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B e s t e  l e z e r
Ik ging vroeger graag naar school. Als het geen examens waren tenminste, of geen onverwachte 
‘toetsen’. Maar een gewone lesdag vond ik prima. Ik heb altijd leuke klasgenoten gehad, ben 
een paar gepassioneerde leerkrachten tegengekomen en ik moest me niet kapot blokken om 
geslaagd te zijn. Dat speelde allemaal mee. Later stond ik zelf twee jaar voor de klas en moest 
toen de journalistieke wereld zich voor mij niet geopenbaard hebben, ik had er misschien nog 
gestaan. Of misschien ook niet. Je weet nooit hoe een mensenleven loopt. Mijn kinderen zijn 
nog jong, maar zij trekken voorlopig nog met veel plezier richting de schoolpoort. Gelukkig maar, 
het moet de hel zijn om zo’n bengels elke dag naar school te moeten sleuren. Maar gelukkig kan 
voor mijn kroost 1 september er niet snel genoeg zijn. Op 1 juli stonden ze al te popelen. En na 
twee maanden is het echt wel terug tijd dat er weer bijgeleerd kan worden op de schoolbanken. 
Mama en papa hebben even genoeg geknutseld, gespeeld en spelletjes verzonnen. Die taak 
geven wij met veel plezier en dankbaarheid weer in handen van hun nieuwe leerkrachten. Mijn 
respect voor hun taak neemt zo elk jaar toe. Mij zal je nooit horen zeggen dat het leerkrach-
tenbestaan geen eerbied verdient. Akkoord, ze zouden die vakantieperiodes wat beter mogen 
spreiden over het jaar want twee maanden is echt wel te veel van het goede, zeker voor wie 
jonge kinderen heeft en opvang moet proberen te voorzien. Maar voor het overige hoor je mij 
niet klagen. 
Ook deze nieuwe editie van Onderox Magazine schenkt behoorlijk wat aandacht aan de terug-
keer naar de schoolbanken. Met o.a. modetips, een artikel over je kinderen met duurzame spul-
len naar school sturen en interviews met drie ervaringsdeskundigen uit het onderwijs zelf: een 
studente die als veertiger terug de schoolbanken opzoekt, een pedagogisch directeur die mee 
het onderwijs helpt hervormen en ons covermodel die haar plaats voor de klas met veel plezier 
en trots weer inneemt, zelfs al zijn er dit jaar geen televisiecamera’s in de buurt. Hopelijk heeft 
ook u een fijne zomer gehad en kan u weer samen met ons fris en monter het najaar in duiken. 
Of misschien heeft u nog enkele dagen vakantie voor de boeg en heeft u rustig de tijd om deze 
nieuwe editie in de nazomerzon tot u te nemen. Of misschien staat u vanaf 1 september wel zelf 
voor één van die klassen het beste van uzelf te geven. Hoe dan ook, laat ons alvast de eerste 
zijn om u een fantastisch nieuw schooljaar toe te wensen! En veel leesplezier met deze splinter-
nieuwe editie van Onderox Magazine! 

Bert Huysmans, redactie
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Gek hoe het leven soms loopt. Afgelopen juli 
zat ik samen met een gezelschap op een ter-
ras in Parijs. We waren gaan eten en zouden 
’s anderendaags naar de laatste Tourrit gaan 
kijken. Omdat het nog te vroeg was om te gaan 
slapen en omdat het zalig weer was, gingen 
we een terrasje doen bij het café op de hoek. 
We logeerden aan de rand van de stad en veel 
andere toeristen zagen we er niet. Toen we de 
garçon vroegen welke bieren ze hadden, begon 
hij over La Chouffe. Dat het een heel lekker bier 
was. Als Belgen wisten we dat natuurlijk en we 
bestelden een plateau. Ik moest denken aan 
die keer veel jaren geleden – toen de kabouters 
nog echt bestonden – dat ik bij de brouwerij in 
de buurt van Houffalize was geweest. En dacht 
verder: dat is een goede regio om nog eens 
naartoe te gaan voor een reportage in Onderox 
Magazine. Zeker omdat ik gehoord had dat de 
streek sinds een aantal maanden is uitgerust 
met fietsknooppunten.

CHOUFFEKE
Het is heet op de dag van vertrek. In de Kem-
pen zou het die dag 33 graden worden. Geluk-
kig zijn de voorspellingen voor de Ardennen iets 
milder. Maar toch. Omdat de fietsknooppunten 
niet langs Achouffe lopen, de thuisbasis van de 
brouwerij, geven we dit adres in op de GPS. 
Kwestie van het vocht op peil te houden door 
alvast een Chouffeke te gaan drinken. Na bijna 

2,5 uur rijden – de tunnels in Luik waren dicht 
voor herstelling – parkeren we in het onooglijke 
gehucht waar bieren worden gebrouwen voor 
half de wereld. En wat blijkt? La Chouffe be-
staat dit jaar 40 jaar. Een groot spandoek tegen 
een hoge tankkolom kondigt dit bijzondere ju-
bileum aan.

De shop leert ons dat La Chouffe niet alleen een 
bier is maar ook een merk. Je koopt er allerlei 
geschenkverpakkingen maar ook boxershorts, 
T-shirts, sleutelhangers tot zelfs kerstballen met 
het Chouffe-logo. Zo’n fan zijn we nu ook weer 
niet en we zetten ons op het terras, waar we 
al snel een blonde krijgen voorgezet. Voor de 
bierliefhebbers geven we nog mee dat mits 
afspraak de brouwerij kan worden bezocht. 
Zondag om 14 uur kan dat zonder afspraak en 
worden de eerste 25 personen toegelaten.

TWEE OURTHES
Even situeren. Achouffe en de omliggende 
dorpen en stadjes liggen in het Natuurpark 

De Twee Ourthes, in het noordoosten van de 
provincie Luxemburg en langs de grenzen van 
het Groothertogdom. Het natuurpark is 76.000 
hectare groot en naast Achouffe zijn de be-
kendste plaatsen Houffalize, La Roche en Gou-
vy. Het gebied dankt zijn naam aan de twee 
Ourthes die erdoor stromen: de Ourthe Oriental 
(oostelijk) en de Ourthe Occidental (westelijk). 
Samen vormen ze de Ourthe, die via La Roche 

“EN WAT BLIJKT? 
UITBAATSTER 

SANDRA IS 
AFKOMSTIG VAN 

LOENHOUT, OOK VAN 
DE KEMPEN DUS.”

TOERISME
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HOERA VOOR FIETSEN ROND HOUFFALIZE
HOUF FALIZE – Joepie,  er  zi jn nu ook f ietsknooppunten in de regio van Houf fali z e,  La Roche en G ouv y.  Een goede gelegenheid om 
die kant nog een s uit  te  trekken .  Ter plaatse moesten we va ststel len dat de f iet swegen niet  van een z elfde kwaliteit  zi jn al s  pakweg de 
Kempen .  Kempen se ga stv ri jheid vonden we er dan weer wel  in de vorm van B&B’s die door Kempenaars worden uitgebaat.
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verder stroomt. Tussen de twee Ourthes ligt 
een landschap met hoge natuurwaarde en met 
zo’n 25.000 inwoners naar Belgische normen 
dunbevolkt.

Dat maakt het alleen maar mooier om te wan-
delen en te fietsen, denken we dan. We be-
geven ons naar het toeristische kantoor van 
Houffalize, maar treffen het daar niet. Achter 
de balie zit een jonge kerel, genre jobstudent, 
en wanneer we spreken over een kaart met de 
fietsknooppunten, haalt hij een kaart met de 
mountainbikeroutes tevoorschijn. Wanneer we 
duidelijk maken dat we de kaart willen met de 
fietsknooppunten, beweert hij dat die er nog 
niet is. Terwijl we mensen kennen die ze al wel 
hebben. 

MOUNTAINBIKE 
BOVEN ALLES
Nu ja, Houffalize is dan ook al decennialang 
het mekka van de Belgische mountainbike. Dat 
heeft te maken met de mooie en uitdagende 
afgepijlde mountainbikeroutes, maar ook met 
de Wereldbeker die er jarenlang werd georga-
niseerd. “De laatste Wereldbeker is alweer van 
2012 geleden”, zegt zaakvoerder Leon Lesage 

van Houffa Bike, de grootste verhuurder van 
mountainbikes in het stadje. “Belgische kampi-
oenschappen hebben we nog wel. Mountain-
bike blijft hier heel populair.” Of hij weet heeft 
van de knooppunten voor gewone fietsen en 
de bijhorende fietskaart? “Ja hoor, die knoop-
punten zijn er sinds een tweetal maanden en 
de kaart ook. Nee, hier hebben we die niet. 
Daarvoor moet je bij de toeristische dienst zijn.” 
Terug naar af dus.

OP DE FIETS
Gelukkig zijn de nieuwe knooppunten ook al 
online te vinden en maken we zo een route van 
een 35-tal km, ruim voldoende rekening hou-
dend met de temperaturen en het glooiende 
landschap. Vanuit het centrum van Houffa-
lize vinden we makkelijk de weg naar knoop-
punt 41. Het eerste stuk gaat langs de Ourthe 
Orientale, waarvan het waterpeil uitzonderlijk 
laag staat. Anders gezegd: de normaal flink 
stromende rivier is door de langdurige droogte 
verworden tot een schamele beek. We klim-
men en blijven klimmen tot we een mooi uit-
zicht hebben over het stadje en vervolgen onze 
tocht naar de volgende knooppunten. De bord-
jes onderweg blinken nog van de nieuwigheid. 
De droogte speelt niet alleen de rivieren parten 
maar ook de weiden. In plaats van groen zien 
die er grijsbruin en compleet verdroogd uit. Een 
groepje koeien heeft zich languit op het voor-
malige gras gelegd. 

KARSPOOR
Al snel komen we op een stuk dat wordt aange-
duid als onverhard. En dat mag je ook letterlijk 
nemen. De fietsweg is niet veel meer dan een 
karspoor bezaaid met grotere stenen. Fietsers 
die we wat verder tegenkomen, bevestigen dat 
dergelijke trajecten zich meermaals voordoen 
op het knooppuntennetwerk. Daar tegenover 
staat wel dat je prachtige vergezichten te zien 
krijgt. 

De knooppunten liggen hier verder uit mekaar 
dan op veel andere plaatsen. Het langste stuk 
tussen twee knooppunten dat wij deden, was 
11,5 km. Of ik de regio zou aanbevelen om er 
met een gewone (e-)bike te gaan rijden via de 
knooppunten? Ik twijfel. In elk geval deze tip: 
blijf weg van de onverharde stroken.

B&B VAN GELENAAR
Tijd om de koelte en mijn overnachtingsplek 
op te zoeken. Die vind ik bij Guy uit Geel, die 
sinds ruim 4 jaar een B&B uitbaat in de buurt 
van Houffalize. Zijn ouders hadden een optiek-
zaak op de markt in Geel, die hij nadien verder-
zette. Vervolgens werkte hij 16 jaar bij Janssen 
Pharmaceutica in Geel, maar toen begon het 
te kriebelen. 

“Ik heb een passie voor natuur, vogelfotografie 
en ben ornitholoog”, vertelt hij nadat we ons op 
het terras hebben gezet. Die liefde voor de na-
tuur maar ook voor artisanale producten bracht 
hem herhaaldelijk naar de Ardennen. Zo rijpte 
de idee om naar daar te verhuizen. “Maar dan 
moesten we daar ook een inkomen hebben”, 

gaat hij verder. De keuze viel op een B&B met 
een vakantiewoning. Honderden kilometers re-
den ze door de Ardennen en na anderhalf jaar 
zoeken, kwamen ze uit bij een gastenhuis dat 
werd uitgebaat door een Nederlands echtpaar. 
“Ik kwam hier binnen en begon meteen te we-
nen”, glimlacht Guy. “Het huis pakte mij.”

Na een grondige verbouwing ging hij ruim vier 
jaar geleden van start met de B&B en de ver-
huur van een gîte. 

MERK ARDENNEN
We genieten van een zalig bed en ‘s morgens 
vers fruit uit de boomgaard, brood met kaas uit 
de buurt, fruitsap van eigen appelen, huisge-
maakte confituren. “Duurzaam ondernemen 
vinden we heel belangrijk”, benadrukt onze 
gastheer. Hun inspanningen werden beloond 
met het ‘Marque Ardenne’, een officieel label 
dat enkel wordt toegekend aan ondernemers 
die een echte Ardennen-ervaring aanbieden. 

NU DE 
WANDELSCHOENEN
Tijd om de wandelschoenen aan te trekken. 
Naast de B&B ligt de GR 57, een van de po-
pulairste lange paden in de Ardennen. De rou-
te van 360 km loopt door een van de mooiste 
valleien van de Ardennen, namelijk die van de 

Lees verder op p. 8.
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Ourthe. Het zuidelijk deel gaat verder door het 
Groothertogdom Luxemburg. Het probleem 
met een GR is dat die altijd rechtdoor gaat en 
dat je dus op een gegeven ogenblik terug moet, 
meestal met het openbaar vervoer. Daarom 
kies ik vandaag voor een luswandeling. 
Gelukkig heb je in de regio keuze uit een heel 
aantal mogelijkheden. Onze vriend van het toe-
ristische kantoor van Houffalize kon me hiervan 
wél een kaart bezorgen. Het toeval wil dat we 
vanuit onze verblijfplaats makkelijk kunnen in-
stappen in een tocht van 8 km, wat op een op-
nieuw hete dag meer dan voldoende is. Zeker 
als je weet dat het altijd wel een beetje klimmen 
en dalen is. 

GEEN HORECASTOP
De wandelpaden hebben verschillende ge-
kleurde symbolen. Het onze is in ieder geval 
perfect gemarkeerd. Meer nog dan tijdens het 
fietsen ga je bij het wandelen helemaal op in het 
prachtige landschap. Af en toe kom je een huis 
tegen, soms een woonkern die de naam van 
een dorp draagt. Helaas valt er nergens wat 
te horecastoppen zodat we blij zijn met drank-
voorraad in de rugzak.

B&B VAN LOENHOUTSE
Ik liet me tippen dat er in de buurt nog Vlaamse 
B&B-uitbaters vertoeven en na een telefoontje 
ga ik langs. En wat blijkt? Uitbaatster Sandra is 
afkomstig van Loenhout, ook van de Kempen 
dus. Met haar partner Sven, met wie ze ander-
half jaar geleden de B&B kocht, woont ze al 
jarenlang in Sint-Katelijne-Waver, nu nog deels. 

VEEL PENDELEN
“Ik werk nog altijd als bouwcoördinator en 
Sven in de zorgsector, en we combineren dat 
met de B&B. Dat betekent dus heel wat over 
en weer pendelen”, vertelt Sandra. “Aan het 
begin van corona verbleven we aan de Moezel 
en het hotel naast ons stond te koop. We zijn 
er voor de zot gaan kijken, maar zeiden tegen 
onszelf: ‘misschien is dat toch iets voor ons’. 
En zo begonnen we een zoektocht. Aanvanke-
lijk keken we vooral in de buurt van de Moezel 
omdat we van die regio houden. Maar omdat 
de grenzen dicht gingen, richtte onze zoektocht 
zich op België. Via een makelaar kwamen we 
uiteindelijk hier terecht en dit pand, een vroe-

gere school, beantwoordde helemaal aan onze 
verwachtingen. We kochten de draaiende B&B 
en gingen anderhalf jaar geleden open. De eer-
ste drie weken werd de poetsvrouw ziek en dus 
moesten we meteen zelf ook voluit aan de bak. 
En dat terwijl we geen enkele ervaring in de ho-
reca hadden”, lacht ze.

Sandra toont fier de kamers, waarvan ze er 
intussen twee hebben gerenoveerd, en die 
zien er prima uit. Meteen weten we waar naar-
toe wanneer we nog eens zin hebben in een 
Chouffe op de plek waar die wordt gebrouwen.

Tekst en foto’s: Paul Huysmans

Foto 1: De regio is een ideale bestemming voor rustzoe-

kers.

Foto 2: Alvast een Chouffe voor de dorst die komt.

Foto 3: Houffalize draagt de titel van bloemengemeente. 

Foto 4: De bekende GR57 passeert langs de deur.

Foto 5: De fietsbordjes blinken nog omdat ze zo nieuw zijn.

Foto 6: Guy uit Geel is een topgastheer.

Foto 7: Welkom in de streek van de twee Ourthes.

Foto 8: Ook zonder Wereldbeker blijft Houffalize het cen-

trum van de mountainbike. 

Foto 9: Onze man stelt vast dat het water in de Ourthe wel 

heel laag staat.

Foto 10: Sandra uit Loenhout baat in de streek een B&B 

uit.
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WANDELEN LANGS VLAAMSE B&B’S IN DE ARDENNEN

DAG 1
+  Aankomst in de loop van de voormiddag bij 
    de B&B van Wim uit Geel
+  Aansluitend luswandeling van een 10-tal km 
    (kortere wandeling beschikbaar)
+  Late namiddag: terugkeer + inchecken in de 
    kamers
+  Welkomstdrank en 3-gangenmenu

DAG 2
+  ’s Morgens ontbijt en kamer vrijmaken. 
+  Vertrek van de wandeling naar de B&B die 
    wordt uitgebaat door Sandra uit Loenhout/ 
    Sint-Katelijne-Waver (afstand 17 km of in te 
      korten). Je bagage wordt naar daar gebracht.
+  Late namiddag: aankomst + inchecken
+  ’s Avonds 3-gangenmenu

DAG 3
+  ’s Morgens ontbijt en kamer vrijmaken
+  Via een andere wandelroute terugkeer naar 
    de eerste B&B (afstand 15 km of in te korten)
+  Namiddag terugkeer in de eerste B&B en ein- 
     de programma

Mogelijkheid tot een bijkomende overnachting 
in halfpension. Op deze extra dag wandel je 
naar Houffalize via de befaamde GR 57. Heen 
en terug: 15 km.

INBEGREPEN
+  2 overnachtingen in een B&B uitgebaat door
    Vlamingen
+  2x ontbijt
+  2x 3-gangenmenu
+  welkomstdrank in de eerste B&B
+  bagagevervoer heen en terug
+  routebeschrijvingen van de wandelingen
+  verblijfstaksen

NIET INBEGREPEN
+   lunches (lunchpakket verkrijgbaar in de B&B)
+   verzekering reisbijstand + annulatie

PRIJZEN
239 euro p.p. op basis van een 2-persoonskamer

HOUF FALIZE – Rei sorgani satie Happy Weekend s uit  Retie  heeft  voor dit  najaar een nieuw wandelarrangement klaar dat je  laat 
wandelen van B&B naar B&B in de regio Houf fali z e-G ouv y.  Bijzonder i s  dat de logies worden uitgebaat door V lamingen en dat je 
bagage over en weer wordt gebracht.  Te boeken van half  september 2022 tot  einde maart 2023 op ba si s  van beschikbaarheid .

MEER INFO:
www.houffalize-tourisme.be

INFO EN RESERVATIE:

‘Wandelen langs Vlaamse B&B’s in de 
Ardennen’ is exclusief te reserveren bij 
Happy Weekends, Geelsebaan 3, Retie, 
Tel. +32 (0)14 75 71 16, info@happyweek-
ends.be, www.happyweekends.be. 
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Column:  Peter Briers

ALLE BEETJES HELPEN
Ik heb thuis een boekenkast, zo’n kamerbrede nog wel. En vol dat dat ding zit! 
So what, val daar toch iemand anders mee lastig, hoor ik u denken. En gelijk 
heeft u. Qua nieuwswaarde stelt het inderdaad weinig voor. Het probleem is: 
ongeveer de helft van de boeken heb ik nooit gelezen. Dat is dan weer wél 
nieuws, vond een Vlaamse krant. Nogal wat landgenoten — zo stond er daar te 
lezen — hebben een goedgevulde thuisbibliotheek, maar ruim zestig procent 
komt er nooit aan toe om die verzamelde literatuur daadwerkelijk te lezen. Wel, 
dat hakte er stevig in.

Normaal laat ik me niet opjagen door krantenpraat, en al helemaal niet in volle 
komkommertijd, maar dit artikel was van een andere orde. Het hield mij als het 
ware een spiegel voor, want al honderden keren heb ik me voorgenomen om 
eerst al mijn aangekochte boeken te lezen alvorens nog nieuwe exemplaren in 
huis te halen, en toch laat ik me keer op keer vangen. Hoe meer boeken ik kan 
kopen, hoe leuker ik het lijk te vinden. Een mens zou er horendol van worden. 
En slimmer, zou u denken, maar niet dus, want zoals gezegd: ik kom zelden of 
nooit aan lezen toe.

Eén keer ben ik iemand tegengekomen die een heel ander licht liet schijnen op 
mijn boekenfetisj. “Beschouw het als een collectie die moet worden uitgebreid, 
ook al ken je niet elke titel uit jouw verzameling, laat staan dat je weet wat erin 
staat. Wie wijn verzamelt, gaat ook niet elke dag aan zijn flessen staan nippen.” 
Met die wijze woorden heb ik mij een poos kunnen troosten, vooral na elke nieu-
we bestelling van literaire aanwinsten, al gaat het na een tijd toch weer knagen. 
Wie schrijft, die blijft, dat wisten we al, maar hoe zit dat met wie boeken koopt, 
maar ze nooit leest? Hebben ze daar eigenlijk al een spreekwoord voor?

Mijn motief? Een volle leeskast oogt mooi en opgeruimd. Intelligent ook. Men-
sen gaan je plots hoger inschatten. “Waar sla jij al die kennis op?”, wordt vaak 
gevraagd. Niet, denk ik dan, maar ik zwijg. Tot bezoekers er willekeurig een 
boek uitplukken, ze inhoudelijke vragen gaan stellen en al na twee seconden 
in de gaten krijgen dat ik begot niet weet waarover ze het hebben. “Ah, een 
boeiend essay over de militaire opstand in Myanmar? Wat denk jij zelf van de 
psychologische oppressie die daarmee gepaard is gegaan?” “Huh? Nu neem 
je er wel een héél oud boek uit”, pleeg ik wel eens te zeggen, bij wijze van zwak 
excuus. Geloof me, met die smoes raak je hooguit één keer weg. Hoe vaak ik 
zo al door de mand ben gevallen? Dat wil je echt niet weten.

Gisteren heb ik beslist er komaf mee te maken. Ik stop stante pede met ko-
pen én heb al mijn aanwezige boeken gerangschikt. Opnieuw, want dat heb ik 
vroeger ook al gedaan. Meer dan eens, trouwens. Eerst alfabetisch, dan the-
matisch, vervolgens per kleur en tenslotte per afmeting, telkens in de hoop dat 
een andere indeling mijn leesgoesting zou aanwakkeren. Vergeet het. Daarom 
heb ik ze nu simpelweg in de volgorde gezet waarin ik denk dat ik ze wél zal 
lezen, op onderwerp. De legercoup in Myanmar op kop, dat zal u begrijpen. Ik 
laat me niet nog eens vangen. Val mij de komende weken dus vooral niet lastig, 
ik zit namelijk aan de lectuur.

Bedoeling is zo het aantal ongelezen boeken in een recordtijd te reduceren. 
Om dat proces enigszins te versnellen heb ik bij het rangschikken ook een 
onderscheid gemaakt tussen de boeken waarvoor ik de volle pot heb betaald 
(en die ik uit gierigheid per se wil houden) en goedkope naslagwerken uit kring-
loopwinkels, die u voor mijn part gratis mag komen halen, gelezen of niet. Alle 
beetjes helpen.

AMBACHTELIJK VAKMANSCHAP
GECOMBINEERD MET DE NIEUWSTE TECHNIEKEN
HOOGWAARDIGE EN DUURZAME HOUTEN TOEGANGSPOORTEN

WWW.DIBAHOUTENPOORTEN.BE

ST  APOLLONIALAAN 196  -  2400  MOL
+32 (0 )  495/316  529   /   INFO@DIBAHOUTENPOORTEN.BE
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10. Bommelding. 
Laat ons beginnen bij de absolute klassiekers. 
Omwille van de dubbele ‘m’ lees je gewoon 
verder en wordt bom-melding al snel bommel- 
ding. Maar omdat de verhalen van Heer Bom-
mel intussen niet meer algemeen bekend zijn, 
zal er in de meeste gevallen springtuig mee ge-
moeid zijn als je dit woord ergens tegenkomt. 
Andere absolute klassiekers: racismerel en 
draaikiepraam. 

9. Tabaksteler. 
En zo komen we in de criminele sector terecht. 
Je zou zomaar kunnen denken dat dit een 
woord is dat een man (of vrouw) omschrijft die 
er plots met de sigaretten vandoor gaat. Binnen 
dezelfde categorie wordt een ‘gangster’ al snel 
het populaire meisje in zo’n high school musi-
cal (waar ze altijd bij de kastjes in de gang ver-
toeven). Om van een ‘drugsmokkel’ nog maar 
te zwijgen. Ook een vlasteler is een bestaand 
woord, om iemand aan te duiden die graag met 
een Nederlandse puddingachtige substantie 
aan de haal gaat.

8. Metselaars. 
Kan perfect gelden als een synoniem voor de 
welbekende bouwvakkersreet. En zo komen 
we bij de categorie van de obscene woorden. 
Met ook andere onbeleefde toppers als: carna-
valshit (verwijst naar het niveau van de gemid-
delde feestschlager) en genietroepen (als de 
buren zich luidruchtig in bed aan het amuseren 
zijn).

7. Kerstomaatje. 
Ook een echte klassieker. Vooral omdat veel 
mensen denken dat het om ‘kersttomaatje’ 
gaat. Wat niet het geval is. Maar het woord kan 
wél verwijzen naar een oudere dame die heel 

erg veel van eindejaar houdt. Nog net ietsje ou-
der: een betovergrootmoeder. Dat woord hoeft 
dan weer niet per se te verwijzen naar hekserij 
en toverkunst. 

6. Bisschopsmijter. 
Voor wie over het hoofd ziet dat het om een 
hoofddeksel gaat van een katholiek gezinde. Je 
neemt een bisschop vast en gooit ermee. Het-
zelfde woord, maar de tweede betekenis wordt 
meteen een heel stuk erger en gewelddadiger. 
In hetzelfde rijtje: een dijkramp (even stretchen 
en het is voorbij) of een aalmoes (als het arme 
dier onder een auto terechtkomt). Of zelfs een 
damplaag (als de damhooligans ineens alles op 
stelten zetten. Wellicht is dat woord de inspira-
tie geweest voor het liedje Damclub Hooligan 
van de Heideroosjes.)

5. Kartongeluk. 
Sommige moeilijk te lezen woorden kan je ook 
een eigen betekenis meegeven. Om het mo-
ment te omschrijven waarbij je van de winkel 
komt met een heleboel kartonnen dozen die 
je kinderen dan mogen gebruiken om mee te 
knutselen. Zie je hun ogen fonkelen? Andere 
woorden die een extra betekenis verdienen: 
papavers (gedichtje vol met flauwe woordmop-
jes), borduurwerk (hippe, overdreven grote hor-
loges), insectengel (man of vrouw die hinderlijke 
vliegende dieren uitschakelt), of automaat (ie-
mand die elke dag mee carpoolt). Die kunnen 
zo in de Van Dale. 

4. Massagebed. 
En dan zijn er ook woorden die perfect twee 
verschillende betekenissen hebben. Je kan met 
z’n allen aan het bidden gaan of je neerleggen 
op een ligmeubel om gemasseerd te worden. 
Je zal aan de context moeten uitmaken waar 

het net om gaat. Volgen ook die regel: achter-
uitgang, bedelen en inkepinkje. 

