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In ‘Het verhaal van Vlaanderen’ moest 
Tom Wae s  z ich  behe lpen  met  he t 
dagboek va n Ju l ius  Caesa r  om een 
t i jdsbeeld  va n de  Romei nen op te 

hangen. Dat was a l iets. Uit de t ijd van de 
prehistorie zijn er helemaal geen geschreven 
bronnen. Opgegraven kommen of scherven 
moeten ons iets over onze voorouders uit die 
periode vertellen. De VRT gaat het binnen een 
paar duizend jaar veel gemakkelijker hebben 
om ons te typeren in een vervolg op de reeks. 
Bronnenmateriaal genoeg! We schrijven en 
babbelen ons een ongeluk. Vroeger moest je 
op de Nederlandse tv zijn voor een interview, 
een discussieprogramma of een lucht iger 
panelgesprek, maar de Vlaming heef t zijn 
achterstand ingehaald. Er wordt gekeuveld, 
gedebatteerd, geanalyseerd en geginnegapt of 
het een lieve lust is. Podcasts groeien als botten 
aan de bomen. Volzinnen rollen er vloeiend 
uit, a l is het soms wat zoeken naar inhoud 
achter de vele ‘Oh my God ’s’,  ‘superleuks’ 
en ‘What the f..cks’. We hollen van meeting 
naar meeting om in trendy vergaderjargon te 
verzekeren dat we ‘asap’ iets gaan oplossen 
of ‘ergens gaan landen’.  Waar ze vroeger 
aan de microfoon van Fred De Bruyne niet 
verder kwamen dan wat gestamel, schakelen 
coureurs nu vlotjes over van het Nederlands 
op het  Engels  om hun prestat ies  met de 
modderspatten nog op het gezicht diepgravend 
te analyseren. Het tv-scherm wordt opgeëist 

door telkens dezelfde talking heads.

KEUVELEND OP HET 
ZINKEND SCHIP

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…  

Op de zinkende Titanic was het het orkest dat 
bleef doorspelen. Als straks de aarde door de 
opwarming verdwijnt onder de zeespiegel, zal 
er in Vlaanderen nog wel een tv-studio drijven 
op een laatste stukje wrakhout waarop vrolijk 
gekeuveld wordt door onverstoorbare BV’s. De 
babbelcultuur heeft ons in de greep. Rappers, 
hiphoppers en slam poets onthullen ons hun 
zielenroerselen. Geïnspireerd door de bekende 
schermgezichten of radiostemmen, laten we 
onze meningen de vrije loop op de socia le 
media, waarbij we geen taboe uit de weg gaan. 
We wandelen parmantig al pratend in onze 
smartphone, zodat iedereen onze boeiende 
conversaties kan horen. Of we schrijven een 
boek waarin we in het diepst van onze ziel 
laten kijken. De vloed aan egodocumenten is 
eindeloos. De ruwe Neanderthaler of stugge 
maar dappere Ga l l iër  is  een zel f bew uste 
praatvaar geworden. Hebben sommigen hun 
V laa mse bedeesd heid nog niet  a fgelegd, 
dan zul len ‘ l i fe coaches’  hen wel ‘ in hun 
kracht zet ten’ om zich ongeremd te leren 
uiten. Kinderen worden al vroeg in de k las 
debatvaardigheden aangeleerd, nog voor ze 
kennis verzameld hebben. Benieuwd wat de 
Tom Waes van de verre toekomst over ons gaat 
vertellen, desnoods van op een andere planeet. 
Zullen we de beschaving zijn die al keuvelend 
ten onder ging? De mensensoort die te druk 

bezig was met zichzelf  om de planeet te 
redden? Of springen de geschiedschrijvers 

gewoon met een boogje over ons heen, 
wegens te veel ‘ bla bla’  en te weinig 
‘boem boem’?
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De zes activiteiten die je absoluut 
niet mag missen? Die sommen we 
hieronder voor je op.  
 
1. EEN GAMBIAANSE MAAL-
TIJD KOKEN
De Gambiaanse keuken is bijzon-
der kleurrijk en smakelijk. Tover 
je graag zelf een lokale maaltijd 
op tafel? Ida ontvangt je in haar 

huis en dompelt je onder in de 
Afrikaanse gastronomie. Maar 
niet zonder eerst in haar kleerkast 
te piepen. Want een Gambiaanse 
kok … die draagt een traditionele 
outfit!
 
De kookcursus begint op de vis-
sersmarkt van Tanji, waar je samen 
met Ida verse ingrediënten shopt. 

Een reis naar Gambia hoort sowieso op je bucketlist thuis. Je 
trekt er niet alleen door het kleinste land op het Afrikaanse 
continent. Je flaneert er langs een uitgestrekte kustlijn én 
volgt de Gambiarivier doorheen de rest van het land. Daar 
ontmoet je de gastvrije bevolking en beleef je heel wat on-
vergetelijke avonturen.

BELEEF DEZE ZES
WAANZINNIGE BUCKETLIST-

ACTIVITEITEN IN GAMBIA
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Daarna neem je plaats achter het fornuis en 
ontdek je de pure, verfijnde Gambiaanse 
smaken. Tijdens het koken maakt Ida je ook 
wegwijs in de Afrikaanse muziek en daagt ze 
je uit voor een gezelschapsspel. Aan het eind 
van de dag proef je van je culinaire creatie 
tijdens een onvergetelijk diner.
 
2. NIJLPAARDEN EN
CHIMPANSEES SPOTTEN
De Gambiarivier doorkruist het hele land. 
Wie de oevers volgt, botst op verschillende 
adembenemende natuurparken. Zo be-
zoek je het Chimp Rehabilitation Project in 
River Gambia National Park. Dit bescherm-
de natuurgebied bestaat uit drie eilanden 
waar zo’n honderd chimpansees leven. Je 
bewondert hen tijdens een twee uur duren-
de boottocht op de rivier, waarin ook tal-
rijke nijlpaarden en zelfs enkele krokodillen 
baden.

3. MEER DAN VIJFHONDERD VOGEL-
SOORTEN OBSERVEREN
Meer dan vijfhonderd: zoveel vogelsoor-
ten leven er in Gambia. Ze houden zich 
schuil in bossen, mangroves en moerassen. 
Sommigen overleven hier het hele jaar door, 
anderen komen alleen overwinteren. Je ziet 
niet alleen sierlijke steltlopers, ook tropische 
papegaaien, imposante roofvogels en schat-
tige bijeneters vliegen je voorbij.
 
Heel wat plaatselijke gidsenkringen bege-
leiden je graag tijdens je zoektocht. Zowel 
groepen als individuele reizigers boeken 
makkelijk een professionele vogelwandeling 
of meerdaagse tocht.

4. SHOPPEN OP DE LOKALE MARKTEN
Gambia staat bekend om z’n plaatselijke 
markten. De Royal Albert Market in Banjul 
is ongetwijfeld de bekendste. Al zijn ook 
de ambachtelijke markten van Serekunda 
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en Bakau zeker de moeite waard. Je snuift 
er heel wat couleur locale op én scoort 
ondertussen enkele geweldige souvenirs 
voor de thuisblijvers. Zo snuister je tussen 
kleurrijke sieraden, houten decoratiestuk-
ken, lederen portefeuilles en zelfs op maat 
gemaakte kledingstukken.
 De markt van Tanji blinkt dan weer om een 
heel andere reden uit. Dit traditionele dorp 
huisvest namelijk heel wat vissers. Op de 
markt brengen ze hun dagverse vangst aan 
de man.

5. GENIETEN VAN DE ZONS-
ONDERGANG OP HET STRAND
Nergens is de zonsondergang zo beto-
verend als op het strand. En dat zeker in 
Gambia. De laatste zonnestralen werpen 
er namelijk een rode gloed over het water. 
Daardoor lijkt de kustlijn wel weggelopen 
vanop een postkaartje. Het perfecte mo-
ment dus voor wie enkele knappe reisfoto’s 
wil maken. Je hoeft je zelfs niet warm aan te 
kleden, want ook ’s avonds profiteer je nog 
van zalig warme temperaturen.

6. LOGEREN IN EEN
GAMBIAANSE LODGE
Op zoek naar een fantastisch logeeradres? 
Gambia ligt bedekt met uitmuntende lod-
ges. Zo kijk je in de Mandina Lodges aan 
de ene kant uit op de Gambia-rivier … en 
aan de andere kant op het spectaculaire 
Makasutu Forest. Je overnacht er dus mid-
denin de wildernis. Al doe je dat wel in stijl.
 
Vanuit de Ngala Lodge zie je dan weer het 
strand en de zee opdoemen. Alsof dat nog 
niet genoeg is, pakt het resort ook uit met 
een knap buitenzwembad en een privaat 
strand met comfortabele ligbedden.
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Het publieke deelfietssysteem Velo is sinds de start in 2011 een groot 
succes in Antwerpen. Met meer dan 6 miljoen ritten was het afgelopen 
jaar het op één na meest succesvolle voor de rode deelfietsen. Het 
aantal dag- en weekpassen is zelfs gegroeid ten opzichte van de pre-co-
rona periode in 2019. Velo blijft jaar op jaar enorm populair in de stad, 
met 6.028.493 ritten vorig jaar. Dat is een stijging van 34,5% tegenover 
2021, en het tweede beste resultaat sinds de invoering van de rode 
deelfietsen in de stad (enkel 2019 scoorde beter).   Eind 2022 waren er 
58.000 jaarabonnementen in gebruik, dat is 6% meer dan in 2021. Het 
aantal dagpassen steeg in 2022 met 6,8 % ten opzichte van 2019 of 
77,8% ten opzichte van 2021. Het aantal weekpassen in 2022 steeg zelfs 
nog sterker: met 25,9% ten opzichte van 2019 of 87,4% ten opzichte van 
2021. Er mag dan ook terecht gesproken worden van een succesverhaal. 
Het blijkt dan ook dat het deelfietsensysteem Velo zijn gelijke niet kent, 
niet in ons land, maar ook niet ver daarbuiten. Knap hoe het nu al langer 
dan 11 jaar inwoners en bezoekers van Antwerpen vlot doet navigeren 
door de stad Antwerpen, bovendien aan een spotgoedkoop tarief. Het 
Velo-station aan de De Keyserlei (station Antwerpen-Centraal) blijft het 
meest populaire, met 341.398 vertrekkende of toekomende ritten. De 
meeste abonnees wonen trouwens in het centrum van Antwerpen. 
Door de introductie van het Bancontact/Payconiq-systeem als een der-
de betaaloptie wordt nu maar liefst 70% van de nieuwe abonnementen 
en ongeveer de helft van de dag- en weekpassen via Bancontact afge-
rekend. Ook de Velo-fietsen zijn er op vooruitgegaan vorig jaar. Elke Velo 
krijgt gemiddeld om de 2,5 maand een volledig onderhoud. Er werden 
20.476 fietsen hersteld en onderhouden en er kwamen 300 nieuwe 
fietsen met kettingaandrijving bij. 2023 belooft nog verschillende ver-
beteringen voor de werking en gebruikers van Velo. Eerst en vooral wil 
Velo dit jaar 1000 nieuwe kettingfietsen introduceren, als vervanging 
van oudere fietsen met cardanas. De assemblage zal volledig gebeuren 
in de ateliers van Velo in Antwerpen. Er zullen nog enkele nieuwe Velo-
stations bijkomen en de app zal uitbreiden met nieuwe functionaliteiten 
en een eenvoudiger ontleenproces. Tot slot zal Velo zelf overschakelen 
op elektrische voertuigen voor de eigen technische interventies en er 
wordt geïnvesteerd in laadinfrastructuur voor die voertuigen.

VELO BLIJFT SCOREN EN VERGROTEN
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Van vrijdag 25 tot en met zondag 
27 augustus verwelkomt stad 
Antwerpen opnieuw de Reuzen van 
Royal de Luxe, het befaamde Franse 
straattheatergezelschap. Het gezel-
schap kwam de afgelopen 20 jaar al 
verschillende keren naar Antwerpen 
met hun imposante voorstellingen. 
Ook nu gaat de komst van deze reu-
zen traditioneel gepaard met een 
gratis spektakel voor jong en oud. 
De stad heeft al meer dan 20 jaar 
een unieke samenwerking met Royal 
de Luxe en mocht in het verleden 
al verschillende spektakels van dit 
gezelschap in Antwerpen verwelko-
men. Zo ontving ze in 1998 de Grote 
en de Kleine Reus. In 2006 wandel-
den de Olifant en de Kleine Reuzin 
door de stad, in 2010 kwam er een 
heuse Duiker uit het Kattendijkdok 
en in 2015 ontmoetten Oma Reus 
en de Kleine Reus elkaar aan het 
MAS. Royal de Luxe bezocht de stad 
daarnaast ook met tal van imposante 
voorstellingen, zoals de historische 

voorstelling Peplum (1995), Kleine 
Verhaaltjes (1999 en 2002), Solden op 
het Sint-Jansplein (2005), De Opstand 
der Paspoppen op de Meir (2012), de 
western Rue de la Chute (2012) en 
Miniatures (2019). Er wordt nu weer 
door vele duizenden Antwerpenaren 
reikhalzend uitgekeken naar de 
komst van de Reuzen in onze stad. 
Wat Royal de Luxe zal brengen, welke 
Reuzen of creaties zullen neerstrijken 
in de straten van Antwerpen, dat 
blijft een goed bewaard geheim, 
maar dat maakt niet uit voor al wie de 
Reuzen ooit zag. Ze komen, en dat is 
wat telt vandaag. Noteer gewoon het 
laatste weekend van de zomer in de 
agenda. Dit straattheatergezelschap, 
dat gespecialiseerd is in grootse en 
magische spektakels, werd opgericht 
in 1979 door Jean Luc Courcoult en 
is gevestigd in Nantes. Royal de 
Luxe heeft opgetreden over heel 
de wereld, van Europa, Korea, China, 
Vietnam, Canada, Australië en Chili 
tot in Afrika.

ANTWERPEN KRIJGT
REUZEN OP BEZOEK IN DE ZOMER
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De specialisten in relaxzetels en ergonomische 
matrassen gaan er prat op dat ze de meest 
comfortabele zetels en matrassen produceren 
die helemaal in harmonie zijn met je lichaam. 
Alles wordt op maat en met de hand gemaakt 
en ze hebben een naverkoopservice waaraan 
niemand kan tippen. Dankzij de knowhow 
van de broers en hun klantvriendelijke service 
geniet elke klant ten volle van zijn zetel en/of 
matras.
De geschiedenis van J&A gaat terug tot in de 
vorige eeuw, toen de zaak gevestigd was in 
Mechelen. In de jaren ’90 verhuisden ze naar 
Lier en even later namen de broers de zaak over 
van hun vader. Eind vorig jaar verhuisden ze 
dan naar Sint-Katelijne-Waver, waar alles com-
pacter en moderner werd en waar bovendien 
een mooie showroom is.

De heilzaamheid van de Framastyl Relax en de 
Jaflex-lattenmatras zijn in heel het land bekend 
bij mensen met een gevoelige rug. “‘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 matras met twee ingewerkte lattenbo-
dems, extra veerkrachtig, zorgt voor een op-
timaal slaapcomfort. Elk product dat we ver-
kopen is uniek, want gaat door onze handen.” 

“We runnen deze zaak, die we overnamen 
van vader, 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 nummers. 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, 
nu over een mooie toonzaal, waar je de am-
bachtelijke ergonomische producten kunt 
bewonderen en uittesten. Het loont extra de 
moeite om de nieuwe winkel nu te bezoe-
ken en eindelijk van je pijnlijke rug verlost te 
worden.

De ambachtelijke traditie van bijna 
dertig jaar en een trouw klantenbe-
stand verhuisden met J&A mee van de 
oude boerderij aan de Mallekotstraat 
in Lier naar het moderne pand langs 
Dreefvelden. De broers Johan en Andy 
de Bock vonden daar het pand dat per-
fect aan hun eisen voldeed en waar ze 
hun klanten nog beter kunnen helpen 
als ervoor…
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PIONIER IN TRADITIONELE RELAXZETELS 
VERHUISDE NAAR SINT-KATELIJNE-WAVER
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WAAROM WE DRINKEN
Eind vorig jaar toonde een Israëlische studie 
van het Weizmann Institute of Science aan 
dat proefpersonen die een beetje alcohol 
hadden gedronken beter scoorden op de drie 
voorgelegde smaaktests, al deden mannen 
die meer dan twee alcoholische dranken per 
uur en vrouwen die meer dan drie alcoholhou-
dende drankjes per uur hadden gedronken het 
dan weer significant slechter. Onze reukzin is 
immers verbonden met inhibities in onze 
gedachten en de ontspannende effecten van 
een glas wijn doen ons dus beter ruiken – het 
verklaart waarom Spaanse vorsers ontdekten 
dat mannen die twee biertjes op hadden ge-
middeld 30% meer calorieën consumeerden 
dan wie niet had gedronken. 

