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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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In augustus 2018 verhuisde het immobili-
enkantoor van Sophie Van Aelten & Ronny 
Rogiers van Turnhout naar hun “heimat” 
Kasterlee en sloten ze zich aan bij het Immo 
Point Netwerk. IMMO POINT KEMPEN  in 
Kasterlee was een feit. Op korte tijd groeide 
dit kantoor uit tot een gevestigde waarde 
tussen de bestaande concullega’s.

Kasterlee, “Kabouters en pompoenen”, cen-
traal gelegen in de Antwerpse Kempen, 
dichtbij de grote invalswegen (E34-E313) en 
makkelijk te bereiken vanuit Geel, Turnhout 
en Herentals. De deelgemeentes Lichtaart en 
Tielen behoren eveneens tot het grondge-
bied. Kasterlee is een zeer levendig dorp, met 
veel handelaars en horecamogelijkheden. 
Ook op toeristisch en culinair vlak is het een 
hoogvlieger. De vastgoedmarkt is hier tevens 
zeer dynamisch, wat het een zeer boeiende 
regio maakt om actief te zijn.

Sophie en Ronny hebben hun bureau in het 
kantoor te Kasterlee en worden daar onder-
steund door Katleen Herrijgers, hun juridische 
rechterhand als Master in de rechten, Steffi 
Berghmans, commercieel talent en verhuur-
verantwoordelijke, en sinds februari ook Tania 
Stouthuysen, vastgoedmakelaar-bemiddelaar 
met jarenlange expertise.

Tijdens corona werd een kantoor in Westerlo 
overgenomen en tevens een nieuw kantoor 
in Mol opgericht. Niet evident tijdens die 
periode, maar het toont de vastberadenheid 
en zin om te ondernemen van de bestuur-
ders Sophie & Ronny. In Westerlo is Karin 
Verheyden de kantoorverantwoordelijke en 
vastgoedexpert. Zij wordt bijgestaan door 
vastgoedmakelaar-bemiddelaar Ivo Pelgrims. 
Dit kantoor is gevestigd in hartje Tongerlo 
(Westerlo), “Parel van de Kempen”, en het is 
uiterst goed bereikbaar door de centrale lig-
ging tussen Antwerpen en Hasselt.

In Mol, een grote en bruisende gemeente, is 
Anthony Van Roey, vastgoedmakelaar-bemid-
delaar en al 7 jaar een vaste waarde in het 

team, de draaischijf van het kantoor. Samen 
met jong enthousiasme Dorien De Meyer, 
vastgoedmakelaar-bemiddelaar, breidt hij 
het netwerk uit in deze regio.

Van één locatie in 2018 naar 3 vestigingen 
vandaag, Immo Point Kempen is binnen het 
netwerk van 20 Immo Point kantoren het 
snelst gegroeid. In dit netwerk, verspreid in de 
provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, 
waarbij alle kantoren zelfstandig operationeel 
zijn, wordt de beroepskennis, expertise en 
knowhow gebundeld en gedeeld tussen de 
verschillende zaakvoerders.

De drie kantoren van Immo Point Kempen 
vormen samen geografisch een mooie 
driehoek waarrond het team van 8 deskun-
digen operationeel is. Allen met een diverse 
achtergrond, gaande van erkende vastgoed-
makelaars-bemiddelaars, vastgoedexperten 
gediplomeerd als Master in de rechten, en 
een erkende schatter.

ONZE TROEF: KLANT IS ALTIJD KONING
“Wij zetten sterk in op de begeleiding van 
mensen die een huis willen (ver)kopen en/of 
(ver)huren, en staan onze klanten bij tijdens 
elke stap binnen dat dossier”, zeggen Sophie 
Van Aelten & Ronny Rogiers – bestuurders van 
Immo Point Kempen. “Eenmaal de eerste stap 
in dit proces is gezet, is de verdere opvolging 
en nazorg uitermate belangrijk. Dat is één van 
onze sterktes. Klant is koning: bij ons betekent 
dat cliché nog echt iets.”

IMMO POINT KEMPEN   TO WALK 
AGAIN VZW
Sinds begin 2022 heeft Immo Point Kempen 
een structureel partnership afgesloten met 
To Walk Again vzw. Zij laten mensen met een 
fysieke beperking via sport en beweging (op-
nieuw) geloven in, en genieten van, hun eigen 
kunnen.

“We kozen er enerzijds voor ons te binden aan 
deze vzw, omdat zij zeer zinvol werk leveren 
m.b.t. het bijdragen aan het persoonlijk geluk 
van hun revalidanten en anderzijds omdat 
wij, ondanks het zakelijke karakter van ons 
bedrijf, het maatschappelijk doel niet uit het 
oog willen verliezen. Een goed doel steunen 
maakt je niet enkel beter als mens, maar ook 
als ondernemer”, verklaren Sophie & Ronny 
hun engagement. Daarom bindt Immo Point 
Kempen zich ook op langere termijn. Concreet 
wil dit zeggen dat bij elke verkoop een vast 
bedrag aan de vzw wordt geschonken. Door 
samen stappen te zetten, komt men verder. 
Together we move!

Eind augustus werd in het hartje van de 
Kempen de IMMO POINT KEMPEN RALLY af-
gewerkt, waarin verdeeld over twee dagen 
negentig wagens aan de start verschenen. Het 
evenement bracht uiteindelijk 10.000 euro op 
voor de vzw To Walk Again.

Het was na vorig jaar de tweede keer dat de 
Immo Point Kempen Rally werd gereden en er 
kwamen zowat twintig wagens meer aan de 

Bij Immo Point Kempen kan u terecht 
voor alle vastgoedtransacties m.b.t. 
de verkoop en verhuur van gezinswo-
ningen, appartementen, villa’s en op-
brengsteigendommen. Met kantoren 
te Kasterlee, Westerlo en Mol heeft 
Immo Point Kempen een stevige ver-
ankering in de Kempense regio.

EXPERTISE EN KLANTGERICHTHEID
BIJ IMMO POINT KEMPEN
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start dan in de eerste editie. “Het idee werd in 
eerste instantie gelanceerd omdat we iets wil-
den doen om onze drie kantoren in Kasterlee, 
Westerlo en Mol met elkaar te verbinden”, ver-
tellen Sophie & Ronny.
 
“Toen zijn we beginnen brainstormen en kwa-
men tot de vaststelling dat heel wat klanten 
en bedrijfsleiders waarmee we samenwerken 
gefascineerd zijn door auto’s, dus de organisa-
tie van een autorally lag voor de hand.  Onze 
eerste editie bracht zo’n zeventig wagens 
op de baan, dit jaar liepen de inschrijvingen 
nog vlotter en klokten we af op negentig. We 
hebben zeker het gevoel dat we nog kunnen 
groeien, misschien zelfs al dit jaar, in het week-
end van 19 en 20 augustus, want de datum 
voor onze derde editie hebben we al geprikt.”

“We wilden onze actie ook koppelen aan een 
goed doel en kwamen via een relatie bij de 
vzw To Walk Again terecht”, vullen beiden 
aan. “Meteen werden de contacten gelegd 
met ambassadeur Thomas Caers en het was 
een warm onthaal. We waren na een bezoek-
je ook gecharmeerd door wat To Walk Again 
allemaal realiseert mede dankzij de hulp van 
vrijwilligers en medewerkers. Het is bovendien 
een organisatie die gekend is bij de mensen 
door hun uitstekende werk. Intussen zijn we 
hun officiële partner en bij elke verkoop die 
we realiseren gaat een bedrag naar de vzw. We 

waren maar al te blij dat we op deze manier, 
n.a.v. de rally, een mooie cheque mochten 
overhandigen. De opbrengst was een vier-
voud van vorig jaar.”
Niet enkel het geschonken bedrag loonde de 
moeite, ook het programma dat de deelne-
mers voorgeschoteld kregen was om duimen 
en vingers af te likken. “We hadden voor de 
sportwagens op zaterdag en de oldtimers 
op zondag een volledig dagprogramma 
uitgestippeld met ontbijt en briefing in golf-
club Witbos in Noorderwijk. Via het “bolle-
ke-pijl”-principe werden de deelnemers over 
een parcours van 180 kilometer geloodst langs 
mooie Kempische wegen. Er was in de voor-
middag een tussenstop in Bistro De Vijvers in 
Averbode en van daaruit ging het naar feest-
zaal Den Eyck in Kasterlee voor een driegan-
genlunch. Vervolgens was er nog een pauze in 

zomerbar ‘t Zomert aan het kasteel van Tielen 
op zaterdag en in Priorij Corsendonk op zon-
dag om tenslotte te eindigen met een receptie 
op de prachtige privé-locatie ‘t Kristallijn in 
Mol. De deelnemers werden dus verwend en 
de reacties waren allemaal lovend. Dat geeft 
ons nog meer energie om al uit te kijken naar 
de derde editie die doorgaat op zaterdag 19 
en zondag 20 augustus”, besluiten ze.

IMMO POINT KEMPEN
Retiesebaan 3, Kasterlee
+32 (0) 14 41 61 00 / kempen@immopoint.be

Meulemanslaan 8, Westerlo
+32 (0) 14 73 51 34 / kempen@immopoint.be

Rozenberg 111-2, Mol
+32 (0) 14 49 06 06 / kempen@immopoint.be
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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

Fendi

Louis Vuitton

Scapa
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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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Aan de ring van Lier biedt MarieFleur meer 
dan 1.000 m² aan inspiratie om deze zomer 
te stralen in je favoriete vormen en kleuren. 
Dankzij de vlotte bereikbaarheid en ruime 
parking voor de deur wandel je de winkel in 
een zorgeloze stemming binnen. Je wordt 
er omringd door veel Belgische merken met 
kwaliteitsstoffen en elegante pasvormen. 
Van alle merken die we in huis hebben, bie-
den we een groot gamma aan”, verzekert 
Katrijn. “Daardoor krijg je een ruim gamma 
in maten, van groot tot klein. Bovendien 
geven we leuke tips om te mixen tussen de 
merken, zodat je naar buiten gaat met een 
unieke, originele combinatie.”

Voor deze en andere modetips kan 
Katrijn rekenen op haar vaste team van 

verkoopsters/stylistes, die zich regelmatig 
bijscholen en op de hoogte zijn van de 
nieuwste trends. “Ze leiden je hartelijk en 
deskundig naar de kleuren en pasvormen 
die helemaal bij jou passen. “Met onze 
uitstekende paskamerservice, die behoort 
tot de top in België, onderscheiden we ons 
van de grote ketens”, zegt ze. “Het wordt 

ook geapprecieerd. Bijna dagelijks krijgen 
we complimentjes voor hoe we ten dien-
ste staan van onze klanten. Dat motiveert 
ons uiteraard om het beste van onszelf te 
blijven geven. We proberen elk jaar nog 
beter te doen. Onze professionele naaisters 
zorgen voor de finishing touch met hun feil-
loze retouches.”

MarieFleur, een Lierse modetraditie 
sinds 1986, verwelkomt je deze dagen 
met veel Belgische kwaliteit en zonni-
ge kleuren. Het enthousiaste team van 
uitbater Katrijn voelt de voorjaarskrie-
bels om je naar de perfecte zomerse 
outfits, lingerie en badmode te bege-
leiden. Maak er een modieus dagje 
MarieFleur van, met een lekker drankje 
of hapje in de stemmige brasserie!

GENIETEN VAN
MODE, SERVICE EN GEZELLIGHEID
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Naast de modewinkel kun je bij MarieFleur 
ook terecht in de grote lingerieafdeling, 
waar je het juiste ondergoed bij de juiste 
outfit kunt kiezen. “Ook in deze sector zijn 
onze verkoopsters op de hoogte van de 
nieuwste modetrends”, aldus Katrijn. “Ze 
adviseren je ook over de technische aspec-
ten. Nog heel veel vrouwen dragen de ver-
keerde bh. Slechts één op de zeven draagt 
de juiste maten, zo blijkt uit onderzoek. Hier 
kunnen we met onze expertise het verschil 
maken. In de zomer presenteren we uiter-
aard ook een fleurig aanbod badmode. Die 
nodigt ook weer uit tot combineren met 
andere items. Wat dacht je van een passend 
kleedje of pareo bij je badpak?”

Katrijn verwelkomt met veel plezier de kleu-
ren in haar winkel. “Deze zomer brengt veel 
kleur en daar zijn we uiteraard heel blij mee 
na deze donkere maanden. We beleven ook 
een revival van natuurlijke materialen als 
katoen en zijde. Die zijn aangenaam om te 
dragen. De rok is helemaal terug. Na de lan-
ge kleedjes mag het weer wat korter deze 
zomer. En we verwelkomen ook de bain de 
soleil om straks de uitbundige zon met flair 
te trotseren.”  

Een bezoek aan MarieFleur past perfect in 
het kader van een gezellige uitstap. In de 
stemmige brasserie op de bovenverdie-
ping, bereikbaar met een lift, kunnen de 
partners genieten van een versnapering 
en een krantje terwijl hun wederhelften 
naar hartenlust kiezen en passen. Na hun 
winkelbeleving kunnen de dames zelf hun 
indrukken verwerken bij een pannenkoekje. 
Een dagje MarieFleur is een tip voor elke 
modebewuste dame en haar partner!
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Sinjeur by Jona @Kasterlee

ILS I Love Shopping @Lille

Lingerie Altesse
@Turnhout

Lingerie Marie Thérèse @Lille

Mariefleur @Lier

Eternelle
@Turnhout

Girl by Sinjeur
@Kasterlee
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Youniek @Turnhout

Fashion Room
@Oud-Turnhout

Bylemans @Balen

“Fashion is about
dreaming and making
other people dream.”
      —Donatella Versace

Youniek @Turnhout

Djeans
@Heist-op-den-Berg

Eternelle
@Turnhout

Dress2Impress
@Mol
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KLAASJE, WIE WAREN JE JEUGDIDOLEN?
Ik was heel erg fan van Shakira door de hit 
“Whenever, Wherever”. Daar had ik een pos-
ter van op mijn kamer. Enorme idolen had ik 
verder niet echt.

WAT ZOU JE KOPEN MET JE LAATSTE 
2 EURO’S?
Oei, dat is een moeilijke vraag. Met 2 euro 
kan je tegenwoordig niet zoveel meer doen, 
hé. Een softijsje, liefst vanillesmaak, maar 
dan wel met een discodip. Dat vind ik het 
lekkerst.