3. Reservering. 
Bij andere woorden kunnen er twee beteke-
nissen zijn, maar wordt de ene meestal wel 
overklast door de andere. Zo worden er meer 
tafeltjes geboekt in restaurants dan dat er ex-
tra verlovingsringen gekocht worden, voor het 
geval je de eerste kwijt raakt of voor wie schrik 
heeft dat zijn verloofde die vakkundig verstopte 
verlovingsring tijdens het aanzoek gewoon met 
dessert en al mee verorbert. Rijstrook is er ook 
zo eentje. Meestal gaat het om iets wat met de 
autosnelweg te maken heeft, eerder dan om 
iets wat vrijkomt als je eten in brand steekt.

2. Banaanvraag. 
Een officiële procedure voor wie sommige 
mensen liever van zijn terrein weert. Of voor wie 
meer details wil te weten komen over kromme 
gele vruchten uiteraard. Verkeert ook in se-
mi-culinaire sferen: kassalade. 

1. Pilslikker. 
Ook de welbekende ‘tussen-s’ zorgt soms voor 
verwarring. Als je moet uitmaken of iemand me-
dicijnen neemt dan wel graag glazen boterham-
men aflebbert. Andere moeilijk uitspreekbare 
woorden met een tussen-s: koortslip (ook be-
kend als een string), koningsloper (vergelijkbaar 
met nummer 6, maar dan nog destructiever) en 
schilderstelling (één, twee, drie…).

Eervolle vermeldingen: hyenavel, receptoren, 
bijbel, valkuil, minister, hamster, ogenblik, 
verfrommel, zeepieren, kassabel.

Tekst en samenstelling: Bert Huysmans

WOORDEN DIE JE MAKKELIJK FOUT KAN LEZEN (OF UITSPREKEN)
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 ken-
ni s  of  onderzoek en volledig subjectief .  O m het extra spannend te maken ,  tel len we af  van 10 naar 1.  O mdat wij  taallief hebbers zi jn … 
D ez e maand:  woorden die je  makkeli jk fout kan lez en of  uit spreken .

DE TOP 10



SPECIALIST IN 
VENTILATIESYSTEMEN EN 
CENTRALE STOFZUIGSYSTEMEN
• Meer dan 10 jaar ervaring
• Maatwerk: ieder project is voor ons uniek
• Zelfbouw of installateur aan huis

WWW.VENTIVAK.BE
Brugweg 5 - Geel

+32 (0)14/75 80 03 - info@ventivak.be

FILTERS EN ONDERHOUD
VAN VENTILATIESYSTEMEN

JOUW LUCHTKWALITEIT IS ONZE ZORG
BETROUWBARE PARTNERS IN VENTILATIE

WWW.VENTISERVE.BE
Brugweg 5 - Geel

+32 (0)14/75 80 03 - info@ventiserve.be
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Wie nu denkt dat ik voor dit artikel al meteen 
weer op vakantie ga, heeft het mis. Niet alleen 
hotelgasten maar ook externe bezoekers zijn 
hier welkom. Je kan gedurende een dagdeel of 
een ganse dag gebruik maken van de wellness, 
maar ook gewoon een behandeling reserveren 
of genieten van het ontbijt of een verrassings-
lunch. Ideaal voor wie zich, net als ik, gewoon 
eventjes in een prinsheerlijke en ontspannende 
vakantiesfeer wil hullen.

HELEMAAL TOT RUST
Verscholen in het groen van de Kastelse bos-
sen straalt het luxueuze hotel meteen een ge-
voel van rust uit. En dat is voor de wellness 
Namasté niet anders. In de centrale inkomhal 
word ik hartelijk ontvangen, mijn badjas en 
slippers liggen al klaar. Ook gratis fruitwater en 
thee staan er voor me ter beschikking. 
In de kleedkamer trek ik mijn badpak aan — 
het dragen van zwemkledij is verplicht — en 
berg ik mijn persoonlijke spullen op in één van 
de lockers. Na een korte douche ga ik op ver-
kenning. Ik maak meteen gebruik van het ver-
warmde binnenzwembad, erg aanlokkelijk op 
een zomerse dag zoals vandaag. De rest van 
de voormiddag geniet ik verder nog afwisse-
lend van de infraroodsauna, de hammam en 
de Finse sauna. Ik voel mijn bloed stromen en 
mijn spieren ontspannen. En niet te vergeten: 
tussendoor maak ik dankbaar gebruik van de 
relaxatieruimte.
De gezellige en stijlvol ingerichte ruimte is op-

gebouwd rond een centrale gashaard, maar de 
blikvanger is toch wel de duohangstoel, gevuld 
met kussens. Erg aanlokkelijk, maar ik besluit 
om dat plekje op een andere keer — in fijn ge-
zelschap — te komen uittesten. Ik bracht een 
boek en enkele magazines mee en nestel me 
hiermee in één van de comfortabele zetels. Het 
leesvoer dat we meezeulden naar onze vakan-
tiebestemming kwam, op één boek na, ongele-
zen mee terug. Heerlijk dus om in deze mooie 
setting en met de zachte rustgevende muziek 
op de achtergrond toch nog een inhaalma-
noeuvre te kunnen maken.

VERRASSINGSLUNCH
Een klok hangt hier niet. Zalig toch? Gelukkig 
geeft Kaat me gewoon een seintje wanneer het 
tijd is voor de lunch. In mijn slippers en badjas 
begeef ik me naar de lunchruimte voor de ver-
rassingslunch. Moest je even vergeten zijn dat 
je niet alleen in de wellness bent, maar ook in 
een hotel dat gastronomische beleving voorop-
stelt, dan word je daar snel genoeg aan herin-
nerd door je smaakpapillen. Het verrassingsas-
pect valt bij mij, net als de lunch zelf, heel erg 
in de smaak. Moest je toch bepaalde wensen, 
voorkeuren of allergieën hebben, dan kan je dat 
wel gewoon melden bij de reservatie. 

EXTRA VERWENNERIJ
Na de lunch verdiep ik me verder in mijn lectuur, 
tot het tijd is om me naar één van de behan-

delruimtes te begeven voor nog wat extra ver-
wennerij. De mogelijkheden zijn legio. Gaande 
van een korte rug-, nek- en schoudermassage 
tot een volledige lichaamspeeling, pakking en 
massage. Of wat dacht je van een gelaatsver-
zorging op maat van je huid, of een manicure 
of pedicure? 
Voor mij staat er een pedicure en een ontspan-
nende gelaatsverzorging op het programma. 
Het zachte licht en de rustgevende muziek 
creëren meteen de juiste sfeer. Tijdens de be-
handeling wordt er gewerkt met de kwalitatie-
ve producten van Babor. Ik sluit mijn ogen en 
geniet van een heerlijke massage van mijn hals 
en decolleté. Het gezichtsmasker moet even in-
werken en ik mag zelf aangeven of ik intussen 
graag een moment voor mezelf wil of liever een 
handmassage. Doe mij maar dat laatste, zon-
der twijfel.
Deze heerlijke dag afsluiten doe ik niet alleen 
met een stralende huid, verzorgde voeten en 
mooi gelakte teennagels, maar vooral ontzet-
tend dankbaar en volledig ontspannen. 

Tekst: Iris Geenen

Steenfortstraat 5, Kasterlee
Tel. +32 (0)14 55 18 34
info.hoogeheyde@corsendonkhotels.com
www.wellnessnamaste.be
www.corsendonkhotels.com

EEN SNIPPERDAG BOORDEVOL PURE VERWENNERIJ
KA STER LEE –D e zomerbreak staat voor velen ,  ook hier bi j  O nderox Maga zine,  sy noniem voor vakantie.  En dit  jaar had die zomer -
vakantie voor mij  al le  ingrediënten om inten s te  genieten :  mooi weer,  een prachtige omgev ing,  het  leuk ste gez el schap en een goed 
gevuld programma . Maar al s  extraverte en actieve camping-lover vergeet  ik weleen s dat ik ook af  en toe echt nood heb aan ru st ,  sti lte 
en wat ti jd helemaal alleen voor mez elf .  En net  dat had ik gemi st .  Z al  ik mijn eerste werkweek dan maar meteen onderbreken met 
een snipperdag? Mijn remedie:  een bezoek brengen aan de vernieuwde wellness ‘Nama sté’  van boetiekhotel  C orsendonk Hooge Heyde.

GOED IN JE VEL

ONDEROX ACTIE
Bij een bezoek aan de wellness Namasté 
ontvang je als Onderox lezer gratis een 
glaasje cava. Actie geldig tot 31 oktober 
2022 en enkel met vermelding van Onderox 
Magazine. 

“IK MAAK METEEN 
GEBRUIK VAN 

HET VERWARMDE 
BINNENZWEMBAD, ERG 
AANLOKKELIJK OP EEN 
ZOMERSE DAG ZOALS 

VANDAAG.”



Herentalsesteenweg 19  |  2460 Lichtaart  |  014/55.41.09  |  info@meubelenvanballaer.be
Ma - Za: 10.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00  |  Zo: 13.00 - 18.00  |  dinsdag & woensdag gesloten

TOTALE 
UITVERKOOP

WEGENS STOPZETTING

met kortingen 
tot -50%

VANAF 15 SEPTEMBER
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In plaats van je kind mee te slepen naar een 
druk winkelcentrum om uren te zoeken naar 

hun eigen unieke stijl, is het misschien een 
goed idee om vooraf al wat items online te laten 
zien en deze samen te voorzien van commen-
taar. Dit is leuk! Beuh! Mmm! Laat trendy foto’s 
zien en je weet veel beter wat later het bekijken 
waard is. Het is uiteindelijk aan je kind om te be-
slissen wat het wil dragen. De meeste kinderen 
willen erbij horen, een gelukkig en zelfverzekerd 
gevoel is daarvoor een eerste vereiste.
Laat ons even kijken naar enkele leuke trends 
voor het najaar. Vooral sportieve types, jongens 
én meisjes, zullen bij het kiezen van kleding 
voortdurend voorrang geven aan functionaliteit 
en comfort boven mode. Zacht breiwerk is de 
perfecte oplossing voor kinderen die zich com-
fortabel willen voelen en er toch modieus uit 
willen zien. Mooie kindersweaters met opval-
lende details zijn ook dit najaar superpopulair.

KLEURBLOKKEN EN 
COMBINATIES
Voorbij zijn de dagen dat je het hart van je kind 
moet breken met de melding: ‘dat past niet bij 
elkaar’. Vraag je kind gewoon zich te concen-
treren op een favoriete kleur en ga daarvoor, 
en waarom niet voor de hele outfit? Groen 
wordt dit najaar één van de meest trendy kleu-
ren. Als je kind van groen houdt, kun je hem 
of haar aanmoedigen om een outfit te kiezen 
die bestaat uit een leuke groene hoodie met 
bijpassende groene broek. Zwart is altijd een 
blijver maar het zal dit jaar bijzonder trendy zijn, 
vooral tijdens de wintermaanden. Tenslotte zijn 
er ook de leuke tops met coole grafische prints. 
Kinderen houden meestal van outfits met bij-
zondere details of applicaties die extra opvallen 
en aandacht vragen. Vooral jongere kinderen 
pronken graag met Spiderman, Peppa Pig en 
andere figuren uit hun favoriete programma’s. 
Deze opvallende tops kan je combineren met 

een zwarte of grijze broek, zodat de bovenste 
helft van de outfit bijzonder in de schijnwerpers 
staat.

RICHTLIJNEN VOOR 
WILDEBRASSEN 
Voetballen, touwtje springen, lachen. Jongens 
gaan terug naar school in vlotte ruitjeshem-
den, een donkerblauwe of cognac sweater, 
comfy jeans en de hipste schoolspullen! Of je 
nu een kleuter of een puber hebt, aankleden 
voor school kan leuk zijn, maar eerlijk is eer-
lijk, meestal is het een uitdaging. Herinner je 
je vorig jaar nog, toen loungewear dé favoriet 
was bij iedereen? Dit jaar in september zullen 
de reguliere routines en activiteiten terugkeren, 
waardoor kinderen zeker opnieuw zullen kiezen 
voor activewear gecombineerd met nonchalan-
te streetwear of met een meer landelijke roman-
tische stijl. 
Getailleerde atletische tops, joggingbroeken en 
sneakers voor elke dag. Een kleine twist: er zijn 
veel coole details op stoffen, grafische prints, 
blaadjes, spatten of een afbeelding van één of 
andere object. Opvallende logo’s zijn ook terug, 
denk daarbij aan één oversized logo of zelfs 
meerdere logo’s op een sportshirt. Dambord-
prints, een geel smileygezichtje, dikke zolen, 
T-shirts met contrasterende banden van stof 
rond de mouwen en kraag en uitlopende jeans. 
Birkenstocks en dikke laarzen: het is slechts 
één greep uit de activewear collecties. Of je 
kind nu houdt van een klassieke look, iets alter-
natiefs, of gewoon van gamen, dinosaurussen 
of LEGO®-T-shirts, het doel is om de looks te 
vinden waarin ze zichzelf super voelen.

PREPPY OF COOL
Denk aan jurkjes met bloemenprint, ruches, 

MODE

STIJLVOL OP DE SCHOOLBANKEN
D e start  van het  nieuwe schooljaar i s  bi jna daar en du s wordt er  nog lu stig  geshopt op zoek naar nieuwe outf its .  S om s i s  het  moeili jk 
om te weten wat jongeren precies wil len of  te  ontdekken wat hun sti j l  net  i s .  Anderen hebben totaal  geen interesse in wat z e ’s  morgen s 
aan moeten trekken ,  maar een steed s grotere groep w il  zich vanaf een jonge leefti jd persoonli jk kunnen uiten en kleding leent zich 
daar uitstekend voor.  We herinneren on s allemaal ongetwij feld enkele van on z e oude outf it s  die we droegen toen we z elf  jong waren 
en waar we onmiddelli jk  spijt  van hadden .



MARJOLEIN

KIDS
MODEWEEKEND

9 · 10 · 11 SEPTEMBER 2022 - OPEN ZONDAG TOT 17 UUR

WEEKEND VAN DE KLANT
1 · 2 oktober 2022 - OPEN ZONDAG TOT 13 UUR

ONZE TOPMERKEN ZIJN TE VINDEN OP... www.marjolein.be

RETIESEBAAN 17 - KASTERLEE

NIEUWE COLLECTIE HERFST - WINTER!
BABY - KIDS - JUNIOR FASHION TOT 18 JAAR!

MODE

gelaagde ruches, neutrale tinten en western-
laarzen of houten klompjes. De nadruk ligt bij 
de jurkjes op smokwerk dat het bovenstuk rek-
baar maakt. Meisjes kiezen voor een vlotte jurk, 
een rokje in bloemenmotief, of een jeans met 
brede pijpen. Geel, beige en blauw worden bij-
voorbeeld gecombineerd in mooie silhouetten. 
Andere kinderen gaan voor een totaal verschil-
lende look en omarmen met plezier de prep-
py-stijl. Deze klassieke trend is echt schoolcool 
met blazers met ruiten in verschillende kleuren-
combinaties: blauw, groen, en rood, strakke 
leren sneakers, sportjacks met drukknopen en 
streepjes in rood- en blauwtinten. Gestreepte 
truien in gezellige stoffen, sweatervesten en ge-

plooide rokken zijn er voor meisjes. Kies voor 
kleuren en prints die bij elkaar passen, deze kun 
je gemakkelijk met elkaar mixen en matchen.
Jongens kiezen bijvoorbeeld voor army prints, 
maar deze keer zijn er ook veel contrasteren-
de kleuren in de collecties zoals geel, rood 
en groen. Vaak wel gecombineerd met stoere 
kleuren als zwart, grijs, kaki en donkerblauw. 
De streetstyle kent een meer baggy look, met 
losse jeans of met een joggingbroek en een 
oversized T-shirt. 

PUMP UP YOUR STYLE
Dikke zolen onder sneakers, laarzen en sanda-
len zijn immens populair, zowel bij kinderen als 
bij tieners. Er is ook een focus op milieuvrien-
delijke producten die zijn gemaakt van gere-
cyclede en biologisch afbreekbare materialen. 
Fietsen, steppen, lopen, springen, kindervoe-
ten smeken om comfortabele schoenen en het 
draait dan ook allemaal om gedurfde sneakers 
met neon, colour pop en platformzolen. Natuur-
lijk zijn er ook klassieke high-tops en sneakers 
in basketbalstijl. Koop een paar schoenen die 
goed combineren met veel kledinglooks, zoals 
een paar laarsjes of donkere sneakers.
Kinderen kunnen zich écht uiten door hun ei-
gen persoonlijke stijl toe te voegen met acces-
soires. Bijvoorbeeld door kleurrijke, geborduur-
de patches aan te brengen op hun sweater, hun 
rugzak en felgekleurde stickers op de brood-
doos. Kleurrijke sokken, een met bloemetjes 
bedrukte ceintuur en glinsterende haarbanden 
en speldjes komen natuurlijk ook in aanmerking 
om de boel persoonlijk op te fleuren.

Tekst: Lidi Van Gool

“KINDEREN KIEZEN OPNIEUW 
VOOR ACTIVEWEAR 

GECOMBINEERD 
MET NONCHALANTE 

STREETWEAR OF MET 
EEN MEER LANDELIJKE 
ROMANTISCHE STIJL.”
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We kunnen het hem niet meer persoonlijk zeg-
gen, maar de sleutel tot het blijvende succes 
van De Warande ligt ontegensprekelijk in han-
den van haar eerste directeur wijlen Eric Anto-
nis (overleden in 2014, nvdr.). Tussen 1972 en 
1988 zette hij als notoir dwarsligger maar met 
kennis van zaken en veel durf cultuur op de 
Kempense affiche. “Hij volgde vanaf de eerste 
dag een dubbel spoor”, begint Staf Lauwery-
sen (71) die hem in 1988 als directeur opvolg-
de. “De opdracht die hij zichzelf gaf, lag tussen 
twee uitersten: authentiek volks en authentiek 
avant-gardistisch.” Zijn lijfspreuk prijkt nog altijd 
op de gevel van dit huis. Paul Kox (66) kwam in 
1979 als theatertechnieker aan boord. Ria Be-
rens (70) die er vanaf het begin mee voor zorg-
de dat het cultuurcentrum er altijd piekfijn bijlag, 
herinnert zich de pioniersjaren. Ria: “We waren 
met zeven personeelsleden. De schouwburg 
was er toen nog niet, dus bouwden we bij een 
voorstelling de centrale ‘hall’ met zwarte doe-
ken en uitschuiftribunes om tot een theater. 
Iedereen hielp mee, ook Eric.” Vandaag deelt 
artistiek directeur Annelies Nagels (48) de ver-
antwoordelijkheid in een duobaan met Mieke 
Mermans. Annelies: “Ik heb Eric Antonis niet als 
directeur meegemaakt maar herinner me hem 
wel van een prijsuitreiking van een tekenwed-
strijd die ik als kind gewonnen had. Toen al was 
ik onder de indruk van zijn persoonlijkheid.” 

TWEESPORENBELEID
De opeenvolgende bestuursploegen onder 
leiding van Staf Lauwerysen, Staf Pelckmans, 
Jeroen Van Luyten en nu Annelies en Mieke zijn 
dat tweesporenbeleid blijven volgen. “Veel van 
wat er nu is, vond haar oorsprong in de jaren 
zeventig”, zegt Staf. “Er is toen tabula rasa ge-
maakt met de klassieke culturele elite die dacht 
dat zij voor hun publiek haast exclusief van 
De Warande gebruik zou kunnen maken. Eric 

organiseerde echter in de hall een antiek- en 
curiosamarkt, haalde een vogel- en reptielen-
tentoonstelling binnen of bracht de Turnhout-
se missionarissen in beeld. In de groene zone 
kwam een kinderboerderij en zelfs de werklo-
zencontrole kon in De Warande terecht. Alles 
wat hij organiseerde of binnenhaalde was met 
één onderliggende gedachte: de man-met-de-
pet in het cultuurcentrum krijgen en hen zo via 
drempelverlagende activiteiten ook laten ken-
nismaken met kunst en theater. En vooral: hij 
experimenteerde. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
toen totaal onbekende Jozef van den Berg of 
de absurdistische humor van Hauser Orka-
ter, waarvan je niet wist waar je naartoe ging, 
maar waar je als een ander mens weer buiten 
kwam. En dat je zoiets in Turnhout kon zien!” 
Even goed stonden er grote namen op het po-
dium zoals Gilbert Bécaud en Nana Mouskouri. 
Paul: “We kenden haar alleen van televisie, met 
haar rijzige gestalte in lange jurken, sluik haar 
en de enorme bril met zwart montuur. Toen ze 
hier binnenkwam, zag ik een frêle madammeke 
in jeans en met een mutsje op. Maar ze had 
wel kapsones. Ik heb nog de deur uit haar loge 
moeten breken omdat ze aan claustrofobie 
leed.”

JULES VERNE ACHTERNA
Als we vragen welke voorstelling is blijven ‘plak-
ken’, komt unaniem het antwoord: ‘het project 
Jules Verne’. Staf: “De Warande ging toen door 
zwaar weer want in 1984 moest de schouw-
burg door asbestperikelen twee jaar dicht. En 
dat terwijl alle activiteiten voor het Jules Verne 
project al waren uitgetekend, engagementen 
ervoor waren aangegaan en de affiches ge-
drukt. Maar Antonis zou Antonis niet zijn als hij 
niet ten strijde trok en met het hele hebben en 
houden naar een oude tegelfabriek op de Ever-
dongenlaan verhuisde. Paul: “Hij liet ons uit de 

schouwburg de licht- en klankinstallaties uitbre-
ken en bestelde draaiende tribunes die we door 
het teveel aan volk erop telkens met vier man in 
gang moesten trekken.” Ria: “De bestuursleden 
kwamen koken voor de acteurs en het perso-
neel. Het was een hectische periode. Iedereen 
werkte door, aan een vakantiedag moesten we 
niet denken. In de krant schreven ze dan dat 
het personeel van De Warande werd uitgebuit. 
Maar we zaten toen in een flow van onze thuis 
die werd afgebroken en één man die als geen 
ander zijn medewerkers vooruit kon duwen.”

GESTAGE GROEI
Hoe wonderlijk de eerste zestien jaren van De 
Warande ook waren, het vervolg is even in-
drukwekkend. Met elk nieuw beleidsplan dat 
tot voor enkele jaren in handen was van het 
Turnhoutse stadsbestuur, kwamen er nieuwe 
initiatieven en werd De Warande groter. Staf: 
“In de topjaren waren we met zeventig mede-
werkers. In mijn bestuursperiode heb ik veel 
energie gestoken om het ‘familiebedrijf’ zoals 
De Warande begonnen is om te vormen naar 
een professionele organisatie. O.a. muziek 
kwam erbij, hedendaagse dans, circusvoorstel-
lingen… In 1996 startten de eerste gesprekken 
voor een tweede schouwburg: De Kuub.” An-
nelies: “Dat het bezoekersaantal bleef groei-
en, is mede dankzij de abonnementsformule. 
In Turnhout heerste de sfeer: zorg dat je erbij 
bent of je grijpt naast de voorstelling die je wil 
zien. In de nacht voor de start van de abon-
nementenverkoop werd voor de ingang zelfs 
gekampeerd. Er bestaat nog een filmpje over 

CULTUUR

50 JAAR DE WARANDE
HOE CULTUUR PLOTS OP DE KEMPISCHE AFFICHE KWAM
T UR NHOU T — O p 28 oktober 1972 gooide de stad van de speelkaart  haar grootste troef kaart  op tafel .  D e Warande opende voor het 
eerst  haar deuren ,  al s  één van de eerste cultuurcentra van V laanderen .  20.000 voorstel l ingen ,  2.000 tentoon stel lingen en ontelbare 
evenementen later i s  D e Warande in de Kempen en ver daarbuiten nog alti jd een begrip.  Het ver jaardagsfeest  dat op 17 september 
begint,  wordt er  één van vi j f tig  dagen .  O nderox Maga zine blikt  met enkele medewerkers van nu en van het  eerste uur terug.

“IN DE JAREN ’70 WERD TABULA 
RASA GEMAAKT MET DE 

KLASSIEKE CULTURELE ELITE 
DIE DACHT DAT ZIJ VOOR HUN 

PUBLIEK HAAST EXCLUSIEF 
VAN DE WARANDE GEBRUIK 

ZOU KUNNEN MAKEN.”

1

2



CULTUUR

Helmut Lotti die na zijn optreden voorbij de lan-
ge rij wachtenden moest. Hij kon zijn ogen niet 
geloven en maakte terstond met de mensen 
een praatje. Momenteel werken we met een 
lotingsysteem zodat elke geïnteresseerde een 
voorstelling van zijn keuze kan boeken. Als we 
naar de cijfers kijken, blijkt ongeveer 30% van 
de Warandegebruikers uit Turnhout te komen, 
de rest is van elders. Ook uit Nederland, ze zijn 
daar jaloers op ons cultuurcentrum. Hier is ook 
overdag constant beweging, met senioren die 
in de hall of café Barzoen samenkomen, deel-
nemers van het educatief project Dinamo, bi-
bliotheekbezoekers en scholieren die hier hun 
middagboterham eten. In Nederland kennen ze 

dat niet, daar is een schouwburg alleen toegan-
kelijk bij voorstellingen.”

DE ERFENIS
Vandaag is De Warande in handen van het Ant-
werps provinciebestuur. Staf: “De stad Turn-
hout blijft dit cultuurhuis steunen maar om het 
nog helemaal zelf te bestieren, daarvoor zijn 
we te groot geworden. We zijn echter wel be-
zorgd over wat de toekomst brengt. Bij de vori-
ge staatshervorming is beslist dat de provincie 
zich niet meer met cultuur mag bezighouden. 
Die bevoegdheid zou naar ofwel gemeentelijk 
ofwel Vlaams niveau gaan. Voor De Warande 

werd een tussenoplossing bedacht, zij het tij-
delijk. En daar wringt het schoentje. Voor 2024 
moet beslist worden wat er met De Warande 
moet gebeuren. We zijn absoluut vragende 
partij voor een grootschalige aanpak met vol-
doende middelen om dit huis draaiende te 
houden. Tegelijkertijd moet het beheer dyna-
misch en deskundig zijn om verder te kunnen 
gaan zoals in het verleden altijd met succes is 
gebeurd.” Maar eerst moet de 50ste verjaardag 
op gepaste wijze gevierd worden, vijftig dagen 
lang. Annelies: “En dat de Turnhoutenaar zijn 
cultuurhuis nog altijd in het hart draagt, zal de 
activiteit ‘50 uur de Warande’ dat van 14 tot 16 
oktober 2022 plaatsvindt, bewijzen. In het voor-
jaar deden we een oproep aan iedereen die 
zijn of haar project wil tonen, dat op die dagen 
in De Warande mag doen. Meer dan honderd 
mensen schreven zich in, van een kookles tot 
spraakmakend toneel.” Authentiek volks en au-
thentiek avant-gardistisch dus. Eric Antonis zou 
het hebben omarmd.

Tekst en foto: Suzanne Antonis
Archieffoto’s: De Warande

Foto 1: De eerste steenlegging. 

Foto 2: v.l.n.r. Paul Kox, Ria Berens, Annelies Nagels en 

Staf Lauwerysen.

Foto 3: Grote namen als Gilbert Bécaud passeerden de 

revue.

