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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 de numerologie is 22 een meesterge-
tal. Het staat voor het opbouwen van een 

nieuw leven en een nieuwe wereld. En 
dat is precies wat Studio22 doet met jouw 
interieurplannen: je stapt van ‘a place to 
visit ’ naar ‘a place to live’. Ga je voor een 
totaalproject, wil je één ruimte in je huis 
naar je hand zetten, een gezellig hoekje 
in een kamer creëren of met de juiste 
accessoires subtiele accenten leggen? 
Dan vind je in Studio22 levensechte in-
spiratie voor een oplossing helemaal op 
jouw maat.

In deze exclusieve ruimte beleef je hoe de 
vakspecialisten van Abitare de inrichting 
van interieurs concreet aanpakken. Ze to-
nen er enthousiast de realisaties, de inter-
nationale trends en de mogelijkheden die 
er zijn om jouw interieur een uniek karak-
ter te geven. Nadat je alle indrukken rustig 
hebt laten binnensijpelen, geproefd hebt 
van de Abitare-sfeer en je verlangens 
kenbaar hebt gemaakt, kunnen de interi-
eurarchitecten je op je wenken bedienen. 

ABITARE DOET INTERIEUR-
DROMEN BELEVEN IN STUDIO22

In Studio22 laat Abitare, de bekende 
woonspecialist in Geel, de nieuwste 
interieurtrends beleven in een van top 
tot teen ingerichte woning. Je duikt 
er onder in een schuimend bad vol 
inspiratie, vergelijkt de verschillende 
stijlaccenten en krijgt een haarscherp 
beeld van het interieur van je dromen.
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Ze stellen moodboards samen, geven je 
specifieke woonwensen vorm en reiken 
je een uniek droominterieur op maat aan. 
Licht en schaduw, extra ruimtegevoel, 
klimaatvriendelijke raamdecoratie, geïn-
tegreerde domotica en overal de stoffen 
en het materiaal van jouw voorkeur: zie 
je het plaatje al voor ogen?

Naast een betrouwbare feeling voor jouw 
smaak, heeft Abitare een voorkeur voor 

duurzaamheid. Denk je even mee? Zelfs 
bij de basisinrichting van je huis kan je al 
gemakkelijk een aantal duurzame keuzes 
maken. Kiezen voor basistinten bijvoor-
beeld, zodat je er minder snel op uitge-
keken raakt. Ook een hogere kwaliteit van 
materialen zorgt voor meer en langer ge-
not. Om weg blijven van massaproductie 
en de natuur te omarmen, worden materi-
alen als kalkpleister, cement (bij bepaalde 
verftechnieken) en travertijn gebruikt. 

Travertijn, een eeuwenoud materiaal, is 
een steen die gevormd wordt door de 
neerslag van kalk uit met calciumcar-
bonaat oververzadigd water uit warme 
bronnen. Takjes,  bladeren en ander 
materiaal dat in het water valt en later 
verteert, zorgen voor de kenmerkende 
onregelmatige poriën van dit materiaal. 
Een belangrijke vindplaats van traver-
tijn is het plaatsje Tivoli, ten oosten van 
Rome. Travertijn wordt al vele eeuwen als 
bouwmateriaal gebruikt, bijvoorbeeld 
in vloeren, wandbekleding, trappen en 
beeldhouwwerk. Travertijn is bovendien 
heel makkelijk in onderhoud. De kalk-
steen kan op verschillende manieren 
bewerkt worden en is zeer veelzijdig. Bij 
Studio22 ontdek je de open structuur, de 
meest pure vorm.

