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Si nds de  i nt rede  va n de  e lek t r ische 
f iets en vooral de speedpedelec kreeg 
het dagel ijkse f ietsverkeer een ander 

karakter. Het werd zakelijker, gestroomlijnder, 
koeler.  De  gewone  f ie t ser,  op  z ijn  wat 
krakende tweewieler zonder aandrijving, is 
ingehaald door de tijd. Wroetend en stampend 
overgeleverd aan de elementen, l ijkt hij nu 
a l een anachronisme. Van zijn mechanisch 
voortgedreven soortgenoot moet hij niet veel 
steun of empathie verwachten. Die kruist 
hem met een stra k ke bl ik vanachter zijn 
windscherm of f l itst hem ongenadig hard 
voorbij. Niet meer dan een zucht ervaart hij 
van zijn haastige medeweggebruikers. En van 
de getrainde wielertoeristen in hun strakke 
pakjes moet hij ook al geen menselijk contact 
verwachten, buiten wat door de wind gedragen 

neusslijm dat op zijn mouw belandt.

HULDE AAN DE 
‘STOEMPER’

Bart Lamers (1967): Als auteur, redacteur en copywriter 
vergast deze Herentalsenaar ons in elke Bello op een 
intimistische column, met een eigen kijk op de wereld 
en een fijne neus voor couleur locale die hij op 

empathische manier beschrijft…  

Daarom deze hulde aan de klassieke ‘stoemper’, 
die zich op eigen kracht staande houdt tussen 
het steeds driester wordende f ietsverkeer. 
Hij of zij  is mensel ijker, expressiever dan 
de  over  z ijn  s t uu r  gebogen e lek t r i sche 
f ietser in zijn sportieve Gore-Tex jasje. Zij 
t rapt met opgeheven hoofd, montere bl ik 
en opbollende jurk haar bakfiets parmantig 
voor t .  Op het  stuur wapper t  een bloem. 
Hij duwt met wat gepijnigde blik, de haren 
warrig in de wind, op de trappers van zijn 
Norta. Van onder de f ladderende broekspijpen 
priemen de witte sokken.De echte overlevers 
dragen nog f ietsklemmen en hebben aan het 
kromme stuur een netzak bungelen. Hopelijk 
worden zij niet helemaal van het f ietspad, 
de f ietsostrade of het jaagpad verdrongen 
door het verkeer waarvoor elke seconde telt, 
zij het om op t ijd op het werk te zijn of te 
pronken met een persoonlijk record op Strava. 
Waarbij we de snelle f ietsers zeker hun plaats 
op de f ietswegen niet  w i l len ontzeggen. 
Wieler toer i sme i s ,  i nd ien  vera nt woord 
beleefd, gezond voor l ijf  en leden. En het 
woon-werkverkeer op twee wielen houdt veel 
auto’s van de baan. Waarvoor grote dank! 
Maar laten we de f ietswegen met respect voor 
elkaar delen. De ouderwetse f ietser is geen 
obstakel dat vlug vlug uit de weg moet. Scheur 
hem niet voorbij of duw hem niet aan de kant, 

maar heb eerbied, desnoods mededogen, voor 
zijn gezapige gangetje.
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URBANUS KOMT MET NIEUWE PLAAT 
EN WERK T HIERVOOR SAMEN MET 
BELPOP-ICONEN
Komiek Urbanus staat dit jaar 50 jaar op de 
planken en dat is lang geen reden om het 
rustig aan te doen, integendeel. Vorig jaar nog 
kwam er een autobiografie, in april startte 
zijn nieuwe theatertournee “Bis Bis Bis” en dit 
najaar komt er dus een nieuw volwaardig stu-
dioalbum uit: “In roer en rep”. Daarnaast komt 
er ook een nieuwe zaalshow aan. Urbanus 
neemt zelfs enkele speeldata over van die an-
dere oerkomiek, Jacques Vermeire (70). Door 
een gebroken schouder kan Vermeire voorlo-
pig niet op de planken staan met zijn nieuwe 
show. En zo heeft Urbanus toch speelplekken 
en data te pakken gekregen, in de overvolle 
theateragenda’s. Nochtans had Vermeire 
grootse plannen, want hij zou dit voorjaar met 
zijn nieuwe zaalshow “70+” op tournee gaan, 
samen met zijn kinderen Julie en Maxime, en 
hun partners. Nu neemt Urbanus met een 
gezellige humor enkele speeldata over met 
zijn nieuwe show. Wie een ticket had voor de 
show van Jacques Vermeire, zal dat kaartje op 
verschillende plekken kunnen omruilen voor 
een plaats voor de show van Urbanus of krijgt 
zijn geld terug. Eeuwige rebel Urbanus (72) 
schreef ook een ultiem boek over zijn leven en 
blijft tegen heilige huisjes schoppen. Maar hij 
wilde zo snel mogelijk terug op een podium 
staan. Daarom werkte hij tegelijk ook aan nieu-
we voorstelling. “Urbanus: BIS BIS BIS!” wordt 
volgens de komiek een vintage Urbanusshow, 
vol absurditeit en muziek. Urbanus heeft zes 
nieuwe nummers geschreven, maar belooft 
ook zijn klassiekers te zingen. En hij trekt een 
gloednieuw kostuum aan. Zijn nieuwe plaat 
“In Roer & Rep” komt begin december uit en 
telt 9 nummers: 7 nieuwe liedjes en 2 her-
werkte liedjes uit zijn beginjaren. Ook de hoes 
is opnieuw vintage Urbanus, vol met eigen 
tekeningen die verwijzen naar de nummers 
op de plaat. Naast de standaard zwarte LP is er 
ook een gekleurde, roze vinylplaat die handge-
nummerd is en gelimiteerd wordt op 500 stuks. 
Misschien wel het ideale kerstcadeau voor de 

echte Urbanusfan dus! Voor een liveversie van 
het merendeel van de nummers kan je terecht 
in z’n zaalshow ‘BIS BIS BIS’. In z’n nieuwste show 
brengt hij namelijk een vijftal liedjes in akoesti-
sche vorm, maar pakt hij ook uit met z’n elektri-
sche ‘Urbanusbroekgitaar’ en het gelijknamige 
liedje, verwijzend naar de gitaar die Urbanus 
cadeau kreeg van een fan. Dit samen met 6 
van zijn meest bekende nummers en tal van 
kenmerkende Urbanusverhaaltjes en hersen-
kronkels. Een show die je als Urbanusfan moet 
gezien hebben! Voor deze langspeler rekende 
Urbanus op verschillende topmuzikanten om 
zich muzikaal te laten begeleiden, maar ook 
op z’n familie. Zo werkten onder andere Dirk 
Jans (De Mens) op drum en Jan Van Eyken 
(De Kreuners) op gitaar mee aan het album. 
Urbanus’ dochters Liesa en Marieke stonden 
in voor de backingvocals. Manu Huylebroeck 
was producer samen met Jan Van Eyken. 
“Fillemon en Fillomeen” en “De wereld is om 
zeep” werden in een nieuw jasje gestoken. Dat 
laatste nummer kreeg zelf een Engelse verta-
ling met zich mee: “The world is after soap”. 
“Urbanusbroekgitaar” is de afsluiter van het 
album. 

PHILIPPE GEUBELS GAAT IN BAD IN 
HASSELT EN ANTWERPEN
Na enkele jaren televisiewerk (Geub, Taboe 2) 
en een paar ijskoude corona-douches is het 
eindelijk zover, de droogste komiek van de 
lage landen gaat in bad. En u kan er gezellig 
mee in kruipen, want naast de badkuip wil 
Philippe Geubels ook de theaterzalen weer 
laten vollopen. Philippe Geubels heeft dus 
zijn vierde zaalshow klaar. Met ‘Geubels gaat 
in bad’ komt hij in het voorjaar van 2023 naar 
Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent 
en Trixxo Theater Hasselt. Na een theaterstilte 
van zo’n vier jaar keert de droogste komiek van 
de lage landen terug naar de Vlaamse theaters. 
In deze show zal Geubels doen wat we van 
hem gewoon zijn: situaties uit het dagelijkse 
leven uitvergroten en verkleinen, maar er voor-
al de spot mee drijven. Onooglijke feitjes opdis-
sen en erbij stil staan. Hij laat zijn licht schijnen 
over te dure foodtrucks, kerstversiering bij 
begrafenisondernemers, en de ontstaansge-
schiedenis van de kroket. In ‘Geubels gaat in 
bad’” zet de comedian de kraan van de onzin 
wagenwijd open. Maar vanuit zijn veilige bad 
durft hij ook te mijmeren over wreed verlies en 

Urbanus, Philippe Geubels, Kamiel 
Spiessens, Alex Agnew, Erik Van 
Looy, Lieven Scheire en nog enkele 
anderen trekken de komende weken 
en maanden rond in alle hoeken van 
Vlaanderen. Wie de juiste data en uren 
wil bekijken surft best naar www.co-
medyshows.be

EEN DRUKKE AGENDA VOOR DE 
COMEDYSHOWS IN VLAANDEREN

Beeld: Urbanus.be
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over uw verdriet durven vastpakken, om daar-
na de kraan van de onzin nog eens wagenwijd 
open te zetten. Sinds 2009 werkt Geubels aan 
eigen televisieprogramma’s en maakt hij talloze 
gastverschijningen in uiteenlopende televisie-
formats. Naast televisiewerk zijn er ook al drie 
zaalshows waarvan de eerste, ‘Droog’, dateert 
van 2009. Enkele jaren later krijgt zijn tweede 
show de titel ‘Hoe moet het nu verder’ mee. 
Stilaan gaat ook Nederland voor de bijl. Hij 
tourt er met zijn voorstelling ‘Made in Belgium’. 
In 2016 vult Geubels, samen met Nederlandse 
collega comedians Jandino, Roué Verveer en 
Guido Weijers de Ziggodome. Zijn laatste the-
atershow in Vlaanderen gaf hij in 2018. Maar dus 
niet getreurd, want Philippe Geubels is terug!
  
HE’S BACK: ALEX AGNEW BREEKT OOK 
OPNIEUW UIT
Alex Agnew (49) heeft een nieuwe zaalshow 
in de mouw. Alex Agnew wordt bekend bij 
het grote publiek wanneer hij in februari 2003 
als eerste Belg in de geschiedenis zowel de 
jury- als publieksprijs van het Leids Cabaret 
Festival  wint. In 2007 start Agnew zijn nieu-
we Theatershow Morimos Solamente . Harder 
en explicieter dan voorheen draaft hij als een 
jonge stier over het podium. Humor met de 
kracht van een ‘woordhakselaar’! In zijn twee-
de soloprogramma komt hij nóg harder, nóg 
scherper en nóg pikanter uit de hoek.  In 2011 
staat Alex Agnew al 10 jaar op de planken. Om 
dat te vieren stond hij vijf keer met the best 
of show in het Antwerpse Sportpaleis. Vijf jaar 
later vroeg men zich af wanneer Alex zou te-
rugkeren naar het comedypodium. Just when 
he thought he was out, comedy pulled him 
back in. Er gebeurde teveel in de wereld waar-
over Alex Agnew z’n mening moest ventileren. 
Alex Agnew trekt weer voluit de kaart van z’n 
comedycarrière. De coronapandemie loopt 
na 2 jaar ten einde en Alex Agnew gaat dus 
weer volop try-outen voor een nieuwe show. 

Dit is wat je krijgt als je een komiek twee jaar 
opsluit in zijn eigen hoofd: ‘Alex Agnew – Wake 
Me Up When It’s Over’. De show gaat in pre-
mière in de Antwerpse Stadsschouwburg en 
gaat op tour door VL en NL. Door uitverkochte 
zalen en blijvende vraag naar tickets zal een 
2e seizoen (sept 23 – juni 24) met een 80-tal 

extra voorstellingen worden toegevoegd voor 
zowel VL als NL. Alex Agnew krijgt zalen terecht 
gevuld met Wake Me Up When It’s Over. Zijn 
jongste show is even fors en expliciet als voor-
heen, maar de nodige zelfrelativering vermijdt 
een verzuurde man die staat te schreeuwen 
aan de zijlijn van de geschiedenis. Alex Agnew 
blaft minder, maar bijt meer. Dat belooft voor 
de toekomst. Tussen al het stand-ups en 
podcasten door, vindt Alex Agnew nog de 
tijd om als zanger aan de slag te blijven. Wat 
begon als een eenmalig optreden waarin Alex 
Agnew samen met de begeleidingsband The 
Moonlovers een eerbetoon mocht brengen 
aan zijn eerste muzikale held Jim Morrison en 
diens band The Doors, werd al snel een con-
certervaring die te uniek was om nooit meer te 
herhalen. Om Jims’ 80ste verjaardag te vieren 
die in 2023 zou hebben plaatsgevonden, werd 
deze productie in een nieuw (theater en festi-
val) jasje gestoken. Dit is geen tributeband. Dit 
is geen avondje covers. In deze theater/festival-
voorstelling eert Alex Agnew zijn podiumheld 
in een nieuwe gedaante live on stage. Dus wie 
wil weten wat je krijgt als je een komiek twee 
jaar lang opsluit in zijn eigen hoofd, moet naar 
de nieuwe voorstelling van Alex Agnew: Wake 
me up when it’s over. 

Beeld: alexagnew.be
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We bezoeken Pat en Loredana bij hen thuis, 
waar we meteen hartelijk worden begroet. Twee 
kleppers van formaat en toch staan ze met bei-
de voetjes heel stevig op de grond. We voelen 
ons meteen thuis, een dikke smakkerd en een 
stevige knuffel van Pat en Loredana geven je al 
meteen een warm en vertrouwd gevoel. Na een 
korte rondleiding zetten we ons in de veranda, 
waar Loredana ons meteen - zoals de goede 
huisvrouw die ze is - drinken en eten voorzet. 

Tegenwoordig zijn Loredana en Pat 
Krimson niet meer van de beeldbuis 
weg te slaan, maar hun carrière heeft 
veel meer ervaring achter de kiezen. 
Meer dan 1000 shows samen onder 
2Fabiola gegeven, dikke hits gescoord 
zoals ‘She’s after my piano’, maande-
lijks optredens met Atmoz en DJ-Pat 
Krimson, samen te zien in Liefde voor 
muziek en Loredana als Ridder tweede 
geëindigd in The Masked Singer. Een 
bikkelhard duo, zowel professioneel 
als achter de schermen, je kan op zijn 
minst zeggen ‘ze staan er!’. Het sprook-
je is ook nog lang niet tot zijn einde 
gekomen. Ook volgend jaar staat de 
al dikke agenda van Pat en Loredana 
behoorlijk vol. Loredana werd immers 
geselecteerd om mee te doen aan 
de preselecties van Eurosong 2023. 
Stiekem geeft Loredana toe dat ze er 
wel eens van droomt om op dat grote 
podium te mogen staan. Een stem als 
een klok, charisma te over en Patje als 
manager-producer naast haar. ‘The 
limit is beyond the sky’. 

MEET & GREET :
PAT KRIMSON EN LOREDANA

‘Ik ben speciaal een limoentaartje gaan 
halen bij onze bakker’, lacht ze vriendelijk. 
De positieve sfeer voel je meteen. Pat 
begint te vertellen over de prachtige car-
rière waaraan zijn lieveke de laatste jaren 
serieus gebeiteld heeft. Hoewel het leven 
voor hen niet altijd over rozen is gegaan, 
hier en daar zaten er serieuze doornen 
tussen. In 2019 werd bij Loredana een tu-
mor in haar nek ontdekt en in 2020 ging 
ze daarvoor onder het mes. Sindsdien zijn 
ze samen sterker dan ooit en hebben ze 
zelfs toekomstige trouwplannen. “Onze 
trouwplannen van dit jaar hebben we naar 
een andere datum moeten verschuiven, 
want er staat voor dit en volgend jaar nog 
zoveel op de agenda dat we zelfs moeten 
puzzelen om elkaar te zien”, lacht Pat. 

Pat en Loredana’s relatie begon puur pro-
fessioneel in 2008. Pas sinds 2015 vormen 
ze een echt koppel. “Momenteel hebben 
we vier acts: Loredana, 2Fabiola, Atmoz 
en Dj Pat Krimson. Loredana solo is echt 
aan het opkomen. The Masked Singer en 
Liefde voor muziek heeft nog meer deu-
ren voor haar geopend”, zegt Pat Krimson. 
Loredana komt erbij zitten en knikt instem-
mend “Een zanger leert ook steeds bij, uit 
elke ervaring put ik nieuwe kennis. Mijn 
stemgevoel is veel beter dan tien jaar ge-
leden. Ik weet ook waarop ik moet letten 
om mijn stem te sparen, de juiste voeding 
doet daar veel aan.” 

“Ook in 2023 komen er leuke dingen op 
ons af. Dit jaar heeft vooral voor Loredana 
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veel deuren geopend. The Masked Singer, Liefde 
voor Muziek een aantal presentaties en soloshows. 
Ze heeft zelfs kleine voetstapjes in de acteerwereld 
gezet”, zegt Pat trots. “Samen met Pat speel ik een 
rol in de film Rewind die momenteel in de cinema te 
zien is. Ook in de kerstfilm van de Buurtpolitie mag ik 
een rol spelen. Het zijn misschien geen grote rollen, 
maar ik vond het o-zo-fijn om dit te mogen doen”, 
lacht Loredana. In november is bekend gemaakt 
dat Loredana geselecteerd is voor de preselecties 
van Eurosong 2023. “Het is al jaren geleden dat ze 
in België nog een show hebben gemaakt rond het 
Eurosong-gebeuren. Het is voor mij een hele eer om 
te mogen meedoen aan deze show. Natuurlijk is win-
nen belangrijk, want het is ook stiekem mijn droom 
om op het podium van het Eurosongfestival ons 
land te mogen vertegenwoordigen voor miljoenen 
kijkers, maar ik ga niet te veel druk op mijn schou-
ders leggen. We gaan vooral veel plezier maken en 
genieten van de unieke momenten. Ik ben blij voor 
deze ervaring, elke ervaring is mooi meegenomen, 
hé”, zegt Loredana. 