WAT HEB JE ALTIJD IN JE FRIGO STAAN?
Gembershotjes om de dag mee te starten. 
En verder ook wel altijd een fles roséwijn. 
Die moet altijd koud staan, mocht er zich 
plots een speciaal moment voordoen. 

BEN JE EEN LANGSLAPER?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben echt een ochtend-
mens. Ik hou ervan om de dag op een actie-
ve manier te beginnen. Liefst met yoga. Als 
het eens kan, dan vind ik het wel heel fijn om 
wat langer te blijven liggen met een ontbijt-
je op bed. Staat er die dag verder niks op de 
planning, dan kan ik daar wel van genieten. 

NAAR WELKE MUZIEK BEN JE
MOMENTEEL AAN HET LUISTEREN?
Ik luister heel veel klassieke muziek. En ver-
der heel allround. Wanneer ik thuis ben, zet 
ik vaak jazz op als achtergrondmuziek. In de 
auto zal je me dan weer vaak naar podcasts 
zien luisteren. R&B of funky muziek en deep-
house vind ik af en toe ook heerlijk. 

WAT IS VOOR JOU DE STOMSTE
UITVINDING ALLER TIJDEN?
Nu ga ik iets gevaarlijks zeggen, maar ei-
genlijk de airco. Dat is immers heel slecht 
voor het milieu. Ik heb onlangs gelezen dat 
er ongeveer 1,4 miljard extra airco’s bij zul-
len komen en dat daardoor de opwarming 
van de aarde nog zal verergeren. Anderzijds 

heb ik er zelf ook één, dus ik spreek mezelf 
wel een beetje tegen. Eigenlijk zouden ze 
er iets moeten op bedenken om een airco 
beter te ontwikkelen. Een meer ecologische 
versie, die minder vervuilend is, en alle oude 
airco’s vervangen, dat lijkt me een goede 
oplossing.

WELKE FILM ZOU JE HERHAALDELIJK 
OPNIEUW KUNNEN BEKIJKEN?
Ik denk “The Sound of Music”. Die is uiteraard 
heel cheesy, heel erg musical, maar ik vind 
het gewoon een prachtige film.

WAT IS VOOR JOU DE IDEALE MAN?
Ik hou van mannen met inhoud. Ik geloof 
dat je valt op een persoon en diens aantrek-
kingskracht. Voor mij zit aantrekkingskracht 
in hoe iemand praat, hoe iemand zich op-
stelt en wat iemand te vertellen heeft. Ideaal 

is het dan natuurlijk dat hij ook kan koken, 
want daar hou ik zelf niet zo van, haha!

WAT VIND JE VAN PERSONEN DIE JE 
STOMME VRAGEN STELLEN?
Ik vind dat iedereen mag vragen wat hij wil. 
Een slim antwoord geven is dan ergens de 
bedoeling.  

LOOG JE TIJDENS DIT GESPREK?
Nee. Misschien alleen over de yoga: in de 
praktijk doe ik dat zeker niet elke ochtend ...

BEDANKT OM HIERAAN DEEL TE
NEMEN, KLAASJE!
Dank je wel! (lacht)

Verdere info over Klaasje kan je terug-
vinden op haar officiële website: www.
klaasjemeijer.nl.

De wereldpremière van de geschif-
te actiekomedie “H4Z4RD” ging 
door op dé perfecte locatie, nl. 
Tomorrowland. Heel veel schoon én 
bekend volk passeerde op de rode 
loper. Eén van hen was ex-K3-zange-
res Klaasje Meijer. De sympathieke 
Nederlandse twijfelde geen seconde 
om deel te nemen aan onze “What’s 
on your mind”-babbel
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WHAT’S ON YOUR MIND?

KLAASJE MEIJER
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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
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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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FERNAND, WAT ZOU JE DOEN, MOCHT JE 1 DAG
ONZICHTBAAR ZIJN?
Geen idee. Ik heb ook geen behoefte om onzichtbaar te zijn.

WIE WAREN JE JEUGDIDOLEN?
Roy Orbison, The Beatles en The Rolling Stones. Dat waren de mannen 
uit mijn jeugd.

HEB JE EEN FOBIE?
Nee. Als je schrik hebt, ben je weerhoudend. Dus het beste is om nooit 
schrik te hebben, hé.

WAT HEB JE ALTIJD IN JE FRIGO STAAN?
Hetgeen mijn vrouw daarin stopt (lacht).

BEN JE EEN LANGSLAPER?
Ja, ontzettend. Ik was zelfs bijna te laat op deze persmeeting (lacht).

WAT IS VOOR JOU HET GROOTSTE TIJDVERLIES?
Elke seconde dat je niet creatief bezig bent.

WAT IS VOOR JOU DE IDEALE VROUW?
Dat ze gewoon zichzelf is.

WAT IS HET SLECHTSTE CADEAU DAT JE OOIT HEBT GEKREGEN?
Ik kreeg tot op heden alleen maar goeie cadeaus.

WAT EET JE TOTAAL NIET GRAAG?
Daar moet ik eventjes over nadenken. Ik eet niet graag vis uit de rivier, 
omwille van de moddersmaak.

WAT IS DAN JE FAVORIETE GERECHT?
Oh, dat zijn er zoveel, maar als ik er één moet kiezen: mosselen met friet! 

AAN WELK SCHOOLVAK HAD JE DESTIJDS EEN GROTE HEKEL?
Daar moet ik echt over nadenken, want ik deed het allemaal graag. Ik 
zou het dus echt niet weten.

WAT IS JOUW ULTIEME DROOM?
Blijven spelen tot het eind van mijn dagen.

WELKE FILM ZOU JE HERHAALDELIJK
OPNIEUW KUNNEN BEKIJKEN?
Oh, heel veel. Momenteel vind ik de serie “The Crown” fantastisch.

NAAR WELKE MUZIEK BEN JE MOMENTEEL AAN HET LUISTEREN?
Laat ons zeggen dat ik heel veel van de muziek van Jacques Brel en Edith 
Piaf hou. Dus daar luister ik vaak naar. Het liedje “Non, je ne regrette rien” 
vind ik bijvoorbeeld fantastisch.

WAT VIND JE VAN PERSONEN DIE JE STOMME VRAGEN STELLEN?
Dat brengt wat variatie in het leven (lacht). 

LOOG JE TIJDENS DIT GESPREK?
Ik heb nog nooit in mijn leven gelogen (lacht). Nu ben ik wel veront-
waardigd over deze vraag (lacht).

BEDANKT OM HIERAAN DEEL TE NEMEN!
Voila!

De Nederlandse rockfotograaf en filmmaker Anton Corbijn 
kreeg van Fernand Huts (de eigenaar van Katoen Natie) de 
complete vrijheid om ruim 120 werknemers van diverse 
afkomst te fotograferen. Het resultaat kan je tot 16 april in 
de Antwerpse Handelsbeurs bewonderen tijdens de gratis 
tentoonstelling “Katoen Natie – The People”. Na de perscon-
ferentie konden we Fernand overhalen om deel te nemen 
aan ons “What’s on your mind”-gesprek.
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LANG LEVE DE KEMPEN EN LIMBURG
Dat de motorsporten het moeilijk hebben in 
Vlaanderen is algemeen geweten. Waar zijn 
de gouden tijden van Joel Robert, Roger De 
Coster, Andre Malherbe, Gaston Rahier, Joel 
Smets, Stefan Everts en Harry Everts, samen 
goed voor 40 wereldtitels sinds 1964? België 
was toen het motorcrossmekka van de we-
reld, met 24 overwinningen in de Trofee der 
Naties, en nu wachten we al sinds 2007 op 
een nieuwe wereldkampioen in de hoogste 
categorie. Misschien moeten we het wel 
vergelijken met de veldrijders.

Met dank aan het groene milieubeleid 
dat fiere Vlaamse politiekers voeren werd 
de sport grondig in de grond geboord. 
Gelukkig hebben we nog de Kempen, die 
jaarlijks voor elke vierkante meter crosster-
rein moeten vechten voor het behoud van 
deze mooie sport. Zo kan er dankzij een 
nieuwe omgevingsvergunning de komen-
de zeven jaar verder gecrost worden op het 
motorcrossterrein in Lille. Vlaams Minister 
van Omgeving Zuhal Demir heeft gelukkig 
een nieuwe voorwaardelijke omgevingsver-
gunning uitgereikt, nadat de provincie in 
februari 2022 al toestemming had gegeven 
voor een verdere uitbating. 

Maar Natuurpunt, milieuorganisaties en 
enkele buurtbewoners hadden beroep 
aangetekend tegen die beslissing. Tot 
grote opluchting hebben ze echter 
bot gevangen. Anderzijds heeft de 
minister er wel enkele voorwaarden 
aan verbonden om de overlast te be-
perken. De minister volgt met haar be-
slissing het advies van de Gewestelijke 
Omgevingsvergunningscommissie 
(GOVC), maar levert wel een vergun-
ning voor slechts 7 jaar af, en niet 
voor de gevraagde 20 jaar. De GOVC 
oordeelde dat het dossier niet sterk 
genoeg was om op de oorspronkelijke 
vergunningsaanvraag van 20 jaar in te 
gaan. Om zo’n langdurige uitspraak te 
doen, is bijkomend onderzoek nodig, 
onder meer naar mogelijke alternatie-
ven of het gebrek daaraan. Een vergun-
ning voor 7 jaar werd wel toegekend, 
omdat Demir gelooft dat de geluidsim-
pact beperkt kan worden. Zo moeten 
er enkele weekends per maand rust 
worden ingelast en moet er rekening 
gehouden worden met het broedsei-
zoen. In 2029, na de periode van zeven 
jaar, zal bijkomend onderzoek moeten 
uitwijzen wat nog mogelijk is op de 
locatie, die al sinds 1974 bestaat. Het 
blijft dus zoeken naar manieren om 
deze sport en dan nog op een beperkt 
aantal plaatsen in Vlaanderen ruimte 

4 BELGEN IN MX2-KLASSE, SLECHTS 1 
LANDGENOOT NEEMT NOG DEEL AAN 
MXGP-KAMPIOENSCHAP

André Malherbe

© SMCL

© VMCF



BELLO LIFEstyle magazine56

B E L L O

te geven, vooral daar waar ze historisch 
vanuit het beleid hun plaats kregen. Zo 
leverde Demir eerder al (voorwaardelijke) 
omgevingsvergunningen af voor de mo-
torcrossomloop Heeserbergen in Lommel, 
het Honda Park in Olmen, het Glosso 
Circuit in Arendonk en uiteraard het au-
tosportcircuit van Zolder. Het vreemde 
is dat enkele van die beslissingen nog 
steeds worden betwist bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. In Olmen heeft 
het ook zweet, bloed en tranen gekost, 
want daar hadden ze hun vergunning ver-
loren dankzij de actiegroep. De Raad van 
State oordeelde dat op het motorcrosscir-
cuit niet meer decibels toegelaten konden 
worden dan elders. Volgens de actiegroep 
vzw Leefmilieu Kempen ligt het crosster-
rein in Olmen aan een natuurgebied, en 
het lawaai van de motoren zorgt voor veel 
overlast. Maar ook bij de mensen die rus-
tig willen gaan wandelen bijvoorbeeld, bij 
buurtbewoners, en het is niet goed voor 
het milieu. Bovendien zijn er mobiliteits-
problemen tijdens officiële wedstrijden. 
De privé-eigenaar van Honda Park in 
Olmen besliste toen om het terrein alvast 
te verkopen. Motorsport Vlaanderen heeft 
het terrein overkocht, omdat er voldoen-
de garanties gegeven werden dat er ooit 
nog gecrost mag worden. Met elektrische 
motoren zouden in de toekomst alle pro-
blemen van lawaai opgelost kunnen wor-
den, omdat het geluid en de geur de grote 
dooddoeners zijn in deze sport. Ondanks 
de 50 wereldtitels in de motorsport is 
Motocross Vlaanderen vragende partij om 
over te schakelen op elektrische motoren, 
maar in de motorwereld zijn ze nog lang 
niet zover. In de provincie Antwerpen is er 
nog maar één motorcrosscircuit, in Lille, de 
andere 2 liggen in de provincie Limburg, in 
Lommel en Genk. Ondertussen verdwijnt 
de sport van de radar van onze jongeren 
of ze moeten in Nederland of Frankrijk 
aan de slag. Zo zijn we in een absoluut 
dieptepunt beland. Er nemen volgend 
seizoen nog amper 5 Belgen deel aan het 
WK motorcross: 4 in de opstapklasse van 
de MX2, slechts 1 Belg komt in actie in 
de koningsklasse, de MXGP. In de MXGP 
is Brent Van Doninck de enige Belgische 
overlever op zijn Honda. In de MX2 is de 
Belgische inbreng een pak groter. Jago 
Geerts is de vaandeldrager. Hij werd al 3 
keer vicewereldkampioen en de 22-jarige 
Geerts gaat nog één keer op zoek naar het 
hoogste goed voor hij in 2024 de over-
stap naar de MXGP maakt. Liam Everts, de 
18-jarige zoon van Stefan Everts, is er ook 
weer bij. Bij Red Bull KTM staat hij samen 
met Sacha Coenen (16) onder de hoede 
van Joël Smets. Tweelingbroer Lucas is er 
ook bij in de MX2. 

© SMCL

© VMCF
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Costa Rica staat bekend om zijn 
weelderige regenwouden, prachti-
ge stranden en berglandschap. Met 
een Star Clippers zeilcruise kan je de 
natuurlijke schoonheid van het land 

bewonderen terwijl langs de kust 
wordt gevaren. Tevens is Costa Rica 
de thuisbasis voor heel wat dieren, 
zoals leguanen, quetzals, neusberen, 
tapirs, roodoogmaki-kikkers, apen en 
ook walvissen.  Sommige excursies 
geven de mogelijkheid om natio-
nale parken en natuurreservaten te 
bezoeken, waar je deze dieren kan 
zien in hun natuurlijke habitat.

Ook biedt Costa Rica heel wat moge-
lijkheden voor leuke activiteiten zo-
als  kajakken, surfen, raften, zip-lining 
of natuurwandelingen.

Voor het eerst sinds 2014 is er 
terug een zeilschip van Star 
Clippers in de regio Costa 
Rica en Panama. Het seizoen 
loopt nog tot 18 maart, en 
start opnieuw in december. 
Goed nieuws voor wie op 
zoek is naar een zonnige 
natuurbestemming.

