. En toch ben 
je nog maar 23 jaar. Wat is de ambitie nog?
“Die is nog heel erg groot, wees gerust. Ik hoop 
dit niveau nog heel veel jaren te kunnen vol-
houden, en vooral nog veel te winnen. Sowieso 
moet er nog een gouden medaille bij. En daar-
voor reken ik op de Spelen van ’24 in Parijs. Het 
weer zou me daar beter moeten liggen en ook 
het parcours zal minder op en af zijn. Daar kan ik 
zeker rekenen op een goeie sprint. In Japan zat 
er een klim in van 3,5 kilometer aan gemiddeld 
6%. Dat was niet van de poes. Toch haalden we 
nog 35 kilometer per uur. Kijk, ik heb de tegen-
slag dat ik met een verlamming ben geboren. 

Maar ik ga daar heel positief mee om. Alles wat 
ik nu meemaak, is dankzij die beperking. Ik heb 
dat perfect een plaats kunnen geven en ik ben 
heel erg blij dat alles loopt zoals het nu loopt. Zo 
kan ik dingen doen waar ik anders vermoedelijk 
alleen maar van kon dromen. Want geloof me, 
zo’n wereldkampioenentrui over je schouders 
trekken, dat is een fan-tas-tisch gevoel.”

Tekst: Peter Meulemans
Foto’s: Astrid Steurs

AALL  UUWW  HHOOUUTT
VVOOOORR  BBIINNNNEENN  EENN  
BBUUIITTEENN!!

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
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HOE DEELNEMEN?
Je gaat naar een vertrekpunt en vraagt er de 
routebeschrijving of je downloadt de route thuis 
via www.lekkerstappen.be. Tijdens de tocht zet 
je vier foto’s in de juiste volgorde en beantwoord 
je drie vragen. Wil je kans maken op een waar-
debon van één van de deelnemende zaken of 
een K-doos ter waarde van 25 euro? Schuif dan 
rustig bij het vertrekpunt aan voor wat lekkers. 
Wil je zeker zijn van je plaats, vergeet dan vooraf 
niet te reserveren. Als je voor minstens 5 euro 
p.p. consumeert, kan je al deelnemen aan onze 
wedstrijden. Je ontvangt een stempel op je 
stempelkaart én een unieke code. Met die code 
ga je op onze website aan de slag om kans te 
maken op de maandprijzen. Met vijf stempels is 
je stempelkaart vol en maak je kans op één van 
de hoofdprijzen. Daarna begin je gewoon aan je 
volgende spaarkaart.

GRATIS WANDELGIDS
Meer info en een heleboel leuke uittips vind je 
in onze gratis wandelgids. Die is verkrijgbaar bij 
alle vertrekpunten en bij heel wat toeristische 
kantoren en supermarkten in de buurt.

DE VERTREKPUNTEN
Arendonk:  Bistro ’t Lusthofke (TC De Lusthoven), De Lusthoven 14, 0478/78 90 64 (7 of 15,5 km)
Arendonk:  Parkcafé, Van Eycklaan 7, 0497/54 42 41 (10,7 km)
Baarle-Hertog:  Schuttershof, Zondereigen 27, 014/63 31 69 (11,4 km)
Balen:   Taverne De Kei, Licht Vliegwezenlaan 8, 014/81 25 21 (10,7 km)
Beringen:  TODI, be-MINE 1, 011/36 05 28 (8,5 km)
Brecht:   De Kolonie, Sluisvijfbaan 11, 03/636 08 33 (11,8 km)
Dessel:   Het Vijverzicht, Zanddijk 64, 014/75 80 78 (9,4 km)
Geel:   ’t Belshof, Veltjensstraat 39, 014/31 78 35 (8,4 of 11,5 km)
Gierle:   Horeca De Lilse Bergen, Strandweg 6 (parking 4), 0477/54 39 35 (9,3 km)
Hilvarenbeek (NL):  Vrijthof 16, Vrijthof 16, +31 135/05 22 85 (11 km)
Hooge Mierde (NL):  De Spartelvijver, Weeldsedijk 1, +31 135/09 11 55 (11 km)
Hoogstraten:  De Nieuwe Buiten, Langenberg 14, 0487/35 39 88 (9,9 km)
Kalmthout:  Monida, Sint-Jozefl aan 1, 03/666 84 13 (10,9 km)
Lage Mierde (NL):  De Buitenman, Buitenman 2, +31 135/09 13 36 (10,3 km)
Lommel:   Ons Genoegen, Kerkhovensesteenweg 437, 011/91 71 92 (10,4 km)
Malle:   Gastropub ’t Molenhuys, Antwerpsesteenweg 378, 03/385 13 92 (11 km)
Meerhout:  De Zoete Zonde, Genepas 7, 014/70 59 53 (9,8 km)
Mol:   Port Aventura, Zilvermeerlaan 9, 014/47 22 57 (9,5 km)
Oud-Turnhout:  ’t Puttershuys, Staatsbaan 55, 014/46 00 85 (7,4 of 9,4 km)
Putte (NL):  De Heusche Bollaert, 1e Verdelingsweg 6, +31 164/60 21 03 (10 km)
Ravels:   Taverne De Wouwer, Kloosterstraat 4, 014/70 55 55 (11,4 km)
Retie:   Den Triptiek, Provinciebaan 74, 0474/33 96 57 (10 km)
Reusel (NL):  D’n Ouwe Brandtoren, Burgemeester Willekenslaan 2, +31 497/62 03 11 (10,8 km)
Reusel (NL):  Hollandershoeve, Turnhoutseweg 46b, +31 497/64 40 50 (11,4 km)
Turnhout:   Cake&Coffee, Zevendonkplein 11, 0496/05 15 26 (7,3 of 9,5 km)
Westerlo:   Torenhof IJskafee, Geneinde 1, 014/54 43 91 (10,4 km)
Wuustwezel:  Kochsegoed, Eikendreef 70, 03/663 25 18 (10,1 km)
Zandhoven:  De Proeverij, Heistraat 3, 03/314 33 70 (9 km)
Zichem:   Hof van Zichem, Ernest Claesstraat 67, 013/66 66 42 (9,5 km)
Zoersel:   De Castelijnshoeve, Kasteeldreef 52, 03/336 66 21 (9,7 km)

LEKKERSTAPPEN WANDELFESTIVAL
WANDELT HAAR TWEEDE MAAND TEGEMOET
O n z e eerste wandelmaand zit  erop!  En we hebben on z e start  niet  gemi st ,  dat merken we aan het  aantal  opgehaalde en gedow nloade formu-
lieren .  Maar uiteraard ook aan de leuke reviews die we al  binnenkregen op on z e website.  D ie kunnen trouwen s ook erg leerri jk zi jn ,  om de 
nodige bi jsturingen uit  te  voeren en de puntjes op de ‘ i ’  te  z etten .  Voor wie zi jn wandel schoenen nog niet  uit  de ka st  heeft  gehaald ,  geven we 
hieronder nog even een kort  overzicht van de preciez e werking mee. 

WANDELEN

MEER INFO:
www.lekkerstappen.be

Lekkerstappen
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• KWALITEIT 
• KLASSE 
• PASVORM
    (OOK LOSSE STEUNZOLEN) 

• UNIEK 
  PERSOONLIJK
  ADVIESKloosterstraat 15 - Retie

014 37 70 35 - info@schoenendockx.be

WWW.SCHOENENDOCKX.BE

SCHOENEN DIE WONDEREN KUNNEN 
VERRICHTEN BIJ HEEL WAT FYSIEKE 
ONGEMAKKEN
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In januari 2021 voerde Desselaar Dieter Van 
Gorp zijn eerste diepteboring uit onder de 
naam van zijn nieuwe zaak Divago, met zijn ei-
gen machine. Voordien was hij al 9 jaar actief in 
de sector, waarvan 7 jaar als boormeester. Die-
ter voert, samen met een collega, alle boringen 
zelf uit. Zijn partner Elke Verhoeven staat in voor 
de administratie en planning. “Het feit dat we 
een klein bedrijf zijn, heeft veel voordelen”, legt 
het koppel uit. “Vlotte communicatie en duide-
lijke afspraken bijvoorbeeld. En we kunnen altijd 

kort op de bal spelen. Onze wachttijden zijn 
beperkt. Binnen 6 tot 8 weken kunnen wij de 
boring al komen uitvoeren. Een groot pluspunt.”

GRATIS KOELING 
IN DE ZOMER
Het is de passie voor zijn vak die Dieter de stap 
naar zijn eigen bedrijf deed zetten. Met Divago 
is hij in heel Vlaanderen actief, maar de meeste 
boringen voeren ze dicht bij huis uit, in de Kem-
pen en in Limburg. Als erkend boorbedrijf bie-
den ze een garantie op tien jaar zandvrij water 
voor al hun boringen en putten. Voor de meeste 
geothermische boringen die moeten gebeuren 
voor warmtepompen wordt Divago ingescha-
keld door installateurs. “Geothermie is een 
erg milieuvriendelijke manier van verwarmen 
én koelen”, benadrukt Dieter. “Het helpt om je 
EPC-peil van je woning laag te houden. Het 
koelen wordt bovendien steeds belangrijker. In 
combinatie met zonnepanelen en een warmte-
pomp betekent het in de praktijk dat je gratis je 
woning koelt.”

HUISHOUDELIJK GEBRUIK
Maar ook wie als particulier aan waterwinning 
wil doen, kan het bedrijf uit Mol inschakelen om 
een waterput te komen aanleggen. Ook daar-
voor wordt er diep geboord. “Water dat je wint 
via een ondiepe put bevat vaak veel ijzer en zal 
in de praktijk enkel gebruikt kunnen worden om 

de tuin te besproeien. Een diepe put biedt een 
betere kwaliteit van water, het is beter voor het 
gazon maar ook gebruiken veel particulieren 
het water voor hun dieren, het vullen van hun 
zwembad, jacuzzi of vijver.” 

ONUITPUTTELIJKE BRON
“Een onuitputtelijke bron van water en energie-
opslag dus”, vat Dieter samen. Voor gezinnen, 
maar ook voor landbouwers. Ook zij kunnen bij 
Divago aankloppen voor waterputten om hun 
gewassen mee te besproeien.

Interesse? Contacteer Divago via onderstaande 
gegevens. Zij zorgen op korte termijn voor een of-
ferte. Die is afhankelijk van de locatie, de wens van 
de klant en van hoe diep er geboord moet worden.

Tel. +32 (0)479 69 56 58
info@divagobv.com

@DivagoBV
Divago BV

DIVAGO B.V.
GEOTHERMISCHE BORINGEN EN WATERPUTTEN, MET KENNIS VAN ZAKEN
Het Mol se D ivago i s  speciali st  in geothermi sche boringen en waterputten .  D at kan zowel  voor in stallateurs van warmtepompen al s 
voor particulieren die in hun tuin aan water w inning w il len doen .  O ok landbouwers kunnen aankloppen voor beregeningsputten voor 
besproeiing van hun gewa ssen .  Af hankeli jk van de locatie boort  D ivago tu ssen de 50 en de 240 meter diep.  “ Wij  zorgen voor een on-
uitputteli jke bron van water en energieopslag”,  stelt  zaakvoerder D ieter Van G orp.

PUBLIREPORTAGE



Zijn uw woning 
en auto 
goed verzekerd?

   WONINGVERZEKERING COCOON FLEX
 AUTOVERZEKERING MOBILITY

Uitzonderlijk tarief!
Sluit een nieuwe woningverzekering Cocoon Flex 
of autoverzekering Mobility af en krijg 
2 MAANDEN KORTING*.

Tijdelijk aanbod van 20/09/2021 t.e.m. 30/11/2021.

2KORTING
maanden

* 2 maanden gratis + 10 betalend op de eerste jaarpremie van een nieuwe woning verzekering Cocoon Flex en/of een nieuwe autoverzekering Mobility onderschreven tussen 20/09/2021 en 30/11/2021.  Dit tijdelijke aanbod is geldig met of zonder extra opties voor de woningverzekering 
Cocoon Flex en op alle waarborgen bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering Mobility (Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium, Full Omnium, maar ook DVV Assistance, Glasbreuk, Bestuurder en Rechtsbijstand), indien geen enkele bestuurder de voorbije 5 jaar een ongeval in 
fout heeft gehad, of op Omnium-waarborgen voor bestaande klanten die veranderen van voertuig. Aanbod geldig onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door DVV verzekeringen. Meer info over de voorwaarden van dit aanbod (het eigen risico van de autoverzekering Mobility 
en de woningverzekering Cocoon Flex, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de gegevens van de klachtendienst, enz.) vindt u bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/auto voor de autoverzekering en www.dvv.be/wonen voor de woningverzekering. Vooraleer een contract 
te ondertekenen is het belangrijk dat u kennis neemt van deze documenten. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.  DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE59 0689 0667 8326 - 
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - NL - 09/2021

NK VERZEKERINGEN BV
Wampenberg 30 b1 - 2370 ARENDONK
014 67 24 21

Steenweg op Mol 50-52 - 2360 OUD-TURNHOUT
014 45 35 14      

Nieuwe Kaai 39 - 2300 TURNHOUT
014 43 98 98
nkverzekeringen@dvv.be
www.nkverzekeringen.be
FSMA 111372 CA- RPR TURNHOUT 0848.760.688  

DVV_ADV_AUTO_WONEN_A5_NL_NKverzekeringen.indd   2DVV_ADV_AUTO_WONEN_A5_NL_NKverzekeringen.indd   2 10/09/2021   14:0010/09/2021   14:00

OOSTENRIJKSE WIJNEN

GLATZER

HET WIJNDOMEIN VAN WALTER GLATZER LIGT IN CARNUNTUM, 
AAN DE DONAU. WALTER MAAKT GEBIEDSTYPISCHE WIJNEN, 
ZOWEL WIT ALS ROOD.

BARRIQUE WIJNEN  |  GROENEDIJK 22 - RETIE  |  0486 123711  |  WWW.BARRIQUEWIJNEN.BE

SEKTKELLEREI A-NOBIS

WIJ ZIJN FIER DE BUBBELS VAN 
A-NOBIS TE KUNNEN AANBIEDEN, EXCLUSIEF IN BELGIE.

NORBERT SZIGETE,EIGENAAR VAN A-NOBIS,MAAKT AL MEER 
DAN 30 JAAR UITSLUITEND DEZE TOP-BUBBELS.

HERFSTDEGUSTATIES

• ZONDAG 31 OKTOBER : THEMA WILD
• ZONDAG 14 NOVEMBER : THEMA BUBBELS & FEEST

TELKENS VAN 13.30 U TOT 15.30 U EN VAN 16.30 U TOT 18.30 U
WE ORGANIZEREN ZITTENDE DEGUSTATIES.
INSCHRIJVEN KAN VIA MAIL INFO@BARRIQUEWIJNEN.BE OF 
TEL 0486/12.37.11

OOSTENRIJKSE WIJNEN
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We spreken met Reinilde Brouwers (65) uit 
Merksplas en Marc Gevers (63) uit Aren-
donk af op een dag dat het vaccinatiecen-
trum op de Philipssite in Turnhout gesloten 
is. Toch parkeert er tijdens ons interview 
een wagen met daarin een koppel. Met een 
buitenlandse tongval vragen ze ons hoe het 
komt dat de deuren dicht zijn. Op enkele 
minuten tijd maakt Reinilde hen helemaal 
wegwijs in het kluwen van apps, telefoon-
nummers en procedures om alsnog een 
vaccinatiecertificaat te bemachtigen.

Reinilde Brouwers: “Ik heb de voorbije 
maanden vragen beantwoord en mensen 
geholpen met afspraken in te boeken in het 
call center van de Eerstelijnszone Kempen-
land (die verantwoordelijk is voor de vacci-
natiecentra in Turnhout en Weelde, nvdr.). 
Die job was me echt op het lijf geschreven. 
Uit angst voor een besmetting wou ik liever 
niet in het vaccinatiecentrum helpen. In het 
call center in de Thomas More Hogeschool 
zaten we met maximum vijf in een klaslo-
kaal. Met de ramen open, we hebben er dus 
vaak kou geleden.” (lacht)

Waarom hebben jullie je geëngageerd 
als vrijwilliger? 
Marc Gevers: “Mijn zoon vertelde me dat 
er vrijwilligers gezocht werden. Ik had mijn 
twijfels maar hij heeft me over de streep ge-
trokken. We hebben ons dan opgegeven, 
maar daarna hoorden we er een tijdje niets 
meer van. Toen ik met mijn vader naar het 
vaccinatiecentrum moest, begon het toch 
te kriebelen. Daar heb ik iemand aange-

sproken. Die vertelde me over Beeple (een 
planningsapp voor medewerkers, nvdr.) en 
toen was ik vertrokken.” 
Reinilde: “Ik keek enorm uit naar de ge-
boorte van mijn jongste kleinkind. Dat 
kwam er vlak voor de eerste lockdown. Het 
was enorm pijnlijk, ik mocht niet op bezoek 

in het ziekenhuis. Een paar dagen later 
werd een nonkel begraven, het verbaasde 
me hoe weinig volk er was. Ik heb de ernst 
van de situatie pas echt beseft toen ik thuis 
alleen zat tussen die vier muren. Het speel-
pleintje dat werd afgesloten, de supermark-
ten die werden bestormd, dat was beang-

REINHILDE BROUWERS EN MARC GEVERS
“VRIJWILLIGER WORDEN WAS DE BESTE BESLISSING VAN MIJN LEVEN”
 Het einde van de vaccinatiecampagne komt sti laan in zicht.  Voor velen i s  het  goed nieuws,  maar de dui z enden v ri jwil l igers hebben 
het  la stig  met het  gedwongen afscheid dat zich opdringt.  En du s worden er oplossingen gezocht.  Zo geeft  Eersteli jn szone Kempenland 
hen de mogeli jkheid om zich verder te  engageren voor andere organi saties. 

INTERVIEW

1

2



stigend. Toen heb ik me voorgenomen om, 
zodra de vaccins er waren, mijn steentje bij 
te dragen.”

Wat was jouw taak, Marc? 
Marc: “Ik heb eerst vier of vijf keer auto’s 
begeleid op de parking. Toen heeft mijn 
zoon me mee naar binnen genomen, hij 
dacht dat dat meer mijn ding was. Hij had 
helemaal gelijk. Ik begeleidde de mensen 
tot aan het vaccinatiehokje en ontsmette 
hun stoelen. Al snel was ik ‘Marc van lijn 1’, 
ik vertrok een half uur te vroeg om zeker te 
zijn dat ik daar mocht staan.”
Reinilde: “Lijn 1 boekten wij altijd als eerste 
in dus dat was de drukste.” 
Marc: “Ik had het nodig om mijn zinnen te 
verzetten en was er niet meer weg te slaan. 
Thuis zat ik achter mijn computer te wach-
ten op de vacatures.”
Reinilde: “Met een poule van tweeduizend 
mensen waren die vaak snel ingevuld.” 

Het was voor jullie allebei jullie eerste 
ervaring als vrijwilliger, hoe beviel het? 
Reinilde: “Het loopt nu naar zijn einde (in-

tussen werd beslist om het centrum tot eind 
dit jaar open te houden, nvdr.) maar daar 
lijkt niemand van de vrijwilligers echt geluk-
kig mee. Na mijn pensioen voelde ik me niet 
meer nuttig voor de samenleving. Dit en-
gagement was een geschenk uit de hemel.”
Marc: “Collega’s van me hebben al afscheid 
genomen met de tranen in hun ogen. Vrij-
williger worden was de beste beslissing in 
mijn leven. Je krijgt zoveel waardering. Een 
dame die zich liet vaccineren, gaf me een 
doos pralines omdat ze vond dat ik dat ver-
diende. We kregen koffiekoeken van bak-
kers en fruitmanden van winkeliers. Van de 
duizenden mensen die ik heb gezien, waren 
er misschien één of twee die moeilijk de-
den.” 
Reinilde: “Dat was in het call center natuur-
lijk anders. Vooral toen bleek dat veel twee-
de prikken tijdens de vakantieperiode gezet 
moesten worden, kregen we nogal wat boze 
telefoons. Toch had ik het gevoel dat ik kon 
helpen, zeker wanneer iemand een afspraak 
annuleerde wegens een overlijden of wou 
inplannen tussen kankerbehandelingen.”
Marc: “Maar ook de medewerkers appre-
cieerden ons. Zo werd ik eens verwelkomd 
met een briefje om me een fijne dag te wen-
sen. Kleine dingen misschien maar zoiets 
blijft je wel bij.”
Reinilde: “Er stonden vaak jonge mensen 
boven ons maar zij hebben dat enorm goed 
gedaan. Een van hen had me horen bellen 
en zei me ‘ik vind dat jij er heel rustig on-
der blijft en dat met veel empathie doet’. Ik 
schrok dat ik zo’n mooi compliment kreeg. 
Alle vrijwilligers voelden zich echt thuis in 
het call center.”

Marc: “Ik heb een berg vrienden leren ken-
nen, echte vrienden. En we hebben veel 
gelachen. Na een shift van acht uur hard 
werken kwam ik toch niet moe thuis.” 
Reinilde: “Een dag alleen thuis zitten is veel 
erger. Nu had je een doel om samen naar-
toe te werken.”

Zit jullie engagement als vrijwilliger er nu 
bijna op? 
Reinilde: “De Eerstelijnszone organiseerde 
eind september al een infoavond, een soort 
vrijwilligersbeurs, waar we kennis konden 
maken met het vrijwilligersaanbod in de tien 
gemeentes. Daar stonden organisaties zo-
als cultuurcentrum De Warande maar even 
goed sociale instellingen. Je kon dan bekij-
ken wat aansluit bij je interesses. Er zijn op 
zoveel plaatsen handen tekort.” 
Marc: “Ik voel dat ik dit nodig heb. Ik moet ook 
rekening houden met mijn thuissituatie maar 
verder laat ik het op me af komen. Misschien 
kan ik wel in een ziekenhuis aan de slag?” 
Reinilde: “Daar zijn altijd te weinig mensen 
om koffie rond te brengen bij alle patiënten.” 

Tekst en foto’s: Wouter Adriaensen

Foto 1: Marc en Reinilde, bij het vaccinatiecentrum in Turn-

hout.

Foto 2: Beeple, de planningsapp voor de medewerkers.

INTERVIEW

MEER INFO:
Zelf interesse in vrijwilligerswerk? Kijk 
eens op www.giveaday.be of 
www.vrijwilligerswerk.be.

“NA MIJN PENSIOEN VOELDE 
IK ME NIET MEER NUTTIG 
VOOR DE SAMENLEVING. 

DIT ENGAGEMENT WAS EEN 
GESCHENK UIT DE HEMEL.”

T U R N H O U T S E B A A N  9  -  K A S T E R L E E

K L E D I N G Z A A K  V O O R  M A N N E N 
VA N A F  M A AT  S  TOT  5 X  X L  M E T 

G R AT I SG R AT I S  S T I J L A D V I E S

NIEUW IN KASTERLEE

VA R I A B E L E  P R I J Z E N
V O O R  I E D E R E  P O R T E M O N N E E
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Sterk vakmanschap,  
glimlach inbegrepen

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

NIEUWE 
TOONZAAL

enkel op afspraak 
 9. 30 - 17.30 
 9. 30 - 12.00 (enkel op afspraak) 
 9. 30 - 17.30 
 9. 30 - 17.30 
10.00 - 16.00

NNAAJJAAAARR  AACCTTIIEE
KKOORRTTIINNGGEENN  
VVAANN  1166  TTOOTT  3300
NNOOVVEEMMBBEERR



PUBLIREPORTAGE

De eerste winterkoude begint stilaan in te werken 
op onze gewrichten. Een probleem waarbij een 
infraroodsauna soelaas kan bieden. Badweelde 
kiest daarbij bewust voor de cabines van Health-
Mate. “De infraroodgolven werken therapeutisch 
en kunnen helpen met het langdurig verlichten of 
wegnemen van jouw pijn”, legt Ingrid Heylen uit, 
de zaakvoerder van Badweelde. “Het zet je cel-
len in beweging en dringt echt door in je lichaam. 

Die heerlijke warmte blijf je voelen, zelfs al ben 
je al een tijdje uit de cabine gestapt. En onze in-
fraroodsauna’s verslijten nooit. Er is zelfs levens-
lange garantie op de stralingselementen omdat 
die zo bijzonder zijn. In andere infraroodsauna’s 
worden de stoffen in de stralingselementen lang-
zaamaan opgebruikt, maar bij Health Mate is dat 
niet het geval dankzij de gepatenteerde Tecoloy 
technologie. En door een kwalitatief kliksysteem 
kan je ze zelfs makkelijk verhuizen. Je koopt er 
dus echt één voor het leven.”

BEWELL SPA’S 
OP VOORRAAD
Wie liever de winter tegemoet treedt in een 
deugddoende spa, kan bij Badweelde het as-
sortiment van BeWell vinden, een Canadees 
topmerk. “De spa’s zijn voorzien van kwalita-
tieve isolatie omdat ze daar heel koude winters 
hebben”, legt Ingrid uit. “Ze hebben ook een 
beter ecologisch besef dan bijvoorbeeld de 
Amerikanen en zijn meer met de natuur be-
zig. Ze zijn net zoals wij, altijd in de weer met 
kwaliteit.” Badweelde heeft voor de producten 
van BeWell zijn eigen onderhoudsdienst. En be-
langrijk om weten: “We hebben net een nieuwe 
grote lading ontvangen. Waar anderen dus met 
leveringsproblemen kampen, kunnen wij quasi 
meteen langskomen om je spa te installeren.” 
Alle modellen staan trouwens ook opgesteld 
in de Kempense showrooms: in Beerse en in 
Berlaar, en ook bij de jongste telg van de Bad-
weeldefamilie, in de vestiging in Mol. 

ZWEMBADEN EN 
OUTDOOR COOKING
Uiteraard kan je ook al langskomen om een 
zwembad te kopen. Nieuw in het aanbod: 

zwembadkuipen van polypropyleen. Die zijn 
duurzamer en hebben geen last van osmose. 
De baden zijn zowel verkrijgbaar in zelfbouw-
versie als geplaatst, bij jou thuis. Ook de tra-
ditionele gemetste zwembaden blijven hier ui-
teraard mogelijk. Daarnaast heeft Badweelde 
een ruim assortiment aan outdoor cooking in 
huis. Voor wie binnenkort een winterbarbecue 
wil plannen bijvoorbeeld. In het aanbod zitten 
o.a. merken als BigGreenEgg, KamadoJoe, Al-
faPizza en Artola. 

Badweelde Mol
Tortelstraat 39

Badweelde Beerse
Turnhoutseweg 67

Badweelde Berlaar
Aarschotsebaan 140

info@badweelde.be
www.badweelde.be

Badweelde.zwembaden

BADWEELDE
MAAK JE KLAAR VOOR DE WINTER, MET EEN INFRAROODSAUNA
Badweelde bundelt  zwembaden ,  wellness en outdoor cooking onder één dak.  Met een compleet  a ssortiment én met ser vice en onder -
steuning.  Nu de winter in zicht komt,  staan vooral  de HealthMate infrarood sauna’s  in de spotlight s.  “Al  43 jaar dé referentie op het 
vlak van therapeuti sche IR-cabines” ,  stelt  zaakvoerder Ingrid Heylen . 

NAJAARSACTIE:
Momenteel biedt Badweelde 5% korting 
op alle infraroodcabines van HealthMate 
en spa’s van BeWell. Bovendien ontvang 
je er nog een verwenpakket wellness 
(t.w.v. 210 euro) bovenop.