Alcohol versterkt de smaak van zout en vet, 
waardoor zaken als pizza’, kaas, friet, en na-
cho’s opeens veel lekkerder beginnen te 
proeven – al kan dat volgens een onderzoek 
aan de Northwestern University ook te maken 
hebben met de sociale context. Aan de Indiana 
University School of Medicine ontdekte men 

dan weer dat vrouwen die waren geïnjecteerd 
met alcohol veel gevoeliger werden voor de 
geur van eten dan voor eender welke andere 
geur. Dat effect werd niet aangetroffen in de 
placebogroep, waardoor je bezwaarlijk over 
een psychologische voorkeur kunt spreken. 
Integendeel, zelfs: via een reeks MRI-scans 
werd al snel duidelijk dat alcohol de hypotha-
lamus (waar het metabolische proces wordt 
geregeld) stimuleert.

Het is dus niet verwonderlijk dat we ons tij-
dens een etentje liever laten bijstaan door een 
wijnsommelier dan door een watersommelier: 
een juist gepaarde drank draagt wel degelijk bij 
tot de hele eetervaring. 

Dat alcohol helaas ook verslavend kan zijn en 
dat té veel mensen drinken ‘om’ zat te worden 

Toegegeven: ondergetekende jour-
nalist drinkt gewoonlijk meer dan tra-
ditioneel wordt aangeraden. Niet om 
dronken te worden – dat is maar een 
zevental keer in al die jaren (bijna 48 
ondertussen) gebeurd – maar wel om 
de sma ak. Ethanol, het hoofdbe-
standdeel van alcohol, verandert im-
mers het smaakprofiel van drank en 
wijzigt hoe iets ruikt, proeft en in de 
mond aanvoelt.

ALCOHOL EN GEZONDHEID: SLECHT 
NIEUWS VOOR DE DRINKERS
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of om hun problemen proberen te vergeten, 
staat eveneens buiten kijf. Alcoholisten laten 
inzien dat ze best geen énkele druppel alcohol 
meer drinken, is vaak extreem moeilijk, terwijl 
sommige studenten er een erezaak van ma-
ken om zich zo snel mogelijk zat te zuipen op 
hun cantussen – meteen de reden waarom 
ikzelf maar twee keer een ontmoeting van de 
Leuvense studentenclub Lovania heb bijge-
woond, ondanks een geweldig leuke doop (de 
McDonald’s overvallen, wat ik – tot ontzetting 
van de oudere studenten – dan ook gewoon 
heb gedaan) en erg leuke medestudenten. 
Helaas: het ziet ernaar uit dat alcohol ook in 
zeer lage hoeveelheden ongezond is.

GEVAREN
Wat velen niet beseffen, is dat alcohol al tien-
tallen jaren bekend staan als carcinogeen uit 
groep 1 – jawel, dezelfde categorie waar ook 
asbest, straling en tabak in thuishoren. De 
substantie veroorzaakt immers minstens zeven 
soorten kanker, waaronder erg vaak voorko-
mende ziekten als darmkanker en bij vrouwen 
ook borstkanker. Uit een waarschuwende ver-
klaring die de Wereldgezondheidsorganisatie 
nog maar enkele maanden geleden liet publi-
ceren in vakblad The Lancet blijkt nu ook dat 
er geen echte gezonde drempel is en dat ook 
hoeveelheden van minder dan 1,5 liter wijn, 
3,5 liter bier, of 450 milliliter sterke drank per 
week al een verhoogd kankerrisico met zich 
meebrengen – voor mannen ongeveer gelijk 
aan een sigaret per portie alcohol, en voor 
vrouwen aan twee sigaretten per portie al-
cohol. Zo gaat het risico op borstkanker met 
maar liefst 8 tot 10% naar boven per extra por-
tie die een vrouw drinkt. Het verklaart meteen 
waarom het Canadian Centre on Substance 
Use and Addiction in januari van dit jaar een 
rapport van 90 pagina’s uitbracht waarin het 
de aanbevolen veilige hoeveelheid alcohol 
verlaagde van 10 naar… slechts 2 porties per 
week. Inderdaad: per wéék, niet per dag. Vanaf 
3 tot 6 porties verandert het gemiddeld ver-
hoogde risico op kanker, leveraandoeningen, 
en cardiovasculaire ziekten dan weer in een vrij 
sterk verhoogde kans op de al aangehaalde 
zeven verschillende kankers.

Wanneer we drinken,  verandert een enzym 
in de mond de ethanol in acetaldehyde, een 
chemische stof die het DNA beschadigt en 
ook nog eens voorkomt dat het lichaam die 
schade herstelt. Die kankerverwekkende stof 
raakt bovendien je mond, keel en slokdarm 
aan wanneer je slikt. Alcohol verhoogt ook 
de hoeveelheid oestrogeen in het bloed (met 
een grotere kans op borstkanker tot gevolg) 
en veroorzaakt bovendien de levercirrose die 
tot kanker kan leiden. Bovendien is het niet 
zo gemakkelijk om jouw gezondheid weer 
op het goede spoor te krijgen: mensen die al 
jaren alcohol drinken, hebben wellicht zo’n 20 
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jaar nuchterheid nodig om het risico naar het 
niveau te krijgen dat ze zouden hebben als ze 
nooit hadden gedronken. Overigens is levercir-
rose zelfs niet meer omkeerbaar: eenmaal jouw 
lever littekens heeft opgelopen, kan je die niet 
meer herstellen.

Natuurlijk moeten we ook niet doemdenken: 
een relatief risico is nog niet gelijk aan een fei-
telijk risico. Als je risico om aan een ziekte te 
sterven 0,0002 procent is (2 op een miljoen), 
en drie drankjes per dag  je risico om aan die 
ziekte te sterven verhoogt met 100 procent, 
dan heb je nu een 0,0004 procent, of 4 op een 
miljoen kans om aan die ziekte dood te gaan.

HOE ZIT HET DAN MET DE VOORDELEN?
Tal van studies hebben uitgewezen dat een 
lage of gemiddelde alcoholconsumptie het 
risico op zowel hart- en vaatziekten als op 

diabetes type 2 verlaagt. Het probleem is 
echter dat er moeilijk een zekere oorzaak-ge-
volgrelatie uit is af te leiden. Zo zou het best 
wel eens kunnen dat mensen die geregeld 
een glaasje drinken iets vaker uitgaan met 
hun vrienden, socialer zijn, meer kunnen ont-
spannen, en vaker kunnen praten over hun 
problemen – allemaal zaken die bijdragen tot 
een betere gezondheid. Een vijftiger die wijn-
tjes drinkt bij het eten is misschien omwille 
van tal van andere redenen al erg gezond en 
kan wellicht genieten van een hele resem aan 
sociale vaardigheden. Tenslotte volgen wijn-
drinkers wellicht vaker dan gemiddeld een 
mediterraan dieet met veel vis, noten, volko-
rengranen en andere gezonde bestanddelen. 

Gelukkig weten we wel zo goed als zeker dat 
de polyphenol die je in wijn aantreft goed is 
voor de gezondheid, al kan je die stof ook in 

andere,  gezondere voedingsmiddelen vin-
den. Ook ziet het ernaar uit dat lichte drinkers 
minder vaak nierstenen ontwikkelen, een be-
ter seksleven hebben, en een verlaagd risico 
op alzheimer genieten. 

Wat er ook van zij, het drankpatroon zelf is 
van groot belang, net als onze genetische 
opmaak. Een bepaald enzym (galcoholdehy-
drogenase) blijkt het gemakkelijker te maken 
om alcohol te verwerken.  Een variant van dit 
enzym (alcoholdehydrogenase type 1C)  be-
staat in twee ‘vormen’: de ene breekt alcohol 
snel af, de andere doet dat langzamer. Matige 
drinkers met twee exemplaren van het gen 
voor het traag werkende enzym lopen veel 
minder risico op hart- en vaatziekten dan ma-
tige drinkers met twee genen voor het snel 
werkende enzym. Degenen met een enkele 
gen voor het langzaam werkende enzym en 
eentje voor het snellere enzym zitten daar 
tussenin.

Het is mogelijk dat het snelwerkende enzym 
alcohol afbreekt voordat het een gunstig 
effect kan hebben op HDL en stollingsfac-
toren. Interessant is dat deze verschillen in 
het ADH1C-gen geen invloed hebben op het 
risico van hartziekten bij mensen die geen 
alcohol drinken. Dit voegt sterke indirecte 
bewijzen toe dat alcohol toch het risico op 
hartziekten vermindert.

Een ding is zeker: zolang de wetenschap 
niet nog duidelijker kan aantonen dat de 
voordelen wel degelijk door alcohol worden 
veroorzaakt, vermijden we alcohol best zo-
veel mogelijk – en al zeker wanneer we niet 
tegelijkertijd iets eten… Dedju, toch.
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Wil jij straks het maximum uit de zomer halen met een stijlvolle tuin-
constructie die perfect aansluit bij je woning en je buitenruimte een 
belevingsvolle boost geeft? En wil je daarbij zoveel mogelijk stress en 
zorgen vermijden? Dan opent een bezoek aan de nieuwe toonzaal 
van Assymo in St.-Job-in-’t-Goor een waaier aan mogelijkheden, die 
allemaal op maat kunnen worden gerealiseerd. Laat je er inspireren en 
maak kennis met het betere maatwerk en de totaalaanpak van deze 
opvallende groeier in de sector. 

Een ervaren architect/adviseur bekijkt zorgvuldig het hele plaatje van 
je bijbouwplannen en leidt je naar de beste en mooiste invulling van 
jouw specifieke wensen. De offerte is gebaseerd op een professioneel 
ontwerp van de eigen tekenaar, een service waarmee het bedrijf zich 
onderscheidt. Dit is de perfecte opstap naar een zorgeloze realisatie, 
waarbij Assymo het hele proces in eigen beheer in handen neemt, 

van productie tot plaatsing met vertrouwde onderaannemers. Tot het 
laatste armatuurtje is opgehangen, volgt een projectleider de werk-
zaamheden van dichtbij op. Je hebt maar één aanspreekpunt tijdens 
het hele proces. Dit heet bouwen zonder zorgen. Alleen genieten moet 
je zelf doen.

De blinkende toonzaal, de opslagplaats, de burelen en de moderne 
machines op de nieuwe site langs de Eikenlei in St.-Job-in-’t-Goor on-
derstrepen de vlucht die Assymo de laatste jaren maakte. Het bedrijf, 
niet voor niets genomineerd voor de Trends Gazellen-award 2023 voor 
snelgroeiende bedrijven, boekte een spectaculaire omzetgroei en heeft 
ondertussen veertien medewerkers in dienst, die allemaal de klantge-
richte aanpak van het huis in de vingers hebben.

ASSYMO VULT 
JE TUINDROMEN 
VAN A TOT Z IN
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De evenementenzaal ‘Het Witte 
Paard’ opende ruim 85 jaar gele-
den voor het eerst de deuren. Vier 
generaties later staat WP Hotels & 
Events garant voor een uniek en 
zorgeloos verblijf aan de Vlaamse 
kust. Ondersteund door de recente 
investeringen van Alychlo, de investe-
ringsmaatschappij van Marc Coucke, 
groeit het bedrijf gepassioneerd 
verder. Daarom vergroot het theater 
zijn aanbod de komende zomer en 
bouwen ze verder op het succes van 
de voorbije jaren. De vernieuwing 
van de zomershows en de geslaag-
de dinershows doen verlangen naar 
meer. De zomer van 2023 wordt er 
dan ook eentje vol nieuwigheden. 
Het Blankenbergse theater kondigde 
begin 2023 alvast twee zomershows 
en een verlengde speelkalender aan, 
maar belooft later nog veel meer ver-
rassingen. De muzikale avondshow 
‘It’s My Life’, met nieuwkomers Ianthe 
Tavernier (Buurtpolitie, 40-45, Daens) 
en Maarten Cox (Idool, TV Plus), wordt 
een show vol zang, dans en interna-
tionale circusacts. Tijdens de nostal-
gische namiddagshow ‘De Tijd van 
Toen’ staat Jacky Lafon samen met 
haar gasten garant voor een klassieke 
revueshow met een lach en een traan.

HET WITTE PAARD THEATER VERGROOT 
HET AANBOD EN LANCEERT DE EERSTE 
NAMEN VOOR DE ZOMER VAN 2023

‘It’s My Life’ wordt de ideale for-
mule voor een zorgeloze avond 
met vrienden en familie aan zee. 
Vanaf 20 juli 2023 tot 16 septem-
ber 2023 staat Ianthe Tavernier 
voor het eerst op het podium 
van Het Witte Paard Theater tij-
dens deze nieuwste avondshow. 
Ook Maarten Cox prijkt op de 
affiche en staat zo voor het eerst 
sinds hun deelname aan Idool in 
2004 terug samen op de planken 
met de ondertussen vaste waar-
de Sandrine, die onlangs nog 
vijfsterrenrecensies kreeg voor 
haar prestaties in de musical 
‘Josephine B’. Ook de Nederlandse 
musicalster Clayton Peroti is op-
nieuw van de partij. Samen belo-
ven ze de zaal deze zomer vocaal 
en muzikaal in vuur en vlam te 

zetten. Maar ze zijn ook bijzon-
der trots op de terugkeer van de 
bekende komiek Jan Van Dyke. 
Zijn beroemde strandstoel prijkt 
dan ook centraal op de affiche. 
Samen met vier internationale 
circusacts en de Vegas Showgirls 
vervolledigt hij de veelbelovende 
cast van ‘It’s My Life’.

Revuelegende Jacky Lafon geeft 
al jaren het beste van zichzelf 
in B lankenberge.  Haar  vele 
fans dragen haar dan ook op 
handen. Volgende zomer is ze 
opnieuw de gastvrouw tijdens 
een gloednieuwe nostalgische 
middagshow ‘De Tijd van Toen’. 
Samen met zangeres Vanessa 
Chinitor (Eurosongfestival 1999) 
en zangers David Vandyck en Jan 

Ianthe Tavernier
Ramak-ccbysa/GFDL
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Wuytens maakt ze een ‘trip down 
memory lane’. Reken maar op een 
revue zoals die hoort te zijn: am-
biance, humor en een grote portie 
glitter en glamour. Voor het eerst 
zal deze middagshow opgevoerd 
worden op 6 augustus en hij loopt 
zelfs tot eind oktober. Daarnaast 
biedt Het Witte Paard nog heel 
wat andere shows zoals dinershow, 
comedyshow, diverse concerten en 
heel wat schlageravonden.

En of het nog niet genoeg is, kon-
digt Het Witte Paard Theater met 
‘Van Dyke & Friends’ voor het eerst 
in lange tijd nog een derde zo-
mershow aan. Deze gloednieuwe 
feelgood show vol hits, sketches en 
vrolijke figuren zal meer dan ooit 
inzoomen op de visuele en eerder 
clowneske humor waarvoor Jan 
Van Dyke, een van Vlaanderens 
meest iconische komieken inter-
nationaal bekend staat. Patrick 
Onzia, Wendy Van Wanten, Celien 
Hermans, Goele De Raedt en Franky 
Boy vervolledigen samen met 
de Vegas Showgirls de cast. Door 
deze extra zomershow opent het 
theater deze zomer maar liefst zes 
dagen per week de deuren. De 
meeste mensen kennen Jan Van 
Dyke trouwens uit de Gaston & 
Leo films of uit ‘Twee straten ver-
der’ op VTM, maar weinigen weten 
hoe succesvol hij internationaal 
carrière heeft gemaakt. Reisleider 
Jan Van Dyke neemt zijn vrienden 
Patrick Onzia, Wendy Van Wanten, 
Celien Hermans, Goele De Raedt 
en Franky Boy mee op een vakan-
tie in eigen land. Tijdens deze met 
muziek en humor overgoten na-
middagshow ‘Van Dyke & Friends’ 
passeert een bont gezelschap aan 
typetjes en figuren opnieuw de 
revue in Het Witte Paard Theater. 
Samen ontdekken ze de zee aan 
mogelijkheden van de Belgische 
kust en belanden ze in dolkomische 
situaties. De zee, het strand, de zon, 
de regen, een camping en zelfs een 
oorlogsmuseum. Jan zal hoe dan 
ook bewijzen dat onze kust alles in 
huis heeft voor een zorgeloze tijd. 
Hij speelde jarenlang op iconische 
plaatsen zoals Lido in Parijs, Casino 
Loews in Monte Carlo en Tivoli in 
Kopenhagen. Het is fantastisch 
dat hij deze zomer eindelijk weer 
terugkeert naar Blankenberge met 
een eigen volwaardige en gloed-
nieuwe middagshow.
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Geen mooiere periode voor de wielerliefheb-
bers dan deze van de voorjaarskoersen. De pril-
le lentezon schijnt in de spaken van de renners. 
Daar kronkelt eindelijk weer dat kleurrijke lint 
van coureurs over de Vlaamse betonbanen, 
door de geploegde velden en kerkdorpen. 
Hoor de rotorbladen van de helikopter klap-
peren en de vertrouwde stem van José De 
Cauwer ratelen! En straks verwelkomen we de 
lente tijdens de Primavera, Milaan-San Remo, 
met de finale langs de Italiaanse Rivièra, met de 
dobberende bootjes in de Ligurische zee. De 
zon spiegelt in de serres op de Cipressa en de 
Poggio en de renners benemen onze adem als 
ze naar beneden duiken. We hebben een tip 
voor een pittig aperitief dat dit klassieke voor-
jaar nog beter doet smaken. Onze medewerker 
Bart Lamers bundelde de voorbije straffe sei-
zoenen van Wout van Aert in ‘Wonderwout’ 
en de fantastische editie van de Ronde van 
Frankrijk 2022 in ‘Helden van de Tour’. Om je 
nog beter voor te bereiden op wat komen gaat 
en al helemaal in de koerssfeer te duiken.   