Teruggaan naar de natuur kan ook met 
ambachtelijke producten als keramiek, 
geweven linnen stoffen, handgeknoop-
te tapijten in wol, hennep of sisal, of een 
houten stoel die de ambacht uitstraalt 
van wie hem gemaakt heeft.  Het kleuren-
palet blijf t sober en dicht bij de natuur. 
Denk aan beige, crème, bruin, wit, zacht 
roze en groen. Het is net deze mix van 
traditie én innovatie, van een woonspe-
cialist met een lange geschiedenis én een 
scherpe kijk op design en toekomstige 
trends, die Abitare zo speciaal maakt.
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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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Tafels en stoelen: het zijn de meest gebruikte 
meubels in je interieur. Het is dus belangrijk 
dat ze comfortabel zijn, er goed uit zien en 
mee het karakter van je woning uitstralen. Bij 
Stoelenhuys ben je verzekerd van uitsluitend 
Europese kwaliteit, helemaal op jouw maat. 
“We hebben 350 verschillende stoelen in huis”, 
aldus zaakvoerders Eva van de Winckel en 
Gunter Van Oost. “We verkopen enkel Europese 
merken, vooral Italiaans, Belgisch, Nederlands, 
Spaans en Deens. Door de jaren heen selec-
teerden we een twintigtal fabrikanten waar-
mee we samenwerken. Naast hun verzekerde 

kwaliteit en feilloze afwerking hebben die 
gemeen dat ze allemaal op maat werken. Elke 
stoel kan anders qua bekleding, kleuren of 
vorm. Zo krijg je een stoel die volledig past bij 
de stijl van je woning, in materialen en kleuren 
die al voorkomen in je interieur. Dat geldt ook 
voor krukken en tafels.”

Om helemaal aan te sluiten bij het interieur 
van de klant, nemen de zaakvoerders en hun 
medewerkers graag de tijd om te overleggen. 
“We houden niet van standaardplaatjes. We 
passen de stoelen aan je bestaande of nieuwe 

tafel aan, of andersom. Het maatwerk van onze 
leveranciers helpt ons daarbij. Zo hebben we 
een Belgisch merk dat voor 500 verschillende 
bekledingen kan zorgen. Ondertussen kennen 
we zelf ons product ook door en door. We 
focussen al sinds 2008 op deze specialiteit.”

In de ruime toonzaal in Heusden-Zolder vind 
je zeker inspiratie. Binnen het grote aanbod 
kun je naar hartenlust kleuren, afwerkingen 
en uitvoeringen kiezen die passen bij jouw 
smaak en interieur. Je wordt er door de me-
dewerkers hartelijk en deskundig op het juiste 
spoor gezet.  En om helemaal zeker te zijn van 
je aankoop, kun je de stoelen thuis nog eens 
uittesten.

EUROPESE KWALITEIT
EN MAATWERK IN STOELEN EN TAFELS

Realisatie bij The Black Knife
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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

Te
ks

t: 
Ba

rt
 C

ar
te

ur
 / 

Fo
to

: ©
 A

 ty
pi

ca
l a

ge
nc

y

WHAT’S ON YOUR MIND?

KLAASJE MEIJER
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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
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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

Fendi

Tiger o Sweden
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Lingerie Caresse @Oudsbergen

Tre Donne @Heusden-Zolder

XL Mode @Scherpenheuvel

Vossen Fashion
@Tongeren/Hasselt

Vossen Fashion
@Tongeren/Hasselt

Oro-Bex @Genk
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Lingerie Caresse
@Oudsbergen

Tre Donne @Heusden-Zolder

XL Mode @Scherpenheuvel
ILS I Love Shopping @Lille

“If you can’t be better than your 
competition, just dress better.”

—Anna Wintour

Oro-Bex @Genk

ILS I Love Shopping @Lille
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De klanten zich goed in hun vel laten voe-
len, dat is de missie van Lingerie Caresse 
in Opglabbeek. “We helpen je graag bij de 
zoektocht naar de perfecte bh, de mooiste 
nachtkleding of een goed zittende slip”, 
aldus zaakvoerder Marleen. “We zijn pas 
tevreden als de klant met een goed gevoel 
weer buiten gaat, een fijne winkelervaring 
en een topaankoop rijker. De juiste keuze 
van ondergoed kan moeilijk overschat 
worden. Met de perfecte lingerie ga je 
stralend en zelfverzekerd door het leven. 
Daarom begeleiden we je mee naar het 
item dat als gegoten bij lichaam en je 
persoonlijkheid past. Service is in deze 
branche super belangrijk. Elke boezem 
heeft zijn eigen verhaal. Die moet onder-
steund worden door de juiste bh en het 
juiste advies. Van super sexy tot sportief 
of klassiek comfortabel: we hebben het 
hele gamma om uit te kiezen. Ook voor 
mannen hebben we kwalitatieve, comfor-
tabele merken in huis. Ook voor hen moet 
de slip of boxer uiteraard perfect zitten.”