Voor een afspraak of meer informatie bij Bad-
weelde, contacteer mike@badweelde.be.
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Ik stap binnen bij Pique-Nique en zet me rustig 
aan een tafeltje. De geur van versgebakken spek 
komt me meteen tegemoet. “Onze croissants 
worden gebakken met spek erbovenop zodat 
die smaak er mee intrekt”, vertelt Dirk Witte-
brood als ik ernaar verwijs. 

MET Z’N TWEETJES
Dirk baat de zaak uit samen met Joris Ghilain. 
“We doen alles met z’n tweetjes. Van het ma-
ken van de chocomousse tot en met de afwas”, 
klinkt het met een glimlach. Aan een tafeltje ach-
ter ons krijgt een dame een spekcroissant ge-
serveerd. Nog voor die helemaal op is, bestelt ze 
er al eentje extra. Wie zich openstelt voor nieuwe 
gerechten, kan zich hier moeiteloos laten verras-
sen, zoveel is duidelijk. Wittebrood was 30 jaar 
chef-kok van De Watermolen in Kasterlee, waar 
Joris ook mee in de keuken stond. “Ik ken hem 
zelfs al van zijn 12 jaar”, vertelt Dirk met de glim-
lach. Daarna zworf Joris uit naar Londen, naar 
het butlercircuit. Hij studeerde er ook marke-
ting. Nu belandde hij dus terug in België, in de 
keuken van deze frisse nieuwe zaak. Dirk steekt 
hier en daar een handje bij en bedient hun gas-
ten. Half mei opende Pique-Nique de deuren. Wie 
langskomt, parkeert best op de parking Lebon en 
stapt dan verder richting de winkelstraat. De in-
gang van de zaak bevindt zich aan de parking zelf. 
De hele site krijgt momenteel trouwens een stevige 
make-over met heel wat nieuwe leuke zaken, zoals 
Pique-Nique, als exponent van die vernieuwing. 
Binnen kunnen er zo’n 20 personen plaatsnemen, 
evenveel als op het terras vlak voor de zaak.
Ontbijten/brunchen kan elke dag vanaf 10 uur. 
Het ontbijtplankje vormt één van de toppers op 
de kaart. Naast die nu al legendarische spek-
croissant krijg je daarbij nog heel wat zelfge-
maakte ontbijtgerechten geserveerd. Ter plaat-
se gebakken bananenbrood, verse granola, 
Griekse yoghurt met vanille erin, ovengebak-
ken nootham, zelfgebakken desembrood (dat 

zo’n 48 uur in beslag neemt voor het helemaal 
klaar is), een spiegeleitje,… “We wilden niet 
zomaar een standaardontbijt serveren”, legt 
Dirk uit. “Maar volop kiezen voor zelfgemaakt 
en verrassend. Alles een beetje anders doen 
dan op andere plaatsen.” Wie liever à la carte 
komt brunchen kan ook o.a. kiezen voor een 
New York Benedict Waffle of voor één van de 
bagels op de kaart. Wittebrood straalt als hij 
over hun gerechten vertelt. “Het is formidabel 
om dit te mogen doen”, stelt hij. “En we krijgen 
ook enorm veel leuke reacties.”

SHARINGGERECHTEN
’s Middags kan je inspiratie vinden op het grote 
krijtbord, waarop enkele suggesties pronken. Bij 
mijn bezoekje staat er tarte tatin van sjalot met 
buikspek en een desemtoast met entrecote en 
champignons in krijt genoteerd. ‘s Namiddags 
zijn de sharinggerechtjes het meest in trek. Denk 
aan een plankje met olijven, Franse kazen, na-
cho’s, Libanese hummus,… Ideaal om te com-
bineren met een lekker wijntje, die hier zowel 
per fles als per glas verkrijgbaar zijn. Er staan 
altijd vijf witte en vijf rode op kaart. De keuken 
is doorlopend open van 10 tot 19 uur. Elke za-
terdagavond staat er een speciale bistroavond 
gepland, de Soirée Secrète, waarbij je voor 45 
euro p.p. een keuzemenu krijgt geserveerd.
Dat de zaak ook een koffiebar is merk je o.a. 
aan de flat white, chai latte, pukka thee en cho-
coccino’s op de kaart. En aan de rust en de 
Franse charme die het interieur uitstraalt. Het 
idee voor Pique-Nique ontstond tijdens de co-
ronaperiode, toen Dirk, net als zijn andere col-
lega-chef-koks verplicht naar de zijlijn werd ver-
wezen. “Dat niks kunnen doen, dat was even 
wennen, dat kan ik je verzekeren”, klinkt het. 
“Maar het heeft dus wel mee voor de start van 
dit verhaal gezorgd.”

Tekst: Bert Huysmans

Viaenenstraat 42, Turnhout (Aan parking Lebon)
Tel. +32 (0)485 42 25 16
www.pique-nique.be

piquenique_turnhout
Open: Di tot za: 10 tot 19 uur
Za: Soirée Secrète vanaf 19 uur
Zo en ma gesloten

PIQUE-NIQUE
BRUNCHEN MET EEN TIKKELTJE FRANSE CHARME
T UR NHOU T — P ique-Nique i s  een fri sse nieuwe w ijn/kof f iebar op de site  Lebon in Turnhout.  Badend in een mediterraan se sfeer,  met 
een vleug je Parijs ,  kan je  hier de hele dag door komen brunchen . 

BEST OF BREAKFAST

ONDEROX-BRUNCH 
VAN DE MAAND:

Spiegelei, kaas, ham, brood
Granola, bananenbrood, spekcroissant

Verse sinaas of bubbels
Koffie of thee

Prijs: 25 euro p.p. 

Geldig van woensdag 27 oktober tot en met 
zondag 5 december 2021. Enkel voor wie vooraf 
reserveert met de vermelding ‘Onderox-brunch’. 
Ontbijten/brunchen kan vanaf 10 uur.



W W W. L A U W E R S N V. B E

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
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Ik maakte enkele weken geleden pas echt ken-
nis met Jeroen bij een aflevering van ‘Is er een 
dokter in de zaal?’ met Philippe Geubels. Als 
panellid moest hij zo snel mogelijk drie manie-
ren geven hoe je een bloedneus kan krijgen. 
Hij antwoordde: “Door er een mes in te steken, 
door er een vork in te steken, door er een le-
pel in te steken.” Het zijn daar leuke feestjes 
ten huize Verdick, moest ik denken. Maar toe-
gegeven, ik heb hard gelachen en de vrolijke 
Kempenzoon had er meteen een dikke fan bij.

Jeroen, je bijdrage aan het programma 
met Philippe Geubels was één van je 
eerste echte tv-optredens. Veel leuke 
reacties gehad?
Jeroen Verdick: “Zeker wel. Op dat vlak 
is tv een sterk medium. Blij dat ik die kans 
kreeg.”

Dat smaakt ongetwijfeld naar meer?
“Klopt. En er komt ook meer. Maar daar 
mag ik naar goede gewoonte niets over 
zeggen. Dus graag volgende vraag.” (lacht)

We zijn beiden opgeleid in de richting 
Accountancy-Fiscaliteit. Interviewen voor 
Onderox is dan misschien een vreemde 
keuze. Maar comedy nog meer. Vertel 
eens, hoe is dat gelopen?
“Goh, ik heb eigenlijk altijd graag op een 
podium gestaan. Dat was eerlijk gezegd al 
sinds kindsbeen af. Maar ik heb daar nooit 
iets mee gedaan. Ik ben gewoon gaan 
studeren en begon mijn carrière bij Joos 
Consulting, dus als financieel consulent. Al-
lemaal plezant, daar niet van, maar na een 
paar jaar bekroop me toch dat gevoel dat 
ik te weinig bureauman was om hierin een 

volledige carrière uit te bouwen. Ik kon mijn 
creativiteit niet helemaal kwijt. Dat podium 
bleef me aanspreken. En eigenlijk was co-
medy dan wel een logische keuze. Dat voel-
de het meest natuurlijk aan.”

Zelf ben ik ook wel eens wakker gewor-
den met dat idee. Maar hoe komt het dat 
jij de stap wel gezet hebt?
“Ik ben alles over comedy beginnen 
googelen en zo kwam ik bij een work-
shop gegeven door Bas Birker. Bas is een 
echte rot in het vak, een Nederlander die 
in Antwerpen woont. Ik werd drie dagen 
lang volledig ondergedompeld in de do’s 
en don’ts van comedy. De apotheose was 
een showmoment in het bekende come-
dycafé The Joker in Antwerpen. Ik kreeg 
zes minuten en dat was eigenlijk een erg 
goed optreden. Ik kwam van het podium 
en ik dacht, ja, dit is het. Dat gevoel was 
zalig. En ik wist, dit wil ik nog vaak bele-
ven. De goesting was er, de keuze was 
gemaakt.”

Ik kan me voorstellen dat het allemaal 
glitter and glamour lijkt maar dat er ach-
ter de schermen hard wordt gewerkt.
“Klopt helemaal. Het is effectief hard wer-
ken, doorzetten en uiteraard ook wat geluk 
hebben. Ik ben heel veel open mics begin-
nen spelen. Dat is echt een investering die 
je moet doen maar je hebt dat nodig. Op 
die manier leer je veel mensen kennen, je 
kan je optreden voortdurend bijschaven en 
je probeert op die manier je weg te zoe-
ken. En dan is het uiteraard ook kwestie 
van de kansen te grijpen. Zo mocht ik in 
het voorprogramma van Jens Dendoncker 
spelen. Dat was vaak in West-Vlaanderen, 
dus lange dagen want ik was toen nog aan 
het werk. Maar zo krijg je wel de kans om je 
naam stilaan te maken en die kans moet je 
dus grijpen.”

West-Vlaanderen? En kon je de mensen 
ginder wat verstaan?
“Dat wel. Maar ik weet niet of ze mij altijd 
konden verstaan. (lacht) Mijn dialect is na-
tuurlijk een deel van mijn handelsmerk maar 
daar heb ik de scherpe randjes toch wat 

JEROEN VERDICK
KLAAR VOOR DE GROTE DOORBRAAK IN VLAANDEREN
T UR NHOU T – In 2019 z ei  Jeroen Verdick (31) zi jn job al s  f inancieel  con sultant vaar wel  om zich voluit  op de comedy te storten .  En 
daar heeft  hi j  nog geen seconde spijt  van .  Sind s 2016 timmert hi j  langzaam aan de weg,  wat moet resulteren in een eerste volledige 
zaal show in 2023.  O ndertu ssen vind je  hem aan de zi jde van Bert  Gabriël s ,  Johnny Tra sh en Jade Mintjen s.  O f  het  vol staat om de 
af leveringen van ‘Love Island’  te  herbekijken ,  waar Jeroen een erg besproken debuut al s  voice-over maakte.  O ok zi jn f i lmpjes over het 
v ri jgez ellenleven maken je  in stant gelukkig.  En dat allemaal in het  Algemeen Beschaafd Turnhout s.

“OVERDAG WERKEN ALS 
CONSULTANT, ’S AVONDS 

OPTREDEN IN WEST-
VLAANDEREN, EEN LANGE 
RIT NAAR TURNHOUT EN ’S 

NACHTS THUISKOMEN. OOK 
DAT IS COMEDY.”

INTERVIEW



afgeschaafd. Niet altijd gemakkelijk.” (lacht)

Je dialect was ook gespreksonderwerp 
toen je voice-over werd van ‘Love Island’. 
Plots was je wereldberoemd in Vlaanderen.
“Zeg dat wel. Wat was dat? In de jaren voor-
dien trad ik vaker en vaker op. Ondertus-
sen werkte ik nog drie dagen in de week als 
consultant. Toen ik die kans kreeg bij ‘Love 
Island’ besloot ik om mijn consultancy-acti-
viteiten stop te zetten en voluit voor come-
dy te gaan. En ik had een goede reden. Ik 
mocht zeven weken mee naar Gran Cana-
ria. (lacht) En de bedoeling van het produc-
tiehuis was effectief om een soort van extra 
personage te creëren met de voice-over. Ik 
mocht dus best nadrukkelijk aanwezig zijn. 
Het mocht ook in mijn dialect en het mocht 
grappig zijn. Ik heb me daar dus compleet 
gesmeten. Maar daar was Vlaanderen pre-
cies nog niet klaar voor. (lacht) De kritiek was 
soms echt wel hard. Dat was even slikken. 
Het productiehuis was eigenlijk heel erg te-
vreden, dus we hadden dat ook absoluut 
niet zien aankomen. Maar goed, ze hebben 
mij opnieuw gevraagd voor de tweede se-
rie. De storm is gaan liggen en de kritieken 
werden alsmaar positiever. Daar ben ik best 
trots op. Alleen jammer dat ik toen niet meer 
mee op bestemming mocht omwille van de 
lockdown.” (lacht)

Van de lockdown gesproken. Daar sta 
je dan als jong, beloftevol en opkomend 
talent.
“Yep, bijna van de ene dag op de ander 
vielen alle optredens weg. Het zorgde voor 
veel ongeloof natuurlijk. Maar op den duur 
begin je van de nood een deugd te maken. 
Bij mij waren dat dan filmpjes. En eigenlijk 
vond ik dat erg leuk. Maar ik stak daar ook 
veel van op. Ten eerste leerde ik zo meer en 
meer met de camera te spelen. Toch niet 
onbelangrijk. Het was heel veel uitproberen. 
Duizend keer opnieuw. Enkel met een gsm 
en een statief. En dan begon het monteren. 
Ook dat leerde ik stapsgewijs. Dus het is 
zeker geen verloren periode geweest. Ver-
geet niet, met zo’n filmpje van één minuut 
was ik bijna twee dagen bezig. Het ziet er 
misschien allemaal eenvoudig uit, en dat is 
het eigenlijk ook, maar er kruipt toch best 
wat tijd in. Maar uiteraard was het heel erg 
prettig om te maken.”

Je filmpjes gingen vaak over ‘The Single 
Life’ van de ‘Jerre’. Die rol ligt je blijkbaar 
wel.
“Ik ben heel wat jaren vrijgezel geweest en 
dan is het een dankbaar thema. Ook in de 
shows die ik speel, komt dat vaak terug. 
Maar zeker niet op een zielige manier. Het 
is best oké om alleen te zijn.”

Ja? Ik wou net een oproep lanceren dat 
geïnteresseerde vrouwen zich mogen 
aanmelden.
“Dat is vriendelijk. Maar niet meer nodig. Ik 
heb de liefde ondertussen gevonden. On-
getwijfeld wordt dat ook een thema.” (lacht) 

Wat mogen de mensen verwachten die 
naar je show komen kijken?
“Ik hoop alleszins dat ze een leuke avond 
hebben. Zoals gezegd is het vrijgezellenle-
ven vaak de rode draad. Dat zijn zaken die, 
hoop ik, erg herkenbaar zijn. Alleen wonen, 
zelf voor je eten zorgen, zelf je huis op orde 
houden, maar ook het uitgaansleven en de 
vrije tijd. Aan ideeën geen gebrek. En die 
probeer je dan al schrijvend of via try-outs 
helemaal op punt te krijgen. Zo speel ik sa-
men met Jade Mintjens in de show ‘Jong 
Bloed’. Die moet je ook maar eens intervie-
wen. Haar ken ik nog van de tv-reeks ‘Voor 
de leeuwen’ waar jonge talenten een kans 
kregen om zich te bewijzen. Zowel Jade 
als ik waren toen bij de deelnemers. Later 
op het jaar speel ik een eindejaarsconfe-
rence met Bert Gabriëls en Johnny Trash. 
Dat gaat ook plezant worden. Al komen de 
onderwerpen dan uiteraard meer uit de ac-
tualiteit.”

Ik vraag het voor een vriend. Heb je nog 
goede tips voor de beginnende comedi-
an die droomt van een succesvolle carri-
ère op het podium?
“Laat me al beginnen met te zeggen dat het 
hard werken is. Het is heel veel schrijven, 
veel uitproberen, veel wegsmijten, continu 
kneden. Het is eigenlijk steeds work in pro-
gress. En dan moet je uiteraard heel veel 
spelen om de trucs te leren. Wat werkt er 
wel? Wat werkt er niet? Dat allemaal laten 
groeien, nog wat finetunen en dan komt dat 
allemaal goed. Het belangrijkste dat ik bij 
Bas Birker geleerd heb, is dat je zoveel mo-
gelijk ruis moet vermijden. Daarmee bedoelt 
hij dat je zo snel mogelijk naar je mop moet 
gaan. Alle overbodige info mag je weglaten. 
En verder, wees jezelf en blijf geloofwaardig. 
Tegen mij zeggen ze altijd dat ik er erg jong 
uitzie. Dan moet je op een podium niet de 
struise macho uithangen. Want dan klopt 
het plaatje niet meer. Pak gerust je eigen 
leven mee op het podium. Die herkenbare 
situaties werken vaak wel.”

En kan een diploma Accountancy-Fisca-
liteit helpen?
(lacht) “Ongetwijfeld wel. Het zou ook een 
thema kunnen zijn. Voel ik hier een sollicita-
tie opkomen?”

Nu je er zelf over begint… Wat mag ik je 
nog toewensen?
“Ik ben heel erg blij met hoe alles nu loopt. 
De kansen dienen zich aan, de puzzel be-
gint in elkaar te passen. De droom begint 
werkelijkheid te worden. Dus ik heb zeker 
nog geen spijt van mijn beslissing.”

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

INTERVIEW

MEER INFO:
www.jeroenverdick.be
www.postbus11.be
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Bandencenter Van Gorp is gevestigd aan de 
Turnhoutsebaan in Retie. Zowel particulieren 
als mensen die een wagen leasen kunnen er te-
recht. De zaak werkt samen met een negental 
verschillende leasingmaatschappijen, de kans 
is dus groot dat je hier gewoon kan langsko-
men. Veel mensen die een leasingwagen heb-
ben, weten dat niet eens. Het bandencenter is 
gespecialiseerd in banden voor moto’s, perso-
nenwagens en lichte vrachtwagens en heeft 
ook sportvelgen voor auto’s in huis.

NIET LANGER WACHTEN
Nu het najaarsweer steeds grilliger wordt, is 
het juiste moment aangebroken om winterban-
den te leggen. “Je moet dus niet wachten tot 
de eerste sneeuw begint te vallen”, benadrukt 
zaakvoerder Freddy Van Gorp. “Want het ver-
schil tussen wel of niet op tijd stoppen kan van 
levensbelang zijn. Je moet net proberen om de 
sneeuw en ijzel voor te blijven. Een combinatie 
van vocht en koude op de weg kan heel ge-
vaarlijk zijn. Maar ook gevallen bladeren zorgen 
ervoor dat je zomerbanden plots veel minder 
grip hebben. Met een winterband kan je snel-
ler stoppen en door het profiel van de  banden 
wordt slijk sneller afgevoerd. Dat maakt echt 
veel verschil.”

RUIM ASSORTIMENT
Bandencenter Van Gorp heeft een ruim as-
sortiment aan banden met o.a. bekende 
merken als Continental. “We kiezen bewust 
voor kwalitatieve merken waar de mensen 
vertrouwen in hebben”, vertelt de zaakvoer-
der. “Zo’n tachtig procent van de banden 
hebben we standaard op voorraad. De rest, 
waaronder de uitzonderlijke maten, kunnen 
we bestellen en snel laten leveren. Meestal 
binnen de 48 uur.”

VERPLICHT OP REIS
En wie eindelijk nog eens een stukje vakantie 
in het verschiet heeft, moet in veel gevallen 
toch wisselen. “In veel wintersportlanden 
is het bijvoorbeeld verplicht”, weet Freddy. 
“Vanaf komende winter is het ook in een groot 
deel van Frankrijk verplicht om winterbanden 
te hebben. En het heeft nog een extra voor-
deel: terwijl je winterbanden je beschermen 
op de baan, verslijten je zomerbanden niet. 
Die gaan dus op hun beurt dubbel zo lang 
mee.” Liggen die zomerbanden trouwens 
thuis in de weg? Bandencenter Van Gorp kan 
ze voor jou stockeren.

En langskomen om je banden te wisselen duurt 
niet lang. Voor je de gratis koffie en wifi in de 
wachtruimte goed en wel uitgeprobeerd hebt, 
kan je alweer op pad. Met extra veilige winter-
banden. 

Turnhoutsebaan 134, Retie
Tel. +32 (0)14 37 20 32
www.vangorp-banden.com

WINTERBANDEN VAN VAN GORP

MET MEER GRIP DE WEG OP
Retie — Wie vaak de baan op i s ,  weet  dat de ti jd van natte wegen en vallende her fstbladeren weer daar i s .  Wie dez e her fst  en komende 
winter veilig  wil  rondrijden ,  over weegt du s best  om w interbanden te plaat sen .  Z elfs  voor w ie enkel  korte verplaatsingen doet,  zi jn de 
voordelen al  aan zienli jk.  En daar hoef  je  echt de eerste sneeuw niet  voor af  te  wachten .  Bandencenter Van G orp in Retie i s  speciali st 
ter  zake en bied je  de keu z e uit  heel  wat kwaliteit sbanden .  Je  komt gewoon langs met je  eigen voertuig,  of  met je  lea singwagen .

PUBLIREPORTAGE



Kastelsedijk 54 - 2480 Dessel - Tel: 014 32 60 70 - www.houtfeyen.be - info@houtfeyen.be
weekdagen 8-12 u. en 13-18 u. / zaterdag 8-12 u. / zondag gesloten

PARKET • BINNENDEUREN • PLAFONDPANELEN • GEVELBEKLEDING

STSTOOCKCK
» LAMINAAT 
» PARKET
»     PLAFONDPANELEN
» GIPSPLATEN
        TE BEKIJKEN IN ONZE TOONZAAL

OPENDEURDAG 
6 & 7 november

10:00 – 16:00

Reserveer vandaag 
nog uw bezoek!

Er zijn nog enkele tijdstippen beschikbaar.

 
+32 (0)474 40 24 55

Enkel bereikbaar tijdens kantooruren. 

Katarinahof | Hovestraat 2 en Wippelberg 1| 2370 Arendonk

Assistentiewoningen 
te huur in hartje 

Arendonk.
Dit vanaf € 770/maand 
inclusief servicekosten! 

Eerder geïnteresseerd in aankoop? 
www.immodrie.be 

BDE006_Onderox_opendeurdag_Katarinahof-210x150.indd   1BDE006_Onderox_opendeurdag_Katarinahof-210x150.indd   1 19/10/2021   16:20:4919/10/2021   16:20:49



n
o

v
e

m
b

e
r 

2
0

2
1

 I
 p

 3
6

 -
 3

7 

Vanwaar het idee voor een Dessels cul-
tuurcentrum?
Bert Rommes: “Het was vaak een gesprekson-
derwerp binnen onze vriendengroep. Dat er toch 
te weinig gebeurde op cultureel vlak. Op een be-
paald moment stonden we voor de keuze: ofwel 
blijven we erover zeuren ofwel nemen we zelf ini-
tiatief. Eén van ons, Jan Swerts, heeft vervolgens 
de stap gezet om alles op papier in orde te maken 
en toen konden we niet meer terug.” (lacht)

Waarom net nu?
“De tijd was er rijp voor. Wij zijn kwieke veerti-
gers waarvan de kinderen intussen wat ouder 
zijn en waarbij er wat meer ruimte is vrijgeko-
men in de agenda. We hebben al een paar toffe 
voorbeelden gezien in andere gemeentes, hoe 
er een leuke wisselwerking kan ontstaan. Dat 
moet in Dessel ook lukken.”

Is er te weinig cultuur in Dessel?
“Ik moet zeggen dat er intussen wel al een paar 
toffe initiatieven geweest zijn. Dessel bestaat 
750 jaar en daar worden bijvoorbeeld heel wat 
leuke activiteiten aan gekoppeld. Maar er was 
zeker nog ruimte voor iets nieuws.”

Is de gemiddelde Desselaar een grote cul-
tuurfan?
(denkt na) “Dat is natuurlijk moeilijk om te zeg-
gen, maar we merken wel dat we vaak Desse-
laars tegenkomen als we in andere gemeentes 
naar optredens en evenementen gaan. Ik denk 
dus wel dat er veel interesse is, maar misschien 
is er soms wat schroom om in Dessel zelf te 
gaan feesten. De eerste reacties vanuit onze 
gemeente zijn alvast heel positief.”

Hoe gaan die evenementen eruit zien?
“Muziek en theater wordt de hoofdbrok. Maar 
we sluiten niks uit. We willen interessante eve-
nementen dicht bij huis. Want dat is toch altijd 
leuker. Zo verlaag je de drempel om bijvoorbeeld 
ook op een doordeweekse dag in je eigen dorp 

te genieten van wat ontspanning. Voor ons gaat 
het vooral om het samenbrengen van mensen. 
Dat zij met een voldaan gevoel weer naar huis 
gaan en dat onze optredens hen energie geven.”

Wat moet een voorstelling hebben om jullie 
interesse te wekken?
“Het moet laagdrempelig zijn en bij voorkeur met 
een Kempense invalshoek. Bij een muziekop-
treden kleinere lokale bands een podium geven 
door hen te koppelen aan meer gevestigde na-
men, dat zou bijvoorbeeld perfect kunnen. Ook 
die kleinere bands moeten dan in ideale omstan-
digheden hun ding kunnen doen. Want het moet 
kwalitatief zijn. Het is niet omdat iets kleinschalig 
is, dat dat niet zou kunnen. We beginnen klein, 
met de hoop dat het iets groter en structure-
ler kan worden. Binnenkort zitten we trouwens 
al samen met de cultuurdienst van Dessel, om 
eens van gedachten te wisselen. We willen on-
afhankelijk werken, maar staan zeker open voor 
samenwerkingen. En we zijn een complementai-
re groep met veel verschillende interesses. In de 
muziekwereld staan we behoorlijk sterk, maar 
we zijn vooral ook cultuurliefhebbers. We amu-
seren ons al heel erg goed met het bedenken en 
organiseren zelf. En we hebben er alle vertrou-
wen in dat we de juiste voorstellingen naar onze 
gemeente gaan kunnen brengen.”

Jullie hebben geen vaste locatie, maakt het 
dat niet lastiger?
“Ik denk het niet nee. Het kan zelfs een voor-
deel zijn. In Dessel zijn er meerdere toffe loca-
ties. Een evenement wordt net authentieker als 
het op een originele locatie plaatsvindt. We pro-
beren eerst te kijken naar wat een evenement 
nodig heeft en dan de juiste plaats te vinden. 
Een vertelling voor kinderen kan perfect ergens 
in een sfeervol ingericht bos, voor een muzie-
koptreden van een plaatselijke band kan ons 
jeugdhuis de ideale locatie zijn. Er zijn natuurlijk 
altijd zaken waar je rekening mee moet houden. 
Theater heeft zo vaak meer technische vereis-

ten waardoor je sneller naar een grotere zaal 
moet uitwijken. We bekijken het keer per keer.”

Binnenkort starten jullie ermee.
“Klopt, we hebben in november twee openings- 
evenementen met een try-out van De Bonanzas 
en een optreden van De Kempenkrak, waar ook 
Desselaar Steven Van Gool deel van uitmaakt. 
Hij was blij dat hij die voorstelling ook eens in 
eigen dorp kan spelen. Het weerspiegelt perfect 
waar wij voor staan.”

Hoeveel evenementen hopen jullie te orga-
niseren?
“Het streefdoel is om het eerste jaar vijf evene-
menten te organiseren. Dan tellen we de twee 
openers eigenlijk niet mee. In 2022 dus. Daar zal 
in het voorjaar al zeker een muziekquiz bij zijn.”