“In ‘Wonderwout’ beschrijven we de wonder-
baarlijke comeback van Wout na de gruwelijke 

val in de tijdrit in Pau tijdens 
de Tour van 2019”, aldus Bart 
Lamers. “We blikken met 
chirurg Toon Claes exclusief 
terug op de spannende uren 
op de operatietafel en be-
schrijven de onwaarschijnlijke 
successenreeks die volgde op 
de revalidatie.   Het is mijn mening dat Wout 
ons met zijn prestaties optilde uit de corona-
miserie. Vanuit onze zetel konden we genieten 
van zijn exploten in de prachtige decors die de 
koers toch altijd biedt. En in de voorbije Tour 
de France schitterde Wout als nooit tevoren. 
Van begin tot einde ging hij in de aanval of 
beschermde hij de gele trui van zijn ploeg-
maat Vingegaard. ‘Nooit gezien’, volgens alle 
analisten. In het boek beleef je die momenten 
als in een roes. Of, zoals de bekende sport-
journalist François Colin - mijn eindredacteur 
- me schreef, als in een lange sprint van Wout. 
Ik dook ook onder in de unieke Lilse wieler-
cultuur waar Wout een exponent van is. Dat 
leverde sappige verhalen op.  Ik kon uiteraard 
niet buiten Paul Herygers en Erwin Vervecken, 
collega-wereldkampioenen en ook uit Lille. Zij 
typeren Wout als renner en als mens. Jef Van 
de Broeck, organisator van de Krawatencross 
in Lille, haalt anekdotes op over Wout en de 
rijke plaatselijke cyclocrosstraditie. We gingen 
ons oor te luisteren leggen bij de fans in het 
Lilse Parochiecentrum. Lorenz Vloemans is 
een jeugdvriend van Wout. Maar we laten ook 
meer verrassende personen aan het woord, 
zoals wielerlegende Rik Van Looy, een buur 
van Wout in Herentals, Bernard Thévenet en 
Jo Helsen, die elk jaar de Tour volgt met een 
mobiel café. De Parijse wielerjournalist Pierre 
Callewaert belicht hoe Wout in Frankrijk 
overkomt.”

In ‘Helden van de Tour’ laat de auteur de grand 
cru die de editie van 2022 was, herbeleven. 
De tenoren Vingegaard en Pogacar tekenden 
voor een bloedstollend scenario dat spannend 
bleef tot op de laatste Pyreneeëncol. Zoals ge-
zegd was ook een glansrol weggelegd voor 
Wout van Aert, die zelf meermaals genade-
loos uithaalde en zijn Deense ploeggenoot 

beschermde als een groene Hulk. In zijn scha-
duw fietsten de landgenoten Yves Lampaert 
en Jasper Philipsen naar wereldroem. Deze 
fenomenale Tour wordt in het boek opgediend 
op een bedje van wielerhistorie. We herbe-
leven de grote momenten van toppers als 
Eddy Merckx, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, 
Freddy Maertens, Herman Vanspringel en Tom 
Boonen. Lucien Van Impe, Rik Van Looy, Jan 
Janssen en Michel Wuyts vertellen over hun 
mooiste Tourervaringen. Om eindeloos in te 
bladeren en weg te dromen naar die drie zalige 
zomers in het teken van de koers. 

‘Wonderwout’ en ‘Helden van de Tour 1903-
2022’ zijn uitgegeven bij Sportumi en te koop 
in de boekhandel of via www.boeken.cafe
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Maak kans op het boek 

‘Wonderwout’ of ‘Helden van 
de Tour’ – gesigneerd door 

auteur Bart Lamers. 

Hoe kan je winnen?
VOLG onze Facebook 

pagina (BELLO Magazine) 
en Instagram pagina 
(BELLO_Magazine_

Belgium)

Uit de nieuwe volgers worden 
de winnaars getrokken.

Winnaars worden door ons 
persoonlijk gecontacteerd.

Veel succes!

‘WONDERWOUT’ EN
‘HELDEN VAN DE TOUR’:

EEN SPRANKELEND 
APERITIEF VOOR DE 

VOORJAARSKOERSEN

WINACTIE
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Gestart op de bloemenmarkten met potten 
en kruiken, vestigde De Pottentuin zich in 
1994 in een sfeervolle winkel in het centrum 
van Zoersel. Sinds 2000 breidde het aanbod 
uit met meubels voor binnen en buiten, met 
de focus op teakhout. De showroom werd te 
klein voor het steeds ruimere aanbod voor het 
interieur, waardoor eind vorig jaar de verhuis 
naar Oostmalle volgde. Daar kunnen de bezoe-
kers nu comfortabel rondneuzen en kiezen uit 
steeds wisselende collecties, zowel voor bin-
nen als buiten.

Kasten en tafels in alle formaten en vormen, 
zetels, stoelen, sfeerlampen, sierkussens in 
verschillende kleuren, fruitkisten, decoratie en 
sinds kort ook een slaapcollectie: De Pottentuin 
heeft alles in huis voor je interieur. Je kunt er 
zelfs een volledig nieuwe woonkamer samen-
stellen. Ook grote projecten, zoals voor horeca 
en vakantiehuizen gaat De Pottentuin niet uit 

de weg. Er worden kasten op maat gemaakt. 
Wekelijks worden nieuwe stoelen gepresen-
teerd, maandelijks ontdek je nieuwe zetels in 
een speelse, aantrekkelijke setting. Veel col-
lecties zijn in teak. De Pottentuin importeert 
rechtstreeks uit Indonesië, China, India en 
Vietnam. Tot drie keer per jaar worden de in-
teressantste artikelen ter plekke geselecteerd. 
Je kan in Oostmalle ook kennismaken met 
mango (salontafels en kasten) en boomstam-
tafels. Zaakvoerder Chris, die enthousiast wordt 
bijgesprongen door zijn dochters Emmie en 
Eveline, wil zich focussen op de mooiste trendy 
meubels aan steeds betaalbare prijzen.

De Pottentuin houdt van massieve en 
landelijke kwaliteitsmeubels met mo-
derne toetsen. Je kunt er bijvoorbeeld 
hout combineren met een stalen look. De 
nieuwste trends worden op de voet ge-
volgd en er is voor elk wat wils. Ook jonge 
koppels die net gaan samenwonen, kun-
nen er terecht voor betaalbare meubelen. 
Word je betoverd door een item of een 
smaakvolle combinatie die aansluit op je 
budget , dan staat het meestal vlug bij je 
thuis dankzij de ruime stock en de snelle 
service. Er wordt ook tot buiten de provin-
ciegrenzen geleverd.

Wil je je interieur of je tuin deze zomer 
een sfeervolle landelijke touch geven, 
dan ben je bij De Pottentuin aan het 
juiste adres. In de nieuw toonzaal in 
Malle ontdek je een ruim en gevarieerd 
aanbod van binnen- en buitenmeube-
len en decoratie. Bewonder de authen-
tieke collecties in het op ambachtelijke 
wijze gemaakte, mooiste hout en laat 
je inspireren door de nieuwste lande-
lijke trends!

DE NIEUWSTE LANDELIJKE TRENDS IN 
SFEERVOLLE NIEUWE TOONZAAL
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Het landschap van de Dolomieten wordt 
gedomineerd door verticale lijnen. Steile rots-
wanden, scherpe pieken, prachtige valleien 
en heldere meren. Bovendien is dit landschap 
UNESCO erfgoed, verwacht je hier dus aan een 
flinke dosis oooh’s en aaah’s. Adembenemend 
is het zeker. Waarom de wintersporters hier 
graag komen is geen vraag, maar eerder 
een vaststelling. Je kunt hier naar hartenlust 
hiken, kilometers aan één stuk skiën, sleeën, 

langlaufen of mountainbiken. Bovendien kan je 
hier ook heel erg genieten op culinair gebied. 
Zoals we gewoon zijn van de Italiaanse keu-
ken is het eten eerlijk en smakelijk. Uitgebreid 
lunchen in één van de ontelbare refugio’s is 
een noodzaak na een potje skiën. Na de cu-
linaire verwenningen kun je gewoon verder 

genieten van al het moois dat deze streek te 
bieden heeft. 

SKY ALPS
Sinds kort ligt dit prachtige berglandschap 
op een steenworp van bij je thuis, want de 
Italiaanse luchtvaartmaatschappij Sky Alps 

Zin in een verlengd weekend skivakan-
tie? Helaas moet je dan wel rekening 
houden met lange files op de Duitse 
autobahn, de smalle doorgangen 
in Oostenrijk die al snel vollopen 
met mede-skitoeristen of de tol op 
de Franse snelwegen. Vergeet deze 
pre-vakantie-ellende en vlieg naar 
de Dolomieten met Sky Alps. Op am-
per anderhalf uur van de luchthaven 
in Antwerpen sta je op de skilatten in 
deze prachtige omgeving te Noord-
Italië. Niet alleen dé plek voor win-
tersporters, maar ook echte foodies 
kunnen hier volop genieten. 

NAAR DE DOLOMIETEN MET SKY ALPS

© Sky Alps
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startte vorig jaar met een lijndienst tussen 
Antwerpen en Bolzano. Tot midden april vliegt 
Sky Alps drie keer per week naar dit idyllische 
vakantieoord. “Je vakantie begint bij Sky Alps 
al aan boord” vind ik persoonlijk een heel leuke 
en toepasselijke slogan. Bye bye vakantiestress 
en welkom heerlijke rust en genot.

BELLO had de eer om aanwezig te zijn op de 
eerste vlucht tussen Antwerpen en Bolzano. 
Deze vliegtuigmaatschappij biedt vluchten 
aan op kleine vliegtuigen die dankzij hun 
omvang perfect mogen landen in moeilijkere 
gebieden zoals de luchthaven van Bolzano. De 
toestellen van Sky Alps zijn turbopropvliegtui-
gen die naast snel ook nog eens heel zuinig 
zijn. Het CO2-verbruik ligt maar liefst 40% on-
der het Europese gemiddelde. Iets dat in deze 
tijden enorm meespeelt in onze maatschappij 
en waarop Sky Alps als dochteronderneming 
van de Fri-El Green Power sterk inzet. 

Eens aan boord worden we verwelkomd door 
een professioneel en vriendelijk team. Tijdens 
de vlucht krijg je een hapje en drankje aange-
boden en is er zelfs de mogelijkheid om een 
streekwijntje te proeven. In minder dan twee 
uur komen we aan op onze bestemming. 
De besneeuwde hoge bergtoppen van de 
Dolomieten kon je al goed zien in de lucht, 
maar vanop de grond zijn ze nog vele malen 
indrukwekkender. De check-out verloopt 
heel vlotjes en in een mum van tijd worden 
we in een taxi naar ‘Val Gardena’ gebracht. Val 
Gardena ligt in de provincie van Bolzano en in 
het hartje van de Dolomieten. Prachtige uit-
zichten en een gezellige sfeer verwelkomen 
ons warm.
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VAL GARDENA
Val Gardena is een prachtige vallei in Zuid-Tirol en 
wordt omringd door de massieve bergen die de 
Dolomieten vormen. Bij de wintersporters is deze 
streek vooral gekend voor de Sella Ronda, het schit-
terend landschap en culinaire verwenningen. Kortom, 
helemaal het paradijs. Val Gardena heeft 175 km aan 
pistes. Tel daar al de verbindingen bij en dan kom je 
snel aan 500 pistekilometers. Sport en ontspanning 
gaan hier hand in hand. Het skiën is hier namelijk even 
belangrijk als het genieten van de culinaire lekkernijen 
die deze streek te bieden heeft. 

Overnachten kan je in de gezellige en authentieke 
dorpen Ortisei, St. Christina en Sëlva. Kenmerkend 
voor deze streek is de Ladinische cultuur en taalge-
bied. De Ladinische cultuur wordt gevormd door 
drie culturen en talen die hier samenkomen: Duits, 
Italiaans en Ladinisch. Vooral die laatste taal is heel 
bijzonder, maar ook helemaal niet verstaanbaar voor 
een buitenstaander. De inheemse bevolking spreekt 
alle drie de talen en switcht gemakkelijk van de één 
op de ander. Ook Engels is voor de meesten geen 
probleem. Wat nog opvalt zijn de vele winkels met 
kunstwerken uit hout. Blijkbaar is de houtsnijkunst 
een traditie die hier al lang plaatsvindt. Val Gardena 
kreeg vroeger de bijnaam ‘dal van de crucifixsnijders’, 
maar de kruisbeelden maakten uiteindelijk plaats voor 
moderne houtkunstwerken. 

Naast deze kenmerkende eigenschappen voor de 
streek is er ook nog een natuurlijk fenomeen dat op 
zijn minst opmerkelijk is. ‘Enrosadira’ is een fenomeen 
dat ontstaat wanneer het avondlicht de mineraalrijke 

rotsen van de Dolomieten roze kleurt. Een prachtig spektakel dat 
een heerlijke dag vol skiplezier kan afsluiten. 

SAVOY & TONI 
Wij verblijven in het Savoy Dolomites Luxury & Spa hotel. Dit luxu-
eus 4-sterrenhotel biedt de mogelijkheid om te skiën tot aan de 
inkom. Geen gedoe met skilatten, bussen enz. Vlakbij het hotel 
kun je makkelijk je skimateriaal huren bij SkiToni. Hartelijke ont-
vangst, super service en top materiaal. Eens het skimateriaal netjes 
is weggeborgen in de locker van het hotel kunnen we ons naar 
de uitgebreide spa van het hotel begeven. Een massage is na een 
lange skidag echt hemels en je vindt er  ook een verwarmd zwem-
bad met binnen- én buitenruimte, tal van sauna’s en relaxruimtes. 
Hier kun je echt tot rust komen vooraleer je de voetjes onder tafel 
kunt schuiven in het hotel-restaurant en je laten verwennen met 
een heerlijk 4-gangendiner. Met de open haard knisperend op 
de achtergrond en een schnaps in je hand is de verleiding enorm 
groot om je over te geven in de armen van Morpheus. 

Ex miss België Lenty Frans geniet 
van de sneeuw in de Dolomieten.

Ook ex miss België Cilou Annys en 
partner Desiré genoten van hun 
vakantie in Val Gardena
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Hoe dat zwembad eruit ziet, bepaal jij. Of lie-
ver: dat bepaal je samen met Swimtec. Wordt 
het een skimmer-, overloop of infinitybad? Wil 
je de robuuste betonnen kuip bekleden met 
folie of mozaiek? Alle mogelijkheden liggen 
open. De specialisten van Swimtec reiken je 
ideeën aan en geven advies. Ook over andere 
mogelijkheden zoals speciale trappen, ledver-
lichting of een watergordijn. Wil je energie 
sparen, dan plaatsen ze een toerentalgere-
gelde pomp of een invertergestuurde warm-
tepomp. Ook solar rolluiklamellen behoren tot 
de mogelijkheden.

VAKBEKWAAMHEID OVER DE HELE LIJN
Achter jouw droomproject gaat technische 
kennis schuil en die vind je zonder twijfel bij 
Swimtec. Zaakvoerder Kris Donders is bur-
gerlijk ingenieur en koppelt zijn theoretische 
kennis aan vele jaren praktijkervaring in de 
chemische waterbehandeling. Dat garandeert 
je dat je in gezond en proper water zwemt. De 
medewerkers zijn stuk voor stuk vaklui met 
vele jaren ervaring die voor elk probleem een 
oplossing hebben. 

EEN STRELING VOOR HET OOG
Een zwembad van Swimtec is een stijlvolle streling 
voor het oog, een esthetische parel. Alleen de bes-
te  materialen worden gebruikt en vakbekwaam 
verwerkt. Een betonnen kuip wordt bekleed met 
een ijzersterke folie die ter plaatse wordt gelast. 
Mozaïektegels worden professioneel verlijmd met 
epoxylijm. Via hightech-toepassingen kan Swimtec 
je technische installatie monitoren van op afstand. 
Zo je wil, sluit je een onderhoudscontract af en dan 
wordt ook het onderhoud, het zomer- en winter-
klaar maken uit handen genomen. En dan rest je 
niets anders dan te genieten. Geweldig toch, niet?

Swimtec bv
Mariëndal 33, 2400 Mol
014 49 03 02 - info@swimtec.be
www.swimtec.be

Je eigen zwembad gaat over genie-
ten:. Van een frisse plons in het water, 
van de rust en schoonheid die het uit-
straalt en van het zachte geluid van 
kabbelend water. Nog meer plezier 
beleef je wanneer je geheel zonder 
zorgen kunt genieten van je zwem-
bad. Met Swimtec uit Mol ga je in 
zee met vaklui met meer dan 15 jaar 
ervaring waarop je kunt vertrouwen 
en die van elk zwembadproject een 
pronkstuk maken.