AL ZEILEND DOOR COSTA RICA,
HET PARADIJS VOOR
DE NATUURLIEFHEBBER



BELLO LIFEstyle magazine60

B E L L O

Het land heeft een rijk cultureel erf-
goed. Verschillende uitstappen bren-
gen je naar dorpen en steden waar je 
kennis kan maken met de geschiede-
nis en gebruiken van het land. Vanuit 
Costa Rica wordt ook naar Panama 
gezeild, zoals naar het Coiba National 
Park (UNESCO Werelderfgoed) en het 
Golfo de Chiriquí marinereservaat. 

De cruise zelf is een zeer relaxeren-
de ervaring. Het is sensationeel om 
voortgestuwd door de wind te ge-
nieten van de kustnavigatie. Er wordt 
vooral ‘s nachts gezeild om overdag 
van de haltes te kunnen genieten. 
Het klein aantal passagiers (maxi-
mum 166) zorgt voor een aparte sfeer 
en is  in niets te vergelijken met een 
mainstream cruise.

De viermaster zeilt van bestemming tot 
bestemming. Kajuit en koffers reizen 
mee. Zorgen in verband met taal, ver-
voer en accommodatie zijn onbestaand 
want alles wordt geregeld.

Een cruise met Star Clippers biedt naast 
het eigenzinnige en praktische karak-
ter ook een zeer degelijke prijs, waarin 
accommodatie, maaltijden en het mari-
tiem transport inbegrepen zijn.

Prijzen starten vanaf  1880 € per per-
soon. Bij boeking van uw wintervakantie 
voor 30 april 2023 geniet je bovendien 
van 10% vroegboekkorting. 

Meer info vind je op de website van:
starclippers.com
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HET BEGON VOOR JOU ALLEMAAL IN 
1986 MET “NOMADS”. KAN JE EENS BE-
SCHRIJVEN HOE JOUW REGIEDEBUUT 
VERLIEP?
Ik herinner me niet veel meer van deze film. 
Er zaten heel wat fouten in “Nomads”, maar 
anderzijds heb ik er heel veel uit geleerd. De 
samenwerking met Pierce Brosnan daaren-
tegen was super.

JOUW TWEEDE FILM WAS “PREDATOR”. 
HOE RAAK TE JE BIJ DAT PROJEC T 
BETROKKEN?
De studio had al een scenario klaar, voordat 
ze me vroegen om “Predator” te regisseren. Ik 
herschreef de laatste 30 pagina’s ervan, omdat 

het monster moest aangepast worden. Dit 
zorgde ervoor dat de film later klaar was dan 
men voor ogen had, wat de studiobonzen 
uiteraard niet beviel. Er werden een heleboel 
scènes gedraaid (o.m. met een ruimteschip) 
die uiteindelijk voor “Predator 2” zouden ge-
bruikt worden. Ik vond dit onnozel (fronst de 
wenkbrauwen). Daarom sprak ik met producer 
Joel Silver over een totaal andere ontknoping 
van “Predator”. Op één nacht tijd herschreef ik 
de finale van de film, zodat ik het de volgende 
dag kon voorleggen voor akkoord. Het einde 

werd ingeblikt op slechts één dag tijd. Verder 
maakten we ook nog extra opnames met het 
monster.

WAS ARNOLD SCHWARZENEGGER 
JOUW EERS T E K EUZE VO OR DE 
HOOFDROL?
Iedereen was eerste keuze. Anders zou de film 
niet gemaakt zijn.

DAARNA KWAM JE BEKENDSTE FILM ER-
AAN, NL. “DIE HARD”, DIE WORDT AAN-
ZIEN ALS ÉÉN VAN DE BESTE ACTIEFILMS 
ALLER TIJDEN. HOE WAS JE ERVARING 
MET DE NEDERLANDSE CAMERAMAN 
JAN DE BONT, DIE LATER OOK ENKE-
LE SUCCESVOLLE FILMS MAAKTE ALS 
REGISSEUR?
Ik werkte heel graag met Jan. In die mate dat 
ik hem beschouwde als een soort familielid, 
wat ervoor zorgde dat we ook hard waren 
voor elkaar. Geregeld hadden we discussies 
en riepen we naar elkaar. Wij maakten daar 
geen probleem van, omdat we elkaar respec-
teerden en dergelijke conflicten gewoon no-
dig waren om er iets moois van te maken. Om 
eerlijk te zijn, waren onze ouders tijdens onze 
jeugd zeer streng. Ze schreeuwden voortdu-
rend naar ons, zodat het voor ons beiden de 
normaalste zaak van de wereld was dat wij 
naar elkaar riepen op de set. De mensen van 
de crew daarentegen hadden bij momenten 
schrik van onze taferelen (lacht). Tot ze door-
hadden dat dit onze manier van werken was. 

De Amerikaanse regisseur John 
McTiernan maakte eind jaren ‘80 twee 
mijlpalen uit de filmgeschiedenis, nl. 
de actiefilms “Predator” en “Die Hard”. 
De laatste maakte van Bruce Willis 
trouwens een absolute superster. 
Ook “The Hunt for Red October” was 
een schot in de roos. Er kon absoluut 
niks verkeerd lopen voor de briljante 
filmmaker. Maar toch gebeurde het … 
Zowel “Medicine Man”, “Last Action 
Hero”, “The 13th Warrior” en vooral 
“Rollerball” flopten wereldwijd aan 
de kassa’s. Zijn laatste prent “Basic” 
dateert alweer van 20 jaar geleden. 
Tijdens het BIFFF in Brussel had Bello 
een carrièregesprek met de sympa-
thieke McTiernan.

JOHN MCTIERNAN: “IK WOU MEZELF NIET 
HERHALEN VOOR ‘DIE HARD 2’”

Die Hard Predator

John McTiernan
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MAG IK ZEGGEN DAT JIJ EEN ACTIEHELD 
MAAKTE VAN BRUCE WILLIS?
Ja, dat mag je zeggen. En je hebt gelijk. Bruce 
heeft uitzonderlijke vaardigheden en een enorm 
charisma dat van hem een schitterend filmacteur 
maakte. Vandaar dat ik enorm verdrietig ben dat 
hij zo ziek is.

JE WEIGERDE “DIE HARD 2” TE REGISSEREN, 
OMDAT JE REEDS HAD TOEGEZEGD VOOR 
DE DUIKBOOTTHRILLER “THE HUNT FOR 
RED OCTOBER”. OF WAREN ER ANDERE 
REDENEN?
Ze wilden gewoon dezelfde film opnieuw maken, 
liefst met mij als regisseur. Ik weigerde, want ik zie 
het nut er niet van in om mezelf te gaan herhalen. 
Dat is gekkenwerk. Persoonlijk vond ik het oneer-
vol, zodat ik het vervolg aan me liet voorbijgaan.

WAT VOND JE EIGENLIJK VAN
“DIE HARD 2”?
Wel, ik vond hem zeer goed gemaakt, maar het 
was gewoon een kopie van de eerste. Alleen wij-
zigden ze de locatie. Ik zou niet weten waarom ik 
zoiets zou willen regisseren. 

JE MAAKTE DAARNA WÉL “DIE HARD WITH 
A VENGEANCE” …
Ja, omdat het verhaal compleet verschillend was. 
Het was een totaal andere film. Aan zoiets wil ik 
met plezier meewerken.

NAAR VERLUIDT GEBRUIKTEN JULLIE HET 
TOENMALIGE SCENARIO VAN “LETHAL 
WEAPON 4”. KLOPT DAT?
Nee, naar mijn weten niet. Het was een ori-
gineel script dat ons ideaal leek voor een “Die 
Hard”-verfilming.

WAT HERINNER JE JE NOG VAN DE 
DRAAIPERIODE VAN “THE HUNT FOR RED 
OCTOBER”? EN MEER SPECIFIEK, JOUW 
EERSTE SAMENWERKING MET SEAN 
CONNERY?
(lacht) Met Sean hebben we nog een persoon 
waarvan zijn ouders dezelfde mentaliteit had-
den als de mijne. Tijdens de opnames liet hij 
niet met zich sollen en hij had overigens weinig 
geduld met bepaalde personen op de set. Hij 
joeg door zijn gedrag bepaalde crewleden de 
stuipen op het lijf. Ik voelde vrij snel dat er tus-
sen ons wel een klik was. Na de tweede draai-
dag, riep hij me toe met de volgende woorden: 
“Goodnight, boy!” Wat voor hem een teken was 
dat hij me aanvaardde. Vanaf dat moment was 
het een plezier om met hem samen te werken. 
Sean was gefascineerd door mijn manier van 
regisseren in combinatie met mijn liefde voor 
bewegende camera’s. Hij vertelde me dat deze 
werkwijze voor hem totaal vernieuwend was 
en hij was fan van mijn werk (lacht). Connery 
hield van kwaliteit en was enorm in zijn ele-
ment om van “The Hunt for Red October” een 
pareltje te maken. 

KLOPT HET DAT JE OORSPRONKELIJK 
HARRISON FORD WOU VOOR DE ROL DIE 
ALEC BALDWIN SPEELDE (JACK RYAN)? 
HIJ WEIGERDE, MAAR DEED DAARNA 
WEL DE TWEE VERVOLGFILMS …
Sommige bronnen beweren dat ik smeek-
te, maar dit is niet het geval. Ik had Harrison 
voorgesteld voor de rol van Jack Ryan, maar 
hij wou per se de Russische kapitein spelen. 
Wat uiteraard niet kon, want we hadden Sean 
al voor die rol. Het grootste probleem was dat 
de producent de rechten had op het scenario 

Die Hard With a Vengeance

Sean Connery
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dat ze gebruikten voor “Patriot Games”, waar 
de slechteriken leden waren van de IRA. Ikzelf 
ben half Iers, Alec Baldwin is van Ierse afkomst. 
Weet je, ik ben eigenlijk vernoemd naar een 
IRA-terrorist uit 1919. Mijn oom John was im-
mers mijn echte oom niet. Hij was een kerel 
die een Engelse officier neerschoot en op de 
vlucht was. Per toeval belandde hij bij onze 
familie en verzorgde mijn grootvader voor 
de rest van zijn leven. Dus je begrijpt wel-
licht waarom ik geen film wou maken over 
IRA-terroristen. Ook Alec Baldwin weigerde 
om dezelfde reden. We deden ons verhaal 
bij de studiobonzen, waar de producer ons 
vanaf dan liever kwijt dan rijk was. Toen ik te 
horen kreeg dat ze komaf hadden gemaakt 
met Alec, liet ik duidelijk verstaan ook geen 
interesse meer te hebben in een volgende 
Tom Clancy-verfilming.

JOUW VOLGENDE FILM WAS “MEDICINE 
MAN”. EERLIJK GEZEGD, WAS DIT NIET 
METEEN EEN GESLAAGDE FILM. HET 
DUO SE AN CO NNERY-LO R R AINE 
BRACCO KWAM TOTAAL NIET OVER-
TUIGEND OVER. WAT LIEP ER PRECIES 
VERKEERD?
(sluit de ogen) Oh … Ik had Lena Olin (zucht). 
Het was eigenlijk de bedoeling om een 
moderne versie te maken van “The African 
Queen”. John Ford maakte destijds heel wat 
films waarin John Wayne getrouwd was met 
Maureen O’Hara en telkens joeg ze in die 
films heel wat mannen de stuipen op het 
lijf. Er was maar één man die met haar kon 
omgaan, en dat was John Wayne. Ze had ook 
enkel oog voor John, de andere mannen zei-
den haar absoluut niks. Dat zorgde telkens 
voor een unieke samenwerking op het witte 
doek. Vandaar dat ik op zoek was naar een 
actrice die zich kon sterk houden tegenover 
iemand als Sean Connery. En je gelooft het 
niet, maar ik vond haar: de geweldige Lena 
Olin! Ik bracht hen samen tijdens een eten-
tje, om te zien of het klikte tussen de twee. 
Het probleem was dat Sean uit de Bondfilms 
kwam. Die films zijn enorm vrouwonvriende-
lijk, want voor iedere film werden de actrices 
vervangen. Voor mij is Bérénice Marlohe uit 
“Skyfall” trouwens de beste Bondgirl die ik 
ooit gezien heb. Een schitterende actrice. 
Maar soit, Sean zei me na het etentje dat 
Lena Olin een te sterke persoonlijkheid had. 
Ze zou met de film weglopen, en dat mocht 
niet gebeuren. Dus hij zag haar om die re-
den niet zitten. Ikzelf had op dat moment te 
weinig ballen aan mijn lijf en was niet slim 
genoeg om tegen Connery’s beslissing in te 
gaan. Twee sterke hoofdrolspelers die het 
onderling moesten uitvechten door hun 
vertolkingen, was voor mij een gedroomd 
scenario. Maar ik kon Sean helaas niet over-
tuigen (schudt het hoofd). Met alle gevolgen 
van dien ...

Last Action Hero 3
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OVER “LAST ACTION HERO” DEDEN ER OOK DIVER-
SE VERHALEN DE RONDE. JIJ WOU HET BRENGEN 
ALS FAMILIEFILM, MAAR TIJDENS HET FILMEN 
WOU DE STUDIO ER PLOTS EEN ACTIEFILM VAN 
MAKEN. IS DIT CORRECTE INFO?
Wel, ik heb de film gemaakt die ik voor ogen had. Alleen 
stond ik niet in voor de montage, omdat er geen tijd 
meer was. Veel scènes missen vaart en zijn te lang. Het 
gekke is dat de studio dacht dat het een actiefilm was, 
waardoor ze hem ook op die manier promootten: “The 
greatest action movie of all time!” Complete onzin, ui-
teraard. Het was gewoon een aangepaste versie van 
“Assepoester”. Het hoofd van de publiciteitsafdeling, een 
echte klootzak trouwens, was echter zo stom en zorgde 
voor een foute marketingcampagne, met als resultaat 
dat heel wat mensen zich achteraf bedot voelden. 

DAARNA MAAKTE JE “THE 13TH WARRIOR” EN 
“ROLLERBALL”. TWEE PROBLEEMPRODUCTIES …
“The 13th Warrior” was geen probleemproductie. Dit 
werd opgeblazen door de pers: “grote problemen tussen 
Michael Crichton en John McTiernan!” Ze lieten blijken 
dat Crichton de regie op een bepaald moment overnam. 
Terwijl hij enkel 2 scènes draaide. Het is dus voor 99,5% 
mijn film. “Rollerball” daarentegen is een ander verhaal. 
Dat beschouw ik zelfs niet als een film. Halverwege de 
opnames verkocht de studio het project plots aan ande-
re geïnteresseerden. Mijn bedoeling was om er een soort 
“Spartacus” van te maken, maar het draaide jammer ge-
noeg uit op een grote fiasco. “Rollerball” beschouw ik 
als grote rommel.