Als je hardop mag dromen, wat willen jullie 
dan zeker nog doen?
“We hopen komende zomer een groter evene-
ment te organiseren waar muziek en theater 
samengebracht kan worden. Misschien zelfs 
met hier en daar wat culinaire accenten erbij. En 
verder willen we vooral tonen aan de mensen 
dat we voor kwaliteit staan. Het zou fijn zijn als 
ze ons leren kennen en daardoor vertrouwen op 
onze programmatie zodat we hen ook nieuwe 
dingen kunnen laten ontdekken. En op termijn 
hopen we uiteraard om ook de grotere produc-
ties en de bekendere namen tot in Dessel te krij-
gen. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek.”

Tekst: Bert Huysmans

Foto v.l.n.r.: Achteraan: Bert Rommes, Gert Vansonhoven, 

Dieter Verreyt, Jan Swerts, Hans Claes. Vooraan: Tom 

Smet, Mark Van Steenbergen, Jelle Maes, Wim Peeters.

VRIENDENGROEP RICHT CULTUURCENTRUM OP ZONDER VASTE THUISHONK
DE S SEL — Negen D essel se v rienden springen in de bres om in hun eigen dorp meer cultuuractiviteiten te  organi seren .  Een va ste 
thui sba si s  hebben z e daar voor niet ,  een naam al  wel :  C C Toendra .  “Naar een tof  evenement gaan in je  eigen dorp,  dat i s  zoveel  leuker!”

CULTUUR 

MEER INFO:
www.cctoendra.be

CC Toendra



  

WHEN IN DOUBT, 
WEAR COLOR!

ALMA MOL  : KRUISVEN 40
ALMA GEEL : BAKKERSSTRAAT 15

OPEN: 
MA-VR 8u30 » 20u | ZA 8u30 » 19u | ZO 8u30 » 17u | MOL IS ZONDAG OPEN VAN 9U » 17U

DAMES Comma (maat 34 tot 46), Q/S Women, Soyaconcept, Julie Guerlande, H2O Italia, Mati, Pia B,    
              MdM, Smashed Lemon, Brandtex, Plage d’Or, Eskimo, Zoso, Mondieux Madame, Bellita, Surkana, 
             s.Oliver Women, Shegoeslala
NIEUW  Giulia Matilda
DAMES TOT MAAT 52 Samoon by Gerry Weber, Frapp, Via Appia Due, Plage d’Or, Mati, Shegoeslala, Mealys
HEREN  Q/S Men, Lerros, Redpoint, Pierre Cardin, Carlos Cordoba, Eskimo, Guasch,Casamoda
KIDS      s. Oliver Baby, s.Oliver Kids, s.Oliver Boys & Girls, Petit Bateau ondergoed en pyjama’s, Eskimo, Losan, ...

NIEUW GETROUWHEIDSSYSTEEM
KORTING OP VOLGENDE AANKOOP OF SPAREN TOT EEN GROTER BEDRAG! REGISTREER AAN ONZE TEXTIELKASSA.
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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:

• Pak de natte oasebol in met folie.
• Bind hem vast aan de stronk met 

behulp van een koord.
• Verdeel de materialen in kleine 

groepjes.
• Plaats de groepjes in de bol. Ge-

bruik een satéprikker om de folie 
voor te steken.

• Klaar!

BENODIGDHEDEN: 

• Koord
• Bol oase (op foto: diameter 9 cm)
• Stronk
• Vershoudfolie
• Hortensia
• Pepers
• Rozenbottel
• Trosroosjes
• Groene dianthus
• Satéprikker

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!  

ALLERHEILIGEN
BLOEMSTUK

WWW.CARPENTIER-ARENDONK.BE I De Valken 20 - Arendonk I 014/67 71 89
Di-vrij: 09u00 tot 12u00 - 13u00 tot 18u00    Zat: 09u00 tot 17u00    Zon: 10u00 tot 12u00    Maandag gesloten

-10% 
korting op kleding

Herfstactie
T O T  7  N O V E M B E R



info@boa-interior.be
www.boa-interior.be
+32 (0) 14 720 055
Achterstenhoek 24 
2275 Lille

‘Prettig wonen 
     is dicht bij jezelf blijven’

TOTAAL COÖRDINATIE 
VAN PROJECTEN EN 
RENOVATIES

BOA INTERIOR WERKT 
ENKEL OP AFSPRAAK
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Ludo was amper éénentwintig jaar toen hij zijn 
winkel opende. “Dat was toen nog in de koei-
enstal van mijn ouders”, lacht hij. “Ik had mijn 
legerdienst gedaan en werkte al even als schil-
der. Maar ik wou ook een winkel. Na twee jaar 
zijn we naar de Ploegstraat verhuisd. En nog 
eens drie jaar later hebben we dan aan de Turn-
houtsebaan onze intrek genomen. Maar ook 
daar hebben we al veel verbouwd. We moesten 
steeds mee met de tijd hé. Maar eerlijk gezegd, 
ik ben er altijd wel trots op geweest.”

KORTINGEN EN ACTIES
Ludo en Chris nemen niet zomaar afscheid van 
hun cliënteel. “We zijn uiteraard al onze klanten 
heel erg dankbaar voor hun vertrouwen geduren-
de al die jaren”, gaat Chris verder. “Ze verdienen 
het dan ook om nog een laatste keer van onze 
kortingen te kunnen genieten. Zo krijgt iedereen 
in de maanden november en december 15% 
korting op behang en schildersgereedschap, en 
zelfs 20% op verf. Weliswaar niet cumuleerbaar 
met andere acties. En zolang de voorraad strekt, 
kan er nog tafellinnen op maat besteld worden 
voor de eindejaarsfeesten. Het is ook een ideaal 
moment om de klantenkaarten op te kopen. Ook 
die blijven nog tot het einde van dit jaar geldig. 
Daarna komen ze onherroepelijk te vervallen.”

HET LADDERKE
“Men vraagt me wel eens of ik het werk en het 
sociaal contact niet ga missen”, glimlacht Ludo. 
“Uiteraard. Niets zo fijn dan een babbeltje doen 
met klanten. Maar het wordt tijd dat de agen-
da minder druk gevuld is. En men moet zich 
geen zorgen maken. Ik ga me niet vervelen. 
De activiteit van ‘Het Ladderke’ wordt gewoon 
verdergezet. Ik ben nog graag bezig en trap- en 

schuifladders in elkaar steken past daar prima 
in. Trouwens, in de loop van volgend jaar ver-
huizen we hiermee naar Zandbergen in Dessel.”
Dat de tijden veranderd zijn, dat kan Ludo alleen 
maar beamen. “Het grootste verschil met nu is dat 
er vroeger, elk jaar in het voorjaar, nog een echte 
grote kuis werd gedaan”, herinnert de schilder-be-
hanger zich. “Dan vlogen de rollen behang en de 
verf hier bijna letterlijk buiten. Nochtans hadden 
we toen alleen maar een paar basiskleuren. Nu 
zijn het er misschien wel tienduizend.”
Ook kijkt hij met heimwee terug naar de vele 
workshops die in de winkel georganiseerd wer-
den. “Je vraagt je soms af hoe we dat in die tijd 
allemaal klaar speelden. Maar daarvoor ste-
ken we ook heel zeker een dikke pluim op de 
hoed van al het personeel dat in de afgelopen 
tweeënveertig jaar bij ons gewerkt heeft. Het 
is ook dankzij hen dat we met heel veel plezier 
en veel voldoening terugkijken. Dankjewel aan 
al het personeel, aan al onze klanten en aan 
iedereen die ons steeds een warm hart hebben 
toegedragen.”

Turnhoutsebaan 65/001, Retie
Tel. +32 (0)14 37 04 66
wens.ludo@edpnet.be
www.wensludo.be
Open: Di, do, vr: 10 tot 18 uur
Wo: 10 tot 20 uur
Za: 9 tot 16 uur
Zo en ma gesloten

HOME STYLE LUDO WENS 

EEN ICOON SLUIT VOORGOED HAAR DEUREN 
Retie – Home Style Ludo Wen s uit  Retie  i s  een naam al s  een klok.  Honderden woningen uit  de regio werden de afgelopen tweeënveertig jaar 
gedecoreerd dank zij  de ideeën en in spiratie van Ludo,  Chri s  en hun personeel .  D aarnaa st wa s de winkel  aan de Turnhoutsebaan ook een 
va ste haven voor iedereen die op zoek wa s naar ver f ,  behang en bijbehorend gereed schap.  Maar eind dit  jaar gaat de winkel  onherroepe -
li jk dicht.  Weli swaar met de nodige kortingsacties.  Een buitenkan sje voor alle  klanten die hun interieur nog een s netjes  wil len opfri ssen .

PUBLIREPORTAGE

AFSCHEIDSKORTINGEN:
Om hun klanten nog een laatste keer te 
verwennen, kan je in november en de-
cember genieten van 15% korting op 
behang en schildersgereedschap en op 
20% korting op verf. (niet cumuleerbaar 
met andere acties)
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KEMPENKL  KO
week 39 Regio Hoogstraten
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KEMPENKL  KO  O  Uw wekelijkse ontspanning

Dé oplossingDé oplossing
tegen een hogetegen een hoge
gas/elektriciteitsrekeninggas/elektriciteitsrekening

Met een hout of kolenkachelMet een hout of kolenkachel
zit je altijd warmzit je altijd warm

BIJNA ALLE
KACHELS UIT

VOORRAAD
LEVERBAAR

U VINDT BIJ ONS DE MEEST KWALITEITSVOLLE MERKEN
Nestor Martin I Efel I Dovre I Saey I Selecta I Jøtul I Dik Geurts I Dru ...

De Kachelschuur | Voorne 65 | 2980 Zoersel | GSM 0493 52 96 24 | info@kachelschuur.be | www.kachelschuur.be

OPENINGSUREN Woensdag 13u - 17u | Donderdag & Vrijdag 18u30 - 21u00
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10. Skelet. 
Weinig angstaanjagend, al zal het best even 
schrikken zijn als je er eentje in een donker 
steegje tegenkomt. In veel gevallen nauwelijks 
te onderscheiden van een wielrenner die een 
grote ronde hoopt te winnen, wat ook behoorlijk 
eng kan zijn.

9. Vleermuizen. 
Verpesters van pasgekamde haren die aan-
zienlijk minder populair geworden zijn door 
de hele coronasage. Niet dat ze daarvoor 
’s werelds populairste knuffeldieren waren, 
maar toch. Het imago van de fiere onderste-
bovenhangers kreeg een stevig knauw. Ver-
want aan nummer 6, met dat verschil dat als 
je gebeten wordt door een vleermuis je er niet 
per definitie zelf eentje wordt. Je kan er dus 
wel behoorlijk wat longproblemen aan over-
houden.

8. Spinnen. 
Net als nummer 9 een echt lid van de dierenfa-
milie en dus geen verzinsel zoals de meeste an-
deren in deze lijst. Is vooral op de Halloweenlijst 
gekomen omdat er enorm veel mensen arach-
nofoob zijn. Terwijl die beestjes nauwelijks meer 
doen dan een voorraad vervelende insecten in 
je huis opeten.

7. Pompoen. 
Op zich niet de meest angstaanjagende 
groente, als je ze niet vanop meters hoog 
op je hoofd krijgt geslingerd. Maar je kan er 
wel behoorlijk griezelige figuren uit beeld-
houwen. Het internet staat vol met ware 
pompoenkunstenaars. De leukste daarvan 
zijn ongetwijfeld die exemplaren die zich 
niet zo goed voelden en hun binnenste ten-
toonspreiden als een zielig hoopje braaksel. 
Googlen maar!

6. Vampier. 
Spierwit, met scherpe tanden en zelden op een 
zonnig strand te vinden. Slapen in een doods-
kist, wat onmogelijk comfortabel kan zijn. Be-
graven worden in je eigen bed, dat is dan wel 
weer een extreme vorm van recyclen, én waar-
schijnlijk de ultieme droom van menige luilak. De 
lievelingsfiguren van klassieke horrorfans (Dra-
cula) en bakvissen (Twilight). Ze spreken dus 
zowel jong als oud aan. Zijn geen fans van look, 
zonlicht, een houten spies door het hart en krui-
zen. Opties genoeg dus om ze onder controle 
te houden, daarom halen ze net de top 5 niet.

5. Mummie. 
Dateren al uit het oude Egypte. Lopen om één 
of andere reden voornamelijk met de armen ge-
strekt voor zich, wellicht omdat ze door al die 
zwachtels om hun gezicht weinig zien en schrik 
hebben om tegen een lantaarnpaal of verkeers-
bord te lopen. Hoe zou je zelf zijn? Overleden 
lichamen die in een weinig modieus stofje toch 
weer de wereld van de levenden verkiezen. Hoe 
dat exact komt? Dat is te ingewikkeld om uit 
te leggen. Vaak slachtoffer van flauwe mopjes, 
zoals in de vorige zin.

4. Zombie. 
In videogames lusten ze vooral graag planten, 
in de ‘echte’ wereld zijn ze voornamelijk verzot 
op mensenvlees. Eén van de allerpopulairste 
wezens in horrorfilms, met loszittende hoofden 
en ledematen. Hun kracht schuilt vooral in hun 
aantallen. Eén zombie is op zich nauwelijks ge-
vaarlijker dan de gemiddelde teddybeer, maar 
als ze met z’n duizenden jouw richting uitko-
men, neem je beter de benen. Niet letterlijk ui-
teraard.

3. Weerwolf. 
Dan heb je je net geschoren, was je vergeten 

dat het bijna volle maan was. Om nog maar te 
zwijgen over de kosten die je moet maken om 
telkens weer die volledig gescheurde outfit te 
vervangen. Meteen ook de reden waarom je 
weerwolven nooit in een duur maatpak zal zien. 
Een verre neef van superheld ‘The Hulk’, maar 
dan meer weersgebonden. 

2. Heksen. 
Kromme neus, boordevol wratten en altijd op 
zoek naar kindjes om vet te mesten en op te 
eten. Durven al eens mensen in salamanders 
veranderen in hilarische Britse komedies (I got 
better!) en bedwingen het luchtruim helemaal 
CO2-neutraal op een bezemsteel, wat niet 
eenvoudig kan zijn, kwestie van je evenwicht 
te houden. Houden niet van brandstapels en 
menigtes die gewapend zijn met hooivorken en 
fakkels. Maar goed, wie wel?

1. Spook. 
Zeer lastig om tegen te vechten omdat je ze in 
principe niet kan raken. Gooi je er met iets naar-
toe, dan gaat het dwars door hen heen. Ook 
verstoppen voor hen lukt niet echt, aangezien 
er exemplaren bestaan die gewoon door mu-
ren kunnen vliegen. Zeer vervelend als je met 
Halloween een beetje privacy wil. Een spook 
is in principe de geest van een overledene die 
om welke reden dan ook rusteloos op aarde 
blijft rondhangen. Omdat er in de hemel geen 
heruitzendingen van FC De Kampioenen be-
staan, wellicht.

Eervolle vermeldingen: een zwarte kat, 
Pietje de dood, killer clowns, vrouwen 
die te veel botox gebruiken, grafzerken, 
de ‘headless horseman’, het monster van 
Frankenstein.

Tekst en samenstelling: Bert Huysmans

DE ENGSTE HALLOWEENFIGUREN
In dez e rubriek kiez en we elke maand een top 10 over een w il 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.  Met Halloween in het  vooruit zicht 
sommen wij  dez e maand de engste f iguren op die zich eind oktober in on z e nachtmerries komen opdringen . 

DE TOP 10



ILIMMO  |  nieuwbouw@ilimmo.be  |  014424023  |  WWW.ILIMMO.BE

BIJZONDERE TROEVEN 

• zuid georiënteerde terrassen 
• ruime lift (9 personen) 
• ondergrondse kelderbergingen 
• er wordt voldaan aan de hoge energie-eisen van BEN woningen 
• collectief verwarmingssysteem met warmtepomp op basis van 
  geothermie 
• vloerverwarming, mogelijkheid tot koeling 
• goed bereikbare gemeenschappelijke fietsenberging op 
  gelijkvloers

Op zoek naar een nieuwe woonst of een interessante belegging?  
In het hartje van Arendonk, vinden we de riante nieuwbouwresi-
dentie Arthur terug, ontworpen in een stijlvolle, tijdloze architec-
tuur en opgetrokken met kwalitatieve en duurzame materialen.  

• appartement, gelegen op de 1ste verdieping: 
  76m² + 32m² terras
• appartement, gelegen op de 2de verdieping: 
  193m² met 2 terrassen (22m² + 4m²)
• appartement, gelegen op de 3de verdieping: 
  153m² met een terras van 22m²
• 1 gelijkvloerse kantoor/praktijk of winkelruimte van 250m²

RESIDENTIE ARTHUR
VRIJHEID 54 | ARENDONK

OPENWERFDAG
U bent van harte welkom op zondag 28 november 2021 tussen 11u en 15u om samen met 
ons een kijkje te nemen ter plaatse. Voor meer info of een bezoek op een ander tijdstip: bel 
0475 961 199. Inschrijving voor de openwerfdag kan via ines@ilimmo.be.
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In deze rubriek zoeken we naar de kleine 
dingen die we kunnen doen om onze wereld 
ietsje beter te maken. Want de wereld ver-
beteren, dat is makkelijk gezegd. Maar wat 
is haalbaar? En wat niet? Deze maand: ko-
ken met lokale producten.

Ik zet mij aan een tafeltje bij De Goedzak 
en Roos Met Witte Stippen, de zero was-
te-shop van Babs en Iris in Geel Ten Aard. 
Zij helpen mij binnen deze rubriek met 
raad en daad. Ik leg hen mijn voorstel voor. 
Beide dames zijn meteen enthousiast en 
beginnen mee na te denken. Amper enke-

le minuten later heb ik al een draagtas vol 
met drankjes, ingrediënten en groenten, 
meer dan genoeg om een stevige portie 
punten te scoren op de spaarkaart van 
mijn huwelijk.

De dag der romantiek is aangebroken. Stiekem 
begint mijn romantisch dineetje ’s ochtends 
al. Nog voor mijn vrouw naar haar werk gaat, 
trakteer ik haar op een portie granola. Die is 
afkomstig van Super-helt uit Lommel. Bezieler 
Stijn Brusselaers kwam toevallig net zijn gra-
nola-dispensors aanvullen en de lege emmers 
waarin hij die eerder al leverde terug ophalen, 
toen ik ook in de winkel was. Hij vertelde me 
dat hij vroeger te veel snoepte en om zijn eet-
patroon te veranderen zelf granola ging maken. 
Hij weerde daarin bewust de geraffineerde sui-
kers. Wel gebruikt hij een vleugje olijfolie en 
een beetje agavesiroop. Mijn vrouw is alles-
zins aangenaam verrast. Ik proef zelf ook even. 
De granola is duidelijk minder gezoet dan de 
exemplaren die je in de gemiddelde supermarkt 
vindt. Wat best aangenaam is, want die vind ik 
persoonlijk te zoet om op een lege maag te ver-
werken te krijgen. De eerste punten zijn binnen. 

APERITIEF MET EEN HAPJE
Terwijl mijn vrouw naar haar werk is, en de 
kindjes op school zijn, heb ik rustig de tijd 

om mijn menu te overlopen dat ik samen 
met Iris en Babs besproken heb. Als ape-
ritief heb ik iets bijzonders meegekregen. 
Een ‘Falafel Mix’ van Bam!, een Brussels 
bedrijf. Een pot vol met een poederachtige 
substantie. “Heel makkelijk om te maken”, 
had Babs me vooraf verteld. “Je kookt even 
wat water, mengt alles erin, rolt balletjes en 
die bak je even in de pan. Kan zelfs als volle-
dige maaltijd, maar ook perfect als aperitief-
hapje.” Aangezien ik niet de handigste ben, 
zou ik zelfs in staat zijn om zoiets eenvou-
digs nog te laten mislukken. Maar goed, we 
gaan het proberen. Als ’s avonds de kindjes 
in bed zitten, begint de romantische avond. 
Ik kook wat water, meng er de substantie 
onder en begin balletjes te rollen. Dat lukt 
vlot, ik krijg ze makkelijk mooi rond. Volgens 
de gebruiksaanwijzing moet ik er twintig 
kunnen rollen van één pot. Ik merk dat ik 
de eerste exemplaren iets te klein heb ge-
maakt, de volgende zijn wat groter. Ik tel er 
23 als alles op is. 24, want aan mijn handen 
hangt er ook nog heel wat plakkerij, daar 
kan ik er nog net eentje extra van maken. 
Ik was mijn handen en begin te bakken. 
Het ruikt alvast heerlijk, de hele keuken en 
woonkamer vult zich met een kruidige geur. 
De balletjes zijn snel klaar. Stiekem proef ik 
er al eentje. De samenstelling lijkt als twee 
druppels water op gehaktballen, de smaak 
is die van falafel. Ik serveer er een aantal 
op een bordje en schenk als drankje een 
kombucha in van Selia & Scob, een merk 
van een dame uit Balen die de drankjes zelf 
maakt. “Gezond en goed voor de spijsver-
tering”, vertelde Iris mij. Ik had er nog nooit 
van gehoord, maar blijkbaar is het een 
drankje dat in bepaalde middens heel erg 
aan populariteit aan het winnen is. Het ruikt 

(ROMANTISCH) KOKEN MET LOKALE PRODUCTEN
Ik ben een romanti sche ziel ,  ik  kan het  al leen heel  goed verbergen .  En du s besluit  ik  om dez e maand een romanti sch etentje  voor te 
bereiden voor mijn v rouw. In mijn zoektocht om de wereld een stukje beter te  maken ,  kies ik daarbij  enkel  voor lokale producten . 
Want wie de wereld wil  verbeteren ,  moet in zi jn eigen keuken beginnen .

“IK KOOK WAT WATER, MENG 
ER DE SUBSTANTIE ONDER 

EN BEGIN BALLETJES TE 
ROLLEN.”

DE WERELDVERBETERAAR



DE WERELDVERBETERAAR

een beetje naar geuze, maar er zit blijkbaar 
nauwelijks alcohol in. Ik deel er eentje met 
mijn vrouw met de smaak ‘forest fruits’. Het 
is een frisse smaak die je moeilijk met iets 
anders kan vergelijken. Het is eerder zoet-
zuur. “Ik proef de vlierbes en bosbes”, ver-
telt mijn vrouw. “Geen idee hoe ‘hibiscus’ 
en ‘rozenblaadjes’ smaken”, zegt ze als ze 
het etiket op het flesje begint te lezen. Die 
rozenblaadjes kent ze uiteraard alleen van 
als ik weer eens in een romantische bui een 
badje klaarzet en versier. Had ik al vermeld 
dat ik een romantische ziel ben?

HOOFDGERECHT
Terwijl ik aan het hoofdgerecht begin, 
schenk ik een appelcider uit, gemaakt van 
appels van Helsen Fruit in Geel. Ik serveer 
vandaag een speltpasta van ‘Puur Lande-
lijk’, een lokale boer met velden van Mol 
tot Heppe. Iris heeft er voor mij een stevige 
portie van afgetapt. Ik ben wel vergeten te 
vragen hoe lang ik die moet laten koken. 
Best even in de gaten houden dus, en af 
en toe de priktest doen. Ik snij een gele 
paprika en een tomaat in stukjes en stoof 
die kort aan. Beide groentes komen van 
‘Het Mosterdzaadje’ uit Mol. Zij leveren elke 
week vers geoogste groentepakketten bij 
Iris en Babs. Wanneer de pasta klaar is, giet 
ik hem af. Ik doe een portie op een bord en 
werk af met de gestoofde groentes en een 
beetje pesto die ik nog had staan. Nog een 
klein beetje kruiden erop en klaar! De pasta 
valt in de smaak. Ik ruim de tafel af en neem 
voor de laatste keer vanavond plaats in de 
keuken. 

THEE MET EEN SMAAKJE
Want ik heb ook nog verse thee meegekre-
gen van een theesommelier uit Grobben-
donk. Die probeer ik in een omhulseltje te 
krijgen in de vorm van een aapje. Zo maakt 
mijn vrouw wel vaker verse thee. Niet een-
voudig om al die thee netjes in die aap te 
krijgen, maar het lukt — na een poging of 
zes — dan toch. Ik doe er een scheutje 
saffraansiroop in van De Saffraanboer uit 
Laakdal. Meteen geurt de thee helemaal 
naar saffraan. Ik ben een grote rijstpapfan, 
dus ik ben zeer benieuwd. Een tweede 
glas verse thee werk ik af met wat honing 
van een ambachtelijke imker aan Sas 7 in 
Geel. Allebei de theeën zijn erg smaakvol 
en lekker. Mijn vrouw is het meeste fan van 
de honingthee, ik verkies de saffraanvari-
ant. Ik serveer er nog een koekje bij van 
Omnom, uit Holven, en mijn culinaire ver-
wenavond zit erop. 

CONCLUSIE
(Romantisch) koken met lokale producten, 
dat is geen enkel probleem. Je moet ge-
woon weten waar je moet zoeken (of je laten 
adviseren) en best een winkel zoeken waar 
ze veel lokale producten bundelen. Want 
alle boerderijen en handelaars uit de streek 
gaan langsrijden om één maaltijd te kunnen 
maken, dat kan uiteraard ook niet de bedoe-
ling zijn. 

Tekst: Bert Huysmans

Foto 1: Stijn Brusselaers, bezieler van Super-helt, bij zijn 

granola.
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De compacte warmtepompcentrale
die klaar is voor de toekomst!

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

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

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

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

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

BVBA FLOR HUYSMANS - EEN FAMILIEBEDRIJF GEPASSIONEERD 
DOOR DE WARMTEPOMP
Als u de investering in een warmtepomp overweegt, neem dan zeker eens vrijblijvend 
contact op.  We bekijken graag met u de mogelijkheden voor de integratie van een 
warmtepompsysteem. Met bijna 1500 warmtepompinstallaties in werking beschikt 
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De compacte warmtepompcentrale
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wordt opgeslagen vermijden we ook het risico op het ontstaan van legionella. 
Hierdoor is het overbodig om hoge temperaturen van 60°C te produceren. 
Warmtepompsystemen die gebruik maken van boilers moeten hoge temperaturen 
maken om legionella te vermijden. Dit is een energieverslindend proces omdat of 
het warmtepompsysteem tot haar limiet wordt gedreven, of er gebruik gemaakt 
wordt van elektrische weerstanden.
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Zes jaar geleden werd Lucky Jordan (52) uitge-
roepen tot beste countryzanger van ons land. 
Met dank aan — onder meer — Elvis Presley. 
“Hij zit er inderdaad voor veel tussen”, lacht 
Lucky. “Ik was negen jaar toen ik Presley begon 
te imiteren. De liefde voor zijn muziek heb ik van 
thuis uit meegekregen. Mijn moeder was een 
Elvis-fan en kocht al zijn platen.”

Negen jaar is wel heel jong. Hoe moeilijk 
is het om op die leeftijd gelijkgestemden 
te vinden?
Lucky Jordan: “Moeilijk. (lacht) Ik was een 
buitenbeentje, maar dat ben ik eigenlijk altijd 
geweest. Mijn klasgenootjes luisterden vooral 
naar Michael Jackson en Wham!”

Is er een bepaald Elvis-nummer dat de 
doorslag heeft gegeven?
“‘Little Darling’ uit ‘Moody Blue’, het laatste stu-
dioalbum dat hij heeft opgenomen. Nadat mijn 
moeder de lp had gekocht, nam ik hem stiekem 
mee naar boven om hem te draaien op mijn 
platenspeler. Dat ene liedje heeft er toen voor 
gezorgd dat ik me verder ben gaan verdiepen 
in zijn leven en werk.”