Vanaf begin november tot januari zullen Loredana 
en Patje elke dinsdag te horen zijn in de JOE FM och-
tendshow bij Sven en Anke met een eigen prachtig 
herwerkte cover van een nummer uit de Joe FM 
Top 2000. Voor de eerste cover namen ze ‘Faded’ 
van Alan Walker onder handen en dat resulteerde in 
een prachtige versie van deze tophit. Begin volgend 
jaar zal ook Loredana’s nieuwe single uitkomen, maar 
daarover houden zowel Patje als Loredana de lippen 
nog stevig op elkaar. “Laten we zeggen dat het zal 
knallen”, glimlacht Pat. 

“Wij zijn twee bezige bijtjes, stilzitten is echt niets 
voor ons. We zijn met vanalles bezig en daarbij verge-
ten we nooit onze trouwe fans. Wees gerust, wij zijn 
nog lang niet uitgezongen”, aldus Pat en Loredana. 

WEET JE DAT… 
• je nog tot januari elke dinsdag in de ochtendshow 

op JOE FM kunt luisteren naar een cover van een 
nummer uit de Top 2000 gebracht door Loredana en 
Pat Krimson? 

• je in de kerstvakantie Loredana als actrice kunt 
bewonderen in de kerstfilm van De Buurtpolitie ‘De 
Perfecte Overval’? 

• in januari de nieuwe single van Loredana uitkomt? 

• je Pat en Loredana kunt zien en vooral horen in de 
nieuwe film Rewind, die momenteel in de bioscoop 
draait? 

• op 14 januari, tijdens de grote finale van de prese-
lecties voor Eurosong 2023, de uiteindelijke winnaar 
wordt gekozen uit 7 artiesten, waaronder Loredana? 

• in 2023 de nieuwe single van Pat Krimson 
uitkomt: ‘Remember Ibiza’?
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WELKOM OP DE WORLD EXPLORER
Rivages Du Monde vaart, in tegenstelling tot 
heel wat andere maatschappijen, met kleine-
re schepen, waardoor ze unieke vaarroutes 
kunnen aanbieden, zowel langs zeeën als 
rivieren die door de grotere cruiseschepen 
niet kunnen worden aangedaan. Dankzij de 
beperkte capaciteit van 180 passagiers is 
het mogelijk om toegang te krijgen tot zelfs 
de meest afgelegen havens in de wereld. 
Daarom kan Rivages du Monde samen met 
World Explorer uitzonderlijke routes naar 
de meest ongewone landen aanbieden. De 
zeeroutes worden bevaren met het nieuwe 
cruiseschip ‘World Explorer’. Dit schip biedt 
al het nodige comfort en luxe aan en is bo-
vendien ook nog milieuvriendelijk.

Al eeuwenlang bevaart de mens rivie-
ren, zeeën en oceanen over heel de 
wereld. Reizen per schip is ook een 
fantastische manier om onze aardbol 
te ontdekken. Gelijkgestemde zielen 
die samen op één schip op zoektocht 
zijn naar het ontdekken, ervaren en 
beleven. Elke dag nieuwe horizonten 
ontdekken en nieuwe culturen op-
snuiven. Ik herinner me zo ook mijn 
eerste cruise die echt wel een grote 
indruk op mij naliet. De eerste keer 
dat ik heb mogen ervaren wat reizen 
per schip eigenlijk is. Sindsdien hou ik 
echt van reizen met vooral kleinscha-
ligere schepen die ook de kleinere ha-
vens mogen ontdekken. Na een paar 

dagen ben je echt een gemeenschap, 
je zegt tegen iedereen vriendelijk 
goedendag en je kajuit wordt echt 
je thuis voor enkele dagen, weken 
of maanden. De kriebels zijn er elke 
keer en ik kan ook telkens opnieuw 
een vinkje plaatsen op mijn bucketlist 
met ‘te ontdekken bestemmingen’. 
Vandaag neem ik jullie mee op cruise 
met Rivages Du Monde. Deze Franse 
luxecruisemaatschappij bestaat al 
20 jaar en ze bieden ook reizen met 
Nederlandstalige begeleiding aan. 
We stappen aan boord van de ‘World 
Explorer’ en trekken van Madeira via 
de archipel van de Azoren naar Porto. 
Stap in en deel mijn ervaringen. 

OP ONTDEKKING MET RIVAGES DU MONDE…

MADEIRA EN DE 
ARCHIPEL VAN DE 
AZOREN
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Rivages Du Monde denkt stevig mee aan 
het milieu en ‘groene energie’, wat niet meer 
weg te denken is uit onze maatschappij. De 
World Explorer is uitgerust met hybride 
motoren, waardoor hij al zijn manoeuvres 
in havens kan uitvoeren en tegelijkertijd de 
uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk 
kan beperken. De Rolls-Royce motoren zijn 
geoptimaliseerd voor minimaal verbruik. Aan 
boord wordt er hard gewerkt om de ecologi-
sche voetafdruk te verminderen. Verspilling 
bestrijdt men door goed te recycleren, in-
formatie wordt digitaal verspreid onder de 
passagiers, plastic en wegwerp is beperkt tot 
het minimum en afval of afvalwater lozen in 
de rivieren of zeeën is een no-go. Dit alles 
toont verantwoord engagement, wat één 
van de fundamentele waarden van Rivages 
du Monde is.  Goed nieuws voor milieube-
wuste mensen die hier met een gerust hart 
kunnen meevaren. 

Aan boord van de World Explorer wordt 
moderniteit gecombineerd met elegantie 
en comfort. Het interieur is aangenaam 
ingekleed met een warm kleurenpalet. 
Ontspanning staat hier centraal. De gasten 
kunnen genieten van een verfrissende plons 
in het zwembad of even luilekkeren op de 
ligstoelen en de nodige dosis vitamine d 
opnemen. Vanuit de Observation Lounge 
geniet je van een uitzonderlijk 180° pano-
ramisch uitzicht of lees je rustig een boek 
bij een aromatische kop koffie. Ben je eerder 
een sportief type? Na al dat lekker eten is 
het ook wel eens gezond om een beetje te 
bewegen. Ofwel kun je een loopje wagen 
op de buitenloopbaan van wel 135 meter 
lang, ofwel kun je je spieren opspannen in 
de goed uitgeruste fitnessruimte. Neem 
een kijkje in de taxfreeshop of luister naar 
boeiende verhalen van de gastsprekers in 
het auditorium. ’s Morgens, ’s middags en ’s 

avonds kun je lekker culinair genieten in het 
restaurant of de snackbar. Later op de avond 
zal een gezellige band voor de nodige am-
biance zorgen, waar zijn de dansliefhebbers 
onder jullie? 

We vertrekken vanuit Brussel Zaventem 
naar de luchthaven van Funchal op Madeira. 
Samen met Rivages Du Monde ontdekken 
we een bijzondere en originele reisroute tus-
sen Afrika, Europa en Amerika die twee wei-
nig bekende parels combineert: de Azoren 
en Madeira. De Azoren bestaan uit negen 
bewoonde en acht onbewoonde eilanden. 
Zowel de Madeira-archipel als de Azoren zijn 
een autonome regio in Portugal. 

HET PARADIJSELIJK MADEIRA 
Dankzij zijn ligging is Madeira gezegend met 
een subtropisch klimaat, waardoor het eiland 
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een mekka is voor liefhebbers van fauna en 
flora. Het is een paradijselijk smaragdgroen 
eiland met steile kliffen omgeven door een 
azuurblauwe zee. Geen wonder dat Madeira 
al sinds jaar en dag een populaire bestem-
ming is. Keizerin Sisi van Oostenrijk wist dit 
ook en was er vaak te gast. Een aantal excur-
sies worden hier aangeboden door de crew 
van Rivages du Monde. Vooral de kabel-
baan van Funchal en de botanische tuinen 
spreken me aan. Het is immers de perfecte 
combo tussen panoramische uitzichten en 
de alom gekende natuur. 

DE AZOREN, HET HAWAÏ VAN EUROPA
Na een bezoek aan dit prachtige eiland 
vertrekken we op ontdekkingstocht naar de 
Azoren. Deze eilandengroep heeft al heel 
wat bijnamen in de literatuur gekregen. De 
parels van de Atlantische oceaan, Europa’s 
verborgen paradijs en zelfs de verzonken 
stad van Atlantis. Eén ding is zeker, Moeder 
Natuur heeft hier echt haar best gedaan. 
De Azoren kennen geen massatoerisme en 
zijn vooral geliefd bij natuurliefhebbers en 
actievelingen. Voor sommigen zijn ze echt 
‘the place to be’ als het om walvisspotten 
gaat. Hou je ogen dus goed open, want zo-
wel dolfijnen als walvissen zwemmen hier 
heel graag rond. 

Onze eerste stopplaats van de Azoren is de 
hoofdstad, Ponta Delgada. Vroeger was dit 

© Henner Damke (dreamstime)

San Miguel © Iryna Shpulak (dreamstime)
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een eenvoudig vissersdorp, maar door-
heen de jaren is het dorp uitgegroeid tot 
belangrijkste haven en hoofdstad van 
het eiland Sao Miguel. Deze dynamische 
stad verleidt haar bezoekers met een rijke 
geschiedenis en interessante architectuur. 
Ook hier is er voor ieder wat wils. Een dag-
je zwemmen met dolfijnen, een bezoek 
aan de botanische tuinen of rijden in een 
4x4 door de krater van Sete Cidades. 

Na Ponta Delgada varen we in de richting 
van het eiland Graciosa, dat ook wel het 
witte eiland wordt genoemd door de vele 
witte huisjes en windmolens. Graciosa 
is het op één na kleinste eiland van de 
Azoren. Met slechts een goede 4000 in-
woners komen bezoekers hier vooral de 
rust en natuur opzoeken. Soms lijkt het 
wel of de tijd hier heeft stilgestaan. 

Op dag zes varen we naar de stad Horta 
op het eiland Faial. Het eiland heeft zijn 
bijnaam ‘het Blauwe eiland’ te danken aan 
de vele hortensia’s die hier bloeien. Wie 
deze prachtige blauwe bloem op haar 
hoogtepunt wil zien, zakt het best in juli 
naar dit eiland af. Geniet van de wandelin-
gen en geef je ogen de kost. De havenstad 
Horta die we bezoeken is the place to be 
om zeezeilers te ontmoeten, pleintjes vol 
mozaïeken te fotograferen en Portugese 
kerken te bezoeken. In de namiddag hou-
den we halt in Lajes de Pico. In dit dorpje 
op het eiland Pico draaide vroeger alles 
om de walvisvangst. Vandaag heeft het 
toerisme die rol overgenomen. Pico is 
het jongste eiland van de Azoren en is 
ontstaan door een vulkaanuitbarsting. 
De uitgestrekte lavavelden domineren 
hier het zicht. Vandaag kun je door deze 
lavavelden wandelen om de 2.351 meter 
hoge vulkaan te beklimmen. Zoals in 
andere lavarijke gronden wordt ook hier 
aan wijnteelt gedaan. De wijngaarden 
staan zelfs op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Locals zijn trots op deze benoe-
ming en nodigen je graag uit voor een 
rondleiding en proeverij. Ook hier wor-
den leuke excursies aangeboden, zoals 
een bezoek aan de vulkaan Caldera, een 
kustwandeling, wijnproeverij of een wal-
vis-en dolfijnsafari. 

Next stop: Vila Do Porto op het eiland 
Santa Maria. Eén legende van de Azoren 
die geïnspireerd is door de Griekse fi-
losoof Plato, vertelt ons dat de Azoren 
Archipel eigenlijk het befaamde Atlantis 
is dat door de golven werd verzwolgen. 
Na het horen van deze legende besloot 
de Portugese prins Hendrik de Zeevaarder 
in 1427 om een monnik naar de Azoren te 
sturen om deze te ontdekken. De monnik 
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vestigde zich op een eiland dat hij de 
naam Santa Maria gaf. Dit oudste eiland 
van de Azoren wordt ook wel het ‘eiland 
van de zon’ genoemd. Het enige witte 
zandstrand van de Azoren ligt op dit 
eiland. Praia Formosa is daarom ook dé 
perfecte plaats voor een paar uurtjes 
zon, zee en strand. De intens groene vel-
den, de traditionele landbouw, typische 
schoorstenen van de witgekalkte huizen 
en de okerkleurige aarde onderscheiden 
Santa Maria van de andere eilanden in 
de archipel. Wij bezoeken Vila de Porto, 
de belangrijkste plaats van het eiland. De 
verschillende huizen in Manuelstijl ver-
wijzen nog naar de periode van de eerste 
bewoners in de 15de eeuw. 

PORTO ALS AFSLUITER
Na dit bezoek verlaten we deze prach-
tige plaats en trekken we met de World 
Explorer opnieuw richting vasteland naar 
Porto om dan terug naar huis te vliegen. 
De twee laatste dagen op zee geniet ik 
volop van alles wat dit prachtige schip te 
bieden heeft en dagdroom ik nog na van 
al dat moois dat de laatste dagen op mijn 
netvlies werd gebrand. In deze zeemzoe-
te walm van heimwee en genot baad ik 
mezelf nog de laatste dagen van deze 
cruise. Helaas komt aan alles ooit wel een 
einde, zo ook aan deze cruise die ik voor 
altijd in mijn hart zal blijven koesteren.
Meer info: www.rivagesdumonde.be 
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De heilzaamheid van de Framastyl Relax en de 
Jaflex-lattenmatras zijn bekend bij mensen met 
een gevoelige rug in heel het land. “‘Gedaan 
met rug-, nek- en spierpijnen’ is al onze leuze 
sinds onze start in 1995”, vertellen Johan en 
Andy. “En te meten aan ons bijzonder trouw 
klantenbestand, zijn het geen holle woorden. 
Onze zetel is misschien niet de mooiste, maar 

wel de meest comfortabele, helemaal in harmo-
nie met je lichaam. Onze matras met twee inge-
werkte lattenbodems, extra veerkrachtig, zorgt 
voor een optimaal slaapcomfort. Elk product 
dat we verkopen is uniek, want gaat door onze 
handen.” 

“We runnen deze zaak, die we overnamen van va-
der, met z’n tweeën. We hebben dus een directe 
band met onze klanten. Hebben ze een probleem, 
dan lossen we dat binnen de week op, vaak op 
dezelfde dag zelfs. Onze klanten zijn geen num-
mers. Na tien jaar weten we meestal nog waar 
ze wonen en wat ze bij ons gekocht hebben. 
Als je een product van ons koopt, neem je ons 
erbij”, lachen Andy en Johan. Met hun bekende 
bestelwagen met de fauteuil op het dak rijden ze 
het hele land door om hun producten ter plaatse 
te laten uittesten, te leveren en te herstellen. “De 
meeste van onze zetels verkopen we ter plaatse”, 
verzekeren ze.

Niettemin beschikt J&A, trotse bezitter van het 
Handmade in Belgium-label van Unizo, in Sint-
Katelijne-Waver (Dreefvelden 12) nu over een 
mooie toonzaal, waar je de ambachtelijke ergono-
mische producten kunt bewonderen en uittesten. 
Het loont extra de moeite om de nieuwe winkel 
nu te bezoeken. Nog tot eind januari geven Andy 
en Johan een bon van 50 euro per aankoop van 
1.000 euro op vertoon van deze advertentie in 
Bello,  bovenop de 15 procent korting. 

In Sint-Katelijne-Waver neemt J&A een 
nieuwe start. De ambachtelijke traditie 
van bijna dertig jaar en een trouw klan-
tenbestand verhuisden mee van de 
oude boerderij aan de Mallekotstraat 
in Lier naar het moderne pand langs 
Dreefvelden. Ter gelegenheid van de 
verhuis bieden zaakvoerders Johan en 
Andy hun twee paradepaardjes, de re-
laxzetel en de lattenmatras, aan extra 
aantrekkelijke voorwaarden aan. 

TRADITIE IN RELAXZETELS EN 
LATTENMATRASSEN IN NIEUWE 
GEDAANTE
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Veldrijden blijft populair. Zeker als 
Wout, Tom en Mathieu hun intrede 
zullen doen. Maar het begin van het  
seizoen werd weer een Eli Iserbyt-
show. Vooral de wereldbeker, die aan 
het 30ste seizoen van het regelmatig-
heidscriterium in het veldrijden bezig 
is, heeft weer zijn aandacht getrokken. 
De wereldbeker kan gezien worden als 
het belangrijkste regelmatigheidscri-
terium in het veldrijden. Het is zeker 
het meest internationale. Dit jaar zijn 
er zelfs 14 wedstrijden wereldwijd met 
2 crossen in de Verenigde Staten en in 
7 verschillende Europese landen. Als je 
Bello leest, zijn we al halfweg het sei-
zoen en wordt de voorbereiding van 
de grote drie stilaan een feit. Volgens 
de meeste insiders zullen de grote 
drie ergens in december het veld weer 
instappen. 