MET “THE THOMAS CROWN AFFAIR” EN 
“ROLLERBALL” MAAK TE JE REMAKES VAN 
NORMAN JEWISON-FILMS. IS DAAR EEN SPECI-
FIEKE VERKLARING VOOR?
Nee, dat is gewoon puur toeval. Ik vond het trouwens 
heerlijk om na “Nomads” terug met Pierce Brosnan te 
kunnen werken. “The Thomas Crown Affair” zorgde voor 
een zalige draaiperiode.

JE WERKTE TWEEMAAL MET PIERCE BROSNAN, 
ARNOLD SCHWARZENEGGER, BRUCE WILLIS, 
SEAN CONNERY EN SAMUEL L. JACKSON. WAS 
DIT JOUW KEUZE?
Nee, dat was ook puur toeval.

TOT OP HEDEN IS “BASIC” JOUW LAATSTE FILM. 
BEN JE DAAROVER TEVREDEN?
Half. Het probleem bij “Basic” is het volgende: vlak voor-
dat we begonnen te draaien, hadden ze het scenario 
aangepast en ik kon niet meer onder het contract uit. 
Ik zette mijn beste beentje voor als regisseur, maar per-
soonlijk vind ik dat de film behoorlijk flauw eindigt. De 
producent was trouwens gewoon op geld uit en het 
maakte hem niks uit waarover de film uiteindelijk ging. 
Met dergelijke types kan ik totaal niet overweg. Ik zou ze 
bij manier van spreken de nek kunnen omdraaien (glim-
lacht). Films zijn zowat heilig voor mij en zijn bijgevolg 
heel belangrijk in mijn leven. Anderen kunnen dit dan 
beter niet verpesten ... 

BEDANKT VOOR DIT GESPREK!
Graag gedaan!

The 13th Warrior

Basic

Thomas Crown Affair
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Op 27 april start het comedyseizoen met 
Jeroen Verdick, bekend als sidekick van Jens 
Dendoncker in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’. 
Verwacht je aan oerdegelijke Kempische 
makelij: goedlachs, gevat en met aanste-
kelijke tongval. Op 15 juni trainen we onze 
lachspieren met niemand minder dan 
Steven Goegebeur, uiteraard bekend van 
‘Foute Vrienden’. Een uniek talent in de he-
dendaagse comedy.

Op 5 mei organiseert Businessclub De Regio 
dé afterwork voor Kempense ondernemers, 
genaamd DISTRICT! DISTRICT is een onver-
getelijke afterworkparty waarbij onderne-
mers welkom zijn met hun zakenrelaties, 
personeel, vrienden,... Die avond zijn er heer-
lijke hapjes, lekkere drankjes en swingende 
muziek. De komende editie zal DJ Milano 
de avond alvast goed inzetten en nadien is 
niemand minder dan Sam Gooris de special 
guest! Deze ingrediënten samen vormen de 
perfecte cocktail voor een geslaagd avondje 
uit, waarbij je niet enkel oude bekenden zal 
terugzien, maar ook nieuwe contacten zal 
leggen!

Hou je eerder van kleinschalige activiteiten? 
Kom dan eerst eens kennismaken met ons 
tijdens een van onze culinaire netwerkcon-
cepten Ontbijtclub of Business Diner. Iedere 
maand nodigen we hiervoor graag onderne-
mers uit als kennismaking. Of stap dit voorjaar 
mee achter de schermen tijdens een bedrijfs-
bezoek aan Brouwerij Het Anker en wijngaard 
Domein Walterus.

Agenda:
12/03 Bouw & Interieur Beurs
27/04 Comedy Night met Jeroen Verdick
5/05 DISTRICT afterwork met Sam Gooris
15/06 Comedy Night met Steven Goegebeur

Heb je nood aan unieke activiteiten 
om zowel je personeel als je zaken-
relaties mee in de watten te leggen? 
Ontdek onze comedyavonden en 
DISTRICT afterwork!

COMEDY- EN AFTERWORKAVONDEN 
VOOR EEN ONVERGETELIJK AVONDJE UIT
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Jeroen Verdick © Jeroen Verdick
Steven Goegebeur
© Dirk Annemans ccsa4.0
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Eindelijk een jaar zonder mondmaskers, 
gelimiteerd aantal gasten, verbod op 
dansen en nog andere gekke beper-
kingen die je prachtige dag misschien 
iets minder sprankelend zouden maken. 
Trouwen is back in business en je begint 
er best goed op tijd aan. 

Hebben jullie al een trouwdatum vastliggen 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. Wedding-planner Babs, van BC 
Weddings, zal ons meer inzicht geven in haar 
beroep. De keuze van de juiste locatie, kleding 
of trouwringen staat hoog op de to-do-lijst bij 
bruidsparen. Bij Witbos in Herentals hebben 
ze veel ervaring in trouwfeesten en ook de 
locatie is hier uniek.  Frisgroene golfbanen en 
de verborgen hoekjes in de geschiedenis van 
deze locatie zorgen voor prachtige foto’s. Onze 
juweliers bieden naast jarenlange ervaring ook 
de nodige service en kwaliteit. Op ieder potje 
past een dekseltje, of aan elke vinger de juiste 
ring. Voor een trouwkleed op maat moet je 
bij Lin en Davy van Youniek zijn. Zowel voor 
de bruid als bruidegom en zelfs voor de kids 
en heel de suite kun je bij hen in Turnhout 
terecht. Alles kan en mag hier op maat gemaakt 
worden. 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. Trendy 
accessoires? Check!

Yes, I do!
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Speciale, heuglijke dagen vragen om even speciale, originele kledij. 
Youniek Bruidsmode in Turnhout is hét adres voor wie op het trouw-
feest wil stralen in een unieke outfit op maat. In 2010 openden Davy en 
Lin hun speciaalzaak in een fraai historisch pand in de Patersstraat. In 
een warme, huiselijke sfeer kun je zelf je outfit helemaal samenstellen. 
Met al hun ervaring geven de zaakvoerders je professioneel advies in 
kleuren en stoffen. “De ontwerpen maken we hier”, vertelt Lin, die zelf 
naaister is. “We luisteren goed naar de verlangens van de klant en kijken 
nauwkeurig naar hun huidtype en model. Ik maak de patronen en koop 
de stoffen in. De productie gebeurt in betrouwbare ateliers in Azië, 
zodat we de prijzen betaalbaar kunnen houden. Voor de retouches 
zorgen we ook zelf.”

Het succes van de trouwjurken inspireerde Youniek om ook kostuums 
op maat aan te bieden. Ook de mannen moeten immers stralen. De 
maatpakken, voornamelijk van elegante Engelse snit, worden ook 
zorgvuldig afgewerkt, zoals het bij het huis past. “De kleuren, stoffen 
en knopen kies je ook zelf”, aldus Lin. “We kunnen je outfit bovendien 
personaliseren door namen, jaartallen of logo’s in de binnenvoering of 
op de overhemden aan te brengen.” 

Ook de kostuumafdeling  van Youniek bleek al vlug populair. Daarom 
beslisten Davy en Lin het aanbod uit te breiden met feestkleding. Aan 
de overkant van de straat openden ze een jaar geleden een winkel voor 
trotse bruids- en bloemenmeisjes en communicanten. “We willen hen 
ook doen stralen, meer in Amerikaanse stijl. Kies je voor mouwen of niet, 
voor een open rug, pastel, terracotta, muntgroen of cognac? Het kan 
allemaal binnen onze Mix & Match-collectie. Met onze ervaring laten we 
de meisjes subtiel flatteren naast de bruid en bruidegom. De stralende 
gezichtjes zijn ons goud waard!” 

UNIEKE OUTFITS
VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN
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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 

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 or-
ganisatie 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 bruidspaar 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 min-
der snel zicht op. Er zijn er die €50/uur vragen, 

maar er zijn er ook die €90/uur vragen en je 
moet toch wel rekenen dat een weddingplan-
ner gemiddeld een 70-tal uur met de voorbe-
reidingen bezig is.

Bij weddingplanners die met formules werken, 
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 reke-
ning neem. Wil het bruidspaar dat ik enkel een 
paar aspecten, zoals bijvoorbeeld de styling, 

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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voor hen regel, kan dit ook. Daarbij komt dat 
ik ook als ceremoniemeester kan optreden; dat 
is iemand die de hele huwelijksdag zelf meel-
oopt 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 FOR-
MULE KIEZEN TROUWERS HET VAAKST?  
Ik werk inderdaad het liefst met formules, om-
dat 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 or-
ganisatie voor mijn rekening neem. Hierin zit 
ook al meteen de ceremoniemeester.

Ik bied ook een apart stylingpakket aan, alsook 
een basispakket waaraan dingen toegevoegd 
kunnen worden. Ook bied ik aparte ceremo-
niemeesterformules 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. 

WAT ZIJN JOUW STERKE TROEVEN ALS 
WEDDINGPLANNER? 
Dat ik mijn seizoen niet volprop met hu-
welijken, 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 bruid-
jes (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 moe-
ten genieten. Dat is ook de reden waarom 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 MEE-
GEMAAKT? (WE NOEMEN GEEN NAMEN!)
Ik moet eerlijk toegeven dat ik al flink gespaard 
ben gebleven van rampen en moeilijke samen-
werkingen (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 voor-
al, durf te genieten! Daar heb je je wedding-
planner/ceremoniemeester uiteraard voor, hé 
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In mei 2022 opende Éternelle - ‘eeuwig’ in het 
Frans - de deuren op de volledig vernieuwde 
LeBon-site in Turnhout.  Tussen de andere 
nieuwe zaken lanceerden Martine en Geert 
hun nieuwe concept, dat uniek is in de regio 
: een juwelierszaak die zich enkel richt op ver-
lovings- en trouwringen.  ‘’In onze andere zaak 
(Cabochon, in de Leopoldstraat in Turnhout, 
nvdr.) hadden we reeds een ruime collectie,  die 
we met Éternelle enorm uitgebreid hebben.  We 
wilden een aparte plek creëren om koppels in 
alle rust te ontvangen en hen de tijd te geven 

om ongestoord hun keuze te kunnen maken. 
Daarom werken we graag op afspraak.”

RUST EN KALMTE
Het trendy interieur van Éternelle straalt rust en 
kalmte uit.  De zaak toont de ruimste collectie 
verlovings- en trouwringen in de Kempen.  Deze 
wordt met zorg samengesteld door Martine en 
Geert en aangevuld met eigen creaties.  “We 
hebben heel wat gerenommeerde merken in 
huis. Daar kiezen we de mooiste stukken uit en 
combineren dit met eigen ontwerpen.  Samen 
met de klanten gaan we op zoek naar de rin-
gen die perfect aansluiten bij hun smaak en 
persoonlijkheid, en natuurlijk ook hun budget.”

 MAATWERK
Intussen hebben Martine en Geert ruim der-
tig jaar ervaring als goudsmid en juwelier.  Zij 
zorgen zowel bij Éternelle als Cabochon dat 
pure ambacht en traditie hand in hand gaan 
met innovatieve technieken en hedendaags 
design.  Want beide zaken hebben dan wel een 
ruim aanbod, veel klanten willen een persoon-
lijke touch en kiezen bewust voor maatwerk.  
“We werken met alle materialen en binnen elke 
denkbare stijl.  We zijn helemaal mee met de 
nieuwste productiemethodes en modetrends. 
Ook transformaties van bestaande juwelen of 
het omsmelten van oud goud behoren tot de 
mogelijkheden.”

LEBON-SITE
Binnen de LeBon-site huist Éternelle tussen een 
mix van andere nieuwe zaken, waaronder heel 
wat horeca. “We voelen ons hier helemaal thuis.  
Onze zaak is goed bereikbaar, met een grote 
parking vlak voor de deur.  Nadat ze bij ons hun 
ringen gekozen hebben, kunnen klanten rustig 
nog wat nagenieten op een terrasje van één 
van onze buren.

Turnhout - Éternelle is de speciaalzaak 
voor trouw- en verlovingsringen van 
Martine Van ‘t Hof en Geert Dolhain, 
waar enkel verlovings- en trouwringen 
te verkrijgen zijn.  Een uniek concept in 
de Kempen, waar koppels ongestoord 
hun ringen kunnen uitzoeken of volle-
dig naar wens laten maken.  ‘’Want om 
de perfecte trouwring te kiezen, moet 
je je tijd kunnen nemen.’’

TROUW- OF VERLOVINGSRINGEN, 
VOLLEDIG GEMAAKT NAAR WENS
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“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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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 



BELLO LIFEstyle magazine88

B E L L O

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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HV is een gekende familiezaak die al drie ge-
neraties lang deskundig en betrokken mee-
denkt met jouw interieur. Een bezoek aan de 
toonzaal in Heist-op-den-Berg inspireert je 
met sfeer en kwaliteit. Het begon allemaal 
uit liefde voor mooie materialen en een pas-
sie voor vakmanschap, en die ingrediënten 
proef je er nog steeds. Meer dan zestig jaar 
traditie staat vernieuwing bij HV niet in de 
weg. De huidige generatie is helemaal mee 
met de laatste stijlen, trends en technieken. 
De gedreven medewerkers, van ontwerpers 
en adviseurs tot vaklui, schaven hun kennis 
voortdurend bij.

Je interieuravontuur begint en eindigt met 
HV als partner. Alles wordt er gebundeld 
onder één dak. Van advies op maat met een 
ruim aanbod aan topmerken voor je vloer, 
muur of raam tot een eigen confectieate-
lier en vakkundige plaatsing. Bespreek je 
woondromen dus gerust met een van de 
ervaren medewerkers. Breng het bouwplan, 
foto’s of voorbeelden mee en je interieur-
droom is al een stap dichterbij, helemaal 

op maat van je budget. Zoek je alleen een 
sfeervol tapijt of enkele rollen decoratief 
behangpapier? Dan kun je op dezelfde 
service en toewijding rekenen. De handige 
doe-het-zelvers kunnen steeds rekenen op 
tips & tricks. Bij HV sta je nooit alleen met je 
interieurproject, hoe groot of hoe klein ook. 
HV heeft eveneens een vestiging in Herent, 
waar het team klaarstaat om je te inspireren 
met veel enthousiasme.