MEER INFO:
Het feestprogramma van ‘50 jaar De 
Warande’ vind je op www.warande.be.
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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  4 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

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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VERTREKPUNTEN 
Arendonk: Parkcafé | Baarle-Hertog: Schut- 

tershof | Balen: Taverne De Kei | Beringen: 

TODI | Brecht: De Kolonie | Geel: Den Thijs | 

Hilvarenbeek (NL): Vrijthof 16 | Hooge Mierde

(NL): De Spartelvijver | Hoogstraten: De 

Nieuwe Buiten | Kalmthout: Monida | Kapellen:

De Bosduif | Lage Mierde (NL): De Buitenman 

| Lichtaart: Knooppunt 30 | Lille: Schlager/

Eetcafé De Kroon | Loenhout: Schaliënhuis | 

Lommel: Ons Genoegen | Meerhout: De Zoete 

Zonde | Merksplas: Het Vaneleke | Mol: Brey-

kenshoeve | Pelt: Cash & co | Putte (NL): De 

Heusche Bollaert | Ravels: Taverne De Wouwer

| Retie: Den Triptiek | Reusel (NL): D’n Ouwe 

Brandtoren | Reusel (NL): Hollandershoeve | 

Turnhout: Cake&Coffee | Westerlo: Torenhof 

IJskafee | Zandhoven: De Proeverij | Zichem:

 Hof van Zichem | Zoersel: De Castelijnshoeve

LEKKERTRAPPEN FIETSFESTIVAL 
LAATSTE MAAND OM JE LIJSTJE COMPLEET TE MAKEN

MEER INFO:
www.lekkertrappen.be

Lekkertrappen

De laatste maand van het Lekkertrappen Fiets-
festival 2022 breekt aan. Nog tot en met vrijdag 
30 september kan je genieten van de 30 uitge-
stippelde fietsroutes die deze editie te bieden 
heeft. Het is meteen ook je laatste kans om je 
lijstje compleet te maken en je spaarkaart te 
vullen. Enkel zo maak je kans op één van de 
hoofdprijzen van deze editie. Vergeet je volle 

spaarkaarten dus zeker niet in te leveren bij één 
van de vertrekpunten. Vanaf 1 oktober trekken 
we naar aloude gewoonte de wandelschoenen 
aan voor een nieuwe editie van het Lekkerstap-
pen Wandelfestival. Meer info daarover vind je 
in de komende editie van Onderox Magazine en 
op www.lekkerstappen.be.

AL 150 DEELNEMERS VOOR FEESTDEAL ONDEROX
AR END ONK/HEL MOND/R ETIE – D e Feestdeal  20 jaar O nderox vanuit  het  mooie 4-sterrenhotel  West-Ende in Helmond (NL) i s  een 
groot succes.  D e voorbije  weken gingen al  meer dan 150 Kempenaars genieten van de mooie f ietstochten en wandelingen en de hotel- 
overnachtingen .  D e Feestdeal  i s  nog te  reser veren tot  eind dit  jaar.

Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van 
Onderox Magazine werkten we samen met 
reisorganisatie Happy Weekends uit Retie een 
verblijfsarrangement uit in de Nederlandse 
Kempen. Vanuit Golden Tulip Hotel West-En-
de in Helmond creëerden de routemakers van 
Lekkertrappen en Lekkerstappen drie mooie 
fietsroutes en drie wandelingen. Bij aankomst 
in het hotel ontvang je een mapje waarin je die 
allemaal vindt. Als toffe extra krijg je ook nog 
een feestelijk Onderox-tasje met koffiemok.

De reacties op het verblijfsarrangement zijn 
over het algemeen zeer positief. Deelnemers 
spreken zich lovend uit over de wandelingen 
en fietsroutes, het uitgebreide ontbijt, het lek-
kere 3-gangenmenu en de comfortabele ka-
mers. “Een beetje een domper is de diefstal 
van fietsendragers die afgesloten op de auto- 
trekhaak hingen. Sindsdien manen we ieder-
een aan de dragers in de auto te steken of 
extra te beveiligen”, zegt Paul Huysmans van 
Happy Weekends. Een goede raad die trou-
wens voor iedereen geldt.

PRAKTISCH
De Feestdeal 20 jaar Onderox is nog te boeken 
tot eind 2022 op basis van beschikbaarheid. 
Prijs: 229 euro p.p. op een 2-persoonskamer, 
incl. 2 overnachtingen met ontbijt, 2x 3-gan-
gemenu, 3 Lekkerstappen-wandelingen en 3 
Lekkertrappen-fietsroutes, een aperitief on the 
rox, een Onderox-attentie, verblijfsbelasting.

Te boeken bij Happy Weekends, Geelsebaan 
3, Retie, Tel. +32 (0)14 75 71 16, info@happy-
weekends.be, www.happyweekends.be 



BOETIEK

DORP 5 - OUD-TURNHOUT - 014 45 26 19Dorp 5, Oud-Turnhout - 014 452619

WELKOM

LAAT JE BETOVEREN 
DOOR ONZE PRACHTIGE 
NAJAARSCOLLECTIES

· Hampton Bays  
· Rinascimento
· Caroline Biss  
· Brax
· Senso   
· Lalotti
· Oui   
· Terre Bleue
· Leo&Ugo  
· River Woods  
· Xandres  
· Dame Blanche

Schoenen Hoskens  ° Kasteelstraat 12 - Retie ° 014 37 72 11
dinsdag - vrijdag van 9u00 - 18u00 / za te rda g  van  9u00  -  17u30  / zondag en maandag  gesloten

LAATSTE WEEK SUPERKOOPJES
LAATSTE DAG 31 AUGUSTUS 2022

Wij danken al onze klanten oprecht voor het jarenlange vertrouwen
                                                                                         

Jef & team

schoenenhoskens.be 

€ 15 € 20 € 30 € 40
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Veerle Blockx startte in maart 2016 met haar 
eigen koffiehuis in het centrum van Arendonk. 
Haar bedoeling? Klanten in de watten leggen 
met lekkere koffie en thee, aangevuld met al-
lerlei lekkernijen van eigen hand. “Ik ben bij-
voorbeeld altijd een enorm fan van desserten 
geweest”, vertelt Veerle met de glimlach. “Al van 
tijdens mijn hotelopleiding, en later werd ik in 
de horecazaak waar ik werkte ook al snel ver-
antwoordelijke voor de desserten.” Geen toeval 
dus dat er hier heel wat zoete lekkernijen op de 
kaart staan: chocomousse, rijstpap, tiramisu 
van speculaas en moelleux met ijs, om er maar 
enkele te noemen. Of het dessertenpalletje, 
voor wie moeilijk kan kiezen. Allemaal huisbe-
reid, dat spreekt voor zich.

RUIME KAART
Ook haar dochter Chanel stapte mee in de 
zaak. Al snel werd het koffiehuisje een volwaar-
dig ontbijt- en eethuis met een zeer uitgebreide 
kaart. “We hebben een heel divers publiek en 
iedereen moet hier zijn zin kunnen vinden. We 
hebben de kaart al een beetje ingekort, zodat 
nu enkel de gerechten nog overblijven die re-
gelmatig besteld worden, maar de keuze blijft 
heel groot.” Een greep uit het aanbod: pasta’s, 
salades, broodjes, ijs, croques en volwaardige 
hoofdgerechten als ribbetjes, lasagne, videe, 
varkenshaasje, steak en hamburgers. 
Verder is er een breed assortiment aan verse 
thee, kan je kiezen uit meer dan tien verschil-
lende latte’s en staan er genoeg straffe koffies 
op de kaart om je probleemloos de wereld mee 
rond te nemen: Irish, Italiaans, Mexicaans en 

zelfs Normandisch. Ook de zomercocktails met 
koffie blijven nog even beschikbaar. Eentje met 
strawberry sorbet bijvoorbeeld, of met banaan 
en kokos. 

NEGEN ONTBIJTEN
Vanaf de opening van de zaak worden hier al 
ontbijten geserveerd. Al is het aanbod intus-
sen fors uitgebreid. Zes jaar geleden konden 
klanten enkel kiezen uit het klassieke en het 
luxe-ontbijt, vandaag staan er zes verschil-
lende ontbijten op de kaart voor volwassenen 
en nog eens twee voor kinderen (kapoentjes 
en pateekes). Ook vegetariërs kunnen kiezen 
uit een traditioneel ontbijt en een luxe-variant. 
Daarnaast serveren Veerle en Chanel elk eerste 
weekend van de maand een ontbijtbuffet. De 
laatste nieuwe toevoeging aan de ontbijtkaart 
is het seizoensontbijt (dat je ook als ‘Onder-
ox-ontbijt van de maand’ kan komen proeven, 
nvdr.). Daarbij wordt een mix voorzien van zoet 
beleg en charcuterie en wordt er afhankelijk van 
de periode van het jaar een seizoensspecialiteit 
toegevoegd. De verse aardbeien worden zo de 
komende maand vervangen door pancakes. 
Als dessertenfanaten serveren Veerle en Cha-
nel ook bij het ontbijt een dessertje. Huisge-
maakt, net als o.a. de koffiekoekjes en zelfs de 
choco. Ontbijten kan van woensdag tot zondag 
tussen 9 en 11 uur.

OOK AFHALEN
De zaak telt een ruim terras waar je de komen-
de weken nog rustig van de nazomer kan ko-
men genieten. Ook eten of ontbijten is buiten 
mogelijk, bij mooi weer. Of je kiest voor één van 
de afhaalgerechten, er is ook een afhaalontbijt 

beschikbaar, en eet rustig alles thuis op. Ver-
geet in dat geval wel niet om vooraf even tele-
fonisch te reserveren. Dat kan tot 15.30 uur, de 
dag voordien.

Tekst: Bert Huysmans

Koeistraat 55, Arendonk 
Tel. +32 (0)14 82 86 97
info@tzoetpateeke.be
www.tzoetpateeke.be
Open: Wo, do, vr: 9 tot 19 uur
Za: 9 tot 20.30 uur
Zo: 9 tot 19.30 uur
Ma, di gesloten 
     Koffiehuis ’t Zoet Pateeke
Jaarlijks verlof van 5 t.e.m. 22 september

Foto 1: Een onderdeel van het luxe-ontbijt.

Foto 2: Een ruim terras, ideaal voor de nazomer.

Foto 3: De koffiekoekjes worden met de hand gemaakt.

BEST OF BREAKFAST

’T ZOET PATEEKE
TELT AL NEGEN VERSCHILLENDE ONTBIJTEN
AR END ONK — ’ t  Zoet Pateeke i s  een ontbijt -  en eethui s  in het  centrum van Arendonk.  Veerle Block x runt de zaak samen met haar 
dochter Chanel .  Hun liefde voor desserten ,  ontbijten en lekkere drankjes wordt vertaald in een ruime kaart  voor een breed publiek.

ONDEROX-ONTBIJT 
VAN DE MAAND

Mini-broodjes, houthakkersbrood, mi-
ni-croissantjes, mini-koffiekoekjes, kaas, 
hesp, salami, boterhamworst, confituur, 
huisgemaakte choco, hagelslag, prepare, 
krabsalade, boter, yoghurt, een snoeper-
tje, glaasje vers geperst fruitsap, één tas 
Illy koffie of één kannetje vers gedroogde 
thee. Eitje naar keuze met of zonder spek. 
Seizoensextraatje: tot 21 september: verse 
aardbeien. Vanaf 21 september: pancake.

Prijs: 19,50 euro p.p.

Wie vooraf reserveert met de vermelding 
‘Onderox-ontbijt’ krijgt gratis een extra tas 
Illy koffie of een extra kannetje verse thee. 
Geldig van woensdag 24 augustus tot en 
met vrijdag 2 september en van vrijdag 23 
september tot en met zondag 30 oktober 
2022. (27 augustus en 1 september zijn al 
volzet, op 3 en 4 september en 1 en 2 oktober 
wordt enkel het ontbijtbuffet geserveerd)

“ALS DESSERTENFANATEN 
SERVEREN VEERLE EN 
CHANEL OOK BIJ HET 

ONTBIJT EEN HUISBEREID 
DESSERTJE.”

1 2

3



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

MAAK NU EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND TOONZAALBEZOEK

WWW.TRAPPENLAUWERS.BE
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INTERVIEW

Elin, na een loopbaan als boekhoudster heb 
je je job stopgezet en ben je terug beginnen 
studeren. Waarom heb je die sprong gewaagd? 
Elin Van Gestel: “Als ik nu terugblik op mijn 
loopbaan als boekhoudster moet ik constate-
ren dat ik toen eigenlijk absoluut niet gelukkig 
was. In de beginjaren viel dat uiteraard nog mee 
omdat de financiële wereld toen nog helemaal 
nieuw voor me was. Maar na jaren in dezelfde 
sector te werken, was ik de passie en ‘drive’ 
voor de job volledig kwijt. Ik werd absoluut niet 
meer gelukkig van mijn job, integendeel zelfs. 
Ik heb toen voor mezelf besloten dat het beter 
was om te stoppen met mijn carrière als boek-
houdster en de financiële sector tout court.”

Je koos voor de studierichting verpleeg-
kunde. Vanwaar die keuze? 
“De zorg voor mensen heeft mij altijd al aange-
sproken. Het omgaan met mensen en het hu-
mane aspect van de job hebben me overtuigd 
om voor verpleegkunde te kiezen. Ik heb zelf 
genoeg familieleden met een uitgebreide medi-
sche geschiedenis en weet dus perfect wat de 
dagelijkse zorg voor mensen kan inhouden. Ik 
zou graag een positieve schakel worden in dat 
hulp- en zorgsysteem van onze samenleving.”

Zijn er nog andere achterliggende rede-
nen? 
“Uiteraard is het met een fulltime gezin, inclu-
sief twee studenten waarvan één op kot, geen 
optie om één van de twee lonen van de ouders 
te laten wegvallen. Of dat was alleszins geen 
optie specifiek voor ons gezin. Ik moest een 
belangrijke afweging maken: ik wou een studie-
richting en beroep kiezen waarvan ik wist dat 
ik de job met veel liefde zou uitoefenen, maar 
het was ook belangrijk om mijn inkomen deels 
te behouden. Aangezien verpleegkunde een 
knelpuntberoep is en ik daardoor maandelijks 
een bepaald bedrag van de overheid krijg om te 
studeren, leek mij dat de perfecte combinatie. 
Het financiële aspect is wel echt een achterlig-
gende reden, absoluut niet dé reden waarom ik 
voor verpleegkunde heb gekozen.”

Waarom nu en bijvoorbeeld niet vijf jaar 
geleden of pas over vijf jaar? 
“Vijf jaar geleden had ik zelf nog niet het in-
zicht dat ik mijn job als boekhoudster eigenlijk 
helemaal niet graag deed. Vrienden en fami-
lie merkten dat al wel aan mij, maar bij mezelf 
drong dat besef nog niet door. En over vijf jaar 
sta ik ook weer verder in het leven en zou ik 

er, naar mijn eigen mening, niet op vooruit zijn 
gegaan. Het was een moment van nu of nooit in 
mijn hoofd. Enkele jaren vroeger of later zouden 
al die gedachten nooit gekruist zijn.”

Word je anders onthaald dan ‘jonge’ stu-
denten op stage of in de les?
“Absoluut niet! De klasgroep is heel divers en 
met iedereen wordt hetzelfde omgegaan. We 
hebben verschillende achttienjarigen in de op-
leiding, maar ook kersverse ouders met jonge 
kindjes. Ik ben trouwens niet de oudste in onze 
klas, er is nog één iemand ouder dan mij. De 
docenten maken geen onderscheid, ze behan-
delen ons allemaal hetzelfde.”

Merk je verschillen tussen de student die 
je vroeger was en nu? 
“Ik ben altijd heel graag naar school gegaan, 
zowel op mijn achttien als nu op mijn 48. Ik heb 
het nooit erg gevonden om naar de les te gaan, 
te studeren en examens af te leggen. Ik ben blij 
dat ik dat enthousiasme sinds mijn achttien jaar 
niet ben kwijtgeraakt. Uiteraard zijn er in de af-
gelopen 30 jaar ook dingen veranderd. Zo gaat 
het onthouden van leerstof iets minder vlot, 
maar gelukkig heb ik daardoor nog geen grote 
hinder ondervonden. Ik doe daarnaast wel alles 
veel bewuster. Vroeger studeerde ik maar om 
te studeren en om uiteindelijk een diploma op 
zak te hebben. Nu heb ik doelbewust voor de 
richting verpleegkunde gekozen.” 

Waar kijk je het meest naar uit in je oplei-
ding? 
“Ik kijk voornamelijk uit naar de verschillende 
stages die ik nog ga mogen doen. Binnen de 
medische wereld, en de verpleegkunde speci-
fiek, zijn er talloze disciplines en afdelingen die 
ik één voor één wil ontdekken. Ik wil al doende 
leren en ontdekken welke afdeling of discipline 
mij het best ligt. Momenteel heb ik daar nog 
geen flauw idee van. Ik hoop dat de stages mij 
meer duidelijkheid gaan brengen over welke 
richting ik binnen de verpleegkunde nu eigen-
lijk uit wil gaan. Daarnaast kijk ik ook uit naar al 
de leerstof. Ik merk aan mezelf dat de cursus-
sen me blijven verbazen en ik elke les wel iets 
nieuws bijleer. Vaak vertel ik thuis dan trots wat 
ik die dag allemaal heb bijgeleerd.”

Tekst en foto: Rune Smets

ELIN VAN GESTEL
ALS VEERTIGER TERUG OP DE SCHOOLBANKEN
OUD-T UR NHOU T — D e stap naar het  hoger onder w ijs  wordt grotendeel s  gemaakt door achttien tot  twintig jarigen die binnenkort 
voor het  eerst  wil len proeven van de arbeid smarkt.  Voor Elin Van G estel  (48) uit  O ud-Turnhout i s  dat een ander verhaal .  Na een 
eerder diploma in het  hoger onder wijs  en een jarenlange loopbaan al s  boekhoud ster,  koos z e er voor om haar job stop te  z etten .  Ze 
ging op zoek naar een nieuwe uitdaging en besloot om op latere leefti jd terug te  gaan studeren .  Momenteel  heeft  z e het  eerste jaar 
van de HBO5-opleiding Verpleegkunde succesvol  afgerond .  In september keert  z e terug naar de campu s voor de start  van het  tweede 
jaar van de opleiding. 

“IK WIL AL DOENDE 
LEREN EN ONTDEKKEN 
WELKE AFDELING OF 

DISCIPLINE MIJ HET BEST 
LIGT.”
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Een tanker kan moeilijk gekeerd worden, luidt 
het gezegde. Maar voor de onderwijstanker is 
het kwart over twaalf. Of hij gaat de Nautilus 
van Jules Verne achterna, die het behoorlijk 
diep onder de zeebodem ging zoeken. Het is 
de conclusie die steeds meer opduikt in aller-
lei internationale, vergelijkende studies. Waar 
ons landje enkele decennia geleden steevast 
primus inter pares was, gaat het peil snel 
bergaf. Maar het kan beteren! Als er opnieuw 
stevige funderingen gelegd worden waarop 
verder kan gebouwd worden. Juf en meester 
moeten weer, gewoon, les geven, niet langer 
fungeren als de vullers van papiercontainers 
en oplossers van eender welk maatschappelijk 
probleem. Een landje zonder grondstoffen dat 
zich altijd beroept op de grijze hersencellen als 
hét exportproduct moet ingrijpen en, om het 
op zijn Kempens te zeggen, ‘het gat tegen de 
berrie zetten’.

En? Al bekomen of al terug begonnen? Een 
beetje kunnen bijkomen van twee hecti-
sche schooljaren?
Philip Brinckman: “Toch al wel terug begon-
nen. Ik ben nu eenmaal iemand uit het veld, ik 
geef ook nog altijd zelf les en daar verlang ik 
naar, dat is waar ik het voor doe. Ik zie me als 
iemand uit het veld, iemand die er – graag – 
middenin staat.”

Tussen de was en plas door werd je ge-
vraagd om het onderwijslandschap te hel-
pen herschikken. Is dat schrikken?
“Weet je, ik kom eigenlijk uit de Cadetten-
school. Men wilde me naar ‘de beste school 
van Vlaanderen’ sturen. Als Bruggeling was dat 
schrikken met een verplaatsing van ruim 140 
km. Tegen de Paters in Turnhout zei ik eerst 
dat ik het niet zag zitten. Maar na een paar jaar 
vond ik hier echt wel mijn draai.”

En toen wist de onderwijsminister je te vin-
den?
“Blijkbaar was hij op zoek naar specialisten om 
het roer te draaien. Men was duidelijk op zoek 
naar iemand die met zijn voeten in het werkveld 
stond en zo kwam men bij mij terecht. Ik had 
de ruimte om zeven academici in de groep op 
te nemen. De eerste zeven die ik contacteerde, 
konden niet gretig genoeg ‘ja’ zeggen. Om de 
mensen in het veld in te vullen, plaatste ik een 
vacature via het onderwijsblad Klasse. Binnen 
de kortste keren had ik 957 reacties. Wat be-
wijst dat het écht wel leeft binnen de leerkrach-
tengroep. Het mag duidelijk zijn dat er een grote 
vraag is opdat leerkrachten weer zelf de regie 
in handen kunnen en mogen nemen. Daarvoor 
hebben we een jaar lang zo goed als wekelijks 
vergaderd.”

Uit bijna alle testen blijkt dat het niveau 
afglijdt naar dramatisch. Waar ligt het kalf 
dan gebonden? Of zijn er meerdere kalve-
ren?
“Laat me eerst stellen dat de school een fan-
tastische uitvinding is! De homo sapiens heeft 
een enorm leervermogen. Andere organismes 
hebben mutaties nodig, de mens niet. Die kan 
op beperkte tijd veel leren. De school is de ge-
schikte plek om die basisvaardigheden door te 
geven en dat wordt te veel verwaarloosd. De 
lat wordt te veel omlaag gehaald. Laat ons een 
kat een kat noemen, in sommige scholen zijn 
er massaal veel anderstalige leerlingen. Waar 
zouden ze de nodige taalvaardigheden op-
doen? Thuis? Hun niveau moet je opkrikken en 
dat doe je niet door ze uit de klas te halen met 
een zorgleerkracht. Geef hen les op woensdag-
namiddag en op zaterdagvoormiddag. En niet 
als een soort van strafkamp, maar maak het 
leuk en attractief.”

Zegt de directeur van ‘de Strengste school 
van Vlaanderen’?
(lacht smakelijk) “Zo erg is het niet hoor, inte-
gendeel. Ik ga graag in discussie met onze 
leerlingen. Wij hebben momenteel 206 inter-
nen. En de inschrijvingen boomen zelfs! Maar 
ze weten wat ze mogen verwachten. Zo voor-

INTERVIEW

PHILIP BRINCKMAN
“DE ONDERWIJSTANKER MOET DRINGEND WEER EEN JETSKI WORDEN”
MOL/T UR NHOU T – Er wa s een s… maart 2020.  O nder w ijsmini ster Ben Wey t s trok aan de mouw van Philip Brinckman (60) om 
voorzitter te  worden van een C ommi ssie Beter O nder w ijs .  Bij  de pedagogi sch directeur van het  St-Joz efcollege in Turnhout,  teven s 
gelauwerd al s  ‘directeur van het  strengste internaat van V laanderen’ ,  zit  er  alti jd veel  rek op.  O mdat hij  met alle  vez el s  verankerd zit 
in ‘zi jn’  onder wijs ,  vormt hij  toch een expertengroep rond zich .  Hun gedegen werk levert  58 prakti jkgerichte adviez en op.  Brinckman 
beseft  dat het  keren van het  ti j  niet  eenvoudig zal  zi jn en dat er  dwars door zuilen en politiek moet gegaan worden :  maar er i s  geen 
andere keu z e!

“EEN SCHOOL IS GEEN 
WINKEL WAAR JE 

PERFECT GEZAAGDE 
PLANKJES KAN 

MEENEMEN OP HET 
EINDE VAN DE RIT.”



INTERVIEW

zien we geweldig goede sportfaciliteiten én de 
nodige begeleiding. Ook niet onbelangrijk, we 
hebben in de keuken fantastische koks, geloof 
me, dat wordt op prijs gesteld. Onze leerlingen 
mogen ook fouten maken, we wijzen hen op 
hun fouten, maar we nemen hen niets persoon-
lijks kwalijk, dat weten ze en dat waarderen ze. 
Zo zijn er regels omtrent gsm-gebruik. Het zou 
al raar zijn als er eens niemand tegen de lamp 
loopt, maar die mag met de directeur dan een 
paar uurtjes klusjes opknappen op de school. 

Ik doe dan mee, ja. Ik ben niet laks. Ik verga-
der ook elk jaar met de leerlingenraad over het 
schoolreglement. Wel, voor hen hoeft het niet 
anders en niet strenger, het is goed.”

Moet je soms geen rem zetten op de bedil-
zucht van sommige ouders?
“Ouders willen vooral geen last. Maar ze moe-
ten ook beseffen dat een school geen winkel 
is waar je bij manier van spreken perfect ge-
zaagde plankjes kan meenemen op het einde 

van de rit. Maar dat kan schitterende resultaten 
opleveren. Zie mij als de buffer tussen de leer-
krachten, de leerlingen en de ouders. Niemand 
krijgt op voorhand gelijk, iedereen kan zijn ver-
haal doen en dan trek ik de conclusie. Ik had 
ooit een leerling die geregeld te laat kwam, die 
kreeg een corrigerende straf — we noemen dat 
niet langer strafstudie — maar de vader ver-
ontschuldigde zich en vertelde dat het eigenlijk 
zijn fout was. We hebben samen gezeten en ik 
heb de vader een corrigerende straf gegeven, 
eentje die hij perfect aanvaardde. Daar is een 
schitterend gesprek uit voortgekomen.”

Je weert je – misschien is het fout gekozen 
– als een duivel in een wijwatervat. Krijg je 
de bezieling overgebracht?
“Ik zie recent positieve verschuivingen. Ga er-
van uit dat ik in eerste instantie geen politiek ge-
kleurd rapport wilde. En ook de onderwijskoe-
pels zaten niet in onze groep. Maar daar krijgen 
we nu een goede respons. We gaan ook heel 
vaak op pad om onze visie te verkondigen, bij 
Voka of Agoria krijgen we positieve feedback. 
En er is enorm veel vraag om te komen spreken 
op pedagogische studiedagen. Ja, het ziet er 
goed uit.”

Mag ik je een schooljaar toewensen zon-
der vervelende virussen, met leerkrach-
ten die ex-cathedra aan de slag kunnen 
en leerlingen die weer begrijpend kunnen 
lezen?
“Bedankt! Ex-cathedra hoeft niet meer direct, 
maar lesgeven met directe instructie zou al erg 
veel deugd doen.”

Tekst: Jef Aerts

CORSETTERIE VAN A TOT N-CUP!

GEBRUIK BIJ ONS UW KAART VAN DE GEZINSBOND!
WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

WWW.MARIE-THERESE.BE 
DORP 25 - 2275 POEDERLEE - 014 88 28 24

OPEN: DI 13-20U  WOE · DO · VRIJ 9-17U30   
ZA 10-17U   ZO & MA GESLOTEN
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Kom
onze prachtige 
najaarscollectie 
ontdekken!
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Hoge Mauw 630 - 2370 Arendonk
www.marc-janssens.be 
0495 66 03 44

OPENINGSUREN: 
maandag: enkel op afspraak
dinsdag tot vrijdag: 10-12 u. / 14-17 u.
zaterdag: 9-12 u.