Om de klanten op hun wenken te bedie-
nen, zet Lingerie Caresse een pak ervaring 
in. Vorig jaar vierde de zaak het 30-jarig 
bestaan. Marleen startte de winkel in 
1992 in de vroegere textielzaak van haar 

moeder. Samen met haar man, haar zus 
Suzy en haar trouwe medewerker Trivia 
bouwde ze de zaak uit tot wat ze nu is. 
De ruimte werd in totaal verdrievoudigd. 
Het is er comfortabel rondneuzen en 
passen in vier grote paskamers. Caresse 
biedt naast ondergoed ook een mooie 
collectie badmode aan, om straks elegant 
en zelfverzekerd van je zomervakantie te 
genieten. Het aanbod is altijd up-to-date. 
De nieuwste trends worden opgepikt op 
de toonaangevende beurzen. Zo gaan 
traditie en vernieuwing er hand in hand!

30 JAAR PASSIE VOOR LINGERIE
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Daphne nam in het verleden ook al deel aan miss 
België, maar gezien haar toen nog jonge leeftijd 
geraakte ze niet verder dan de top 12. Een jaar 
later was het echter bingo, want toen werd ze 
plots verkozen tot miss Exclusive, waardoor ze ook 
rechtstreeks gekwalificeerd was om deel te nemen 
aan miss Earth.

Haar jaar met het kroontje van miss Exclusive loopt 
al stilaan ten einde, maar ze blikt er met veel plezier 
even op terug. Daphne kreeg als winnares een leuk 
prijzenpakket met o.a. juwelen, kledij, accessoires, 
verzorgingsproducten, een opblaasbare jacuzzi en 
een reis naar Bali. Het was een druk jaar met veel 
opdrachten waar ze ongetwijfeld enkele vriendin-
nen voor het leven aan overhoudt. Ze nam onder 
andere deel aan een aantal fotoshoots en enkele 
modeshows, waarbij vooral de show van BOBO uit 
Tremelo haar bijbleef. Uiteraard heeft ze ook leuke 

Het mooie snoetje dat op de cover prijkt 
van dit magazine is 23 jaar, vrijgezel en 
woonachtig te Sint-Truiden in het mooie 
Limburg. Enkele maanden geleden slaag-
de ze erin om bij de laatste 8 finalisten te 
geraken in de verkiezing van miss Earth, 
waarbij niet minder dan 89 aanwezi-
gen het kroontje wilden bemachtigen. 
Daarmee werd ze de eerste Belgische 
die zo hoog eindigde in deze prestigieuze 
wedstrijd.

LIMBURGSE DAPHNE NIVELLES 
EINDIGDE IN DE TOP 8 BIJ DE MISS 
EARTH VERKIEZING IN DE FILIPIJNEN
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herinneringen aan haar maand in de Filipijnen 
voor de miss Earth verkiezing, waar ze helemaal 
alleen naartoe ging, maar toen ze een maand 
later terugkeerde naar België hield ze er heel wat 
vriendinnen aan over en was ze alweer massa’s 
ervaringen rijker.

Ondertussen is ze bezig met het laatste studie-
jaar in de richting orthopedagogie, maar zal ze in 
haar professionele carrière nadien waarschijnlijk 
terechtkomen bij ImmoClee, de zaak van haar 
papa. Ze ontwikkelde samen met haar vader reeds 
de biedingssite ‘bid and buy’, waarbij iedereen zijn 
huis via opbod kan verkopen. Samen met hem wil 
ze de zaak verder uitbreiden. Verder kijkt Daphne 
er ook naar uit om na het jaartje als vertegen-
woordigster van miss Exclusive terug wat meer 
tijd te kunnen spenderen met haar paard, dat het 
afgelopen jaar jammer genoeg iets minder aan-
dacht van haar kreeg. Haar paard verwacht ook 
een veulentje en naar dat nieuwe leven kijken ze 
bij de familie Nivelles reikhalzend uit. Fo
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JOHN, WIE WAREN JE JEUGDIDOLEN?
Ik ben afkomstig van Maasmechelen, de Maaskant van Limburg. De 
gemeenten die daar liggen, zijn de grenspunten van Nederland. Wij 
hadden hierdoor niet alleen veel invloed uit Nederland, maar ook uit 
Duitsland. Thuis luisterden we veel naar Radio Luxemburg en daar was 
Duits de voertaal. Ik heb dus wel invloeden van Duitse schlagermuziek, 
zoals Rex Gildo, Peter Maffay, Udo Jürgens, Roy Black, … Al die grote 
namen hebben in het prille begin van mijn carrière een invloed gehad. 
Dat was voordat ik zelf begon te zingen. Daarna veranderde mijn mu-
zieksmaak, zodat je met andere golven begint te werken.