HV-INTERIEUR
INSPIREREN MET SFEER EN KWALITEIT
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STEVEN, WAT ZOU JE DOEN, MOCHT JE 1 DAG
ONZICHTBAAR ZIJN?
Ik zou er eigenlijk echt wel van profiteren. Op plaatsen gaan waar ik ei-
genlijk niet mag (als ik aangekleed zou zijn). Bijvoorbeeld: mocht ik geen 
ticket voor Tomorrowland hebben, dan zou ik daar makkelijk kunnen 
binnenwandelen. De rest is niet voor publicatie vatbaar (lacht).

WIE WAREN JE JEUGDIDOLEN?
Die waren meestal voetbalgericht, waaronder de Braziliaanse Ronaldo. 
Eigenlijk ook wel acteurs. Ik keek altijd naar “Familie” en de acteurs uit 
“FC De Kampioenen” vond ik geweldig. Toen ik ouder werd, raakte ik 
zelf bekend en dan creëer je automatisch minder idolen voor jezelf.

WAT ZOU JE KOPEN MET JE LAATSTE 2 EURO’S?
Die zou ik gewoon weggeven. Ik denk niet dat er in de hedendaagse 
tijd veel te beleven valt met 2 euro.

HEB JE EEN FOBIE?
Ja, vogelspinnen. Daarnaast heb ik het ook niet zo voor krokodillen en 
slangen. Ik vind dat vieze beesten.

WAT HEB JE ALTIJD IN JE FRIGO STAAN?
Plat water.

WAT IS DE GROOTSTE RODDEL OVER JEZELF DIE OOIT VERSCHE-
NEN IS, MAAR DIE COMPLETE ONZIN WAS?
(lacht) Omdat de mensen mij in een bepaald tv-programma (dat ik nu 
niet bij naam ga noemen) hebben gezien, denken ze dat ik dom ben. 
Terwijl algemeen aangenomen wordt dat ik het niet ben. 

WAT IS VOOR JOU DE IDEALE VROUW?
Iemand met gevoel voor humor. Dat is heel belangrijk.

WAT IS HET SLECHTSTE CADEAU DAT JE OOIT HEBT GEKREGEN?
Ik heb dat nooit echt gekregen. Meestal gaven ze me parfum en daar 
kan ik wel iets mee doen.

WAT IS JOUW ULTIEME DROOM?
Puur gezond en gelukkig zijn.

WAT IS JOUW FAVORIETE DAG VAN DE WEEK?
Zondag. Dat is meestal de dag na een wedstrijd en dan kan ik uitrusten.

BEN JE EEN ROMANTISCH IEMAND?
Nee. Ik kan wel romantisch zijn, maar ik ben geen volbloed romanticus.

NAAR WELKE MUZIEK BEN JE MOMENTEEL AAN HET LUISTEREN?
De Vlaamse klassiekers: van Sam Gooris tot Will Tura. Een foute playlist 
kan me anderzijds ook wel bekoren om ‘s morgens goed wakker te 
worden. 

WAT ZOU JE NOOIT OF NOOIT WILLEN DOEN?
ZELFS NIET VOOR EEN MILJOEN EURO.
Ik denk skyjumpen. Ik heb immers ook hoogtevrees.

WAT VIND JE VAN PERSONEN DIE JE STOMME VRAGEN STELLEN?
Ik probeer altijd beleefd te blijven (lacht). 

LOOG JE TIJDENS DIT GESPREK?
Nee, eigenlijk niet.

BEDANKT OM HIERAAN DEEL TE NEMEN!
Graag gedaan!

De wereldpremière van de geschifte actiekome-
die “H4Z4RD” ging door op dé perfecte locatie, nl. 
Tomorrowland. Heel veel schoon én bekend volk pas-
seerde op de rode loper. Eén van hen was ex-Rode Duivel 
en de Gouden Schoen-winnaar van 2008: Steven Defour. 
Sinds oktober vorig jaar is hij ook de nieuwe coach van KV 
Mechelen. Met plezier nam hij deel aan ons “What’s on your 
mind”-interview.
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WHAT’S ON YOUR MIND?

STEVEN DEFOUR

© Steindy (talk) 2011

© Bart Carteur
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Van getrainde wielertoerist of mountain-
biker tot efficiënte woon-werkfietser of 
flaneur: met 20 jaar ervaring leidt Fietsen 
Storms je naar een fiets perfect op jouw 
maat en budget. Je kunt er zelfs terecht 
voor het eerste fietsje voor je kind of een 
extra stabiele driewieler voor personen 
met een handicap. Niet alleen met hun 
aanbod maken de zaakvoerders het ver-
schil. Dat doen ze ook met hun service. 
Daarvoor zetten ze hun stielliefde en de 
meest moderne middelen in. Om je fiets 
helemaal op jouw maat te brengen, maken 
ze bijvoorbeeld gebruik van een 3D body 
scanner. Die bepaalt je meest optimale en 
ergonomische fietspositie. Je bolt er pas 
naar buiten als je perfect op je nieuwe 
aankoop zit.

In het fietsatelier van de nieuwe generatie 
wordt je tweewieler ook deskundig her-
steld, onderhouden of aan een upgrade 
onderworpen. Ook de e-bikes zijn er in 
zorgzame en deskundige handen. Hun 
ervaring en kennis van de markt zetten 
de zaakvoerders ook in om de beste 

kleding, helmen en andere accessoires te 
selecteren, zodat je met nog meer veilig-
heid, comfort en plezier van je fiets kunt 
genieten.

Fietsen Storms
Blaubergsesteenweg 113, 2230 Herselt
info@fietsenstorms.be | +32 (0)14 71 01 28
www.fietsenstorms.be

Bij Fietsen Storms ben je aan het 
juiste adres om alles uit je tweewie-
ler te halen. Zaakvoerders  Glenda 
en Nick en hun team zijn pas tevre-
den als je als gegoten op je fiets 
zit. Daarvoor zetten ze zelfs een 
3D-meting in.

VOOR EEN TWEEWIELER
DIE JE ALS GEGOTEN PAST
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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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Optiek De Preter is een echte traditie 
in het hart van Turnhout. Liefst veertig 
jaar is deze familiezaak er actief. Met 
Alexander, gediplomeerd optometrist 
en opticien, staat de tweede generatie 
aan het roer. Het prachtige pand nabij 
de Grote Markt straalt vertrouwen uit. 
In de winkelruimte op het gelijkvloers 
wordt U hartelijk ontvangen. U wordt 
er geïnspireerd door gereputeerde 
merken als Chloe, Tom Ford, Serengeti, 
Rayban, Etnia Barcelona, Emporio 
Armani, Porsche Design en Matttew. 
Op de eerste etage bevinden zich de 
meetruimte en de werkplaats. Naast 
de winkel is een privéparking voor de 
klanten.

 Alexander zet al zijn expertise en de 
modernste middelen in om uw zicht 
op de meest nauwkeurige manier 
te meten om zo de beste oplossing 
te vinden voor uw specifiek pro-
bleem. Met de uitzonderlijk precieze 
3D-oogmeting van de DNEye® scanner 
van Rodenstock hebben ze daarvoor 
het neusje van de zalm in huis. Ze ge-
bruiken alle gegevens om een uniek 

biometrisch oogmodel van elk indi-
vidueel oog te maken. De gegevens 
omvatten zowel de lengte als enkele 
duizenden datapunten in het oog. Dit 
gaat veel verder dan de huidige stan-
daard binnen de optiek. Aan de hand 
van deze modellen kunnen vervolgens 
brillenglazen berekend worden die tot 
op de micrometer overeenstemmen 
met uw ogen. 

Rodenstock is de enige brillenglas-
fabrikant ter wereld die in staat is al 
deze metingen toe te passen op de 
productie van uw brillenglazen. De 
gegevens van de unieke biometrische 
oogmodellen voor beide ogen worden 
digitaal verzonden naar Rodenstock en 
worden direct in het brillenglas geïnte-
greerd, waardoor een constructiepro-
ces ontstaat dat resulteert in ‘s werelds 
meest nauwkeurige brillenglas. Als dra-
ger profiteert u van het scherpste zicht 
voor elke hoek en elke blik, ongeacht 
waar u kijkt. Het is geen toeval dat deze 
revolutionaire meting exclusief voor 
de regio wordt ingezet bij Optiek De 
Preter!

HET SCHERPSTE ZICHT OOIT
DOOR BIOMETRISCHE INTELLIGENTIE
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Exellent PUUS Electro in Gierle (deelgemeente van Lille) is een po-
pulaire kleinhandel in kleine en grote elektro- en huishoudtoestellen 
met een eigen servicedienst. Met al de vierde generatie aan het roer 
is dit een gevestigde waarde in het dorp, met een goede reputatie 
tot ver daarbuiten. Zoals het een familiezaak eigen is, staan de zaak-
voerders dicht bij hun klanten. Ze zorgen zelf voor herstellingen, 
leveringen en service in de winkel. In de ruime toonzaal met gratis 
parking voor de deur krijg je een hartelijke en deskundige uitleg over 
alle toestellen. Samen met de klant worden de afmetingen en alle 
mogelijkheden zorgvuldig afgewogen, zodat er steeds een oplossing 
op maat wordt aangeboden. Indien hij/zij het wenst, wordt ook een 
gratis prijsofferte aangeboden.

Ook het kwaliteitsaanbod van bekende merken die garant staan voor 
een lange levensduur, zoals Miele, Bamix, Jura, Lg, Loewe, Sonos en 
Sonoro, zorgt voor een grote klantentevredenheid. Exellent PUUS 
Electro is  specialist in verkoop en plaatsing van nieuwe keukentoe-
stellen, maar zorgt evenzeer voor vervanging van oude toestellen 
in bestaande  keukens. De familiale hartelijkheid krijg je er gratis 
bovenop. 

Volg Exellent PUUS Electro op www.puus.be, Instagram en Facebook.

KWALITEIT EN SERVICE IN WARME 
FAMILIEHANDEN
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JE START JE BOEK MET JE MOEILIJKE 
JAREN OP SCHOOL ALS ZWAARLIJVIG 
KIND. HET WAS AL SNEL DUIDELIJK 
DAT JE TEGEN JE OVERGEWICHT ZOU 
MOETEN VECHTEN?
Ik woog al 4 kg bij mijn geboorte, een heel 
‘brokske’ dus. Ocharme ons moeder...  Toen 
al stond  stond vast dat ik niet het strakke 
lichaam zou hebben dat tegenwoordig de 
norm is. Ik werd al van kleins af aan gewezen 
op mijn overgewicht en zelfs ook gepest. 
Kinderen zijn hard voor elkaar. Stiekem nam 
ik ‘s avonds koeken mee naar boven om m’n 
verdriet weg te eten of gewoonweg te ver-
geten welke opmerkingen ik die dag naar 
mijn hoofd gekregen had. Ik had het vooral 
moeilijk bij turnen en zocht altijd een ex-
cuus om niet mee te hoeven zwemmen. Dat 
vormt en tekent je als kind, als puber en als 
mens. Het laat littekens na diep in je hart en 
die zijn moeilijk uit te wissen. Met de jaren 
nam mijn gewicht toe en op het einde van 
de rit woog ik maar liefst 131 kg, alstublieft! 
Dat is niet meer gezond en houdbaar. Ik kon 
kiezen: of ik deed er iets aan of ik mocht 
naar de begrafenisondernemer gaan om 
mijn begrafenis te gaan regelen…

JE GEZELLIGE OMVANG LEVERDE JE 
WEL EEN AANTAL ROLLEN OP WAAR-
MEE JE BEKEND WERD. HET WAS DUS 
TOCH NIET ALLEMAAL ELLENDE TIJ-
DENS JE JEUGD?
Mijn passie voor acteren sleepte me erdoor. 
Zo deed ik mee aan de audities voor de 
teaser van een een jongerenproductie. Ik 

kreeg de rol van Lamme Goedzak, die uiter-
aard goed bij mijn lichaamsomvang paste. Ik 
had een goeie klik met regisseur Johannes 
De Jongh, er ontstond een vriendschap 
voor het leven en we zouden later samen 
nog kortfilms maken. Later werd ik geselec-
teerd voor de rol van Thomas in de Disney-
reeks ‘Jonge Garde’. Die heeft wel wat 
losgemaakt. Nu nog, zoveel kilo’s minder, 
herkennen mensen me nog aan mijn stem. 
Ik hield zelf ook veel van het personage. Ik 
heb Thomas met heel veel plezier gespeeld. 
Ik kon er veel van mezelf in leggen.  Hij zal 
altijd een stuk van mij blijven. Mocht ik hem 
nog eens gestalte kunnen geven in een film, 
dan heel graag! 

JE WORDT NIE T ZOMAAR DOOR 
DISNEY UITGEKOZEN. DE MAKERS 
HEBBEN BESLIST JE ACTEERTALENT 
ONTDEKT. MAAR JE OMVANG SPEELDE 
ONGETWIJFELD OOK MEE TIJDENS DE 
CASTING?
In mijn beschrijving stond dat ik iemand 
moest zijn die graag eet en dat dat er ook 
aan te zien is. Niet dat ik het hier heel lastig 
mee had, maar ergens laaide toch weer die 
twijfel op: hebben ze mij alleen gekozen 
om mijn kwaliteiten als acteur of speelde 
mijn gewicht een beslissende rol? Soit, ik 
deed mijn best en op een gegeven mo-
ment vroeg ik hoeveel concurrentie ik had 
voor deze rol. ‘Geen’, luidde het duidelijke 

In zijn openhartig boek ‘Mijn traject’ 
beschrijft Mathias T’syen uit Lichtaart 
zijn bewogen parcours van de gezellig 
ronde tiener die hij was, bekend als de 
knuffelbeer Thomas in de Disney-reeks 
‘Jonge Garde’, tot de 50 kilogram lich-
tere versie van hemzelf. Vijf jaar gele-
den begon Mathias’ tweede leven na 
een gastric bypass, in de volksmond 
een maagverkleining. Hij onthult zon-
der complexen de mentale en fysieke 
problemen die achter zijn gemoede-
lijke uiterlijk en mediagenieke lach 
schuilden en hij belicht de worstelin-
gen met eten, de weegschaal en de 
spiegel die hij vandaag, ook na zijn 
operatie, nog steeds levert. Tegelijk 
rekent hij af met al die dwaze gedach-
ten of oordelen over obesitas en een 
maagverkleining.