VELDRIJDEN BLIJFT POPULAIR
EN JONGEREN ALS THIBAU NYS 

STAAN TE TRAPPELEN
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We weten dat Mathieu van der Poel 10 à 15 
crossen op zijn kalender heeft gezet, waaronder 
uiteraard het WK Veldrijden in zijn zogezegde ei-
gen land. Ondanks het feit dat de Schildenaar een 
doorgewinterde Belg is, blijft hij de Nederlandse 
nationaliteit behouden. Van Wout van Aert weten 
we dat hij deze winter ook meer veldritten zal 
afwerken en dat is niet eens onlogisch. De kop-
man van Jumbo-Visma reed dit jaar na de Tour 
‘slechts’ vijf wedstrijden, een pak minder dan de 
dertien van vorig jaar. Wout start zijn veldritsei-
zoen op 4 december in Antwerpen en rijdt dit 
jaar in totaal nog 7 crossen. Hij heeft twee dui-
delijk doelen voor ogen en dat is op 15 januari 
Belgisch kampioen te worden en op  5 februari 
in Hoogerheide zijn vierde wereldtitel binnen te 
halen. Daarna verschuift zijn focus terug naar het 
wegseizoen. Van Tom Pidcock is nog niet hele-
maal bekend wanneer hij begint met veldrijden, 
maar de verwachting is dat hij zeker in een aantal 
wedstrijden zijn opwachting zal maken. Het WK 
in Hoogerheide laat hij wel links liggen, dus de 
uittredende wereldkampioen zal zichzelf niet 
opvolgen. Anderzijds mogen we de talenten 
van Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Lars Van Der Haar, 
Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans, 
die wekelijks vooraan strijden, niet minimaliseren. 
Uiteindelijk zullen zij in de eerste vier maanden 
het seizoen bepaald hebben en mogelijk de klas-
sementen al verdeeld hebben. Zij zijn ook stuk 
voor stuk atleten op de fiets en verdienen alle res-
pect voor hun wekelijkse inspanningen, los van 
de wereldtoppers en publiekstrekkers. Zorgen zij 
misschien dit jaar ergens voor de verrassing?

In de schaduw van al deze grote namen zijn 
er ook heel wat beloftevolle renners die aan 
de spreekwoordelijke deur beginnen te klop-
pen. Neem maar Thibau Nys (zoon van), Jente 
Michiels, Emiel Verstrynge, Joran Wyseure en de 
Nederlander Pim Ronhaar. Allemaal opkomende 
talenten. De jonge Nys kende een opmerkelijk 
begin en trekt volgend jaar het shirt van Trek-
Segafredo aan en heeft mogelijk meer ambities 
op de weg dan zijn vader Sven. Toch staat hij deze 
winter in het veld met de ploeg van Baloise-Trek. 
Ondanks zijn beloftevolle leeftijd zal hij heel wat 
wedstrijden afwerken met de eliterenners. Hij 
heeft deze winter pakweg 20-25 crossen gepland. 
Vorig jaar heeft hij al heel wat flitsen laten zien en 
hij droomt ervan om dit seizoen een hele winter 
lang een constant niveau te halen. Het zal wellicht 
een van de laatste keren zijn dat hij zo vroeg aan 
het veldritseizoen kan beginnen.  Ondertussen is 
al gebleken in het begin van het seizoen dat top 
5-plaatsen in wereldbekerwedstrijden al tot zijn 
mogelijkheden behoren. Specifieke doelen heeft 
Thibau niet gesteld en hij zal meer voldoening 
hebben van bijvoorbeeld een volledig seizoen in 
de top tien bij de profs te eindigen, dan af en toe 
eens een zege bij de beloften te pakken.

Een vaste waarde worden, is dan beter omschre-
ven als doel.  Toch zal hij de wereldbeker en het 
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WK bij de beloften afwerken met één doel: 
de eerste zijn. In de wereldbekerwedstrijden 
waar geen aparte U23-cross is, de X2O Trofee, 
een deel van de Superprestige en enkele Exact 
Crossen start Thibau Nys natuurlijk bij de profs.

Bij de dames daarentegen is het weer uitkij-
ken naar prachtige strijd tussen met name de 
Nederlandse toppers. Marianne Vos, Lucinda 
Brand, Fem van Empel, Annemarie Worst, 
Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado... 
allemaal dames die kunnen winnen. We kijken 
daarom deze winter, die jaarlijks zijn hoogte-
punten kent in december en januari, uit naar 
een mooie strijd! Voor onze wielerliefhebbers 
geven we nog graag even de kalender mee 
van de belangrijkste crossen.

03/12/2022 – Boom (België) – Superprestige
04/12/2022 - Antwerpen (België) - Wereldbeker
11/12/2022 - Dublin (Ierland) - Wereldbeker
17/12/2022 - Val di Sole (Italië) - Wereldbeker
26/12/2022 - Gavere (België) - Wereldbeker
27-12-2022 - Heusden-Zolder (België) - Superprestige
28/12/2022 - Diegem (België) - Superprestige
30/12/2022 - Loenhout (België) - Azencross
01/01/2023 - GP Sven Nys Baal (België) - X20 Trofee
05/01/2023 - Koksijde (België) - X20 Trofee
08/01/2023 - Zonhoven (België) - Wereldbeker
15/01/2023 - Zaltbommel - Nederlands Kampioenschap
15/01/2023 - Lokeren - Belgisch Kampioenschap
22/01/2023 - Benidorm (Spanje) - Wereldbeker
28/01/2023 - Hamme (België) - X20 Trofee
29/01/2023 - Besançon (Frankrijk) - Wereldbeker
05/02/2023 - Hoogerheide (Nederland) - WK Veldrijden Te
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2020 UCI Cyclo-cross Wereldkampioenschap
Thibau Nys  © Andrés DPascuas
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ANGÈLE, NONANTE-CINQ TOUR BE-
ZOEKT OP ZATERDAG 10 DECEMBER HET 
SPORTPALEIS IN ANTWERPEN
Meer Angèle in thuisland België? Ah oui, tuur-
lijk wel! Angèle pakte uit met mooie plannen 
voor 2022. Op 16 mei stond ze nog in Vorst 
Nationaal. Nu gaat ze optreden waar alle 
grootsten der aarde dat ook doen. Voor het 
eerst staat ze in het Sportpaleis in Antwerpen. 
Angèle Van Laeken (Ukkel, 3 december 1995) 
is een Belgische singer-songwriter, muzikant, 
producer, actrice en model. Haar eerste single, 
Murphy’s Law12 werd uitgebracht eind 2017 
en kreeg miljoenen views op YouTube. In ja-
nuari 2018 bracht Angèle haar tweede single 
uit, getiteld ‘Je veux tes yeux’. Kort daarop (mei 
2018) gaf ze haar eerste concert in het Trianon 
in Parijs en nam ze deel aan grote zomerfes-
tivals in België, Frankrijk en Zwitserland, zoals 
Les Ardentes, Dour, Garorock, Rock Werchter 
en het Vieilles Charrues festival. Angèle ver-
grootte vervolgens haar populariteit door te 
verschijnen in Silence, een titel van Damso’s 
album Lithopédion dat in juni 2018 werd uitge-
bracht. Hierdoor kon ze een zekere bekendheid 
verwerven, vooral in de rapwereld. Het grote 
publiek begon interesse in haar te krijgen. 
Angèle gaat tegelijkertijd verder met La Thune, 
haar derde single. Haar debuutalbum, Brol, 
bracht ze uit in oktober 2018. Vorig jaar bracht 
ze haar nieuwe album Nonante-Cinq uit. Bij de 
release van de nieuwe single Bruxelles je t’aime 
kondigde ze een tour aan, genaamd Nonante-
Cinq Tour. Dit nieuwe album bevat verschillen-
de titels zoals ‘Taxi’, dat een breuk samenvat, 
‘Solo’, alleen woorden, slechte dromen, meer 
betekenis, evenals ‘Brussel I love you’ en 
‘Demons’. Tussen eind 2021 en begin 2022 was 
Angèle de meest uitgezonden artiest op de 
Belgische Franstalige radio, naast Stromae en 
Lost Frequencies. Angèle vat de tijdsgeest als 
geen ander. Ze bezingt wat haar bezighoudt 
en gaat voor haar belangrijke maatschappelijke 
thema’s niet uit de weg. Ze mengt pop, rap en 
elektro in haar muzikale blender. Debuut ‘Brol’ 
verpulverde alle records. De songs van Brol 
werden wereldwijd al meer dan 2 miljard keer 
gestreamd. Ze telt meer dan 3 miljoen volgers 
op Instagram, 1,1 miljoen op TikTok. Het is dan 
ook erg fijn vertoeven in de wereld van Angèle.

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VOOR DE 
LAATSTE KEER IN HET SPORTPALEIS 
In 2013 stonden dj-broers Dimitri Vegas & Like 
Mike voor het eerst samen op het podium van 
het Sportpaleis. Hun populariteit kende een ra-
zendsnelle opmars. Ze werkten samen met de 

Angèle, Foto © Manuel Obadia Wills

SPORTPALEIS BRENGT
WEER HEEL WAT SPEKTAKEL!!
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allergrootste artiesten der aarde, werden zelf 
de grootsten der aarde (Nr. 1 in de DJ Mag Top 
100), draaiden overal ter wereld op de meest 
legendarische feestjes en grootste festivals, 
scoorden ontelbare wereldhits en hostten in 
de zomer hun eigen residency party’s in Ibiza. 
Er was al die jaren één constante voor de we-
reldsterren uit Willebroek: het jaar afsluiten de-
den ze steeds groots met hun indrukwekkende 
shows in het Sportpaleis. Ook dit jaar brengen 
ze de madness naar het Sportpaleis, op vrijdag 
16 en zaterdag 17 december. De succesformule 
blijft dezelfde: pompende beats in een impo-
sante productie vol ongeziene special effecten, 
in samenwerking met Tomorrowland. Toch zal 
het deze keer anders zijn, want het worden de 
laatste shows van Dimitri Vegas & Like Mike 
in het Sportpaleis! De allerlaatste kans om 
de – intussen legendarische – madness zelf 
mee te maken in het Sportpaleis. En laat het 
duidelijk zijn: they will go out with a bang! Ze 
hebben er ongelooflijk veel goesting in om het 
jaar af te sluiten in België en ze gaan dat met 
een knal doen. Antwerpen zal daveren op zijn 
grondvesten.

ANDRÉ RIEU EERSTE GAST MET 
ZIJN NIEUWJAARSCONCERT 2023 IN 
ANTWERPEN
André Rieu keert op 8 januari 2023 terug naar 
het Antwerpse Sportpaleis. De ‘Koning van de 
Wals’ brengt er met zijn Johan Strauss-orkest 
een gloednieuw repertoire van de mooiste 
melodieën. In gedachten zien en horen we de 
vreugdesprongetjes van de duizenden André 
Rieu-fans nu de populaire dirigent en sterviolist 
met zijn Johan Strauss-orkest terugkeert naar 
het Antwerpse Sportpaleis. Rieu zet de tra-
ditie verder en pakt uit met een gloednieuw 
repertoire. 

 Het programma bestaat uit de mooiste me-
lodieën afkomstig uit bekende films, musicals 
en uit de wereld van opera en operette. De 
‘Koning van de Wals’ is een meester in het be-
spelen van zijn publiek. Zoals de traditie het 
wil, zorgt hij met zijn orkest, de gastartiesten 
en stersolisten, het koor, de ballroomdansers 
en tal van andere verrassingen opnieuw voor 
een onvergetelijke avond. Het nieuwjaars-
concert van André Rieu is dan ook uniek. Wat 
éénmalig begon, groeide uit tot een traditie. 
Zo vinden jaarlijks meer dan 11.000 mensen 
– want met zoveel waren ze begin januari – 
de weg naar het Antwerpse Sportpaleis voor 
het unieke nieuwjaarsconcert van André Rieu. 
Voor de bejubelde Maastrichtse muziek-
meester en levende legende begint aan een 

nieuwe wereldtournee, klinkt hij in Antwerpen 
op het nieuwe jaar.  Hij kan zich geen bete-
re manier voorstellen om het nieuwe jaar te 
beginnen dan samen met de fans uit België 
en de rest van de wereld. André hoop dat de 
vreugde die wij allemaal met elkaar delen, het 
hele jaar zal duren. Net als het nieuwjaars-
springen in Garmisch-Partenkirchen is het 
Sportpaleisconcert van André Rieu een tradi-
tie geworden. De charismatische André Rieu 
zorgt daarbij telkens voor een onvergetelijke 
avond met een prachtige aaneenschakeling 
van de mooiste walsen en passende melodie-
en. André Rieu is op zijn 70e niet alleen een 
begenadigd muzikant en dirigent. Hij is een 
op-en-top entertainer die met speelse humor, 
positiviteit en stralende energie steeds weer 

André Rieu © G.Lanting

© Livenation
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een diepe indruk nalaat. Gesteund door een 
fantastisch team en omringd door zijn vrouw 
Majorie - met wie hij al meer dan 40 jaar ge-
trouwd is - zijn 2 kinderen en 5 kleinkinderen, 
verkocht Rieu meer dan 40 miljoen (!) cd’s en 
dvd’s. Hij scoorde 30 nummer 1-hits en behaal-
de meer dan 500 platina onderscheidingen. 
Zijn YouTube-video’s zijn meer dan een biljoen 
keer bekeken en op Facebook wordt hij door 
meer dan 5 miljoen mensen gevolgd. Van een 
artiest gesproken.

ROBBIE WILLIAMS MET ZIJN XXV TOUR 
2023
25 jaar solocarrière. Dat moet gevierd worden! 
Ter ere van dat bijzondere jubileum bracht we-
reldster Robbie Williams eerder deze maand 
zijn nieuwe album ‘XXV’ uit. Het album steeg 
regelrecht naar de top in de UK charts en 
daarmee heeft Robbie zowaar een record ver-

broken. Hij is met 14 nummer 1-albums nu de 
soloartiest met de meeste nummer 1-albums 
in het Verenigd Koninkrijk ooit en neemt 
daarmee de troon over van Elvis Presley. Deze 
prestatie alleen al toont aan tot welk kaliber 
deze artiest behoort. Bovendien kent Robbie 
Williams als geen ander de juiste componenten 
van een uitstekend concert. Hij is een topenter-
tainer. Een sterk zanger gezegend met bakken 
uitstraling, een berg onsterfelijke hits, gevoel 
voor show en een gezonde dosis humor. Het 
levert keer op keer geweldige concerten op. 
Het is dan ook meer dan heuglijk nieuws dat 
de albumrelease nu gevolgd wordt door een 
Europees luik van de ‘XXV Tour’. De feestelijke 

tournee houdt op donderdag 26 januari halt 
in het Sportpaleis. Verwacht je aan een avond 
vol hits en favorieten uit een kwarteeuw 
solocarrière.

HOT WHEELS MONSTER TRUCKS LIVE 
GLOW PARTY
De gloednieuwe tournee “Hot Wheels Monster 
Trucks Live™ Glow Party” verlicht Antwerpen 
op 4 en 5 februari 2023! De Hot Wheels 
Monster Trucks wereldtournee komt naar het 
Sportpaleis met de ongelooflijke “Hot Wheels® 
Monster Trucks Glow Party”! Een belevenis 
voor het hele gezin! De Hot Wheels Monster 
Trucks Live Glow Party komt voor de allereerste 

keer naar Antwerpen! Fans van alle leeftijden 
zullen hun favoriete Hot Wheels Monstertrucks 
kunnen zien in het donker. Dit unieke spektakel 
zal te beleven zijn tijdens 3 epische voorstel-
lingen. Deze nieuwe show biedt de toeschou-
wers de kans om hun favoriete Monster Trucks 
Mega Wrex, Tiger Shark, Boneshaker, Bigfoot® 
en meer te zien oplichten in de arena tijdens 
spannende competities en battles. 
 
De volledig nieuwe Gunkster treedt boven-
dien voor het eerst in het voetlicht! Het eve-
nement omvat eveneens een duizelingwek-
kende danceparty, spectaculaire lasershows 
en Hot Wheels weggeefacties. En… er is een 

© 2022 Mattel
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speciale act van de auto-etende, vuurspuwen-
de transformerende robot MEGASAURUS en 
de superstunters van de Hot Wheels Monster 
Trucks Live, Freestyle Motocross maken het 
plaatje compleet! De spannende Crash Zone 
Pre-Show Party vindt plaats 2 en een half uur 
voor elke voorstelling. Deze unieke ervaring 
geeft fans toegang tot de wedstrijdvloer om 
de waanzinnige designs van de Hot Wheels 
Monster Trucks van dichtbij te zien! Elk ticket 
bevat een handtekeningkaart en een souvenir-
pas met lanyard, exclusief voor bezoekers van 
de Crash Zone! Er zijn pasjes te koop zolang de 
voorraad strekt.

CIRQUE DU SOLEIL MET EEN CRYSTAL 
IJSSHOW IN HET SPORTPALEIS
CRYSTAL voor het eerst op het ijs! CRYSTAL is 
niet zomaar een ijsshow, het is het allereerste 
ijsspektakel van Cirque du Soleil! Kom zeker 
vanaf 17 februari een compleet andere Cirque 
du Soleil-show ontdekken, die je stoutste 
verwachtingen zal overtreffen. Met CRYSTAL 
ontsnap je even aan de realiteit en ontdek je 
een wereld die op kleurrijke wijze tot leven 
komt met verbluffende visuele projecties en 
originele muziek, die popmuziek moeiteloos 
vermengt met het kenmerkende geluid van 
Cirque du Soleil.