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

. Binnen en buitenschilderwerken

. Decoratieve en functionele stuctechnieken

. Kaleien van gevels

BEZOEK ONZE SHOWROOM 
MET EEN GROOT AANBOD KWALITEITSVOLLE VERF VAN BOSS PAINTS!

WIJ ZIJN
OP ZOEK NAAR EEN 

GEMOTIVEERDE
SCHILDER

MET ERVARING

PUBLIREPORTAGE

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

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

met ons via telefoon, mail of het contactformu-
lier op onze website. Wij ondersteunen jou om 
tot een passende oplossing te komen met een 
inbouwmat of een veilige schuine rand aan je 
mat die op de buitentegels of klinkers moet te-
rechtkomen. 

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

HOE LAAT JE HET VUIL VAN BUITEN OOK ÉCHT BUITEN? 
Het i s  moeili jk  te  voorspellen wat de rest  van de zomer en het  najaar gaat brengen .  Maar na de afgelopen corona-periode zal  er  weer 
veel  in-  en uitgelopen worden in je  hui s.  En dan w il  je  toch niet  de hele ti jd lopen schoonmaken? Al s  de kinderen toch kiez en om 
buiten te  spelen ,  kan je  maar beter je  voorzorgen nemen om te vermijden dat je  hui sgenoten of  bezoekers allemaal vuile  sporen mee 
binnen brengen . 



Welzijn begint bij je voeten

Ontdek ons ruim aanbod 
trendy comfortschoenen 
met uitneembaar voetbed

Nieuwstraat 10, Geel | 014 58 88 12 | www.vegrid.be | e G Ge G G

Wij maken graag tijd voor u!
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Al sinds 2004 leidt Marieke een nomadisch 
leven en woont ze in haar ‘bus’ (een kleine 
vrachtwagen die ze ombouwde tot camper, 
nvdr.). Tussendoor was ze de laatste jaren vaak 
te vinden aan Robur op Den Eik, een stiltehuis-
je dat ze samen met internationale vrijwilligers 
bouwde in de bossen van Lille. Nu dat (zo goed 
als) klaar is, wordt de drang om weer voltijds 
rond te zwerven opnieuw te groot. Om de loca-
tie haar lotsbestemming toch te laten voltooien, 
neemt Peter Metten (59) voortaan het voor-
touw. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de vzw 
Robur op Den Eik en neemt zo de fakkel van 
Marieke over. Zij blijft wel eigenares.

Marieke, hoe is Robur op Den Eik ontstaan?
Marieke Van Coppenolle: (glimlacht) “Ik ben 
eigenlijk nooit van plan geweest om dit te bouwen. 
Ik leid sinds 2004 een nomadisch bestaan waarbij 
ik zo zuinig mogelijk leef en met mijn ‘bus’ elke 3 
tot 5 dagen op een andere plek ging staan. In de 
zomer vaak bij vrienden, in de winter reed ik naar 
het zuiden. Maar door Robur op Den Eik ben ik 
een tijdje halfnomadisch gaan leven. Ik had de 
grond gekregen van mijn ouders. Ik overwoog nog 
om het te verkopen, maar iets hield mij tegen. Ik 
voelde aan dat het een stilteplek moest worden 
om mensen te helpen, en dus ging ik aan de slag. 
Ook al had ik geen inkomen en geen uitkering. 
Enkel een beetje spaargeld.”

Hoe is die bouwperiode verlopen?
Marieke: “Ik heb het deels met vakmensen ge-
bouwd en deels met vrijwilligers. Zo ecologisch 
mogelijk. Enkel de fundering moest van gewa-
pend beton zijn om al het gewicht dat erop zou 
komen te kunnen dragen. Het skelet is van hout 
en daarrond hebben we met kalkpleister gewerkt. 
Ook in de afwerking is veel hout gebruikt en we 
hebben gekozen voor veel lichtinval en ronde 
vormen, zoals in de natuur. We hebben ons één 
‘guilty pleasure’ toegestaan: drie wasbakken van 
versteend hout uit Indonesië, die zijn verwerkt door 
een Nederlands bedrijf, omdat die zo prachtig zijn 
en hier wonderwel passen. Gaandeweg ben ik 
Robur meer gaan bekijken als een kunstwerk. 
Ook omdat er vrijwilligers vanuit de hele wereld 
mee aan geholpen hebben. We hadden hier als 
het ware ons eigen kampje. (lacht) Zij hebben 
vaak hun eigen details nagelaten, stukjes mo-

zaïek bijvoorbeeld. Er zit energie van honderden 
mensen in dit huisje.”

En nu kan Robur op Den Eik een stilteplek 
worden voor kunstenaars of voor mensen 
die kampen met een burn-out. Waarom 
voor hen?
Marieke: “Ik ben zelf schrijfster en weet hoe no-
dig het soms kan zijn om even uit je vertrouwde 
omgeving weg te gaan om je te kunnen focussen 
op een project. Verder voelde ik al lang aan dat 
burn-outs een gigantisch probleem vormen in 
onze maatschappij. Dat is echt een epidemie 
geworden. Wij zijn onderdeel van de natuur, maar 
moeten die link met die ‘andere’ natuur soms 
terugvinden. We zijn onze verbondenheid met 
de natuur dus niet kwijt, dat kan immers niet, 
maar wel de ervaring van die verbondenheid. 
De balans is zoekgeraakt. Dingen op je eigen 
tempo doen, dat wordt niet meer toegestaan in 
onze maatschappij. Het maffe is dat dit project 
al voor het klaar was is gaan doen waarvoor 
het bedoeld was. Zo kwamen er plots mensen 
met een burn-out hier helpen bouwen, wat de 
samenhorigheid nog groter maakte.”

Nu, zo’n tien jaar later, is het project bijna 
klaar. En dus trek je weer verder.
Marieke: (Zonder twijfel) “Absoluut! Mijn droom 

om geen vaste plek te hebben is altijd overeind 
gebleven. Oorspronkelijk had ik voor het bouwen 
hier vijf jaar voorzien, maar het is dus langer ge-
worden. Maar nu kriebelt het meer dan ooit. Al 
zou het best kunnen dat ik op termijn opnieuw 
een voettocht ga ondernemen, net zoals ik dat 
in 1990 al deed (naar Assisi, nvdr.). We zien wel 
wat het universum nog voor mij in petto heeft.”

Peter, intussen neem jij de fakkel over. Hoe 
ziet de toekomst er op deze locatie uit?
Peter Metten: “We zijn vooral blij dat het huisje er 
nu is en dat het gebruikt kan worden. Dit is een 
plek waar je even kan stilstaan bij wat belangrijk 
is voor jou. We willen kracht en geborgenheid 
bieden voor mensen die kampen met een 
burn-out. Voor mensen die hun band met de 
natuur weer willen aanhalen ook, meer en meer 
mensen maken die omgekeerde beweging. We 
moeten proberen om als maatschappij de juiste 
zaken te kopiëren naar onze toekomst. En daar 
gaat het soms mis. We zijn bijvoorbeeld minder 
zorgzaam geworden in ons dagelijks leven, met 
spullen maar ook met mensen. Het is niet slecht 
om bij zo’n zaken even stil te staan. Kijk, je moet 
hier een keer geweest zijn om het écht te voelen. 
Hier kan je het bijna letterlijk vastnemen en wordt 
het zichtbaar gemaakt.”

Maar het gaat dus verder dan dit huisje 
alleen…
Peter: “Klopt, ik wil allemaal plekken verbinden 
die binnen dezelfde geest leven. Bewustwording 
en verbinding zijn kernbegrippen. Wij willen het 
goede voorbeeld geven, zonder te oordelen. 
De spirit van Robur op Den Eik ook op andere 
plaatsen uitdragen. Ik geloof dat veel mensen dat 
zullen oppikken. En we nemen nog bijkomende 
initiatieven. Zo bundelen wij onder de noemer ‘het 
Festival van Verbinding’, van 10 tot 18 september, 
de krachten met andere projecten die dezelfde 
gedachtegang delen. Met kennismakingsdagen, 
optredens en een belevingsmarkt. Robur op 
Den Eik is één van de deelnemende locaties. 
Zo kunnen we verbinding maken met enorm 
veel boeiende mensen. Ik krijg daar alvast heel 
veel energie van.”

Tekst en foto’s: Bert Huysmans

OP ZOEK NAAR VERBINDING IN EEN ECOLOGISCH STILTEHUISJE
LILLE — Robur op D en Eik i s  een ecologi sch sti ltehui sje  in de bossen van Lil le .  Initiatiefneem ster i s  Marieke Van C oppenolle  (62), 
die je  o.a .  kan kennen van het  televi sieprogramma ‘D on’ t  Worr y Be Happy’ .  S amen met v ri jw il l igers bouwde z e het  hui sje  uit  tot  een 
plek waar kun stenaars en men sen die tegen een burn-out vechten even tot  ru st  en tot  zich z elf  kunnen komen . 

“DINGEN OP JE EIGEN 
TEMPO DOEN, DAT 
WORDT NIET MEER 

TOEGESTAAN IN ONZE 
MAATSCHAPPIJ.”

MEER INFO:
www.roburopdeneik.org en 
www.festival-van-verbinding.com
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Genieten van de nazomer in je eigen bubbel-
bad, het hoeft niet bij een droom te blijven. 
Badweelde beschikt over een ruim aanbod 
spa’s van het Canadese topmerk BeWell. Door 

dat grote aanbod zijn die bubbelbaden extra 
snel leverbaar, handig voor wie op korte termijn 
wil beslissen. In alle vestigingen van Badweel-
de kan je trouwens de spa’s terugvinden in de 

showroom. En BeWell zorgt dankzij hun kwa-
litatieve isolatie ook dat je later in het jaar nog 
perfect kan genieten van dat stukje wellness bij 
jou thuis.

PUBLIREPORTAGE

BADWEELDE 

HELPT JE OM DE ZOMER TE VERLENGEN
D e zomer vakantie mag dan wel  ( bi jna) achter de rug zi jn ,  de zomer i s  dat z eker nog niet .  Badweelde kan je  helpen om ook de komen-
de weken nog lekker buiten te  vertoeven en te  genieten van het  najaarszonnetje.  Zo kan je  het  najaar tegemoet gaan in een deugd-
doende spa ,  uitpakken met je  kookkun sten op een na zomerse barbecue of  buiten gez ellig  samen pi zza’s  bakken . 



PUBLIREPORTAGE

OUTDOOR COOKING
Badweelde heeft ook een ruim assortiment 
aan outdoor cooking in huis. Ideaal voor een 
nazomerse barbecue of voor wie buiten pizza’s 
of brood wil bakken. In het aanbod zitten mer-
ken als Big Green Egg, KamadoJoe, AlfaForni 
en Artola. Momenteel gelden er actieprijzen op 
heel wat merken binnen het assortiment. Kom 
eens kijken in één van de vestigingen om meer 
inspiratie op te doen. 

VROEGBOEKKORTINGEN
 

OP ZWEMBADEN
Wie slim is, denkt vooruit. Want de afgelopen 
warme weken hebben nog maar eens de voor-
delen van een zwembad in je eigen tuin aange-
toond. Wil jij volgende zomer ook een verfris-
sende duik kunnen nemen bij jou thuis? Kom 
nu al langs in één van de vestigingen van Bad-
weelde en geniet van de huidige vroegboekkor-
tingen! 

Kies bijvoorbeeld voor een populaire nieuwig-
heid: polypropyleen zwembaden, helemaal 
op maat. Een zwembad dat uiterst duurzaam 
is en makkelijk in onderhoud door de chemi-
sche resistentie. De kuipen zijn UV-bestendig 
en volledig chemisch inert. Bovendien hebben 
de zwembaden een prachtig modern design. 
Door de snelle productie kan je in een mum van 
tijd genieten van je polypropyleen zwembad. 
Uiteraard blijven ook de traditionele gemetste 
zwembaden bij Badweelde erg in trek.

OPEN BEDRIJVENDAG
Noteer alvast in je agenda: op zondag 2 okto-
ber 2022 doet Badweelde opnieuw mee met 
de Voka Open Bedrijvendag. Die vindt plaats in 
de vestiging in Mol. Je kan langskomen tussen 
10 en 17 uur.

Badweelde Mol
Tortelstraat 39

Badweelde Beerse
Turnhoutseweg 67

Badweelde Berlaar
Aarschotsebaan 140

info@badweelde.be
www.badweelde.be
     Badweelde.zwembaden

“DE AFGELOPEN 
WARME WEKEN 

HEBBEN NOG MAAR 
EENS DE VOORDELEN 
VAN EEN ZWEMBAD 

IN JE EIGEN TUIN 
AANGETOOND.”
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Momenteel studeert en traint Sam in Brugge 
onder begeleiding van Greg Planckaert, de 
toptrainer zwemmen bij G-Sport Vlaanderen. 
Dat er in de toekomst absolute topprestaties 
zitten aan te komen staat nu al als de klassieke 
paal boven water. In Funchal klokte hij 4.27,65. 
Dat is maar liefst 30 seconden sneller dan Joh-
nny Weismuller. Johnny Wie? Weismuller is bij 
ervaren cinefielen vooral bekend als de enige 
échte Tarzan. De junglebewoner die sierlijk aan 
lianen slingerde, bij gevaar prompt het water in 
dook, snel een gigantische krokodil omtoverde 
in een stijlvolle handtas om die dan schuchter 
te presenteren aan zijn grote liefde Jane. Maar 
Weismuller was in de jaren 1920 ook een van 
de grootste zwemkampioenen aller tijden. 
Olympisch goud en wereldrecords waren zijn 
deel. Wel, die Johnny Weismuller zwom in 1924 
de 400 meter vrije slag in 4.57,00. Mag het dui-
delijk zijn dat Sam een topper is? Och ja, hij 
sukkelt wat met een rechterbeen dat zich niet 
volledig ontwikkelde en moest zelfs een ampu-
tatie ondergaan.

Zwemmen was niet jouw eerste liefde, jij 
bent eigenlijk begonnen als voetballer?
Sam de Visser: “Ik werd geboren met een klein 
voetje aan mijn rechterbeen. Dat werd geam-
puteerd en ik kreeg een prothese. Dergelijke 
protheses groeien mee, zowel bij mijn groei 
maar ook op technologisch vlak. Vroeger stond 
er een ‘pootje’ onderaan, tegenwoordig stap 
ik gewoon, net als iedereen. Maar dat heeft 

me echt nooit gehinderd. Ik heb altijd met mijn 
broers geravot zoals elk kind dat zou doen. 
Van die handicap heb ik nooit enig negativisme 
ondervonden. Niet op de school en niet in de 
sport. In het begin wou ik voetballen, maar ik 
mocht enkel de trainingen meedoen. Wedstrij-
den spelen mocht ik niet omdat ik daar omwille 
van mijn handicap niet voor verzekerd was. Ik 
herinner me nog heel goed dat ik eens mocht 
meedoen aan een veldloop, een scholencross. 
Mijn juf had me ingeschreven en ze liep heel de 
race naast me mee. Ik mocht op het podium en 
kreeg een medaille. (haalt ze glunderend uit de 
trofeeënkast) Daar was ik zo fier op! Ik ben en 
blijf trouwens nog altijd blij als ik medailles kan 
winnen. Ik ben er mijn juf nog altijd dankbaar 
voor!”

Hoe kwam bij het zwemmen terecht?
“Ik kreeg een kans om een aantal sporten eens 
uit te testen om te kijken wat me het meest 
beviel. Dat werd dus zwemmen. Een beetje lo-
gisch want zwemmen kan ik zonder prothese. 
In het begin zwom ik gewoon mee tegen de 
valide zwemmers. Voor zwemmers als ik, is de 
eigen tijd heel belangrijk. Dat is een streefdoel. 
Hét streefdoel! Al blijft een medaille tussendoor 
wel heel leuk.”

Ondertussen ben je al een paar jaar actief 
in de competitie van de G-zwemmers?
“Het was mijn trainer die me gespot had tijdens 
een wedstrijd. Hij was van oordeel dat ik talent 

had. Hij zag en ziet potentieel in mij. Ik train on-
der begeleiding van Greg Planckaert, dat is de 
toptrainer zwemmen bij G-sport Vlaanderen. 
Hij is ondertussen mijn vertrouwensman ge-
worden. Een goede trainer moet je natuurlijk 
‘afbeulen’. Maar ik train graag én hard.”

Hoe vaak train je?
“Maandag train ik hier in Lommel twee maal 
daags, dinsdag train ik twee keer in Brugge, 
woensdag is dat één keer, donderdag weer 
twee keer en vrijdag één keer. Zaterdag is er 
één trainingssessie in Lommel en zondag is 
mijn rustdag. Die trainingen variëren van vier, 
vijf of zes kilometer uithouding, afgewisseld met 
sprinttrainingen. Ik durf zeggen dat ik nooit te-
gen mijn zin in het bad lig, maar het is soms wel 
vroeg dag als je om vijf uur uit de veren moet.” 
(glimlacht)

Wat zijn je ambities voor de komende ja-
ren? 
“Binnen twee jaar zou ik graag op de Paralym-
pische Spelen in Parijs staan. Meedoen is al 
mooi, maar een finaleplaats is een droom. En 
in 2028 is er nog Los Angeles. Er zijn nogal wat 
goede zwemmers bijgekomen, jongens van 
26 à 27 jaar met véél bredere schouders dan 
de mijne, dus er gaat nu ook nog training in de 
fitness bijkomen. Maar ik heb er hoop op, bij 
ons – ik doe de 400 meter vrije slag en de 100 
meter rugslag – wordt er uitgegaan van de we-
reldrecords. Die zijn 1.000 punten waard. Met 

SPORT

SAM DE VISSER 

ZWEMMEN MET OLYMPISCHE AMBITIES
LOMMEL – S am de Vi sser (18) i s  een waterrat.  En dan nog eentje  die heel  snel  i s  ook.  In juni  nam hij  op Madeira deel  aan de World 
Para Swimming Champion ships.  D aar streden ’s  wereld s beste G-zwemmers voor de wereldtitel .  In de f inale van de 400 meter v ri je 
slag klokte hij  een geweldige ti jd .  Maar de f inaleplaat s wa s en i s  niet  het  einddoel  van ambitieu z e S am . Hij  droomt van een deelname 
aan de volgende Paraly mpi sche Spelen in Parijs  en trekt  zi jn gedrevenheid ook nog door tot  Los Angeles 2028.
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SPORT

mijn gecombineerde uitslagen sta ik momen-
teel eerste in de rij. Hard blijven werken dus!”

Je doet niet enkel enorm je best in het 
zwemmen, je studeert ook nog. In Brugge, 
is dat aan een topsportschool?
“Neen, dat is een gewone hogeschool, maar ik 
studeer er wel binnen het topsportstatuut. Zo 
kan ik mijn studies zelf plannen in functie van 
het zwemmen.”

Wat studeer je?
“Ik volg Bedrijfsmanagement en Sport Busi-
ness. Dat traject kan me helpen om in de toe-
komst sportclubs of wedstrijden op te zetten. 
Eenmaal afgestudeerd haal ik een bachelordi-
ploma. En dat heb ik altijd heel belangrijk ge-
vonden: niet alles op mijn sport zetten, maar 
zeker ook studeren.”

Ik hoorde vertellen dat je tussendoor ook 
nog werkt. Heb je het nog niet druk ge-
noeg?
(lacht) “Ja, in een vakantieperiode als deze ga 
ik vijf keer per week aan de slag in een super-
markt hier vlakbij over de Nederlandse grens. 
Maar ook in de schoolperiode ben ik daar in de 
weekends aan de slag.”

Hoe zit het eigenlijk met de fanclub? Heb 
je die al?
“Dat begint, de fans beginnen te komen. Veel 
van mijn onkosten moeten via sponsoring en – 
vooral – eigen inkomsten betaald worden. Jaar-
lijks organiseren we een BBQ en dat is steeds 
weer een groter succes. Recent kwamen er 
zo’n 150 mensen opdagen, daar was ik heel blij 
om.”

Tekst: Jef Aerts
Foto’s: Paralympic Team Belgium/Lander Van-
steene

Foto 1: Opperste concentratie aan de start voor de rug-

slag.

Foto 2: Op weg naar de finale van de 400 meter vrije slag 

in Funchal.
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“MIJN HANDICAP 
HEEFT ME NOOIT 

ECHT GEHINDERD.” 

UITGESLAPEN TERUG NAAR SCHOOL 
DANKZIJ EEN BED VAN LA NUIT

HET BETERE 
SLAAPCOMFORT 

DOOR ONS 
OP UW MAAT 
GEMAAKT IN 

BELGIË!

Al meer dan 
20 jaar ervaring!

info@lanuit.be • lanuit.be • lanuitwebshop.be

• La Nuit Turnhout (NIEUWE SHOWROOM)

   Steenweg op Oosthoven 168
   014 67 35 62

• La Nuit Tessenderlo
   Geelsebaan 36
   013 67 23 99

• La Nuit Oudsbergen
   Weg naar Gruitrode 81
   089 81 21 83
   GPS: Weg naar Bree 81, 3660 Opglabbeek

• La Nuit Retie (NIEUWE VESTIGING)

   Turnhoutsebaan 65
   014 71 08 10

Boxsprings, matrassen, lattenbodems, 
bedlinnen, hoofdkussens, homewear 
en meer.



Turnhoutsebaan 9 - Kasterlee

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

TRENDY DAMESKLEDING
VAN MAAT 34 - 46

Roeperstraatje 1 - 0486/97.96.91
AAN DE KERK IN LICHTAART

TIJDENS HET MODEWEEKEND 
-10% OP DE COLLECTIE 

LICHTAART KERMIS 
ZATERDAG 17 SEPTEMBER VAN 10U - 18U
ZONDAG 18 SEPTEMBER OPEN VAN 13U - 17U

LIKE US ON

-10%-10%

you can never have
too many clothes

Geelsebaan 7 - Kasterlee

Deze 3 dagen
- 10% OP NIEUWE COLLECTIE

Melkstraat 4 - 014/85.03.01

D A M E S M O D E

N A C H T M O D E

O N D E R G O E D

Deze 3 dagen
- 10% OP NIEUWE COLLECTIE

Melkstraat 4 - 014/85.03.01

D A M E S M O D E

N A C H T M O D E

O N D E R G O E D

Ontdek 
de allernieuwste 
trends en  geniet 
van -10% korting

Retiesebaan 5, 2460 Kasterlee I boetiekcosi.be

MODE
WEEKEND

TIJDENS DIT WEEKEND 10% KORTING!

Ontdek de 
allernieuwste
trends en kleuren 
van deze winter.

Retiesebaan 15 - Kasterlee
WWW.MARJOLEINLINGERIE.BE

SPECIAALZAAK
DAMES EN HEREN

NACHTMODE
LINGERIE

CORSETTERIE

Retiesebaan 13 - Kasterlee
WWW.CORNERKASTERLEE.BE

CASUAL WEAR 
MEN - WOMEN

KINDERKLEDING SOPHIE 0 - 18 JAAR

-10%

Turnhoutsebaan 32 - Kasterlee 014 85 25 45

WEBSHOP 
www.kinderkleding-sophie.be

www.lingeriekennis.be
Turnhoutsebaan 36A, Kasterlee

MODEDAGEN ACTIE

VAN 1.9 T/M 11.9 -10%

11.9 OPEN VAN 10u00 TOT 16u00

LINGERIE- CORSETTERIE
BADMODE-FASHION

LIKE US ON

Een ideaal geschenk!

kasterlee.be/cadeaubonnen

De Kastelse
cadeaubon

Meer dan 60 handelaars 
aanvaarden de bon.

De cheques zijn te koop:
♦Toerisme Kasterlee
     Markt 42
♦Gemeente Kasterlee
     Markt 1

MARJOLEIN

KIDS
BABY - KIDS - JUNIORFASHION

www.marjolein.be - Retiesebaan 17 - 014 85 01 52 

ZONDAG OPEN TOT 17 U

CONCEPTSTORE 
VAN SCANDINAVISCH 
MODE EN MUST HAVES

Markt - Kasterlee

VR 09 SEPTEMBER tot 20u
ZA 10 SEPTEMBER tot 18u
ZO 11 SEPTEMBER tot 17u

MODEWEEKEND
KASTERLEE
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“Sinds het programma word ik vaak herkend. 
Ik heb nog net geen handtekeningen moeten 
uitdelen.” Mevrouw Paulussen kan lachen met 
haar kersverse beroemdheid. In Meneer Van-
neste was ze, als oud-leerkracht van Tijs, een 
van de leraren die hun gedacht mochten zeg-
gen over het Vlaamse onderwijs. Dat deed ze 
vrank en vrij — en in tegenstelling tot de pre-
sentator —  in onberispelijk Nederlands, zoals 
het past voor een docent Nederlands, Engels 
en drama. Wanneer we met Mieke afspreken, 
geniet ze nog ‘volle bak’ van haar vakantie. “Ik 
probeer zoveel mogelijk tijd door te brengen 
met vrienden en familie. Naar een festivalletje 
gaan en reizen doe ik ook graag. We gaan nog 
een paar dagen met de rugzak door de Arden-
nen trekken.”
Enkele weken later is het al uit met de pret. 
“Rond 15 augustus beginnen we er weer aan. 
Pas een week later weten we welke cursussen 
we gaan geven. Een deel van je opdracht ken je 
natuurlijk al wel. Maar zelfs als je al 26 jaar voor 
de klas staat, zoals ik, zijn er nog verrassingen. 
Vorig jaar bleek dat ik de vervolgcursus drama 
mocht geven. Dan heb je een week tijd om je 
eerste lessen voor te bereiden. Na zoveel jaar 
hoef je gelukkig niet van een blanco blad te be-
ginnen. In het begin van mijn carrière zat ik elke 
dag tot 11 uur ’s avonds voor te bereiden.”

Hoe ben je in Meneer Vanneste beland? 
Mieke Paulussen: “Tijs is met een camera-
ploeg mijn klas binnengevallen. (lacht) Hij was 
een programma aan het maken, toen nog voor 
VRT NU (het online aanbod van de openbare 
omroep, nvdr.) om mensen warm te maken 
voor een job in het onderwijs. Daarvoor be-

zocht hij de leerkrachten waar hij zelf goede 
herinneringen aan had. Oude rotten in het vak 
dus, maar te mijner verdediging: hij zat bij mij in 
de klas toen ik voor het eerst lesgaf. (lacht) Ook 
in onze vrije tijd zijn we elkaar nadien nog wel 
eens tegen het lijf gelopen. Nadien bleek dat 
de VRT het format interessant genoeg vond om 
in primetime uit te zenden… Een school is een 
wereldje op zich. De ogen van sommige men-
sen zullen wel open gegaan zijn. Voor ons was 
het ook fijn om onze collega’s in de vakschool 
in Mol aan het werk te zien. Maar ondertussen 
zaten wij dus al in het programma. Ik vond dat 
niet zo erg. De meeste mensen zeggen me dat 
ik op televisie te zien was zoals ik echt ben, 
ook in de klas: redelijk direct, zonder een blad 
voor de mond te nemen. De opnames zorgden 
wel voor een speciale sfeer in de leraarskamer. 
Maar Tijs stelde iedereen direct op zijn gemak.”