MET SWIMTEC BELEEF JE NOG MEER 
PLEZIER VAN JE ZWEMBAD

www.swimtec.be
Mariëndal 33, 2400 Mol

014 49 03 02 | info@swimtec.be



BELLO LIFEstyle magazine46

B E L L O

Het is in het Noordpoolgebied dat Rivages 
du Monde met het poolklasse-expeditie-
jacht World Explorer koers zet naar de rand 
van de bewoonde wereld en haar passa-
giers de ultieme poolervaring biedt. Haar 
versterkte romp, geavanceerde technolo-
gie en 18 zodiacs zijn specifiek ontworpen 
voor expedities naar de meest afgelegen 
gebieden ter wereld. Op die manier komt 
de reiziger op plaatsen waar de aanwe-
zigheid van mensen bijzonder gering is. 

Bij stilstand wordt geen anker uitgegooid, 
maar wordt gebruik gemaakt van een 
gesofisticeerd ‘parkeersysteem’. Het be-
houd van de polaire ecosystemen wordt 
zo gegarandeerd. In de ruimte waar de zo-
diacs worden gestald, is er veel bergruim-
te voor de expeditie-uitrustingen en een 
kleedkamer. Voor het ontschepen worden 
trappen gebruikt om de toegang tot de 
zodiacs te vergemakkelijken. De passagiers 
kunnen zich dus in de beste omstandighe-
den en in alle comfort en veiligheid voor-
bereiden om hun uitzonderlijke avontu-
ren in het arctische gebied te beleven.

INUITDORPEN VAN GROENLAND
Groenland maak t deel uit  van het 
Koninkrijk Denemarken, maar in tegen-
stelling tot wat de naam doet denken, 
kleurt het land allesbehalve groen. Het 
immense eiland van meer dan 2 miljoen 
km² is immers voor 85% bedekt met ijs. 
Zijn fysieke geografie verbindt het met 
het Noord-Amerikaanse continent, maar 
zijn geschiedenis en cultuur brengen het 
dichter bij Europa. Dit desolate land werd, 
waarschijnlijk al in 8000 voor Christus, 
bewoond door de Inuit en de Yupiks, no-
madische jachtgroepen uit het Siberische 

Arctica verwijst naar het Noordpool-
gebied, de ijzige plek waar zich de 
kleinste oceaan ter wereld bevindt. 
De Arctische Oceaan, of Noordelijke 
IJszee, ontleent zijn naam aan het 
Griekse woord arktos dat beer be-
tekent. Dat verwijst op zijn beurt 
dan weer naar de sterrenbeelden 
Kleine en Grote Beer. Welkom in het 
Noordpoolgebied, de plek die zeevaar-
ders sinds mensenheugenis fascineert.

WELKOM IN HET NOORDPOOLGEBIED
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noorden. Vanaf de 10e eeuw trokken 
Scandinavische zeevaarders eropuit om 
de Noordpool te veroveren en zich te 
vestigen in Groenland. Viking Erik de Rode 
bedacht de naam Groenland in de hoop er 
potentiële kolonisten mee aan te trekken.

Een cruise in en om Groenland brengt 
de passagiers van de World Explorer naar 
onvergetelijke plekken die moeilijk op 
een andere manier te bereiken zijn. Aan 
de westkust van Groenland, zo’n 250 km 
ten noorden van de poolcirkel, ‘produ-
ceert’ een zogeheten ijstong de grootste 
hoeveelheid ijsbergen van het noordelijk 
halfrond. Zijn naam: de Ilulissat ijsfjord, 
Unesco-werelderfgoed overigens. Het 
is een versteende wereld waar de stilte 
enkel wordt verbroken door het gekraak 
van de ijsbergen in wording: een specta-
culair en grandioos natuurverschijnsel. In 
werkelijkheid is de ijzige fjord van Ilulissat 
de zeemonding van een enorme gletsjer, 
de Sermeq Kujalleq, een van de weinige 
Groenlandse gletsjers die de zee bereikt. 
De Sermeq Kujalleq is ook een van de 
snelste en meest actieve gletsjers ter 
wereld. Tijdens de cruise worden ook de 
afgelegen dorpen van de Inuit bezocht. De 
Inuit, die voortkomen uit de Thule-cultuur, 
vestigden zich eerst in het noorden van 
het eiland voordat ze naar het zuiden trok-
ken en het overnamen van de Vikingen. 
De cruisepassagiers beleven van dichtbij 
hoe deze nomadische jagers in deze barre 
levensomstandigheden op elkaar zijn aan-
gewezen om te overleven.

IJSLAND EN DE OOSTKUST
VAN GROENLAND
IJsland en Groenland combineren tijdens 
een en dezelfde cruise is als vuur en ijs met 
elkaar verenigen. Er zijn maar weinig re-
gio’s in de wereld die contrastrijke en on-
gerepte gebieden bieden die soms maar 

DE VOORDRACHTGEVER AAN BOORD: 
LOUIS BEYENS
Louis Beyens, bioloog en professor 
emeritus aan de Universiteit Antwerpen. 
Veldwerk bracht hem naar afgelegen 
gebieden zoals Spitsbergen, Groenland, 
Alaska, Nunavut (Canada), Rusland, 
Antarctica, de ijskap van Groenland,... 
Hij schreef verschillende boeken over 
het noordpoolgebied en over een 
uitzonderlijke vogel, de raaf. Tijdens 
deze cruise zal hij u onderhouden over 
diverse brede maar essentiële thema’s. 
“Waarom zijn de poolgebieden koud?” 
of “Hoe kunnen dieren en planten met 
succes leven in een polair klimaat?”
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enkele dagen per jaar over zee bereikbaar 
zijn. Zo is Ittoqqortoormiit in Groenland, 
gesticht in 1925, een van de meest geïso-
leerde steden ter wereld. De nabijheid van 
de langste en grootste fjord ter wereld, de 
Scoresby, maakt het een essentiële tussen-
stop voordat de passagiers naar de rode 
zandstenen kliffen van Red Island varen. 
Het contrast met het diepe blauw van de 
oceaan en het hypnotiserende wit van de 
ijsbergen kan niet groter zijn.

Aan de rand van de poolcirkel toont 
IJsland zich een geologisch buitenbeen-
tje. De naam betekent letterlijk ‘land 
van ijs’, maar de geologie wordt sterk 
gekenmerkt door intense vulkanische 
activiteit. De structuur van het eiland is 
uniek, want het land bevindt zich op de 
f lanken van een opkomende bergrug, 
de zogeheten Midden-Atlantische rug. 
Het centrale deel van het eiland heeft 
bijgevolg een hoog reliëf en de kustlijn 
wordt doorsneden door f jorden. De 
landschappen zijn desolaat en werkelijk 
uniek. De geothermische activiteit op 
IJsland heeft ook geleid tot prachtige 
plaatsen waar de bezoeker ongeloof-
lijke geisers kan bewonderen of kan 
baden in een lagune opgewarmd door 
ondergrondse lavastromen. IJsland is 
overigens niet enkel geologisch een 
oud land, ook op politiek vlak heef t 
het al heel wat eeuwen op de teller. 
Het parlement werd hier immers al in 
het jaar 930 opgericht. De levensom-
standigheden in dit land van extremen 
hebben de eerste bewoners, vermoe-
delijk Ierse monniken, niet afgeschrikt. 
Ook de angstaanjagende Vikingen uit 
Scandinavië, die zich hier in de 8e eeuw 
vestigden, konden de eerste bewoners 
niet verdrijven. Vandaag kan de reizi-
ger vanuit het comfort van het expe-
ditiejacht World Explorer de natuurlijke 
pracht van IJsland ontdekken, zo dicht 
mogelijk bij de geologische omstandig-
heden die deze unieke wereld hebben 
geschapen.

DE VOORDRACHTGEVER AAN BOORD: 
MIKE LOUAGIE
Mike Louagie wou iets doen met foto-
grafie en schepen. Op zijn eerste busi-
nesskaartje stond “maritiem fotograaf”. 
De droom werd werkelijkheid. Meer 
dan 30 jaar later heeft de Oostendenaar 
reportages gemaakt aan boord van 175 
cruiseschepen en honderden ferry’s. 
Geïnspireerd door de figuur van Kuifje 
is Mike reporter en fotograaf. De wereld 
ontdekken per schip, dat is zijn passie.
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Grammywinnaar, multi-platinum superster 
en entertainer pur sang Michael Bublé 
komt op donderdag 23 maart met zijn 
nieuwe ‘Higher Tour’ naar het Sportpaleis 
in Antwerpen. Deze Canadese zanger en 
songwriter heeft in de afgelopen jaren een 
indrukwekkende carrière opgebouwd en 
staat bekend om zijn swingende stijl, die 
een moderne twist geeft aan de klassie-
ke crooner-muziek.  Michael stond erop 
dat zijn show een viering van vreugde en 
liefde zou worden. Hij is er dan ook erg 
trots op dat hij niet op zijn lauweren is 
gaan rusten. Op deze manier zullen de 
fans hem nog nooit aan het werk hebben 
gezien. Ze kunnen zich opmaken voor een 
spectaculaire avond, want deze grandioze 
productietour belooft een unieke ervaring 
te worden.

Bublés vorige wereldtournee deed 25 
landen aan, omvatte onder meer 61 uit-
verkochte shows in de VS en ook eentje in 
het Antwerpse Sportpaleis, waardoor hij 
meer dan 800.000 fans bereikte.

Ook deze keer legt Michael de lat hoog en 
belooft hij zijn fans iets heel bijzonders te 
tonen, dat allemaal ter promotie van zijn 
nieuwste en elfde studioalbum ‘Higher’.

MICHAEL BUBLÉ
TE GAST MET ZIJN HIGHER TOUR
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Met een stem die thuis is in verschil-
lende genres, waaronder pop, swing, 
jazz en R&B, en een talent voor co-
medy, is het geen verrassing dat 
Michael Bublé een publiekstrekker is. 
Zijn energie en enthousiasme op het 
podium zorgen ervoor dat het feest 
begint zodra hij de zaal binnenkomt. 
Michael’s onmiskenbare stem en 

onberispelijke timing hebben hem 
een plaats bezorgd als een van de 
grootste entertainers van deze tijd.
Met zijn nieuwe album ‘Higher’ en de 
bijbehorende tour, belooft Michael 
Bublé zijn fans opnieuw te verrassen 
en hen mee te nemen op een muzi-
kale reis vol emotie en plezier. Je wilt 
dit concert niet missen!
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Bij VIP Slapen in Brasschaat ben je verzekerd van het beste slaapcom-
fort aan de scherpste prijzen. Daar staat meer dan 50 jaar expertise 
in matrassen garant voor. De tweede generatie van deze producent 
levert ondertussen zelfgemaakte matrassen over de hele wereld, met 
de Verenigde Staten als grootste afnemer. Honderden containers met 
matrassen van topkwaliteit worden jaarlijks geleverd in de VS, Canada, 
Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Nederland,... Dankzij dit massale vo-
lume kunnen de laagste prijzen aangeboden worden.

In november vorig jaar opende deze firma een pilootshop in 
Brasschaat, waar de zaakvoerder zijn ervaring en schaalgrootte in 
productie aanwendt om zijn klanten in deze winkel de beste kwali-
teit aan heel scherpe prijzen aan te bieden. Je ontdekt er een groot 
aanbod slaapcomfort dat onmiddellijk geleverd kan worden, in alle 

Groene thee-infusie

Koele gel-infusie
Bamboe

Houtskool infusie

SLAAPCOMFORT
EN KWALITEIT AAN
ZACHTE PRIJZEN

maten en kleuren. Twee generaties ervaring 
in de sector staan garant voor onberispelijke 
kwaliteit. 

In het geheel van het boxspringbed is de 
kwaliteit van de matras bij VIP Slapen cruciaal. 
Die moet je optimaal slaapcomfort bieden. 
Dat is een belangrijke pijler van je gezond-
heid. De matrassen passen zich helemaal aan 
aan de vorm van je ruggengraat en de zach-
te, vloeiende topper ondersteunt je lichaam 
alsof je in een cocon slaapt. Bovendien wor-
den vernieuwende materialen gebruikt voor 
een optimale thermoregulatie en venti-
latie. Bacteriën krijgen op die manier 
geen kans. De vulling en het textiel zijn 
gecertificeerd en gevrijwaard van 
schadelijke chemicaliën.
VIP Slapen is gelegen in het hartje 
van Brasschaat en je kunt er gratis 
parkeren. Je vindt er naast de kwali-
teitsmatrassen onder meer boxsprings 

(elektrische en met opslagfunctie), bedden in 
massief Europees eikenhout, ergonomische 
kussens en kasten. Dankzij het grote produc-
tievolume is de uitzonderlijk hoge kwaliteit 
van VIP Slapen aan bijzonder vriendelijke 
consumentenprijzen te verkrijgen, minimaal 
30 procent goedkoper dan andere, verge-
lijkbare kwaliteitsproducten op de markt. 
Alle artikelen zijn direct leverbaar. VIP Slapen 
levert ook kosteloos in de hele Benelux
            en een deel van 

Duitsland. 
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In het voorjaarsseizoen lente/zomer 2023 draait alles rond 
nostalgische elementen in een hedendaags jasje. Zowel de 
ballerinaschoen, als de total denim look en de kanten hemdjes 
maken een comeback op de catwalk. De romantische stijl die 
we bij vele modehuizen terugzien is een leuke afwisseling met 
de stoere en comfy mode van de afgelopen jaren. Om er funky 
bij te lopen kun je voor de print trend gaan. Een gestreept pak of 

een jas met minirok in dezelfde print. Werk het geheel af met 
accessoires in complementaire tinten, zoals sokken, schoenen 
of een leuke tas. 

Ook neon is helemaal back in fashion. Hoewel we dit seizoen 
niet veel kleding in neontinten zien, draait het eerder allemaal 
om neonaccessoires zoals schoenen, zonnebrillen, sieraden… 
Voeg zo leven toe aan je neutrale kledingstukken. Yes, de car-
gobroek is back, baby. Haal hem terug uit je kast, want deze 
losse broek met handige zakken is echt dé trend voor het 
komend seizoen. Om te voorkomen dat je er als hobbyvisser 
gaat uitzien, combineer deze broek met een witte tanktop en 
een paar leuke stiletto’s. 

De revival van Dynasty is niet enkel op Netflix te zien, maar ook 
een onmisbaar item in je kledingkast. De schoudervullingen 

BELLO FASHIONTRENDS REPORT
- LENTE/ZOMER 2023
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uit de 80’s maken een comeback dit seizoen. Draag deze trend in combinatie met 
een minirok of een eenvoudige jeans. Het geheel krijgt meteen iets futuristisch. 

Als we over kleuren spreken is de kleur van liefde de top. Vandaag is rood…, maar 
morgen kan het ook mosgroen zijn voor degenen die liever een neutrale kleur 
dragen. Ook pastel doet het nog goed als zomerkleurtje. 

Bij de schoenen gaat het dan weer van het één 
uiterste in het ander. Naast ‘the good old’ bal-
lerina’s kwamen de modehuizen op de prop-
pen met killer shoes. Een soort van ingepakte 
pump met een enorm hoge hak. Hoewel de 
kans bestaat dat je beide enkels breekt, zweren 
de modehuizen Valentino en Sportmax bij deze 
nieuwe trend. De tassen gaan in grootte van 
oversized naar ieniemienie. Businesstassen 
met veel vakjes en een handvat bovenaan of 
eerder een glitter metallic handtas om goed 
mee op te vallen. Voor elke gelegenheid een 
handtas!

Ook bij de herencollecties zien we een revi-
val van alles wat 80’s en 90’s is. Cargobroeken, 
jeans, levendige kleuren.… Denk maar aan 
MTV video’s uit die tijd en je bent helemaal into 
fashion. Voor de cowboys onder de heren is er 
ook goed nieuws. Deze stijl is helemaal hot. Vooral 
de western geïnspireerde hemden zijn makkelijk 
te combineren. Nieuw in de fashionwereld zijn ‘hybride 
schoenen’. Een samensmelting van sportief en eerder 
klassiek tot een schoen die bij alles past.

Voor de fashionista’s onder jullie zet BELLO Magazine alvast 
enkele ‘hot’ trends van dit voorjaar op een rijtje. Vergeet 
niet – je draagt nog steeds waar jij je goed in voelt, ongeacht 
of het trendy is of niet. 

With love – BELLO Magazine
Scapa

Scapa

Fendi

Tiger o Sweden
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Prinsen en Prinsessen
@Brasschaat

Wilan @Brasschaat

Wilan
@Brasschaat

Parels DOM
@Antwerpen

Cermo @Zoersel
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Stefanie Condes
@Brasschaat

Reyntjens
@Schilde

Prinsen en Prinsessen
@Brasschaat

ILS I Love Shopping @Lille

  “Style is a way to say who you
are without having to speak.”

         —Rachel Zoe

Schoenen Van Tendeloo @Lille

Yolande
@Brasschaat
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Om je tuin helemaal naar jouw smaak en 
behoeften aan te leggen, ben je bij Total 
Gardens aan het juiste adres. Glen Clerckx, 
die van jongs af in deze sector actief is, 
bekijkt samen met jou de mogelijkheden 
en reikt oplossingen helemaal op jouw 
maat aan. Ook de uitvoering is bij hem in 
betrouwbare handen. 