MATHIAS BESCHRIJFT ZIJN PARCOURS 
NAAR 50 KG MINDER IN ‘MIJN TRAJECT’
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antwoord. Maar ik blijf Disney dankbaar 
dat ze me de rol van Thomas hebben laten 
vertolken. Ik stond er toch maar, eh! Waar 
zaten nu al die mensen die ooit hebben be-
weerd dat ik nooit iets zou bereiken omdat 
ik dik was? Zo zie je maar, dat als je blijft 
vechten voor je dromen en je doelen, je ver 
geraakt. Zo staat de serie nu op Disney+ in 
verschillende Europese landen. Alsjeblief, 
pesters! ‘Den dikke van den tv’ heeft het 
toch maar mogen meemaken. Ik klink nu 
misschien dikkenekkerig, rancuneus of cru, 
heel on-Mathias, maar het moet er even 
allemaal uit.

IN HET DAGELIJKSE LEVEN BLEEF JE 
ZWAARLIJVIGHEID JE PARTEN SPE-
LEN. JE KOOS UITEINDELIJK VOOR 
EEN DRASTISCHE OPLOSSING, WAAR 
VEEL WIKKEN EN WEGEN AAN VOORAF 
GING. MAAR WÉL MET RESULTAAT.
In 2017 onderging ik een Gastric Bypass, 
een maagverkleining dus. Hiermee viel ik 
iets meer dan 50 kg af. Deze ingreep heeft 
mijn leven totaal veranderd, in de meest 
positieve zin van het woord. Ik groeide uit 
tot een kerel die meer durft uit te komen 
voor zijn mening. Ik kroop uit mijn schulp 
waar ik me jaren in heb verstopt, uit angst 
om uitgelachen te worden.

JE WIJST ER WEL OP DAT DEZE IN-
GREEP GEEN GEMAKKELIJKHEIDSOP-
LOSSING IS. EEN MAAGVERKLEINING 
VERGT VEEL DISCIPLINE, TOT LANG NA 
DE OPERATIE. 
Deze ingreep is en blijft een hulpmiddel en 
geen wondermiddel, zoals velen wel denken. 
Je moet het uiteindelijk nog altijd zelf doen. 
Je moet nog altijd zelf de juiste keuzes ma-
ken qua voeding en beweging. Deze ingreep 
helpt je met het halveren van de porties en 
geeft duidelijk aan wanneer je genoeg hebt, 
in mijn geval toch. Ieder lichaam en iedere 
persoon is anders en reageert hier ook 
anders op. Ik kan alleen maar oorde-
len over wat ik zelf heb ondervon-
den en meemaak. Ik ben blij dat ik 
mijn getuigenis mocht optekenen 
samen met dokter Lafullarde, die me 
opereerde in het ziekenhuis van Geel en 
me nu nog uitstekend begeleidt. Hij zorgt 
voor de wetenschappelijke ondersteuning 
van dit verhaal. 

JE BOEK BEVAT EEN DUIDELIJKE 
BOODSCHAP. MOGEN WE SPREKEN 
VAN EEN TABOE DOORBREKEN?
Ik schreef niet om bekend of rijk te worden. 
Ik wil de maatschappij wakker schudden en 
mijn lotgenoten steunen. Ik zie het als een 
maatschappelijke taak, als het doorbre-
ken van een taboe en het bestrijden van 
een hardnekkig vooroordeel, inderdaad. 

Waarom zouden mensen moeten ver-
bergen dat ze voor een maagverkleining 
kozen? Je kunt het trouwens moeilijk 
wegsteken. Zeg het gewoon, doorbreek 
het taboe! Dit is niets om beschaamd over 
te zijn. Integendeel, het is het bewijs van 
veel moed. Hoe zwaar wordt de moeilijk-
heid van het traject onderschat! Hoe vaak 
hoor je wel niet dat een maagverkleining 
de gemakkelijkste weg is 
en dat het de keuze 
is van mensen zon-
der karakter? Want 
ja,  na je operatie 
komt alles vanzelf en 
hoef je er niets 
meer voor 
te doen 
o f  te 
laten. 

Gemakkelijk, toch? Mijn haren komen over-
eind als ik meningen van deze strekking 
hoor. Dan vraag ik op de man of vrouw af: 
wil jij eens in mijn schoenen staan? Wil jij 
mijn traject eens afleggen? Dan zien we 
wel hoeveel karakter je moet hebben om 
dit alles aan te kunnen en ervoor te gaan. 
Want neen, een maagverkleining is geen 
gemakkelijke weg. Een maagverkleining is 
niet voor mensen zonder karakter. Dit is 
een traject dat loodzwaar kan zijn. Je leeft 
ermee, tot je op je sterfbed ligt. Je moet 
heel sterk in je schoenen staan om dit op 
te starten en vol te houden. Dat mag de 
hele wereld weten. 

‘Mijn traject’ is te koop via 
boeken.café of in de boekhandel.

Maak kans op het boek 
‘Matthias 50 kg minder’. 

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!

WINACTIE
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Zelf zorgt Nick voor de opvolging van het 
hele proces, wat veel comfort aan de klanten 
geeft. “We hebben twee teams met elk een 
verantwoordelijke, maar het eerste contact 
verloopt altijd via mezelf. Ik maak een offerte 
op maat op en blijf veel aanwezig op de werf, 
zeker bij de opstart en de werfvergaderingen. 
De klanten vinden het fijn dat ‘de baas’ alles 
kort opvolgt en aanspreekbaar is.”  

Nick heeft al heel wat ervaring in de sector. 
Na zijn opleiding begon hij in 2005 voltijds 
te werken in de bouw. In 2013 werd hij 

zelfstandige in bijberoep. Dat was de start 
van Algemene Bouwwerken Robben. Door 
de vele aanvragen werd al snel duidelijk dat 
fulltime in dienstverband werken én een bij-
beroep nog moeilijk te combineren vielen. 
Daarom besliste Nick in april 2014 volledig 

voor Algemene Bouwwerken Robben te 
gaan. Met deze jarenlange ervaring van de 
zaakvoerder en de inzet van een betrokken 
en deskundig team ben je verzekerd van een 
zorgeloos bouwtraject van je woning, reno-
vatie of verbouwing.

Algemene Bouwwerken Robben staat 
garant voor professionele woning- en 
appartementenbouw, verbouwingen 
en plaatsing van betonnen trappen in 
ruwbouwwoningen. Nick Robben en 
zijn trouwe team kunnen alle stijlen 
aan, van landelijk tot modern en strak. 
Mooie referenties daarvan zijn vooral 
te vinden in de Kempen. “Onze grote 
troef zijn mijn vaste medewerkers”, 
vertelt Nick. “Het zijn mensen waar we 
al jaren op kunnen rekenen en die ook 
allemaal professioneel geschoold zijn.”

ALGEMENE BOUWWERKEN ROBBEN: 
ZORGELOOS BOUWTRAJECT 
DANKZIJ GEOLIED TEAMWORK
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Ook in de loop van 2023 houdt 
CAVALLUNA, de meest im-
pressionante en hoogstaande 
paardenshow in Europa, halt 
in het Antwerpse Sportpaleis 
en verbluft groot en klein met 
een gloednieuwe show: Secret 
of Eternity. 

Wie ook tonnen ervaring heeft 
met het trainen en liefheb-
ben van atletische paarden, is 
Manon Claeys uit Maldegem. 
Slechts één jaar geleden stond 
deze paralympische ruiter op 
het winnaarspodium in Tokio 
met twee bronzen medailles 
rond de hals. Dit jaar gaat ze 
een nieuw avontuur aan en zet 
ze als trotse ambassadrice van 
CAVALLUNA – Secret of Eternity 
haar schouders mee onder het 
event.

Op zaterdag 25 en zondag 26 
maart zal de band tussen paard 
en ruiter driemaal te zien zijn. 
Manon zelf stond in het begin 
een beetje sceptisch tegenover 

het concept, maar omdat zij 
vorig jaar naar de show was 
gaan kijken, wist ze dat dit een 
uitdaging waard zou zijn. Zij 
weet beter dan wie dan ook 
hoe belangrijk de band is tus-
sen paard en ruiter is en net die 
sterke band met de paarden is 
haar dan ook enorm opgeval-
len bij de ruiters, maar ook bij 
de ‘staff’ errond. Manon Claeys 
heeft zelf tonnen ervaring (en 
de bijbehorende medailles om 
dat te bewijzen) met paarden. 
Samen met haar viervoetige 
partner en trouwe vriend San 
Dior 2 veroverde ze vorig jaar 
nog twee bronzen medailles 
in de para-dressuur op de 
Paralympische Spelen in Tokio.

Manon is erg trots dat ze de 
ambassadrice mag zijn van 
CAVALLUNA’s Secret of Eternity, 
toch is haar ultieme doel is nog 
veel groter. Veel mensen heb-
ben een negatieve kijk op de 
paardensport. Ze denken dat 
de ruiters de paarden dwingen 

CAVALLUNA MET “SECRET OF ETERNITY”
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om iets te doen, maar in de praktijk is niets 
minder waar. De ruiter is slechts een pion die 
aan het paard vraagt of het iets wil doen. Als 
een beest van 650kg beslist om dat niet te 
doen, zal je het zeker niet kunnen dwingen. 
Het draait allemaal rond de band die een goe-
de ruiter creëert met zijn dier.

Bij CAVALLUNA is dat niet anders, de ruiters 
kunnen het er alleen maar zo mooi en harmo-
nieus laten uitzien door de knappe en unieke 
band met hun paarden. Manon hoopt dat 
mensen door het bekijken van de show in-
zien wat mens en dier samen, ongedwongen, 
kunnen bereiken.

De nieuwe tournee Secret of Eternity komt na 
de geslaagde CAVALLUNA – CELEBRATION-
tour. Daarom kroop creatief directeur Klaus 
Hillebrecht opnieuw in de pen op zoek naar 
een nieuw avontuur. Het resultaat hiervan 
is dat CAVALLUNA dit jaar het verhaal van 
Mamey vertelt. Mamey is de mooie dochter 
van een inheemse stam, en Joaquim, de boe-
renzoon, die samen op avontuur gaan om de 
steen der eeuwigheid terug te brengen naar 
het volk en de plaats waar die oorspronkelijk 
thuishoort. 

De vraag die iedereen zal bezighouden 
is: zullen zij erin slagen het geheim van de 
eeuwigheid te onthullen? Het verhaal wordt 
tegen een adembenemend decor verteld 
door zo’n 60 paarden, hun ruiters en een inter-
nationaal dansgezelschap, die allen het beste 
van zichzelf laten zien. Populaire acts zoals de 
Hongaarse Post van Laury Tisseur, de Spaanse 
rijstijl van Sebastian Fernandez en zijn gezel-
schap, en de stuntruiters van de Hasta Luego 
Academy kunnen natuurlijk niet ontbreken. 
De Belgische Sylvie Willms, gespecialiseerd 
in de vrijheidsdressuur, is samen met haar 12 
loslopende (!) paarden ook opnieuw van de 
partij.
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MOTOREN
In de nieuwste generatie elektrische fietsen 
zit de motor steeds op de trapas. Dit levert 
belangrijke voordelen op, zoals een verbeter-
de actieradius, een betrouwbaarder geheel 
en vooral een fiets die  “luistert “ naar de 
fietser. Door middel van krachtsensoren,  die 
de kracht voelen en meten op de pedalen, 
worden deze afhankelijk van de gekozen as-
sistentie “Eco, Tour, Sport , Turbo , enz.. om-
gezet naar de kracht van de motor, ofwel uw 
trapondersteuning. Indien u plots ophoudt 
met trappen, zal de fiets ook onmiddellijk 
stoppen met aandrijven. Dit voelt aan alsof 
de fiets perfect naar jou luistert. Wij kiezen er 
dan ook bewust voor om uitsluitend e-bikes 
met middenmotoren te verkopen.

De 3 belangrijkste merken in e-bike midden-
motoren zijn Bosch,  Yamaha & Shimano steps. 
We merken dat 99% van onze klanten voor een 
middenmotor kiest, en zeer bewust voor 1 van 
deze 3 topmerken. Dankzij onze jarenlange 
ervaring wordt de ideale keuze gemaakt. Dit 
ervaart onze klant in de verkregen kwaliteit en 
aan het gunstige onderhoudsbudget! 

De dag van vandaag zijn er meerdere types 
motoren op de markt, met verschillende kop-
pelkracht (Nm) of draaimoment. Zo heeft elke 
motor zijn doel: recreatief (40Nm), woon-werk-
verkeer (50 Nm), sportief allround (65 Nm), 
speedpedelecs (75Nm), bakfietsen/cargo (85 
Nm),… 

Wat is nu precies Nm? Het maximale vermo-
gen of koppel van de motor op de ketting of 
riem. Je kan het vergelijken met het aantal 
paardenkrachten (pk’s) van een auto. Hoe 
hoger het aantal Nm, des te sneller trek je op 
uit stilstand en des te vlotter rij je die brug of 
heuvel op. 

Het aantal Nm dat wij vermelden gaat 
uit van maximale trapondersteuning. 
Maar let op: het vermogen van de motor 

bepaalt  niet  de maximumsnelheid. Een 
elektrische fiets zal altijd trapondersteu-
ning bieden tot slechts 25 kilometer per 
uur, bij een speedpedelec tot maximaal 45 
kilometer per uur. Het vermogen (of het 
aantal Nm) geeft dus alleen aan hoe snel 
en hoe moeiteloos je die maximale snelheid 
kan bereiken.

We horen vaak: “Ik wil de krachtigste motor!” 
Nochtans raad ik klanten aan om hier niet 
op blind te staren. Elke motor heeft zijn doel 
en uiteraard ook zijn prijs. Een performante 
motor met een koppel van  65 Nm heeft 
geen enkel nut bij een recreatieve zondags-
fietser. Zonde van je portefeuille dus! 

Rijd je vaak in de stad en dus meestal vlak? 
Dan volstaat een motor met 40 Nm of 50 
Nm zeker en vast! Combineer dit met een 
naafversnelling en je hebt een onderhouds-
vriendelijke en supercomfortabele city e-bi-
ke voor jaren plezier! (Prijzen bij Velocity 
vanaf €2199 voor een A-klasse topmerk)
Tenslotte zal je dan ook niet snel een ‘stan-
daard’ e-bike vinden die is uitgerust met 
een 65 Nm-motor, dit is meestal voor speed-
pedelecs of exclusieve en dure modellen. 

Belangrijk is te weten dat hoe hoger je 
koppel (Nm) is, hoe meer energie je batterij 
moet leveren, waardoor de actieradius dus 
verkleint.

ACCU’S 
Als je gaat voor een elektrische fiets met 
een accu van 500 Wh, kan je jezelf al in de 
groep ‘actieve fietsers’ plaatsen. Met deze 
accu haal je gemakkelijk een afstand van 80 
tot 120 km. 