Zie hoe schaatsers en acrobaten van wereld-
klasse hun nieuwe bevroren speeltuin snel 
en vloeiend betreden, terwijl ze de wetten 
van de zwaartekracht beproeven met nooit 
eerder vertoonde acrobatiek. Volg Crystal, het 
hoofdpersonage, in een spannend verhaal 
over zelfontdekking, terwijl ze in de wereld van 
haar eigen verbeelding duikt. CRYSTAL is de 
42e creatie van Cirque du Soleil en verkent voor 
het eerst de artistieke mogelijkheden op het 
ijs. Deze unieke productie verlegt de grenzen 
van optredens door middel van een combi-
natie van verbluffende schaats- en acrobati-
sche kunsten die tot de verbeelding spreken. 
CRYSTAL beschikt over een internationale cast 
bestaande uit kunst-, stunt- en freestyleschaat-
sers, acrobaten, muzikanten en een komisch 
personage. In de cast zijn elf verschillende 

nationaliteiten vertegenwoordigd. Crystal 
is een creatieve jonge vrouw die zich onbe-
grepen voelt en niet lekker in haar vel zit. Om 
aan haar realiteit te ontsnappen, waagt ze zich 
op een bevroren vijver. Ze zakt door het ijs en 
komt terecht in een omgekeerde wereld. In 
deze onderwaterwereld van haar verbeelding 
ziet ze een weerspiegeling van zichzelf. Deze 
reflectie leidt haar door deze nieuwe wereld 
en wakkert haar creativiteit aan. Terwijl Crystal 
haar reis voortzet, verandert ze haar eigenaar-
digheden in creativiteit met een pennenstreek. 
Dankzij deze hervonden kracht is ze in staat om 
haar ware zelf te vinden en terug te reizen naar 
de realiteit. Gymnasten en schaatsers voeren 
acrobatiek uit op het ijs en in de lucht, waarbij 
ze meerdere disciplines moeiteloos met elkaar 
combineren. Gesynchroniseerd schaatsen, 
freestylekunstschaatsen en stuntschaatsen 
komen aan bod naast circusdisciplines zoals 
de trapeze, aerial straps en hand-to-hand. 
CRYSTAL zal je in een wereld laten glijden. 

Laat je verrassen door de verbluffende visuele 
projecties en de soundtrack die populaire mu-
ziek naadloos vermengt met het kenmerkende 
geluid van Cirque du Soleil. Een voorstelling die 
geschikt is voor alle leeftijden. 

PANIC! AT THE DISCO, V IVA LAS 
VENGEANCE TOUR UK & EUROPE 2023 
MET FLETCHER
 ‘VIVA LAS VENGEANCE’. Zo heet het zevende 
album van Panic At The Disco, dat op 19 augus-
tus is verschenen. De gelijknamige uptempo 
eerste single luidt een nieuw tijdperk in voor 
Panic! At The Disco. Daar hoort uiteraard ook 
een nieuwe wereldtournee bij. THE VIVA LAS 
VENGEANCE TOUR brengt Brendon Urie en 
zijn band naar 40 concertarena’s in Amerika 
en Europa. Op dinsdag 28 februari staat een 
Belgische stop gepland in het Sportpaleis. De 
meervoudig bekroonde poprock-formatie uit 
Las Vegas is helemaal terug, vier jaar na de re-
lease van hun nummer 1-album ‘Pray For The 
Wicked’, het album dat onder meer de mon-
sterhit en ultieme meezinger “High Hopes” 
voorbracht. Met die plaat losten ze de toren-
hoge verwachtingen in na hun veelgeprezen 
vijfde langspeler ‘Death Of A Bachelor’ (2016), 
die een Grammy® nominatie in de wacht sleep-
te voor ‘Best Rock Album’. Het nummer “House 
of Memories” van DOAB was toen al een hit 
van formaat en beleeft momenteel een TikTok-
revival met meer dan 2,1 miljard views. Op de 
golven van rock en pop punk slaagt de band 
er al jaren in om een steeds breder publiek 
aan te spreken en de brug te maken tussen 
verschillende generaties en muziekstijlen, van 
emorock in hun beginjaren naar meeslepende 
popsongs vandaag de dag. Te
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Helmut, wat zou je doen, mocht je 1 dag 
onzichtbaar zijn?
Oh my god. Ik denk dat ik dan zou proberen om 
op dit moment bij iemand een pilletje in zijn 
drank te stoppen in het Kremlin, zodat hij een 
jaar of twee slaapt. (lacht)

Wie waren je jeugdidolen?
Elvis uiteraard, maar ik vond Richard Anthony, 
Perry Como en Dean Martin ook heel goed. En 
Lucien Van Impe, Eric Vanderaerden en Fons De 
Wolf. Dat waren wel idolen van mij. 

Heb je een fobie?
Ik heb altijd heel veel schrik gehad van honden. 
We hebben er nu zelf één en nu kan ik een hond 
een beetje lezen. Vroeger zou ik rond elke hond 
in een grote boog heen gegaan zijn. Nu zie ik vrij 
snel of het een lieve hond is of niet. Maar wat ik 
nu ga zeggen is heel raar. Ik kan eigenlijk geen 

dode beesten zien. Dus als ik een dode vogel 
zie, dan pak ik een schop om die op te rapen. 
Ik zal die immers nooit in mijn handen nemen. 
Ik heb de film “Pet Sematary” trouwens na een 
kwartier afgezet. “That’s my worst nightmare”. 
(lacht)

Wat trekt je aan in een vrouw?
Wat ik bij een vrouw heel tof vind: intelligen-
tie en relativeringsvermogen. Want heel veel 
vrouwen nemen vlug iets persoonlijk, vanaf 
het moment dat je iets zegt. Ook als het niet 
persoonlijk is. Humor vind ik ook belangrijk. Die 
van mij is echt “one of the guys”, dus dat is ple-
zant. En verder vind ik bij een vrouw belangrijk 
hoe ze beweegt. Ze moet niet de ideale maten 
hebben, maar wel een soort van gratie. Ik vind 
het bijvoorbeeld ook van belang dat een vrouw 
haar handen mooi kan bewegen. En als ik dan 
op fysieke kenmerken moet afgaan, vind ik na-
turel het mooist. Daarnaast vind ik een vrouw 
zonder kuiten, waarvan het been vanaf de knie 
recht naar beneden gaat, karakterloos. Dus geef 
mij maar iemand met mooie kuiten!

Wat is het slechtste cadeau dat je ooit hebt 
gekregen?
Geurkaarsen. Waarom mensen dat kopen voor 
iemand, begrijp ik niet. Ik heb ooit eens een grap 
gemaakt toen ik Zwitserse chocolade kreeg op 
het podium in Zürich. Dat was in de tijd dat 
Sabena failliet ging door Swissair, denk ik. “Jullie 
luchtvaartmaatschappijen vind ik even tof als 
jullie chocolade”, zei ik toen. (lacht)

Naar welke muziek ben je momenteel aan 
het luisteren?
Ik ben weer aan het luisteren naar mijn eigen 
muziek, omdat ik teksten aan het leren ben voor 
mijn concerten. Het is niet omdat ik dat graag 
hoor, maar ik wil gewoon goed voorbereid op 
het podium staan. Ik ben niet het type dat van 
een iPad of papiertjes staat af te lezen, maar wil 
alles van buiten kennen als ik op tournee vertrek. 
“The Italian Songbook” is nog altijd niet op tour 
kunnen vertrekken door die corona-ellende. We 
hebben nu een paar nieuwe opnames gemaakt 

die gaan komen op een nieuwe versie van de 
plaat. Dus ik moet die gaan aanleren.

Wat eet je totaal niet graag?
Weinig. Ik eet eigenlijk wel alles, maar ik ben niet 
zot van een koude schotel met te ver doorge-
kookte zalm. En een hard gekookt ei vind ik ook 
niet lekker, want dat blijft dan aan je gehemelte 
plakken. Geef mij maar een zacht gekookt. 

Wat is dan je favoriete gerecht?
Een zacht gekookt ei (lacht). Nee, serieus. 
Chicons au gratin eet ik heel graag. Ik kan dat 
ook redelijk goed klaarmaken. Verder ben ik zot 
van groenten, ik kan er bergen van eten.

Ben je graag de kok in huis?
Vroeger vond ik koken de vervelende weg naar 
eten. Ik vond dat hetzelfde als een paard moeten 
optuigen voordat je gaat paardrijden. Of je he-
lemaal moeten klaarmaken om te gaan fietsen. 
Maar in de coronaperiode heb ik daar echt leren 
van genieten. Omdat er heel wat momenten 
waren, waar ik echt niks te doen had. Een keer 
lekker koken kan immers heel ontspannend zijn. 
Toen heb ik ook van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om allerlei wildgerechten te maken. Bij 
ons in Barvaux ligt er in de wintermaanden altijd 
veel wild in de supermarkt. In die periode heb 
ik toch wel vanalles geprobeerd. Met wisselend 
succes, maar meestal was het wel goed.

Wat vind je van personen die je stomme en 
rare vragen stellen?
Dat vind ik een beetje een rare en idiote vraag. 
(lacht)

Loog je tijdens dit gesprek?
Nee.

Bedankt om hieraan deel te nemen, Helmut!
Graag gedaan.

Meer informatie over het nieuwe album “The 
Italian Songbook” (nu verkrijgbaar in Deluxe 
Edition) en de bijhorende tournee, kan je terug-
vinden op de website: www.helmutlotti.com.

Tijdens de Champions Cycle Tour te 
Geraardsbergen, georganiseerd door 
ex-wielrenner Rudy Pevenage, werd 
niemand minder dan onze Vlaamse 
klasbak Helmut Lotti aangeduid als pe-
ter van de organisatie. De zanger nam 
zelfs deel aan de rit, waar eveneens 
enkele ex-kampioenen aan de start 
verschenen (waaronder Dirk De Wolf, 
Richard Virenque en Fons De Wolf). 
Na afloop voerden we onze “What’s 
on your mind”-babbel met de sympa-
thieke Helmut.  
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WHAT’S ON YOUR MIND?

HELMUT LOTTI
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Een blikvanger in de stralende winkel in hartje 
Schilde is onder meer de Ligne Vendome-
collectie uit Parijs, in onze contreien zeldzaam 
aangeboden. Helemaal exclusief voor onze 
provincie is de collectie van Belgische uur-
werken van “Jules & Fils”. Kwaliteit en tijdloos 
design zijn hiervan dé kenmerken. De ele-
gante looks passen bij iedere kledingstijl en 
gelegenheid. De collectie is zowel toeganke-
lijk voor de jonge adolescent als de moderne 
grootvader. 

Liefhebbers van tijdloze klasse vinden bij 
Reyntjens ook de uurwerken van Certina, 
unieke creaties die meer dan 130 jaar horloge- 
expertise weerspiegelen. Of val je eerder voor 
Balmain met de typische arabesque motie-
ven in de wijzerplaat? De zussen Marie-Paule, 
gediplomeerd horlogemaker, en Christine, 
opticien-optometrist en juwelier-goudsmid, 
gidsen je graag en deskundig door het fon-
kelende aanbod om het beste te halen uit je 
specifieke budget.

Bij Reyntjens zijn brillen, uurwerken 
en juwelen al 52 jaar in zorgzame, 
familiale handen. Passend bij de per-
soonlijke, betrokken aanpak van het 
familiebedrijf, vind je er veel handwerk 
en gepersonaliseerde juwelen in 3D. 
Van klassieke verlovingsring tot tren-
dy oorbel: alle sieraden worden naad-
loos aangepast aan je stijl en je budget. 
Herstellingen worden bijna allemaal 
uitgevoerd in eigen huis. Daar staat 
de jarenlange opgebouwde expertise 
garant voor.

REYNTJENS GARANDEERT AL MEER 
DAN HALVE EEUW KLASSE OP MAAT
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WELK VERHAAL WOU JE EIGENLIJK VER-
TELLEN MET NOW/HERE?
Peter: Ik ben een 5-tal jaar geleden beginnen 
schrijven aan de film. Het was een lang pro-
ces, want minstens de helft van de tijd zit je te 
wachten op financiële steun. Na mijn tweede 
film “Le Ciel Flamand” wou ik eenvoudigweg 
iets maken rond connectie. Er was toen ook al 
veel polarisatie en geschreeuw naar elkaar toe 
op sociale media en dat is er niet op verbeterd. 
Dus ik denk dat de film helaas actueler is dan 
ooit. En dat was eigenlijk het uitgangspunt van 
NOW/HERE: wat als twee mensen elkaar tegen-
komen die heel erg van elkaar verschillen? En 
wat als ze dan vijf minuutjes de tijd nemen om 
met elkaar te praten? Wat kan er dan gebeu-
ren? Op dat moment was ik eigenlijk bezig aan 
een documentaire voor de provincie Oost-
Vlaanderen. Die ging over rouwverwerking bij 
ouders die helaas te maken hadden met een 
kind dat in het verkeer was gestorven. Als voor-
bereiding heb ik heel veel mensen gesproken, 
waaronder heel veel ouders, broers en zussen 
van de slachtoffers. Zoveel mensen spreken 
betekent ook zoveel verschillende manieren 
om met de dingen om te gaan. Ik raakte daar-
door een beetje gefrappeerd. Zo is eigenlijk 
het idee voor André (rol van Koen De Bouw) 
geboren. Een tijdje later was er in Gent een 
geval van een jongen die op de Blaarmeersen 
op 18-jarige leeftijd eenzaam en alleen in een 
tentje is gestorven. Dat was iemand die vrijwel 
zijn ganse leven in de jeugdzorg zat. Hij had 
wel nog zijn ouders, maar het contact was ver-
broken. Eigenlijk was hij enorm geconfronteerd 
door het feit dat hij die hele tijd verzorgd werd 
door de overheid, maar geen netwerk of con-
nectie had opgebouwd. Ik ben daarna gaan 
fantaseren: wat als twee dergelijke figuren 
elkaar in mijn fictiefilm tegenkomen en wat 
kan het dan betekenen voor beiden? Ik wou 
geen verhaal vertellen van “een oudere man 
die een jonge man onder zijn vleugels neemt.”  

In april kon men “NOW/HERE”, de 
nieuwste film van Peter Monsaert 
(“Offline”, “Le Ciel Flamand”) in de za-
len bewonderen. Tijdens de première 
in Budascoop Kortrijk zagen we ster-
ke vertolkingen van hoofdrolspelers 
Koen De Bouw en Noa Tambwe Kabati. 
Na afloop was er nog een Q & A met de 
regisseur en de cast, waarvan wij een 
resumé maakten.

KOEN DE BOUW, NOA TAMBWE KABATI 
EN REGISSEUR PETER MONSAERT IN 
GESPREK OVER “NOW/HERE”.
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Nee, ik maakte een scenario waarbij de jonge 
kerel minstens evenveel doet voor die oudere. 

IN JE VORIGE FILM “LE CIEL FLAMAND” 
KIES JE OOK NIET METEEN VOOR DE MAK-
KELIJKSTE THEMA’S. JE ZOU HET JEZELF 
ERGENS MAKKELIJKER KUNNEN MAKEN... 
Peter: Ja, maar dat is niet de reden waarom ik 
films maak, denk ik. Eerst en vooral maak ik ze 
om aan het publiek te tonen en om bij hen iets 
los te maken. Natuurlijk maak ik ze ook, omdat 
ik met die thema’s zelf wil omgaan. Het zijn 
dingen die mij fascineren. Ik zou nooit een film 
kunnen maken waarmee ik geen voeling heb. 
Andere mensen kunnen dat perfect. Ik kan 
alleen maar werken vanuit mijn buikgevoel en 
iets dat mij zelf raakt. 

KOEN, KUNNEN WE ZEGGEN DAT ANDRÉ 
ÉÉN VAN DE MEEST KWETSBARE ROLLEN 
IS, DIE JE OOIT HEBT VERTOLKT?
Koen: Dat mag je zeker zeggen. En ik begrijp 
ook waarom je dat zegt. Ik probeer altijd een 
beetje de advocaat van mijn eigen personages 
te zijn en daarbij geen enkele rol te misdelen. 
Wat dat betreft, probeer ik ze allemaal wel min 
of meer breekbaar te maken. André is zeker een 
heel bijzonder en gevoelig figuur. Die natuur-
lijk een heel groot verdriet in zich draagt. De 
manier waarmee hij daar omgaat, is voor mij 
moeilijk in te schatten. Dat soort van immense 
tragiek in iemands leven, kan je eigenlijk alleen 
maar heel respectvol benaderen. En dat heb ik 
ook geprobeerd voor deze film. 

DE FILM BEVAT NIET ALLEEN HET THEMA 
CONNECTIE, MAAR OOK HET ZOEKEN 
NAAR HOOP. IS DAT DE RODE DRAAD IN 
HET VERHAAL?
Koen: Absoluut. We zouden kunnen zeggen 
dat het een donkere film is, maar hij wordt ook 

licht(er) op het eind. Er is geen zwart zonder 
wit, je kan wit niet definiëren zonder zwart 
te kennen en vice versa. Peter is dan ook een 
heel straffe schrijver en regisseur. Ik heb het 
ook vaak over het ontbreken van dialogen in 
zijn scenario’s. Zeker de eerste tien minuten zal 
de kijker dit wel opvallen. Voor een acteur is het 
immers heel belangrijk dat men niet alleen via 
tekst, maar zich ook op een andere manier kan 
uitdrukken. De scènes zonder woorden spre-
ken misschien wel een duidelijker taal dan die 
mét woorden.

NOA, MEN KENT JOU VOORAL VAN DE 
TV-SERIE “WTFOCK”. DIT WAS JOUW 
ALLEREERSTE GROTE ROL. HOE KIJK 
JE EIGENLIJK TERUG OP DAT GROOT 
AVONTUUR?
Noa: Ja, het is nog steeds overweldigend. Vanaf 
het begin van de opnames tot het einde was 
het een supermooie, warme ervaring dankzij 
de toffe filmploeg. Iedereen heeft me enorm 
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gesteund en geholpen. Het was gewoon 
prachtig om deze film, samen met Koen, te 
mogen dragen.