Total Garden Projects is in alle aspecten 
van het vak thuis. Van de eerste spadesteek 
in de grond rond je huis tot de finishing 
touch met sfeervolle tuinverlichting: het 
gebeurt met even veel deskundigheid en 
liefde voor het vak. Glen is specialist in 
vloer- en klinkerwerken, omheiningen in 
alle materialen, aanleggen van gazon of 
kunstgras, beplantingen... Ook voor tuin-
huizen en carports op maat kun je bij hem 
terecht. Hij is creatief om te spelen met 
licht en schaduw, om altijd het maximale 

genot te puren uit de zon. Glen specia-
liseert zich momenteel in de aanleg van 
vijvers. 

Aan elke ingreep aan je tuin gaat grondig 
overleg vooraf, zodat je verlangens opti-
maal worden ingevuld. Geen detail wordt 
uit het oog verloren in het plan.  De klant 
heeft gedurende alle werkzaamheden 
slechts één aanspreekpunt, wat zorgt voor 
mentaal comfort. Enkel genieten als alles 
klaar is, moet hij zelf doen.

VOOR EEN TUIN
HELEMAAL OP JOUW MAAT
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We staan aan de vooravond van de voorjaars-
klassiekers 2023 na het strijdvaardige veldrit-
seizoen, waar meermaals al prachtige duels 
tussen Mathieu van der Poel en Wout van 
Aert werden beslecht. Met wisselend succes 
zullen dezelfde propagandisten in het voorjaar 
weer met elkaar rekening moeten houden. Het 
Vlaamse voorjaar is eind februari gestart en 
stond met rood omcirkeld in de agenda van 
menig wielerliefhebber. We verruilden toen 
het warmdraaien, in de zonnige oorden, met 
dokkeren over de kasseien van de Berendries, 
de Haaghoek en de Leberg. Dé officieuze af-
trap van het wielerseizoen was op zaterdag 
25 februari de Omloop Het Nieuwsblad en op 
zondag 26 februari Kuurne - Brussel - Kuurne. 
Nu verplaatsen we ons onmiddellijk naar twee 
Italiaanse voorjaarskoersen. Inderdaad, na het 
openingsbal in Vlaanderen verkast de wie-
lerkaravaan zich voor eventjes weer naar de 
zon, met de heroïsche Toscaanse wielerkoers 
Strade Bianche op zaterdag 4 maart als eerste 
afspraak. Deze koers is in korte tijd uitgegroeid 
tot een ware sensatie, waar de renners maar 
liefst 70 kilometer over onverharde zandwegen 
dienen te trotseren. We spreken dus nu al van 
een mini-monument. Na Strade Bianche staat 
met de meerdaagse rittenkoers Parijs-Nice (be-
gin maart) de traditionele Koers naar de Zon op 
het programma. Tegelijkertijd wordt Tirreno-
Adriatico gereden, waarna op zaterdag 18 

maart het eerste monument op het program-
ma staat met Milaan - San Remo. Kort daarop 
volgt dan de jaarlijkse “Vlaamse wielerweek”. 
Die begint drie dagen na La Primavera met 
de Oxyclean Classic Brugge - De Panne (in-
derdaad, dit is de nieuwe commerciële naam 
voor de Driedaagse De Panne) op woensdag 
22 maart en twee dagen later, op vrijdag 25 
maart, volgt de E3 Harelbeke. Nog eens twee 
dagen later, op zondag 26 maart, gevolgd door 

Gent Wevelgem. Op woensdag 29 maart wordt 
Dwars door Vlaanderen gereden, waarna op 
zondag 2 april het absolute hoogtepunt plaats-
vindt met de Ronde van Vlaanderen. Vanaf de 
zondag van Vlaanderens Mooiste breekt voor 
menig wielerliefhebber de allermooiste wie-
lerperiode van het jaar aan: de maand april, 
met maar liefst zeven voorjaarsklassiekers, 
waarvan drie monumenten. Op de woensdag 
na de Ronde wordt traditiegetrouw gespurt 

WIELERVOORJAAR WELDRA VAN START

2016 Valkenburg: Mathieu van der Poel & Wout Van Aert
UCI WK Cyclocross © Flowizm (CC2.0)

Parijs-Roubaix 2014 © Felouch Kotek
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in de Scheldeprijs en de zondag erna staat de 
Hel van het Noorden en het derde monument 
op het programma: Parijs - Roubaix, welke op 
zondag 9 april 2021 zal verreden worden.

Nadien verruilen we de kasseien voor de heu-
vels in de Ardennen. De Brabantse Pijl staat 
op de eerste woensdag na Parijs - Roubaix 
op het programma. Het is de eerste wedstrijd 
van een vierluik aan heuvelklassiekers, met vier 
dagen later de Amstel Gold Race, een week 
later de Waalse Pijl en het slotstuk van april: 
Luik - Bastenaken - Luik. Met vele zware beklim-
mingen, zoals Côte de Wanne, Le Redoute en 
een nieuwe aankomst in Luik, is dit voor menig 
renner één van de mooiste, maar bovenal de 
zwaarste koers van het klassieke wielerseizoen. 

Uiteraard zullen ook de grote rondes de no-
dige aandacht krijgen, zeker de Giro d’Italia 
en de Tour de France. Giro d’Italia 2023 zal in 
mei zijn roze beslag kennen, waarvoor dit jaar 
extra aandacht zal zijn. Wereldkampioen en 
Belgisch toptalent Remco Evenepoel wil zich 
onderscheiden in deze ronde. Na zijn winst in 
de Vuelta van vorig seizoen begint hij aan een 
nieuwe uitdaging om zijn droom, winst in de 
drie grote rondes, verder kleur te geven. Remco 
Evenepoel, nog maar 23, won als neoprof in 
2019 de Ronde van België, de Classica San 
Sebastián en het Europees kampioenschap 
tijdrijden, wat als onwaarschijnlijk werd be-
schouwd. Maar vorig seizoen won hij met Luik-
Bastenaken-Luik zijn eerste Monument en met 
de Ronde van Spanje zijn eerste Grote Ronde. 
Als klap op de vuurpijl werd hij in Wollongong 
ook wereldkampioen op de weg. Dat doet alle 

Bernal in Roze Trui @ Giro d’Italia 2021 © LaPresse

Remco Evenepoel, WK 2018 Innsbruck
Junior Men Road Race

© Sean Rowe

Scheldeprijs 2015 
© Jérémy-Günther-Heinz Jähnick (ccbysa3.0)
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wielersupporters naar bevestiging vragen en hij zal dan ook in de ber-
gen aandachtig gevolgd worden. Toch wordt er ook weer reikhalzend 
uitgekeken naar het titanenduel Van der Poel versus Van Aert. Dat ze 
elkaar niet uit de weg gaan bewijst hun wielerprogramma. Alles wijst 
erop dat Wout van Aert zijn wielervoorjaar in 2023 in Italië begint. Van 
Aert gaf te kennen dat hij met het Italiaanse drieluik Strade Bianche - 
Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo in zijn hoofd zit, zodat we hem 
niet zullen in actie zien tijdens de Belgische openingskoersen. Een korte 
blik op het programma van de Kempenaar leert ons dat hij na Parijs-
Roubaix twee maanden rust zal inbouwen. 

Zijn grootste belager, Mathieu van der Poel, heeft zijn doelen ook be-
paald. Dit jaar op de weg wil hij graag weer een monument winnen, in 
de Ronde Van Frankrijk wil hij Parijs halen en het WK blijft ook een doel. 
Het zou dit jaar een ander monument mogen zijn, maar met een derde 
zege in de Ronde van Vlaanderen kan hij zich ook tevredenstellen. Hij 
gaat dit seizoen zowat hetzelfde traject afleggen als twee jaar geleden. 
Eerst de Italiaanse koersen, daarna het Belgische voorjaar en vervol-
gens - na een hoogtestage - Zwitserland en de Tour. Zo komt hij overal 
Wout Van Aert tegen, maar dat zal geen probleem vormen, aangezien 
ze allebei tot de absolute top behoren. Mathieu zijn programma is net 
hetzelfde als dat van Van Aert, alleen de E3 Saxo Bank Classic ontbreekt. 

Vorig jaar stond Van der Poel een eerste keer op het podium in San 
Remo. Hij duwde zijn fiets er als derde over de streep, na Mohoric en 
Turgis. Net als Wout heeft Mathieu eerder al aangeven dat San Remo 
winnen één van de moeilijkste opdrachten is in het klassieke voorjaar. 
Het draait daar altijd om details volgens alle wielercommentatoren.  Toch 
zullen naast de twee tenoren ook nog andere spreekwoordelijke kapers 
op de kust zijn. Maar of ze zo uitgesproken zijn zullen we de komende 
weken moeten evalueren. Er zijn nog steeds een groot aantal renners 
die zeker van zich zullen laten spreken. Denken we maar aan Julian 
Alaphilippe, Biniam Girmay, Tim Wellens, Dylan Teuns, Tom Pidcock en 
Jasper Stuyven om er enkele te noemen. 

04/03/2023     Strade Bianche     eendagskoers
06/03-12/03    Tirreno-Adriatico    rittenkoers
18/03/2023      Milaan-San Remo    eendagskoers (Monument)
24/03/2023      E3 Saxo Bank Classic    eendagskoers
26/03/2023      Gent-Wevelgem    eendagskoers
02/04/2023      Ronde van Vlaandereneen    dagskoers (Monument)
09/04/2023      Parijs-Roubaix     eendagskoers (Monument)
11/06-18/06     Ronde van Zwitserland    rittenkoers
01/07-23/07      Tour de France     rittenkoers (grote ronde)

Op de Champs Elysées © A.S.O. - A. Vialatte
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Eindelijk een jaar zonder mondmas-
kers, gelimiteerd aantal gasten, verbod 
op dansen en nog andere gekke beper-
kingen die je prachtige dag misschien 
iets minder sprankelend zouden ma-
ken. Trouwen is back in business en je 
begint er best goed op tijd aan.  

Hebben jullie al een trouwdatum vast-
liggen of zijn de plannen nog maar net 
aan het borrelen? Het is alvast een hele 
opgave om van die dag dé dag te maken. 
Iets verder kunnen jullie lezen over het 
belang en/of gemak van het inhuren van 
een weddingplanner. Beroep doen op een 
weddingplanner is al jaar en dag een must 
bij Amerikaanse trouwerijen. Ook bij ons 
wint het aan populariteit. Weddingplanner 
Babs, van BC Weddings, zal ons meer 
inzicht geven in haar beroep. De keuze 
van de juiste locatie, kleding of trouw- 
ringen staat hoog op de to-do-lijst bij bruids- 
paren. Onze juweliers bieden naast jaren-
lange ervaring ook de nodige service en 
kwaliteit. Op ieder potje past een dekseltje, 
of aan elke vinger de juiste ring. Goudsmid 
Stefanie Condes kan de juiste creatieve 
inbreng geven aan uw droomring. Bij 
Cermo in Zoersel zullen Kelly en haar team 
de zoektocht naar je droomjurk vergemak-
kelijken. Het zal je verbazen welke pareltjes 
ze hier tevoorschijn gaan toveren. Ils van 
‘I Love Shopping’ (ILS) in Lille kent als geen 
ander de laatste trends in fashion en zal je 
bruidsmeisjes begeleiden in de zoektocht 
naar dat ene perfecte jurkje. Van casual tot 
chic, van sober tot met een twist. Trendy 
accessoires? Check! 

Yes, I do!
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VERTEL EENS, BABS, WAT HEEFT JE AAN-
GEZET OM WEDDINGPLANNER TE WOR-
DEN EN WANNEER BEN JE BEGONNEN? 
Ik ben altijd wel een romantisch persoon 
geweest en toen The Weddingplanner met 
Jennifer Lopez uitkwam, dacht ik dat dit ooit 
wel iets voor mij zou zijn. 

Zelf zijn we 10 jaar geleden op Aruba ge-
trouwd, waarvoor we een weddingplanner ter 
plaatse nodig hadden. We hadden een heel 
leuk contact met deze persoon en dat gaf ons 
vertrouwen dat ze onze mooiste dag perfect 
ging kunnen begeleiden. Op de dag zelf bleek 
dat er verschillende dingen niet in orde waren, 
die onze getuigen in allerijl dan zelf maar in 
orde gebracht hebben. We hebben dit op de 
dag zelf niet aan ons hart laten komen, omdat 
we ten volle wilden genieten, maar achteraf 
was er wel die teleurstelling en waren we ook 
best wel kwaad.

Dat is het moment dat ik bij mezelf dacht: 
“Dat kan ik beter” en zo is het zaadje eigenlijk 
geplant.

JE ZAL WAARSCHIJNLIJK EEN DRUK JAAR 
TEGEMOET GAAN. IS WEDDINGPLANNER 
NU EVEN POPULAIR HIER ALS IN AMERIKA 
OF HEBBEN WE NOG EEN LANGE WEG AF 
TE LEGGEN? 
In Amerika is het vanzelfsprekend om met 
een weddingplanner in zee te gaan, zelfs in 
Nederland lopen ze flink voor op ons.

In België is het ook eindelijk aan een opmars 
bezig, maar ik merk dat er toch een ergens een 
drempel blijft.

Velen denken nog steeds dat het heel duur is 
en dus enkel weggelegd is voor de rijken, wat 
helemaal niet het geval is. Een weddingplan-
ner heeft veel connecties en kan kortingen 

Het leven als weddingplanner is 
glamoureus, vol romantiek en wie 
weet kom je wel je prince charming 
tegen… Iedereen heeft toch The 
Weddingplanner met J.Lo gezien? 
Maar helaas pindakaas is dat een film 
en is de job van weddingplanner een-
tje waar je stalen zenuwen voor nodig 
hebt. Bridezillas en kleine (of grote) 
drama’s horen er gewoon bij. Achter 
de schermen van een prachtig trouw-
feest staat een straffe weddingplanner. 
Babs van BC Weddings uit Zoersel is zo 
een stoere weddingplanner en BELLO 
heeft het genoegen om haar te mogen 
interviewen. 

INTERVIEW WITH A WEDDINGPLANNER
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afdingen bij de leveranciers waar hij/zij mee 
samenwerkt, wat heel interessant kan zijn voor 
het budget van het bruidspaar.

Wat ook nog een beetje ingebakken zit bij 
de Belgen is dat ze het moeilijk vinden om 
de organisatie uit handen te geven. Het is 
natuurlijk heel leuk om dit zelf te doen, maar 
kan ook voor enorm veel stress zorgen, zeker 
op de dag zelf.

Een weddingplanner neemt die stress weg, 
zodat het bruidspaar ten volle van hun dag 
en de aanwezige gasten kan genieten. Het 
spreekt voor zich dat het bruidspaar nauw 
bij de voorbereidingen betrokken wordt, 
een weddingplanner zal nooit beslissingen 
nemen zonder goedkeuring van het bruids-
paar en zal altijd alles in samenspraak doen.

MOETEN DE AANSTAANDE TROUWERS 
DIEP IN HUN BUIDEL TASTEN VOOR EEN 
WEDDINGPLANNER? 
Dat hangt een beetje af van wat je juist wil. 

Als je met een weddingplanner samenwerkt 
die per uur rekent, heb je hier misschien 
minder snel zicht op. Er zijn er die €50/uur 
vragen, maar er zijn er ook die €90/uur vra-
gen en je moet toch wel rekenen dat een 
weddingplanner gemiddeld een 70-tal uur 
met de voorbereidingen bezig is.

Bij weddingplanners die met formules wer-
ken, heb je meteen al een zicht op de wat dit 
kost en wat je ervoor terugkrijgt.

Er zijn ook weddingplanners die bijv. een 
bepaald percentage van het budget vragen, 
meestal ligt dit tussen 10 en 15%.

WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN JE JOB? 
Dat je altijd werkt met happy people en 
dat je mee kan bijdragen aan dat geluk. 
Het geeft een goed gevoel wanneer een 
bruidspaar je komt vertellen dat je van hun 
huwelijksdag iets heel moois hebt kunnen 
maken, waar ze van genoten hebben.

ALS IK JOU ZOU INHUREN VOOR MIJN 
HUWELIJK, WAT KUN JIJ DAN VOOR MIJ 
DOEN? 
Ik kan een huwelijk van nul organiseren, 
d.w.z. dat ik alles van de organisatie voor mijn 
rekening neem. Wil het bruidspaar dat ik en-
kel een paar aspecten, zoals bijvoorbeeld de 

styling, voor hen regel, kan dit ook. Daarbij 
komt dat ik ook als ceremoniemeester kan 
optreden; dat is iemand die de hele huwe-
lijksdag zelf meeloopt om alles en iedereen 
te begeleiden en tevens als aanspreekpunt 
voor de gasten en leveranciers fungeert.

Veel hangt af van de wensen van het bruids-
paar en hoe ver ze hierin willen gaan.

WERK JE MET FORMULES EN WELKE 
FORMULE KIEZEN TROUWERS HET 
VAAKST?  
Ik werk inderdaad het liefst met formules, 
omdat ik dit het meest transparant naar de 
klant en mezelf toe vind.