Ga jij elke dag de challenge aan om jouw 
woon-werkrit op de fiets te doen en je auto 
te laten staan? Of ben jij in het weekend 
meer op de fiets dan thuis te vinden? Dan 
is de accu van 625 Wh jouw perfecte keuze! 
Deze zorgt voor een actieradius van maar 
liefst 120 tot 160 km. Hierdoor is ze de per-
fecte keuze voor de actieve en de sportieve 
e-biker. Er bestaan ook accu’s van 300 en 
400 Wh, maar deze zien we stilaan verdwij-
nen door de verbeterde en meer krachtige 
batterijen in dezelfde behuizing. Men kiest 
nu voornamelijk tussen 500 , 625 of zelfs 750 
wattuur.

NEXUS 5: DÉ SPECIAAL ONTWIKKELDE 
NAAF VOOR E-BIKES
Een e-bike heeft minder behoefte aan (veel) 
versnellingen. Je ziet vaak dat er niet meer 
dan 3 versnellingen worden gebruikt, vaak 
zelfs maar 1 of 2. Dit omdat de motor zo 
krachtig is en je vaak binnen no-time al tus-
sen de 20 en 25 km per uur fietst. Daarom 
lanceert Shimano een nieuwe  5-speed 
NEXUS. Het gaat bij de versnellingen van een 
e-bike dan ook meer om het verschil tussen 
de lichtste en zwaarste versnelling, ook wel 
het bereik van de naaf genoemd. Dit is bij de 
Nexus 5 bijvoorbeeld groter dan de Nexus 7, 
ondanks dat hij 2 versnellingen minder heeft.

Voordelen Nexus 5:
• sterker en duurzamer dan andere Nexus 

versnellingen
• betere schakelprestaties voor 

middenmotor
• efficiënter schakelbereik door de zwaarde-

re overbrenging
•  zowel geschikt voor stadsritten als voor 

fietstochten door heuvelachtig terrein

Vandaag zijn we te gast bij Anne van 
Velocity te Lier en bespreken we de 
nieuwigheden en hypes in de fietsen-
wereld. Zij legt ons uit wat de belang-
rijkste verschillen zijn en waar je op 
moet letten bij aanschaf van uw nieu-
we e-bike. Wat zijn de nieuwste snuf-
jes, welke motor neem ik best? Welke 
accu is voldoende? “Want soms zie je 
door al de banden de fiets niet meer… “

WELKE IS DE JUISTE ELEKTRISCHE FIETS 
VOOR JOU?
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ENVIOLO TRAPLOZE NAAFVERSNELLING 
De voordelen van traploos schakelen met 
Enviolo:
• Je vindt precies de versnelling die bij de si-

tuatie past.
• Je kan door blijven fietsen tijdens het scha-

kelen. Het is niet nodig om te stoppen met 
trappen als je de versnelling wil wijzigen. 
Schakelen kost je zo minder energie en je 
fietst stabieler.

• Het Enviolo traploze versnellingssysteem 
werkt geruisloos. Je hoort geen gerammel 
of getik van de ketting bij het schakelen.

• Omdat het een gesloten systeem is, heeft het 
nauwelijks onderhoud nodig.

• Je e-bike heeft minder slijtage op de ketting 
en tandwielen, omdat je altijd in de juiste 
versnelling fietst.

• Er zijn geen tandwielen zichtbaar, waardoor 
het achterwiel een strakke uitstraling heeft.

De  nadelen  van traploos schakelen met 
Enviolo:
• De naaf is relatief zwaar vergeleken met een 

traditionele naafversnelling of derailleur.
• Vanwege het iets lagere rendement werkt 

het systeem niet goed op niet-elektrische 
fietsen.

BELT IN PLAATS VAN KETTING
De meeste eigenaren van een stadsfiets of 
e-bike willen zo min mogelijk onderhoud aan 
hun fiets. Een belt drive of riem is dan ideaal. 
Deze hoef je nooit te smeren en als de riem 
vies is geworden hoef je er alleen maar even 
met een doekje overheen te gaan.

Een belt drive gaat ongeveer vier keer zo lang 
mee als een traditionele fietsketting en is dus 
ontzettend duurzaam. Naast een lange levens-
duur en minder onderhoud is een fiets met 
een belt drive ook nog eens ontzettend stil. 
Een traditionele fietsketting maakt veel meer 
lawaai.

Als je voor het eerst op een fiets met riemaan-
drijving rijdt, valt het verschil je pas echt op. 
De metalen onderdelen van een traditionele 
fietsketting met tandwielen maken nou een-
maal relatief veel lawaai. Houd je dus wel van 
stilte? Dan is een riemaandrijving een goede 

keuze. Hoe vies de riem ook is en hoeveel zand 
er ook op zit, hij blijft stil!

Zijn er nadelen aan de riem? Omdat de riem uit 
één geheel bestaat, kun je deze niet repareren 
mocht deze kapot gaan. Je zult dus een nieuwe 
riem moeten aanschaffen.

Een ander nadeel is dat een riem alleen maar 
in combinatie met een naafversnelling of een 
versnellingskast gecombineerd kan worden. 
Het is niet mogelijk om een riem te gebruiken 
met een derailleursysteem. Je ziet dus (nog) 
geen racefietsen of mountainbikes terug met 
een riemaandrijving.

SMART SYSTEEM (GPS & 
SMARTPHONEVERBINDINGEN)
Het smart systeem leidt je naar de digitale eBi-
ke-toekomst. De eBike Flow-app, de accu, het 
display, de bedieningseenheid, de drive unit en 
de Bosch eBike motor zijn volledig verbonden 
in het smart systeem. Door regelmatige up-
dates over internet blijven ze altijd up-to-date 
en worden ze uitgebreid met nieuwe functies. 
Je kunt alle functies van het smart systeem be-
dienen via de eBike Flow-app. Of het nu op 
weg naar het werk is of in het weekend op de 
trail: met de technisch en visueel nauwkeurig 
afgestemde onderdelen kun je jouw rijervaring 
aanpassen en het fietsplezier naar een hoger 
niveau tillen.

LAATSTE TIP VOOR JOUW PERFECTE 
E-BIKE!
Opgelet met gladde verkopers! Ze willen jou 
de duurste e-bike uit stock verkopen, waarvan 
vaak zelfs de maat nog niet juist zit! Wij zijn 
in onze regio gekend voor onze correcte en 
persoonlijke aanpak. Eerlijkheid met een lach 
en een zwans, een lekkere koffie tussen de test-
ritjes door, wij maken tijd om jou te begeleiden 
in de zoektocht naar jou ideale e-bike! 

Kom snel langs in onze megastore en ontdek 
welke e-bike op jouw lijf geschreven is! 

Eén voorbeeld uit onze topproducten zoals 
Gazelle, Sparta, Giant, Batavus, Cube, Oxford 
of Kalkhoff:

Kalkhoff Image 3.B Excite met alle nieuwe 
features mogelijk:
IMAGE 3.B EXCITE BLX  voor 4.049 €
• Bosch Performance Line Smart System aan-

drijving met 75 Nm
• geïntegreerde Bosch PowerTube accu met 

625 Wh
• actieradius tot 120 km*  ( bij koppel van 75 

Nm)
• hydraulische Shimano MT200 schijfremmen
• nieuwe Bosch Intuvia 100 display met 

GPS-modaliteit
• riemaandrijving: Gates Carbondrive
• brede banden 50 mm 
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Wat is het ene ding dat je altijd had wil-
len leren in jouw acteeropleiding, maar 
wat nog ontbrak voor je daadwerkelijk 
doorbrak als actrice?
O, ik wou dat ik meer had geleerd over ca-
meratechnieken! Tijdens mijn opleiding wa-
ren we veel bezig met goed acteren, maar 
eenmaal op de set verandert alles als je niet 
weet waar je moet staan of hoe je best naar 
de camera speelt. 

We moesten bijvoorbeeld acteren met een 
paar groene kruisen die andere dingen voor-
stelden. Ze waren me dat aan het uitleggen: 
‘Ik ga dat gewoon vasthouden en er zal dan 
een hologram zijn dat…’ En ik dan: ‘Broooo! 
Hoe doe je dat?’ Het is zo complex, maar ik 
was in staat om me voor te bereiden voor 
die opnames dankzij de kleine jobs die ik 
reeds had gekregen. Die hebben me in staat 
gesteld om zoveel meer te leren over de 
vele kleine departementen die moesten in-
gevuld worden op de set van Black Panther. 

Je hebt iets aangekaart waar ik echt over wil 
praten. Als je naar de zakenschool gaat, stu-
deer je. Mijn vrienden die rechten volgden, 
studeerden daarvoor. Er is echter altijd een 
verschil tussen de scholing die je krijgt en 
de job die je kunt krijgen, en er zijn ook za-
ken waarvan je denkt: ‘God, ik denk niet dat 
ik dit had gehaald als ik er geen opleiding 
voor had gehad.’ Een deel van wat je hebt 
geleerd, kan je toepassen, maar er is altijd 
een kloof.

Wat is iets dat je hebt geleerd tijdens Black 
Panther dat je graag al had geweten toen je 
meespeelde in jouw eerste films?
Voor mij, specifiek als een actrice… Er is zo-
veel, weet je? Een van de zaken die ik graag 
had school had geleerd en die je niet krijgt tot 
je er de volledige ervaring rond opdoet, is hoe 
je jouw tempo moet bepalen en hoe je een 
deel van de puzzel bent – het gaat niet om 
jou. Waarmee ik bedoel: je voelt jezelf alsof 
je de ster van het gebeuren bent en alsof het 
allemaal om jou draait, maar dat is écht niet zo. 

Je moet communiceren met zoveel verschil-
lende departementen en ik wou dat ik dat had 
geweten. Ik wou dat ik had geleerd hoe ik moet 
praten met mijn cinematograaf om te weten 
wat hij of zij – die ‘zij’s’ beginnen ook toe te 

nemen, weet je – van mij nodig heeft. Er is een 
bepaalde ambacht waar ze voor studeren aan 
school die hen toelaat om naar jouw vertolking 
toe te snijden. Het is belangrijk dat ik weet wat 
mijn lichaam moet doen om ergens naartoe 
te werken… en niemand heeft tijd voor jouw 
tranen! Ik wou dat ik de technische aspecten 
van cinematografie had gekend zodat ik een 
betere vertolker kon zijn en geen take verspil.  

Kan je een voorbeeld geven van een scène 
– misschien in The Silent Twins, want daar 
zit veel complex camerawerk in – waarbij 
je dat gevoel had en die transitie moest 
maken?
Er is een enorm mooie scène waarbij een 
van de tweelingen aan het dansen is in een 
tunnel. Die is in een enkele shot opgenomen 

Als je een belangrijke rol speelt in een 
Marvelfilm – en dan zeker als die ge-
produceerd wordt door Disney – weet 
je dat je ofwél al bent doorgebroken, 
of dat je jezelf aan een doorbraak kunt 
verwachten. Zo was ook de Britse 
Letitia Wright met Black Panther niet 
aan haar proefstuk toe – zo had ze al in-
druk gemaakt in onder andere Banana/
Cucumber, Humans en Black Mirror – 
maar haar status is met hoofdrollen in 
films als Death on the Nile, The Silent 
Twins en binnenkort dus ook Black 
Panther: Wakanda Forever heel wat 
de hoogte ingeschoten. Wij spraken 
met haar tijdens het Filmfestival van 
Cannes, samen met een klein zaaltje 
vol acteerstudenten in het Amerikaans 
Paviljoen.

LETITIA 
WRIGHT 

© Gage Skidmore



BELLO LIFEstyle magazine 117

B E L L O

– er waren geen cuts tussenin en je moest 
alles in een keer doen. We moesten op de set 
letterlijk de camerabeweging, de stappen die 
de camera moest nemen en de stappen van 
het team dat samen met ons zou bewegen 
leren. Mijn personage was ook op de set en we 
moesten leren waar de props moesten landen, 
zodat de camera die kon oppikken. Ik dacht: 
‘Hiervoor heb ik niet getekend! Er was niemand 
die tijdens mijn opleiding een karretje aan het 
vooruitduwen was of zo!’ 

Omdat ik getraind ben in de weten-
schap dat je moet samenwerken 
met elk departement, kon ik er 
wel mee om. Zo hadden de men-
sen die instonden voor het geluid 
ook iets nodig. Ze konden me niet 
horen als ik onder een bepaalde 
toonhoogte dook. De regisseur 
had ook iets nodig. We moes-
ten dus heel veel aandachtig 
blijven voor wat iedereen 
nodig had, zodat we ons 

werk konden doen. Dat was erg moeilijk, dus 
zou ik je willen meegeven dat jouw job erg 
belangrijk is, maar dat je slechts een deel van 
de puzzel bent. Je zit op een set en misschien 
is de gaffer wel uit zijn dak aan het gaan om-
dat een van de lichten ergens tegen aan het 
slaan is en is hij aan het roepen dat het alle-
maal rotzooi is, terwijl de cinematograaf en 
de regisseur met elkaar aan het ruziën zijn, 
en jij bent gewoon de genade van God in 
aan het roepen. Je moet dat nu immers ver-
werken en een geweldige scène afleveren.

Ik zal je daar een voorbeeld van 
geven uit Small Axe, waar ik een 
scène in had. Ik hoop dat ik nu 
niets ga spoilen, maar als je die 
serie nog niet hebt gezien: waar 
ben je mee bezig? Ze is te bekij-

ken op Amazon Prime en die 
scène bestond uit een take. 

We waren op film aan het 
opnemen en dat moet 
je echt leren. [Regisseur] 

Steve McQueen had 
aangekondigd dat 
we dat zouden 
doen, maar het 
was nog maar de 
eerste keer dat ik 
het meemaakte 

– mijn tweede keer was tijdens het filmen 
van Death on the Nile – en ik wist totaal niet 
waar ik mee bezig was. Van digitale opnames 
weet ik: als ik het verpruts, wat is dan het pro-
bleem, huh? Op film opnemen, is echter let-
terlijk een ambacht, en dat wist ik niet.  Ik kom 
er dus bij en hoor de ploeg ‘Check the gates!’ 
roepen – maar ik had geen enkel idee waar 
ze het over hadden! Welke poorten moeten 
open? Waarom worden ze niet gesloten? En 
dan realiseerde ik me dat we op film aan het 
opnemen waren. 