Voor mij zit dus een Elvis-specialist?
“Klopt. Geef mij de titel van een willekeurig album 
en ik kan jou vertellen welke nummers op die lp te 
vinden zijn, en waar. Waarom ik nooit heb deel-
genomen aan een tv-programma als ‘Wedden, 
dat..?’? Die vraag hebben ze mij dikwijls gesteld. 
Het is er gewoon nooit van gekomen.”

GEMISTE KANS
Jouw allereerste stappen als zanger, hoe 
zagen die eruit?

“Op m’n zestiende begon ik wekelijks uit te 
gaan. Dat was midden de jaren tachtig, de 
tijd van de orkesten. Op een avond heb ik 
mijn stoute schoenen aangetrokken en heb ik 
de zanger van zo’n orkest gevraagd of ik een 
liedje mocht zingen. Het mocht. Ik koos voor 
‘Pretend’ van Alvin Stardust. Ik herinner me nog 
goed het gevoel dat gepaard ging met dat eer-
ste applaus. Vier jaar later is de bal pas echt aan 
het rollen gegaan. Tijdens de weekends werk-
te ik in een frituur. De uitbater, ook een zanger, 
vond het een goed idee om in zijn zaak samen 
wat liedjes te zingen. We deden dat op zo’n on-
nozel karaokesysteem, maar het sloeg wel aan. 
Ik ben er blijven optreden.”

Een frituur? Niet meteen een plek waar je 
als beloftevol zanger ontdekt kan worden.
“Dat heb je fout. Op een avond zat er een 
Fransman in de frituur. Het bleek de manager 
te zijn van Paul Belmondo, de zoon van acteur 
Jean-Paul Belmondo. Op dat moment was 
Paul een grote naam in het Formule 1-circuit. Of 
ik geïnteresseerd was in een carrière in Frank-
rijk, vroeg de manager. Bedoeling was dat ik 
eerst zou optreden in alle Franse casino’s en 
ook mijn opwachting zou maken op de Franse 
zender TF1.”

Spannend. En?
“Ik heb niet toegehapt, helaas. De goesting was 
er wel, begrijp me niet verkeerd, maar mijn ex-
vrouw was op dat ogenblik zwanger van mijn 
tweede zoon en zij plaatste mij voor een dilem-
ma: professioneel zanger worden of me verder 
toeleggen op het vaderschap.”

We zijn intussen drie decennia later. Hoe 
vaak heb je je die beslissing al betreurd?

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar nooit 
aan heb teruggedacht. Had ik het toen toch 
moeten doen? Die vraag speelt nog vaak door 
mijn hoofd. Wat als?”

Wat niet is, kan altijd nog komen. Of is die 
boot voorgoed vertrokken?
“Ik moet realistisch zijn: ik ben 52, de kans dat 
iemand me nu nog opmerkt, is klein.”

Tenzij je een tweede kans waagt in de 
Tootsie’s Orchid Lounge in Nashville, Ten-
nessee, waar je — nog zo’n onwaarschijn-
lijk verhaal — ooit al hebt opgetreden.
“Vier keer opgetreden, zal je bedoelen. (lacht) 
Hoe ik het tot daar heb geschopt? Heel een-
voudig: op een dag heb ik mijn rugzak gepakt 
en ben ik naar Nashville vertrokken. Mijn moe-
der wist niet wat ze hoorde. Daar aangekomen 
ben ik gaan aankloppen bij de bekende coun-
trybar Tootsie’s. Ze gaven me toestemming om 
een liedje te zingen, ‘Okie from Muskogee’ van 
Merle Haggard. Ik hoor het de muzikanten nog 
zeggen: ‘Begin maar jongen, wij volgen wel.’”

LINEDANCE
In de jaren tachtig heb je rock ’n roll geruild 
voor country, het genre waarmee je later 
echt naam hebt gemaakt. Stond die switch 
in muziekkringen niet gelijk aan vloeken in 
de kerk?
“Verre van. De liefde voor het countrygenre 
heeft er altijd ingezeten. Het was Elvis én coun-
try, niet één van de twee. Het is wel jammer te 
moeten vaststellen dat het westerngenre nog 
altijd geen voet aan wal heeft gezet in ons land. 
Het komt nauwelijks aan bod op grote radio-
stations.”

LUCKY JORDAN
“HET WAS KIEZEN TUSSEN INTERNATIONALE ROEM OF HET VADERSCHAP”
B ALEN/LOMMEL/O OSTKA MP — Begin augu stu s verscheen ‘My Way’ ,  het  z esde studioalbum van Lucky Jordan ,  al  zal  het  grote publiek 
pa s in het  najaar van nabij  kunnen kenni smaken met de nieuwe langspeler.  Vanaf november herri jst  de Kempen se countr y zanger op de 
binnen- en buitenland se podia .  “ Tachtig optreden s op een jaar,  zoal s  v roeger? Ik heb er vertrouwen in dat het  strak s weer zal  kunnen .”

MUZIEK



Ben je nu niet te streng? Overal in het land 
rijzen linedancegroepen als paddenstoe-
len uit de grond. Die hebben toch allemaal 
het countrygenre als voedingsbodem?
“Het klopt dat country vaak wordt gelinkt aan 
linedance. Daar is op zich niets fout mee, maar 
zelf vind ik dat geen al te beste tendens. Door 
die link raakt de echte oude country, denk maar 
aan artiesten als Johnny Cash en Willie Nelson, 
in de vergeethoek. Dat is een spijtig zaak.”

Dreig je met dat standpunt straks niet in 
ongenade te vallen in een circuit dat zijn 
succes fors ziet toenemen?
“Ach, iedereen kent mijn standpunt. Voor alle 
duidelijkheid: ik heb veel respect voor de men-
sen die urenlang op de dansvloer staan, maar 
niet elk gespeeld nummer moet in functie 
staan van het dansen, vind ik. Meer dan dat 
is het niet.”

CORONA
Na anderhalf jaar lijkt corona stilaan een 
slechte herinnering te worden. Hoe heb jij 
de opeenvolgende lockdowns verteerd?
“Ik heb overwogen om er de brui aan te geven. 
Voor de crisis begon, speelde ik elk jaar zo’n 

tachtig concerten. Plots was dat gedaan. Dat 
kwam hard binnen.”

Nochtans hebben veel artiesten dankzij 
corona nieuwe kanalen ontdekt. Virtueel, 
dat wel, maar toch.
“Optreden via een Facebook Live zag ik eerst 
niet zitten, tot mijn vriendin er mij attent op 
maakte dat het niet anders kon. Ik heb het er 
toen toch op gewaagd en met succes. Sommi-
ge posts haalden 2.000 likes.”

Andere artiesten schreven zich dan weer 
in voor één van de vele zangwedstrijden 
op de televisie: Belgium’s Got Talent of 
The Voice…
“Dat is niks voor mij. Bovendien maak ik me 
elke keer kwaad als ik ernaar kijk. Soms zit er 
echt talent tussen de deelnemers en uitgere-
kend die mensen sturen ze dan naar huis. Ik 
begrijp dat niet. Trouwens, ik ben tevreden met 
hoe het nu is. Ze kennen me in eigen land en bij 
uitbreiding ook in Nederland en Duitsland. Dat 
volstaat voor mij.”

Leuk detail: ze kennen jou allemaal als 
Lucky Jordan en veel minder als Kurt Cat-
toor, jouw echte naam.
“Ik voel me ook meer Lucky dan Kurt. Sta ik op 
een podium, dan bén ik ook echt Lucky Jor-
dan.”

Het is een binnenkopper, maar soit: hoe 
lucky ben jij tot dusver geweest, als mens 
en artiest?
“Very lucky. Er zijn tegenslagen geweest, dat 
wel, maar een dik jaar geleden heb ik opnieuw 
een fantastische vrouw leren kennen en begin 

augustus is mijn zesde album uitgekomen. Ik 
heb geen reden tot klagen.”

Eigen lof stinkt, maar voor één keer mag 
het: waarom moeten we ‘My Way’, jouw 
nieuwe album, in huis halen?
“Omdat het een mooie combinatie is geworden 
van bekende covers en een handvol duetten 
met collega en kameraad Kris Robyan. Veel 
van die nieuwe nummers zullen trouwens ook 
te horen zijn tijdens mijn optredens, die binnen-
kort weer van start gaan. Opnieuw tachtig con-
certen op jaarbasis? Graag! Laat maar komen, 
zou ik zeggen.”

Tekst: Peter Briers
Foto’s: Githa Oosterlee Photography

MUZIEK

MEER INFO:
Tel. +32 (0)496 14 06 84.

“DE BAL GING AAN HET 
ROLLEN TOEN IK LIEDJES 
BEGON TE ZINGEN IN DE 

FRITUUR WAAR IK WERKTE.” 

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
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AANDACHT VOOR 
ECOLOGIE GROEIT
Gert Mertens: “We stellen duidelijk vast dat 
energiezuinigheid voor vele mensen  prioritair 
wordt. Die aandacht voor de planeet én de 
 portemonnee wordt met houtskeletbouw 
 doeltreffend verenigd. Alles begint immers bij 
een goede isolatie en S-peil. Mensen wordt 
een rad voor de ogen gedraaid om volop 
in te zetten op een gunstig E-peil, maar dat 
is  eigenlijk niet de essentie. Eerst moet je 
 zorgen voor een luchtdichte, goed  geïsoleerde 
 bouwschil. Die zal vanaf dag één bepalen hoe 
 energiezuinig je woning is en hoe rendabel 
alle andere  ingrepen,  zoals  warmtepompen, 
 zonnepanelen,  ventilatie,… zullen zijn. Het 
gaat niet om  puntjes  scoren, maar om  échte 
 duurzaamheid. Die bereik je met houtskelet-
bouw vrij makkelijk. Een even goed geïsoleerde 
houtskeletbouw kost  immers niet meer dan zijn 
traditionele  alternatief. Je wint zelfs aan opper-
vlakte, onder meer  doordat je tussen de balken 
kan isoleren. Ook het hele  proces, de keten, is 
trouwens  gericht op  duurzaamheid.” 

SNELHEID ALS TROEF,
 

NIET ALS DOEL 
Gert Mertens: “Een ander voordeel is de 
snelheid van werken. In principe kunnen we 
binnen 3 à 4 maanden een huis  instapklaar 
bouwen. We kiezen er echter bewust voor 
om dit niet te doen. Bouwen is een steeds 
 complexer proces; overhaasten is nooit een 
goed idee. Die snelheid is dus een  sterke 
troef, maar mag nooit een doel op zich 
 worden. We mikken bij Ecohuis eerder op 
5 à 6 maanden. Je wint sowieso veel tijd 
doordat het ook een droog bouwsysteem is. 
 Ontvochtigen is niet nodig en je kan meteen 
schilderen. Je huis krijgt dus al heel snel zijn 
uiteindelijke  beleving.” 

ALLES MAG, NIETS MOET 
Gert Mertens: “Wie met houtskelet bouwt, 
mag zijn creativiteit de vrije loop laten.  Iedere 
wens valt te vervullen, zowel qua ontwerp, als 
qua techniek. Wij bouwen alles op maat, tot 
het kleinste interieurdetail. Die  haalbaarheid 
valt of staat natuurlijk met de deskundigheid 

van de architect én aannemers. Een eigen 
architect aanbrengen, is zeker mogelijk maar 
we merken dat we doorgaans tijd én geld 
besparen door één van onze  vertrouwde, 
onafhankelijke architecten aan te bieden. 
We geven potentiële klanten ook altijd vrij-
blijvend deskundig advies. Zelfs al komen 
ze  uiteindelijk niet bij ons terecht; het is een 
visie gericht op lange termijn. We geloven in 
een duurzame, ethische aanpak. Ook wie 
nog geen bouwgrond heeft, kan dus best al 
eens komen praten. Onze accurate offertes 
vertellen je immers hoeveel budget je aan je 
bouwgrond kan besteden.”

Oud Strijderslaan 207
2200 Herentals
Tel. +32 (0)14 47 03 03
info@ecohuis.be
www.ecohuis.be
     Ecohuis Houtskeletbouw
     ecohuishoutskeletbouw

ECOHUIS
HET ANTWOORD OP DE GROEIENDE BOUWNORMEN ÉN -EISEN? HOUTSKELET!
D e normen voor bouwprojecten worden met de dag veelei sender.  Tegeli jk schieten ook de ver wachtingen van bouwheren en -  v rouwen , 
terecht,  de hoogte in .  D e traditionele bouw methodes barsten hierdoor sti laan uit  hun voegen .  Het antwoord? Houtskeletbouw. Al s 
bouw vorm raakt houtskelet  steed s dieper ingeburgerd en dat heeft  zo z’n redenen .  “ Zowel qua techniek,  al s  qua vormgeving en 
 snelheid zi jn de troeven onmi skenbaar”,  aldu s G ert  Merten s,  zaakvoerder bi j  Ecohui s. 

PUBLIREPORTAGE



RUIME KEUZE IN NACHTKLEDIJ EN BEDLINNEN VOOR HET HELE GEZIN

NACHTKLEDING

ONDERGOED

BADLINNEN

BEDLINNEN

TAFELLINNEN

GORDIJNEN

ZONWERING

ONTDEK DE NIEUWE 
WINTERCOLLECTIE

Wechelsebaan 11 - 2275 Lille
Tel. +32 14 88 16 56
info@derkinderenbvba.be - elly@derkinderenbvba.be
www.derkinderenbvba.be
Bezoek ook onze WEBSHOP     www.derkinderenwebshop.be 

OPEN:
doorlopend maandag - vrijdag van 9 tot 18 uur
zaterdag van 9 tot 17 uur - zondag gesloten
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Zoals de EHS PHEV is de Marvel R ook een 
vijfpersoonscrossover. Het is de tweede MG 
die uitgespeeld wordt in het SUV C-markt-
segment en als batterijauto de lat nog een 
stuk hoger legt dan de deeltijds elektrische 
EHS. Zie de ferme prestaties, bijdetijdse 
elektroaandrijving, het te smaken design, de 
foutloze afwerking.
Wij reden de Marvel R enkele weken voor-
aleer die bij de Europese dealers stond. In 
zijn strafst gepeperde uitvoering: met vier-
wielaandrijving en drie e-motoren. Twee 
op de achteras, één vooraan. Goed voor 
een systeemvermogen van 288 pk en 665 
Newtonmeter werklust. Een top van 200 
km/u en accelereren van 0 tot 100 km/u in 
minder dan 5 seconden benadrukken het 
prestatieniveau. Deze MG wacht een leger 
aan stevige concurrenten, maar de correct 
op zijn taak berekende Marvel ziet ongetwij-
feld zijn meest te duchten opponent in de al 
even meeslepende (Hyundai) Ioniq 5.

MG ISMART & MG PILOT
Via het centraal zwevende (19,4”) aanraak-
scherm wordt o.m. het MG iSMART info-
tainment bediend. Ook spraaktechnologie 
maakt intuïtieve en zelfs handsfree controle 

mogelijk en Over-the-air firmware zorgt dan 
weer dat de boordsoftware up-to-date blijft. 
Dankzij iSMART kunnen ook met smartp-
hone onlinefuncties en connectiviteittoe-
passingen beheerd worden. Zoals: Zoek 
mijn voertuig, Statuscontrole, Voertuiginfo 
mbt onderhoud, Routeplanning, Kalender 
synchronisatie, oplaadbeheer en MG Tou-
chpoint. Met MG Pilot beschikt de Marvel 
ook over geavanceerde ADAS rijhulp (Ad-
vanced Driver Assistance Systems). Van 
waarschuwing voor aanrijdingsgevaar tot 
‘zelfdenkende’ en corrigerende veiligheids-
technologie die onder kritische omstandig-
heden tractie en stabiliteit waarborgen.

ACCU-SCHEIKUNDE EN 
TRANSMISSIEWIJSHEID
MG monteert een lithium-ion energieopslag 
van 70 kWh (65 kWh bruikbaar). Hetgeen 
voorziet in een theoretische (WLTP) actiera-
dius die naar gelang weers- en rijomstandig-
heden schommelt van 235 km (winter/stad) 
tot 490 km (zomer/stad). Wij noteerden een 
gemiddeld verbruik van 202 Wh/km of 20,2 
kWh/100 km wat ons in die zomerse dagen 
— ondanks de zware voet en geen stads-
verkeer — toch 322 km aan rijbereik ople-
verde. Minder Nikkel in de chemie-samen-
stelling van de batterij moet, volgens MG, 
de kans op brandgevaar milderen. Al is het 
niet enkel die afwijkende chemie-composi-
tie waarmee de Marvel zich van de meeste 
elektro-concurrenten onderscheidt. In te-
genstelling tot de meeste EV’s krijgt hij een 
tweetraps versnellingsbak gemonteerd. Re-
sultaat: minder toeren bij hogere snelheden 
en dus een lager stroomverbruik. Anderzijds 
is een kortere overbrenging doeltreffender 
bij het accelereren. MG is inderdaad niet de 
enige die dergelijke transmissie in een e-au-

to monteert. Zie de Porsche Taycan en Audi 
e-Tron GT.

WAT WE ZEKER 
ONTHOUDEN
Men voelt niet of nauwelijks dat deze transmis-
sie voor een ‘vitesse’ hoger of lager kiest. In 
de tri-motor uitvoering heeft men voortdurend 
overschot aan power. Inhalen, hernemen en 
accelereren verloopt met een werkwilligheid 
die, onze euforische acceleratieherinneringen 
aan het stuur van sportwagens met kolossale 
verbrandingsmotoren doen relativeren. Inko-
mende powerstormen hoeven daarom niet 
bruusk te verlopen. Die krachtontplooiing laat 
zich ook subtiel op de straatstenen zetten. En, 
zelfs bij plots inkomende werklust van meer 
dan 600 Newtonmeter, waakt de onderstele-
lektronica. Dan wordt de Marvel veilig op zijn 
rijstrook gehouden. Intelligente tractiecontrole 
grijpt ook in mocht de bestuurder het enthousi-
asme even niet onder controle hebben. De drie 
elektronisch gesuperviseerde e-motoren zullen 
met evenwichtige verspreiding van het aandrijf-
vermogen en onder het wakende oog van ‘Tor-
que Vectoring’ de bestuurder behoeden voor 
uitzichtloze situaties.

Wat we vooral onthouden? De strafste Marvel, 
als ruime en comfortabele vijfpersoons cross-
over toont zich erg prestatierijk. Topsnelheid en 
acceleratie bewijzen dat. Hij is plezierig om in 
te rijden bovendien. Te enthousiast op het gas 
— sorry, stroompedaal — trappende lieden, 
maken meteen kennis met de strenge maar 
rechtvaardige ADAS-wetten. Ook interessant: 
Het hoge prestatieniveau indachtig, mag zelfs 
deze strafste Marvel geen ‘stroomslurper’ ge-
noemd worden. Zoals we in de aanhef stelden: 
deze auto toont dat Shanghai de lat hoger legt, 
dat China’s grootste autofabrikant SAIC met de 
iconische merknaam MG zich ernstige kansen 
toe eigende om in elektriserend Europa succes 
te boeken. 

Tekst: Ferre Beyens

Foto 1: Elektrisch en goed voor een top van 200 km/u en 

acceleraties van 0 tot 100 km/u in minder dan 5 secon-

den. 

Foto 2: Via het centraal gemonteerde, royale aanraak-

scherm wordt o.m. het MG iSMART infotainment bediend.

MG MARVEL R
HOE SHANGHAI DE LAT ALSMAAR HOGER LEGT
Met de iconi sche merknaam MG lonkt de groot ste Chinese autofabrikant S AIC (Shanghai Automotive Indu str y C orporation) naar 
Europa .  Eerst  met de elektri sche Z S-EV.  Enkele weken nadien met de EHS-stekkerhybride en nu met de full-electric  Mar vel  R .  Met 
die Mar vel  wordt aangetoond dat in Shanghai snelle  vooruitgang wordt geboekt.  Niet  enkel  op elektrotechni sch vlak,  ook qua design , 
interieurarchitectuur en afwerkingskwaliteit .  O m van het  hoge prestatieniveau nog te  zw ijgen .

“MET EIGENZINNIGE 
CHEMIE EN 

TWEETRAPSOVERBRENGING 
VERSCHILT HIJ VAN 

ZIJN MEESTE ELEKTRO-
CONCURRENTEN.”

REMMEN LOS

2

1



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

OOK OP MAAT 
GEMAAKTE BEDLINNEN BIJ ONS 
VERKRIJGBAAR! (VOOR TOPPERS, 
MATRASSEN MET SPLIT, ETC.) 

ONTDEK ONS 
HERFST-EN WINTERASSORTIMENT 
FLANEL HOESLAKENS EN DEKBEDOVERTREKKEN, 
SYNTHETISCHE EN DONZEN DEKBEDDEN, 
KERSENPITKUSSENTJES... EN NOG ZOVEEL MEER!

Foto niet contractueel. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.mgmotor.be. MG Motor behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande bekendmaking, veranderingen aan te brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. WLTP: Contacteer uw Brandstore voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

1,8 L / 100 km. 43 G / KM CO2 (WLTP)

Eindelijk een betaalbare 
Plug-in Hybrid

OMG!

Meer 
zien?  →

Foto niet contractueel. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.mgmotor.be. MG Motor behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande bekendmaking, veranderingen aan te brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. WLTP: Contacteer uw Brandstore voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

1,8 L / 100 km. 43 G / KM CO2 (WLTP)

Eindelijk een betaalbare 
Plug-in Hybrid

OMG!

Meer 
zien?  →

Antwerpsesteenweg 89, 2350 Vosselaar
014 61 26 10 - www.huybs.be
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Tot 15 jaar geleden had Gerry Walters een win-
kel in Arendonk, gespecialiseerd in darts en 
trofeeën. Toen de zaak naar Dessel verhuisde, 
werd het assortiment al vrij snel uitgebreid. “Het 
is een beetje uit de hand gelopen, zo kan je het 
wel noemen”, glimlacht hij. “We hebben regel-
matig de winkel verder uitgebreid door stukken 
van de achterliggende hal mee te integreren. 
Intussen is de zaak zo’n 600 vierkante meter 
groot. Iets wat mensen niet verwachten als ze 
hier binnenstappen.”

HONDERDEN PUZZELS 
EN DIAMOND PAINTINGS
We laten ons even rondleiden door Cindy, de 
dochter van Gerry, die samen met haar vader en 
partner Tonny de zaak leidt. Als eerste komen 
we bij de puzzels terecht. Daarvan heeft De Sur-
prise Shop er meerdere honderden in voorraad. 

Meerdere gangpaden vol. “Voor corona ver-
kochten we er ongeveer 30 per jaar, vooral voor 
kinderen, tijdens de lockdowns lag dat aantal 
rond de 80 per week. Veel mensen hebben het 
plezier van puzzelen opnieuw ontdekt.” 
Een afdeling verderop komen we bij de ‘Dia-
mond Paintings’ terecht. Daarbij maak je een 
schilderij met kleine steentjes, op basis van 
kleurencodes. Het heeft iets van color by num-
bers (wat De Surprise Shop ook in voorraad 
heeft), maar je werkt nog een stuk preciezer. 
“Heerlijk om te doen”, stelt Cindy. “Het is alvast 
één van mijn favoriete bezigheden. Intussen 
hebben we zo’n 30.000 Diamond Paintings in 
voorraad, gaande van kleine sleutelhangers 
tot gigantische schilderijen.” Ook Pixelhobby is 
een aanrader voor wie oog voor detail heeft. Of 
begin met het bouwen van mini-huisjes die je 
helemaal zelf in elkaar steekt. We komen het 
onderweg allemaal tegen. Net als heel wat de-

coratieve items, Decopatch, borduurwerk, klei-
versierraden, kleurboeken, knutselkoffers,… 

MINI BUILDING BLOCKS
“Pas nieuw in ons aanbod zijn de mini building 
blocks”, toont Cindy ons. “Kleine bouwsteentje, 
het lijkt wel een miniatuurversie van Lego, waar-
mee je allerlei figuren kan maken.” Ze toont ons 
enkele bekende tekenfilmfiguurtjes, helemaal 
vervaardigd uit die mini building blocks. Ook nog 
behoorlijk nieuw in het aanbod: miniatuurbouw-
pakketten van hout of metaal die je volledig zon-
der lijm in elkaar zet. Je kan er allerlei voertuigen, 
constructies of gebouwen mee maken. 
Verderop komen we op de carnavalsafdeling 
terecht. Een overweldigend aanbod aan mas-
kers, verkleedkledij en allerlei accessoires komt 
ons tegemoet. “Voor wie carnaval wil vieren, 
themafeestjes heeft, voor wie sjaaltjes en hoed-
jes zoekt om naar het Schlagerfestival te gaan 
of voor wie zich op chirokamp wil verkleden in 
een specifiek thema. Elke gelegenheid is goed 
om je leuk te verkleden.”

DARTEN ALS 
EEN PROFESSIONAL
Darts blijft een belangrijk onderdeel van de win-
kel. “Ik ben al 36 jaar met de sport bezig”, stelt 
Gerry, die ook voorzitter is van de BDC (Bel-
gium Darts Corporation). “Het begon in 1985 
met een kastje met wat dartspullen erin in ons 
café, maar al snel groeide dat verder door. Zo 

DE SURPRISE SHOP

DE WINKEL VOL VERRASSINGEN
D essel  — D e Surpri se Shop i s  een familiezaak die haar naam niet  gestolen heeft .  Je  valt  hier van de ene verra ssing in de andere.  Zo-
wat alles  wat met darts,  hobby’s ,  cadeautjes,  themafeestjes,  decoratie en verkleden te maken heeft ,  kan je  hier vinden .  Van buitenaf 
l i jkt  het  een v ri j  kleine winkel ,  maar dan stap je  binnen en bli j f  je  maar nieuwe afdelingen ontdekken .  Wie hier zi jn zin niet  v indt, 
gaat het  nergen s vinden .

PUBLIREPORTAGE



sponsorden wij ooit met onze zaak 22 profs en 
semi-profs. Zij droegen onze reclame en speel-
den met ons materiaal.” Onder wie voormalige 
wereldkampioenen Raymond van Barneveld en 
Jelle Klaasen. Ook Eric Clarys, bij de dartsfans 
bekend als co-commentator op VTM, lag in zijn 
dagen als speler bij Gerry onder contract. Intus-
sen worden de toppers niet meer voorzien van 
materialen, maar organiseert en faciliteert Gerry 
wel nog heel wat grote toernooien, waaronder 
de Dutch Open, één van de grootste wedstrij-
den ter wereld.
Sinds de kerstperiode vorig jaar, toen VTM op 
regelmatige basis darts begon uit te zenden, 
liep het in de winkel storm voor dartborden, 
pijltjes en accessoires. “Tot op de dag van van-
daag blijft het heel goed lopen. Wij staan erom 
bekend dat we het grootste aanbod in heel Bel-
gië hebben.” Inclusief pijltjes en ‘flights’ van zo-
wat alle huidige wereldtoppers, in alle denkbare 
kleuren en vormen. “Mensen komen vaak naar 
hier omdat ze nog niks hebben en advies willen. 
Ze kunnen hier hun pijltjes ook uittesten. Elke 
Belg heeft intussen wel zijn dartbord hangen, 
zo lijkt het alleszins. Dus nu komen de mensen 
voornamelijk voor pijltjes en accessoires zoals 
een band voor rond het bord, een mat voor op 
de grond, verlichting of kleding. En de opkomst 
van de man- en womancaves heeft vast ook 
bijgedragen aan het succes.”