Mijn populairste pakket is toch wel het Full 
package, wat inhoudt dat ik de complete 
organisatie voor mijn rekening neem. Hierin 
zit ook al meteen de ceremoniemeester.

Ik bied ook een apart stylingpakket aan, als-
ook een basispakket waaraan dingen toe- 
gevoegd kunnen worden. Ook bied ik aparte 
ceremoniemeesterformules aan.

IK VERONDERSTEL DAT JE VAAK WAT 
‘BRANDJES MOET BLUSSEN’. WAT IS HET 
MOEILIJKSTE AAN JOUW WERK? 
Het is altijd handig om een back-upplan te 
hebben voor bepaalde situaties, denk maar 
aan regen bij een huwelijk dat buiten plaats-
vindt. Afhankelijk van de situatie moet je op 
voorhand altijd wel even nadenken in geval 
van “wat als…” Daar komt dikwijls wel wat 
creativiteit bij kijken en het helpt uiteraard 
als je goede afspraken met je leveranciers 
kan maken. 
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WAT ZIJN JOUW STERKE TROEVEN ALS 
WEDDINGPLANNER? 
Dat ik mijn seizoen niet helemaal volprop 
met huwelijken, zodat ik zonder stress mijn 
focus kan leggen op de bruidsparen met wie 
ik samenwerk. Ik ga voor de heel persoonlijke 
aanpak en vind het belangrijk dat zowel ikzelf 
als het bruidspaar een goed gevoel heeft bij 
die samenwerking. Zo kom je tot de mooiste 
resultaten.

KOM JE VEEL BRIDEZILLAS TEGEN EN 
HOE GA JIJ DAARMEE OM? 
Dat valt eigenlijk heel erg mee. Bridezillas 
heb ik nog nooit gehad, maar wel nerveuze 
bruidjes (de mannen zijn om de 1 of andere 
reden altijd erg relax…) 

Naarmate de huwelijksdag dichterbij komt, 
stijgt ook de zenuwmeter, wat normaal is na-
tuurlijk. Het is dan mijn taak om hen zo goed 
mogelijk gerust te stellen en hen duidelijk 
te maken dat alles in orde is en dat ze vooral 
moeten genieten. Dat is ook de reden waar-
om ze mij hebben ingehuurd, hé.

WAT IS ECHT NOT DONE OP EEN 
HUWELIJKSFEEST? 
Een paar klassiekers blijven toch wel overeind 
(en terecht!):
• Draag geen wit, zeker niet als de bruid zelf 

in het wit is (don’t steal her spotlight!)
• Ongenodigd naar een huwelijk gaan. Ook 

als je uitgenodigd bent en niet bevestigd 
hebt, ga je niet ineens komen opdagen. 
Als je single bent, vraag je ook altijd best 
op voorhand of je een +1 mag meenemen.

• Te laat komen!

WAT IS HET ERGSTE DAT JE AL HEBT 
MEEGEMAAKT? (WE NOEMEN GEEN 
NAMEN!)
Ik moet eerlijk toegeven dat ik al f link ge-
spaard ben gebleven van rampen en moei-
lijke samenwerkingen (hout vasthouden!). 
Saai hé…

WAT IS NU EEN GOUDEN TIP OM VAN JE 
TROUWFEEST EEN TOPFEEST TE MAKEN? 
Hou sowieso je budget in het oog, nodig de 
mensen uit die je er echt bij wil hebben en 
laat je niets aanpraten wat je zelf niet wil.

Zorg voor een goede dj, want die kan je dans-
feest maken of kraken en wees niet bang om 
te investeren in een goede fotograaf. Je foto’s 
zijn de herinneringen die voor de rest van je 
leven meegaan en dan is het belangrijk dat 
deze ook volledig naar je zin zijn.

Last but not least: durf het los te laten en 
vooral, durf te genieten! Maar daar heb je 
uiteraard je weddingplanner/ceremonie-
meester voor, hé…



BELLO LIFEstyle magazine78

B E L L O

“Ik verkocht al kleding in de garage van mijn 
woning voordat ik in Malle een winkel opende”, 
onderstreept Ils haar passie voor mode. “Toen 
mijn oog viel op deze groentewinkel die de 
deuren sloot, sloeg ik snel toe. We stripten het 
pand en ontdekten de bakstenen muren en 
balken, die het interieur deze speciale, trendy 
uitstraling geven. Bij een eerste bezoek zijn de 
meeste klanten verrast door de ruimte. Met 
een parking voor de deur zitten we ook goed.”

“We verrassen niet alleen met ons ruime, hui-
selijke interieur, maar ook met onze collecties 
en prijzen”, verzekert Ils. “We hebben een heel 
veelzijdig, betaalbaar aanbod voor vrouwen 
vanaf 14 tot 70+, van sportief tot heel gekleed, 
van casual tot casual chique. Ook als je jezelf 
eens wil laten gaan, hebben we wel wat ex-
clusievers. ‘Voor elk wat w’Ils’ is ons motto. 
Elke week halen we nieuwe collecties in huis 
en maandelijks geven we de winkel een aan-
trekkelijke nieuwe look. Zo blijft het ook voor 
de trouwe klanten spannend.”

De ideale momenten om kennis te maken met 
de stijl van het huis, zijn de populaire mode-
shows die elk nieuw seizoen inluiden. Straks 
- op 3, 5 en 7 april - showen de modellen de zo-
mercollecties terwijl je gezellig geniet met een 
hapje en een drankje. Hou de Instagrampagina 
in de gaten om snel te reserveren, want de 
sfeer- en stijlvolle shows zijn meestal vlug 
uitverkocht! “De bezoekers zullen betoverd 
worden door flashy kleuren”, licht Ils al een tipje 
van de sluier. “Rood, oranje en fuchsia zijn de 
modekleuren.” Tijdens de modeshows maak je 
ook kennis met Lisette Lisette, de eigen lijn met 
een bijzonder verhaal, een smaakvolle ode aan 
de moeder van de zaakvoerster. 

Net voor de coronaperiode breidde Ils de 
winkel uit met een speciale corner voor feest-
mode, met zo’n 240 stijlvolle jurken. “Toen ik 
zelf naar een gala moest, ging ik in een gespe-
cialiseerde winkel te rade”, gaat ze terug naar 
de oorsprong van het initiatief. “Het was een 
lastminuteaankoop en ik betaalde veel voor 
een kleed. Het jaar daarop was ik opnieuw 
uitgenodigd op het feest en ik wilde, zoals 
veel vrouwen wellicht, niet in dezelfde outfit 
verschijnen. Ik heb de dure jurk welgeteld één 
keer aangehad. Jammer, niet? Zo is het idee 
ontstaan om zelf betaalbare feestkledij aan te 
bieden. Net toen we onze feesthoek openden, 
gingen de coronamaatregelen in. Het werd dus 
een valse start.”

Maar zodra alle maatregelen weer werden op-
geheven, bleek de nieuwe afdeling wel degelijk 
een schot in de roos. “Al snel was er een grote 
behoefte aan betaalbare suitekleedjes, gala- 

kledij, een outfit voor het eerste schoolbal...
We presenteren niet de klassieke bruidskledij, 
wel elegante items voor meer alternatieve 
bruidjes: een korter kleedje, een mantelpak-
je... in het algemeen wat speelser, soberder 
en betaalbaarder, dat je meer dan één keer 
kunt dragen. Ook de bijpassende handtasjes 
en schoenen kun je erbij kiezen. Binnenkort 
stellen we ook deze feestelijke collecties 
voor op een speciale avond. Verwacht je dan 
vooral aan zachte tinten als perzik, taupe en 
zalmkleur. Vergeet ook zeker hiervoor niet op 
tijd te reserveren via onze Instagrampagina!” 

Bij Ils.iloveshopping in Lille maakte 
zaakvoerder Ils haar modedroom 
waar. Vijf jaar geleden toverde ze een 
groentewinkel in het dorpscentrum 
om tot een trendy kledingzaak. In de 
huiselijke sfeer van een luchtige loft 
kun je ontspannen rondneuzen, kiezen 
en passen. Het aanbod voor tieners 
tot hippe 70-plussers werd uitgebreid 
met betaalbare feestmode, waarmee 
duidelijk een gat in de markt werd 
opgevuld.

VAN SPORTIEF TOT GEKLEED
EN BETAALBARE FEESTMODE
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PETER, VANWAAR HET IDEE OM EEN BOEK 
OVER “MERLINA” UIT TE BRENGEN?
Ik was geen fan van “Merlina” in de jaren ‘80. 
Ik was toen 18, denk ik, toen de serie begon. 
Eigenlijk een beetje te oud dus. Ik kende Paul 
Ricour wel van “De Opkopers” waar ik wel 
naar had gekeken en ik kende uiteraard Jan 
Reussens, de acteur die in vrijwel elke BRT-
serie zat, waaronder de jeugdfeuilletons die ik 
zo graag had gezien. Ook Mieke Bouve kende 
ik, want die zat in die nieuwe film “Zaman” en 
Lea Couzin kende ik als cabaretière en zangeres. 
Fan was ik dus niet toen “Merlina” oorspronkelijk 
te zien was, maar ik was gelukkig niet te oud om 
het nog te worden. En dat ben ik geworden na 
het zien van de serie op dvd. Toen dacht ik bij 
mezelf: ik moet daar een boek over maken. Om 
me voor te bereiden heb ik alle afleveringen in 
een mum van tijd bekeken en zocht ik veel din-
gen op via Google en Twitter. Ik ben ook met 
heel veel mensen gaan praten over wat  hun 
favoriete aflevering was en wat ze zich nog pre-
cies konden herinneren van de serie. Gelukkig 
zijn heel wat van de medewerkers nog in leven, 
waardoor ik heel wat informatie kreeg.

LEA, WAT WEET JIJ NOG VAN DIE EERSTE 
AFLEVERING?
Ik weet nog dat ik op voorhand heel blij en en-
thousiast was dat ik gekozen werd voor de rol. 
Eerlijk gezegd was ik verrukt (als ik dat mooie 
woord mag gebruiken), omdat ik de kans kreeg 
dit mooie personage te vertolken. Tot op he-
den ben ik nog altijd blij dat ik in “Merlina” heb 
mogen spelen. Ik heb daar veel plezier aan be-
leefd, we werkten met de collega’s onderling 
heel goed samen en er waren geen disputen, 
woorden of wat dan ook. Merlina is voor mij dus 
bijna een perfect personage geweest.

VTM-journalist Peter Van Camp maak-
te destijds het boek “Kinderen van 
Zeppos” over de populaire jeugdreek-
sen die de BRT vroeger maakte, met 
o.m. “Kapitein Zeppos” en “De Kat”, 
maar hij was nog niet helemaal klaar. 
Hij wou immers nog een boek maken 
over de succesvolle detectiveserie 
“Merlina”. Dit resulteerde in de uitgave 
“Merlina en de parafix”, die eind vorig 
jaar verscheen. Bello was aanwezig op 
de officiële boekvoorstelling in aan-
wezigheid van de hoofdrolspelers Lea 
Couzin, Paul Ricour, Mieke Bouve en tal 
van andere medewerkers van het feuil-
leton. We maakten volgend verslag …

BOEKVOORSTELLING
“MERLINA EN DE PARAFIX”
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PAUL, JIJ BENT HET DIE LEA HEEFT VOOR-
GESTELD …
Ja, ik heb de ploeg mogen samenstellen. Ik 
ben met verschillende acteurs en actrices gaan 
praten en ik vond dat Lea als figuur het mees-
te voldeed aan hetgeen de schrijver met het 
personage van Merlina beoogde. Ook Mieke 
Bouve was de beste die in aanmerking kwam 
voor de rol van het jonge spring-in-‘t-veld Ann.

MIEKE, VOOR JOU WAS HET EEN DRUK 
JAAR, WANT IN DE ZOMER MAAKTE JE 
OOK JOUW FILMDEBUUT MET “ZAMAN”.
Ja, dat klopt. Ik ben in 1982 afgestudeerd aan 
het conservatorium en tijdens die zomer heb 
ik “Zaman” gedraaid, met daarnaast nog “Die 
blijde dag”, de novelle van Stijn Streuvels. Dat 
was met een Nederlandse regisseur, waarin ik 
de hoofdrol speelde. Maar het bizarre daaraan 
is: dat heeft nadien in Amerika een Emmy 
Award gewonnen. Nu zou dat wereldnieuws 
zijn. Ik mocht met de regisseur mee naar de 
uitreiking, maar ik speelde op dat moment 
in de KVS te Brussel. Er waren in die periode 
voorstellingen en om mij uit te kopen zou dit 
300 000 BEF gekost hebben, dus ik ben hier 
moeten blijven. Vandaar was het een heel druk, 
maar bewogen begin van een fantastisch jaar. 
Ja, en bij “Merlina” was ik natuurlijk de jongste 
van de bende (lacht).

PAUL, HOE SELECTEERDE JE MIEKE VOOR 
DE ROL VAN ANN?
Ik kende haar al een beetje van vroeger, want 
zij had al eens meegespeeld in een theaterpro-
ductie van het Toneel Vandaag o.l.v. Rudy Van 
Vlaenderen. Toen moest ze wellicht nog begin-
nen aan haar acteerstudies. Dat was onze eer-
ste kennismaking. Ik had al met enkele actrices 
gesproken, maar ik dacht toen aan Mieke terug 

en wou nog eventjes polsen of ze interesse had 
in de rol. Gelukkig heeft ze “ja” gezegd.

Mieke Bouve: Ik herinner me nog dat Paul zei: 
“Het is wel iemand die alles durft en alles kan of 
probeert, die echt wel voor de actie in de serie 
zal zorgen.” Ik dacht bij mezelf: “Oh, my god.” 
Ik ben immers niet als de sportiefste geboren, 
maar ik heb het uiteindelijk wel alles gedaan 
wat ze me vroegen. Het ene wel beter dan 
het ander, maar wij hebben voor die tijd wel 
onwaarschijnlijke dingen gedaan, waaronder 
actietaferelen met helikopters en speedboten 
en ik ben zelfs op een watertoren gekropen. Er 
zijn weinig dingen die we niet gedaan hebben, 
maar het was wel heel leuk.

LEA, VANAF DE EERSTE AFLEVERING 
PRAAT JIJ HEEL MOOI EN DUIDELIJK 
NEDERLANDS. WAS TAAL EEN BELANG-
RIJKE FACTOR VOOR JOU?
Ik probeer daar altijd iets van te maken en een 
beetje op de taal te letten.

Paul Ricour: We hebben altijd zeer goed op 
de taal gelet en correct Nederlands gespro-
ken. Ook in de “jij”-vorm als het vertrouwelijk 
was. Uitgezonderd één figuur. Die mocht 
in de “gij”-vorm spreken. Dat was Napoleon. 
Dat beschaafd Nederlands stoorde niet. 
Tegenwoordig moet alles West-Vlaams zijn 
(lacht).

LEA, NAAR VERLUIDT BRACHT JIJ JE EIGEN 
KLEDIJ MEE NAAR DE SET.
Ja, heel vaak. Dan waren ze tenminste cool 
(lacht). Misschien ben ik nu een beetje brutaal, 
maar eigen kledij paste altijd beter.

ANTON COGEN, WAT VIND JE VAN HET 
BOEK?
Ik moet zeggen dat Peter een heel mooi boek 
heeft gemaakt. Heel ludiek, verteerbaar en 
met alle soorten van herinneringen. Ik citeer 
een stukje uit de begingeneriek: “Efficiënt en 
discreet wordt de waarheid compleet. Want 
al is het mysterie nog zo groot, Merlina legt 
de waarheid bloot.” Dat heeft me altijd gefas-
cineerd. De waarheid van Merlina: bloot. Mijn 
hele leven is een zoektocht geweest naar het 
bloot en de waarheid van Merlina, maar bloot 
was in die tijd op de BRT niet toegelaten (lacht).

JE SPRAK NIET ALLEEN DE STEM IN VAN 
DE “MERLINA”-INTRO, MAAR WAS OOK TE 
ZIEN IN ENKELE AFLEVERINGEN.
Anton Cogen: Ja, dat klopt. Ik speelde mee 
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in aflevering 7: “De ring van Sjeik El Ambrass”, 
waar ik de rol van hotelbaas vertolkte. Later 
speelde ik nog in “Ze vielen als vliegen”, waar ik 
een bestuurslid speelde van een voetbalploeg 
die heel slecht presteerde. Een derde keer had 
ik een korte rol als cafébaas. Daar was ik altijd 
zeer goed in. Een gebalde, snelle aanpak. Ik zat 
in die periode bij het dramatisch gezelschap 
van de BRT. Heel wat van mijn collega’s, zo-
als Jacky Morel, Jeanine Schevernels en Ugo 
Prinsen kwamen in “Merlina” kleine rollen spe-
len. Soms hadden ze maar een halve draaidag. 
En, nu komt het, dit was de typische aanpak 

van de BRT: zij moesten niet betaald worden! 
Dat was natuurlijk een voordeel, want het bud-
get van “Merlina” was zeer hoog (knipoogt) … 

AFLEVERING 7 WAS EIGENLIJK DE EER-
STE AFLEVERING DIE WERD OPGENO-
MEN. MET ALS SPECIALE GAST: WILLY 
SOMMERS. HIJ WAS LATER OOK TE ZIEN 
IN “POSTBUS X” EN “INTERFLIX” EN IS 
NAAST PAUL RICOUR DE ENIGE PERSOON 
DIE IN ALLE DRIE MEESPEELDE. VANWAAR 
WILLY SOMMERS?
Paul Ricour: Hij was niet onze eerste keuze.We 

hadden een Vlaamse zanger nodig die popu-
lair was en dachten in eerste instantie aan Will 
Tura. Ik ben met Will gaan praten en hij wou het 
doen. Een korte tijd later kreeg ik telefoon van 
zijn manager dat het toch niet kon doorgaan. In 
het scenario stond immers dat zijn personage 
een beetje verliefd zou worden op Ann, terwijl 
Will in het echte leven getrouwd was en dat 
mocht niet, dat konden we hem niet aandoen. 
Daarom hebben we Willy Sommers genomen, 
die ook zeer populair was, niet getrouwd was 
én zeer graag verliefd werd op Ann (lacht).