Er is een mooie documentairereeks die The 
Story of Film: An Odyssey heet. Een fantasti-
sche documentaire die je van het begin van 
de cinema naar waar we nu zijn neemt. Die 
moet je echt bekijken, want ze zit vol met 
informatie en je leert ermee bij over licht, 
geluid, montage. Ik heb dat allemaal bestu-
deerd en dan stukjes ervan opnieuw bekeken 
om mezelf een beetje op te voeden. Toen 
ik terugkwam naar de set, wist ik dat ‘check 
the gates’ betekent dat we ons ervan moeten 
vergewissen dat de film intact is en kan ver-
werkt worden zonder dat er kleine dingetjes 
inzitten die alles kunnen verknoeien. Zo was 
ik voorbereid op die ene scène – de zwaarste 
uit de hele serie. Het was een shot dat in een 
enkele take moest gebeuren, we gingen niet 
tussendoor ophouden. In de scène moest 

© David Holt (@zongo via Flickr)



BELLO LIFEstyle magazine118

B E L L O

Altheia Jones-Lecointe [de vrouw die ze speelt 
in het waargebeurde Small Axe – red.] haar 
vriend vertellen dat er geen overeenkomst 
mag gemaakt worden met de openbare 
aanklager. Dat is een klassiek, écht moment 
in het leven van die vrouw waarin ze haar 
schoen afneemt en naar de advocaat gooit 
omdat hij de beweging aan het uit elkaar 
trekken is. Dat is echt gebeurd en ik moest 
me erop voorbereiden als actrice omdat die 
scène alles nodig heeft – het is een allesbe-
palend moment.

Ik heb me dus klaargemaakt en het is voor 
iedereen op de set – de gaffer, de cinemato-
graaf, de regisseur – nodig dat ik een goeie 
prestatie aflever. Als ik een fout maak en 
me een centimeter verder van die camera 
beweeg, missen ze het moment en moeten 
we alles opnieuw doen. Het is een van die 
scènes die je dan niet verder opneemt tot 
op het einde; als je het verknalt, moet je alles 
vanaf het begin opnieuw doen. 

De ploeg was alles gereed aan het maken en 
ik moest het moeilijkste werk dus niet doen: 
begrijpen waar ze mee bezig waren. Steve 
zette de focuspuller letterlijk onder druk. ‘Je 
wilt op film opnemen? Je wilt op film opne-
men? We nemen op film op! Trek! Trek! Trek!’ 
Hij was de scène aan het orkestreren. ‘Tisha 
is er al en jij bent niet voorbereid!’ Hij was er 
geen spelletje van aan het maken, dus dacht 
ik: ‘Hé, wacht even, als hij naar mij aan het 
roepen is, ga ik naar hem roepen!’ Dus volg-
de ik de scène en luisterde mee, en ik was 
mee aan het volgen hoe Shabier [Kirchner, de 
cinematograaf – red.] tussen ons door moest 
bewegen om die scène te kunnen opnemen. 
Ik ging dus naar de set, volgde aandachtig 
wat er aan het gebeuren was, nam mezelf er 
weer uit en kwam voorbereid naar de set.

We hadden maar drie keer om alles te doen 
omdat Steve me niet wilde opbranden. Het 
lukte ons en omdat ik voorbereid was en wist 
wat we nodig hadden, ben ik niet in de pro-
blemen geraakt… Andere mensen zijn in de 
problemen geraakt! En soms is dat alles wat 
je wilt op  een set: wees gewoon niet degene 
die er een rommeltje van maakt. Ik bedoel 
maar: de focuspuller was geweldig, maar als 
een acteur of iemand uit de crew er even niet 
bij was, maakte dat alles kapot. Wanneer je 
dus op de set bent en je jouw verhaal aan 
het creëren bent, moet je jezelf 100 procent 
geven, want je bent een deel van de puzzel 
die voor een meesterwerk gaat zorgen, en je 
moet klaar zijn. 

Ik kan je zoveel voorbeelden geven van com-
municeren als een team. Het gaat niet om jou, 
je moet gewoon je allerbeste zelf zijn en alles 
samen zorgt voor de scène. 
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Je spreekt nu over allerlei kleine rollen, 
maar in Black Panther speel je een van de 
hoofdrollen. Je zit in zoveel scènes en in 
The Silent Twins zit je in bijna elke scène 
samen met Tamara Lawrance – net zoals 
de twee jongere actrices daarvoor in bijna 
elke scène samenzitten. Dat is een heel 
andere dynamiek waar je ook niet op voor-
bereid wordt op school. Het is heel anders 
als je bovenaan de castingcall staat, niet?
Die kleine momenten, die kleine films – num-
mer 9 op de callsheet staan, soms zelfs nummer 
75 – hebben me allemaal voorbereid om num-

mer 1 of 2 op de callsheet te zijn. Daar kan je 
jezelf niet echt voor prepareren, net zoals je op 
een dag begint als runner, maar met de ambitie 
om producent te worden. Toch leer je zo al wat 
al de kleine stappen zijn en die stappen heb-
ben de weg naar hoofdrollen voor mij ingeleid. 

Wat ik heb geleerd op de set van Silent Twins 
en wat ik niet heb geleerd op dramaschool, is 
menselijke vaardigheid. Nu heb ik die. Dat is 

iets wat je moet leren: hoe je moet omgaan 
met mensen waar je maandenlang intiem mee 
zult zijn. Ook professionalisme bouw je zo op: 
hoe je jouw ego opzij moet zetten en iets cre-
eert dat groter is dan jezelf. Ik moest dat dus 
ook met Tamara doen. 

Tamara is een briljante actrice. Ze is wonder-
lijk, maar ze heeft haar eigen proces. Zij komt 
van RADA [de prestigieuze Royal Academy of 
Dramatic Art – red.], terwijl mijn achtergrond 
gewoon bestaat uit het bekijken van films en 
tv-series, dingetjes op te pikken en dan mo-

nologen in te oefenen op mijn kamer. Zij is 
echter klassiek getraind en heeft een kist vol 
gereedschappen waar ze uit kan kiezen. Ik heb 
ook een gereedschapskist, maar de mijne ziet 
er helaas niet uit als de hare! Die van haar is 
geweldig en we moesten dus snel leren om 
ons aan elkaar aan te passen. In welk depar-
tement je ook met elkaar aan het communi-
ceren bent, moet je leren om te praten met 
jouw teamleden. Ik moest dat met haar doen: 

dit is de manier waarop ze werkt en verwerkt, 
dit is hoe ik dat doe, en hoe kunnen we dat 
samenvoegen?
 
We hebben ook geleerd dat je minder ver-
antwoordelijkheden hebt als je nummer 7, 9 
of 75 op de callsheet bent. Dat betekent niet 
dat je jouw verantwoordelijkheid niet serieus 
neemt, maar er is minder druk. Er is niemand 
voortdurend op jouw deur aan het kloppen, je 
moet niet naar 5.000 passessies gaan, je bent 
niet van 10 uur ’s ochtends tot vijf uur ’s avonds 
aan het repeteren… 

Je hebt geen jonge actrices die naar jou 
toekomen en jou vragen wat ze zouden 
moeten doen…
Exact! Die druk is er niet, maar het bereidt je 
wel voor, want toen ik nummer 1 of 2 op de 
callsheet werd, ontdekte ik dat het spel volle-
dig veranderd was. Zo moét je op tijd zijn… 
en soms verprutste ik het. Soms was ik moe, 
maar je moet verantwoordelijk zijn. Je bent 
het centrum. Dat heb ik ook geleerd van Chad 
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[Chadwick Boseman, de acteur die T’Challa speel-
de in Black Panther, maar in 2020 stierf aan darm-
kanker – red.]: hoe behoud je jouw koninklijk-
heid, jouw personage, de karakterontwikkeling 
van jouw personage, terwijl er zoveel dingen 
om je heen aan het gebeuren bent? 

Hoger op de callsheet is er meer verant-
woordelijkheid. Je moet met meer mensen 
interageren en communiceren. Op sommige 
dagen is er miscommunicatie, maar je moet 
jouw stiel kennen en weten waar je mee 
bezig bent. Je hebt uithoudingsvermogen 
nodig. Vaak ben je 20 takes per shot aan het 
doen. Elke dag, 28 dagen lang. Je moet we-
ten hoe je gezond moet blijven. Daar praten 
we niet echt over. Je moet ook weten hoe je 
jouw mentale gezondheid blijft behouden. Er 
moet een therapeut op jouw sneltoets staan, 
want we zijn een gemeenschap – wat ook iets 
is dat je niet meekrijgt van de dramaschool of 
filmschool. Je bent samen maandenlang een 
nieuwe familie aan het vormen. Dit zijn jouw 
broer, zus, moeder en vader. Het zijn de men-
sen die onder jouw huid gaan kruipen, maar 
waar je ook zielsveel van gaat houden. Je gaat 
dingen doen voor hen. Je moet beseffen dat 
dit iets is dat zich op een lange termijn afspeelt 
en je moet over uitgestrekte periodes met veel 
mensen kunnen overeenkomen.
 
Ik temporiseer ook. Je kunt niet stoppen en 
al zeker niet wanneer je een hoofdrol hebt. 
Aanvankelijk wilde ik ook de regisseur en de 
cinematograaf zijn, maar je moet stoppen met 
te proberen om ook de persoon te zijn die 
achter de camera staat. Tegelijkertijd moet je 
soms misschien eens de cameralens kuisen of 
helpen met het toilet proper te maken. Je moet 
omgaan met de acteur die zich verschrikkelijk 
slecht gedraagt tegenover de andere acteurs 

– en doe dat alsjeblieft niet – en het drankje 
aanneemt zonder je ervoor te bedanken. Je 
moet omgaan met het feit dat je waarschijnlijk 
dingen gaat zien en ervaren die vreselijk aan-
voelen. Je moet een runner zijn op de set – en 
runners zijn geweldig – en niet klagen dat je 
bezweet bent en nog niet gegeten hebt. Je 
moet de eerste persoon zijn die aankomt. En 
dat is opoffering. Die heb je nodig om die ho-
gere plaats te bereiken. Die is moeilijker, maar 
je hebt jezelf erop voorbereid. 

Wat mij betreft: ik heb gevraagd om die bijrol-
len te krijgen. Ik wil doen wat ik aankan, niet 
wat me gaat breken. Ik had dagen waarop de 
hoofdrolspeler niet met mij wilde praten. Ik 
zal niet zeggen om welk project het gaat… 
maar ik heb er een Emmynominatie voor 
gekregen [Letitia heeft het over de aflevering 
Black Museum uit de reeks Black Mirror – red.]! 
Verbind de puntjes maar aan elkaar! Ik stelde 
bijvoorbeeld voor om even onze dialogen te 
repeteren. ‘Nee.’ 
Je hebt enkel jezelf onder controle. Dit is 
een gemeenschap. Wat je geeft, wordt door 
mensen ook genomen. Ben je vervelend, dan 
zullen mensen zich dat herinneren. We moeten 
van elkaar houden op de filmset, we moeten 
elkaar en elkaars grenzen respecteren. Ik heb 
veel ervaringen gehad waarin anderen me zo 

laag deden voelen. Ik was niet de hoofdrol-
speelster, maar ik respecteerde de anderen en 
wat ze nodig hadden. Ik hield van hen – vanop 
een afstand – en ik heb mijn Emmynominatie 
gekregen! Het heeft me bijgebracht hoe ik met 
verschillende mensen moet werken en dat an-
dere mensen ook andere processen hebben.
 
Ik heb dat ook teruggegeven aan anderen toen 
het mijn beurt was. Ik wilde dat iemand anders 
zich geliefd voelde. Zo was er de beeldschone 
Dominique Thorne, die Ironheart speelt [in het 
Marvel Cinematic Universe – red.]. Ze gaat brok-
ken maken in haar serie, maar toen ze op onze 
set was, heb ik er een missie van gemaakt om 
altijd te gaan kijken hoe het met haar ging – 
zelfs als ik haar irriteerde, al is dat waarschijnlijk 
niet gebeurd. Niemand heeft dat immers ooit 
voor mij gedaan, hoe graag ik dat ook wilde. 

Als leider, als nummer een, moet je het even-
wicht zijn. Je moet jouw hoofd erbij houden. 
Je mag jouw kalmte niet verliezen, want als je 
dat niet doet, kan de cameraman zijn werk niet 
doen omdat hij zich stoort aan jou. Soms moet 
je jouw trailer instappen om er even tussenuit 
te zijn en op een muur slaan of doen wat je 
moet doen om te kunnen zeggen: ‘Het is oké, 
het gaat goed met mij, ik ben klaar om mijn 
steentje bij te dragen.’

LIJST VERKLARENDE TERMEN
Callsheet: een digitaal en/of afgedrukt document waarop staat te lezen welke acteur en welk lid van 
de crew op welk moment op de set wordt verwacht, vaak aangevuld met extra informatie, zoals of 
het gaat regenen, wanneer de zon opkomt en ondergaat, wat voor props er nodig zijn, enzovoort

Cinematograaf: de persoon die verantwoordelijk is voor hoe het beeld eruit ziet

Focuspuller: een camera-assistent die de focus van de lens verlegt en zo mee bepaalt wie of wat 
in focus is en wie of wat wazig blijft

Gaffer: de elektricien die zich met de belichting op een film- of tv-set bezighoudt

Producent: de hoofdverantwoordelijke voor de financiering van de film, die meestal ook het laatste 
woord heeft over de film zelf, met boven zich gewoonlijk enkel het bestuur van de filmmaatschappij

Props: voorwerpen die op de set moeten aanwezig zijn, van een valse rots tot een bril of smartphone

Regisseur: de hoofdverantwoordelijke van de filmopnames op de set, die meestal mee bepaalt hoe 
de film er gaat uitzien en vaak (maar niet altijd) ook aanwijzingen geeft aan de acteurs

Scène: de volledige sequentie op een bepaalde locatie tot er wordt overgeschakeld naar een andere 
locatie

Set: de plek waar wordt opgenomen

Shot: de camerahoek van waaruit wordt opgenomen, of een cijfer dat aanduidt om welke came-
rahoek het gaat

Take: een enkele opname, van ‘actie’ tot ‘cut’; meestal zijn er meerdere takes per shot nodig. 
Bijvoorbeeld: Scène 3, shot 4, take 2; gevolgd door scène 3, shot 4, take 3; scène 3, shot 4, take 4; 
scène 3, shot 5, take 1; scène 3, shot 5, take 2; scene 4, shot 1, take 1, enzovoort.
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