WEBSHOP
Kort samengevat: De Surprise Shop is er voor 
iedereen die een leuke nieuwe hobby zoekt of 
die nog intensiever met zijn huidige hobby aan de 
slag wil gaan, al zullen de Sint en de Kerstman 
hier zeker ook probleemloos hun gading vinden. 
Kijk gerust al eens op de webshop, waar je al een 
greep uit het assortiment terugvindt of kom eens 
langs in de winkel zelf om je te laten overdonde-
ren door het immense aanbod van de zaak. 

De Surprise Shop
Meistraat 62, Dessel (Witgoor)
Tel. +32 (0)14 67 02 80
www.desurpriseshop.com
Webshop: www.desurpriseshop.be 

De Supriseshop
de.supriseshop
desurpriseshop

Open: Ma tot vr: 9 tot 18 uur
Za: 9 tot 17 uur
zo gesloten

PUBLIREPORTAGE

“DE ZAAK IS ZO’N 600 
VIERKANTE METER GROOT, 

IETS WAT JE NIET VERWACHT 
ALS JE HIER BINNENSTAPT.”
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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: de Ten Miles (slot).

Flashback naar vijf maanden geleden. Omdat 
Start-to-Run me niet verder heeft gebracht 
dan acht kilometer en een klets, heb ik nood-
gedwongen een versnelling hoger geschakeld. 
Aangepaste schoenen van Runners’ Lab en 
een eerste reeks trainingen van coach Bjorn 
Stilten hebben al schot in de zaak gebracht, 
maar er is nog een lange weg te gaan. Eentje 
van 16 kilometer, op de kop.
Als het lopen langs velden en wegen al iets 
heeft aangetoond, dan wel dat een hartslag in 
balans net zo belangrijk is als de uithouding, 
lenigheid en conditie. Dat ritme van mij swingt 
meermaals de pan uit. 200 slagen per minuut 
zijn geen uitzondering. “Hoog tijd voor een 
smartwatch”, zegt iemand die weet waarover hij 
spreekt. Een smartwatch? Nooit van gehoord. 
Dan weet je pas hoe laat het is.
Een zoektocht op het internet leert dat de Gar-
min Forerunner 745 precies is wat ik zoek: een 
vernuftig ding dat niet alleen mijn hartslag re-
gistreert, maar ook zegt hoe ver en snel ik heb 
gelopen, hoeveel calorieën ik heb verbruikt en 
— je houdt het niet voor mogelijk — hoeveel 
rusttijd mij na elke loopsessie wordt gegund. 
Als het display na mijn eerste training ‘13’ aan-
geeft, is de luiaard in mij gelukkig. Ik moet pas 
over een kleine twee weken weer de baan op. 
Denk ik. Tot een kenner er mij attent op maakt 
dat het om uren gaat, niet om dagen. Morgen 
hang ik er dus opnieuw aan.
Hoewel ik zero affiniteit heb met apparatuur 
waarvan de naam begint met ‘smart’, is de 
Forerunner een echte aanwinst. Straffer: het is 

niet de goesting om te lopen die mij naar buiten 
lokt, wel de veelzijdigheid van het horloge. Het 
maakt van heel dat sportgedoe een wedstrijd 
tegen mezelf. Kan ik nóg sneller? Nóg verder? 
Lopen is verslavend, wordt gezegd. Vroeger 
moest ik daar eens hard om lachen, maar van-
daag kan ik niet anders dan toegeven dat maar 
weinig kan tippen aan het opwindende effect 
van de zogeheten loopdrug. Het moet niet altijd 
cannabis zijn.

TWEE ZAKKEN CEMENT
Is het lopen keihard werken, dan zijn de trainin-
gen op maandagavond dat des te meer. Vier 
weken lang wordt door Stilten gesleuteld aan 
het verstevigen van mijn core en van de enkel- 
en kniegewrichten. Niet met oefeningen die 
het kleinste kind kan, maar wel die de fysieke 
grenzen van mijn lijf onder druk zetten. Als het 
lichaam voor bijna zestig procent uit water (lees: 
zweet) bestaat, ben ik daar tijdens de eerste 
training al minstens de helft van kwijt.
De back squat — ook mijn Engels gaat erop voor-
uit — blijkt al snel een succes. Tijdens de laatste 
work-out tors ik 40 kilogram op mijn schouders. 
Bij de deadlift klok ik af op net geen 50 kilo, het 

equivalent van twee zakken cement. Of — voor 
de vrouwen — tien dozen Dash voor de kookwas.
Ook mijn evenwicht boekt winst. Balanceren op 
een Bosu ball en gelijktijdig een voorwerp van 
vijf kilogram opvangen: het gaat van belabberd 
tijdens de eerste week naar bijna foutloos in de 
slotsessie. Dat geldt ook voor de Pavlov-oefe-
ning en de rotatie-opdrachten. “Deze oefenin-
gen leren hoe je jouw krachten moet doseren, 
met het oog op de twee lange tunnels tijdens 
de Ten Miles”, legt Bjorn uit. “Hoe meer je traint, 
hoe makkelijker het straks zal worden.”
Eén discipline wil maar niet lukken: het planken, 
enorm populair onder Amerikaanse celebrities. 
Voorwaarts of op de linker- en rechterzijde: ik bak 
er niets van. Voorwaarts houd ik het 53 seconden 
uit, zijwaarts amper 38 seconden. Zelfs gewezen 
supermodel Claudia Schiffer — intussen al een 
aardig stuk in de vijftig — doet beter, beweert ze 
die week op haar Instagrampagina. “Anderhalve 
tot twee minuten. Joehoe.” De pretentie!

BOBBEJAANLAND
Begin oktober volgt de ultieme test: een deel-
name aan de Bobbejaanland Trail, 12 kilometer 
door park en naburig groen. Net dat weekend 
valt de regen met bakken uit de lucht, al heeft 
die zondvloed nauwelijks een effect op de sfeer 
aan de startstreep. Als de deelnemer naast 
mij — overduidelijk een professional — plots 
vreemde bewegingen maakt, denk ik dat het 
opwarmoefeningen zijn en besluit ik hem te 
imiteren. Alles voor het imago. Hij krijgt het in 
de gaten en lacht groen. “Ik heb buikkrampen”, 
fluistert hij. “Gisteren slecht gegeten.” Waarop 
ik de oefening wijselijk staak.
De trail draait uit op een uitputtingsslag. Door 
de zware regenval moeten we constant uit-
wijken voor plassen en modderkuilen. Het is 

ONZE REPORTER LOOPT ZICH DE BENEN VANONDER HET LIJF
Met tiendui z enden deelnemers i s  de Antwerpse Ten Miles met voorsprong de meest  populaire stratenloop van on s land .  Een verkla-
ring voor dat succes i s  de onwaarschijnli jke roes die volgen s kenners gepaard gaat met het  f ini shen .  O n z e reporter — niet  bepaald 
de nieuwe Usain Bolt  — trainde zich maandenlang de pleuri s  en ging v ri jw il l ig  in de startblokken .  Haalt  ie  het  of  haalt  ie  het  niet?

“TELKENS IK EEN OMROEPER 
PASSEER, WIJS IK HEM OP 

DE TEKST OP MIJN SHIRT EN 
GALMT ENKELE SECONDEN 

LATER MIJN NAAM DOOR 
DE BOXEN.”

ONDER DE LOEP

1

Lees verder op pagina 58



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.”

““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

MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK VOOR UW WINTERWISSEL

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

U kan bij ons terecht voor:
 Graszoden

 Herbafix
 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

BIJ ONS KUNT U 
STEEDS TERECHT VOOR 
HET BESTE GAZON-ADVIES

MOS?
Beter voorkomen

dan genezen!

20180228_GraszodenDirkMaris_100x150_VS01.indd   1 7/02/18   13:46
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ONDER DE LOEP

nefast voor mijn prestatietijd én het eindklasse-
ment. Ik strand op de 111de plaats, na 1 uur 
22 minuten. Positief is wel dat de begeleiding 
van Stilten me duidelijk sterker heeft gemaakt: 
ondanks het grillige parcours is er van spierpijn 
of vermoeidheid geen spoor.
Bij aankomst is mijn loopshirt een halve ki-
logram zwaarder van het zweet. Dat ik niet 
heb geïnvesteerd in een gepaste sportuitrus-
ting is een blunder die ik me in de aanloop 
naar de Ten Miles niet kan permitteren. Het 
is T-shirtskempen.be, leverancier van be-
drukt textiel, dat mij ter hulp snelt. “Een ka-
toenen shirt houdt het zweet vast, waardoor 
je sneller afkoelt”, zegt zaakvoerder Jimmy 
Van Gael. “Polyester trekt geen zweet aan 
en onttrekt dus ook geen warmte aan het 
lichaam. Het kleeft minder snel aan de huid 
en loopt comfortabeler.” De keuze is snel ge-
maakt: het wordt een sneldrogend shirt van 

polyester, met daarop — in koeien van letters 
— ‘Peter Briers goes Ten Miles’. Als ik dan 
toch ga lopen, mag iedereen het weten.

OPWINDING
Op de dag van de Ten Miles staan alle sterren 
goed: ik heb goed geslapen en de ontbijtmix 
van vezels en koolhydraten smaakt beter dan 
verwacht. En nog meer goed nieuws, want mijn 
urine oogt opvallend helder. Dat is geen gezeik, 
volgens organisator Golazo is de kleur van het 
ochtendplasje écht relevant en bevestigt de hel-
derheid ervan dat ik klaar ben voor de challenge. 
Na het startschot op Linkeroever is er geen houden 
meer aan. Ik loop alsof mijn leven ervan afhangt. 
Als na een kwartier de Kennedytunnel opdoemt - 
de eerste kuitenbijter - steek ik nog een tandje bij. 
We passeren de Bolivardtunnel en de Meir, waar 
duizenden supporters samentroepen. Telkens ik 

een omroeper passeer, wijs ik hem op de tekst 
op mijn shirt en galmt enkele seconden later mijn 
naam door de boxen. Ik waan me een ster en wuif 
naar de omstaanders, die geen moeite doen om te 
verbergen dat ze mij van haar noch pluim kennen. 
Bekend worden heeft nu eenmaal tijd nodig.
Ik loop als een speer, zelfs met de gevreesde 
Waaslandtunnel in zicht. Als de deelnemers 
elkaar daar luidkeels beginnen aan te moedi-
gen, ben ik fameus ontroerd en voel ik plots 
een grote dankbaarheid tegenover alles en ie-
dereen die mee gezorgd heeft voor de ultieme 
loopomstandigheden van vandaag: mijn spon-
sors, mijn coach en de heldere conditie van 
mijn ochtendurine.
Finishen doe ik na een niet onaardige 1 uur 41 
minuten, niet veel later dan Wout van Aert. De 
kenners hebben niet gelogen: de roes aan de 
eindstreep is on-waar-schijn-lijk! Iedereen krijgt 
dezelfde ijzeren medaille, maar die van mij voelt 
aan als puur goud. Ik draag ze met trots, meer 
dan een week lang, tot mijn entourage vindt 
dat het welletjes is geweest en het kinderachtig 
dreigt te worden. Zo zie je maar: alle roem, hoe 
zuurverdiend ook, is vergankelijk.

Tekst: Peter Briers
Foto’s: Lisse Luyten en Gino Van Hooghten

Foto 1: Op weg naar de finish van de Antwerpse Ten Miles.

Foto 2: Slalommend tussen de modderkuilen tijdens de 

Bobbejaanland Trail.

MEER INFO:
www.t-shirtskempen.be
www.bjornstilten.com

2

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



krijnen.beMaatwerk zoals het hoort.

Breng een bezoekje aan onze toonzaal: 
Hoogstraatsebaan 84, 2390 Malle.
We zijn geopend van maandag tot 

vrijdag van 9-12 u en 13-18 u en 
zaterdag van 10-12 u en 13-17 u.

Of maak een afspraak op 03 312 45 62 voor 
een uitgebreid interieur of renovatieadvies.

Bezoek 
onze nieuwe

website:
krijnen.be

OPENDEURDAGEN 
11-14 & 20-21 NOV 2021

VAN 10 U TOT 17 U
Doorlopend ATAG kookdemo’s

Krijnen-ADV-Onderox-215x318-1021.indd   1Krijnen-ADV-Onderox-215x318-1021.indd   1 15/10/2021   11:3815/10/2021   11:38
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Voor iedereen bij wie de les wiskunde ver weg 
zit: priemgetallen zijn alleen deelbaar door zich-
zelf en door één. Ze zijn de bouwstenen van de 
gehele getallen. Wie een groot getal, bijvoor-
beeld 120, ontleedt in factoren, bijvoorbeeld 2 x 
2 x 2 x 3 x 5, hakt dat getal eigenlijk in priemge-
tallen, die niet kleiner gemaakt kunnen worden. 
Priemgetallen worden al duizenden jaren bestu-
deerd. Eratosthenes was een Griekse geleerde 
die tweehonderd jaar voor het begin van onze 
tijdrekening een nauwkeurige schatting van de 
omtrek van de aarde maakte. Hij ontwikkelde 
een eenvoudige methode om kleine priemgetal-
len te vinden, de zeef van Eratosthenes. Daarbij 
schrap je alle veelvouden van een gekozen getal. 
Zo blijft een reeks over die begint met 2, 3, 5, 7, 
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59… 

Tegelijk hangen er nog mysteries rond priemge-
tallen. Zo lijken ze volledig willekeurig tussen de 
andere getallen verspreid. Er is dan ook geen for-
mule bekend waarbij je aan de ene kant de reeks 
1, 2, 3, 4, 5… ingeeft en aan de andere kant de 
priemgetallen krijgt. Het belangrijkste onopgelos-
te probleem in de wiskunde, de Riemann-hypo-
these, zou hier een oplossing kunnen bieden. Wie 
de meer dan 150 jaar oude hypothese bewijst, 
ontvangt van het Amerikaanse Clay Mathematics 
Institute het mooie bedrag van 1 miljoen dollar.

BIERKAARTJES 
De toen 87-jarige Johannes Pelssers uit Maas-
mechelen vond enkele jaren geleden toch een 
zekere logica in de kleinere priemgetallen. “Mijn 

vader was een eenvoudige arbeider die van 
wiskunde hield”, vertelt zijn zoon Jan, een voor-
malig schooldirecteur. “Toen hij als weduwnaar 
in een woonzorgcentrum verbleef, had hij wei-
nig om handen. Door te puzzelen met bierkaart-
jes heeft hij ontdekt dat er in de eerste honderd 
priemgetallen toch een soort systeem zit.” 
Die verbanden vormen de basis voor een spel dat 
Johannes ontwikkelde. Jan geeft eerlijk toe dat hij 
niet onmiddellijk wildenthousiast was over het idee 
van zijn vader. “Ik had weinig oog voor zijn redene-
ring. Toen we het een paar keer gespeeld hadden, 
bleek het toch interessant. Ik begreep het.” 
Na het overlijden van zijn vader besluit Jan 
het spel verder te ontwikkelen. Het evolueert 
van bierkaartjes over een blokjesversie zoals 
Scrabble tot speelkaarten, met de dertien ver-

ONZE MAN OEFENT VOOR HET BK PRIMES
T UR NHOU T — Met P rimes z ette Jan Pel ssers een erg ingenieu s spelletje  met priemgetallen ,  de leli jke eendjes van de wi skunde,  in de markt. 
Eind oktober vindt het  eerste Belgi sch kampioen schap plaats in Turnhout.  En du s leerden wij  het  spel  zoal s  dat hoort:  al  spelender wijs . 
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schillende priemgetallen tussen 10 en 60 en 
twee jokers, in vier verschillende kleuren. Drie 
jaar geleden stelde Jan Primes officieel voor in 
het Nationaal Museum voor de Speelkaart in 
Turnhout. Peter is Jean Paul Van Bendegem, 
wiskundige, filosoof en professor emeritus aan 
de Vrije Universiteit Brussel. “Hij nodigde me 
uit om een spelletje te komen spelen. Ik ben 
dan met vier laatstejaars uit de humaniora naar 
Brussel gegaan. Hij was enthousiast dat ie-
mand logica had gevonden in de lelijke eendjes 
van de wiskunde.” 

VAN TRIBAL TOT PRIME 
In de aanloop naar het eerste Belgisch kampioen-
schap Primes, op zaterdag 23 en zondag 24 okto-
ber in het Speelkaartenmuseum, organiseert Jan 
Pelssers oefensessies voor wie het kaartspel on-
der de knie wil krijgen. Daar schuiven wij graag bij 
aan. “Het is de bedoeling om met je zeven hand-
kaarten een zo sterk mogelijke reeks te maken”, 
legt Jan uit. “Een reeks bestaat uit minstens drie 
kaarten, een tribal, en maximum zeven, een prime. 
Het verschil tussen de priemgetallen in de reeks 
moet een tafel van vermenigvuldiging zijn.” 
Even oefenen: 11 - 17 - 29 is een reeks, want het 
verschil tussen 11 en 17 is 6 of 1x6 en het verschil 
tussen 17 en 29 is 12 of 2x6. Een andere reeks is 
37 - 37 - 37 - 37, een zogenaamde kwat met een 
verschil van telkens nul. En een nog betere want 
langere reeks is 19 - 23 - 31 - 43 - 59, met een 
verschil van 1x4, 2x4, 3x4 en 4x4. Dit noemen we 
een kwint. Er bestaan vijf soorten reeksen: tribal 
met drie priemgetallen, kwat met vier, kwint met 
vijf, pump met zes en prime met zeven. 
Twee extra reeksen zijn de limbo, een tribal met de 
hoogste kaart die twee keer herhaald wordt, en de 
mambe, een kwat met de hoogste kaart die drie keer 

herhaald wordt. Wie een rij in één kleur heeft, scoort 
de plus-variant. Bij een gelijkspel geven de kleuren 
de doorslag. Groen is het meeste waard, dan blauw, 
dan rood en tenslotte zwart. Grappig detail: hun ver-
houdingen zijn aangeduid op de speelkaarten met 
breipriemen, ook een soort van primes. 

EEN GROENE LIMBO 
De limbo en mambe lijken op respectievelijk de 
kleine en grote straat uit het pokeren. “Primes is 
als pokeren maar met een kleinere geluksfactor”, 
legt Jan uit. “Je hebt meer invloed op het spel 
doordat je zelf keuzes maakt. Een spel bestaat 
uit drie rondes en in elke ronde kun je een open 
of een gedekte kaart trekken. Daarna speel je je 
minst gunstige kaart weg. Zo bepaal je ook zelf 
voor welke reeks je gaat, afhankelijk van wat je in 
je hand hebt en wat er al gespeeld is.” 
Genoeg theorie, over naar de praktijk. Het eer-
ste spelletje doen we met open handen, zodat 
iedereen elkaars kaarten kan zien. We leggen 
er ook een schema bij met alle 73 mogelijke 
combinaties. Geen overbodige luxe, in het eer-
ste spel is het echt zoeken naar wat je kan ma-
ken met wat je toebedeeld krijgt. Ik heb geluk 
en versla mijn tegenstanders met een volledig 
groene limbo. Wie wint, ontvangt het verschil in 
punten met de tegenstanders. Wanneer je door 
hebt dat het voor een volgend spel zal zijn, is 
het dus zaak om je verlies te beperken. Iets wat 
ik nadien vaker moet doen dan me lief is… 

PRIMES COINS 
Na enkele spelletjes beginnen de regels, ook rond 
de jokers en het tonen van combinaties, steeds 

duidelijker te worden, net zoals de reeksen. Pri-
mes is geen spelletje dat je op een minuutje tijd 
uitgelegd hebt om het daarna direct te spelen. 
Wie zich even verdiept in de spelregels en de logi-
ca achter het maken van combinaties doorgrondt, 
leert echter een intrigerend kaartspel kennen. “In 
het begin waren er veel vragen over het spelver-
loop maar eens je het onder de knie hebt, is het 
echt tof”, vindt Bart, één van mijn medespelers. 
“Primes zal het hoofdrekenen en tellen met priem-
getallen zeker stimuleren. Ik wist niet dat je wis-
kunde zo mooi in een spel kon verwerken.”
Helemaal leuk wordt het met de Primes Coins, 
waarmee na elk spel de afrekening gemaakt 
wordt door te betalen aan de winnaar of als 
winnaar het basisbedrag van 499 — een priem-
getal, of wat dacht u? — net aan te vullen. Jan 
Pelssers ziet uiteraard nog meer positieve kan-
ten aan het spel dat zijn vader bedacht en hij 
verder ontwikkelde. “Er zit geen tijdsdruk ach-
ter, je speelt zonder heren en dames dus het 
is genderneutraal en het is universeel, iedereen 
kent getallen. De integrale opbrengst van het 
eerste Belgisch kampioenschap schenken we 
aan studenten die het psychologisch moeilijk 
hebben door toedoen van de coronacrisis.”

Tekst en foto’s: Wouter Adriaensen

Foto 1: Jean Paul Van Bendegem (links) en Jan Pelssers 

(rechts).

Foto 2: De kaarten van het nieuwe spel.
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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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“VARKENSHAASJE KAN ZOWEL FEESTELIJK ALS ALLEDAAGS ZIJN.” 

Waar komt het recept vandaan? 
Tom: “Ik heb het zelf in elkaar gestoken om in ons restaurant te serveren binnen een menu. Ook in het 
najaar uiteraard.” 

Waarom werk je met beukenzwam en spitskool?
Tom: “Omdat dat twee heel toffe producten zijn die geen complexe bereiding nodig hebben. En het is 
er de ideale periode voor.” 

Is dit een leuke periode om in de keuken te staan?
Tom: “Absoluut! Het wildseizoen is gestart, de wintergroentes komen eraan en je begint stilaan aan de 
feestdagen te denken. Heel fijn.”

Is dit een feestelijk recept?
Tom: “Varkenshaasje heeft als voordeel dat het zowel alledaags als feestelijk kan zijn. Je kan er bijvoor-
beeld een gekookte aardappel bij serveren, maar net zo goed kroketjes. Ik zou er hoe dan ook een 
aardappelbereiding bij klaarmaken. Het maakt niet uit welke, het past allemaal.”

In deze rubriek ‘Lekker Lokaal’ gaan we op bezoek bij Kempenaars met een passie voor lekker 
eten en duurzame producten. Met hun favoriete recept hopen ze jou als lezer te inspireren om 
ook zelf in de keuken aan de slag te gaan met lokale en seizoensgebonden ingrediënten. En wees 
gerust, we houden de recepten altijd simpel en behapbaar! Deze maand in de keuken: Tom Rely, 
chef-kok en zaakvoerder van La Cuenta in Mol. 

BEREIDING
Jus van porto:
1. Doe de porto, laurier, tijm en sjalot in een steelpan, breng aan de kook en laat inkoken tot je ongeveer 100 

ml overhoudt.
2. Zeef de saus en voeg de kalfsfond toe. Laat op een zacht vuur inkoken tot ongeveer de helft overblijft.
3. Haal de saus van het vuur en roer er één voor één de koude boter onder. De saus krijgt nu een mooie glans. 

Breng op smaak met peper en zout.
Varkenshaasje:
1. Verwarm een heteluchtoven voor op 180 graden. Verwarm een braadpan en voeg een goede scheut olijfolie 

toe. Kruid het vlees aan beiden kanten met peper en zout en kleur het vlees aan beide kanten aan in de pan.
2. Haal de pan van het vuur. Voeg een goede klont boter toe en plaats de pan in de oven voor ongeveer een 

kwartier. 
3. Verwarm een tweede pan en voeg boter toe. Bak de pancetta, beukenzwam en spitskool op een middel-

matig vuur tot de kool gaar is. Zet aan de kant.
4. Haal het vlees uit de oven en dek af met aluminium folie. Laat nu 10 minuten rusten.
5. Portioneer het vlees en schik de spitskool, pancetta en beukenzwam in een diep bord. Leg hier de stukjes 

varkenshaas bovenop en schenk de saus erlangs. 

VARKENSHAASJE MET SPITSKOOL, BEUKENZWAM, PANCETTA EN JUS VAN RODE PORTO

LEKKER LOKAAL

INGREDIËNTEN

• 1 kg varkenshaas
• 1 spitskool (in fijne slierten gesneden)
• 1 bakje beukenzwam (of andere pad-

denstoelen)
• 200 gr pancetta (fijn gesneden)
• peper en zout
• hoeveboter, olijfolie

Voor de saus:
• 500 ml rode porto
• 500 ml kalfsfond
• 4 blaadjes laurier
• 4 takjes tijm
• 1 sjalot (in grove stukken)
• 125 gr hoeveboter (koude blokjes)

4 personen45 min.



theo - OPENDEURWEEKEND

» vrijdag nocturne van 18u tot 21u 

» zaterdag van 9u tot 18u

» zondag van 10u tot 14u

19 • 20 • 21 NOVEMBER 2021

» zondag van 10u tot 14u

KIES UIT ALLE NIEUWSTE 

theo-modellen

60 -JARIG BESTAAN 
OPTIEK PEETERS IN TURNHOUT

We trakteren op koffi e en koekjes voor onze 60ste verjaardag

KOFFIE

60ste verjaardag

Oude Vaartstraat 23, Turnhout . www.optiekpeeters.be
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Het Geels Gazetteke is al tientallen jaren een vaste 
waarde in de Nieuwstraat. Begin september ver-
huisde de krantenwinkel naar de overkant van de 
straat. “Het betekent voor ons een uitbreiding van 
67 vierkante meter naar 200 vierkante meter”, legt 
zaakvoerder Pieter Lavrysen uit. “Met bovendien 
nog eens 150 vierkante meter extra om onze pop-
up kerstshop in onder te brengen.” De kerstshop 
en de winkel zullen dus één geheel vormen, waar-
door de openingsuren van de kerstshop ruimer 
zullen zijn dan de voorbije jaren.
“De basis van onze nieuwe winkel blijft uiteraard 
magazines, kranten, tabak en wenskaarten”, 
vertelt Pieter. “Maar de laatste jaren zijn daar al 
meer cadeauartikelen bijgekomen zoals snoep-
taarten, houten sleutelhangers, stoppentrek-
kers,… We maken ook zelf originele verpakkin-
gen met bijvoorbeeld pralines, een flesje cava 
en lotjes erin. Ideaal als je ergens op bezoek 
gaat. En door de verhuis is het aanbod nog 
verder uitgebreid met o.a. snoep, speelgoed en 
gezelschapsspelletjes.” Ook Sinterklaas zal hier 
dus zeker heel wat inkopen kunnen doen.

BIJZONDERE 
WENSKAARTEN
De wenskaarten, waarvan de zaak er opvallend 
veel heeft, kregen nu ook hun eigen plekje. “Voor 
wie graag een origineel kaartje aan zijn petekind 
of moeder geeft, maar net zo goed voor wie 
graag met Kerstmis naar al zijn vrienden en fa-
milie stuurt”, stelt Pieter. “We willen bijzondere 
kaarten aanbieden die je niet overal vindt.”
De pop-up kerstshop krijgt vanaf eind okto-
ber helemaal vorm, begin november worden 
de laatste artikelen geplaatst en zal de hele 
winkel baden in een winterse kerstambian-
ce. Waarbij het kerstassortiment nog stevig 
uitgebreid wordt ten opzichte van de voorbije 
jaren. “Zo hebben we bijvoorbeeld meer kerst-
bomen. Zelfs kleine versierde exemplaren voor 
wie niet al te veel plaats heeft thuis, maar toch 
veel kerstsfeer wil. En we hebben voor het eerst 
allerlei versieringen voor buiten. Zelfs met licht 
en met muziek. Al letten we er wel altijd op dat 
het geluid ook afgezet kan worden. Kwestie van 
geen burenruzies te veroorzaken”, lacht Pieter. 
Voor de inrichting van de kerstwinkel, en bij 
uitbreiding de krantenwinkel zelf, heeft Het 
Geels Gazetteke met verkoopster Roosje een 
ware kerstfan in huis. “Eigenlijk ben ik hier 
stiekem het hele jaar door al mee bezig”, geeft 
zij toe. “Ik ben voortdurend op zoek naar leu-
ke items. Kerst is zo’n gezellige periode! Het 
is fantastisch dat we op deze manier de kerst-
vreugde mee kunnen verspreiden in Geel en 
omstreken.”