KOEN IS NATUURLIJK EEN MONUMENT 
IN VLAANDEREN. HOE WAS DE ERVA-
RING OM ALS JONGE KEREL NAAST ZO 
IEMAND TE MOGEN ACTEREN?
Noa: De eerste twee dagen zat ik vol stress. Ik 
weet nog exact welke scènes dat waren. Als ik 
de film nog eens bekijk, weet ik ook hoe ik me 
voelde op dat moment. Koen heeft die stress 
echter snel doen verdwijnen, door wie dat hij 
is als persoon. Het was fijn om elkaar te leren 
kennen en hem als vriend te hebben op de set. 
Het beeld van de “celebrity Koen De Bouw” 
was volledig weg. Ik heb ook ondervonden 
waarom hij is wie hij is. En de kanten gezien 
dat de camera niet altijd laat zien, maar die wél 
in mijn gedachten blijven.

HOE GINGEN JULLIE OM MET HET 
LEEFTIJDSVERSCHIL?
Koen: We hebben daar nooit bij stil moeten 
staan. Integendeel, ik merkte dat ik fitter was 
dan Noa (lacht). In het gevecht heb je dat toch 
gezien? (lacht) Nee, serieus. Hij is een oude ziel 
hé. In die zin herken ik mezelf daar ook in. Dat 
schreven ze vroeger over mij ook wel eens. Dat 
je op jonge leeftijd vaak al heel veel zelf kan 
invullen en aanvoelen. Dat is bij Noa ook zo. 
Daarom hebben we hem ook gevonden en 
vandaar waren zowel Peter als ikzelf bij wijze 
van spreken op slag verliefd op hem, toen 
we hem de eerste keer zagen spreken tijdens 
de casting.  Het klikte direct en dan is leeftijd 
eigenlijk van ondergeschikt belang. Dat ver-
dwijnt eigenlijk.

PETER, KAN JE IETS VERTELLEN OVER DE 
CASTING?
Peter: Voor de rol van Thierry hebben we 
een 200-tal kandidaten gezien. Zo’n casting 

verloopt in rondes. Je ziet eerst heel veel 
mensen. In de tweede ronde laat je ze al een 
scène spelen van de film. Voor de derde ronde 
waren er nog een 7-tal jongens over, die eigen-
lijk allemaal best goed waren. Als laatste test 
werd -samen met Koen- een fragment uit de 
film gespeeld. Logisch, want het zijn de twee 
personages die de film voortdurend dragen, 
dus dat moest echt een ongelooflijk duo zijn. 
Tijdens de casting heeft Noa écht getoond wat 
hij waard is. Die verliep in de keuken van het 
productiehuis. Zonder kostuum, make-up, … 
zonder alles wat je in een film gebruikt om het 
nog beter te maken. Daar speelden ze de scène 
waar Koen hem betrapt in het kraakpand en zijn 
300 euro komt terug vragen. Bij die scène wist ik 
meteen dat Noa mijn Thierry was. Er kwamen 
wel nog andere jongens aan de beurt, maar 
ik wist toen al dat de rol voor hem was. Ook 
Koen was zeer enthousiast. Terwijl we filmden, 
werden ze alsmaar beter en geloofwaardiger 

in hun samenspel. Dat is natuurlijk het grootste 
wat je kunt verlangen als regisseur.

IN DE TITEL STAAT ER EEN SCHUINE 
STREEP. IS HET DE BEDOELING DAT 
MEN HEM OP TWEE MANIEREN KAN 
UITSPREKEN?
Peter: Ja, absoluut. Je hebt die slash goed op-
gemerkt. Ook op het einde van de film wordt 
de titel zo geplaatst. Voor mij zijn er dus twee 
opties. Het is eigenlijk ook de tocht die beide 
personages afleggen. Een stuk fysiek, maar 
vooral mentaal. André begint de film in een 
soort niemandsland, een soort onbestemde 
plek zonder veel beschutting en troost. En ze 
eindigen alletwee ergens op een plek in het 
“nu” met een soort van perspectief op een 
toekomst. Dus de schrijfwijze van de titel is 
uiteraard bewust gekozen. Wat mij betreft, 
kan je hem op twee manieren uitspreken (als 
Nowhere of als Now, Here), maar men commu-
niceert hem als “Nowhere”.

KOEN, OP WELKE MANIER VERLIEP JOUW 
VOORBEREIDING OP DEZE FILM?
Koen: We hebben zelf ook gesproken met ou-
ders en heel specifiek met een vader die zijn 
kind verloren had bij een verkeersongeval. Je 
kan dit niet respectvol genoeg benaderen. Ik 
pretendeer op geen enkel moment dat ik ook 
maar enigszins kan invullen wat dat precies 
is. Tussen “actie” en “cut” is een acteur verant-
woordelijk voor wat hij op dit moment brengt. 
En dat is alleen maar uit respect dat je daar toch 
een vorm probeert aan te geven en dat je dit 
eventjes een aantal minuten per dag aanvoelt. 
Dus het raakt ons heel erg. We hebben onder-
tussen natuurlijk nog een aantal mensen ont-
moet die zich gezien voelen, na het bekijken 
van de film. En ik denk dat dit een enorm mooi 
bijeffect sorteert bij deze film. Als ik het zo mag 
uitdrukken, tenminste.
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HET IS UITERAARD EEN EMOTIONELE 
ZWARE FILM, MAAR WAT VONDEN JUL-
LIE DE LEUKSTE SCÈNES OM TE DOEN?
Noa: Raar genoeg de ruziescène (lacht). Zo 
“fuck you” mogen roepen. Dat was één van 
mijn lievelingsmomenten tijdens de draaipe-
riode. En ook het moment dat Koen valt (dat 
stond niet in het script, dus je verwacht dit 
niet), dat zijn momenten waarvan je energie 
krijgt. We hebben veel gelachen en grapjes 
gemaakt op de set. 

Koen: Ik heb een hekel aan vechtscènes. We 
moesten dit dan ook nog in de vrieskou doen, 
want we draaiden in november-december. Je 
ligt daar ‘s nachts op die stenen, terwijl er op 
jou wordt geklopt. Plezant is anders. (lacht)

WIE WAS VERANTWOORDELIJK VOOR DE 
LOOK VAN KOEN? 
Peter: Dat gebeurt samen hé. In dit geval was 
het wel grappig. Je praat uiteraard met elkaar 
en onbewust vorm je allebei een beeld van 
het personage. Op een gegeven moment 
stuurde Koen mij een sms: “Zou het geen goed 
idee zijn om mijn haar eens echt kort te doen?” 
Zeer toevallig had ik daags voordien met een 
face app een dergelijk kapsel gemaakt. Ik was 
daar ook heel enthousiast over en stuurde die 
foto door naar Koen. Dus dat was een beetje 
het lot.

Koen: Peter had me gevraagd om er een hele 
magere, tengere man van te maken. Door de 
corona-maatregelen hebben we de filmop-
names een jaar moeten uitstellen. Een paar 
weken voordat we dan toch mochten draaien, 
belde ik naar Peter met het volgende: “Peter, 
ik heb er nog over nagedacht. Is het goed dat 
we er een beetje een dikkere man van maken? 
Hij torst toch wat mee, we kunnen daar mis-
schien fysiek een beeld van maken.” Tijdens de 
coronaperiode had ik me immers een beetje 
te goed gedaan aan eten en drinken (lacht). 
Peter vond het prima. Ik ben er dus goed mee 
weg gekomen. Niet wetende dat ik enkele 
maanden later alweer vijftien kilogram kwijt 
moest spelen voor de tv-serie “Twee Zomers”. 
Maar het is me gelukt. (lacht)

HOE GERAAK JE IN GODSNAAM 15 KILO-
GRAM KWIJT OP ENKELE MAANDEN?
Koen: Ik kan dat heel simpel uitleggen: 70% 
heeft met voeding te maken en 30% met 
sporten. Als je 3 à 4x per week krachttraining 
doet en dus meer spieren gaat aanmaken, dan 
ga je ook meer vet verbranden. Dus spieraan-
maak zorgt voor vetverbranding. En daarnaast 
minder eten, in combinatie met de nodige dis-
cipline het 3 à 4 maanden vol te houden. Dan 
is het mogelijk tot 20 kg af te vallen.

“NOW/HERE” is nu verkrijgbaar op dvd bij 
Lumière. Te
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“Van stoelen die bij een bijzondere tafel moe-
ten passen, een tapijt in een welbepaalde kleur, 
een kasteelluchter, tot een buitenproportio-
neel grote tafel: alles is mogelijk en steeds van 
topkwaliteit. In onze showroom heeft elke ka-
mer een andere sfeer, maar steeds komen alle 
meubelstukken en objecten tot een harmoni-
eus geheel en krijgt iedere ruimte een eigen 
karakter. In een gastvrije en sfeervolle omge-
ving word je geïnspireerd door de prachtige 
meubels, verlichting en accessoires. Je kan de 
details van materialen, vormen en afwerking 
rustig bekijken. Tevens werken we steeds met 
kleuren, alle tinten beige, crème en taupe. We 
willen tonen dat kleur in een interieur ook kan, 
en vooral, ook mag! Op die manier kan de klant 
onmiddellijk zien welke mogelijkheden er zijn, 

en dit voor ieder interieur, voor ieders budget.”
“In onze showroom is alles te koop; van tafels 
en zetels tot de kaars in de kandelaar, het tapijt 
op de grond of de luchter aan het plafond. Ons 
ruim aanbod raamdecoratie zal je inspireren: 
overgordijnen, glasgordijnen, lamellen of 
shutters van merken zoals Aristide, Carlucci, 
Casamance, Chivasso, Etamine, Kobe, Zimmer 
& Rohde... Alles wordt in eigen atelier vervaar-
digd en onze vakmensen zorgen voor plaat-
sing bij je thuis.”

“Natuurlijk is Zuiderlei Interiors veel meer 
dan een interieurwinkel. Onze sterkte is het 
inrichten van een kamer of een meer uitge-
breide inrichting van je woning, bijgebouw, 
tuinkamer of bureel. Van het kiezen van de 

vloerbedekking, de stof van de gordijnen tot 
de passende meubels, maatwerk, verlichting 
en decoratie: we creëren een wereld die zo 
naadloos mogelijk bij het gemoed en de 
smaak van onze klanten aanleunt. Essentieel 
hierbij is steeds te starten met een uitgebreid 
gesprek. Om een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen van je wensen en behoeften, brengen 
we bij voorkeur steeds een bezoek bij je thuis. 
Dit is uiteraard vrijblijvend, maar zo kunnen 
we je nog beter adviseren om je interieur te 
creëren in harmonie met je woning.”

We maken een ontwerp op basis van schet-
sen en een moodboard met de voorgestelde 
materialen en stoffen, waarbij je tevens, na be-
spreking van dit ontwerp, een offerte ontvangt 
binnen het door jou vooropgestelde budget. 
De opvolging gebeurt volledig door mezelf, 
zowel de communicatie met de fabrikanten 
als het aansturen van ons team vakmensen 
en stielmannen, die elk denkbaar interieuri-
dee kunnen uitvoeren. Door onze jarenlange 
ervaring en het aanbieden van maatwerk in 
combinatie met unieke stukken uit ons assorti-
ment, maken wij jouw droomwoning uniek en 
persoonlijk. Je bent steeds van harte welkom 
in onze showroom voor vrijblijvend advies 
betreffende inrichting of restyling.

INTERIORDAYS
Van vrijdag 25 november tot en met vrij-
dag 23 december 2022 gaan onze jaarlijkse 
Interiordays door. Onze showroom is dan aan-
gekleed in een romantische kerstsfeer. Een 
hapje en een drankje  horen erbij. Tijdens de 
Interiordays ontvang je een korting van 5% op 
de ganse collectie.

Zuiderlei Interiors is een interieur-
winkel met een huiselijk karakter 
in een statige herenwoning op de 
Antwerpse Amerikalei. Hier vind je 
geen volgepropte rekken, maar zorg-
vuldig uitgekozen items, van modern 
tot landelijk, eigentijds klassiek, hier 
en daar een tikkeltje barok of eclecti-
sche invloeden. En last but not least, 
prachtige vintage objecten of meu-
bels van o.a. Georges Mathias, Maison 
Charles en Maison Jansen. “Door tel-
kens te zoeken naar unieke objecten 
en uitsluitend te werken met Europese 
fabrikanten, bij wie alles op maat lever-
baar is, kunnen we jouw interieur net 
dat tikkeltje meer cachet geven”, aldus 
zaakvoerder Mieke De Graef.

HARMONIEUZE INTERIEURS MET 
BELGISCHE KWALITEIT EN MAATWERK
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Los van deze studies was Steffi gedurende 2 
jaar actief als presentatrice bij Qmusic, pre-
senteerde ze als V-reporter bij The Voice van 
Vlaanderen en ook een tijdje bij Anne TV. 

Haar zangcarrière stond gedurende lange tijd 
in het teken van Scala, waar ze 5 jaar actief was 
en waarmee ze de wereld rond ging.  Zo stond 
ze op verscheidene grote podia en trad ze ook 
verschillende keren op in het Sportpaleis van 
Antwerpen. Momenteel treedt Steffi samen 
op met een pianist en brengt ze rustige he-
dendaagse nummers van o.a. Céline Dion en 
Chris Isaac, afgewisseld met licht klassieke 
nummers. Met haar YouTube-kanaal bereikt 
ze vooral een groot publiek in Latijns-Amerika 
en Azië – één van de nummers werd maar 
liefst 30 miljoen keer bekeken.

Na haar opleiding tot theesommelier besliste 
Steffi ook om een eigen label op de markt 
te brengen. Ze startte dan ook haar eigen 
theelijn AMBAR en een webshop. Op thee.be 
vind je uiteraard verschillende soorten thee, 
tassen, potten, waterkokers, bewaarflessen en 
potten alsook de nodige tips en tricks om van 
uw theemoment een heus festijn te maken.

Zoals de titel al liet verstaan, is Steffi van vele 
markten thuis en is ze naast zangeres, pre-
sentatrice en theesommelier ook nog eens 
schrijfster. Zo bracht ze tot nu toe 7 boeken 
uit, waarvan de laatste - De kracht van waar-
heid - eind november verscheen. Voordien 
schreef Steffi al 4 kookboeken, een boek 
over mindset en spiritualiteit, De kracht van 
gedachten, en het boek ‘De Beste Jij’, dat ons 
moet bijbrengen om iets gezonder door het 
leven te gaan. De boeken zijn te koop via 
byebyecheeseburger.be, bij de lokale boek-
handel of via online boekwinkels.

Zag u dat mooie meisje met de verse groentjes in het sneeuwland-
schap op de cover van ons magazine pronken? Dat is de Antwerpse 
Steffi Vertriest. Ze is presentatrice, zangeres en ze werkt ook voor 
Njam tv, van wie we deze foto mochten gebruiken om onze cover 
te sieren. Uiteraard ging dit gepaard met een interview met Steffi.
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COVERGIRL
STEFFI VERTRIEST

VAN VELE MARKTEN 
THUIS!

De mooie blondine studeerde psychologie in Gent, omdat ze deze richting in 
Antwerpen niet kon volgen. Na deze studies volgde ze aanvullend nog voedings-
leer, orthomoleculaire therapie en klinische psycho-neuroimmunologie. Daarna 

volgde ze verscheidene opleidingen tot theesommelier.
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BELGISCH DESIGN
MET WERELDSE INVLOEDEN___________
Flamant, ontstaan in 1978, staat bekend om het 
herinterpreteren van meubelen en decoratie: het 
vertalen van oude ideeën in nieuwe materialen, of 
omgekeerd. De collecties vernieuwen elke 6 maand 
en zijn het resultaat van een wereldwijde zoektocht 
naar authentieke interieurartikelen. Ze worden 
één voor één gemaakt in artisanale werkplaatsen 
verspreid over de hele wereld en vertellen zo hun 
eigen verhaal. “Flamant is 100% Belgisch en is als 
hofl everancier ook enorm trots op de Belgische 
kwaliteit en design. Maar de wereldse invloeden uit 
diverse inspirerende culturen werkt zo verrijkend. 
Die combinatie zorgt ervoor dat wij stuks kunnen 
aanbieden die je nergens anders vindt,” vertelt op-
richter Alex Flamant. “Onze unieke artikelen zijn vaak 
het resultaat van een specifi ek ambacht, dat alleen 
nog beoefend wordt in lokale ateliers, bijvoorbeeld 
in Indonesië, India, Zimbabwe of Zambia. Het over-
seas transport van die stuks is recent sterk gedaald: 
meteen een eerste factor waardoor Flamant een 
prijsdaling kan verwezenlijken,” volgens CEO Kurt 
Moons. “Maar ook de huidige energiecrisis is min-
der voelbaar in een heel aantal landen waarin onze 
leveranciers actief zijn. Dat trok ons over de streep 
om de prijzen van onze artikelen een voor een te 
herbekijken.” 

LOKAAL VAKMANSCHAP____________
Flamant zet al jaren in op het beperken van overbo-
dig transport. “Het is een bewuste keuze om onze 
meubelen en accessoires te laten maken op locaties 
waar zowel de grondstoff en als het vakmanschap 
aanwezig zijn om die specifi eke stuks te maken,” 

vertelt Moons. “Onze handgevlochten manden uit 
West-Zambia worden bijvoorbeeld gemaakt van de 
wortelharen van de lokale Makenge-boom. Alleen 
de lokale vrouwen kennen de specifi eke techniek 
om deze manden te vlechten: die combinatie van 
lokale grondstoff en en kennis zorgt voor een au-
thentiek én kosteneffi  ciënt product.”