Je zus werkt ook in het onderwijs, werden 
jullie door jullie ouders ‘sterk aangeraden’ 
om die richting uit te gaan? 
“In het vijfde middelbaar wist ik al wat ik wou 
worden. Ik was ook goed in wiskunde maar 
heb dan overwogen welke vakken het plezant-
ste zouden zijn om te geven. Dat waren de ta-
len, het leek me fantastisch om met literatuur 
en teksten verhalen te vertellen voor de klas. 
Aan het Heilig Graf ben ik begonnen tijdens een 
feestjaar, een jaar later mocht ik mee op Rome-
reis. Het is fijn om op een andere manier om 
te gaan met je leerlingen. Al moet je ook geen 
vrienden met hen willen zijn. Eén van de laat-
ste berichten op Smartschool die ik het voor-
bije schooljaar kreeg, kwam van een moeder, 
ik was titularis van haar dochter. Ze bedankte 

me en hoopte dat ik even gedreven verder zou 
doen omdat ik zo een verschil maakte, niet al-
leen voor de kinderen maar ook voor hun ou-
ders. Leerkracht zijn is vandaag zoveel meer 
dan alleen lesgeven. Vroeger zat er af en toe 
iemand met iets, nu zijn de problematieken veel 
diverser. Daar aandacht aan schenken is ook 
een van onze taken.”

De verantwoordelijkheden werden groter 
maar tegelijk lijkt jullie status in de maat-
schappij alsmaar minder te worden. 
“Mijn studiegenoten keken neer op studenten 
die leerkracht werden. Na vier jaar universiteit 
gingen wij nog een aggregaat doen om dan 
‘maar’ voor de klas te gaan staan. Ik heb nooit 
begrepen waar die ‘maar’ vandaan kwam, die 
wil ik eruit halen. Alsof we een stelletje pummels 
zonder brein zijn… Leerkracht zijn is echt een 
fantastische job. Ik doe het doodgraag, elk uur 
is anders. Ik hoop dat mensen er terug respect 
voor kunnen krijgen. Anders blijven we in die-
zelfde vicieuze cirkel hangen. Het huidige tekort 
heeft namelijk ook te maken met die negatieve 
connotatie. Ik geef les aan aso-leerlingen en 
ook daar zie ik weinig interesse voor een job 
in het onderwijs, zeker wanneer ze kiezen voor 
een masteropleiding. Van mij mogen ze gerust 
strenger zijn in de opleiding. In Finland wil ie-
dereen leerkracht zijn. Daar is geen inspectie 
omdat de overheid erop vertrouwt dat wie leer-
kracht is dat ook wil blijven. Jammer dat je hier 
wel het onderwijs kunt instappen en er weinig 
voor doen. Ik ben er voorstander van dat leer-
krachten meer uren aanwezig zijn op school. 
Zo kunnen ze sterkere teams vormen met meer 
overleg en klassenraden. Dat kan de kracht van 
goed onderwijs zijn.”

INTERVIEW

MIEKE PAULUSSEN
“LEERKRACHT ZIJN IS ZOVEEL MEER DAN ALLEEN LESGEVEN”
T UR NHOU T — In het  één-programma ‘Meneer Vanneste’  maakte Kempen zoon Tijs  Vanneste de staat van on s onder wijs  op.  D ie bleek 
niet  bepaald fraai:  de admini stratieve verplichtingen beginnen zwaarder door te  wegen dan het  welbev inden van de leerlingen .  “ Toch 
bli j f t  het  een fanta sti sche job die ik doodgraag doe”,  z egt  Mieke Paulu ssen ,  die ook in de reek s te  zien i s ,  en op 1 september weer vol 
pa ssie voor de kla s gaat staan .
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Wat zijn de voor- en nadelen van het on-
derwijs? 
“Het lesgeven zelf vind ik het leukste. Het voor-
bereiden ook, het zoeken naar teksten en ma-
teriaal met bijvoorbeeld een actuele link om de 
leerlingen mee te krijgen. De verloning is goed 
en we hebben inderdaad veel vakantie. Maar ik 
verbeter niet meer zo graag. Eén van mijn frus-
traties is de oneerlijke verdeling van de werklast 
onder leerkrachten. Het voorbije schooljaar heb 
ik elke week vier uur drama gegeven. Dat is 
vaak intenser dan andere lessen maar daarna 
stopt het. Geen verbeterwerk, geen examens… 
Dat is echt dag en nacht verschil met een vak 
als Nederlands. In Finland geven leerkrachten 
LO en praktijk 22 uur les, leerkrachten algeme-
ne vakken 20 uur en taalleerkrachten 18 uur. 
Dat mag van mij hier ook ingevoerd worden.”

In de reeks bleek Smartschool een andere 
grote frustratie. 
“Het is ook een handige tool, hoor. Maar van-
daag hebben leerlingen geen papieren school-
agenda meer. Als je vroeger een taak wou ge-

ven, volstond het om dat in de klas te zeggen. 
Nu moet je dat zelf in het systeem invoeren, an-
ders bestaat het niet. De omgekeerde wereld. 
Ontbreekt er een taak, dan moet je een hele 
administratie in gang zetten om die alsnog te 
krijgen. Er kruipt heel veel tijd in.”

Jij bent leerkracht Nederlands, krulden 
jouw tenen ook bij het horen van het Alge-
meen Beschaafd Kempens waar Tijs zich 
van bediende? 
“Mijn zoon heeft les gehad van Tijs tijdens de 
opnames. Toen mijn vader het programma 
keek, had hij ook kritiek op het dialect van Tijs. 
Mijn zoon heeft hem van weerwoord gediend. 
Voor hem vormde dat dialect geen obstakel om 
te leren tijdens de lessen, integendeel zelfs. Dat 
blijft toch het belangrijkste.”

Wat mogen we je wensen voor het nieuwe 
schooljaar? 
“Niet te grote klassen. (lacht) Ik heb wel graag 
leerlingen met pit. En liever geen vieze virussen 
meer die plots opduiken. Ik ben heel blij dat co-
rona voorbij is. Als een leerling nu een les mist, 
kan ik de opgenomen versie eenvoudig laten 
herbekijken. Maar verder was er geen enkel 
voordeel aan het afstandsleren. De mondmas-
kers bijvoorbeeld waren vreselijk. Die hele pe-
riode heeft een grote impact op onze jongeren 
gehad. Daarom blijft het belangrijk om in te zet-
ten op het mentaal welbevinden van leerlingen. 
Als ze zich niet goed voelen in hun vel zal de 
leerstof nooit binnen komen, hoe goed de leer-
kracht ook is.”

Tekst: Wouter Adriaensen
Foto’s: Astrid Steurs

“MET LITERATUUR 
EN TEKSTEN 
VERHALEN 

VERTELLEN VOOR 
DE KLAS. 

FANTASTISCH!” 
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In deze rubriek zoeken we naar de kleine 
dingen die we kunnen doen om onze we-
reld ietsje beter te maken. Want de wereld 
verbeteren, dat is makkelijk gezegd. Maar 
wat is haalbaar? En wat niet? Deze maand: 
duurzaam naar school.

Op 1 september wil iedereen dat zijn kind 
fris gewassen en met mooie spullen aan de 
schoolpoort kan afgezet worden. Dat kinderen, 
indien mogelijk, best met de fiets gebracht wor-
den in plaats van met de auto, dat is intussen 
wel bekend. Maar zijn er nog vlakken waarop 
we ecologischer en duurzamer te werk kunnen 
gaan? Wij leggen ons oor te luister bij Iris en 
Babs, onze trouwe adviseurs binnen deze ru-
briek. Sinds kort huizen zij samen onder hetzelf-
de dak in de Nieuwstraat in Geel met hun win-
kels Roos Met Witte Stippen en De Goedzak. 
Als snel haalt Babs het inladen van de boe-
kentas aan als voorbeeld. “Je kan met kleine 
inspanningen een behoorlijk verschil maken. 
Welke drinkfles je kiest bijvoorbeeld, of welke 
brooddoos of snackdoosje.” Even later sta ik 
weer buiten met een tas vol concrete voorbeel-
den. Klaar om uitgetest te worden.

STAINLESS STEEL
Cruciaal in een boekentas: de brooddoos. “Ik 
raad tegenwoordig altijd Stainless steel (ook 
wel bekend als inox, nvdr.) aan”, vertelde Babs 
mij in de winkel. “Als vervanging van kunststof 
of plastic. Stevig, er kan een bluts in komen, 
maar het gaat nooit scheuren of barsten zoals 
de meeste andere materialen.” Tegenwoordig 
zijn ze steeds meer in verschillende vormen 
en maten te verkrijgen. Wij sturen onze jong-
ste zoon met een vierkant exemplaar naar de 
speelpleinwerking, aangezien de school tijdens 
het maken van dit artikel nog niet open is. ’s 

Avonds komt ie weer thuis met een (bijna) lege 
brooddoos, die in optimale staat verkeert. Er 
staan alleen veel vuile vingers op, die merk je 
bij dit materiaal wel nogal snel op. De brood-
doos kan in de afwasmachine, ook een belang-
rijk criterium voor ons. Ze is wel vrij klein voor 
de dagelijkse boterhammen. Wie nog op jacht 
gaat naar boterhammendozen: koop ze zeker 
groot genoeg.

BANANENSNOEPJES
Al is in zo’n boekentas natuurlijk niet oneindig 
veel plaats. Maar ook daar bestaan oplossin-
gen voor. “In plaats van een snackdoosje kan 
je ook een zakje kiezen”, wist Babs me te ver-
tellen. Het exemplaar dat ik voor me houd, is 
getooid met dino’s waardoor het meteen in de 
smaak valt bij mijn kinderen. De buitenkant is 
van stof, de binnenkant is extra makkelijk af-
wasbaar gemaakt. “Je kan het zelfs ’s avonds 
mee in de afwasmachine steken. Of in de was-
machine.” Het zakje sluit af met klittenband. 
Lekvrij lijkt het mij niet te zijn, maar voor wat 
koekjes of een los stuk fruit is dit een prima al-
ternatief, zo zal de komende dagen me leren. Ik 
geef er ook wat gevriesdroogde bananenstuk-
jes in mee. Die heb ik net als de koekjes en o.a. 
rozijnen en gedroogde thee ‘afgetapt’ bij De 
Goedzak. Zo bespaar ik weer wat extra verpak-
kingsafval. Win-win. Al gebiedt de eerlijkheid 
mij wel te vertellen dat ik de bananenstukjes 

als ‘bananensnoepjes’ verkocht heb aan mijn 
kinderen. Ze vonden ze lekker, maar wel een 
beetje hard. De oudste blijkt vooral fan van de 
chocoladestukjes die ik hen als verrassing bij 
de boterhammen had meegegeven, nu mag 
dat nog, op school is dat niet toegestaan. De 
jongste verkoos een stevige portie rozijnen. De 
koekjes belanden bij beiden op plaats twee in 
hun persoonlijke ranglijst van afgetapt lekkers. 
Die koekjes hebben we in het verleden al eens 
uitgetest binnen deze rubriek en scoorden toen 
goede punten omdat ze lekker waren én lang 
knapperig bleven. Zij kunnen de 1ste septem-
ber in het snackzakje mee naar school.
Een ander zakje dat we kunnen gebruiken is 
een zogenaamde ‘foodhugger’. Een zakje van 
silicone dat je kan dichtritsen. De watermeloen 
en mango die we meegeven, we kozen de 
meeste sappige fruitsoorten uit de winkel, blij-
ven veilig verpakt. De binnenkant is ook mak-
kelijk terug proper te maken en ook dit zakje 
mag in de afwasmachine. “Het is in de eerste 
plaats een vervanger van die plastic zipperzak-
jes die je nadien moet weggooien”, klonk het in 

ONZE MAN STUURT ZIJN KINDEREN DUURZAAM NAAR SCHOOL
D ez e maand laten we on s in spireren door de start  van het  nieuwe schooljaar.  Het i s  een ti jdje geleden ,  maar de ochtendli jke stri jd 
van het  boekenta ssen inladen komt er weer aan .  Maar valt  daar eigenli jk nog w in st  in te  halen ,  op ecologi sch gebied? O n z e man 
zocht het  uit . 

DE WERELDVERBETERAAR

“DE BOODSCHAP BLIJFT: 
KIES VOOR MATERIALEN 

DIE LANG MEEGAAN.”

1 2
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de winkel. “En omdat silicone van zand is ge-
maakt, is het een stuk beter voor ons leefmilieu 
dan kunststof of plastic. Al blijft de boodschap 
wel: kies voor materialen die lang meegaan. 
Gooi dus niet meteen alles weg wat je nog in 
huis hebt.”

KOUD ÉN WARM
Een ander essentieel onderdeel van de school-
uitrusting: een drinkfles. Ook hier krijg ik een 
‘stainless steel’-variant aangeraden. “Bij voor-
keur eentje met een grote opening en een bre-
de dop. Die kan je makkelijker schoonmaken 
en zo heb je de optie om er stukjes fruit of ijs-
blokjes aan toe te voegen.” De fles die ik uittest 
heeft iets weg van een thermos. Er zijn twee 
filters voorzien waar je stukjes fruit in kan toe-
voegen. Ik probeer zelf ice tea te maken met de 
verse thee die Iris voor mij heeft ‘getapt’. Eerst 
probeer ik met heet water, waarna ik het geheel 
laat trekken en afkoelen. Lekker! De volgende 

dag probeer ik opnieuw en laat ik de thee in 
de ijskast een hele nacht trekken in koud wa-
ter. Allebei de versies zijn wat mij betreft zeer 
geslaagd. Al is de tip die ik van Iris meekreeg 
om een beetje honing toe te voegen zeker een 
meerwaarde. De drinkfles houdt de drank zo-
wel warm als koud, wat ik een groot voordeel 
vind. Voor de kinderen zou ik wel eerder een 
traditionele fles kiezen, zonder die filters. Al to-
nen zij zich wel fan van de variant die ik maak 
met enkele schijfjes komkommer en vooral die 
met gevriesdroogde aardbeien. Die vond ik 
persoonlijk wat te zoet en de aardbeien waren 
nadien te plakkerig om nog op te eten. “Ik doe 
ze het liefst in een beetje yoghurt”, gaf Iris vooraf 
nog mee. Dat moet ik zeker ook eens probe-
ren. “Fruit vriesdrogen is heel erg zinvol omdat 
je zo overschotten kan opsparen tot momenten 
buiten hun seizoenen. Zo moet je minder eten 
weggooien.”
Nog een handig tip trouwens van (de mama 
van) Babs: “Wie geen borsteltje heeft om zijn 
drinkfles proper te krijgen, kan altijd wat onge-
kookte rijst toevoegen met een beetje water. 
Goed schudden en uitspoelen en alles is weer 
spic en span.”

BPA-VRIJ
“Iets oudere kinderen kan je ook een glazen 
flesje met drinken meegeven, als dat mag van 
hun school tenminste”, geeft Iris nog mee. Ze 
toont me een flesje appelsap gemaakt van ap-
pelen uit Geel-Stelen. “Alles is goed om brik te 
vermijden. Dat valt niet te recycleren en er zitten 
schadelijke stoffen in, een zeer slecht idee dus 
als je duurzamer wil zijn.”

Nog één gouden tip waar je op moet letten als 
je al deze spullen gaat zoeken? “Het moet BPA-
vrij zijn”, benadrukt Babs. “Dat is een stof (Bis-
fenol A, nvdr.) die in je eten kan migreren en hor-
moonverstorend werkt. Daar wil je je eten niet in 
bewaren, en al zeker dat van je kinderen niet.” 

CONCLUSIE
‘Stainless steel’ in plaats van plastic en kunst-
stof, daar ben ik wel voor te vinden. Het voelt 
ook veel kwalitatiever aan en houdt je drank 
lekker fris (of warm). Het is duurder in aankoop, 
maar gaat wel een stuk langer mee. Voor onze 
kinderen zal de volgende drinkfles dus van 
‘stainless steel’ zijn. Wellicht wel de variant zon-
der extra filters, op hun school mogen ze toch 
enkel water meebrengen. 
Het snackzakje gaat vanaf nu wel al mee de 
boekentas in, al was het maar om die makkelij-
ker te kunnen inladen. Als de kinderen zelf hun 
boekentas terug inladen en het zakje met rest-
jes erin onderaan komt te zitten, zijn (vooral) de 
koekjes wel sneller stuk. Maar dat vind ik per-
soonlijk geen ramp. 
De foodhuggers moeten we nog even verder 
uittesten. Als ze lekvrij blijven, gaan zij de nieu-
we optie nummer één worden als we sappig 
fruit meegeven. 

Tekst en foto’s: Bert Huysmans

Foto 1: Een goedgevulde boekentas, vol duurzame pro-

ducten. 

Foto 2: Klaar om verse ice tea te maken.

Foto 3: Een zakje gevuld met gevriesdroogde bananen. 

Foto 4: Een hand vol gevriesdroogde aardbeien.
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De nieuwe toonzaal van Theo Boons vormt de 
ideale plek om inspiratie op te doen voor wie 
een badkamerrenovatie plant of voor wie zijn 
droombadkamer wil realiseren in zijn eigen 
nieuwbouw. 
Na overname van badkamerspecialist Bruyndoncx 
uit Arendonk was het belangrijk dat mensen nog 

altijd de nodige inspiratie konden vinden om hun 
eigen badkamer samen te stellen en dus werd de 
toonzaal van Theo Boons volledig vernieuwd en 
uitgebreid. “We hebben er bewust voor gekozen 
om daarbij met echte badkameropstellingen te 
werken”, legt Van Nijlen uit. “Zo zie je de badkamer-
meubels staan in verschillende omgevingen, volledig 
ingekleed. Dat geeft meteen een mooi beeld van  
de mogelijkheden die we bieden.” Ook de klanten 
van Bruyndoncx kunnen dus bij Theo Boons terecht. 

MEER DAN 20 BADKAMERS
De nieuwe toonzaal telt zo’n 300 vierkante me-
ter en herbergt in totaal meer dan twintig aparte 
badkameropstellingen, in diverse stijlen. “Daar-
naast kunnen we hier ook allerlei verschillende 
afwerkingsmaterialen tonen. Waar we voordien 
klanten soms naar de toonzalen van leveran-

PUBLIREPORTAGE

THEO BOONS
OPENT NAGELNIEUWE TOONZAAL MET UITDAGENDE BADKAMERS
Arendonk — Wie op zoek i s  naar een nieuwe badkamer,  neemt voortaan best  een ki jkje  bi j  Theo B oon s in de Arendonk se indu strie-
zone Hoge Mauw. Na het  bouw verlof  opende het  bedrij f  haar fonkelnieuwe toon zaal .  D aar v ind je  een heleboel  in spiraties en kan je 
een beeld kri jgen van hoe jouw badkamer eruit  zou kunnen zien .
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ciers in de buurt moesten sturen, hoeft dat nu 
niet meer. We hebben hier alles zelf aan boord, 
tot aan de tegels toe.” De medewerkers van 
Theo Boons leiden je met plezier rond en hel-
pen je met je keuzes. 

VAN ONTWERP
 

TOT AFWERKING
Een badkamer kiezen, doe je niet op 1-2-3. 
“Het is een proces waar we graag een handje 
bij helpen”, gaat Marie-Jeanne verder. “Met een 
nieuwe toonzaal, maar ook door 3D-tekeningen 
te ontwerpen. Zo kunnen we vooraf een duide-
lijk beeld geven van jouw toekomstige badka-
mer. We merken dat dat een goed hulpmiddel 
is om keuzes te kunnen maken.” Handig om 

weten: Theo Boons kan de realisatie van jouw 
droombadkamer volledig zelf in handen nemen. 
Van a tot z, van ontwerp tot afwerking.

BLIJVEN VERNIEUWEN
“Up-to-date blijven is in onze sector van groot 
belang. We houden trends voortdurend in de 
gaten. Zo zijn gekleurde kranen en douchetoi-
letten bijvoorbeeld op dit moment erg populair. 
We vinden het dan ook belangrijk dat we de 
toonzaal blijven vernieuwen.”

FAMILIEBEDRIJF
Theo Boons is als familiebedrijf al meer dan 30 
jaar actief in de wereld van HVAC en sanitair. De 
Theo Boons Groep bestaat naast Theo Boons 
(totaalprojecten) uit RB Zelfbouw (particuliere 
zelfbouwpakketten), Willemsen (particuliere 
installateur), HB Geo (geothermische grondborin-
gen), CEVEK (totaalprojecten vanuit Pelt) en TMN 
Installaties (HVAC Nederland). Essentieel is dat 
het bedrijf daarbij steeds zijn familiale karakter is 
blijven behouden. Zowel vader Theo als zijn drie 
zonen zijn actief in de zaak en blijven de connectie 
houden met klanten en met de rest van het team.

 

FEESTELIJKE OPENDEUR
Op 1 en 2 oktober opent Theo Boons feestelijk 
de deuren. Daarbij wordt de vernieuwde toon-
zaal extra in de aandacht gebracht. Ga dus ze-
ker eens een kijkje nemen.

Hoge Mauw 1400, Arendonk
Tel. +32 (0)14 67 79 84
toonzaal@theoboons.be
www.bruyndoncx.be
www.theoboons.be
Openingsuren toonzaal: 
Ma tot vr: 9 tot 12 en 13 tot 16 uur
Of maak vrijblijvend een afspraak

“DE REALISATIE VAN 
JOUW BADKAMER 

KUNNEN WE VOLLEDIG 
ZELF IN HANDEN NEMEN. 

DOOR IN TE ZETTEN OP 
UITEENLOPENDE STIJLEN 
VAN BADKAMERS VINDT 

IEDEREEN HIER ZIJN 
GOESTING.”
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“ONGLET IS ÉÉN VAN DE ALLERLEKKERSTE STUKKEN VAN HET RUND.”
Waar komt het recept vandaan?
Nick: “Dat heb ik zelf samengesteld. Ik heb daarbij bewust voor onglet gekozen omdat dat een stukje 
rundsvlees is dat niet zo vaak gebruikt wordt, zeker niet door mensen thuis. Hier in het restaurant komt 
het wel eens bij de suggesties te staan. Van smaak is het één van de allerlekkerste stukken van het 
rund. Goed dat mensen het op deze manier kunnen leren kennen. Eén ding waar je wel voor moet 
oppassen: je moet het vlees bleu of saignant bakken, anders wordt het te taai.” 

Is het er nu de ideale periode van het jaar voor?
Nick: “Onglet is het hele jaar door verkrijgbaar, maar je kan het recept makkelijk aanpassen naargelang 
het seizoen. In het voorjaar kan je bijvoorbeeld kiezen voor een slaatje met gemarineerde ui. Nu ga je 
best voor warme groentes. Ik kies het liefst voor minstens twee verschillende groentes, daarom heb ik 
geopteerd voor prinsessenboontjes én snijbonen. Dat is een goede match en het is er de tijd van het 
jaar voor.” 

Is het een feestelijk gerecht? Of eerder alledaags?
Nick: “Eerder alledaags. Je kan het perfect op een doordeweekse dag maken. Al zorgen de kroketten 
erbij wel voor een feestelijk tintje. In principe kan je er elke aardappelbereiding bij serveren, maar ik vind 
de combinatie met verse kroketten persoonlijk heel geslaagd.” 

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: Nick Van 
Wijnsberghe, chef-kok en eigenaar van De Castelijnshoeve in Zoersel.

BEREIDING
Vlees: Bak het vlees kort aan in boter en kruid langs beide kanten met peper en zout. Gaar verder in een oven 
op 185°C gedurende 7 minuten voor bleu en 10 minuten voor saignant. 

Crème: Schil de knolselder en snij in blokjes, kook deze gaar in gezouten water. Giet af en pureer met een 
staafmixer of in de blender. Los de bouillonblokjes op in een beetje warm water. Voeg de room en bouillon toe 
naar gelang smaak en de gewenste dikte. 

Peperroomsaus: Breng het water, de room en de bouillon samen aan de kook en voeg de peperbolletjes toe. 
Bind bij met een bindmiddel naar gelang de gewenste dikte. 

Groenten: Reinig de snijbonen en prinsessenboontjes. Snij de snijbonen in dunne plakjes. Kook deze gaar in 
gezouten water, gedurende 4 à 5 minuten. Giet af en spoel onder koud stromend water. Snipper de ui en stoof 
deze aan in wat boter en meng hieronder de boontjes. Kruid alles bij met peper en zout.

Kroketten: Bak de kroketjes mooi goudbruin in een friteuse gedurende 3 minuten op 180°C. 

ONGLET MET BOONTJES, CRÈME VAN KNOLSELDER EN KROKETTEN 

LEKKER LOKAAL

INGREDIËNTEN
Vlees:
• 4x 250 g onglet 

4 personen30 min.

Saus:
• 250 ml water 
• 250 ml culinaire room 
• 1 à 2 vleesbouillonblokjes 
• 2 lepels groene peperbolletjes 
• Bruine roux of bruine maïzena  

express 

Crème:
• 1 knolselder 
• 150 ml culinaire room 
• 1 à 2 kippenbouillonblokjes

Overige:
• 400 g snijbonen 
• 400 g prinsessenboontjes 
• 1 grote ui 
• 24 verse kroketten
• Peper en zout
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Vertel eens, Els, je hebt al op zo veel ver-
schillende plekken in de wereld gewoond. 
Waar voelde je je het meest thuis?
Els Wilms: “Moeilijke vraag, want elk land heeft 
zijn voor- en nadelen. Ik heb geen specifieke 
voorkeur. Voor ons zijn veiligheid, scholen voor 
de kinderen en gezondheidszorg altijd belangrijk 
geweest. Veel hangt ook van je levensfase af. 
Onze zoon Jef is geboren toen we in Vietnam 
woonden. Plots vonden we Azië toch erg ver van 
de familie en besloten we om terug naar Europa 
te verhuizen. In Portugal is mijn dochter Joke 
geboren. Toen de kinderen wat groter waren, zijn 
we weer wat verder weg, in het Midden-Oosten, 
beland. Weet je, door de jaren heen hebben we 
geleerd dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je 
woont, zolang je maar een goede vriendenkring 
kan opbouwen.”

Als je al zo lang weg bent uit de Kempen, 
wat onthou je er dan nog van?
“De Kempen liggen me na aan het hart. Wij 
komen elk jaar minstens één keer naar België. 
Dan hebben we het geluk dat we kunnen logeren 
bij familie. Daar zijn we heel dankbaar voor. Het 
heeft er ook voor gezorgd dat onze kinderen 
zich Belg voelen, ook al hebben ze nog nooit in 
België gewoond. Ooit hebben mijn man en ik de 
discussie gevoerd waar we zouden wonen als we 
ooit terug naar België zouden verhuizen. Ik ben 
afkomstig van Geel, hij komt uit Blankenberge. 
Mijn voorkeur gaat dan echt uit naar de Kempen. 
Blijkbaar heb ik nog steeds een Kempens accent. 
Daar ben ik trots op.”

Telkens op een andere plek wonen, dan 
moet je toch een kei zijn in aanpassen en 
integreren? Hoe heb je dat telkens aangepakt? 
“Verhuizen naar een ander land vraagt inderdaad 
veel energie en aanpassingsvermogen. De eerste 
contacten leg je meestal via het werk en via de 
school van de kinderen. Je zoekt ook altijd naar 
mensen met dezelfde hobby’s. Door samen te 
sporten leer je veel mensen kennen. Wij zijn ook 
altijd actief geweest in de plaatselijke vereniging 
van Belgen. Die gezamenlijke achtergrond schept 
toch een band en bovendien is in de eigen taal 
communiceren altijd fijn. We hebben met onze 
kinderen ook altijd Nederlands gesproken. Het 
gekke is: waar je ook naartoe trekt, overal kom je 
weer mensen tegen die je elders al eens eerder 
gezien hebt. It is a small world, nietwaar? Ook 
Kempenaars kom je overal tegen. Dat is fijn.” 