ELFEN EN KABOUTERS
“Wat dit jaar de opvallendste trends gaan 
worden? Elfjes zijn heel erg in”, weet Roosje. 
“Kerstfiguren in het algemeen eigenlijk, zoals 
kabouters en engeltjes. Maar de echte klassie-
kers blijven ook. Zo breiden we ons aanbod aan 
notenkrakers verder uit. We hebben dit jaar ook 

meer plaats om iets grotere stukken decoratie 
te tonen, voor de échte liefhebbers. Maar ieder-
een moet hier iets leuks kunnen vinden. Zowel 
wie het liever in de klassieke kerstsfeer zoekt als 
wie bewust op zoek gaat naar iets speciaals.”
“Dit is de derde keer dat we onze kerst pop-up or-
ganiseren”, vult zaakvoerder Pieter aan. “Maar het 
aanbod gaat een stuk groter zijn dan de voorbije 
twee keren. We zorgen er daarnaast voor dat we 
alles heel makkelijk en snel kunnen bijbestellen. 
Als je bijvoorbeeld decoratie zoekt in een andere 
kleur of als een bepaald stuk even uitverkocht is. 
Die service vinden we heel belangrijk.” De pop-
up kerstshop is een winkel en geen kerstmarkt, je 
hoeft er dus geen inkom te betalen.

Het Geels Gazetteke 
(inclusief kerst pop-up)
Nieuwstraat 25, Geel
Open: 
1 tot 30 november:
Di: 10 tot 13 en 13.30 tot 17 uur
Wo, do, vr: 13.30 tot 17 uur
Za: 10 tot 17 uur
Zo: 13 tot 17 uur
1 tot 31 december:
Di tot vr: 10 tot 13 en 13.30 tot 17 uur
Za: 10 tot 17 uur
Zo: 13 tot 17 uur

In samenwerking met: 
Albora
Voorheide 6, Arendonk

HET GEELS GAZETTEKE
COMBINEERT NIEUWE KRANTENWINKEL MET POP-UP KERSTSHOP 
G eel  — Sind s begin september i s  het  G eel s  Ga z etteke verhui sd naar hun nieuwe winkel ,  aan de overkant van de Nieuwstraat in G eel .  D aar 
i s  er  meer ruimte om het groter wordende a ssortiment een plekje te  kunnen geven én i s  er  plaats om vanaf begin november hun pop-up 
kerstwinkel  mee te  integreren .  D ie brengt al  voor het  derde jaar op ri j  een dosi s  extra kerstsfeer naar de bekende G eel se winkel straat. 

“HET AANBOD AAN 
KERSTARTIKELEN GAAT NOG 
EEN STUK GROTER ZIJN DAN 
DE VOORBIJE TWEE JAREN.”

PUBLIREPORTAGE

De Mèt 11
Markt 11, Dessel



Verwarm je huis zuinig en milieu-
vriendelijk met een pelletkachel  

Met RIKA Firenet bedien en 
start je je pelletkachel waar, 
wanneer en hoe jij wilt.  

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

Meer info vind je via

www.energieconcepten.be

Warmtepompen
Heerlijk warm en voordelig in verbruik.

Firenet is compatibel met alle RIKA-pelletakchels met touch screen. 
Zoals bijvoorbeeld RIKA DOMO. Deze is de stilste pelletkachel uit het 
hele gamma. Bovendien verenigt de DOMO pelletkachel alle 
innovaties in één toestel: 

�  Touch display met elektronische deuropener
�  Automatische asverwijdering
�  Verwarm meerdere ruimtes tegelijk (Multi-air)
�  Verkrijgbaar in 7 zijbekledingen 

RIKA Firenet is een service waarmee je makkelijk
je eigen voorkeuren kan instellen. 

vriendelijk met een pelletkachel  
TIJDLOOS DESIGN  •  5 JAAR GARANTIE  •  ZEER STIL 
RUSTIGE VLAM  •  OPTIMALE VEILIGHEID  •  DUURZAAM

Ontdek het volledige
gamma in onze showroom! 

Bovendien kunnen we een pelletkachel 
combineren met bijvoorbeeld je boiler of 
zonnecollectoren. Maak een afspraak via 

info@energieconcepten.be of via 014/88.35.00. 

Volg ons op

 �  �  �
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Hoe kom je in Canada terecht?
Sarah Janssens: “Tijdens mijn studies heb ik 
een tijdje in Oostenrijk gewoond als uitwisse-
lingsstudent. Toen heb ik ontdekt dat België te 
klein was voor mij en dat ik in de bergen wilde 
wonen. Initieel was het mijn plan om richting 
het bekende skioord Whistler (Canada, nvdr.) te 
trekken en daar elke dag te gaan skiën in de 
bergen. Na een beetje research had ik door dat 
een job vinden daar niet eenvoudig zou zijn en 
dat het voor mijn carrière beter was om naar 
de stad te verhuizen. Zo kwam ik in  Vancouver 
terecht, zo’n 150 kilometer verder. Achteraf 
 gezien was dat de juiste beslissing.”

 
Hoe bedoel je? 
“Ik heb hier het beste van twee werelden. Ik 

woon in het centrum van een wereldstad, waar 
je tussen de skyscrapers kan dineren in één van 
de vele gezellige restaurants. Tegelijkertijd zijn de 
bergen zo dichtbij dat ik meteen na het werk de 
natuur in kan trekken. Voor mij is dat de ideale 
combinatie. Het leven in Vancouver is heel  actief. 
Iedereen leeft hier in de bergen of buiten. Na een 
werkdag zoeken heel veel mensen het  avontuur 
op en gaan ze paddleboarden,  kajakken, hiken of 
skiën. Lekker bewegen. Heerlijk!”
 
Een heel andere mentaliteit dan in België.
“Absoluut. Het verschil is immens. Ik hoef na het 
werk niet naar huis te rushen om eten te maken 
of de was te doen. Ik probeer zoveel mogelijk 
te genieten en doe nog ongelooflijk veel andere 
dingen. Soms krijg ik via Instagram de vraag hoe 
lang ik nog ga rondreizen. Terwijl ik al anderhalf 
jaar fulltime werk! Omdat ik tijdens de week en 
in de weekends zo veel doe, lijkt het alsof ik niet 
werk. Weet je, Canadezen leven voor de natuur 
en de vrije tijd. Ze werken om te leven, en niet 
andersom. Dat is een levensstijl waar ik me heel 
goed in kan vinden.”

Wat is volgens jou het grootste verschil met 
België?
“De afstanden. Of toch, het feit dat mensen er niet 
mee inzitten om een tijdje in de auto te zitten. Ca-
nada is zo immens groot dat je niet anders kan 
dan het van je afzetten. Na het werk rijden we re-
gelmatig anderhalf uur naar het strand om daar te 
gaan bbq’en. Niemand die ermee inzit. In België 
zou ik niemand meekrijgen, denk ik.”
 
Je geniet tijdens de werkweek al met 
 volle teugen van wat Vancouver te bieden 
heeft. Dan ben ik heel benieuwd hoe jij je   
weekends vult?
“Dan trek ik meestal de bergen in. In de zomer 

begin ik meestal met een stevige hike. Vijftien 
kilometer wandelen met een hoogteverschil 
van 1.000 meter is geen uitzondering. Dan blijf 
ik daar kamperen en de volgende ochtend trek 
ik redelijk vroeg terug naar de stad om nog wat 
tijd op het strand te kunnen doorbrengen. In de 
winter is het ook kamperen, vaak skiën en week-
endjes weg. Maar ik geniet er even goed van om 
op zondag uitgebreid te brunchen en een na-
middagje door de stad te struinen.”

 
Over genieten gesproken, wat is je  favoriete 
plekje daar?
“Het gelukkigst ben ik als ik via de Sea-to-
Sky Highway naar huis rij, in de richting van 
de ondergaande zon. Je ziet de bergen, de 
zee, de prachtige wegen. Daar kan ik echt ten 
volle genieten van de schoonheid van mijn 
omgeving. Elke keer opnieuw word ik ver-
rast door hoe prachtig het hier is. Een gevoel 
dat ik ook heb als ik op mijn favoriete plek-
je in de Kempen ben, Port Aventura in Mol.” 

SARAH JANSSENS
“IK WIST AL SNEL DAT BELGIË TE KLEIN IS VOOR MIJ”
R ETIE/VANC OU VER — Zo’n anderhalf  jaar geleden pakte de drieëntw intig jarige S arah Jan ssen s haar kaba s en liet  z e het  kleine 
Retie achter voor de C anadese grootstad Vancouver.  D aar werkt z e voor een bedrij f  dat infraroodcamera’s  verkoopt voor boten .  Z e 
woont er  met twee roommates in een gez ellig  appartement in het  hart  van de stad ,  maar geniet  vooral  van het  buitenleven .

GELUKSZOEKERS
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Was het moeilijk aanpassen in Canada? 
“Moeilijk zou ik niet zeggen, want het blijft een 
Westerse levensstijl, maar het was wel wennen. 
De grootste aanpassing was de manier waarop 
mensen met je omgaan. Canadezen hebben 
de reputatie heel vriendelijk te zijn, maar ik vind 
ze eerder heel gereserveerd en beleefd. Dat 
maakt het moeilijker om een diepere connectie 
te maken. Ook de tippingcultuur was wennen: 
in restaurants en cafés doen obers hun uiterste 
best om zo vriendelijk mogelijk over te komen. 
Zodat je ze een grotere fooi geeft, natuurlijk.”
 
Heb je al eens poutine gegeten?
(glimlacht) “Uiteraard. Poutine is een typisch 
Canadees fastfoodgerecht. Dat eten we dus re-
gelmatig. Best lekker, maar geef mij toch maar 
frietjes van de frituur. Ook typisch voor hier en 
heel lekker zijn de yam fries, een soort frietjes 
van zoete aardappel.”
 
Je ruilde de Lindeboom van Retie in voor een 
stad vol skyscrapers. Is dat geen  immens 
verschil?
“Goh, Vancouver is inderdaad een wereldstad 
met een centrum vol skyscrapers, maar het 
voelt toch vrij klein aan. Je kan hier nog mak-
kelijk met de fiets van de ene kant van de stad 
naar de andere. Dat heeft mijn beslissing om 
hier te komen wonen zeker beïnvloed. Ik hou 
van de levendige sfeer van de stad, maar wilde 
niet verloren lopen in een grootstad.”
 
Zijn er in Canada dingen waarvan je als Belg 
raar opkijkt?
“Dat je geen alcohol kan kopen in de super-
markt. Daarvoor moet je naar de liquor store. 
Ik vergeet ook nog steeds dat je op restaurant 
vaak nog tips en taksen moet bijtellen bij de prij-
zen op de menukaart. Komt altijd duurder uit 
dan ik dacht.”
 
Er wordt weleens gezegd dat het leven in 
de stad behalve duurder ook anoniemer is. 
Heb je je makkelijk kunnen integreren?
“Ik heb heel veel geluk gehad. Relatief snel 
nadat ik hier ben aangekomen, heb ik een vrij 
hechte groep vriendinnen leren kennen. Geluk-
kig, want drie maanden later verscheen corona 
en werd het vrijwel onmogelijk om nog nieu-
we mensen te leren kennen. Momenteel zijn 
de meeste van mijn goede vrienden collega’s. 
Daar prijs ik me gelukkig mee. Als ik hen niet 
zou gehad hebben, dan kan ik me voorstellen 

dat het leven hier tamelijk eenzaam zou zijn. Er 
is trouwens ook een hechte Belgische commu-
nity in Vancouver die regelmatig afspreekt. Heel 
fijn!”
 
Het woord corona is gevallen. Hoe heb jij 
het afgelopen pandemiejaar beleefd?
“Ik denk dat de coronacrisis hier nooit zo erg 
is geweest als in België. Doordat iedereen 
hier voortdurend de natuur in trekt, heb ik er 
volgens mij minder van gemerkt. Wij hebben 
ook maar een korte lockdown van een aantal 
weken gehad, daarna mocht ik terug naar kan-
toor. Eigenlijk is alles de hele tijd open geble-
ven. Maskers waren hier in de buitenlucht ook 
nooit verplicht. Het grootste nadeel was dat 
de grenzen zo lang gesloten waren. Het heeft 
anderhalf jaar geduurd voor ik mijn familie en 
vrienden in België kon bezoeken. Dat maakte 
het wel lastig. Toch denk ik niet dat ik veel te 
klagen heb. Ik heb gigantisch veel leuke dingen 
beleefd en mooie plekken gezien. Ik heb meer 
dan een jaar echt kunnen genieten van British 
Columbia. Veel zou ik niet veranderen aan het 
afgelopen jaar.”

Je hebt je nooit onveilig gevoeld?
“Nee. Omdat het hier beter was dan in België 
zijn mijn ouders ook nooit ongerust geweest. 
Ik heb me soms wel zorgen gemaakt over mijn 
grootouders en hun gezondheid.  Gelukkig 
 hebben ze hun vaccin gekregen en zijn ze 
 gespaard gebleven van corona. Ook los van 
corona, denk ik dat Canada behoorlijk veilig 
is. Ik voel me hier meer op mijn gemak dan in 
 Antwerpen. Ik wandel en fiets midden in de 
nacht naar huis en heb nooit het gevoel dat ik 
op mijn hoede moet zijn.”
 
Kom je wel eens op bezoek in België?
“Nee, daar heeft corona een stokje voor ge-
stoken. Ik ben onlangs pas voor het eerst in 
België op bezoek geweest. Anderhalf jaar was 
het geleden dat ik een oud, vertrouwd gezicht 
zag. Sinds mijn verhuis naar Canada had ik al-
leen maar nieuwe mensen ontmoet. Dat is best 
raar, als je erover nadenkt. Ik heb het geluk dat 

ik via mijn werk de kans krijg om naar Europa 
te reizen, nu de grenzen weer open zijn. Over 
een paar weken zit ik in Frankrijk en komt mijn 
familie mij daar bezoeken. Ik mag weldra ook 
mijn eerste bezoekers ontvangen. Daar kijk ik 
eerlijk gezegd ook naar uit. Eindelijk kan ik ie-
mand tonen hoe ik hier woon en leef. Eindelijk 
kan ik iemand laten zien hoe mooi het hier echt 
is. Nu, er zijn wel Belgen die British Columbia al 
hebben ontdekt. Enkele weken geleden ging ik 
met twee andere Belgen wandelen op Bowen 
Island. Dat is een klein eiland op een uurtje van 
Vancouver, dat je enkel met de ferry bereikt. 
We wandelden helemaal tot boven op de berg. 
Toen we daar aankwamen, vroeg iemand ons 
welke taal we spraken. Voor we ’t wisten waren 
we Nederlands aan het praten met een man uit 
Vlaams-Brabant. Zo zie je maar: de wereld is 
klein.” 
 
Je geniet met volle teugen van het Cana-
dese buitenleven. Zijn er ook dingen die je 
mist?
“Soms mis ik hoe makkelijk reizen in Europa is. 
Vanuit België ben je in geen tijd in Amsterdam, 
Parijs of Berlijn. Hier kan je makkelijk 4 tot 10 
uren rijden en nog steeds in dezelfde setting 
vertoeven. Het is dan wel overal prachtig, maar 
de afwisseling mis ik wel eens. Het grootste ge-
mis zijn ongetwijfeld mijn familie en vrienden in 
België! Ik vind het lastig dat ze zo ver weg zijn. 
Ik probeer om regelmatig contact te houden, 
maar door een volle agenda en omwille van het 
tijdverschil horen we elkaar toch niet zo vaak als 
we zouden willen. Als ik ooit naar België terug-
keer, dan zal het voor hen zijn.”
 
Maar dat is voorlopig niet aan de orde?
“Nee. Ik zou het fijner vinden als zij allemaal 
naar hier verhuizen. (lacht) Eerlijk, België op zich 
mis ik niet. Ik ben te verliefd op de bergen hier. 
Initieel kwam ik naar Canada met een visum 
voor een jaar. Ondertussen ben ik hier bijna 
twee jaar en heb ik een permanent residence. 
Er is hier zo veel te doen en te beleven dat naar 
België terugkeren niet aan de orde is. Of dat 
ooit verandert? Dat weet ik niet. Ik ben nog 
jong. Misschien komen er nog andere plaatsen 
op mijn pad, waar ik ook graag een tijdje wil 
wonen. Ik hou alle mogelijkheden open.”
 
Tekst: Stijn van Osch

Foto 1: De eerste sneeuw aan het einde van de zomer,

Panorama Ridge in het Garibaldi Provincial Park.

Foto 2: Hiking in het weekend.

Foto 3: Een overnight hike met overnachting in deze hut.

Foto 4: The rockies, Morraine Lake.

Foto 5: Een zomers weekend in Harrison Lake. ’s Avonds 

de natuurlijke hotsprings, overdag het koele meer.
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DONK 91, 2400 MOL - 014/31 18 00 - INFO@LICHTHUIS.BE
Voor een optimale service, werken wij steeds op afspraak. WWW.LICHTHUIS.BE
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IN IEDERE SITUATIE DE PERFECTE MATCH TUSSEN 
MENS, LICHT EN RUIMTE

Of je nu op zoek bent naar een lichtstudie voor je 
nieuwbouwproject, lichtadvies voor je woning, appartement, 
tuin of andere grote en kleine projecten, door onze 
persoonlijke aanpak en jarenlange expertise zorgen wij voor 
gepast lichtadvies op maat van jouw situatiegepast lichtadvies op maat van jouw situatie.

ALTIJD EEN OPLOSSING OP MAAT

Hierbij gaan we maximaal voor licht op maatlicht op maat. Het ‘ideale’ 
licht verschilt immers per situatie. Daarom produceren we 
in ons eigen atelier unieke maatwerk lichtobjectenmaatwerk lichtobjecten die je 
voorzien van superieur licht, volledig afgestemd op jouw volledig afgestemd op jouw 
ruimte en lichtbehoefteruimte en lichtbehoefte.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 
Maak dan snel een vrijblijvende afspraakeen vrijblijvende afspraak.
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Tinne Vansand reconstrueert oude postkaar-
ten door het hedendaagse straatbeeld op foto 
te zetten. Elke prent is een startschot om te 
vergelijken in plus en min. Eén zaak mag dui-
delijk zijn, het brengt mensen samen, zwen-
gelt de communicatie aan en legt mogelijk 
een stevige basis om bewust en doordacht 
toe te kijken op een patrimonium dat je niet 
mag uitgommen.

Jouw foto’s kaderen in een veel groter ge-
heel. Hoe zit dat precies?

Tinne Vansand: “Het is eigenlijk een beetje 
organisch gegroeid. In eerste instantie is er 
het boek van Stijn Geys en Luc De Boulle. 
Het kreeg de titel ‘Molse dorpszichten in 
beeld en woord 1870 – 1905’ mee. Met als 
ondertitel ‘Mijn beste groetenissen uit Mol’. 
Omdat er zoveel invalshoeken waren, kwa-
men er ook erfgoedwandelingen bij, ook 
voor jongeren tussen 8 en 15 lentes. In de 
expozaal van ’t Getouw loopt er tot 7 no-
vember een tentoonstelling rond dit thema. 
Er komt zelfs een campagne bij de hande-

laars, die ongelooflijk enthousiast reageren 
om de foto’s een opvallende stek te geven in 
hun etalages.”

Komen we bij die bewuste foto’s terecht. 
Hoe ben jij mee in het bad getrokken?
“Die oude postkaarten boeiden me wel al lan-
ger. We raakten er over aan de praat en waren 
van oordeel dat je daar meer mee kan doen. We 
stelden ons de vraag waarom de fotografen in 
die tijd foto’s maakten van sjofele boertjes bij – 
pakweg – een gammele schuur en een groepje 
huisvrouwen met een voorschoot voorgebon-
den. Wij waren van mening dat zij inzagen dat 
het toen al om verdwijnende zaken ging. De 
industrialisering was een feit en de toenmalige 
fotografen wilden deze beelden voor het nage-
slacht bewaren, de fotografie werkte registre-
rend. En zo is van het ene het andere gekomen. 
Ik begon aan een opdracht die veel groter was 
dan ik verwachtte. Ze heeft me het gekende 
bloed, zweet…maar geen tranen gekost. Ik ben 
er dan ook heel fier op.”

Ben jij fotografe van opleiding?
“Helemaal niet, ik heb een master in de klini-
sche psychologie. Fotograferen doe ik als hob-
by, ik volg les aan de Molse Academie waar ik 
op enorm veel steun kan rekenen. Toevallig was 
één van de opdrachten iets dat we gevonden 
hadden ‘herfotograferen’. En dat heb ik met die 
postkaarten gedaan. Dat was echt een proces 
van al doende leert men.”

Hoe doe je dat technisch, de oversteek 
maken van een oude postkaart naar het 
huidige straatbeeld?
“Verdenk mij er niet van dat ik een expert ben 
in fotoshoppen. Niks is minder waar. Maar deze 
aanpak doet je wel nadenken en je puzzelt di-
verse invalshoeken en inzichten in elkaar. Heel 
intensief maar ook erg bevredigend. Elke grote 
foto in de handelszaken is een zoekplaatje op 
zich. Ik hoop echt dat mensen blijven stilstaan 
bij de beelden, erover praten en – misschien 
– zich realiseren dat waardevolle panden en 
zichten de nodige aandacht en bescherming 
moeten genieten. Ik heb mijn keuzes gemaakt 
om een evolutie duidelijk te maken. De oude 
man zet ik bewust naast een moderne auto. 
Mijn keuzes zijn niet om te oordelen, noch om 
te provoceren. Nu, om de hedendaagse foto’s 
te maken moest ik proberen me op dezelfde 
plaats als de eerdere fotograaf te zetten. Daar 
heeft het coronavirus me wel in geholpen. Door 
de lockdown was het veel minder druk op 

TINNE VANSAND 
BRENGT HEDEN EN VERLEDEN SAMEN IN FOTOGRAFIE
MOL – D e her fst-  en wintermaanden zullen de geïnteresseerde Mollenaar onderdompelen in een warm badje van nostalgi sch terug-
kijken en tegeli jk gericht vooruitki jken .  Het fotograf i sche luik van dit  opz et  komt op rekening van Tinne Van sand (48).  Van heemkun-
de had z e voordien geen morz el  kaa s gegeten en z e i s  ook nog een s piep aan de Mol se academie waar z e fotograf ie  studeert .  Maar 
onder het  motto ‘Al  doende leert  men’ ,  worstelde z e zich door een titanenklu s.

“IK PROBEER EEN EVOLUTIE 
DUIDELIJK TE MAKEN. 
EEN OUDE MAN ZET IK 

BIJVOORBEELD BEWUST 
NAAST EEN MODERNE AUTO.”
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straat, dat maakte het alvast veiliger om de juis-
te stek te kiezen.”

Een deel van je werken gaan ook tentoon-
gesteld worden?
“Ja, van 1 tot 31 december worden een aantal van 
de foto’s gebruikt als ‘Gangmakers’ in de gangen 
van ’t Getouw aan de bibliotheek. En er komen in 
bijna alle handelszaken grote collagefoto’s te han-
gen die het vroeger en nu combineren. Ik moet 
zeggen dat het overgrote deel van de handelaars 

ongelooflijk goed reageert op mijn voorstellen. Ze 
zijn meteen oprecht geïnteresseerd en denken 
zelf verder mee. Dat doet me deugd. Zo’n ten-
toonstelling, ja daar ben ik fier op.”

Zit hier nog een vervolg aan te komen?
“Daar heb ik nog niet over nagedacht, ik moet 
eerst nog wat bekomen van wat ik mijn zotten-
werk noem. Ik had nooit gedacht dat dit ging 
lukken. Wanneer moest ik dat doen? Ik had 
mijn werk, mijn gezin, mijn hobby’s… En toch 

lukt dat. Dus zeg nooit nooit. Als ik me kan blij-
ven omringen met enthousiaste mensen die me 
steunen… wie weet?”

Tekst: Jef Aerts

Foto 1: Tinne put inspiratie uit de eeuwenoude pomp van 

het Laar, zoon Tijs slurpt mee.

Foto 2 + 3 + 4: De Comedieplaats: vroeger, nu en in col-

lagevorm.

Foto 5+ 6+ 7: Het station: vroeger, nu en in collagevorm.
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In 1995 kreeg Enzo Gatto Alauda in handen. 
Hij maakte er een restaurant van en voegde 
er twee jaar later een hotel aan toe. Yves Mas-
sart, waarmee hij toen al samenwerkte, stapte 
in 2001 mee in de zaak. Nu, twintig jaar later, 
loopt het verhaal van Alauda dus ten einde. “We 
zijn op een leeftijd gekomen waarop het tijd is 
om alles door te geven”, zegt Yves. “We zoe-
ken al bijna drie jaar naar een overnemer. Eerst 
focusten we op het overnemen van ons huidi-

ge concept. Daar was heel wat interesse voor, 
maar om alles rond te krijgen bij de bank, dat 
bleek geen evidentie. Daarna werden er con-
tacten gelegd met een projectontwikkelaar die 
hier wel potentieel zag.” Uiteindelijk kwam het 
tot een akkoord, dat half oktober werd onderte-
kend. “Hier en daar wordt al gespeculeerd over 
de exacte invulling, maar er ligt nog niks 100% 
vast”, benadrukt Yves. “De mogelijkheid dat het 
restaurant blijft bestaan, is er nog altijd. Al is het 
niet duidelijk in welke vorm dat dan zou zijn.”

TOT 18 DECEMBER
“Het werd tijd om een einde te maken aan de 
onzekerheid”, legt Yves uit. “Ook voor ons per-
soneel en voor de mensen die hier voor vol-
gend jaar al geboekt hebben. We kunnen hen 
onmogelijk op het allerlaatste moment op de 
hoogte brengen.” En dus wordt 18 december 
de allerlaatste dag waarop Enzo en Yves hun 
Alauda openen. “Kijk allemaal nog eens of je 
thuis nog ergens een cadeaubon hebt liggen, 
het zou zonde zijn om die ongebruikt te laten”, 
roept Yves op.
Intussen staat de telefoon roodgloeiend. “Het is 
drukker dan ooit. Iedereen wil nog een laatste 
keer langskomen.” Wie dat wil doen, wacht best 
niet te lang meer. Enkel op dinsdag, woensdag 
en donderdag zijn er nog tafeltjes vrij. De rest is 

al volzet. “Het is fijn om op zo’n positieve manier 
te kunnen afsluiten”, stelt Yves. “Het geeft een 
bevestiging van het feit dat we hier iets moois 
gecreëerd hebben waarmee we veel mensen 
blij hebben gemaakt. Die voldoening gaat ons 
altijd bijblijven”, klinkt het.
“Ik heb dertig jaar met Enzo als vennoot sa-
mengewerkt, wat toch niet evident is. Dat is al-
tijd vlot gegaan. Samen met een prachtig team 
dat we hebben opgebouwd. Het heeft er alle-
maal voor gezorgd dat het een enorm plezante 
tijd was. Waarvoor we iedereen uit de grond 
van ons hart willen bedanken. Onze gasten ui-
teraard, ons team en onze leveranciers. Maar 
ook de gemeente Dessel en de industrie in de 
omgeving. We hebben samen een prachtig 
parcours afgelegd.”