DUURZAAM DESIGN
Daarnaast weet het bedrijf de productiekost van 
verschillende artikelen te drukken door steeds vaker 
in te zetten op gerecycleerde materialen. “Die keuze 
maken we in de eerste plaats vanuit onze bezorgd-
heid over onze planeet. Maar we geloven ook sterk 
in de schoonheid van imperfectie. Onze Saito tafel 
in massief iepenhout wordt van blad tot poot met 
de hand gemaakt, met gerecupereerd hout van de-
cennia oude schuren. Zo’n vorm van upcycling geeft 
extra karakter aan een stuk: met die details willen wij 
het verschil maken bij Flamant.” 

TRANSPARANTIE TROEF
De prijsdaling van zo’n 20% gaat meteen in op zo 
goed als alle artikelen in het Flamant gamma. “We 
willen open kaart spelen met onze klanten: een aan-
tal kosten voor een heel aantal items zijn gedaald 
en dat verschil willen we nu teruggeven aan de 
consument,” stelt Beerlandt. Een positieve bood-
schap die ingaat tegen alle heersende trends, nu de 
meeste bedrijven net denken aan prijsverhogingen. 

“Tijdens de coronacrisis wilden we zoals veel be-
drijven klanten tegemoetkomen met diverse kor-
tingsacties, maar eigenlijk staan zo’n acties haaks 
op onze bedrijfsfi losofi e. Flamant maakt tijdloze 
meubelen en accessoires die het resultaat zijn van 
puur vakmanschap en lokale ambachten. Die willen 
wij aanbieden aan eerlijke prijzen, voor onze lokale 
producenten wereldwijd en voor de consument.”

NOG FIJNER SHOPPEN
Eerlijke prijzen vind je ook op de vernieuwde website 
en webshop van Flamant. Sinds kort vind je deze sa-
men onder één dak. Extra inspirerend, overzichtelijk 
en gemakkelijk: 

• Krijg shopadvies per ruimte: van eetkamer en keu-
ken tot woonkamer, slaapkamer en meer

• Vind snel meubels en accessoires met handige 
fi lterfuncties: van een specifi eke zetel of kast tot 
hanglampen, glazen en veel (veel!) meer.

• Laat je adviseren voor de juiste verfkeuze: zoek je de 
juiste tint of kwaliteit voor je keuken en badkamer, 
je houtwerk of andere ruimtes? 

• Ontdek tonnen inspiratie voor je interieur en bui-
tenruimte: van mooi mixen en matchen in je keuken 
tot wellness in je badkamer en andere stylingtips

• Maak gemakkelijk een afspraak voor professioneel 
interieuradvies aan huis: stuur jouw vraag via het 
contactformulier onderaan en je hoort snel hoe 
onze interieurexperten jou kunnen helpen

En zoveel meer. Kortom: een geweldige nieuwe shop-
ervaring én de uitgelezen plek voor verfrissende 
interieurinspiratie.

Uiteraard kan je ook steeds terecht bij onze Flamant 
Ambassadors en Partners én in de Flamant winkels 
te Antwerpen, Brussel, Sint-Genesius-Rode en Sint-
Martens-Latem. Deze laatste werd recent overigens 
volledig vernieuwd voor een nog fi jner shopping 
avontuur.

Meer info: www.fl amant.com

Met de aanslepende energiecrisis en hoge 
infl atie lijkt de winter weinig goeds te voor-
spellen. Toch pakt Belgisch interieurmerk 
Flamant net nu uit met een verrassende 
prijsverlaging van bijna 20% op zo goed 
als alle meubelen en interieurartikelen. 
“Wij willen onze klanten de eerlijke en 
transparante prijzen bieden waar ze niet 
alleen recht op hebben, maar nu meer dan 
ooit nood aan hebben,” aldus Voorzitter 
Raad van Bestuur Johan Beerlandt. 

TEGEN DE STROOM IN:
INTERIEURMERK FLAMANT
VERLAAGT PRIJZEN 
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Goudsmid en juweel ontwerpster 
Stefanie Condes doet niets liever dan 
oude, gevoelsgeladen juwelen een 
nieuw leven geven en eigentijds laten 
schitteren. Een diamant uit een oud ju-
weel van je grootouders, de lievelings-
ring van je meter of peter.. het is dat 
persoonlijke, emotionele aspect dat 
een juweel een onbetaalbare meer-
waarde geeft.

Met haar ambachtelijke vakkennis en stiel-
liefde verwerkt Stefanie oud goud tot een 
moderne parel, met respect voor het oor-
spronkelijke karakter. “Ik hou van maatwerk, 
van juwelen heel persoonlijk maken”, zegt 
ze. “Dat is mijn sterkte. Daarom werk ik ook 
op afspraak, om te luisteren naar de wen-
sen en het verhaal van de drager. Ik neem 

STEFANIE CONDES 
LAAT EMOTIES 
SCHITTEREN

er graag mijn tijd voor om mijn creaties te 
personaliseren. Met deze vergaande en per-
soonlijke aanpak lukt het mij de juiste snaar 
te raken. Dat ontroert de klant en mezelf 
ook telkens weer. Bovendien doe je met de 
verwerking van oud goud en diamanten aan 
recyclage en draag je je steentje bij aan het 
milieu.”

Naast haar eigen juwelencreaties en 
nieuwste collectie presenteert Stefanie 
in haar winkel SeC juwelen van verschil-
lende Belgische en internationale juweel-
ontwerpers. Laat je betoveren door GLITZ 
AND GLAMOUR en kies het juweel dat je 
feestlook afmaakt, of vind een oogstrelend 
eindejaarsgeschenk. Bij SeC vindt je zowel 
kleine als grote attenties.

KOOPZONDAG KERSTSHOPPING:
11 en 18 december van 12 tot 17 uur.



58

B E L L O

Kun je niet wachten om te gaan skiën, dan is 
een wintersport in december en januari best 
een heel mooie optie. Als een van de eersten 
van het seizoen betreed je de vers geprepareer-
de pistes en kun je genieten van een welver-
diende vakantie. Misschien wel om de kerst op 
een bijzondere manier te vieren of om 2023 in 
te luiden in de sneeuw. We moeten wel oplet-
ten: door de opwarming van het klimaat is het 
niet overal even sneeuwzeker in december. Zijn 
er voor- en nadelen van skiën in december? Ben 
je niet aan de schoolvakanties gebonden, dan 
kan een wintersport in december betaalbaar 
blijven, ook al blijken heel wat sporters door 
de steeds stijgende levensduurte af te haken. 
Dus kies je voor de eerste weken van december 
om te gaan skiën, dan kan je vaak van aantrek-
kelijke prijzen en aanbiedingen genieten. Niet 
alleen de prijzen kunnen gunstig zijn, maar ook 
de pistes zijn nog heerlijk rustig. Het is nog net 
iets te vroeg voor de massa’s toeristen en dat 
merk je altijd aan de drukte in de skigebieden. 

Geniet van een witte kerst met de hele familie 
tijdens de mooiste tijd van het jaar. De win-
tersportdorpen zijn gezellig verlicht en extra 
sfeervol in deze periode. Veel skigebieden ope-
nen hun wintersportseizoen in december. Dat 
betekent openingsevenementen en -feesten 
om een nieuw skiseizoen op een waanzinnige 
wijze in te luiden. In plaats van stress tijdens de 
feestdagen, hoef je tijdens een wintersport met 
kerst en oud & nieuw nergens aan te denken. 
Ontspanning, gezelligheid, familie, skiën en 
lekker eten staan centraal. Geen zorgen over 
de organisatie van etentjes en bij wie je wat 
gaat vieren, maar lekker zelf genieten dus. Door 
al deze leuke zaken is de kerstvakantie een po-
pulaire periode om op wintersport te gaan. Het 
is wel aan te raden dat je op tijd je wintersport 
boekt. Anderzijds hou je best rekening met een 
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Na een jaar de skivakantie te hebben 
overgeslagen, ben je er in december 
als een van de eersten bij om weer te 
genieten van de sneeuw. Niet alleen 
kun je eindelijk weer op de latten 
staan, ook kun je kerst vieren op je fa-
voriete wintersportbestemming. Maar 
natuurlijk kun je ook begin december 
gaan skiën, wanneer veel skigebieden 
de start van het skiseizoen inluiden. 
Ben jij op zoek naar wat meer infor-
matie en tips voor een wintersportva-
kantie, dan willen we je graag wat raad 
geven.

WINTERSPORT IS FIJN OM 
VERSCHILLENDE REDENEN… 
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wisselvallige maand als het om het weer en de 
sneeuwcondities gaat. Het kan erg koud zijn 
met veel sneeuwbuien, maar het kan ook te 
warm zijn, waardoor er misschien in de lager 
gelegen gebieden nog maar weinig sneeuw 
is gevallen. Deze winter valt de vakantie van 
24 december 2022 t/m 8 januari 2023. Dat 
betekent dat zowel kerst als oud en nieuw 
in het weekend vallen. Kijk daarom naar de 
mogelijkheden om misschien een dag eerder 
of later te vertrekken, zodat je niet tijdens de 
feestdagen in de auto zit. Moet je een keuze 
maken tussen kindvriendelijke of sneeuwze-
kere gebieden tussen Frankrijk, Zwitserland of 
Oostenrijk? Dat is niet eenvoudig, omdat het 
aanbod ondanks de opwarming nog steeds 
heel groot is. December kan voor sommige 
lager gelegen bestemmingen nog vroeg zijn 
om te gaan skiën. Het weer kan veranderen met 
de dag en qua verwachtingen kan het ook alle 
kanten op gaan. Vrieskou en sneeuw, of zon 

en een milde temperatuur: in deze maand kan 
het allemaal. Toch hebben veel skigebieden 
de mogelijkheid om hun sneeuwkanonnen 
te laten draaien wanneer het koud genoeg is, 
waardoor veel pistes al vanaf het begin van het 
skiseizoen met een goede laag sneeuw bedekt 
zijn. Wil je zeker zijn van een fijne poederlaag 
en mooie witte toppen als je in december op 
wintersport gaat? Een vakantie naar een glet-
sjergebied of een hoger gelegen skigebied met 
veel pistes boven de 2000 meter is dan altijd 
een veilige optie. Op gletsjers ligt de eeuwige 
sneeuw en ben je behalve het hele jaar door, 
zeker in de laatste maand van het jaar verzekerd 
van een witte week! Over het algemeen waren 
de meeste skigebieden de laatste twee jaar in 
december top en zorgden voor een heerlijke 
week op de latten. We stellen je dan ook nog 
graag 10 skicentra voor en geven nog enkele 
nuttige tips. 

1. SILVRETTA ARENA ISCHGL - SAMNAUN  
Een skivakantie in het skigebied Silvretta Arena 
Ischgl – Samnaun is een uitstekende optie als 
je naar een sneeuwzekere plek wilt. 90% van 
de pistes in dit skigebied ligt boven de 2000 
meter. Dit betekent dat het overgrote deel in 
december, ook bij een milde winter, voorzien is 
van een mooi laagje wit. Daarnaast beschikt het 
skigebied over ruim 230 km aan pistes en meer 
dan 40 liften, waardoor er genoeg te skiën is, 
zelfs als niet alles (nog) open is. 

2. SKI ARLBERG  
Een van de beste en meest sneeuwzekere 
skigebieden van de Alpen is ongetwijfeld Ski 
Arlberg. Dit veelzijdige gebied staat niet alleen 
bekend om de omvang, maar ook om de hoe-
veelheid sneeuw die er jaarlijks valt. Het gebied 
profiteert van een meer dan de gemiddelde 
hoeveelheid sneeuw in vergelijking met andere 
wintersportbestemmingen. Met bergtoppen 

Ischgl

Arlberg
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die tot boven de 2800 meter reiken, kan dat ook 
niet anders. Zowel beginnende wintersporters 
als gevorderden kunnen hier met het afwisse-
lende pisteaanbod goed uit de voeten.

3. SAAS-FEE  
Het Zwitserse vakantieoord Saas-Fee beschikt 
over een enorm aanbod aan pistes die tussen 
de 1800-3600 meter liggen. Er zijn meer dan 
100 km aan afdalingen beschikbaar. Hier ski je 
al dan niet op gletsjers en ben je verzekerd van 
een sneeuwzekere wintersport in december. 
Niet alleen profiteer je van genoeg sneeuw 
tijdens je skivakantie, ook is de kwaliteit van de 
sneeuw dankzij de hoge ligging erg goed. Wil 
je dus sneeuwzekerheid tijdens je wintersport 
eind 2022, dan is dit gebied een mooie optie.

4. VAL THORENS  
Een absolute topper onder de sneeuwzekere 
skigebieden is Val Thorens. Het dorpje zelf ligt 
al op een hoogte van 2300 meter en is zelfs het 
hoogstgelegen wintersportdorp van Europa. 
Ga je op wintersport in december 2022, dan is 
dit Franse skiparadijs een veilige keuze. De af-
dalingen liggen vrijwel altijd bedekt onder een 
mooie witte laag en het dorpje is ook nog eens 
hartstikke gezellig. En niet geheel onbelangrijk: 
je kunt hier vaak gewoon naar je accommoda-
tie toe skiën. Hoewel je je over sneeuwzeker-
heid geen zorgen hoeft te maken, kan het er 
overigens wel erg koud zijn rond deze tijd! Extra 
laagje mee dus.

5. LIVIGNO  
Ook in Italië kun je in de maand december al 
genieten van een week op de latten in een 
sneeuwzeker gebied. Een tip is Livigno, dat niet 
alleen vrij sneeuwzeker is, maar ook nog eens 
vaak zonnig. Hoe dat kan? De meeste pistes 
liggen tussen de 1800-2800 meter en de hoge 
ligging zorgt voor witte afdalingen waar de 

Saas-Fee

Val Thorens

Livigno
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sneeuw goed blijft liggen. Schijnt de zon, dan 
zijn veel pistes gelegen aan de zonnige kant en 
kun je genieten van een heerlijke dag op ski’s. 
Meer dan 100 km pisteplezier staat er op je te 
wachten en vooral beginners kunnen hier hun 
hart ophalen.

6. KLEINWALSERTAL  
Wil je in december op wintersport met kinde-
ren naar Oostenrijk? Dan is het Kleinwalsertal 
een fijne bestemming. In het dal liggen meer-
dere skigebieden die onderdeel zijn van de 
wintersportregio Oberstdorf Kleinwalsertal, 
dat zich uitstrekt over zowel Oostenrijk als 
Duitsland. Het Kleinwalsertal is een paradijs 
voor kleine wintersporters en alles staat dan 
ook in het teken van kinderen. Er zijn verschil-
lende kinderlanden waar zelfs de allerkleinsten 
de eerste kennismaking met wintersport op 
een leuke manier kunnen beleven. De glooi-
ende weiden en oefenliften maken het zeer 
toegankelijk om te leren skiën en mascotte 
Burmi helpt ook een handje mee. En wil je eens 
iets anders dan skiën? Dan zijn er maar liefst 
vier rodelbanen die garant staan voor plezier.  

7. COURCHEVEL 
Courchevel is onderdeel van het enorme 
Franse skigebied Les Trois Vallées en een heer-
lijke bestemming voor een skivakantie met kin-
deren. Het is niet zomaar dat dit skigebied het 
label ‘Famille Plus’ draagt. Dat heeft de regio te 
danken aan de vele kindvriendelijke faciliteiten 
die er zijn. Hier vind je onder andere ‘Villages 

des Enfants’, een kinderdorp waar de kleintjes 
op een plezierige wijze kennis maken met win-
tersport. Het kinderland is volledig ingericht 
in de stijl van het Wilde Westen en voor een 
ander uitstapje kun je terecht in het zwembad 
of op de ijsbaan.  

8. ALETSCH ARENA 
Een echte kindvriendelijke vakantieregio in 
Zwitserland is de Aletsch Arena. Het hoogge-
legen skigebied telt ruim 100 km aan pistes en 

is een heerlijke plek voor een wintersport met 
kinderen in december 2022. Alle dorpen in dit 
gebied beschikken over een eigen kinderland 
met alle faciliteiten die je van een kinderland 
verlangt. Daarnaast zijn er ook een groot aan-
tal familievriendelijke accommodaties en zijn 
er ook mogelijkheden voor kinderopvang en 
animatie. Behalve skiën, zijn er bovendien ook 
talloze andere leuke dingen te doen. Bezoek 
bijvoorbeeld de Aletsch Zoo of ga snowtuben 
bij het bergrestaurant Bättmer Hitta.  

Courchevel

Aletsch (gletsjer)



BELLO LIFEstyle magazine66

B E L L O

9. KRONPLATZ 
Een leuke kindvriendelijke skibestemming 
voor een wintersport in december is het 
Italiaanse skigebied Kronplatz. Croniworld is 
het kinderland waar kids leren skiën en zich 
vermaken op allerlei speelvoorzieningen, en 
dat is niet het enige. Ook bevindt zich hier 
een kinderbioscoop en een indoorspeeltuin. 
Er zijn Nederlandssprekende skileraren voor 
het ultieme gemak en lunchen doen de klein-
tjes in speciaal ingerichte kinderrestaurants. 
Overigens ligt vlakbij het dalstation van de 
lift in Reischach het zwembad Cron 4. Diverse 
binnen- en buitenbaden mét glijbanen zorgen 
hier voor het plezier na het skiën! 

10. MAUTERNDORF 
Mauterndorf ligt in de skiregio Großeck-
Speiereck en is een feestje voor kinderen. 
Dat begint al ’s ochtends vroeg, als de kids 
gratis met de Smarty Taxi naar de skischool 
worden gebracht. Het Smarty Land is een ge-
weldige omgeving vol speelgelegenheden 
waar kinderen vanaf een leeftijd van 2,5 jaar 
terecht kunnen. Tevens vind je hier de Smart 
Alm: de grootste indoor speelwereld van het 
Salzburgerland. Ook op de ski’s buiten het 
kinderland houdt het plezier niet op. Er is een 
speciale funpiste, de Hexenwald, waar overi-
gens jong én oud zich kunnen vermaken op 
verschillende obstakels en uitdagingen. Meer 
over Mauterndorf.