Denk je dat het leven als expat veel verschilt 
van een leven in de stille Kempen?
“Ja en neen. Het dagdagelijkse leven is eigenlijk 
hetzelfde. Wij moeten ook gaan werken of naar 

school en zorgen dat er ’s avonds eten op tafel 
staat. Het verschil zit volgens mij vooral in de vrije 
tijd. Ik denk dat wij sociaal actiever zijn. Omdat er 
in de weekends geen sociale verplichtingen zijn, 
heb je meer tijd voor uitstapjes en meer kansen 
om steeds weer nieuwe mensen te ontmoeten.”

Wat is het grootste voordeel van een leven 
als expat? 
“Het grote voordeel is dat je veel leert van andere 
landen, culturen en talen. Wij vinden het fijn om 
telkens nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe 
dingen te ontdekken. Dat heeft tegelijkertijd ook 
een nadeel natuurlijk, want die nieuwe vriend-
schappen blijven vaak een beetje oppervlakkig.”

GELUKSZOEKERS

GEELSE WOONDE AL IN MEER DAN TIEN LANDEN
GEEL/B ANGKOK — Zoek het  woord globetrotter op in een encyclopedie en de kan s i s  groot dat je  een foto van El s  Wilm s tegenkomt.  In 
1989 vertrok de geboren G eel se voor het  eerst  naar het  buitenland ,  al s  studente,  naar Frankrijk en Amerika .  Vandaag zi jn we meer dan 
20 jaar verder en i s  het  l i jstje  van plekken waar de inmiddel s  53-jarige Kempen se gewoond heeft ,  behoorli jk uitgebreid .  Naa st de twee 
eerder genoemde landen ,  woonde El s  achtereenvolgen s in Spanje,  D enemarken ,  Thailand ,  Hong Kong,  Zuid-Korea ,  Vietnam , Portugal , 
Tenerife,  Gran C anaria ,  Abu Dhabi en D ubai .  O m de cirkel  rond te maken ,  wonen zi j  en haar man Stephan sind s een jaar of  v ier  op-
nieuw in de Thai se hoofd stad Bangkok.

1 2
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Lees verder op p. 48.
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wagen voor iedereen.

Dex. Daarom.
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Kinderen van expats zijn heel verschillend. 
Sommige zijn echte wereldburgers en trek-
ken de wereld rond, anderen zijn net heel 
honkvast en keren terug naar hun vertrouwde 
plek. Hoe zit dat met jouw kinderen?
“Omdat onze kinderen nooit in België gewoond 
hebben, wilden we graag dat ze in België zouden 
verder studeren. Ze hebben uiteindelijk allebei voor 
Maastricht gekozen. Ik had gedacht dat ze vooral 
met buitenlandse studenten zouden optrekken, 
maar dat blijkt niet zo te zijn. Ze hebben ons ook al 
aangegeven dat ze voorlopig in Nederland willen 
blijven. Ik denk dat ze, tegen onze verwachtingen 
in, toch een soort van honkvaste plaats zoeken.”

Na zo lang in het buitenland en zo veel an-
dere ervaringen: wat is voor jou het grootste 
voordeel van ons land? Wat appreciëren we 
hier niet genoeg? 
“Het grote voordeel is het sociale vangnet. Oké, 
Belgen betalen veel belastingen en sociale bij-
dragen, maar ze krijgen er ook veel voor terug. 
Kindergeld, vaccinaties, Kind en Gezin, gratis 
scholen, goede wegen, ouderenzorg… Dat heb 
je in veel andere landen niet. Daarnaast hebben 
we in België ook heel veel lekker eten en drinken. 
Het verwondert me niet dat Belgische restaurants 
in het buitenland zo populair zijn.”

De omgekeerde vraag: welke dingen zijn er 
in het buitenland beter?
“We hebben er geen vat op, maar het Belgische 
klimaat is geen topper. Dat zou voor ons een reden 
kunnen zijn om niet terug te keren.”

Zijn er dingen die je mist als je zo ver weg 
woont?
“Familie en vrienden zijn het grootste gemis. Mijn 
familie ligt me na aan het hart. Grote familiebijeen-
komsten bijwonen, dat lukt niet, maar ook als er 
iemand ernstig ziek is of overlijdt, dan is het niet 
altijd eenvoudig om er te zijn. Het schuldgevoel 
dat je dan hebt, is niet eenvoudig. En elk jaar, in 

de lente, krijg ik heimwee. Wanneer iedereen in 
België geniet van de eerste zonnestralen en de 
eerste terrasjes, dan mis ik het thuisfront. En het 
bourgondische leven.”

Krijg je wel eens familie op bezoek?
“Ja, dat gebeurt, maar met de jaren wordt het 
toch wat minder. Begrijpelijk, want de meeste 
mensen hebben per jaar maar één vakantie en 
willen dan niet telkens naar dezelfde plek gaan. 
Maar wij komen regelmatig naar België, dus het 
contact blijft sowieso behouden.”

Wat doe je van werk?
“Initieel waren de locaties waar we terecht- 
kwamen in functie van het werk van mijn man. Toen 
ik naar Denemarken verhuisde, was dat omdat 
hij daar werkte. Ik heb zelf graduaat toerisme ge-
studeerd en dat heeft me altijd geholpen om een 
job te vinden op de locaties waar we woonden. 
Ik heb twee keer op de Belgische ambassade 
gewerkt en ik heb ook gewerkt als secretaresse 
en in de vastgoedsector. Uiteindelijk heb ik van 
mijn hobby mijn beroep kunnen maken: ik ben 
personal trainer en werk al 15 jaar als ‘pilates 
instructor’.”

Als je al in zo veel landen hebt gewoond, 
ben je dan ook een echte polyglot?
“Ik spreek vijf talen vloeiend: Nederlands, Frans, 
Engels, Duits en Spaans. Daarnaast heb ik ook 
noties van Portugees en een basiskennis Thais. 
Ik denk dat ik ondertussen kan stellen dat ik 
goed ben in talen. Het grappige is: als scholier 

in de middelbare school was ik dat helemaal 
niet. Een vriendin herinnert me daar nog wel 
eens aan.” (lacht)

Is jouw visie op leven in het buitenland 
veranderd sinds corona?
“Een beetje wel. Zoals ik daarnet al zei, hebben 
je levensomstandigheden een grote invloed op je 
gevoel bij een bepaalde plek. In tijden van corona 
is Azië plots heel ver weg, want door de strenge 
regels wordt reizen enorm beperkt. Dan is het 
niet gemakkelijk om zo ver van je familie te zijn. 
Gelukkig kan je als staatsburger altijd terecht in 
je eigen land, met andere woorden: als Belg kan 
je altijd terug naar België. Dat heb ik altijd goed 
in het achterhoofd gehouden.”

Zou je ooit nog terug in de Kempen kunnen 
wonen?
“Kunnen wel, maar of het er ooit van komt, dat 
weet ik niet. Ik heb zeker die nauwe band met 
de Kempen. En eigenlijk ook met Vlaanderen. 
We zijn erg trots op onze afkomst. België is een 
fantastisch land, dus ik ga het niet bij voorbaat 
uitsluiten dat we ooit terugkomen. We kijken trou-
wens nog regelmatig Belgische tv via internet en 
we luisteren ook naar de Vlaamse radiozenders. 
Dat vinden we niet alleen fijn, maar we hebben 
het ook altijd belangrijk gevonden om die band 
met het thuisfront te behouden.”

Als afsluiter: wat brengt de toekomst?
“Geen idee. Wij weten nooit lang van tevoren of we 
ergens anders naartoe verhuizen, dus wat onze 
volgende stap wordt, kan ik je nog niet zeggen. 
Als we echt de vrije keuze hebben, dan zou ik 
wel graag weer wat dichter bij het ‘thuisfront’ 
wonen. Opnieuw Europa of het Midden-Oosten, 
bijvoorbeeld. Als ik wat verder vooruit kijk, dan 
denk ik dat ik het niet erg zou vinden om mijn oude 
dag in het zuiden van Europa door te brengen.”

Tekst: Stijn van Osch

Foto 1: Met het volledige gezin: v.l.n.r.: Stephan, Jef, Joke 

en Els.

Foto 2: Els zoekt overal de mooiste plekjes op.

Foto 3: Azië heeft voor het gezin nog weinig geheimen. Ze 

woonden al in Hong Kong, Zuid-Korea, Vietnam en Thailand.

Foto 4: Op de golfbaan.

Foto 5: Els woonde lange tijd met haar gezin in het Mid-

den-Oosten.

Foto 6: Samen in Parijs.

“WE HEBBEN GELEERD 
DAT HET NIET UITMAAKT 
WAAR JE WOONT, ZOLANG 

JE MAAR EEN GOEDE 
VRIENDENKRING KAN 

OPBOUWEN.”

5
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EEN BLIJVENDE OPLOSSING VOOR 
ELK VOCHTPROBLEEM
De Vocht Expert is een ervaren vochtbestrijder die elk probleem na een grondige diagnose bij 
de wortel aanpakt. Schimmels door condensatie, opstijgend vocht of insijpelend water in kelders: 
zaakvoerder Marlon vindt voor alles een duurzame oplossing en samen met zijn trouwe medewer-
kers zorgt hij voor een feilloze oplossing.

De Vocht Expert pakt alle vochtproblemen aan die een woning kan hebben. Het bestrijden van 
schimmelvorming door condensatie, opstijgend vocht of insijpelend water in de kelder zijn de spe-
cialisaties van Marlon en zijn team. Marlon maakt een gratis en volledige diagnose van elke pro-
blematiek, maakt een offerte en volgt elke werf zorgvuldig op. Samen met zijn ervaren team lost hij 
de problemen op. “Ik mag mijn twee handen kussen dat ik zo’n sterk team heb”, verzekert Marlon. 
“We zijn complementair en leren van elkaar.” Marlon maakt enkel een offerte als hij een blijvende 
oplossing kan garanderen. “Anders kunnen we onze 30 jaar garantie niet bieden”, zegt hij. “De 
klanten die met ons in zee gaan, kunnen op hun twee oren slapen dat ze structureel geholpen 
worden. Ik ga ter plekke kijken en constateer de problemen. Jaarlijks bekijken we zo’n 500 à 600 
gevallen. Nog nooit was er een probleem waarvan ik de oorzaak niet gevonden heb of dat ik niet 
heb kunnen oplossen. We stellen ons niet tevreden met het enkel wegwerken van de oorzaak of 
de symptomen. Vaak houden collega’s het bijvoorbeeld bij het injecteren van de muren, zonder dat 
de gevolgschade wordt aangepakt. Al snel krijgt de klant dan het beeld van ‘dit is niet opgelost’. 
Zo doen wij het dus niet.” De agenda van de Vocht Expert is bijzonder goed gevuld. “Op de acht 
jaar dat we bestaan hebben we 1.550 werven gedaan”, zegt Marlon. “Dat zijn er 16 per maand. We 
hebben ondertussen meer dan 1.000 tevreden klanten. Zowat tachtig procent van onze klanten bereikt ons via mond-tot-mondreclame. Ik denk dat de combinatie van bewust 
niet werken met vertegenwoordigers en de volledige administratie in eigen handen hebben samen met onze kennis en ervaring onze sterke troef is. We doen alles zelf, van A tot 
Z. Hierdoor kunnen we onze prijzen drukken en geven we comfort en gemoedsrust aan onze klanten.”

EEN BETROUWBARE PARTNER
De Vocht Expert is een geregistreerd aannemer voor binnenisolatie. De attesten die aan de klanten gegeven worden geven hen recht op het verkrijgen van premies en subsidies. 
Marlon en zijn team werken ook volledig volgens de nieuwste normen (ventilatienorm, Benor, BEN). Ze maken uitsluitend gebruik van gecertificeerde en gekeurde producten en 

bieden oplossingen met een garantiecertificaat (30 jaar bij opstijgend vocht, 10 
jaar bij kelderdichting, resultaatgarantie bij ventilatie). De hele administratie en 
de werfopvolging gebeurt bovendien door Marlon zelf, waardoor de klant één 
vast aanspreekpunt heeft. De ervaring en de stielliefde van het team zijn een 
garantie op degelijk vakwerk en jarenlange partnerschappen. 

LOKALE MARKT
De Vocht Expert concentreert zich uitsluitend op de lokale Kempense markt. 
“Door onze sterke mond-tot-mondreclame en de vele aanvragen hebben we 
de luxe om enkel in de Kempen te werken”, stelt Marlon. “Door die afbakening 
kunnen we onze klanten nog beter en nog sneller op hun wenken bedienen.”

DE VOCHT EXPERT VIERT ZIJN DUIZENDSTE TEVREDEN KLANT

PUBLIREPORTAGE

VENTILATIE • BEHANDELING OPSTIJGEND VOCHT • KELDERDICHTING

Om onze tevreden klanten de service te bieden die ze gewoon zijn, 
zijn wij op zoek naar een (m/v) gemotiveerde arbeider met zin voor 
verantwoordelijkheid. 

Wij bieden een leuke gevarieerde job in een firma met respect voor 
eenieder, een opleiding op de werkvloer, een goed loon en eventuele 
doorgroeimogelijkheden als ploegverantwoordelijke. 

Rijbewijs B en ervaring in binnen bepleistering is noodzakelijk. 
Ervaring in ventilatie of vochtbestrijding is mooi meegenomen.

 Stuur jouw gegevens en werkervaring via mail naar 

 info@devochtexpert.be 
 of bel 0479 47 31 06.

 De Vochtexpert, Waterloostraat 15/17, 2200 Herentals 

zoekt

  een

bezetter/ 
stukadoor 
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TIJDENS

Probleem
Schimmels in woonkamer Herselt

Probleem
Insijpelend water in de kelder via vloer en muren in een opslagplaats 
van een bakkerij

Oplossing
Wand- en vloerdrainage

Oplossing
Resultaatgarantie bij plaatsing ventilatie

NA

“Hey Marlon, ondertussen is het al een tijdje geleden dat je bij ons 
gewerkt hebt. De schimmel blijft netjes weg. We hebben intussen 
opnieuw geschilderd. Het geluid van de afzuiging valt reuze mee.

We zijn tevreden over de afspraken, de prijs, de uitvoering, maar 
bovenal over het resultaat.”

CONTACTEER ONS 
VOOR EEN 

GRATIS ANALYSE!

WATERLOOSTRAAT 15/17

2200 HERENTALS

0479 47 31 06
INFO@DEVOCHTEXPERT.BE

Bij een bestelling voor 
20/09/2022 met de vermelding 
‘Onderox-actie’ betalen wij de 

6% btw!

ONDEROX-ACTIE
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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: een cowboyleven (deel 1).

Dit keer is het ernst. Tijdens mijn vijfde rond-
rit door het Amerikaanse Texas gooi ik het 
kwalijke toeristenjuk volledig van me af en zal 
ik me zo gedragen dat iedereen mij wel voor 
een geboren Texaan moét houden. Een echte 
cowboy, en niet de Vlaamse variant waarvoor ik 
al lang versleten wordt. “Alleen door jezelf aan 
te passen aan de regionale gebruiken”, schrijft 
reisgids Trotter, “kom je te weten wat er omgaat 
in het hoofd en het hart van de lokale bevol-
king.”
‘Cowboy’. In het begin wekte die bijnaam meer 
gêne dan fierheid op. Ik zweer bij countrymu-
ziek en Stetsons en draag al jaar en dag lederen 
boots, ver moet je het dus niet gaan zoeken, 
dat besef ik ook. Tegenwoordig draag ik mijn 
 pseudoniem echter met gepaste trots. Waarom? 
Cowboys worden — onder meer — ook gedefi-
nieerd als heldhaftig, recht door zee en vastbe-
raden. Daarom. Drie weken lang zal ik me naar 
dat beeld gedragen, zodat niemand in de gaten  

krijgt dat ik een simpele Belg ben met een toe-
ristenvisum. Kleding, taal, eet- en andere patro-
nen: het plaatje moet kloppen, van a tot z. Alles 
om aan te tonen dat ik incognito kan opgaan 
in de Texaanse way of life. Yihaa! Dénk ik, want 
geloof niet alles wat je in de film ziet: er is nie-
mand die dat in Texas écht zegt.

TWAALF RAYONS
Op naar ‘Cavender’s’, het walhalla voor wie op 
zoek is naar cowboykledij. De laatste tien jaar 
is de opmars van stores als deze vergelijkbaar 
met die van Chinese frituristen in ons land. “Ca-
vender’s draait zowat de grootste omzet”, zegt 
medewerker Morton Gold, wiens familie drie 
generaties lang heeft gehandeld in plattelands-
kledij. “Ze hebben er zowel werkoutfits als stijl-
volle weekendkleding.”
Ik ga voor een kruising tussen beide, zodat ik 
altijd en overal ernstig zal worden genomen, 
zowel op een avontuurlijke rodeo als tijdens het 
gebruikelijke diner na de verplichte zondags-
mis. “Op vlak van boots wacht jou hier een flin-
ke klus”, waarschuwt Morton, op weg naar de 
mannenafdeling. Voor mij doemen liefst twaalf 
rayons op met honderden uiteenlopende pa- 

ren: brede tip, smalle tip, van slangen- of koei-
enleder, noem maar op. “Kies eerst de boots 
die jouw aandacht trekken. Ik loop straks nog 
wel eens langs.” Waarop hij zich uit de voeten 
maakt, wenkend naar een andere klant die (net 
als ik) door de bomen het bos niet meer ziet en 
van laarzen (net als ik) de botten kent.
Pas na anderhalf uur — erger dan bij een door-
snee vrouw — heb ik twee paar geselecteerd: 
chique boots van glimmend leder en een ruwer 
paar met daarop stars en stripes, ideaal voor 
op een ranch. “Dat wordt kiezen”, lacht Gold. 
Dat wordt het mooi niet, want even later loop ik 
met niet één, maar twee dozen onder de arm 
naar buiten. Wie laatst lacht, best lacht. En flink 
betaalt, dat ook.

REVOLVERS
Next: een hoed-op-maat. Hoofddeksels zijn als 
visitekaartjes, gaat het spreekwoord in Texas. Ze 
zeggen wie je bent, waar je voor staat. Op advies 
van een Texaans koppel op doortocht kom ik uit 
bij Nathaniel’s Master Hatmaker in Georgetown, 
ten noorden van Austin. In dit atelier worden 
alle hoeden nog volledig met de hand gemaakt, 

ONZE REPORTER HANGT DE COWBOY UIT IN TEXAS
In zi jn theatersolo ‘C owboy C onference’  gaat C arr y G oossen s na of  hi j  al s  cowboy-in-hart-en-nieren kan overleven in V laanderen . 
O n z e reporter maakt de omgekeerde beweging en onderzoekt of  hi j  in aanmerking komt voor een cowboyleven in Texa s.  Anoniem , 
zonder ontma skerd te worden al s  toeri st .  “D e jui ste hoed en boot s kunnen jouw slaagkan sen aan zienli jk verhogen .”

ONDER DE LOEP

1

“EEN COWBOY HOUDT DE 
KLOK ROND REKENING 

MET ZIJN IMAGO, OOK AL 
BESCHEURT HIJ HET VAN 
DE PIJN OF BESTERFT IE 

HET VAN ANGST.”

2



GLASGORDIJNEN • OVERGORDIJNEN • VOUWGORDIJNEN • LAMELLEN • ZONWERING
PANEELGORDIJNEN • SCREENS • ROLGORDIJNEN • HOUTEN JALOEZIEËN • VLIEGENRAMEN
TAFEL EN BEDLINNEN • SCREENS • BEHANG • BUITENZONWERING • SHUTTERS • TAPIJTEN

STWG. OP TURNHOUT 86 - 2360 OUD-TURNHOUT | 014 71 07 55 | INFO@DECOWEELDE.BE

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

ONDER DE LOEP

volgens een ambachtelijk procedé. 
Helaas. Nathaniel Funmaker (echte naam, geen 
grap) is on the road, zegt zijn compagnon. “Hij 
gaat zijn materiaal zelf uitzoeken, zo nodig aan 
de andere kant van het land.” En al zou hij thuis 
zijn geweest, voegt ze er droogjes aan toe, dan 
nog zou het mij geen handgemaakte chapeau 
hebben opgeleverd. “De wachtlijst is lang. 
Spring over een goed half jaar nog maar eens 
binnen.”
Dan maar terug naar Cavender’s, voor de rest 
van mijn garderobe. De gekozen boots en hoe-
den — een witte én een bruine, het kan niet op 
— leiden naar een bijhorend hemd, het hemd 
naar een buckle. Die laatste heeft de afmeting 
van een dessertbord. Terug in eigen land gaat 
die de aandacht trekken, je zal het zien, maar in 
Texas kijken ze van niks op. Alles is hier groter: 
van gespen over hamburgers tot supermark-
ten, waar de revolvers vlak naast de charcuterie 
uitgestald liggen. Je moet het gezien hebben 
om het te kunnen geloven.

FRONTIER TEXAS
De outfit is binnen, de rest is een kwestie van 
doen alsof je thuis bent, alsof je niets anders 
gewoon bent dan het leven in de Lone Star 
State. “Je moet wel weten waar de cowboys 
vandaan komen, pas dan kan je jouw gedrag 
helemaal aanpassen”, zegt de uitbater van het 
motel waar ik mijn eerste nacht doorbreng. 
“Eén adres voor de historiek van onze koejon-
gens: museum Frontier Texas in Abilene.” Een 
rit van net geen driehonderd kilometer, zegt een 
snelle rekensom. Voor ons, Belgen, heet zoiets 
een volwaardige dagtrip, voor de gemiddelde 
Amerikaan is het peanuts.

Het interactieve Frontier Texas is de lange af-
stand dubbel en dik waard. De ‘Blood & Tre-
asure on the Frontier’-expositie zoomt in op de 
historiek van de regio aan de hand van artefac-
ten, muurschilderingen en holograms die zo 
geloofwaardig zijn dat bezoekers zich ander-
half uur lang John Wayne wanen. “Een cowboy 
houdt de klok rond rekening met zijn imago, 
ook al bescheurt hij het van de pijn of besterft 
ie het van angst”, zegt zo’n geprojecteerde gold 
digger.
“Als de allereerste goudzoeker het in 1849 op 
een lopen zou hebben gezet tijdens zijn con-
frontatie met een struikrover, zou dat imago er 
vandaag heel anders hebben uitgezien”, klinkt 
het nog. “Houd het hoofd dus altijd koel en 
heldhaftig rechtop. Doe het uit respect voor de 
cowboys van weleer.” 

BULLS EN BRONCS
Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan, 
vooral met de eerste uitdaging die mij te wach-
ten staat: deelnemen aan een rodeo, op welke 
manier ook. Niks is meer Texas dan rodeo’s. 
Om na te gaan hoe het er front- en backsta-
ge aan toegaat, neem ik op aanraden van 
Lannoo’s Autoboek USA poolshoogte in Fort 
Worth, waar wedstrijden in de eerste plaats 
toeristische attracties zijn, maar tegelijk ook 
punten opleveren in een staatsklassement.
Het deelnemersveld bestaat uit vier categorie-
en: zij die de stieren en paarden voorbereiden, 
zij die de kooien openzwaaien en een handvol 
clowns en ruiters in de arena, die de beesten 
kalmeren als de rit er na acht seconden op zit. 
De laatste groep is de meest moedige: de bull- 
en broncriders zelf. Zo ver zal ik het tijdens deze 

trip niet schoppen, schat ik. Een mens kan niet 
alles hebben.
Met mijn prille expertise trek ik twee dagen later 
naar Stamford, een dorp waar de rodeo net zo 
heilig is als de wekelijkse hoogmis. Mijn outfit 
doet zijn ding: alsof het niets is, wandel ik de 
backstage binnen, waar niemand zich lijkt te 
storen aan mijn aanwezigheid en alleen mijn 
Europese accent mij nog zou kunnen verraden. 
En dus houd ik mijn mond. Ook dat werkt, want 
geen half uur later sta ik naast een paar potige 
cowboys middenin de arena, waar de bulls en 
broncs briesend tekeer gaan.
Of ik hier wel hoor te staan, zonder enige er-
varing? En heb ik mijn kaart van de CM-reis-
bijstand meegebracht? Die vragen jagen on-
verwacht koude rillingen over mijn lijf. Wat zei 
dat hologram ook alweer? ‘Houd het hoofd 
koel en heldhaftig rechtop?’ Ik doe mijn best, 
maar weet toch niet wat ik moet denken van die 
stampende stier die na zijn dolle rit ineens mijn 
richting uitkijkt.

Tekst: Peter Briers
Foto’s: Danielle Haemhouts

Foto 1: Onze man, links met blauw hemd, waagt zich aan 

een rodeo. 

Foto 2: Een overvloed aan ‘boots’. 

MEER INFO:
www.frontiertexas.com en www.lannoo.
be. Deel 2 lees je in de komende editie van 
Onderox Magazine.
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WERKEN MET, EN HET OPWAARDEREN VAN OUDE MATERIALEN
GESPECIALISEERD IN OUDE VLOEREN TOTAALPROJECTEN
BADKAMER- OF KEUKENRENOVATIES

NATUURSTEEN · MARMER · GRANIET · MOZAÏKWERKEN

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

PUBLIREPORTAGE

Begin dit jaar opende kledingwinkel Nice de 
deuren in het centrum van Reusel. De zaak 
biedt modieuze kledij aan voor dames, heren 
en kinderen vanaf 4 jaar, compleet met een 
heleboel accessoires. “Intussen is ons aanbod 
aan grote maten verder uitgebreid”, licht Natha-
lie toe. “We merkten dat daar veel vraag naar 
was. Bij de vrouwen gaan we voortaan tot maat 
46, bij de mannen tot 4XL.” In het aanbod zitten 
merken als Nikkie, My Brand, Confirm, Iceberg, 
Diesel, Dsquared2, Antony Morato, Nik &Nik, 
Fifth House, Ballin Amsterdam, Quotrell, Ri-
chesse en Jacky Luxury. Stuk voor exclusieve 
merken die Nathalie zorgvuldig uitkoos en die in 
de directe omgeving nergens anders verkrijg-
baar zijn.

SIERADEN,
HANDTASSEN,…
In de winkel vind je ook handtassen, riemen, 
schoenen, sjaaltjes, parfums en juwelen. “De 
sieraden van Melano zijn bijvoorbeeld erg in 
trek”, zegt Nathalie. “Veel Vlamingen komen er 
speciaal voor naar hier. We hebben hoe dan 
ook veel Kempense klanten, Reusel Markt is 
bijvoorbeeld altijd zo’n moment waarop zij mas-
saal naar hier komen. Belgische dames houden 
er ook van om complete outfits te kopen. Als ze 
een nieuwe jas vinden, willen ze daar ook graag 

bijpassende schoenen en een handtas bij. Dat 
kan hier allemaal.”
De zaak telt zo’n 200 m² aan winkeloppervlak-
te, inclusief een eigen koffiehoekje, en heeft een 
stoere uitstraling met hier en daar een vleugje 
blingbling. In de etalage vind je geen paspop-
pen, maar wel een groot digitaal scherm waar-
op je al een voorproefje krijgt van de collectie 
die je binnen kan kopen. 