WAT VOND JIJ DAARVAN, MIEKE?
Ja, wat vond ik daarvan? Goeie vraag. Dat was 
een vriendelijke jongen en was ook heel be-
hulpzaam. Hij was wel ontzettend zenuwach-
tig, maar heel beleefd en gedistingeerd. Willy 
kon zo echt met van die grote ogen kijken alsof 
het verliefd zijn niet zo moeilijk was voor hem. 
Maar als ik het nu zo bekijk, zag ik er nog zo 
slecht niet uit (lacht). 

JE HEBT JAN REUSSENS ZIEN ACTEREN 
IN DE JAREN ‘60 EN ‘70. HOE WAS HET 
OM DAN LATER MET HEM TE MOGEN 
ACTEREN?
Mieke Bouve: Ik keek zeker naar hem op, 
omdat hij destijds speelde in de KVS. We 
gingen tijdens mijn humaniora met school 
naar heel veel voorstellingen van grote 
theaters kijken. Dat was meestal NTG en de 
KVS. Ik was toen al onwaarschijnlijk fan van 
hem, omdat hij met heel weinig te doen 
toch enorm opviel. Hij kwam op de scène 
en hij stond er. Hij had nog niks gezegd, 
maar iedereen keek er wel naar. Nand Buyl 
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had dit talent ook, maar hij was een ander 
type acteur. Ik had dus ontzettend veel 
bewondering voor zijn wijsheid. Het was een 
stille man, maar een hele wijze. Letterlijk en 
figuurlijk. Hij had ook ontzettend veel gevoel 
voor humor. Altijd licht ironisch, met een 
kwinkslag. Ik heb hem wel zelden of nooit 
zien lachen. En dat is denk ik één van de 
charmes van grote echte komieken. Chapeau! 

PAUL, JIJ BENT VAAK MET HEM DE BAAN 
OPGEGAAN …
Toen “Merlina” een succes bleek te zijn bij 
de kinderen, dacht ik dat we misschien 
iets konden instuderen en met een show 
doorheen het Vlaamse land te trekken. We 
hebben dat verschillende keren gedaan. 
Jan kon echter niet met de auto rijden, 
dus ik moest hem telkens gaan halen en 
terugbrengen. Hij deed dat zeer graag. 
Alleen had hij in het begin wat schrik van al 
die kinderen. Ze begonnen immers aan zijn 
benen en broek te trekken en dat had hij niet 
zo heel graag. Maar na een zekere periode 
was hij er toch aan gewend geraakt. Jan was 
altijd blij als we eens hier of daar naartoe 
mochten.

JULL IE  G INGEN VO OR DE 100 
AFLEVERINGEN, MAAR HET ZIJN ER 
95 GEWORDEN. JAN WAS IMMERS OP 
NAAR HET EINDE TOE …
Paul Ricour: Ja, waarschijnlijk was hij toen al 
wat ziek. Hij rookte wel heel veel, dus ik weet 
niet of dat een rol gespeeld heeft, maar hij 
is toch gestorven aan longkanker. Misschien 
dat dat wel een beetje vrat aan zijn gestel. 
Zijn geheugen liet hem ook al een beetje in 
de steek. Daardoor besloten we om ermee te 
stoppen. Jan vond dat ook het best.

HET IS ZIJN LAATSTE ROL GEWORDEN NA 
EEN CARRIÈRE VAN 30 JAAR.
Paul Ricour: Ja, dat klopt, maar hij deed het zeer 
graag.

DAN WAS ER NOG DE BIJZONDERE 
AFLEVERING, “DE VAMPIEREN VAN 
RAVENBURG”, DE MEEST GRIEZELIGE UIT 
DE REEKS. HEEL WAT KINDEREN LIEPEN 
TRAUMA’S (SLAPELOZE NACHTEN, BED-
PLASSERS, …) OP DOOR DIE BEWUSTE 
EPISODE. WIST JE DAT JE TOCH EEN BÉ-
TJE OVER DE SCHREEF AAN HET GAAN 
WAS QUA HORROR EN SPANNING?
Gie Lavigne (regisseur van de serie): Heel een-
voudig, dat moest. De meeste sprookjes zijn 
zo gruwelijk dat “Merlina” er in die tijd zelfs niet 
tegenop kon.

“MERLINA” WERD JAREN GELEDEN 
REEDS GEDEELTELIJK UITGEBRACHT 
I N  EN K EL E  DV D - B OXEN .  WA A R 
BLIJVEN DE RESTERENDE T WINTIG 
AFLEVERINGEN?
Paul Ricour: Dat zou je aan de VRT moeten 
vragen, want ik weet het echt niet.

PAUL, OM AF TE SLUITEN NOG EEN 
VRAAGJE OVER DE PARAFIX: HEEFT 
DIE EIGENLIJK OOIT TEGEN DE REGEN 
GEDIEND?
Nee, nooit. Bij ons scheen immers altijd de 
zon (lacht).

“Merlina en de parafix” werd uitge-
bracht door Standaard Uitgeverij en is 
verkrijgbaar bij de betere boekhandel.
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WAAR WERK JE, ANASTASIA?
Mijn praktijk is gevestigd in Antwerpen, aan 
het ‘Eilandje’, waar ik ook meisjes opleid voor 
een nieuw beroep. Ik heb een eigen bedrijf 
en een Belgische licentie voor deze activiteit.

HOE BEN JE IN DIT BEROEP TERECHT- 
GEKOMEN?
Van kinds af aan had ik een verlangen naar 
schoonheid. De hele tijd wilde ik dingen ver-
sieren of dingen creëren. Op 10-jarige leeftijd 
stuurden mijn ouders me naar de kunstaca-
demie. Ik tekende erg graag portretten, dit 
is nog steeds mijn hobby. Nu teken ik vooral 
portretten van mensen uit mijn omgeving. 
Nadat ik aan de kunstacademie was afgestu-
deerd, ging ik ingenieur-architect studeren. 
Na deze studies werd ik interieurontwerper. In 
eerste instantie maakte ik dus ruimtes mooi, 
maar op een gegeven moment besefte ik dat 
ik liever met mensen wilde werken. Telkens ik 
de transformatie van vrouwen zie na mijn be-
handelingen, waardoor hun gezichten stralen 
van tevredenheid, word ik overweldigd door 
vreugde. Ik voel dat ik schoonheid in deze 
wereld breng. Hier zie ik mijn doel.

WAT IS JOUW VOORDEEL TEN OPZICH-
TE VAN ANDERE SPECIALISTES?
Ik ben een portretschilder en kan vorm en 
kleur perfect matchen. Ik heb een estheti-
sche smaak en zie meteen wat een bepaald 
gezicht precies zal sieren. Toch probeer ik 
het uiterlijk niet te veranderen, integendeel, 
het is belangrijk voor mij om de individu-
aliteit van elk meisje te behouden en haar 

waardigheid te benadrukken, evenals haar 
gebreken te verbergen. Ik werk niet vol-
gens een sjabloon, ik heb een geheel eigen 
aanpak. Permanente make-up moet er zo 
natuurlijk mogelijk uitzien, zodat anderen 
denken dat de klant zo geboren is. Na mijn 
behandelingen met permanente make-up 
kan je meteen op bezoek, of zelfs op een 
date, het zal niet opvallen, het zal er vanaf 

Op de cover van deze editie van 
Bello magazine pronkt Anastasia 
Van Engelen, gecertificeerd perma-
nente make-upartiest en visagiste. 
Ze heeft zeer veel ervaring en ge-
noot een artistieke opleiding.

PERMANENTE MAKE UP: HET CREËREN 
VAN SCHOONHEID EN ZOVEEL MEER
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het begin natuurlijk uitzien. De make-up 
verandert na verloop van tijd ook niet van 
kleur, het wordt enkel helderder en ver-
vaagt. Na een paar jaar kan het - indien 
gewenst - worden vernieuwd. Mijn klan-
ten komen na 2 tot 3 jaar terug en vragen 
om een opfrisbeurt, maar het ziet er nog 
steeds goed uit, alleen minder opvallend.

Ik heb mijn eigen persoonlijke code van 
de Meester, waar ik me aan houd: “Bederf 
de natuurlijke schoonheid niet.” Daarom 
zal ik nooit een behandeling uitvoeren 
als de klant ze niet nodig heeft. Als een 
klant bijvoorbeeld komt met van nature 
mooie wenkbrauwen, zal ik de procedure 
weigeren en het nodige advies en aan-
bevelingen geven. Mijn voordeel is dat ik 
van mijn werk hou en elke behandeling 
met liefde uitvoer.

WIE ZOU JE EEN BEHANDELING 
M E T  PE R M A N E N T E  M A K E - U P 
AANRADEN?
Diegenen die zich niet graag elke och-
tend opmaken en er toch 24/7 goed uit 
willen zien. Ook diegenen die in zieken-
huizen of in fabrieken werken en die niet 
in de mogelijkheid zijn hun make-up bij 
te werken. Bij sommige bedrijven is het 
over het algemeen verboden om je op 
te maken, en hier schiet permanente 

make-up te hulp. In sommige gevallen is 
een behandeling gewoon noodzakelijk: ze 
is bijvoorbeeld geschikt voor mensen met 
allergieën voor cosmetica of ze is ideaal om 
bepaalde minpuntjes te corrigeren, zoals een 
litteken op de wenkbrauw of lip, asymme-
trie, gebrek aan een duidelijke contour op 
de lippen, ongelijkmatige lipkleur of gebrek 
aan haar op de wenkbrauwen. Voor men-
sen die lijden aan alopecia bijvoorbeeld, is 
permanente make-up een echte redding, 
zowel voor vrouwen als mannen. Omdat 
er in permanente make-up een techniek is 
waarmee je echte haren kunt imiteren, kan 
het effect van prachtige weelderige wenk-
brauwen gecreëerd worden. Verwar deze 
techniek alsjeblieft niet met microblading. 
Dat raad ik in geen geval aan. Permanente 
make-up wordt gedaan met een naald en 
microblading met een mes, waarbij het mes 
de huid veel meer beschadigt en littekens 
achterlaat. Ik behandel al deze onderwerpen 
uitgebreid op mijn sociale netwerken, omdat 
ik wil dat vrouwen hiervan op de hoogte zijn 
en correcte informatie krijgen. Abonneer u 
op mijn sociale netwerken om de juiste keu-
ze te maken.

Instagram: @abeauty_transformation
Facebook: @AbeautyT
www.permanentmakeupabt.com Fo
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Met de slimme carports biedt CELL een 
doeltref fend antwoord op het capaci-
teitstarief, dat je elektriciteitsfactuur doet 
afhangen van je piekverbruik. Je mooie 
en degelijke carport voor je elektrische 
wagen wordt uitgerust met zonnepane-
len, een geïntegreerd batterijsysteem, een 
autolader én een slimme besturing. Je kunt 
je thuisbatterij van CELL en je autobatterij 
simultaan laden op zonne-energie en snel 
overschakelen dankzij een vernuftige be-
sturing. Zo kun je de batterij inzetten om je 
piekverbruik af te vlakken en het capaciteit-
starief mee op te vangen.

Met deze carport die je energie kan opslaan 
en beheren, hoef je geen batterij in je wo-
ning te plaatsen en staat je groene wagen 
altijd veilig en droog. Dankzij de experti-
se en de productiecapaciteit van Gesbo 
Veranda’s, waaraan CELL gelinkt is, ben je 
verzekerd van een mooie en degelijke con-
structie aan een betaalbare prijs. De carport 
wordt helemaal op maat gemaakt van jouw 
specifieke noden en wensen. 

Alle exemplaren worden volledig in eigen 
beheer geproduceerd in de werkplaatsen in 

Balen. De ruime schrijnwerkerij, aluminium- 
metaalafdeling en de eigen lakkerij maken 
het mogelijk om je carport aan de hoogste 
kwaliteit én de beste prijs te produceren. 
Ook de plaatsing en installatie gebeuren 
volledig in eigen beheer. Een team van er-
varen installateurs staat paraat om op een 
zo kort mogelijke installatietijd je carport te 
plaatsen en aan te sluiten.

Met de slimme carports voor eigenaars 
van een elektrische wagen, mikt CELL 
op de emotie én de ratio. Het hart klopt 
voor het design en de manier waarop 
de carport elegant en functioneel aan 
je woning aansluit en het verstand ju-
belt om het terugverdieneffect van de 
zonnepanelen en batterijen.

SLIMME CARPORTS DIE
ENERGIE OPSLAAN EN BEHEREN
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Eind december werden de stellingen rond de 
toren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
afgebroken, na de volledige restauratie van 
de buitenzijde. Nu is de grootste gotische to-
ren van de Nederlanden opnieuw in zijn volle 
glorie te bewonderen. Begin 2019 startte de 
stad met de restauratie van de buitenzijde van 
de grote toren (belforttoren) van de Antwerpse 
kathedraal die ze beheert. Bijna vier jaar later 
is dit titanenwerk afgerond en schittert de ico-
nische toren weer volledig zichtbaar voor be-
woners en bezoekers in de Antwerpse skyline.
Alle natuursteen werd zacht gereinigd, nage-
keken en waar nodig gerestaureerd of vervan-
gen. De aannemer gebruikte daarbij iets meer 
dan 100 kubieke meter nieuwe natuursteen, de 
Franse kalksteen Massangis Roche Jaune Clair. 
Hij plaatste ook meer dan 750 bouchons of in-
boetstukken. Dat is het plaatselijk vervangen 
van stukken natuursteen waar mogelijk, om te 
vermijden dat een volledige blok moet vervan-
gen worden. Verder vernieuwde de aannemer 
plaatselijk het voegwerk van de bovenste helft 
van de toren; bij de onderste helft moest hij, 
gezien de slechte staat, het voegwerk volledig 
vernieuwen. De wijzerplaten, de windhaan en 
het kruis zijn in een atelier gerestaureerd en op-
nieuw verguld. Zo pronkt de windhaan al vanaf 
oktober 2020 opnieuw op de torenspits en kan 
iedereen sinds juli 2022 terug het uur aflezen 
op de historische wijzerplaten uit 1861. Omdat 
er efficiënt gebruik gemaakt kon worden van 
de stellingen is tijdens de werfperiode meteen 
ook de nog functionerende, maar verouder-
de bliksemafleiding vervangen. 1077 meter 
nieuwe koperleidingen zorgen ervoor dat de 
bliksem afgeleid wordt en geen schade aan de 
toren kan veroorzaken. Naast de coronacrisis 
zorgden nog enkele onvoorziene omstandig-
heden voor een verlenging van de werfperiode. 
Zo was de hoeveelheid te vervangen natuur-
steen veel groter dan initieel ingeschat. Pas van-
op de stelling en na het reinigen van de gevels 
kon al de schade in kaart gebracht worden. Er 
werd een replica van het kruis gemaakt omdat 
het bestaande exemplaar zich in te slechte staat 
bevond om te restaureren.