Naast sneeuwzekerheid is lekker weer tijdens 
een wintersport in december ook belangrijk 
voor veel wintersporters. De start van de 
winter kan veel kou en sneeuw betekenen, 
maar dat hoeft niet altijd. Er zijn genoeg zon-
nige skigebieden waar je kunt profiteren van 
sneeuw én zon, ook in december. Uiteraard 
zijn weersomstandigheden heel 
veranderlijk en moet je altijd 
goed de voorspellingen in de 
gaten houden. December is 
nou eenmaal een wisselvalli-
ge maand en er kan veel 
gebeuren met het 
weer. Veel zonnige 
dagen geeft geen 
garantie op een 

zonnige week als je kiest voor een wintersport 
in december.   

ENKELE TIPS ALS JE OP WINTERSPORT 
GAAT MET KERST EN OUD & NIEUW:
Wil je uiteten met kerst of op oudejaarsavond? 
Denk eraan om tijdig een tafel te reserveren 
als je verzekerd wilt zijn van een plekje. Dit zijn 
vaak drukke avonden en je favoriete restaurant 
zou zomaar eens vol kunnen zijn.

Bekijk van tevoren waar en wanneer er leuke 
evenementen rondom kerst of de jaarwisseling 
worden georganiseerd of waar je een vuur-
werkshow kunt bewonderen. Zo weet je op 
tijd waar je moet zijn om tijdens middernacht 

met elkaar te proosten.

De regels rondom vuurwerk ver-
schillen per land. Ben je van 

plan om zelf vuurwerk 
af te steken, lees 

je goed in over 
wat wel en niet 

mag om pro-
blemen te 
voorkomen.

Bekijk goed vooraf de weersvoorspellingen. 
Het kan in december, als Koning Winter van 
zich laat horen, ontzettend koud zijn. Extra 
thermokleding of warme spullen kunnen dan 
fijn zijn.

Boek je vroeg van tevoren, kies dan het zekere 
voor het onzekere door naar een sneeuwzeker 
skigebied te gaan. Een gebied met een gletsjer 
is altijd een veilige keuze.

Wil je in een fijne accommodatie verblijven? 
Dan heb je er baat bij om vroeg te boeken. De 
periode rondom kerst is ontzettend populair 
en wacht je te lang, dan zijn de beste hotels al 
volgeboekt.

Onzeker over wintersport in december 2022 en 
corona? Zorg ervoor dat je gratis kunt annule-
ren of dat je je geld gegarandeerd terugkrijgt 
als de reis niet doorgaat. 

Ben je niet gebonden aan de schoolvakanties? 
Ga dan begin december en geniet van aantrek-
kelijke prijzen en rustige pistes.

Veel skiplezier!
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In 1961 al opende elektro Van Dijck de deuren 
in de Kloosterstraat 52 te Ekeren. Het waren 
de papa en de mama van Luc die destijds de 
grote stap waagden en dit met heel veel suc-
ces. Meer dan 30 jaar later verhuisde de zaak 
van het nummer 52 naar het nummer 22 in 
dezelfde straat. Later werd het gebouw ernaast 
bijgekocht en sinds 2016 is de zaak dus een 
heel stuk groter geworden.

Huidig zaakvoerder Luc Van Dijck werkt al 30 
jaar met hart en ziel in de zaak en zorgt op zijn 
eigen, joviale manier voor de tevredenheid van 
zijn klanten. Het familiale karakter zorgt ervoor 
dat Luc en zijn team bijna alle klanten persoon-
lijk kennen en die proberen ze dan ook zo goed 
mogelijk te helpen. Bij Van Dijck vind je alles 
van witgoed tot televisietoestellen en aller-
hande elektrotoestellen van de betere merken.

ELEKTRO VAN DIJCK: AL MEER DAN 60 JAAR 
DÉ ELEKTROZAAK VOOR EKEREN EN 
OMSTREKEN

Met dochter Jellis, die ondertussen ook in de zaak werkt, is de 
opvolging bovendien ook verzekerd om er nog eens minstens 
30 jaar bij te doen. Tante Ria staat samen met Jellis in de winkel 
en Peter doet net als Luc leveringen van nieuwe toestellen en 
reparaties van oudere toestellen.

Luc en zijn team werken overigens ook steeds meer milieube-
wust. Zo zijn de bedrijfsvoertuigen ondertussen hybridevoertui-
gen geworden en wordt alle isomo tegenwoordig gerecycleerd.

Sinds Covid kan je bij elektro Van Dijck ook online bestellen, 
maar in tegenstelling tot andere online winkels moet je hier niet 
ineens ‘online’ betalen. Betalen kan immers gewoon bij levering, 
wat toch ook weer veel sympathieker is dan bij andere online 
shops. – Meer info: Kloosterstraat 22, 2180 Ekeren
www.vandijckelektro.be • 03/ 541 19 72
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Met de “Onroerenderfgoedprijs” wil de 
Vlaamse overheid bijzondere erfgoedpro-
jecten in de kijker plaatsen. Dit jaar lag de 
nadruk op erfgoed dat meestal publiek 
toegankelijk is. Uit achtendertig kandidaten 
werden drie laureaten verkozen, namelijk Het 
Steen in Antwerpen, de Sint-Odulphuskerk 
in Borgloon en de Oude Stadsfeestzaal 
in Mechelen. Op vrijdagavond 7 okto-
ber, tijdens de officiële plechtigheid in 
het KMSKA, werd Het Steen uitgeroepen 
tot de winnaar van 2022. De jury van de 
Onroerenderfgoedprijs roemde het pro-
ject Het Steen een toonvoorbeeld van de 
principes zoals vastgelegd in het Charter 
van Venetië, een stelsel van richtlijnen over 
de omgang met restauratie en conservatie 
van architectonisch materieel erfgoed. Het 
onderscheid tussen oud en nieuw is op een 
subtiele manier zichtbaar, en de meeste 
ingrepen zijn reversibel. Het project draagt 
bovendien bij aan het bredere maatschap-
pelijke debat over omgaan met monumen-
ten en begrippen als stijl, authenticiteit en 
esthetiek. Het Steen omvat een deel van de 
oudste omwalling van Antwerpen, de vroeg-
ste stukken dateren al van de 11de eeuw. Het 

is het oudste gebouw van de stad, de laatste 
zichtbare getuige van de omwalde burcht 
die gedurende eeuwen het beeld van de 
stad bepaalde. Het huidige geheel is het re-
sultaat van eeuwen bouwen en verbouwen. 
Na de meest recente renovatie schittert Het 
Steen vandaag als toeristisch onthaalcen-
trum met cruiseterminal en Antwerp City 
Shop. The Antwerp Story neemt bezoekers 
mee doorheen de rijke geschiedenis van 
vroeger en het belevingsaanbod van de stad 
van vandaag. De recente werken, waarvoor 
de prijs werd toegekend, begonnen in mei 
2018 en werden afgerond in oktober 2021. 
De stad restaureerde het oude deel van Het 
Steen, en er kwam een nieuwbouw. Het 
vrijstaande gebouw, zoals het in 1890 was, 
vormde de basis van het nieuwe ontwerp. 
De stad koos voor een architectuur van con-
tinuïteit: de aanbouw uit de jaren ‘50 werd 
vervangen door een nieuwbouw die ster-
ker relateert aan het bestaande monument 
en zijn uitgesproken ligging. Het nieuwe 
geheel, met een nieuwe publieke toren en 
dakterras met uitzicht over de Schelde, kan 
ook bezocht worden tijdens een wandeling 
langs de kaaien.

HET STEEN WINT ERFGOEDPRIJS

Scheldekaaien © Bárbara Briones
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Stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven 
de uitstoot van broeikasgassen verminderen, om zo de impact 
van de klimaatverandering te beperken. Deze uitstoot volgt ze 
jaarlijks op via een emissie-inventaris. Zo gaat de stad na of ze 
op koers zit om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te ha-
len, en of er extra inspanningen nodig zijn om de CO2-uitstoot 
verder te doen dalen.

De laatste emissie-inventaris, van 2020, laat zien dat de stad 
haar klimaatdoelstellingen ruim heeft gehaald.  In 2009 sloot 
Antwerpen zich aan bij het Burgemeestersconvenant, een 
initiatief van de Europese Commissie waarbij steden zich en-
gageren de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. 
Stad Antwerpen engageerde zich om tegen 2020 minstens 20% 
minder CO2 uit te stoten, vergeleken met het referentiejaar 2005, 
en klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Via de emissie-inventaris 
rapporteert de stad jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van 
broeikasgassen op haar grondgebied voor een aantal categorie-
en. Het gaat om huishoudens, handel & diensten (zoals winkels, 
kantoorgebouwen, hotels, restaurants, scholen en zorginstel-
lingen), transport en de industrie, en energieproductie die niet 
onder het Europees emissiehandelssysteem valt.

De huidige cijfers zijn de meest recente, gevalideerde gegevens. 
De stad behaalde in 2016 al een CO2-reductie van 20% ten op-
zichte van 2005. In het jaar 2019 was er ook een opmerkelijke 
vermindering van broeikasgassen. De CO2-uitstoot kende toen 

een daling van 25,2%. En volgens de laatste cijfers is er voor het 
stedelijke gebied van Antwerpen in 2020 een CO2-vermindering 
van 30,4% vergeleken met het referentiejaar 2005. Daarmee haalt 
de stad ruimschoots de vooropgestelde vermindering van 20% 
tegen 2020. De daling van 30,4% gaat over 1078 kiloton CO2 die 
minder werd uitgestoten in 2020 ten opzichte van 2005. Die signi-
ficante vermindering kwam er dankzij stevige inspanningen van 
de inwoners, want de uitstoot van de Antwerpse huishoudens 
daalde met in totaal 40% tegenover 2005.

Dit is opmerkelijk aangezien de bevolking in diezelfde periode 
met 12,3% toenam. Een lager verbruik van fossiele brandstoffen, 
een lager energieverbruik en daling in transport zijn de voor-
naamste redenen: 
• het lager verbruik van fossiele brandstoffen voornamelijk in de 
sectoren huishoudens (-30%), transport (-13%) en industrie (-8,1%)
• de dalingen in energiegebruik zijn ook het resultaat van door-
gedreven renovaties, strengere isolatienormen en de dienstverle-
ning van het EcoHuis, waar bewoners besparingstips en renova-
tiebegeleiding krijgen en terecht kunnen voor energieleningen
• in het kader van het Burgemeestersconvenant engageerde de 
stad zich ook om tegen 2020 13% van de totale elektriciteitsvraag 
op eigen grondgebied te produceren in de vorm van hernieuw-
bare elektriciteit. In 2019 was dit al 16% en volgens de inventaris 
van 2020 zit de stad aan 19% 
• in transport is er ook een stevige daling te zien in vergelijking 
met 2019, met als voornaamste reden de restricties die tijdens de 
coronapandemie werden opgelegd voor verplaatsingen

ANTWERPEN OP KOERS MET 
ENERGIEZUINIGE INITIATIEVEN 
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Sabien, wat zou je doen, mocht je 1 dag 
onzichtbaar zijn?
Ah, iets stouts dan: gaan naaktzwemmen in 
het zwembad van de buren, want die zien me 
toch niet. (lacht)

Wie waren je jeugdidolen?
Mijn grote voorbeeld was Madonna. Zoals alle 
meisjes, denk ik. Sandra Kim hoorde daar ook 
bij. Het heeft veel impact op mij gehad, toen 
ze het Songfestival won. Het heeft me eigenlijk 
gestimuleerd om ook iets met muziek te gaan 
doen.

Wat trekt je aan in een man?
Gevoel voor humor hebben en gevoelig zijn. 
Wat ik bij mijn man heel fijn en mooi vind, is 
dat hij altijd een goeie vader voor mijn kind 
geweest is en nog steeds is. Ik denk dat dit het 
mooiste is wat je een vrouw kunt geven. Dat je 
goed zorgt voor haar kind. In dat opzicht heb 
ik een geweldige man.

Wat zou je kopen met je laatste 2 euro’s?
Een deodorant.

Wat is het slechtste cadeau dat je ooit hebt 
gekregen?
Ik heb wel eens van die kanten onderlegdoek-
jes gekregen van een tante, terwijl we een strak 
interieur hebben. Toen dacht ik bij mezelf: “Wat 
moet ik daar eigenlijk mee doen?” Ik heb die 

dan ergens subtiel neergelegd, maar ze zijn 
niet zo lang blijven liggen (lacht)

Wat zou je nooit doen? Zelfs niet voor een 
miljoen euro.
Met iemand naar bed gaan.

Aan welk schoolvak had je destijds een 
grote hekel?
Geschiedenis. Het boeide me totaal niet. Als je 
ouder wordt, verruim je je interesses, maar op 
dat ogenblik zag ik daar absoluut het nut niet 
van in. Ik merk dat dit nu terugkomt bij mijn 
zoon. (lacht)

Wat is jouw ultieme droom?
Ik hoop dat er ooit een dag komt dat ik oma kan 
worden, maar dat heb je niet in de hand. Ik pluk 
de dag heel hard en ik probeer zoveel mogelijk 
in het moment, het hier en nu te blijven en te 
genieten van elke seconde. En dat we lang ge-
zond mogen blijven, alle clichés eigenlijk. Voor 
mij hoeft het allemaal niet “too much” te zijn. 

Geloof je in reïncarnatie?
Ja, ik denk wel dat onze ziel meerdere levens 
heeft. Ik geloof daar wel ergens in. Omdat ik 
ook wel merk dat sommige mensen spiritueel 
toch iets verder gevorderd zijn in vergelijking 
met anderen. Dat maakt hen niet beter of 
slechter, maar ze kijken wel op een andere 
manier naar het leven. Ik geloof dus wel in dat 
soort zaken.

Naar welke muziek ben je momenteel aan 
het luisteren?
Ik luister eigenlijk alles. Wat bij mij altijd blijft 
terugkomen zijn de oudere dingen, zoals Phil 
Collins en Sting, maar nooit een specifieke 
plaat. Op dit moment ben ik wel aan het luis-
teren naar de debuutplaat van mijn man in de 

auto. Hij heeft met zijn band Ipso Facto een 
instrumentaal jazzalbum uitgebracht, getiteld 
“From nowhere to now here”. Het is heel ab-
stracte, bijzondere muziek, maar ik vind het 
wel leuk. 

Welke film zou je herhaaldelijk opnieuw 
kunnen bekijken?
“Beauty and the Beast”.

De animatiefilm of de live action-versie?
Allebei, maar als ik echt moet kiezen, dan zou 
ik nog eerder voor de tekenfilm gaan. Die vind 
ik waanzinnig mooi.

Wat eet je totaal niet graag?
Geitenkaas en ganzenlever. Dat zal het zowat 
zijn, want ik eet vrijwel alles graag.

Wat is dan je favoriete gerecht?
Alles wat Italiaanse keuken is, met daarnaast 
vis en veggie.

Wat heb je altijd in je frigo liggen?
Water.

Wat vind je van personen die je stomme en 
rare vragen stellen?
Ok. Ik bedoel, alle vragen mogen gesteld wor-
den. Ik erger me niet heel snel aan iemand.

Loog je tijdens dit gesprek?
Ik heb niet gelogen.

Bedankt om hieraan deel te nemen, 
Sabien!
Graag gedaan.

Meer info over Sabien Tiels en het album 
“Adelaar” kan je terugvinden op haar website: 
www.sabientiels.be. Te
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De voorbije zomer hadden we in 
Diksmuide ons “What’s on your 
mind”-gesprek met singer-songwri-
ter Sabien Tiels tijdens de Ment TV-
opnames. Sabien bracht dit najaar 
trouwens een gloednieuw album uit, 
getiteld “Adelaar”.

WHAT’S ON YOUR MIND?

SABIEN TIELS

© Dirk Annemans
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EERSTE VERJAARDAGSKALENDER MET 
FREDDY MAERTENS
De verjaardagskalender is speciaal ontworpen 
voor tweevoudig wereldkampioen en Vuelta-
winnaar Freddy Maertens ter gelegenheid 
van zijn 70ste verjaardag en ter ere van zijn 
schitterende wielercarrière. Rudi had met de 
dochter van Freddy, Romy, besproken om 
samen met haar 14-jarige dochter Anna Nina 
deze kalender mee te kleuren. Ze kregen dan 
ook de cover van de jaarkalender. Freddy was 
op de persvoorstelling erg ontroerd om zijn 
dochter en kleindochter te zien schitteren op 
deze nieuwe kalender. Ook de dochter van 
ex-profrenner Marc en broer van Freddy, Bo, 
stond model voor deze kalender. Daarnaast 
wist Rudi met actrice Helga Van Der Heyden, 

ex-Miss Belgian Beauty Céline Du Caju, dan-
seres Carole Rooryck en Barbara Gandolfi nog 
vier bekende gezichten te strikken voor zijn ka-
lender. Ook Nancy Van Baelen en Yana Bruyére, 
dochter van ex-profrenner Bruno, zijn terug te 
vinden op de nieuwe kalender.

Toch nog even meegeven waarvoor KOESTER 
staat. De Kinder Oncologische Eenheid voor 
Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie (KOESTER) 
maakt het mogelijk dat kinderen met kanker 
tijdens hun behandeling zoveel mogelijk thuis 
kunnen zijn. Ook wanneer het kind niet meer 
kan genezen en in een palliatieve of termina-
le fase komt, is het zeer belangrijk om in de 
geborgenheid van het eigen gezin thuis te 
kunnen blijven.  Iedereen kijkt al uit naar wat 
de amateurfotograaf volgend jaar zal brengen.   