Turnhoutsebaan 28, Dessel
Tel. +32 (0)14 37 50 71
info@alauda.be
www.alauda.be
Open: Di tot za: vanaf 17 uur
Ma en zo gesloten
Hotel elke dag open

HOTEL-RESTAURANT ALAUDA
BEDANKT HAAR KLANTEN VOOR DE JARENLANGE TROUW
D essel  —Hotel-restaurant Alauda in D essel  sluit  eind december def initief  de deuren .  Met een vleug je spijt  in het  hart ,  maar ook met 
veel  trots  en voldoening blikken zaakvoerders Yves Ma ssart  en En zo Gatto terug.  “ We hebben hier een formidabele ti jd mogen beleven .”

PUBLIREPORTAGE

RETIE
GROENSTRAAT 39 - 014 / 37 73 48

ARENDONK
HERTEVELDEN 36A - 014 / 67 74 02

OUD-TURNHOUT
STEENWEG OP OOSTHOVEN 3 - 014 / 46 29 20

RAVELS
GROTE BAAN 87A - 014 / 65 22 70

WWW.SCHILLEBEECKX.BE

INFO@SCHILLEBEECKX.BE

Afscheid nemen is niet loslaten.
Het is een andere manier
van vasthouden.
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Deco Weelde 

Stwg. op Turnhout 86 - 2360 Oud-Turnhout

TEL  014 71 07 55
GSM  0495 38 27 01
MAIL  info@decoweelde.be

Open: Di & wo: van 10 tot 18 uur | Do, vr & za: van 
10 tot 17 uur | Ma & zo gesloten

The Art of Window Styling

Nieuwe collectie 
Silhouette® Shades 
De buitengewoon stijlvolle Silhouette® Shades 
nemen zelfs het felste licht op en zetten het om 
in zacht, diffuus licht terwijl het schitteringen 
wegfiltert. Ervaar wat spelen met licht voor je 
interieur kan betekenen.

luxaflex.nl
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“Ik geef toe dat ik niet helemaal gerust was 
met het idee om zelf al het werk te doen”, start 
Matthias zijn verhaal. “Je weet natuurlijk dat 
je een mooi bedrag kan besparen door zelf 
de handen uit de mouwen te steken. Maar 
de vraag was of goede wil voldoende was. Ik 
ben kinesist en heb niet echt een technische 
achtergrond. Toch lieten we ons overhalen om 
voor een zelfbouwconcept te gaan, en zonder 
spijt!” 

NIEUWSTE TECHNIEKEN
Het was belangrijk voor Matthias en Sarah 
om met de nieuwste technieken te werken 

om op die manier zo duurzaam mogelijk te 
bouwen. Na zich uitgebreid geïnformeerd te 
hebben, kozen ze voor een geothermische 
warmtepomp met passieve koeling en een 
ventilatiesysteem D waarbij gebruik wordt 
gemaakt van warmterecuperatie. “Tel daar 
nog de vloerverwarming bij en dan weet je 
dat je voor een mooie uitdaging staat”, glim-
lacht Matthias. “Het belangrijkste aspect van 
de installaties was ongetwijfeld de aansturing 
van alle elementen. De woning bestaat na-
melijk uit het privégedeelte en de kinéprak-
tijk, waardoor alle zones, zowel de kelder, het 
gelijkvloers als de verdieping, een aparte be-
diening moesten krijgen. Toch lukte het om 

de grootste delen van de technieken zelf te 
installeren.”

GOEDE VOORBEREIDING
Zelf aan de slag gaan, doe je in eerste instantie om 
er een financieel voordeel uit te halen. Dat was bij 
Matthias en Sarah niet anders. Ze waren dan ook 
blij en verrast met het voorstel van RB Zelfbouw. 
“Maar niet alleen het financiële voorstel heeft ons 
over de streep getrokken”, gaat Sarah verder. “De 
communicatie was helder en duidelijk, net als de 
offerte. We waren ook gecharmeerd door hun en-
thousiasme. Bovendien, en niet onbelangrijk, ook 
voor de sanitaire toestellen hadden ze een inte-
ressant voorstel. Het gegeven dat we alles onder 
één dak konden vinden, beviel ons wel.” 
Een goede voorbereiding is het halve werk. 
Daar werd dan ook extra aandacht aan be-
steed. Zo werden alle plannen, inclusief het 
EPB-verslag op voorhand grondig bespro-
ken en bestudeerd met RB Zelfbouw. Zij ver-
taalden dit naar concrete legplannen en een 
handleiding met fiches voor ventilatie en sani-
tair. “De plannen die we mochten ontvangen 
waren erg duidelijk en compleet”, aldus Mat-
thias nog. “Ze werden meermaals toegelicht. 
Op dat moment groeide zeker het besef dat 
we dit zo goed als zelfstandig konden afwer-
ken. Zeker toen al het materiaal, en vooral de 
werkkoffer met al het werkmateriaal, werd ge-
leverd. Het was tijd voor actie.”

AANVATTEN VAN DE WERKEN
“Het is logisch dat het in het begin allemaal 
afschrikt, maar eens je gestart bent, gaat dat 
verbazend vlot. Ik zou liegen als ik zeg dat 

KOPPEL WORDT ZELFBOUWER OM DROOMWONING TE REALISEREN
T UR NHOU T/AR END ONK – ‘Binnenkijken’  doen we dez e maand bij  Matthia s en S arah ,  een jong koppel  dat recent hun droomwoning met 
bi jhorende kinéprakti jk bouwde in Turnhout.  Voor ver warming,  sanitair  en venti latie  werden z e geholpen door R B Zelf bouw uit  Arendonk.

BINNENKIJKEN



BINNENKIJKEN

het zo snel gaat als bij professionele instal-
lateurs, maar als je voldoende tijd neemt en 
beschikt over de juiste motivatie, dan mag dit 
eigenlijk voor niemand een probleem zijn. In 
verschillende toepassingen, zoals het leggen 
van vloerverwarming, zit er veel herhaling. 
Dat was dus veel eenvoudiger dan we vooraf 
dachten. En bij het plaatsen van de ventilatie 
heb je bijvoorbeeld nauwelijks werkmateriaal 
nodig. Zo’n zaken wist ik niet op voorhand.”
We konden rekenen op heel wat hulp van 
RB Zelfbouw. De finale aansluitingen en de-
finitieve opstart hebben de techniekers van 
RB Zelfbouw gedaan zodat alles conform 
liep. Op die manier waren we ook zeker van 

een kwaliteitsvolle installatie waar we vele ja-
ren zonder zorgen van kunnen genieten. En 
we hebben uiteraard erg veel bijgeleerd over 
onze woning en alle verschillende mogelijk-
heden. En dat is toch iets dat je voor lange 
tijd meeneemt.”

FINANCIEEL VOORDEEL
Matthias en Sarah kijken positief terug op hun 
bouwproject, ook al waren ze erg blij toen de klus 
eindelijk geklaard was. “We zijn zeer tevreden over 
de samenwerking en het resultaat. Draai het zoals 
je wil, het blijft voor niet-technische mensen toch 
een project buiten hun comfortzone. Door de om-

vang van het project konden we gelukkig rekenen 
op de steun van enkele familieleden om de klus 
vlot te klaren. Als we nu uitrekenen welke andere 
mooie zaken we hebben kunnen doen met dat 
uitgespaarde budget… En ja, we zijn ook trots dat 
we dit grotendeels zelf hebben kunnen realiseren. 
Want zoals gezegd, daar waren we vooraf wel wat 
bang voor. Ten onrechte, zo bleek.”

Tekst: Peter Meulemans

“HET BLIJFT VOOR NIET-
TECHNISCHE MENSEN 
ZOALS WIJ TOCH EEN 

PROJECT BUITEN ONZE 
COMFORTZONE. MAAR 

WE ZIJN BLIJ DAT WE HET 
GEDAAN HEBBEN.”

Sanitair Groene energie VentilatieVerwarming

Hoge Mauw 1400
2370 Arendonk

+32 (0)14 94 69 59
info@rbzelfbouw.be

www.rbzelfbouw.beZELFBOUW

Wie slim is klust zelf!
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Enkele dagen geleden vierde ik mijn 49ste verjaar-
dag. Nu ja, vieren is niet echt het juiste woord. Ik heb 
het eerder gewoon laten passeren. Misschien laat ik 
me volgend jaar wel verleiden om een echt feestje 
op poten te zetten. Wie weet? Ik hou jullie zeker op 
de hoogte.
49 jaar, dat wil ook zeggen dat ik verondersteld word 
om nog 18 jaar te werken. Of met andere woorden, 
de Belgische Staat zou graag nog 18 jaar willen ge-
nieten van mijn sociale bijdragen, om zo pensioenen 
en andere uitkeringen te kunnen betalen.
De kans is klein dat dit zal gebeuren want ik vind tijd 
een erg kostbaar goed. Maar vooral, ik weet al 30 
jaar dat dit moment er zit aan te komen. Als reactie 
hierop heb ik al beleggend getracht om al die jaren 
voor het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst te 
zorgen. En dat ga ik ook de volgende 30 jaar blijven 

doen. Wat Vadertje Staat me dan nog gaat betalen 
als ‘pensioen’ is leuk meegenomen maar ik ben er 
zeker niet afhankelijk van.
Nochtans had de Belgische politiek in 2001 wel de 
juiste intenties door de oprichting van het Zilver-
fonds. Ik herinner me nog dat ik erg blij was met het 
voorstel. Het was dé oplossing tegen de kosten van 
de vergrijzing in België. Goed voor mij, goed voor 
mijn ouders en goed voor mijn kinderen. Het Zilver-
fonds deed me ook onmiddellijk denken aan het 
Noors Pensioenfonds, momenteel met voorsprong 
het grootste fonds ter wereld. Toegegeven, de No-
ren hebben het voordeel dat ze dankzij de olie meer 
budgettaire overschotten hebben dan wij Belgen. 
Maar de Noren zijn vooral zo slim om die tegoeden 
te beleggen, en dat doen ze erg goed. Zo slim zijn 
onze politici helaas niet. Waarom niet? Dat blijft voor 
mij nog altijd een raadsel maar ik vind het wel nog 
steeds een regelrechte aanslag op onze welvaart.
Het Zilverfonds startte met een 20 miljard euro en 
zou aangevuld worden met begrotingsoverschot-
ten, financiële meevallers en dergelijke. Onze toe-
komst was verzekerd. Hoe staat het vandaag met 
het Zilverfonds?, hoor ik jullie al vragen. Wel, niet 
zo goed. De politiek heeft in 2016 toegegeven, met 
het schaamrood op de wangen, dat het een lege 
doos was. Zelfs die 20 miljard was verdwenen en 
dus hebben ze het fonds opgedoekt. Terwijl die 20 
miljard vandaag net zo goed 100 miljard en meer 
had kunnen zijn. En dan ben ik nog bescheiden. 
En dat zou toch al voldoende geweest zijn om een 
drietal jaar de pensioenen probleemloos te kunnen 
betalen. Wat een gemiste kans!

Ter info, in de Noorse pensioenpot zit vandaag 1.172 
miljard euro. U leest het goed, dat zijn héél véél nul-
len. En zij zijn amper 5 jaar vroeger gestart dan het 
Zilverfonds. In Noorwegen ligt niemand wakker van 
de toekomstige pensioenlasten. Dat moeten wij he-
laas wel doen.
Waarom vertel ik dit? Omdat het Zilverfonds dit jaar 
eigenlijk haar 20ste verjaardag zou gevierd hebben, 
dat had leuk kunnen zijn. Maar vooral omdat enkele 
weken geleden het pensioendebat opnieuw oplaai-
de. Met veel tromgeroffel, veel bombarie, veel com-
motie en veel boegeroep. Maar helaas zal ook dit 
een lege doos blijven. En dan kan ik maar hopen dat 
mijn en jullie kinderen de boodschap van het beleg-
gen wel ter harte nemen en zelf voor hun pensioen 
gaan zorgen. Op de politiek zou ik, als ik hen was, 
niet rekenen. Of zou er toch iemand durven opstaan 
om het Zilverfonds 2.0 op te starten? Ze mogen mij 
altijd bellen voor wat beleggingsadvies. Ik heb nog 
wel wat tijd over.

Vragen? Opmerkingen? 
geldengeduld@gmail.com

Column: Peter Meulemans

GELD EN GEDULD

Mol
Paviljoenen

woningen vanaf 276 923 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Beerse
Contrast

app vanaf 232 294 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

6% btw mogelijk

Meer
Melkerij de Toekomst

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

Oud-Turnhout
Gommers

woningen vanaf 263 360 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Beerse
Godin

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

Weelde
Gemeentelaan

woningen vanaf 320 739 €
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

Mol
Park de Broqueville
app vanaf 192.530 €

Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Mol
Park de Broqueville

woningen vanaf 251.849 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

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

“DIE 20 MILJARD HAD 
VANDAAG NET ZO GOED 100 
MILJARD EN MEER KUNNEN 

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

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

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

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

SaniMat
Kerkhofstraat 34 
2470 Retie
Tel. +32 (0)14 37 37 04
info@sanimat.be
www.sanimat.be

DE VLOERMATKADER: 
ER IS GEEN WEG NAAST
Je  bouw t een hui s  met alles  erop en eraan ,  maar nadat de vloeren 
geplaat st  zi jn ,  komt de va st stel l ing:  oei ,  aan een mat hebben we niet 
gedacht.  Je  koopt du s een mat en legt  die aan de deur… Maar al  snel 
wordt één en ander duideli jk…

Monumenten van stilte

Column:  Suzanne Antonis
Foto: Toerisme Turnhout

NALATENSCHAP
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: Begijnhof in Turnhout

Neen, ze ritselen niet meer over de kasseitjes, de zwarte habijten 
met de witte kap er bovenop. Een begijn kon je niet gemakkelijk vol 
in het gezicht zien. Ze zijn van een andere tijd, toen we met z’n allen 
nog ‘de Zeer Schone Uren van Juffrouw Symforosa Begijntjen’ van 
Felix Timmermans lazen. En zelfs toen al behoorden ze grotendeels 
tot het verleden. In het Begijnhof van Turnhout dat zijn oorsprong 
kende in de 14de eeuw, vertrok in 2002 het laatste begijntje naar de 
eeuwigheid. Op hoogdagen in de 17de eeuw woonden hier meer 
dan 350 Juffrouwen, Meesteressen en een Grootmeesteres die de 
plak zwaaide. Sukkels, zo dacht ik vaak, vrouwen op overschot die 
niet aan een man geraakten. Maar begijn werd je in volle vrijheid, 
met behoud van je bezit en je rechten. In tegenstelling tot het kloos-
ter, legden ze geen gelofte van armoede af. Weliswaar hielden ze van 
een sterke religieuze beleving en moesten ze zich houden aan stren-
ge leefregels. Maar hun gelofte was niet verplicht eeuwigdurend, 
ze konden de poort buiten stappen als ze dat wilden. Hun dagen 
vulden ze met goede werken en naarstige handenarbeid. Geruis-
loos, hun activiteiten vielen niet op maar waren wel van onmisbare 
waarde. Sterke vrouwen waren het, hun gemeenschap overleefde 
rampen, plunderingen en vele plagen. 

Wat ze nalieten, is een bijzondere soort van stilte. In de lange rij mooi 
gerenoveerde huisgeveltjes die keurig langs het kasseistraatje staan 
en waar nu gewone gezinnen wonen, schuilt een geluidloos ritme. 
Dat houdt mijn gedachten weg van de straat buiten de poort, waar 
rumoer en alles wat een stad druk maakt ze al zo vaak versplinter-
den. Op deze plek, in de schaduw van de al herfstige beukenbomen 
kom ik niet verder dan denken aan wat er achter die geveltjes zich 
vroeger heeft afgespeeld. Het werk dat de immer vaardige handen 
er afleverden, zonder armgezwaai of ‘kijk eens wat ik kan’, zonder 
grootspraak en geen gedoe. Wat een verschil met onze arbeid en 
alles wat we vandaag doen. We Twitteren, Facebooken en Insta-
grammen de resultaten aan flarden want nooit krijg je het hele plaatje 
te zien. De uren van mislukken en opnieuw beginnen, de twijfels en 
soms het jammerlijke opgeven: ze blijven achter de muur. Alleen het 
succes geraakt op de virtuele straat. Moeten we dan terug naar de 
stilte waarin de begijnen hun werk deden? Neen, tijden veranderen. 
Wil je rampen en plagen overleven, moet je mee met de stroming. 
En vooral zichtbaar blijven, vol in het gezicht. Al zou het verdwijnen 
achter zo’n geveltje die de begijnen ons nalieten af en toe wel eens 
deugd kunnen doen.
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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.  Voor de pu zz elaars onder on s een leuke manier om je even te ontspannen én om 
prachtige pri jz en te  winnen .  Het i s  dez e maand niet  anders.  Al s  pu zz elaar maak je  dez e keer kan s op een K-doos ter  waarde van 50 
euro.  D eelnemen aan de pu zz elwed stri jd kan nog tot  en met zondag 14 november.  D e w innaars v ind je  volgende maand terug op de 
kakelverse pu zz elpagina van de nieuwe O nderox Maga zine.  Veel  succes! 

WOORDPUZZEL
De eerste opgave is een woordpuzzel. Het enige wat je moet doen, is dit magazine van voor naar achteren uitlezen en je vindt automatisch de ant-
woorden op de vragen. Heb je alles goed ingevuld? Dan verschijnt het codewoord. Hiermee ga je naar www.onderox.be/wedstrijden.

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 212: Woordpuzzel: Jirka Van de Ven K-doku: Gilbert Bastiaensen Lekkertrappen/Lekkerstappen maandwinnaars sep-
tember: Marcel Hoskens uit Retie (Vrijthof 16), Jan Dierckx uit Dessel (Het Vijverzicht), Wilfrida Nuyens uit Turnhout (Cake&Coffee), Frans van Asten uit Lommel 
(De Spartelvijver), Chris Bartels uit Arendonk (Taverne De Wouwer), Guido Broeckx uit Oud-Turnhout (De Nieuwe Buiten), Magda Raeymaekers uit Lichtaart 
(De Buitenman), Karin Lauwers uit Poppel (D’n Ouwe Brandtoren), Ria Schenck uit Lille (De Castelijnshoeve), Mieke Engelen uit Dessel (Sportcafé Boesdijkhof), 
Stef Verstraelen uit Brecht (Netherust), Leo Goris uit Turnhout (Hollandershoeve), Jef Van Herck uit Arendonk (De Kolonie), Lizette Hermans uit Oud-Turnhout 
(Torenhof IJskafee), Hilde Verheyen uit Oud Turnhout (Smaakhoeve De Lochtenberg), Simonne Vanherck uit dessel (Het Vaneleke), Chris Verheyen uit Arendonk 
(Cash & co), Betty De Bie uit Vorselaar (Monida), May Severijns uit Arendonk (dinee-café Veertien), Diane Cuypers uit Retie (De Kluis), Jan Peeters uit Kasterlee 
(De Zoete Zonde), Cis Goris uit Oud-Turnhout (TODI), Jos Quirijnen uit Hoogstraten (De Brouwketel), Rit Willemse uit Hoogstraten (Tuinterras De Koi), Hiacinta 
Pluym uit Malle (De Heusche Bollaert), Denise Vanoverveld uit Zoersel (Den Heibaard), Jozef Segers uit Arendonk (Hof van Zichem), Marie-Josee Hendrickx uit 
Arendonk (Schuttershof), Maes Monique uit Ravels (Fietscafé Surplas), Josee Van Laer uit Gierle (‘t Swaans Hof). Alle winnaars hebben een e-mail ontvangen 
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.

1. Mode & Accessoires 

3. Culinair

4. Bloemen & Planten 

5. Delicatessen

2. Interieur & Decoratie

6. Wellness

7. Reizen & Overnachten

8. Sport & Ontspanning

9. Huis & Tuin

Favoriete bezigheid van Canadezen, naast 
paddleboarden, kajakken en skiën. 
Stad waar de favoriete voetbalclub van Tim Celen 
haar thuismatchen speelt.
Nederlander (achternaam) bij wie Jeroen Verdick in 
de leer ging om comedian te worden.
De allerengste Halloweenfi guur (enkelvoud) die er 
bestaat. 
Hoogste score (naam) in Primes, het nieuwe 
kaartspel. 
Soort paddenstoel, erg lekker gecombineerd met 
varkenshaasje. 
Zanger (voornaam) die de grootste inspiratiebron 
vormt voor de carrière van Lucky Jordan.
Nieuwe Dessels cultuurcentrum, zonder vaste 
thuisbasis. 
Smaak die, net als rozenblaadjes, moeilijk te herkennen 
valt in een kombucha, voor wie romantisch wil koken.
Naam van het broertje uit het boek waar Peter Briers 
zijn column aan wijdt.
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Ontspannen 
in pure luxe 
bij jou thuis.

Laat je inspireren door 3000m2 topmerken.

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

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

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

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

combineren met sauna, een stoomdouche samen met een infraroodsauna of  

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

en mogelijkheden en tekenen jouw unieke combinatie. 

Het ultieme zengevoel? Dat creëer je bij Hanolux.

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

STOOMDOUCHES  -  TERRASVERWARMING  -  FITNESS  -  BARBECUES

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

21028.HANO.ad.onderox.wellness.v2.indd   121028.HANO.ad.onderox.wellness.v2.indd   1 11/10/2021   10:4911/10/2021   10:49
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Wanneer ik op maandagavond café ‘t Kelderke 
in Geel binnenwandel, is het er gezellig druk. Ik 
herken tal van oude bekenden van de proeverij-
en van weleer, maar zie ook nieuwe gezichten, 
jong en oud door elkaar. Voor deze proeverij 
vonden we twee sprekers uit het bijzonder lager 
onderwijs, leerkrachten welteverstaan. Samen 
met vier kompanen brengen Jef Maes en Luc 
Michielsen onder de naam Bizon bieren op de 
markt. Het dier prijkt dan wel op hun etiketten, 
de naam is er gekomen omdat alle zes bezielers 
leerkracht waren in het “bizonder onderwais” 
op het moment dat ze hun woorden in daden 
omzetten en effectief de stap zetten naar het 
brouwen van bier. Het thema dat zij kozen voor 
deze bierproeverij: ‘vrienden van de bizon’. 

Bizon 2.0 - Bizon(der) Bier (7,5%)
Het startschot wordt gegeven met een blond, 
troebel bier met een mooie schuimkraag. De 
geur is eerder neutraal te noemen, en er zijn geen 
noemenswaardige aroma’s die de boventoon 
voeren. Uiteraard kunnen we dan niet anders 
dan proeven. De naam doet vermoeden dat er 
ook een bizon 1.0 moet geweest zijn. De Hop Bi-
zon was de voorloper van dit bier. Het is ook een 
aanzienlijk bitter bier, dat kon je al afleiden uit de 
naam van de voorganger, wat geen nadeel hoeft 
te zijn bij bieren. Bij bittere bieren denken we al 
snel aan IPA’s, maar daar heeft deze Bizon in de 
verste verte niets mee te maken. Hier geen aro-
mahoppen die de bovenhand nemen. Het bier is 
mooi in balans, het bitter wordt nooit wrang, en 
samen met de lichte citrustoetsen en de droge 
afdronk kunnen we besluiten dat de Bizon 2.0 
een ‘bizonder’ aangenaam dorstlessend bier is. 
Laat je wel niet vangen, want met zijn 7,5% riskeer 
je de man met de hamer sneller tegen te komen 
dan je verwacht. Aangezien ze bij Bizon Bieren 
enkel de capaciteit hebben om proefbrouwsels 
te brouwen, doen ze voor de grotere oplages een 
beroep op hun uitgebreide netwerk, in dit geval 
is dat Brouwerij Het Nest, u welbekend. Een bier 
brouwen dat door elke bierliefhebber de hemel in 
geprezen wordt, is schier onmogelijk, en dat blijkt 
ook vanavond weer. Deze Bizon 2.0 scoort bij de 

meeste proevers goed, en je ziet het bier later 
op de avond weer verschijnen op verschillende 
tafels, maar uiteraard lopen de meningen hier en 
daar uiteen. Het blijkt een rode draad doorheen 
de avond te zijn. 

Doenkeren Bizon - Bizon(der) Bier (7,5%)
Het volgende bier tapt uit een volledig ander 
vaatje. Deze keer geen blond, maar een don-
kerbruin bier. De naam was al een weggever 
natuurlijk. Dit bier is de jongste telg uit de bi-
zonfamilie. Het brouwsel dat we deze proeverij 
voorgeschoteld krijgen, is nog niet zo lang ge-
leden gebotteld, wat betekent dat de smaak 
nog wel wat zal evolueren. De aroma’s die je 
tegemoet komen zijn zacht en liggen in de lijn 
van de verwachtingen, eerder zachte aroma’s 
van geroosterde mout. Wanneer je het glas aan 
de lippen zet, merk je dat een vlag niet altijd de 
lading dekt. Hier geen bier dat bol staat van en-
kel chocolade-, karamel- of koffietoetsen, deze 
tekenen ook wel present, zij het niet zeer uitge-

sproken, maar ze laten zich flankeren door een 
lichtzure toets die je niet onmiddellijk zou ver-
wachten. Aangezien het een jong bier is, ben ik 
wel benieuwd hoe dit nog verder zal evolueren. 
Dit bier wordt in kleinere oplagen uitgebracht. 
Voor het brouwen werd dan weer een andere 
vriend van de bizon onder de arm genomen, 
namelijk Thuisbrouwerij Florik. Het bier verdeelt 
de meningen toch heel wat meer dan de vorige. 
Het gaat van heel hoge scores tot scores die 
aangeven dat de proevers geen fan zijn.

Serafijn Sour Grape - Brouwerij Pirlot (7,5%)
Het volgende bier komt van één van de vrienden 
van de bizon. In een vorig artikel konden jullie al 
lezen dat Het Nest en Pirlot om verschillende re-
denen de handen in elkaar geslagen hebben, en 
konden we al een ander Serafijn-bier proeven. 
Deze keer dus niet de Barley Wine, maar wel de 
Sour Grape. Sours zijn de laatste jaren aan een 
opmars bezig. In België mogen we ons op de 
borst kloppen, want we hebben een rijke traditie 
in het brouwen van zure bieren. De Serafijn Sour 
Grape is een blond bier dat maar liefst vijf jaar lang 
op Bourgognevaten heeft kunnen rijpen. Vijf jaar is 
een lange tijd, en dat heeft niet alleen zijn stempel 
gedrukt op de kleur van het bier, maar ook op de 
smaakbeleving. De houtachtige toetsen zijn zeker 
aanwezig en de smaak van zure druiven valt niet 
te ontkennen. Dergelijke uitgesproken smaken 
hebben echter ook heel wat tegenstanders, en 
dat is vanavond niet anders. Aan de scores kan 
je duidelijk zien wie zure bieren weet te appreci-
eren, maar ook wie hier een broertje dood aan 
heeft. Het eerste bier schopte niet tegen al te veel 

EEN PROEVERIJ VOOR LIEFHEBBERS VAN ‘BIZONDERE’ BIEREN
Bij  het  schrijven van dit  artikel  schijnt  de zon door de blinden naar binnen .  Na een natte zomer doen de zonnestralen een men s deugd , 
dat kan ik je  wel  vertel len .  Ik heb dit  weekend genoten van de her fst zon en van de her wonnen v ri jheid .  En velen met mij .  O ok op on z e 
tweede proeveri j  van dit  sei zoen i s  het  duideli jk dat de men sen de weg naar het  “oude normaal”  weer sti laan teruggevonden hebben .