Markt 14, Reusel
Tel. +31 630 64 13 67
info@niceshop.nl
www.niceshop.nl
     @nicereusel
     @nicereusel
Open: 
Di tot vr: 9.30 tot 18 uur
Za: 9.30 tot 17 uur
Zo: 11.30 tot 16 uur
Ma gesloten

NICE
EXCLUSIEVE KLEDINGWINKEL VERWELKOMT STEEDS MEER KEMPENAARS
Reu sel  — O p het  marktplein van Reu sel  opende onderneem ster Nathalie van Herck-S ol  een half  jaar geleden haar exclu sieve kleding-
winkel  Nice.  D aarmee richt z e zich op het  hele gezin .  Naa st kleding zi jn er  ook opvallend veel  accessoires te  verkri jgen . 



Openingsuren 
Ma-wo-vrij: 14u - 17u I Za: l0u - 17u 
Alle andere momenten open op afspraak 

All Seasons Veranda's 
Langestraat 161 1 Zandhoven 

03 484 66 38 1 info@allseasonsverandas.be 

Openingsuren 
Ma-wo-vrij: 14u - 17u I Za: l0u - 17u 
Alle andere momenten open op afspraak 

All Seasons Veranda's 
Langestraat 161 1 Zandhoven 

03 484 66 38 1 info@allseasonsverandas.be 
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Een grote poster van Royal Antwerp FC tegen 
de muur en een boek van Patrick Goots op de 
salontafel. Ik lijk me even van club vergist te 
hebben maar het shirt van Geert verklapt toch 
dat hij effectief bij KVC Westerlo aan de slag 
is. Het zijn drukke en uitdagende tijden voor de 
terreinverzorger van de Kemphanen. De natuur 
heeft de gewoonte om haar eigen zin te doen 
en deze dagen is dat vooral heel veel zon en 
geen druppel regen. En droogteschade is wel 
het laatste wat Geert wil als ‘zijn’ grasmat op 
tv komt.

Geert, zit jij momenteel net als elke Vla-
ming ook te wachten op een druppel re-
gen?
Geert Segers: “Dat zou heel erg welkom zijn 
alleszins. Momenteel is het sproeien, sproeien 
en sproeien. Gelukkig zijn we hiervoor bij Wes-
terlo goed uitgerust. We kunnen dus wanneer 
nodig met rolkarretjes extra beregening voor-
zien. Dat is momenteel altijd het laatste werkje 
alvorens ik naar huis vertrek.”

Als ik naar een voetbalmatch kijk, heb ik 
wel eens medelijden met de terreinverzor-
gers. Al het harde werk kan op één match 
om zeep zijn. 
“Medelijden is alleszins niet nodig. (lacht) Maar 
vooral bij regenachtige dagen wil de schade 
wel eens tegenvallen. Veel vocht in de toplaag 
maakt de graszoden minder stabiel. Daar zijn 
wel oplossingen voor, zoals prikken of het gras 
met bepaalde producten behandelen. Maar de 
natuur blijft de natuur. Bovendien, als men re-
gen voorspelt, maakt het wel een groot verschil 
of die net voor, tijdens of net na de match valt.”

De weersvoorspellingen zijn voor jou dus 
dagelijkse kost?
“Ik zeg wel eens dat ik met Sabine Hagedoren 
opsta en ga slapen. (lacht) Inderdaad, het weer-
bericht is erg belangrijk. Weerapps maken het 
ook wat makkelijker dan vroeger. Al zijn ze he-
laas nog niet altijd even nauwkeurig.”

Op deze manier is het wel een erg gevari-
eerde job. 
“Klopt helemaal. Weet je, ik voel mij vaak zo-
als de trainer van de club. Er komt telkens een 
nieuwe match aan, telkens een nieuwe tegen-

stander, en telkens wordt het technisch plan 
opnieuw besproken. Zo is dat bij mij ook. Je 
leeft telkens van match naar match. Dus je pro-
beert aan de hand van weersvoorspellingen die 
dagen te plannen, met een zo goed mogelijk 
resultaat op de dag van de match. Als dan het 
veld blinkt en er geweldig vitaal uitziet ben ik 
uiteraard een tevreden man.”

Hoe word je trouwens greenkeeper bij KVC 
Westerlo?
“Gewoon door te solliciteren op een adverten-
tie. Na mijn studies en enkele omzwervingen 
ben ik beginnen werken bij een grote graszo-
denteler in de buurt. We kwamen vaak in voet-
balstadions voor de aanleg van grasmatten. 
Ik vond dat werken binnen een stadion altijd 
indrukwekkend. Zo bouwde ik wat connecties 
op en kreeg ik enkele jaren geleden de kans 
om bij Royal Antwerp FC aan de slag te gaan. 
Ik wist meteen, dit is wat ik wil doen. Via een 
kleine omweg ben ik dan bij KVC Westerlo aan 
de slag gegaan. Sinds 2018 werk ik hier op de 
club.”

Hoe groot is jouw verdienste in de titel van 
vorig seizoen?
(lacht) “Ik vrees eerder beperkt. Maar het doet 
me natuurlijk wel deugd. Al vind ik net als elke 
supporter dat ze de promotie al twee jaar eer-
der verdiend hadden. Maar als ik de vergelijking 
met de trainer nog eens mag gebruiken, het 
werk is nooit af. Gras blijft altijd groeien en re-
gen zal er altijd vallen. Je weet alleen nooit op 
voorhand hoeveel en waar precies. Net zoals 
een trainer zich ook moet aanpassen bij bles-
sures en dergelijke. En dit is zowel voor de trai-
ner als voor de terreinverzorger weer een nieuw 
seizoen. Uiteindelijk starten we allebei terug van 
nul, in andere omstandigheden.”

In 2019 is de club overgenomen door de 
Turkse zakenman Oktay Ercan. Heeft dat 
je job veranderd?
“Zeker wel. Zonder afbreuk te doen aan het vo-
rige bestuur, want zij hebben er met beperkte 
middelen alles uitgehaald wat erin zat. Daar ben 
ik echt van overtuigd. Maar je merkt wel dat de 
middelen nu wat ruimer zijn. In 2018 was ik de 
enige terreinverzorger in de club. Momenteel 

SPORT

GEERT SEGERS
DE GREENKEEPER VAN KVC WESTERLO GENIET VAN ZIJN JOB
WE STER LO/AR END ONK – Wie Westerlo z egt ,  denkt uiteraard meteen aan ‘de parel  van de Kempen’ .  Temidden van die parel  l ig gen 
de speelvelden van KV C Westerlo,  dat dit  sei zoen opnieuw in de hoogste voetbalkla sse aantreedt.  G eert  S egers (49) uit  Arendonk i s 
sind s 2018 de va ste greenkeeper van dien st .  En dat doet hi j  met veel  plezier en overgave.  Niet  eenvoudig nochtan s,  met een hete en 
droge zomer zoal s  die van 2022. 

“OOK IK LEEF VAN 
MATCH TOT MATCH. 

AAN DE HAND 
VAN WEERSVOOR-

SPELLINGEN PROBEER 
IK ALLES GOED TE 

PLANNEN.”

1
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zijn we met drie. En ook over het materiaal ben 
ik bijzonder tevreden. Dat is ongetwijfeld bij het 
beste van de Belgische voetbalclubs.”

Heb je al kennis gemaakt met de nieuwe 
eigenaar?
“Veel gebabbeld hebben we nog niet maar hij 
kent me wel. Tijdens één van de vorige thuis-
matchen kwam hij enkele Turkse gasten voor-
stellen. Hij tikte even op mijn buik en lachte: ‘All 
Belgian beer’. (lacht) Het leuke is wel dat hij het 
familiale karakter van de club heeft behouden. 
Hij is ook bijna bij elke thuismatch aanwezig. En 
dit seizoen zelfs bij de uitmatchen. Bovendien 
heeft hij het hier in de Kempen erg naar zijn zin 
want hij heeft in Tongerlo een mooie villa ge-

kocht. De Kempense roots van de club zijn dus 
nog steeds aanwezig.”

Ga je wel eens bij andere clubs spieken 
hoe daar de grasmat erbij ligt?
“Niet bewust, maar tijdens vakanties probeer 
ik altijd wel een groter stadion in de buurt te 
bezoeken. Ik vind het sowieso al prettig om in 
een stadion rond te lopen en dan is er uiteraard 
meer dan gemiddelde interesse in de grasmat. 
Dit jaar was ik zo in de buurt van Valencia en 
dan mag een bezoekje aan het stadion uiter-
aard niet ontbreken.”

Je bent de greenkeeper van Westerlo maar 
je steekt niet onder stoelen of banken dat 
je eigenlijk een groot Antwerp-supporter 
bent.
“Dat kan ik inderdaad niet wegsteken. Op mijn 
zestiende ben ik met een vriend mee naar Ant-
werp gaan kijken en ik was meteen verkocht. Ik 
heb al vele jaren een abonnement. In goede en 
slechte tijden. Maar net als bij Westerlo waait er 
bij Antwerp sinds enkele jaren ook een nieuwe 
wind. Dit seizoen ben ik echt overtuigd dat we 
meedoen voor de titel. Wat zeg ik? Dit seizoen 
spelen we los kampioen met vijftien punten 
voorsprong.” (lacht luidop)

Westerlo-Antwerp is dus een match die 
met rood in je agenda staat?
“Zeker wel. Vorig jaar heeft Westerlo met 2-1 
tegen Antwerp gewonnen tijdens de Beker 
van België. Toen heb ik hier op de club wel een 
moeilijke maandag gehad. Maar als je veel ste-
ken geeft, moet je maar kunnen verdragen dat 
je veel steken terugkrijgt. (lacht) Zo kwam Bart 

Goor me vorig jaar wat plagen toen Anderlecht 
met 2-0 van Antwerp had gewonnen. Bart heeft 
zijn gloriejaren bij Anderlecht gekend en hij 
vroeg me met een grote smile of ik de trofeeën-
kast bij Anderlecht gezien had. Ik heb gezegd: 
‘Ja ik heb ze gezien. Er lag verdorie veel stof op.’ 
En zo is het altijd lachen en zwansen onderling.”

Dus Antwerp kampioen. En waar zie je 
Westerlo eindigen?
“Het zal in 1A een nerveus seizoen worden, 
vrees ik. Westerlo heeft ongetwijfeld de am-
bitie om zorgeloos mee te draaien dit seizoen 
maar er zijn dit jaar drie dalers. Dus dat zou wel 
eens raar kunnen lopen. De eerste thuismatch 
tegen Cercle Brugge werd mooi gewonnen, 
daarna volgden twee nederlagen en opnieuw 
een overwinning (tegen Standard, nvdr.). Het 
kan dus snel gaan. Ik hoop alleszins dat ze zich 
probleemloos redden.”

Succes alleszins. Misschien om af te ron-
den nog een laatste tip voor de mensen 
thuis die met een droog gazonnetje zitten 
na de zomer.
“Veel tegen babbelen. Dat kan nooit kwaad.” 
(lacht)

Tekst: Peter Meulemans
Foto’s: Leo Brouwers

Foto 1: Erg tevreden met het beschikbare materiaal bij 

Westerlo.

Foto 2: De keeper en de greenkeeper, Sinan Bolat en 

Geert Segers.

Foto 3: Een trotse Kempenaar bij een trotse Kempische 

club.

SPORT
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De Surpriseshop
» UW ADRES VOOR AL UW HOBBY EN RAGE ARTIKELEN «
» HET GROOTSTE ASSORTIMENT DARTS IN DE KEMPEN «

Meistraat 62 - Dessel-Witgoor
Tel : 014-670280
     surpriseshopdessel
     de.surpriseshop

www.desurpriseshop.com

OPEN INGST IJDEN  MA-VR IJ  09U  TOT  18U  /  ZA  09U  TOT  17U  /  ZO  GESLOTEN

Een bezoek 
  meer dan waard !! 

__________
__________
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ON STAGE: WIN GRATIS DUOTICKETS!
ON STAGE

LACHGAS OF IETS VAN TROOST
TURNHOUT — Een man behoort, wellicht als laatste clown, tot een uitstervend 
ras. Maar hij wordt noch door zijn naaste omgeving noch door de maatschappij 
geapprecieerd. Op de dag van zijn optreden valt er een enveloppe van de VDAB in 
zijn bus. Het begin van een brokkenparcours zonder weerga. 

9/09/2022 om 20.15 uur
Hofpoortteater Elckerlijc in Turnhout
Tickets 12 euro

BARBARA DEX — THANK GOD I’M A COUNTRY GIRL
OUD-TURNHOUT — In ‘Thank God I’m a country girl’ plaatst Barbara countryzan- 
geressen op een piëdestal, want is het niet zo dat we té weinig vrouwenstemmen 
in de eerder conservatieve countrywereld horen?

16/09/2022 om 20.15 uur
De Djoelen in Oud-Turnhout
Tickets 18 euro

LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI,
 

JAN DE SMET — SMARTSCHADE
RAVELS — Smartschade neemt een diepe duik in de schaamteloze onderbuik van 
het Nederlandstalige lied: smachtelijke smartliederen en liederlijke levenslessen, 
precieuze parels en slempige slapstick.

24/09/2022 om 20 uur
De Wouwer in Ravels
Tickets 25 euro

 

WILLEM VERMANDERE & BAND
ARENDONK — Samen met Pol Depoorter, op de snaren, Freddy Desmedt, met 
toeters en blazers en Bart Caron, op zijn contrabas, ‘tjoolt’ Willem Vermandere door 
de lage landen om zijn gedacht te zeggen over onze wereld.

24/09/2022 om 20 uur
De Garve in Arendonk
Tickets 22 euro

LOGE 10 — DE DAME IN HET BUSJE
OUD-TURNHOUT — Londen, begin jaren ‘70. De toneelschrijver Alan Bennett vestigt 
zich in Camden Town en bemerkt een oude dame die in haar busje lijkt te wonen. 
Ze vraagt hem of ze haar ‘busje’ een paar weken voor zijn huis mag parkeren... Dat 
worden uiteindelijk vijftien jaar. Tussen alle meningsverschillen, zotheid en komische 
situaties door, is ‘De Dame in het Busje’ vooral een mooie mix van menselijkheid 
en humor.

30/09/2022 om 20.15 uur
De Djoelen in Oud-Turnhout
Tickets 20 euro

BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA FEAT. ZEDIAM, 
MONIQUE HARCUM & DJ GRAZZHOPPA — TWO PLACES
GEEL —Two Places neemt je mee op een verrassende tocht langs de orkestrale 
klank van Brussels Jazz Orchestra, de rhymes van Zediam, de soul van zangeres 
Monique Harcum en de mix-, scratch-, en samplekunsten van DJ Grazzhoppa.

1/10/2022 om 20.15 uur
De Werft in Geel
Tickets 22 euro

SYLVIE KREUSCH, JAN VERSTRAETEN, PORCELAIN ID
TURNHOUT — Onder de noemer ‘Club Kuub’ brengt De Warande jong en beloftevol 
pop/rock/electro/hiphoptalent. De sterren van morgen, nu al aan het werk. 

1/10/2022 om 20.15 uur
De Kuub (Warande) in Turnhout
Tickets 14 euro

LINDE MERCKPOEL EN TOM LANOYE —
BOEKEN EN BUBBELS
HERENTALS — Tijdens Boeken en Bubbels praat presentatrice Katrien Lodewyckx 
met interessante mensen over de boeken die hun leven hebben beïnvloed. Gasten: 
Linde Merckpoel en Tom Lanoye.

2/10/2022 om 10.30 uur
’t Schaliken in Herentals
Tickets 13 euro

DANCE OF THE SEVEN VEILS
GEEL — Met haar beruchte sluierdans brengt de Bijbelse prinses Salomé ons al 
eeuwen het hoofd op hol. Oscar Wilde’s femme fatale, waarop ook Richard Strauss 
zich baseerde voor zijn controversiële opera, deed reeds heel wat stof opwaaien.

2/10/2022 om 20.15 uur
De Werft in Geel
Tickets 17 euro 

HARRY KANTERS INTERNATIONAL SWINGTET 2022
KASTERLEE — Pianist Harry Kanters (NL) heeft naam gemaakt in uiteenlopende 
stijlen van de traditionele Jazz. Zijn specialiteit omvat Ragtime, New Orleans, Stride, 
Swing en Early Bebop. Met zijn uitgebreide repertoire is Harry een populaire pianist 
in ‘All Star’ line-ups, een geliefd gastsolist en een internationaal erkend musicus.

3/10/2022 om 20.30 uur
De Casteleer in Kasterlee
Tickets 12 euro

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 din sdag 6 september 2022.  Veel  succes!

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 

Linde Merckpoel 
© Damon De Backer

Sylvie Kreusch Barabara Dex
© Rick Van Overbeke 

Smartschade 
©Johan Jacobs

De dame in het busje



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

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

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

Chloé Stora

Closed

Gigue

Graumann

Hartford

Mason’s

Nathalie Vleeschouwer

Ottod’Ame

Our Sister

Phisique du role

Rosso 35

Samsøe & Samsøe

Shades

TRVL DRSS

Wright

Xandres

Zenggi

…

W W W. C A M P U S - T U R N H O U T. C O M 
Patersstraat 52 • 2300 Turnhout
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Column: Peter Meulemans

GELD EN GEDULD

Nu we de zomermaanden grotendeels achter de rug hebben, hopelijk hebben 
jullie allemaal kunnen genieten van deze warme en droge vakantie, kunnen we 
even terugblikken op  het eerste deel van 2022 en misschien ook even kijken 
wat de rest van het jaar mogelijks in petto heeft. Niet dat ik op dit moment erg 
vrolijk word van het behaalde rendement tot nu. Maar we zijn ook niet verrast. 
Het stond als het ware in de sterren geschreven dat 2022, na een uitmuntend 
2021, moeilijk zou verlopen. Poetin heeft de zaak ook niet echt geholpen. Met 
een inflatie van bijna 10% en een stijgende rente staan de sterren ook van-
daag niet erg goed. Maken we ons hierover zorgen? Bijlange niet. Wij hebben 
geduld.

In de eerste maanden van 2020, we zaten allemaal thuis, weet u nog, ont-
dekten vele (jonge) beleggers de beurs. Ongeveer alle indexen waren op zeer 
korte tijd ongezien gedaald en de koopjes lagen voor het oprapen. De beurs 
herstelde zich onverwacht snel. De jonge beleggers behaalden rendementen 
om jaloers op te zijn. Wij wisten dat dit feestje niet zou blijven duren. Hopelijk 
zij ook.

Laatst las ik een vergelijking dat een goede belegger een rustige wandelaar is. 
Daar kan ik mij wel in vinden. Ik weet waar ik naartoe wil. Ik heb een plannetje 
bij en een kompas. De kans dat ik onderweg word opgeschrikt door hinder-
nissen allerhande is niet zo groot. Af en toe eens een flinke plensbui, modder-
paadjes, bij uitzondering een donderslag, ik weet wat er op mijn weg lig. Ik ben 
voorbereid. Dit in tegenstelling tot de kortetermijnbeleggers. Zij hebben geen 
plan, geen kompas maar ze lopen als zot. Hopelijk in de juiste richting. Het zal 
hen zeker lukken om sneller de finish te bereiken dan ik. Ongetwijfeld. Maar 
af en toe lopen ze mogelijks compleet de verkeerde richting uit, worden ze 
paniekerig waardoor ze nog meer foute keuzes maken. En laat hen gerust die 
eerste marathon winnen, dat boeit me niet zo. Ik zou na die tiende, twintigste 
of honderdste marathon ook nog graag in de wedstrijd zitten en voorop wan-
delen. Nog steeds met mijn plan, nog steeds met mijn kompas.
De afgelopen maanden, en ook de volgende maanden zal dat niet anders zijn, 
waren er tal van kansen om uitstekende bedrijven op te pikken tegen koersen 
die misschien 20% lager lagen dan rond nieuwjaar. En die kansen krijgen we 
niet elk jaar. Bovendien gaan we daar de volgende jaren de vruchten van 
plukken. We zijn niet gehaast. Maar we blijven wel bij de les. Want ik kom ook 
niet graag te laat. De beurs heeft de goede gewoonte om flink vooruit te lopen 
op de economie. Dat zal nu niet anders zijn. Misschien is het al voor 2022 en 
anders (hopelijk) begin 2023. 

Dus wandel vooral rustig verder, kijk om je heen, kijk wat er allemaal gebeurt 
maar hou je aan je plan. Af en toe een keertje bukken om een te fel weggezakt 
aandeel op te pikken is zeker aangewezen. Maar wees kritisch. Je moet zeker 
niet continu voorovergebogen over straten en pleinen wandelen. Zo mis je het 
groter plaatje en bovendien zijn niet alle aandelen de moeite waard om op te 
pikken. En mocht je toch nog niet vertrokken zijn, dan heb ik maar één advies: 
vertrek vandaag nog. Want je kan niet winnen als je niet begonnen bent. Maar 
doe het rustig.

Vragen? Opmerkingen? 
geldengeduld@gmail.com

WIJ PLAATSEN 
UW TREKHAAK    WIJ PLAATSEN
               UW TREKHAAK

BANDEN VAN GORP
Turnhoutsebaan 134 • 2470 Retie • 014 / 37 20 32

freddy.vangorp@telenet.be • www.vangorp-banden.com

    WIJ PLAATSEN
               UW TREKHAAK

BANDEN VAN GORP
Turnhoutsebaan 134 • 2470 Retie • 014 / 37 20 32

freddy.vangorp@telenet.be • www.vangorp-banden.com
Turnhoutsebaan 134 • 2470 Retie • 014 / 37 20 32
freddy.vangorp@telenet.be • www.vangorp-banden.com

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

Gazontip!

HERSTEL JE GAZON NA DE 

DROOGTE MET EEN EXTRA 

MESTBEURT. 

Advies nodig? Mail ons!

COLUMN



Zitten of bewegen? 
Stressen of ontspannen?
Welke RFLX hanteer jij?

BWGRFLX. Heb jij hem al?

BWGRFLX (Beweegreflex) is bewegen en ontspannen, in kleine groepen, onder begeleiding 
van een kinesist/psychotherapeut. Na een individueel testmoment stellen we jouw 
oefenprogramma samen: conditie- en krachttraining voor een fitter lichaam, eventueel 
aangevuld met yoga en mindfulness voor een kalme geest. Binnen of buiten in de natuur. 
Jij bepaalt waar je op dat moment het meeste nood aan hebt.

BWGRFLX is geen typisch groot fitness centrum met alle toeters en bellen, maar kleinschalig 
en laagdrempelig. Jouw verhaal en hoe jij je voelt is het belangrijkste. Wil je graag te 
weten komen wat BWGRFLX voor jouw gezondheid kan betekenen? Maak vandaag een 
afspraak voor een vrijblijvende kennismaking, zet zo je eerste stap naar een lichaam en 
geest in evenwicht. Samen komen we er.

BWGRFLX Turnhout
Apostoliekenstraat 4 (HIVSET)
bwgrflx@gmail.com
0486/50.07.87
www.bwgrflx.be

gratis parking voor leden

*Actie geldig voor nieuwe leden van 01/09/2022 t/m 31/10/2022 bij start van een 6 maanden engagement (50% korting) 
of 12 maanden engagement (100% korting). Niet cumuleerbaar met andere acties.

50 tot 100%
korting op

testmoment*

50 tot 100%
korting op

instapkosten*

gratis 
proeflessen
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De woning waar we deze maand op bezoek 
zijn, werd 10 jaar geleden gebouwd. “We heb-
ben alles in fases aangepakt”, legt bewoonster 
Cindy uit. “Als laatste kwam het interieur aan 
bod. Het grootste deel werd daarvan vorig jaar 
vernieuwd.” Daarvoor werd aangeklopt bij DO-
CAD Interieur uit Retie. “We kenden Dominic al 
van vroeger en hadden ook al samengewerkt 
met hem om een appartement aan de kust 
te renoveren.” DOCAD Interieur werkte voor 
het project samen met interieurarchitecte Kris 
Cools.

HOUT EN BLAUWE 
HARDSTEEN
Dominic en Kris baseerden hun ontwerpen o.a. 
op de bestaande keuken, die behouden bleef. 
“Daar lag een blauwe hardsteen en was veel 
hout gebruikt”, gaat Cindy verder. “De moei-
lijkheid lag erin om het nieuwe hout zo sterk 
mogelijk op het oude te laten gelijken. Hout ver-
kleurt lichtjes met de jaren, daar moesten we 
rekening mee houden.”
Landelijk-modern, die stijl wou het gezin graag 
in hun volledige woning zien terugkomen. “Om-
dat het huis aan de buitenkant een landelijke 
stijl heeft, wilden we dat gedeeltelijk mee naar 
binnen trekken. Maar we wilden het niet té lan-
delijk. Er moesten zeker moderne toetsen in-
zitten. Ik vind dat dat wonderwel gelukt is. Het 
hout zorgt op veel plaatsen voor die landelijke 
uitstraling. De combinatie tussen wit, hout en 
donkere steen komt vaak terug. Dat werkt. 
We wilden niet overal die natuurlijke houtlook 
omdat dat te zwaar zou zijn. We hebben wel 
hetzelfde wildverband behouden maar hebben 

vanaf de eerste verdieping en op zolder dat 
hout met de hand wit laten lakken. Zo oogt het 
moderner en minder zwaar. De extra groef die 
we hebben voorzien zorgt dan weer voor de link 
met de landelijke stijl.”

OPEN KARAKTER
“Wij zijn nu eenmaal altijd al fan geweest van 
pure natuurlijke materialen. De blauwe hard-
steen die in de keuken ligt, het hout uiteraard, 
het staal in de deuren en de kastdeuren… En 
we hadden ook al een natuurstenen vloer. Alles 
past mooi bij elkaar.” 
Ook in de open kasten, verspreid over het hele 
huis, komt het hout terug. In de kasten naast 
de keuken werden glazen kastdeuren voorzien 
met stalen randen. “Het zorgt allemaal voor een 

open en luchtig gevoel. Dichte houten kastdeu-
ren, dat zou te zwaar geworden zijn. Wat ook 
belangrijk was: we wilden graag veel opberg-
ruimte. Alles is optimaal benut en toch worden 
zo goed als alle kasten gebruikt. Ik hou van rust 
in mijn woning. Er mag niet te veel blijven rond-
slingeren.”

EIGEN COCON
“De woonkamer moest bijvoorbeeld zo’n rust-
gevende ruimte worden”, klinkt het. “Met een 
gashaard als aanvulling van de vloerverwar-
ming en met een wijnkoeler.” Richting de straat-
kant is er aansluitend nog een extra ruimte 
voorzien. “Dat was eigenlijk een bureauruimte 
maar daar gebruikten we het weinig voor. Het 
is al een soort speelkamer geweest voor onze 

NATUURLIJKE MATERIALEN ZORGEN VOOR MODERN EN LANDELIJK INTERIEUR
MOL/R ETIE — D ez e maand gaan we ‘ binnenkijken’  in het  hui s  waar Cindy en Loui s samen met hun dochter wonen ,  in Mol-Slui s . 
Voor hun interieur werkten z e samen met D O C AD Interieur uit  Retie.  Hun opdracht? Een goed evenw icht zoeken tu ssen een landeli jke 
en moderne sti j l ,  met veel  natuurli jke materialen .

BINNENKIJKEN



dochter en nu hebben we er een leesruimte van 
gemaakt. Mijn man kan daar in het weekend 
rustig een koffie drinken en de krant lezen en 
onze dochter leest er haar stripverhalen. Door 
voor glazen deuren te kiezen tussen beide ka-
mers behoudt die leesruimte toch haar open 
karakter, maar is het wel een soort van eigen 
cocon. Als we daar dichte deuren hadden ge-
plaatst, zouden we die ruimte vast en zeker 
minder gebruiken. In de toekomst kan die ka-
mer nog altijd een andere invulling krijgen.”