Wie interesse heeft in een kalender, kan deze 
bestellen door een storting te doen van 13 euro 
(verzendkosten inbegrepen) per bestelde ka-
lender op het rekeningnummer van Maenhout 
Rudi BE20 0003 4296 8556 (BIC: BPOTBEB1), met 
duidelijke vermelding van het aantal kalenders 

en je naam en volledig adres. Deze 13 euro gaat 
volledig naar het goede doel. 

Verzending van de kalenders gebeurt zodra de 
betaling ontvangen is.

Rudi Maenhout, de postbode uit 
Kaprijke, stelde onlangs zijn 15de ka-
lender voor. Een jubileumeditie, ook 
dit jaar volledig ten voordele van het 
kinderkankerfonds van het UZ Gent, 
meer bepaald ten behoeve van thuis-
zorgteam “Koester”. 

RUDI MAENHOUT STELDE ZIJN 15E 
KALENDER VOOR TEN VOORDELE VAN 

KOESTER
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Helga Van Der Heyden
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Dit unieke erfgoed wordt terug in werking 
gezet en krijgt een passende bestemming. 
Het Brouwershuis uit 1553 is een van de 
laatste relicten van de Gouden Eeuw van 
Antwerpen. AG Vespa start met de steun 
van het Vlaams Agentschap Onroerend 
Erfgoed midden november met de to-
taalrestauratie van dit unieke beschermde 
monument. Het einde van de werken is 
voorzien in de loop van 2024, waarna het 
pand een passende invulling krijgt. Het 
Brouwershuis in de Adriaan Brouwerstraat 
was het eerste waterverdeelcentrum van 
Antwerpen en bleef tot 1930 operatio-
neel. Het gebouw vormt uniek erfgoed 
omwille van het vrijwel intact gebleven 
historisch molen- en pompmechanisme, 
en het fraaie interieur van de raadkamer 
van de brouwersgilde. Dankzij een erf-
goedpremie van de Vlaamse overheid van 
1.053.000 euro kan de restauratie van dit 
waardevol erfgoed starten in november 
2022. Er staan heel wat bouwkundige in-
grepen op stapel: het herstellen van met-
selwerk, voegwerk en bepleistering, maar 
ook van alle blauwe en witte natuursteen, 
glas-in-loodramen, smeedwerk, binnen- 
en buitenschrijnwerk. Verder neemt de 
aannemer nog de stabiliteit van de bal-
kenlagen, vloeren en het dak onder han-
den. Om de toegankelijkheid in het grote 
reservoir in de kelder te verbeteren, komt 
er een nieuwe stalen trap en loopplatform. 
Cruciaal in het project is de restauratie 

van de rosmolen met ophaalmechaniek 
en waterreservoirs en de gietijzeren 
pompen. Daarnaast komen er technische 
verbeteringen, zoals de vernieuwing van 
alle elektriciteit en verlichting. Een nieuw 

klimatisatiesysteem zorgt voor een op-
timaal behoud van het goudleer in de 
raadzaal en een waterzuiveringssysteem 
behandelt het gesloten watercircuit van 
de molen- en pompinstallatie. Te
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RESTAURATIE BROUWERSHUIS 
GESTART IN NOVEMBER

Brouwershuis, Adriaan Brouwerstraat Brouwershuis, Zolderverdieping 

Brouwershuis, Ondergronds waterreservoir 
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Have yourself a
merry little Christmas 

Music Vanderheyden
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Teletechnics
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WAT IS PLASTIC?
Hoewel we weten dat de Meso-Amerikanen, 
waaronder de Azteken en de Maya’s, al in 1.600 
voor Christus natuurlijk voorkomende plas-
tiek gebruikten voor hun ballen, banden en 
figuurtjes, en hoewel behandelde veehoorns 
al tijdens de middeleeuwen werden verwerkt 
in lantaarnramen, werd synthetisch plastic pas 
uitgevonden in 1855 door ene Alexander Parks. 
Het woord ‘plastic’ werd zelfs pas voor het eerst 
in 1907 gebruikt door de Gentse chemicus Leo 
Baekeland, die de allereerste volledig syntheti-
sche kunststof ontwierp: bakeliet – al zou het 
nog tot de jaren veertig duren voor men plastic 
massaal begon te produceren – met dank aan, 
onder andere, de oorlogsindustrie.

Het woord ‘plastiek’ of ‘plastic’ is afgeleid 
van het Griekse ‘Plastikos’, wat ‘die vorm 
geeft’ of ‘het vormen betreffend’ betekent. 
Oorspronkelijk werd het gebruikt voor kunstui-
tingen – iets wat je ook in het Nederlands nog 

aantreft als we het hebben over de ‘plastische 
kunsten’. Het gaat om een breed aantal syn-
thetische of semisynthetische materialen met 
polymeren als hoofdbestanddeel, of – met 
andere woorden – over polymeren met lange 
koolstofkettingen. 

Polymeren zijn opgebouwd uit eenheden 
die vaak herhaald worden en komen ook in 
de natuur voor – denk maar aan teer, die-
renhoorns, latex van boomsappen, amber 
en de schilden van schildpadden. Enkele 
voorbeelden van synthetische polymeren 
zijn polypropyleen (gebruikt voor vezels en 
flessen), polyvinylchloride (gebruikt voor 
voedselverpakking, flessen en afvoerpijpen), 
polyethyleen (gebruikt in plastic zakken), po-
lystyreen (gebruikt voor piepschuimbekers), 
en polytetrafluorethyleen of teflon (gebruikt 
voor antiaanbaklagen). 

Er zijn twee soorten plastic: thermoplasten 
worden bij verhitting zacht en hervinden 
hun stevigheid wanneer ze weer worden 
afgekoeld, terwijl thermoharders bij hoge 
temperaturen hard blijven. Onder die eerste 
groep vallen producten als speelgoed, wa-
terflessen, isolatiemateriaal en kwasten, terwijl 
thermoharders beter geschikt zijn om vloer-
tegels, balpennen, telefoons, stopcontacten 
en dergelijke mee te maken. 

Het is minder duur om iets uit plastic te 
maken dan uit, bijvoorbeeld, metaal. Plastic 
is bovendien een slechte hitte- en elektrici-
teitsgeleider (en dus beter geschikt om de 
handvatten van braadpannen mee te maken), 
het is niet-reactief (en reageert dus niet op 
water of zuurstof, waardoor het niet roest), het 
is licht en het kan gemakkelijk allerlei vormen 
aannemen. Plastic is dus multi-inzetbaar en 
extreem nuttig, maar heel wat van de op het 
eerste gezicht positieve eigenschappen zijn 
net waarom het zoveel milieuproblemen kan 
veroorzaken. We leggen uit waarom.

HOE PLASTIC ONS MILIEU BEDREIGT
Het is verbazend, maar de afgelopen 10 jaar 
werd er wereldwijd meer plastic geprodu-
ceerd dan in de volledige voorbije eeuw. 
Jaarlijks betekent dat een volume van bijna 
360 miljoen ton per jaar. ‘Een van de meest 
alomtegenwoordige en langdurige recen-
te veranderingen aan het oppervlak van 
onze planeet is de opeenhoping en ver-
snippering van kunststoffen,’ schrijft David 
Barnes, hoofdauteur en onderzoeker voor 
het British Antarctic Survey, daarover in het 
toonaangevende wetenschappelijk vakblad 
Philosophical Transactions of The Royal 
Society B. 

Plastic. Het is overal om ons heen en 
dat is niet verwonderlijk, want er zijn 
maar weinig materialen die zo veel-
zijdig zijn. Van het handvat van onze 
braadpan tot onze tandenborstel, van 
onze kam tot het speelgoed van ons 
dochtertje, van onze monitor tot ons 
toetsenbord, van onze plastic zakken 
tot de kabelisolatie, van onze gaspij-
pen tot delen van onze auto’s, van 
militaire wapenrusting tot laboratoriu-
mapparatuur, van testtubes tot brillen: 
plastic lijkt niet meer weg te denken 
uit onze maatschappij. Nochtans zorgt 
het goedje voor enorm veel milieupro-
blemen… maar hoe slecht is het nu 
eigenlijk?

HOE SLECHT IS PLASTIC NU EIGENLIJK ECHT?
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Het is ironisch: hoewel kunststof een enorm 
lange levensduur heeft, gebruiken we haar 
vooral voor wegwerpproducten die na een 
jaar of twee al op de afvalbergen eindigen, 
waar ze nog eeuwen zullen meegaan en terwijl 
we steeds meer proberen om minder fossiele 
brandstoffen te gebruiken binnen de trans-
port- en verwarmingssectoren, kunnen we uit 
ons huidige traject afleiden dat ons gebruik 
van plastic enkel zal toenemen. Het Center for 
International Environmental Law (CIEL) schat 
zelfs dat 20 procent van olieconsumptie tegen 
2050 naar plastic zal gaan. 

Hier enkele problemen op een rijtje:

• Plastic dat diep in stortplaatsen begraven ligt, 
kan schadelijke chemicaliën uitstoten die ons 
grondwater contamineren. 

• Plastic afval, doorspekt met chemicaliën, kan 
dieren verwonden of vergiftigen. Niet alleen 
kunnen vogels erin verstrikt geraken, eenmaal 
(zee)dieren blootgesteld zijn aan plastic, kan 
dat klonters vormen in hun maag en hen ver-
giftigen met de chemicaliën die in het plastic 
geconcentreerd zijn. Sommige chemicaliën 
komen vervolgens het voedselnetwerk in 
wanneer andere dieren de aangetaste beest-
jes opeten. Volgens een rapport van de Ellen 
MacArthur Foundation zal er tegen 2050 aan 
dit tempo meer plastic in de oceanen zitten 
dan vis: 937 miljoen ton tegenover maar 895 
miljoen ton. De Verenigde Naties laten dan 
weer weten dat er elk jaar 1 miljoen zeevogels 
en 100.000 zeedieren sterven door plastic te 
eten. Tegen 2050 zal 99 procent van alle zee-
vogels trouwens plastic aan het eten zijn. Nu 
al heeft naar schatting 90% van alle vogels 
en vissen plastic partikels in de maag… en 
een Britse studie wees uit dat de gemiddel-
de mens 70.000 microplasticpartikels per jaar 
binnenkrijgt. 

• Minstens de helft van alle zuurstof op aar-
de komt uit de zee en wordt geproduceerd 
door plankton, kleine organismen die door 
middel van fotosynthese koolstof vangen. 
Microplastics tasten echter hun vermogen 
aan om te groeien, zich voort te planten en 
koolstof op te nemen, waardoor het verlies van 
zuurstof in de oceaan versnelt. Microplastics 
zijn al gevonden in meer dan 100 verschillende 
aquatische soorten, waaronder de garnalen, 
mosselen en vissen die later op onze borden 
komen. Ze beschadigen ook de lever, de cellen 
en het voortplantingssysteem. Vissen die pas 
uit de eitjes kwamen zwemmen beginnen hun 
leven daardoor vaak met een plastic dieet. 

• Drijvend plastic afval, dat duizenden jaren in 
het water kan overleven, dient vaak helaas als 
minitransportmiddel voor invasieve soorten. 

Omdat die opeens opduiken in gebieden waar 
ze voorheen nooit te vinden waren, kunnen ze 
daardoor een volledige habitat verstoren. Ook 
komt het vaak terecht op het strand, wat me-
teen een van de redenen is waarom 73 procent 
van alle strandafval uit plastic bestaat. 

• Het menselijk lichaam absorbeert een gedeel-
te van de chemische stoffen die aan kunststof-
fen worden toegevoegd. Dat blijkt vaak onze 
hormonen en andere lichaamseigen stoffen 
te veranderen – en meestal niet in de goede 
zin. We worden allemaal blootgesteld aan die 
chemicaliën: ze zitten in de lucht, in het stof, in 
ons water, in ons eten en in de producten die 
we kopen. Maar liefst zo’n tachtig procent van 
alle baby’s en bijna alle volwassenen hebben 
meetbare niveaus van ftalaten in het lichaam. 
Die worden gebruikt als weekmakers in, bij-
voorbeeld, vinyl vloer- en wandbekleding, 
medische apparatuur en voedselverpakking. 
Ook blijkt BPA (bisfenol A), dat je vaak nog 
kunt terugvinden in flessen en blikjes, in het 
eten en in de drank zelf terecht komen. Maar 
liefst 93 procent van alle mensen heeft vol-
gens de CDC detecteerbare niveaus BPA in 
de urine. Ook de vlamvertragers (PBDE’s) die 
worden toegevoegd aan matrassen, kussens 
en autostoelen blijken allerlei nare gevolgen 
te kunnen hebben, waaronder problemen bij 
de geslachtsontwikkeling van baby’s, het ont-
wikkelen van diabetes, cardiovasculaire ziektes, 
ontwikkelingsstoornissen en veel meer, ook al 
beweren de fabrikanten zelf dat hun produc-
ten veel veiliger zijn geworden.

• Ongeveer  4 procent van de wereldoliepro-
ductie wordt gebruikt als grondstof om plastic 
mee te maken, en een vergelijkbare hoeveel-
heid wordt verbruikt als energie in het proces.
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• Volgens de Verenigde Naties wordt slechts 
10% van alle plastic gerecycleerd. De rest 
wordt verbrand of gedumpt. Een groot deel 
daarvan eindigt in onze rivieren en zeeën. Met 
respectievelijk 14,1 en 11,9 procent voeren plas-
tic zakken en plastic flessen zelfs de lijst afval 
die in onze oceanen wordt teruggevonden 
aan. Logisch, want wereldwijd worden er elke 
minuut maar liefst… 2 miljoen plastic zakken 
gebruikt. Alles samengenomen blijken sigaret-
tenfilters overigens voor de grootste hoeveel-
heid plastic afval te zorgen.  

• Plastic stoot bij het (trage) afbraakproces 
broeikasgassen uit. Zonlicht en hitte zorgen 
ervoor dat er methaan en ethyleen vrijkomt 
en dat gebeurt steeds sneller naarmate de 
kunststof in kleinere delen uit elkaar valt. 

• Plastic verbranden in verbrandingsovens 
(waar zo’n 25 procent van het plastic afval 
naartoe gaat) zorgt helaas voor het vrijkomen 
van een hoop giftige chemicaliën die zowel 
de gezondheid van levende wezens die de 
lucht inademen als van de planeet zelf kunnen 
beschadigen. De zwarte koolstof die kan vrij-
komen warmt de aarde zelfs 5.000 keer sneller 
op dan kooldioxide. We gaan er bovendien 
niet op vooruit: in 2019 zou de productie en 
verbranding van plastic volgens schattingen 
van de CIEL 850 miljoen ton broeikasgassen de 
atmosfeer in hebben gestoten – ongeveer wat 
vrijkomt in 189 elektriciteitscentrales die nog 
met kolen werken. Tegen 2050 zou dit kunnen 
oplopen tot 2,8 gigaton kooldioxide per jaar – 
wat overeenkomt met 615 kolencentrales.

DE OPLOSSING
Als we ooit nog van het plasticprobleem wil-
len verlost geraken, zullen we wellicht moe-
ten inzetten op een circulaire economie én 
meer plastic biologisch afbreekbaar maken. 
Momenteel ligt dat percentage immers maar 
op een bedroevende 0,2 procent. Nochtans 
heeft plastic potentieel nog een rol te spe-
len in ons milieu; zo is er 52 procent minder 

energie nodig om plastic flessen 
te maken dan glazen of metalen 
flessen en komen er bij de pro-
ductie zelfs 55 procent minder 
broeikasgassen vrij. 
Heel wat landen hebben ‘sin-
gle-use plastics’ (zoals strootjes) 
verbannen. Wie ze nog in Kenia 
gebruikt, riskeert sinds 2017 
maar liefst vier jaar celstraf of een 
boete van 40.000 dollar. 

Buiten het feit dat we moeten 
proberen om plastic niet in 
onze rivieren en zeeën te laten 
terechtkomen, zijn er drie vor-
men van recyclage waarop we 

kunnen inzetten: mechanische 
recycling, chemische recycling 
en de verwerking van kunst-
stofafval tot basisgrondstof. Tot 
nu toe hebben de lage winst-
percentages die met deze be-
handelingen kunnen gehaald 
worden hun groei beperkt, maar 
daar zou nu wel eens verande-
ring in kunnen komen. 

• Bij mechanische recycling 
wordt gebruikte kunststof fysiek 
verwerkt tot harskorrels, waarbij 
de polymeerketen intact wordt 
gelaten. Een belangrijke uitda-
ging daarbij is het vinden van 
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een manier om de kwaliteit beter te behouden 
dan tot nu toe lukt.

• Chemische recycling, ook wel monomeer-
recycling genoemd, onderwerpt gebruikte 
kunststoffen aan een chemisch proces waarbij 
ze weer worden afgebroken tot hun mono-
meren. Dat kan alleen maar met poly-
meren zoals polyesters, maar toch 
gaat het nog steeds om aanzienlijke 
hoeveelheden.

• Voor de terugwinning van grond-
stoffen moe-
ten 

de polymeerketens door katalytische of ther-
mische behandeling worden afgebroken tot 
koolwaterstoffracties. Dat  zou bijzonder nuttig 
kunnen zijn voor de verwerking van flexibele 
verpakkingen, een belangrijk deel van de afval-
stroom, die met de huidige mechanische recy-
clingprocédés niet goed verwerkt kan worden.

We weten voor welke uitdaging we staan en 
als we die niet aangaan, zal onze planeet 

niet meer leefbaar zijn voor komende 
generaties mensen. Laten we al eens be-
ginnen met onze plastic zakken langer 
te gebruiken dan het gemiddelde van… 
12 minuten.