“ER ZIJN GROTE FANS EN 
STERKE TEGENSTANDERS 

VAN DIT BIER, HET ZAL EEN 
RODE DRAAD DOORHEEN DE 

AVOND BLIJKEN.”

TUSSEN POT EN PINT



TUSSEN POT EN PINT

schenen, bij deze Serafijn koop je best scheenbe-
schermers. Het is zonder twijfel een goed gebrou-
wen bier, en als je een fan bent van zure bieren, 
dan is dit absoluut spek naar je bek!

Joker Lafee Absinthe Infused - Thuisbrou-
werij Florik (10%)
Het laatste bier van de avond is geen bier om 
in de zon te nuttigen. De kleur is niet noodza-
kelijk een weggever, maar de aroma’s doen je 
eerder dromen van kerstbomen en een knispe-
rend haardvuur. Zoethout, (ster)anijs en kruidi-
ge aroma’s komen je tegemoet, zoals bij zovele 
winterbieren. Wanneer je dit bier drinkt, besef 
je dat ook dit er eentje is die de meningen zal 
verdelen. Het wordt gebrouwen bij thuisbrou-
werij Florik, in opdracht van een barbier die niet 
alleen gepassioneerd is door (metal)muziek, 

maar dus ook door bieren. Op zijn vraag werd 
deze Joker geïnfuseerd met absint, het groene 
drankje dat ook wel de groene fee genoemd 
wordt, vandaar de naam Lafee. Het drankje 
stond lange tijd op menig zwarte lijst wegens 
zijn vermeende hallucinogene effecten, maar 
toen bleek dat dit larie en apekool was, werd het 
drinken van absint weer als veilig beschouwd. 
Zelf heb ik het nog nooit gedronken, maar ik 
laat me vertellen dat de anijssmaak in het bier 
getoverd werd door de groene fee. Voor lief-
hebbers van dergelijke winterbieren is dit zeker 
een aanrader, en juist daarom past dit bier mooi 
in het rijtje van zijn voorgangers. Je bent ervoor 
of niet, en dat maakt een bierproeverij ook vaak 
zo interessant, over smaken en kleuren…

Tekst: Kobe Schroeven

ZELF KOMEN PROEVEN?
Onze volgende bierproeverijen vinden 
plaats op maandag 8 november en maan-
dag 29 november, telkens vanaf 20 uur in 
café ’t Kelderke aan het Stationsplein in 
Geel. Prijs: 14 euro p.p. 
Inschrijven: proeverij@onderox.be of in ’t 
Kelderke zelf.

BIZON(DERE) BIEREN:
Het ontstaan van de bizonbrouwers ver-
toont sterke gelijkenissen met de verhalen 
van andere brouwers. Enkele vrienden 
die graag eens een lekker biertje drinken, 
vatten het idee op om een eigen bier te 
brouwen. Eentje volgt een cursus, om ver-
volgens samen via trial and error, gecom-
penseerd door veel passie en probleemop-
lossende creativiteit aan het brouwen te 
slaan. Het graan werd gebroken met enkele 
betonklinkers die één van de kompanen 
nog had liggen van de aanleg van de oprit 
en de leidingen werden door de vijver geleid 
om zo de wort zo snel mogelijk af te koelen. 
Een motortje van een ruitenwisser draaide 
overuren om in de ketel te roeren. Na het 
brouwen van een bier in grotere oplage 
voor een schoolfeest, hadden ze de smaak 
pas echt te pakken, en sindsdien laten ze 
hun commerciële bieren brouwen bij be-
vriende brouwers. Ze hechten veel belang 
aan lokale verankering en samenwerken 
met lokale organisaties en ambachtslieden, 
de Beerse Bizonburger die je kan vinden in 
een Brasserie in Beerse is daar misschien 
wel hét schoolvoorbeeld van.

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

WWW.VANMECHGELENPIETER.BE
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U BENT VAN HARTE WELKOM OP ONZE JAARLIJKSE WIJNDEGUSTATIE
OP VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021 VAN 19U30 TOT 23U00 

LOCATIE - HOGE MAUW 1000, 2370 ARENDONK

INSCHRIJVEN KAN DOOR TE MAILEN NAAR SHARON@KEMPENDRINKS.BE (GRAAG VOOR 15/11) 
COVID-PROOF EDITIE: GELIEVE UW VACCINATIEBEWIJS OF NEGATIEVE TEST AAN DE INGANG TE TONEN. ZO KAN IEDEREEN OP EEN VEILIGE MANIER DEGUSTEREN.

WIJ TRAKTEREN U OP TALRIJKE PROMOTIES!

WELCOME BACK TO THE WINE TASTING

Waar de één vol enthousiasme en zelfvertrou-
wen op zoek gaat naar dat ultieme cadeau, 
krijgt de ander instant een paniekaanval bij de 
gedachte alleen al. Voor al onze lezers, maar 
vooral voor die laatste groep zetten we graag 
onze drie beste tips op een rijtje. Niet weten-
schappelijk onderzocht uiteraard, gewoon va-
nuit onze eigen beleving. Want wij bij Onderox 
Magazine zijn ook maar mensen, die af en toe 
eens graag in de watten worden gelegd. 

Koop Lokaal. Zoek het niet te ver. In de Kem-
pen vind je tal van ondernemers met een mooi 
aanbod aan kwaliteitsproducten en diensten. 
Ze voorzien je met hun ruime ervaring graag 
van persoonlijk advies. Inmiddels zijn we er 

met z’n allen helemaal van overtuigd dat je 
door lokaal te kopen wel degelijk maatschap-
pelijk en economisch een verschil kan maken. 
En ook de ontvanger van jouw geschenk zal 
dat naar waarde schatten. 

Less is More. Wat hebben we de afgelopen 
twee jaar het meest gemist? Menselijk contact, 
herinneringen maken, beleving. Wil je iemand 
verwennen of bedanken? Waarom niet kiezen 
voor een ervaring? Samen iets leuks gaan 
doen. Lekker uit eten, samen gaan shoppen, 
een avondje cultuur of op café, een lange wan-
deling, … Wil je toch graag iets geven? Ga dan 
voor kwaliteit boven kwantiteit. Minder, maar 
beter en duurzamer. 

Maak het persoonlijk. Het blijft moeilijk om 
voor iedereen op je lijstje te weten wat hem of 
haar écht blij maakt. Wat je ook kiest, vergezel 
het van een persoonlijke noot en dan kan je 
nooit missen. Een kaartje, een foto, een mooie 
boodschap, een fijne herinnering, … iets wat 
de ontvanger raakt of beroert. En pieker maar 
niet over exact de juiste woorden of formul-
eringen. Wat recht uit je hart komt, klopt altijd. 

PUBLIREPORTAGE

Meer info:
info@k-doos.be
www.k-doos.be
Tel. +32 (0)489 31 64 01
     @kdooskempen
     @kdooskempen

KEMPENSE CADEAUBON
Met een K-doos, onze Kempense 
cadeaubon, maken we het je nog ge-
makkelijker. Een K-doos is een cadeau-
bon voor een bedrag naar keuze. De 
ontvanger kan ermee terecht bij tiental-
len Kempense handelaars over diverse 
sectoren heen. Voor ieder wat wils. Lo-
kaal, duurzaam en met jouw speciale 
boodschap wordt het meteen ook heel 
erg persoonlijk. 

ONZE DRIE TIPS VOOR EEN GESLAAGD EINDEJAARSGESCHENK
K-DOOS

Ji j  hebt ook zonder twij fel  de ‘chocolatte mannekes’  en de kerstversiering al  gespot.  Er i s  geen ontkomen aan :  het  jaareinde i s  alweer 
in aantocht. Hét moment om terug te blikken en een lijst te maken van alle mensen die het afgelopen jaar - laat ons eerlijk zijn : het was een 
turbulente periode - voor jou van betekenis waren.  Meteen ook een mooi moment om hen dat te  vertel len met een leuke attentie,  toch?



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 • GLASWANDENAl meer dan 90 jaar

                             genieten van de zon

LENTE-ZOMER 2022 IN EIGEN TUIN
B E S T E L  N O G  I N  2 0 2 1  E N  V O O R K O M  P R I J S S T I J G I N G E N  E N  L A N G E  L E V E R T I J D E N
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CULTUUR

DUO DELTENRE/MELAERTS
KASTERLEE — Eric Melaerts is een gitarist met erg veel ervaring in zowel pop als jazz. Hij 
speelde o.a. met Soulsister en Clouseau en was gast- en studiomuzikant bij tal van beroem-
de artiesten. Patrick Deltenre is een zeer gewaardeerd collega-gitarist die meer dan 10 jaar 
Axelle Red begeleidde. Hij werkte samen met o.a. Jo Lemaire, Kris Debruyne, Boogie Boy,… 
Hij kwam ook al langs in Houtum Street als onderdeel van tal van andere bezettingen.

8/11/2021 om 20.30 uur
Jazzclub Houtum Street in Kasterlee
Tickets 12 euro

ELENA PEETERS — BEGIN
MOL — ‘Begin’ is het eerste deel van een trilogie waarin Elena bestudeert door 
welke handen een mensenleven gaat. Ze volgt mensen waar iedereen in zijn/haar 
leven mee te maken krijgt: een dokter, een buschauffeur, een leerkracht, iemand 
die ondersteunt en begeleidt aan het einde van een leven,…

10/11/2021 om 20.15 uur
Schouwburg Rex in Mol
Tickets 14 euro

JOHN GHOST EN H A S T — DOUBLE BILL
GEEL — De instrumentale muziek van het Gentse collectief John Ghost wordt geschapen door een 
zestal muzikanten en zweeft ergens tussen jazz, hedendaagse klassieke muziek, rock en electroni-
ca. De composities zijn filmisch, minimalistisch en bevatten een pakkende groove. H A S T is een 
instrumentale band met roots in jazz, rock en improvisatie. Hun typerende sound wordt het best 
omschreven als een onversaagde verkenning van verbluffende eenvoud, riffs, en vrije improvisatie.

11/11/2021 om 20.15 uur
De Werft in Geel
Tickets 15 euro

HIGHWAY TO THE BLUES
ARENDONK — De roots van Highway to the Blues vinden hun oorsprong in de zanderige 
Kempen en niet aan de oevers van de Mississippi, in Chicago of aan de Westcoast... Die 
van hun muziek des te meer! Blues, blues en nog eens blues… Gebracht met een grote 
eerbied voor de grote meesters van vandaag en van weleer! Organisatie: De Wildeman.

14/11/2021 om 15 uur
’t Onkrooid in Arendonk
Tickets 12 euro

HANS DE BOOIJ — HOE HAD IK HET ANDERS MOETEN DOEN?
OUD-TURNHOUT — Hans De Booij is terug! En hoe! Het waren de gloriedagen van 
de Nederlandstalige pop, de jaren 80, toen Hans de Booij de hitparades beklom. De 
dagen van Doe Maar, Toontje Lager, Frank Boeijen, Het Goede Doel en De Dijk,… 
Einde vorig jaar bracht hij een nieuwe cd uit. Met een combinatie van zijn grootste 
hits en nieuw materiaal gaat hij op tour langs de Nederlandse en Vlaamse theaters.

17/11/2021 om 20.15 uur
De Djoelen in Oud-Turnhout
Tickets 16 euro

LILIANE SAINT-PIERRE — KARMA
GEEL — Liliane St Pierre is La Grande Dame van het Vlaamse chanson, actief als ‘recording artist’ 
sinds de prille jaren 60 van de vorige eeuw, en met 20 albums en meer dan 90 singles op de teller, 
opgenomen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Talrijke hits en honderdduizenden platen 
verkocht. Eén van de weinige Vlaamse artiesten die het ook tot ver buiten de landsgrenzen schop-
te. ‘Karma’, haar eerste album in 6 jaar, is een artistiek hoogtepunt in haar lange carrière.

19/11/2021 om 14 uur
De Werft in Geel
Tickets 17 euro

JOHAN VERMINNEN — VERMINNEN 70
RAVELS — In mei 2021 werd Johan Verminnen 70 jaar. En hoe kan hij dit beter 
vieren dan met een aantal verjaardagconcerten, op het podium omringd door zijn 
vaste begeleidingsgroep en dochter Pauline.

19/11/2021 om 20 uur
De Wouwer in Ravels
Tickets 22 euro

MAURO PAWLOWSKI
TURNHOUT — Mauro is een rockroyalty. Hij is een van de sleutelfiguren in de Bel-
gische muziekscene sinds hij in 1992 zijn carrière begon als frontman van de be-
ruchte cultband Evil Superstars. De onverzadigbare Mauro was jarenlang lid van 
dEUS, maar hij was ook het brein achter talloze andere muzikale projecten en alter 
ego’s. Hij had een hand in meer dan honderd albums, and counting.

19/11/2021 om 20.15 uur
De Warande (Kuub) in Turnhout
Tickets 21 euro

TANIA POPPE — ONDER DRUK
OUD-TURNHOUT — Bekend van ondermeer Ad Fundum, Ons Geluk, Congo en 
Stand-up Tragedy ‘Helpende Handen’ met Veerle Malschaert, gaat Tania Poppe 
nu voor een eerste échte solo met een thema dat haar en zovele anderen in deze 
maatschappij achtervolgt: Onder Druk. Grappig en pijnlijk herkenbaar. Want geef 
toe, iedereen voelt de druk. Niet alleen de mildlifers, ook jongeren, pubers en zelfs 
kinderen voelen het. Maar vooral de gepensioneerden. Druk dat die het hebben!

26/11/2021 om 20.15 uur
De Djoelen in Oud-Turnhout
Tickets 12 euro

DELPHINE LECOMPTE, PIET DE PRAIETERE, JOKE VAN 
CAESBROECK EN TIM FONCKE — MOEDIG ACHTERWAARTS
HERENTALS — ‘Moedig achterwaarts’ is een collectief dat het literair equivalent 
van de superband is. De vier schrijvers smijten baldadige gedichten, absurde ver-
halen, ontregelende romanfragmenten en brieven op tafel.

27/11/2021 om 20 uur
‘t Schaliken in Herentals
Tickets 15 euro

Lees verder op pagina 86

Liliane Saint-Pierre HAST
© Geert Vandepoele 

Mauro Pawlowski John Ghost
© Leon De Backer

Highway To The Blues

DANKZIJ ONDEROX GRATIS NAAR OPTREDENS EN VOORSTELLINGEN!
Sur f  snel  naar w w w.onderox.be/on stage-wed stri jd en kies daar ma ximaal drie voorstel l ingen uit  waar voor je  tickets  wil  winnen .  D e winnaars 
worden uitgeloot en persoonli jk op de hoogte gebracht via mail .  D e tickets  l iggen de dag van de voorstel l ing klaar aan de ka ssa .  D eelnemen kan 
nog tot  en met donderdag 4 november 2021.  Veel  succes!

ON STAGE: WIN GRATIS DUOTICKETS!



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

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

• ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

• SECTIONALE POORTEN

• TECHNISCHE SERVICE 

• MAATWERK 

• POORTEN VERWERKT 
  IN ALUMINIUM GEVELBEKLEDING

www.tsv.be

TECHNIEKER/MONTEUR GEVRAAGD

Uw partner in plaatsing van nieuwe hoogrendementsbeglazing, 
glasherstelling, spiegels, glazen wanden en deuren, douchewanden, 
gelakt glas, glazen balustrades en vloeren, …

Hoge Mauw 1335, Arendonk | 014 67 77 79 | 0474 58 37 12 | info@glaswerkenblockx.be | www.glaswerkenblockx.be
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www.houtumstreet.be - www.warande.be - www.oud-turnhout.be - www.getouw.be -www.heilaar.be - www.elckerlijc.com - www.schaliken.be - www.dewerft.be
www.ccdeadelberg.be - www.dewouwer.be - www.dewildeman.net

CULTUUR

DE BOER DIE STERFT
TURNHOUT — De Boer die sterft is de beroemde en prachtige novelle van Karel van 
de Woestijne uit 1914. Een oude boer ligt eenzaam te sterven en voelt zich ontevreden, 
zelfs opstandig, omdat zijn schamele leven nooit echt geweest is wat hij had verlangd. 
Achtereenvolgens krijgt hij bezoek van vijf vrouwen, allegorische figuren, die zijn zintui-
gen belichamen. Samen met hen gaat hij terug in de tijd en herbeleeft hij flarden van al 
wat plezierig of mooi was. Zo kan hij – verzoend met de werkelijkheid – toch gelukkig 
sterven. De vijf sappige monologen en de vertelling zijn ‘doorspekt’ met live zang en 
pianomuziek. Een ontroerende voorstelling die bruist van levenslust!

11 speeldata tussen 27/11/2021 en 18/12/2021 om 20.15 uur 
(matinee op 5/12/2021) - Hofpoortteater Elckerlijc in Turnhout
Tickets 12 euro

THEATER FROEFROE — 
ODYSSEE, OF DE LANGE WEG NAAR HUIS (+12)
HERENTALS — Het verhaal van Odysseus wordt verteld vanuit het standpunt van een zoon 
en een moeder, die wanhopig wachten op zijn komst. Daarnaast wordt ook het standpunt 
van de held belicht. Theater FroeFroe heeft een grote liefde voor het klassieke repertoire en 
speelde de voorbije jaren klassiekers als Macbeth, Orfee, Labyrinth en Helena. Samen met 
enkele dansers, acteurs, poppenspelers en muzikanten bewerkt FroeFroe het veelgeprezen 
boek ‘De lange weg naar huis’ van Michael De Cock tot een nieuwe theatervoorstelling.

2/12/2021 om 20 uur
’t Schaliken in Herentals
Tickets 13 euro

CHRISTOPHE VEKEMAN, BJORN ERIKSSON, WALTER BROES, 
TOMAS DE SMET EN FREDERIK VAN DEN BERGHE — THE 
HISTORY OF COUNTRY
MOL — Ondanks de groeiende wereldwijde populariteit van het genre, blijft coun-
try in België vooralsnog in een weinig aantrekkelijk daglicht staan. Maar daar willen 

schrijver Christophe Vekeman en muzikanten Bjorn Eriksson en Walter Broes ver-
andering in brengen. Vanuit hun bodemloze liefde voor de countrymuziek rekenen 
ze in The History of Country daadkrachtig maar vooral met veel schwung af met alle 
vooroordelen tegen deze vorm van muziek.

3/12/2021 om 20.15 uur
Schouwburg Rex in Mol
Tickets 18 euro

LET’S GET RHYTHM — THE WILDEST ROOTSNIGHT IN TOWN
RAVELS — De zesde editie van ‘The Wildest rootsnight in town’ brengt je The Doel 
Brothers (UK), Eddie & The Headstarts (F), Tornado Beat (NL) en uiteraard weer DJ 
Daz. Een muzikale avond vol rhytm ’n blues, rock-a-billy en zelfs hillbilly western 
swing uit de jaren ’50. 

4/12/2021 om 19 uur
De Wouwer in Ravels
Tickets 15 euro

NEW SOUND BIG BAND
KASTERLEE — De New Sound Big Band werd opgericht in 1992 met Arendonk als 
thuisbasis in de Noorderkempen, grenzend aan Nederland. De band startte aan-
vankelijk als een jazz-combo maar breidde al snel uit tot een voltallige bigband met 
traditionele bezetting. Op dit ogenblik beschikken we over twee vocalisten waar-
door de band een zeer uitgebreid muziekrepertoire kan brengen.

6/12/2021 om 20.30 uur
Jazzclub Houtum Street in Kasterlee
Tickets 12 euro



MOERENSTRAAT 52 - ARENDONK | +32 (0)495 57 68 57 | BART@BSANDERS.BE

NATUURSTEEN · MARMER · GRANIET · MOZAÏKWERKEN

WERKEN MET, EN HET OPWAARDEREN 
VAN OUDE MATERIALEN.

» GESPECIALISEERD IN OUDE VLOEREN
» TOTAALPROJECTEN
» BADKAMER- OF KEUKENRENOVATIES
» TERRASSEN
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Annick Smets en Bart Geerts openden in no-
vember 2019 hun zaak langs de Provinciebaan in 
Schoonbroek. De kiem voor het ontstaan van Den 
Triptiek ligt in het koffiehuisje dat Annick wilde ope-
nen. Getuige de lattes met een smaakje, chococi-
no, espresso, warme chocomelk met slagroom,… 
die hier geserveerd worden. Met gebak, pannen-
koeken en warme wafels voor de liefhebbers. Maar 
de zaak is ook een volwaardige brasserie met 
allerlei huisgemaakte gerechten, gebaseerd op 
echte brasserieklassiekers. “Ons vispannetje en 
varkenshaasje doen het bijvoorbeeld erg goed”, 
stelt het koppel. Een greep uit de rest van de kaart: 
steak met frietjes, mosselen, ribbekes, stoofvlees, 
videe, spaghetti,… De zaak is elke dag open vanaf 
10 uur. Wie wil komen ontbijten kan, na reservatie, 
al een uurtje vroeger langskomen.

FUN BOWLING
Annick staat vooral in de keuken, Bart bemant de 
bar en ontvangt de gasten. Bij mooi weer vult het 
terras achteraan de zaak zich, bij regenweer is de 
‘fun bowling’ beneden extra in trek. Die is het hele 
jaar door geopend. Via de trap kom je er in een 
verrassend grote ruimte terecht met vier bowling-
banen, je kan met maximaal 9 personen per baan 
spelen. Per kwartier betaal je 6 euro per baan. 
“Het is vergelijkbaar met de traditionele bowling, 
maar de baan is ietsje korter en je speelt met kleine 
ballen. Het lijkt op de bowling die iedereen kent, 
maar het is zeker niet makkelijker hoor”, glimlacht 
Annick. Handig om weten: je kan hier gewoon ‘fun 
bowlen’ met je eigen schoenen aan. Je hoeft dus 
niet te wisselen in die oncomfortabele kleurrijke 
bowlingpantoffels. Fun bowlen kan al vanaf 5 jaar. 
“We wilden iets leuks in onze zaak dat je niet zo-
maar overal vindt”, legt Bart uit. “Ik heb dan zitten 
zoeken naar toffe ideetjes. Op een beurs ontdek-
te ik uiteindelijk het concept van fun bowling. Dat 
vonden we hier uitstekend passen.”

EVENEMENTENRUIMTE
Maar de benedenverdieping herbergt nog heel 
wat bijkomend spelplezier. Naast bowlen kan je 
er ook poolen en topbiljart spelen. Er staan zelfs 
twee tafelvoetbaltafels, een airhockey en een 
dartbord opgesteld. Er is een aparte bar en er 
staan meerdere tafels, zodat je hier ook kinder-
feestjes kan laten plaatsvinden. Daarvoor heeft 
Den Triptiek speciale buffetformules uitgewerkt. 
Feesten kan ook in de feestzaal boven de bras-
serie. Daar zit je als gezelschap helemaal privé. 
De zaak telt in totaal dus drie verdiepingen. Die 
veelzijdigheid maakt dat Den Triptiek naast fami-
lies en gezinnen ook veel vriendengroepen en 
teambuildings over de vloer krijgt.
“Veel mensen kiezen ervoor om eerst rustig op 
het gelijkvloers iets te eten en daarna beneden 
te komen bowlen. Anderen trekken rechtstreeks 
naar beneden en kiezen voor een drankje en wat 
snacks tijdens het bowlen.” Maar uiteraard is ge-
woon iets drinken in de zaak zelf of op het terras 
perfect mogelijk. En niet te vergeten: Den Triptiek 
is één van de start- en aankomstpunten van het 
Lekkerstappen Wandelfestival. Je kan er dus ook 
langskomen voor een verkwikkende wandeling. 

Tekst: Bert Huysmans

Provinciebaan 74, Retie
Tel. +32 (0)474 33 96 57
info@dentriptiek.be
www.dentriptiek.be

Den Triptiek
Open:  Di tot zo: vanaf 10 uur
Ma gesloten
Ontbijt vanaf 9 uur

DEN TRIPTIEK
VEELZIJDIGE BRASSERIE MET BIJHORENDE FUN BOWLING
SC HO ONBROEK-R ETIE — D en Triptiek i s  een combinatie van een sti j lvolle  bra sserie,  een amu sante fun bowling en een veel zi jdige evene-
mentenlocatie.  Het i s  du s niet  toevallig  dat de naam van de zaak ver wijst  naar het  iconi sche driedelige Sint-Job retabel  in S choonbroek. 

CULINAIR

ONDEROX-MENU
VAN DE MAAND:

Varkenshaasje met friet/kroketten/puree 
en warme groenten.

Prijs: 23 euro p.p.

OF

Vispannetje met puree

Prijs: 24,50 euro p.p.

Wie vooraf reserveert met de vermelding 
‘Onderox-menu’ mag na zijn maaltijd gra-
tis een spelletje komen fun bowlen. Actie 
geldig van woensdag 27 oktober tot en 
met zondag 5 december 2021. 
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FOTOGRAAF 
Ludo Van de Ven

FOTO VAN DE MAAND
Voor de foto van deze maand neemt fotograaf Ludo Van de Ven ons mee naar Nederland. Hij fotografeerde dit beeld aan het station ‘Sim-
pelveld’, gelegen op de Miljoenenlijn. Het beeld kwam tot stand tijdens een fotografische uitstap waarbij stoomtreinen centraal stonden. De 
kunstzinnige lichtinval en zijn passie voor oude treinen waren een inspiratiebron om dit beeld vast te leggen. 

Ludo is ook bestuurslid van de Koninklijke Fotoclub Focus Spoor uit Lille. Helaas konden zij dit jaar, door corona, geen fotosalon organiseren. 
Om de activiteit binnen de fotoclub toch te vrijwaren, bedacht Ludo in 2020 en 2021 verscheidene opdrachten. Er namen een twaalftal leden 
deel. De resultaten hiervan kan je terugvinden op de website www.kfsa.be. Het eerstvolgende fotosalon zal plaatsvinden in het weekend van 
23 en 24 april 2022 in PC De Zandfluiter in Wechelderzande. Meer info? www.kfsa.be of focusspoor@gmail.com.

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
Patricia Peeters:    0495 58 06 22 | patricia@onderox.be

Volgende edities: 

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, Gert-Jan Vandervoort, Lidi Van Gool, Stijn van Osch, Nadine Van Roy, Astrid Steurs (foto’s), Bart Van der Moeren (foto’s) | Coverfoto: Bart Van der Moeren Eindredactie: Bert Huysmans | redactie@onderox.
be | Vormgeving: Koen Elsen, Romi Vosters, Stijn Roelants | Prepress en druk: GEWA | Internet: www.onderox.be

· 24 november ‘21 (214)   Thema: Wellness
     Aanlevering materiaal tot 9 november
· 15 december ‘21 (215)   Thema: Feest
     Aanlevering materiaal tot 30 november
· 26 januari ‘22 (216)     Thema: Trouw/Mode/Communie
     Aanlevering materiaal tot 11 januari
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KLASSIEK TOT KLASSIEK TOT 
ZEER TRENDY ZEER TRENDY 

SCHOENEN SCHOENEN 
TEM MAAT 44TEM MAAT 44WWW.ZAPATO-SCHOENEN.BE

OP ZOEK NAAR EEN TOPOUTFIT MET DE PERFECTE SCHOEN?
ZAPATO FROM HEAD TO TOE



STOCKVERKOOP 13 & 14 NOVEMBER 
ANTWERPSEWEG 65 GEEL

WWW.ABITARE.BE 
Join our community