EINDELIJK: RESTAURATIE
BUITENZIJDE ONZE-

LIEVE-VROUWE-
KATHEDRAAL- 

TOREN VOLTOOID
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De stad heeft het oude kruis geschonken aan de 
kathedraal, zodat het museaal tentoongesteld kan 
worden voor het publiek. Op 100 meter hoogte 
werden ter hoogte van de verankering van de tre-
kankers (gewelf 5de geleding) plaatselijk scheuren 
in de natuursteen vastgesteld. Trekankers zorgen 
ervoor dat de pijlers van het gewelf niet naar buiten 
knikken door de horizontale kracht (spatkracht) die 
erop uitgeoefend wordt. De volledige vervanging 
van deze vier paar trekankers was noodzakelijk. Op 
het gewelf van de traptoren op de tweede galerij 
komt een steunbeer/luchtboog van de torenspits 
toe. De bovenste steenlagen onder het gewelf 
waren in zeer slechte staat en moesten vervangen 
worden. Dit kon enkel uitgevoerd worden indien 
voorafgaand de lastendaling van de steunbeer op 
het gewelf tijdelijk werd afgeleid. In juli 2022 werd 
de beiaard terug in gebruik genomen en klonk er 
opnieuw beiaardmuziek in de stad. Een beiaardier 
merkte na verloop van tijd echter op dat één van 
de klokken dof klonk. Na onderzoek bleek dat de 
klokkenstoel plaatselijk iets verzakt was door hout-
rot (een eerder persbericht daarover vindt u hier). 
Aangezien er in de klokkenstoel 47 beiaardklokken 
met een totaalgewicht van circa 20 ton hangen, was 
het vervangen van de aangetaste balken, zonder 
het verwijderen van de klokken, geen eenvoudige 
klus. Het resultaat is een mooi staaltje ambachtelijk 
schrijnwerk, waarbij de klokkenstoel is terugge-
bracht naar zijn oorspronkelijke toestand.
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Hans Zimmer is een Duitse componist en 
muziekproducent en een van de bekendste 
filmcomponisten van de moderne filmmu-
ziek. Hij componeerde muziek voor meer 
dan 150 soundtracks en wordt dit jaar 65. 
Bekende melodieën zijn de Pearl Harbor, The 
Last Samurai, Madagascar, The Da Vinci Code, 
Kung Fu Panda, The Dark Knight-trilogie, 
Sherlock Holmes, Inception, Man of Steel en 
Interstellar. In 1988 begon Zimmer zijn carri-
ère in de Amerikaanse filmindustrie, dankzij 
regisseur Barry Levinson, die op zoek was 
naar iemand om de filmmuziek te schrijven 

voor de film Rain Man. Hiervoor kreeg hij zijn 
eerste Oscarnominatie. Meer naamsbekend-
heid kreeg hij vooral met de animatiefilm The 
Lion King dat mede te danken was door zijn 
bijdragen aan de dramafilm The Power of One 
uit 1992 waarin hij ook traditionele Afrikaanse 
muziek gebruikte, met Lebo M in het koor. 
Op basis daarvan werd Zimmer in 1994 door 
Walt Disney Animation Studio’s benaderd om 
filmmuziek te schrijven voor The Lion King, 
waarmee hij daadwerkelijk een Oscar won. Na 
het waanzinnige succes van zijn uitverkoch-
te Europese livetournee, met een eveneens 

uitverkocht Antwerps Sportpaleis, kondigt 
Hans Zimmer zijn terugkeer naar de Europese 
podia aan! Vanaf eind april 2023 zal de rock-
ster onder de filmcomponisten opnieuw het 
podium delen met zijn indrukwekkende band 
en orkest voor de “Hans Zimmer Live - Europe 
Tour 2023”. De tournee met maar liefst 30 con-
certen houdt halt in 15 landen, waaronder het 
Sportpaleis Antwerpen op dinsdag 25 april 
2023. Academy Award®-, Golden Globe- en 
Grammywinnaar Hans Zimmer en zijn team 
hebben maar liefst vijftien maanden gewerkt 
aan de arrangementen en de indrukwekkende 
productie om een absoluut unieke live-erva-
ring voor de fans te creëren. Naast een baan-
brekende geluid- en lichtshow brengen zijn 
band, Hans Zimmer zelf en het Odessa Opera 
Orchestra & Friends de wereldwijde successen 
van de Hollywoodcomponist tot leven met 
driehonderd verschillende instrumenten. De 
twaalf nieuw gearrangeerde concertsuites 
omvatten ‘Gladiator’, ‘Pirates Of The Caribbean’, 
‘Batman’, ‘Interstellar’, ‘The Lion King’ en ‘Dune’. 
Voor die partituur mocht Zimmer tijdens zijn 
tournee eind maart in Amsterdam zijn tweede 
Oscar voor filmmuziek in ontvangst nemen. 
Met de ‘Hans Zimmer Live - Europe Tour 2023’ 
is de immens populaire Duitse filmcomponist 
op vraag van het publiek nog een keer te zien 
op Europese podia. Be
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Dagtrips blijven een belangrijke pijler van 
het toerisme in Antwerpen. Dat is gebleken 
uit het onderzoek van Westtoer, dat het dag-
toerisme in eigen land tussen 2021 en 2022 
in kaart heeft gebracht. Antwerpen ontving 
in die periode liefst 4,5 miljoen dagtrips door 
landgenoten, goed voor een omzet van 195 
miljoen euro in de Antwerpse economie. Van 
succes gesproken? Dit zijn maar enkele resul-
taten in een nieuw onderzoek over dagtrips 
door Belgen naar Vlaanderen en Brussel van 
het provinciebedrijf Westtoer met ondersteu-
ning van Toerisme Vlaanderen, de vijf Vlaamse 
provincies, de vzw Kunststeden Vlaanderen 
en Visit Brussels. Gedurende een volledig jaar 
(juni 2021 – juni 2022) werden tweewekelijks 
3000 Belgen bevraagd over hun dagtrips naar 
Vlaanderen en Brussel. De resultaten werden 
in december bekend gemaakt.

Bij een daguitstap gaat het om verplaatsingen 
van meer dan twintig kilometer buiten de ei-
gen gemeente waarbij de reiziger meer dan 
drie uur van huis is. Gedurende een jaar noteer-
den de onderzoekers 81 miljoen daguitstap-
pen door Belgen naar Vlaanderen en Brussel. 
De kunststeden (Brugge, Gent, Antwerpen, 
Mechelen en Leuven) en Brussel zijn sa-
men goed voor 30 miljoen daguitstappen. 
Antwerpen neemt hiervan 4,5 miljoen dagtrips 
voor haar rekening. Uit het onderzoek blijkt dat 
9 op de 10 Belgen op daguitstap in Antwerpen 
uit Vlaanderen zelf komt, de overige 10% uit 

BELGEN
MAKEN JAARLIJKS

4,5 MILJOEN DAGTRIPS
NAAR ANTWERPEN



BELLO LIFEstyle magazine102

B E L L O

Franstalig België. De populairste activiteiten tijdens een daguitstap aan 
Antwerpen zijn een bezoek aan restaurant of café (70,7%), shopping 
(52%), wandelen (52%), museum of attractiebezoek (23,7%) en evene-
ment en of concerten (6,8%).

Opvallend is dat er ook heel wat uitbesteed wordt in onze provinciale 
hoofdstad. Gemiddeld besteedt een Belgische dagtoerist in Antwerpen 
43,32 euro tijdens de daguitstap: 20,72 euro gaat naar restaurant en café, 
9,74 euro voor shopping, 7,37 euro voor toegang, 1,23 euro voor voeding 
en drank en nog 4,26 euro voor andere zaken zoals parking, brandstof 
en openbaar vervoer. De gemiddelde Belgische dagtoerist geeft daar-
mee meer uit in Antwerpen dan in de overige Vlaamse kunststeden 
en Brussel. Wat opvallend is, is dat vooral horecabezoek en winkelen 
hier het verschil maken. Omgevingsrecreanten naar Antwerpen komen 
logischerwijze hoofdzakelijk uit Antwerpen en uit Oost-Vlaanderen. 
Ongeveer ¼ van de dagjestoeristen zijn omgevingsrecreanten en die 
brengen vaak ook kinderen mee in het gezelschap. De populairste acti-
viteit bij omgevingsrecreanten in Antwerpen is wandelen, gevolgd door 
een bezoek aan het restaurant of café , nadien volgt shopping, bezoek 
van een museum, tentoonstelling, attractie of monumentale kerk.
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HOE KWAM JE ERBIJ OM EEN NIEUWE 
ZAAK TE STARTEN?
Ik ben 30 jaar actief geweest in de decoratieve 
schilderwereld, waar ik een prachtig parcours 
heb afgelegd, maar het liep al een paar jaar wat 
minder, zeker na corona. Iedereen weet het be-
ter, ze hebben alles opgezocht bij bol.com, het 
is niet wat ze in gedachten hadden,… plus nog 
de concurrentie van Chinezen en Polen en ga 
zo maar door. Ik dacht: ‘Het is genoeg geweest, 
ik wil terug sociaal contact.’ En waar heb je dat 
meer dan in een gezellig cafeetje?

WELKE STIJL IS HET? EERDER EEN 
BRUINE KROEG, EEN FRANSE BISTRO OF 
NOG IETS ANDERS?
De stijl van mijn café beschrijf ik het liefst als 
“Petit Café Marie Antoinette” met kristallen lus-
ters, vrij druk behang, gouden spiegels, rede-
lijk veel decoratie,... Ik dacht: ‘Als ik er elke dag 
moet werken, moet het iets zijn dat ik mooi en 
gezellig vind en dan straal je dat ook uit.’

DEED JE EEN GROTE INVESTERING OF 
WAS DE ZAAK AL HELEMAAL IN ORDE 
TOEN JE ZE OVERNAM?
Toen ik op 1 juli de zaak overnam, waren alle 
basiselementen aanwezig, de keuken en koe-
lingen waren in orde. Het interieur echter heb 
ik zwaar onder handen genomen. Voor mij 
was de zaak een beetje aan de saaie kant: bei-
ge muren, lelijke lampen boven de toog,... Er 
moest een nieuwe wind door, dus het meeste 
van de investering is gegaan naar behang, verf, 
decoratie en verlichting.

KENNEN WE DE ZAAK NOG VAN VROE-
GERE UITBATERS OF ONDER EEN ANDERE 
NAAM?
De meeste mensen kennen de zaak nog onder 
de naam “Robinson”, onder het bewind van 
“Nine”.

AAN WELKE VEREISTEN MOET EEN 
GOEDE HORECAZAAK VOLGENS JOU 
VOLDOEN?
Een goede horecazaak moet voor mij voldoen 
aan vriendelijkheid, service, prijs/kwaliteit, am-
biance, lachen en goede muziek.

JULLIE GAAN OOK MAANDELIJKS EEN 
SHOW GEVEN IN DE ZAAK. HOE GROOT 
IS DIE ZAAL EN HOEVEEL KIJKERS KAN 
JE ER ONTVANGEN? WAT VOOR SHOW 
MOGEN WE VERWACHTEN?
Inderdaad, elke 3de vrijdag van de maand ga 
ik een optreden geven voor de klanten. Wat 
mag je verwachten? Een viergangenmenu, 3 
showqueens van de bovenste plank, serieuze 

en komische nummers, kortom een zeer ge-
zellige, toffe avond.

IS HET DE BEDOELING OM IN DE 
TOEKOMST NOG MEER SHOWS TE 
ORGANISEREN?
Zoals ik al zei, elke 3de vrijdag van de maand, 
maar mocht dit een succes worden, komt er 
zeker een tweede vrijdag bij per maand.
Een horecazaak overnemen net na de corona- 
en middenin de energiecrisis is geen evidentie.
 
WAAR HAALDE JE HET LEF EN DE INSPI-
RATIE VANDAAN OM DIT RISICO TOCH 
TE NEMEN?
Inderdaad, direct na corona een horecazaak 
openen is geen evidentie, maar aan lef ont-
breekt het mij niet, en ik ben ook al een zeer 
geruime tijd bekend van mijn tweede zaak, 
de Mask’ara te Borsbeek. Zij die deze zaak nog 
niet kennen, kunnen eens surfen naar www.
maskara.be. Het is op dit moment zelfs een 
dubbele werking: op zaterdag maak ik reclame 
voor Marie Antoinette en in de week maak ik 
reclame voor Mask’ara.

IS ER NOG IETS DAT JE ZELF WIL TOEVOE-
GEN AAN DIT INTERVIEW? IETS DAT ONZE 
LEZERS ZEKER MOETEN WETEN?
Ik wil er nog even aan toevoegen: diegenen die 
naar Marie Antoinette komen, ik neem geen 
blad voor mijn mond, dus als je daar niet mee 
om kunt gaan, ga dan ergens anders zitten. 
Ik ben ook geen 20 jaar meer, dus soms een 
beetje geduld en zoals iedereen “ik heb er ook 
maar twee, hé”! Love you all!

Danny Calander, bekend van zijn alter 
ego Zsa Zsa Lamor, is ondertussen 
een bekend en berucht persoon in 
Vlaanderen. Je kan hem wekelijks 
komen bewonderen in de Mask’ara in 
Borsbeek en af en toe krijg je hem ook 
wel eens op televisie te zien. Onlangs 
opende hij een nieuwe zaak aan de 
Vogeltjesmarkt in hartje Antwerpen. 
Gezien onze nieuwsgierigheid wilden 
we hem graag wat vraagjes stellen 
over deze nieuwe Antwerpse hotspot.

MARIE ANTOINETTE
DE NIEUWE ANTWERPSE HOTSPOT
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De stad neemt in het kader van dat plan 
opnieuw een initiatief dat zal bijdragen tot 
de maritieme toegankelijkheid en de ste-
delijke mobiliteit in dit gebied. Dit gebeurt 
nu onder meer door de bediening van de 
verschillende bruggen en sluizen rondom 
het Eilandje over te nemen van Port of 
Antwerp-Bruges. Stad Antwerpen plaatst 
ook een nieuw ponton ter hoogte van de 
Nieuwpoortkaai aan het MAS, waarmee ze 
verder inzet op de herbestemming van het 
Bonapartedok als recreatie- en evenemen-
tendok. Dat ponton zal 40 meter lang zijn, 
verbonden met de kade via een loopbrug, 
voorzien van walstroom en uitgevoerd in 
duurzaam hout met antislipfunctie. 

Het aangepaste ponton heeft een hoog-
te van 50 centimeter en overbrugt zo op 
een veilige en comfortabele manier het 
bestaande niveauverschil tussen water en 
kade. Een grondige analyse van de maritie-
me toegankelijkheid van het stadshaven-
gebied, de mobiliteit rondom dit centraal 
gelegen gebied en mogelijke optimali-
sering van deze factoren leidde tot een 
overeenkomst tussen stad Antwerpen en 
Port of Antwerp-Bruges. Die overeenkomst 
zelf omvat de overdracht van de bediening 

van de verschillende bruggen en sluizen 
rondom het Eilandje. Dit zal uiteindelijk 
leiden tot een optimaler bedieningsmodel 
en de maritieme toegankelijkheid van de 
jachthavens verhogen én de doorstroming 
van het verkeer over land vlotter maken. 
Bovendien richtte Port of Antwerp-Bruges 
in overleg met de stad de Royerssluis tij-
dens de lopende renovatiewerken in om 
een nautische hoofdtoegang te vormen tot 
de Stadshaven, specifiek voor de plezier-
vaartsector en de Antwerpse jachthavens. 
Momenteel dient het scheepvaartverkeer 
van, naar en in de Stadshaven gebruik te 
maken van drie verschillende communica-
tiekanalen. De stad en PoAB dienden bij de 
nodige instanties een aanvraag in tot de 
creatie van één communicatiekanaal. Dat 
zal niet alleen de veiligheid en coördinatie 
in het stedelijk havengebied aanzienlijk 
verhogen, maar het bevordert ook het ge-
bruiksgemak voor bezoekers.

Het nieuwe ponton zorgt ook voor de verde-
re ontwikkeling van het Bonapartedok. Het 
schept ter hoogte van de Nieuwpoortkaai 

nieuwe mogelijkheden naar waterbeleving 
en waterrecreatie, voor de rondvaartboten 
van ‘Antwerp Boat Tours’ en voor watertaxi-
’s en is een eerste stap naar de invulling 
van het Bonapartedok als recreatie- en 
evenementendok. Recentelijk werd ook 
een concessie gelanceerd voor de bouw 
en uitbating van een drijvende construc-
tie voor waterrecreatie in de stadshaven. 
De nieuwe aanmeerplaats draagt bij aan 
de veiligheid van het dok, door via de 
voorziene reddingsmiddelen recreanten 
en drenkelingen weer veilig en vlot aan 
land te krijgen bij problemen. Het ponton 
is bovendien een bijkomende aanmeer-
plaats voor de veiligheidsdiensten en het 
multifunctioneel vaartuig ‘Cetacea’ van 
de dienst Stadshaven. Volgens de burge-
meester zullen deze aanpassingen ervoor 
zorgen dat er een veel efficiëntere service 
zal kunnen aangeboden worden voor zo-
wel bezoekende pleziervaarten als voor 
weggebruikers die de bruggen willen over-
steken. De reistijd van op de Schelde naar 
het centrum van Antwerpen zal aanzienlijk 
ingekort worden.

STAD ZET BELANGRIJKE STAPPEN VOOR 
DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DE 
STADSHAVEN
Stad Antwerpen sloot een overeen-
komst met Port of Antwerp-Bruges, 
waarmee de stad de bediening van 
de bruggen rondom het Eilandje 
overneemt. Dit doet ze na een gron-
dige studie naar de optimalisering 
van de werking van het stadshaven-
gebied. De stad plaatst dit voorjaar 
ook een nieuw ponton ter hoogte van 
de Nieuwpoortkaai aan het MAS. Dit 
ponton draagt niet alleen bij aan de 
veiligheid aan het dok, maar schept 
ook extra mogelijkheden voor het 
Bonapartedok. Deze acties kaderen 
in de verdere ontwikkeling van het 
stadshavengebied, zoals uitgetekend 
in het Stadshavenplan 2020-2023. 
Het Antwerpse college keurde twee 
jaar geleden het Stadshavenplan 
2020-2030 goed. Met dit plan drukte 
het stadsbestuur de wens uit om het 
unieke stadshavengebied verder te 
ontwikkelen aan de hand van diverse 
projecten.

© Victoriano Moreno