SFEERVOLLE 
VERLICHTING
Ook de led-verlichting zorgt voor een moderne 
touch. “We werkten meestal met indirect licht, 
soms ook met volledige led-strips.” Die doen 
we ’s avonds aan, als enige verlichting. Heel 
sfeervol en toch heb je er voldoende licht van. 
In de gang beneden hebben we een timer die 
de verlichting aanstuurt waardoor je ’s avonds 
en ‘s nachts ook voldoende licht hebt om het 
toilet te vinden.” 
In dat toilet valt de metalen nis op in de achter-
wand. Een opdracht die DOCAD Interieur aan 
JB Laswerken gaf. “Uiteindelijk is de hele ach-
terwand in dat materiaal gemaakt. We wilden 
vermijden dat we rondom die nis nog moesten 
verven. Dat zou minder mooi geweest zijn. Al is 
zo’n stalen achterwand niet iets wat je vaak ziet 
bij een toilet.”

VERNIEUWDE ZOLDER
Op de eerste verdieping nam DOCAD Interieur 
o.a. de gang en de dressing die aansluit op de 
master bedroom voor haar rekening. Ook daar 
keert de combinatie tussen hout en rustgevend 
wit terug. De zolder werd helemaal vernieuwd. 
“Die was niet in gebruik, er was zelfs nog geen 

vaste trap. Alles is daar volledig heringericht 
zodat onze dochter nu haar eigen verdieping 
heeft die bestaat uit een grote kamer met een 
aparte badkamer. Oorspronkelijk was daar en-
kel een lavabomeubeltje voorzien, maar al snel 
hadden we door dat met enkele aanpassingen 
ook een eigen badkamer mogelijk was. Dat is 
een goede beslissing geweest, zeker met het 
oog op de toekomst.” 
“Het was een intensieve periode, maar alles is 

heel vlot verlopen”, vat Cindy samen. “De eer-
ste tekeningen waren er eigenlijk meteen al pal 
op, dus het vertrouwen was er onmiddellijk. Zij 
hebben goed aangevoeld wat wij wilden en 
zelfs de timing die vooropgesteld werd, is goed 
gevolgd. We hebben nu een prachtig interieur 
waarin we enorm graag wonen.”

Tekst: Bert Huysmans

BINNENKIJKEN

KEUKENS -  BADMEUBELS -  MA ATMEUBELS
ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ

Geelsebaan 93 • 2470 Retie
0496 55 36 34

dominic@docad-interieur.be
www.docad-interieur.be

0496 55 36 34 • WWW.DOCAD-INTERIEUR.BE

“ONZE DOCHTER 
HEEFT NU HAAR EIGEN 

VERDIEPING, MET HAAR 
EIGEN BADKAMER.” 
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Wij reden het herziene PHEV-drijfwerk in de 
recentste XC60 Recharge T6 AWD. Die rijdt 
in elektrische modus een stuk verder dan zijn 
voorganger en krijgt zelfs een (WLTP-)actiera-
dius van 80 km toegemeten. Fijn daarbij is dat 
de kansen op puur elektrisch rijden sterk toe-
nemen. Dankzij een pittigere e-motor rijdt de 
XC60 T6 AWD dus bereidwilliger in elektrische 
modus. En elektrisch rijden doet hij bij snelhe-
den tot 110 km/u. In tegenstelling tot een aantal 
vergelijkbare PHEV’s, zal deze Volvo dus niet bij 
de minste streling van het gaspedaal meteen 
de hulp inroepen van de verbrandingsmotor.

DE T VAN TWIN 
De capaciteit van de in de middentunnel onder-
gebrachte li-Ion batterij steeg van 11,6 tot 18,8 
kWh en daarvan is 14,9 kWh effectief bruikbaar. 
Het betreft dus een degelijke, meer dan gemid-
delde energieopslag. Niet de strafste in zijn 
soort, want de stekkerhybrides van de Merce-
des S- en C-klasse krijgen een hoogvermogen 
accu van 25 kWh gemonteerd. Wat hen een 
e-actieradius van 90 km meegeeft. 
De T van de T6 of T8 in de modelnaam van 
onze testwagen staat voor Twin, waarmee dan 
twee aandrijfvormen worden bedoeld. In dit ge-
val een benzinemotor, die de voorwielen aan-
drijft en een e-motor om de achterwielen van 
aandrijfkracht te voorzien. Vierwielaandrijving 
dus en vandaar de AWD-letters in de typeaan-
duiding. 
Naast een straffere batterij werden ook de pres-
taties van de e-motor opgetrokken. Die ontwik-
kelt nu 145 pk en 310 Nm. De T6 verbrandings-
motor genereert nu 253 pk/350 Nm waardoor 
de Recharge T6 een gecombineerd vermogen 
van 250 kW/340 pk en een systeemkoppel van 
590 Nm aan boord heeft. De gretig door de 
benzinemotor bekrachtigde voorwielen krijgen 
nu nog meer elektrische steun op de achter-
wielen. Hetgeen – in vergelijking met de voor-

gangers – ook verbeterde tractie en stabiliteit 
heeft teweeggebracht. Wat in de vorige genera-
tie niet altijd het geval was omdat de achterwie-
len vaak gebrek aan elektrische ‘daadkracht’ 
vertoonden. En nog een plezierige vaststelling: 
Zelfs in de hoge regimes laat de verbrandings-
motor zich nauwelijks aanhoren. Volvo heeft 
voor het dempen van de motorgeluiden de hulp 
ingeroepen van de muziekinstallatie. Door de 
luidsprekers wordt nu een in tegenfase (van de 
motorgeluiden) gemoduleerd signaal gestuurd. 
Dit is geen nieuwe technologie, maar zelden 
hebben we deze oplossing zo efficiënt zien toe-
gepast worden als in deze XC60. 

OOK ELEKTRICITEIT 
KOST GELD 
Het geëvolueerde stekkerhybride drijfwerk 

maakt dat de eigenaar van de XC60 Recharge 
weinig tot geen brandstof verbruikt. Tenminste 
als er tussen twee laadbeurten zelden of nooit 
meer dan 60 km wordt gereden. Wie dat wel 
doet, ervaart al vlug dat de brandstofconsump-
tie veel hoger uitvalt dan de ‘lonkende’ (WLTP) 
verbruiks- en CO₂-cijfers doen voorspellen. En, 
wie dagelijks de batterij chargeert, en zelf moet 
opdraaien voor de elektriciteitsfactuur, weet 
meteen dat ook elektrisch rijden niet gratis is. 
Uiteraard geldt dit alles niet enkel zo voor de 
XC60 Recharge. Zowat alle stekkerhybrides 
zien hun effectieve brandstofverbruik (CO₂) na-
drukkelijk beïnvloed worden door het aantal ge-
reden kilometers tussen twee laadbeurten en 
een weinig strikt laadgedrag. De praktijk leert 
immers dat veel PHEV-gebruikers de ongerief-
lijkheid van het ‘stekkeren’ niet voor lief nemen.

SMAAKVOL ALTERNATIEF
Deze XC60 Recharge is geen goedkope maar 
ontegensprekelijk wel een voortreffelijk rijden-
de auto. Of de prijs in verhouding staat tot 
de te scoren besparing aan energiekost? Dat 
antwoord laten we in het midden. Veelrijders 
moeten we er wel op wijzen dat Volvo in deze 
wagenklasse ook minder dure en eveneens 
schitterend rijdende, brandstof- en CO₂-zui-
nige, oerdegelijke mildhybrides commerciali-
seert. Zowel benzine als diesel. 
Wat allemaal niet belet dat de gunstig 
 geëvolueerde Volvo XC60 PHEV een volkomen 
geslaagde auto mag genoemd worden; Een 
smaakvol alternatief voor enkele Duitse premi-
um concurrenten.

Tekst: Ferre Beyens

Foto 1: Deze wagen zal bij de minste streling van het gas- 

pedaal niet meteen de hulp inroepen van de verbran-

dingsmotor. 

Foto 2: Ook de de XC60 Recharge krijgt het nieuw multi-

mediasysteem gemonteerd waarvan de software op een 

Google-platform draait en dat vergelijkbaar is met het sys-

teem dat we in de nieuwe C40 ontdekten.

Foto 3: Het geëvolueerde PHEV-aandrijfgeheel maakt van 

de Volvo XC60 PHEV een geslaagde en voorbeeldig rij-

dende wagen.

REMMEN LOS

VOLVO XC60 RECHARGE T6 AWD
ELEKTRISCHE ENERGIE HEEFT OOK ZIJN PRIJSKAARTJE
Volvo heeft  meerdere modellen bedacht met geëvolueerde plug-in-hybride-technologie.  Na montage van een eenvormig en ef f iciënter 
functionerend PHEV-drij fwerk zagen alle  ‘Recharge-versies’  van S60,  V60,  XC60,  S90,  V90 en XC90 zo hun prestaties  verbeteren en 
het  elektri sche ri jbereik toenemen .  O f het  op die manier te  boeken brand stofprof i jt  tot  reële verlaging van de energiekost  zal  leiden , 
valt  nog af  te  wachten .  Want ook elektriciteit  kost  geld .

“DE MANIER VAN 
GELUIDSONDERDRUKKING 

IS NIET NIEUW MAAR 
ZELDEN IS ZE ZO EFFICIËNT 

TOEGEPAST.”
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Nieuwedijk 72
2480 Dessel

Tel.: 014 37 71 70
Fax: 014 37 71 90

www.maesbeton.be

betonafslUitingen

alle betonpRoDUcten

gebaKKen KlinKeRs

teRRastegels in 
natUURsteen

M&M stones 
getRoMMelDe 

betonKlinKeRs

bRieVenbUssen en 
bloeMbaKKen 

in blaUwe HaRDsteen

Nieuwedijk 72
2480 Dessel

Tel.: 014 37 71 70
Fax: 014 37 71 90

www.maesbeton.be

Maes beton en natuursteen layout 91:-  08-02-2016  15:32  Pagina 1

Maes beton en natuursteen layout 91:-  08-02-2016  15:32  Pagina 1

Maes beton en natuursteen layout 91:-  08-02-2016  15:32  Pagina 1

RoMania

20160525_adv_maes_beton_vs01_lr.indd   1 17/05/16   16:00

betonafslUitingen

alle betonpRoDUcten

gebaKKen KlinKeRs

teRRastegels in 
natUURsteen

M&M stones 
getRoMMelDe 

betonKlinKeRs

bRieVenbUssen en 
bloeMbaKKen 

in blaUwe HaRDsteen

Nieuwedijk 72
2480 Dessel

Tel.: 014 37 71 70
Fax: 014 37 71 90

www.maesbeton.be

Maes beton en natuursteen layout 91:-  08-02-2016  15:32  Pagina 1

Maes beton en natuursteen layout 91:-  08-02-2016  15:32  Pagina 1

Maes beton en natuursteen layout 91:-  08-02-2016  15:32  Pagina 1

RoMania

20160525_adv_maes_beton_vs01_lr.indd   1 17/05/16   16:00

Uw
specialist in

betonafslUitingen

20180523_MaesBeton_210x150_VS01.indd   1 16/05/18   13:5420180822_MaesBeton_210x150_VS01.indd   1 16/08/18   10:45



s
e

p
te

m
b

e
r 

2
0

2
2

 I
 p

 6
6

 -
 6

7 

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 maandag 12 september.  D e w innaars v ind je  volgende editie  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

WINNAARS
Puzzelpagina editie 221: woordpuzzel: Chris Dierckx | K-doku: Martin De Laat
Lekkertrappen maandwinnaars juni: Waardebon vertrekpunt twv 25 euro: Piet Bogaert uit Brecht (De Heusche Bollaert), Frie Van Aken uit Zoersel 
(Schaliënhuis), Greet Verheyden uit Turnhout (De Buitenman), Lydia Boons uit Geel (Taverne De Kei), Ivo Hermans uit Turnhout (Monida), Mark Gijbels uit Koersel 
(TODI), Marianne Geubbelmans uit Balen (Breykenshoeve), Leo Cuypers uit Arendonk (Parkcafé), Gusta Meeuwssen uit Arendonk (Den Thijs), Martin De laat uit 
Arendonk (Cake&Coffee), Magd Sterkens uit Wortel (De Nieuwe Buiten), Herman Machilsen uit Arendonk (Ons Genoegen). K-doos twv 25 euro. We ontvingen in 
juni 1314 inzendingen voor de online wedstrijd. Marcel Laurijssens uit Westmalle gokte 1313 en gaat aan de haal met deze K-doos waardebon. 
Lekkertrappen maandwinnaars juli: Waardebon vertrekpunt twv 25 euro: Daniel Eelen uit Malle (De Castelijnshoeve), Gust Hendrickx uit Poederlee (Knooppunt 
30), Jeanine Van Houcke uit Herentals (Den Triptiek), Andrea Van Roy uit Westerlo (Schlager/Eetcafé De Kroon), Adriaan Wouters uit Lille (De Bosduif), Maria 
Pauwels uit Westerlo (De Proeverij), Maria Melis uit Mol (D’n Ouwe Brandtoren), Roger Vangenechten uit Balen (Cash & co), Thomas  Van ranst uit Turnhout (De 
Spartelvijver), Lief Voet uit Geel (De Zoete Zonde), Marleen Puts uit Tunhout (Hollandershoeve), Edgard Vandermeeren uit Oud-Turnhout (De Kolonie). K-doos twv 
25 euro. We ontvingen 1650 inzendingen voor de online wedstrijd. Rina Martens uit Geel gokte exact dit aantal en gaat aan de haal met de K-doos waardebon.

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 roos-
ter 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.

6. Wellness

7. Reizen & Overnachten

8. Sport & Ontspanning

9. Huis & Tuin

1. Mode & Accessoires 

3. Culinair

4. Bloemen & Planten 

5. Delicatessen

2. Interieur & Decoratie

TIP: IJ TELT 2 VAKJES

Gemeente waar fotograaf Rudi Rombouts normaal 
gezien jaarlijks exposeert.
Automerk waarin autospecialist Ferre deze maand 
vertoeft. 
Eén van de lekkerste stukjes van het rund, heerlijk met 
boontjes, knolselder en kroketten. 
Stad waarvan onderwijsspecialist Philip Brinckman 
oorspronkelijk afkomstig is. 

Voetbalploeg waar greenkeeper Geert Segers grote fan 
van is.
Studierichting waarvoor Elin Van Gestel opnieuw de 
schoolbanken opzocht. 
Schoolvak dat covermodel Mieke Paulussen doceert, 
naast Engels en Nederlands.
Stad waar G-zwemmer Sam de Visser in 2024 wil 
uitblinken op de paralympische spelen.

Spaans eiland waar ‘gelukszoeker’ Els nog woonde. 

Franse wereldster (achternaam) die in De Warande 
optrad, overleed in 2001.

Gemeente waar stiltehuisje Robur op Den Eik zich 
bevindt.

Aantal rayons met ‘boots’ waardoor onze cowboy Peter 
overdonderd wordt.

Synoniem voor ‘stainless steel’, stof waar duurzame 
brooddozen en drinkfl essen van gemaakt worden.

1

2

3

4

5

6

7

8

11

9

12

10

13



Geelseweg 78, 2250 Olen I 014 96 00 01 I info@ramenhuis.be I www.ramenhuis.be
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Ruikt dat naar een actie? Dat is het ook!
Bestel je RAMEN EN DEUREN voor 30/09 en maak kans 
op EEN UNIEKE BALLONVAART VOOR 2 PERS.*

enkel op afspraak 
 9. 30 - 17.30 
 9. 30 - 12.00 (enkel op afspraak) 
 9. 30 - 17.30 
 9. 30 - 17.30 
10.00 - 13.00 (namiddag op afspraak)

TIJDENS DE FEESTDAGEN 
ZIJN WIJ GESLOTEN VAN 

24.12.21 T/M 03.01.22

enkel op afspraak 
 9. 30 - 17.30 
 9. 30 - 12.00 (enkel op afspraak) 
 9. 30 - 17.30 
 9. 30 - 17.30 
10.00 - 13.00 (namiddag op afspraak)

TIJDENS DE FEESTDAGEN 
ZIJN WIJ GESLOTEN VAN 

24.12.21 T/M 03.01.22

EEEENN  PPRROOJJEECCTT  BBEESSPPRREEKKEENN,,  
MMAAAAKK  EEEENN  AAFFSSPPRRAAAAKK  PPEERR
MMAAIILL  OOFF  TTEELLEEFFOONNIISSCCHH..  

ZZAATTEERRDDAAGGNNAAMMIIDDDDAAGG  OOPP  AAFFSSPPRRAAAAKK
((OONNDDEERRDDEELLEENN  KKUUNNNNEENN  AAFFGGEEHHAAAALLDD  WWOORRDDEENN  TTOOTT  1133UU))
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CULINAIR

Restaurant Nicoty en Slagerij Verstappen wer-
ken al bijna 15 jaar samen. “In de eerste plaats 
omdat we altijd op zoek zijn naar de beste kwa-
liteit”, zeggen Nico Deboel en Sofie Ceulemans, 
het gastkoppel van het restaurant. “Luc (Ver-
stappen, nvdr.) is als zoon van een veeboer al 
op jonge leeftijd gestart met de zaak. Hij kiest 
elke week zijn eigen dieren uit en volgt dat pro-
ces van begin tot einde op. Zo levert hij al ja-
ren onze entrecote van Belgisch wit-blauw (die 
je ook in het menu van de maand kan komen 
proeven, nvdr.). Het begint echt in de eigen stal 
daar. Een bijkomend pluspunt is dat ze uit onze 
eigen regio komen. Bovendien kunnen zij snel-
ler op de bal spelen als ik te weinig vlees dreig 
te hebben.”

UIT LIEFDE 
VOOR HET VAK
“Wij zijn voortdurend op zoek naar kleinere le-
veranciers uit de buurt die staan voor kwaliteit”, 
vertellen Nico en Sofie. “Verstappen heeft naast 
hun slagerij ook marktwagens en ze organise-
ren barbecues. Daaruit blijkt allemaal hun ken-
nis en liefde voor hun vak. Net zoals dat bij ons 
elke dag het geval is.”

VERS EN AMBACHTELIJK
Het vlees past zo perfect in de filosofie van Ni-
coty: lekkere gerechten met verse en kwaliteits-
volle ingrediënten, bij voorkeur uit eigen streek. 
Het restaurant werkt met een beperkte kaart 
zodat alles vers en ambachtelijk gemaakt kan 
worden. Verderbouwend op de visie die het 
ijssalon van de ouders van Nico hier al ooit uit-
droeg en die de basis vormde voor het restau-

rant. Daar was alles al huisbereid, net zoals dat 
vandaag nog steeds in het restaurant het geval 
is. “Zelfs ons brood bakken we zelf”, vertelt het 
gastkoppel. “Daarvoor hebben we onlangs nog 
een nieuwe oven gekocht om die nog vlotter 
te kunnen bakken. Dat is één van de vernieu-
wingen die we de laatste maanden achter de 
schermen hebben uitgevoerd.” Intussen ligt de 
nieuwe kaart voor de komende weken klaar, in-
clusief nieuwe drankjes.

FEEST VIEREN
Ook de feestzaal van het restaurant is weer op 
regelmatige basis het decor voor een feest. Tot 
60 mensen kunnen er samen tafelen. Allerlei 
formules zijn mogelijk, die kan je vooraf al be-
spreken met Nico en Sofie. Ook in het kleine 
zaaltje kan je met groepen tot 16 personen 
feest komen vieren. 

Tekst: Bert Huysmans

Visbeekbaan 5
2275 Wechelderzande
Tel. +32 (0)3 312 36 82
info@nicoty.be
www.nicoty.be
Open: 
Wo: van 17.30 tot 21 uur
Do, vr, zo: van 12 tot 14 uur en van 17.30 tot 
21 uur
Za: van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur
Ma en di gesloten

RESTAURANT NICOTY
VLEES UIT EIGEN STREEK, ZORGVULDIG GESELECTEERD
WEC HELDER Z ANDE — Het vlees dat bi j  restaurant Nicoty in Wechelderzande op de borden komt,  werd zorgvuldig geselecteerd . 
Het rund s-  en varken svlees komt bijvoorbeeld van Slageri j  Verstappen uit  Sint-Lenaart s.  Een goede match ,  omdat ook daar kwaliteit 
alti jd centraal  staat.

“DE DIEREN WORDEN 
ELKE WEEK MET DE 
HAND UITGEKOZEN.” 

ONDEROX-MENU 
VAN DE MAAND
(KEUZEMENU)

Hapje van de chef

***
Gerookte forel – gemarineerde groentjes 

– zure room – kruidendressing
of

Toast – Italiaanse ham – roomkaas – 
zongedroogde tomaat

of
Soep naar het humeur van de chef

of
Vitello tonnato

(5 euro supplement)

***
Soep naar het humeur van de chef (°)

of
Eendenlever – Mango chutney – Kletzen-

brood
(9 euro supplement ) (°)

***
Varkenshaasje – graanmosterd ‘Tieren-

teyn’ – knolselder – bloemkool –
zelfgemaakte aardappelkroketjes

of
Koolvishaas – spinazie – paprikacoulis – 

kruidenpuree
of

Verse pasta – scampi – tomaat – cham-
pignon – spekjes – look

of
Entrecote wit-blauw Slagerij Verstappen 
– choronsaus – slahart – verse frietjes

(5 euro supplement)

***
Panna cotta – framboos

of
Chocoladefantasie

of
Kaasbordje

Prijs: 38 euro (3 gangen)
Prijs: 42 euro ( 4 gangen (°))

Aangepaste wijnen bij voorgerecht en 
hoofdgerecht: 3 gangen: 17 euro
Aangepaste wijnen bij voorgerecht, tussen-
gerecht en hoofdgerecht: 4 gangen: 22 euro

Enkel voor wie vooraf reserveert met de 
vermelding ‘Onderox-menu’. Actie geldig van 
woensdag 24 augustus tot en met zondag 
11 september en van vrijdag 23 september 
tot en met vrijdag 14 oktober 2022.



Grobbendonk
Den Huger

woningen vanaf 345.302 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Mol
Park de Broqueville

woningen vanaf 261 668 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv

Grobbendonk
Frans Masereelstraat

woningen vanaf 324.644 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Mol
Paviljoenen

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

Dessel
Golding

woningen vanaf 301.371 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Grobbendonk
Bovenpad

woningen vanaf 355.231 €
Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv

Mol
Sint-Theresiastraat

woningen vanaf 318.471 €
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

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

NORMALE OPENINGSUREN : ma - vr:10 - 18 u • za:10 - 17 u welkom mét en zonder afspraak • zo : gesloten 
Reeds een voorproefje? nordex.be/realisaties

NORDEX  ARENDONK •   Hoge Mauw 300 • T. 014 689 350

U bouwt of renoveert de woning van uw dromen? 
Binnendeuren en trappen bepalen de stijl van uw interieur, een geslaagde deurenkeuze begint bij de eerste plannen.

Laat u adviseren door een echte specialist   •   + 55 jaar ervaring   •   vakkundige afwerking en plaatsing

Bent u “in-to-Design”, Stijlvol “Classic” of “Retro Chic”?
Ontdek het tijdens onze

BINNENDEUREN • TRAPPEN

UW  TOEGANG  TOT  KLASSE

info@nordex.be  •  WWW.NORDEX.BE

OPENDEUR 17 +18 SEPT. 10 -18 u

2208_Nordex_Onderox_210x150mm.indd   12208_Nordex_Onderox_210x150mm.indd   1 12/08/2022   8:15:1212/08/2022   8:15:12



FOTO VAN DE MAAND

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

· 21 september ’22 (223)  Thema: Najaarsmode
     Aanlevering materiaal tot 6 september
· 26 oktober ‘22 (224)       Thema: Bouw / Interieur 
     Aanlevering materiaal tot 11 oktober
· 23 november ‘22 (225)    Thema: Wellness
     Aanlevering materiaal tot 8 november

De foto van de maand is deze keer afkomstig van Rudi Rombouts van Fotokring Merksplas. Hij trok ervoor naar Antwerpen, waar Rudi het 
nieuwe ponton aan de cruise terminal naast Het Steen fotografeerde. “Door de symmetrie, de lijnen en het kleurenspel word je als het ware in 
het beeld getrokken”, verklaart de fotograaf zelf zijn keuze voor deze locatie en de foto. 

Samen met Fotokring Merksplas toont Rudi normaal gezien elk jaar zijn mooiste foto’s tijdens een tentoonstelling, maar door corona konden 
de voorbije twee edities niet plaatsvinden. In 2023 staat er wel een nieuwe expo gepland, op 17, 18 en 19 februari. Meer info: www.rrombouts.
be en www.fotokringmerksplas.be.

FOTOGRAAF 
Rudi Rombouts



Dit is wat wij jou bieden 

Voel jij een match? 
Dan nodigen we je graag uit voor 
een vrijblijvend gesprek in Arendonk. 
Daar kan je meteen ontdekken hoe 
en waar we werken! 

Pionier zijn in groene energie.
En een pionier blijven, uiteraard! We 
werken enkel met goeie materialen 
en blijven opleidingen volgen.

Wat wij belangrijk vinden in 
een duurzaam werkklimaat

Hoge Mauw 1010 - 2370 Arendonk
www.energieconcepten.be
info@energieconcepten.be
of via 014/88.35.00. 

Een job waarin je afwisseling combineert met uitdagingen.
Een vast contract, onbepaalde duur. Wij werken 40h per week.
Uiteraard krijg je een goed loon volgens ervaring – en we werken ook met 
extralegale voordelen.
Je komt terecht in een groene omgeving. Dan hebben we het niet alleen over 
onze cultuur, maar ook over onze ligging en onze kantoren!
Inspraak in de onderneming. Goeie ideeën zijn altijd welkom. Hoe meer, hoe 
liever! En er hangt ook steeds een papier met teambuilding ideetjes dat je 
mag aanvullen. (Er heeft pas iemand fierljeppen opgeschreven – kan jij dat?)
Een team van energiebommetjes! We motiveren elkaar, we helpen elkaar 
waar nodig en zorgen samen voor succes.
Een job waarin je vaak positieve feedback krijgt. Geen ellenlange projecten, 
maar particuliere klanten die blij zijn met hun wooncomfort.

�

�

�

�

�

�

�

Elkaar stimuleren.
Dat begint in een moderne en groene 
omgeving – waar er uiteraard ook plaats 
is voor een darts en een vrijdagse borrel!

Instant tevreden klanten.
We werken veel voor lokale 
particulieren. Je hebt dus een direct 
resultaat en positieve feedback.

Persoonlijk.
We gaan niet alleen voor het ultieme 
wooncomfort, ook ons werkklimaat 
houdt rekening met jou als persoon.

WARMTEPOMPEN   •  ZONNEPANELEN   •  ZONNEBOILERS
PELLETVERWARMING • VENTILATIE  • TOTAALCONCEPTEN

Word onze volgende 
#energiecollega!  



Puntstraat 2  I  2440 Geel
Bredabaan 737  I  2930 Brasschaat
Brugstraat 34  I  2820  Bonheiden 
abitare.be  

Achter  Abitare staat een team van interieurachitecten die u begeleiden doorheen de keuzes van 
uw volledige inrichting. Samen de woning van uw dromen realiseren, dat is Abitare Mooi Wonen.
uw volledige inrichting. Samen de woning van uw dromen realiseren, dat is Abitare Mooi Wonen.

Abitare, uw totaalconcept