NEIL DIAMOND ZAT ER TOEN WAARSCHIJNLIJK OOK BIJ…
Dan nog niet. Hij is er pas bij gekomen toen ik mijn eerste contract 
tekende bij EMI in Brussel. Het was de toenmalige secretaresse die mij 
opmerkzaam maakte op het repertoire van Neil Diamond. Ik ben dat 
vervolgens heel intens gaan beluisteren en ik was daar erg van gepakt. 
We spreken van de periode met hits als “Cherry, Cherry”, “You got to me” 
en “I’m a believer” (dat hij schreef voor The Monkees). Dat waren ook heel 
eenvoudige opnames met een gewone ritmesectie en drie koormeisjes. 
Ik vind het tot op de dag van vandaag nog altijd zijn beste materiaal. 

WAT ZOU JE KOPEN MET JE LAATSTE 2 EURO’S?
Oh, ik denk dat ik een ijsje zou kopen.

NAAR WELKE MUZIEK BEN JE MOMENTEEL AAN HET LUISTEREN?
De laatste jaren, sinds het ontstaan van de streamingdiensten, krijgen we 
iedere week de playlists binnen van Radio 2. Dan bekijk ik wat er nieuw 
is en haal ik vooral de Nederlandstalige namen eruit om te beluisteren. 
Zo kan ik perfect volgen wat mijn collega’s doen. Ik luister dus heel veel 
naar Nederlandstalige muziek. Nieuw werk van Jelle Cleymans kan me 
altijd bekoren. Ik ben ook een grote fan van Clouseau. Voor mij is dat 
een voorbeeldgroep. De invloed van Kris Wauters vind ik daar trouwens 
zeer bepalend. De manier waarop hun nummers geschreven en gepro-
duceerd worden, is gewoonweg knap.

WELKE FILM ZOU JE HERHAALDELIJK OPNIEUW KUNNEN 
BEKIJKEN?
Ik ben een ongelooflijke fan van Netflix, waar ik vooral de ene serie na 
de andere bekijk. Momenteel ben ik het laatste seizoen van “The Crown” 
aan het bekijken. 

WAT HEB JE ALTIJD IN JE FRIGO LIGGEN?
Ik hou van komkommer en ik maak die zelf klaar. In heel dunne plakjes 
met 1/3 azijn en 2/3 water, een beetje peper en zout. Ik eet dat heel 
graag als ik bijvoorbeeld ‘s nachts thuiskom van een optreden. Op een 
zwarte boterham leg ik dan enkele schijfjes augurk. Dat kan mij smaken.

BEN JE EEN ROMANTISCH IEMAND?
Ik denk het wel, want ik kan huilen bij een romantische film (lacht).

WAT IS JOUW FAVORIETE DAG VAN DE WEEK?
Meestal is dat toch het weekend, omdat ik dan moet optreden hé (lacht). 
Terug dat contact hebben met het publiek en de fans. En ja, kunnen 

zingen natuurlijk. Zingen is mijn dada, hé. Dat doe ik enorm graag. In 
die mate dat ik er iedere keer naar toeleef als er een optreden op de 
planning staat.

DUS JE DENKT NIET METEEN AAN STOPPEN?
Kijk, ik ben nu 71. Af en toe denk ik wel eens dat het goed is geweest. Dat 
heeft met heel veel dingen te maken, waaronder de radio playlist, of je 
nog in de markt ligt, … Dus geregeld sta ik er wel bij stil. Het zou ook 
kunnen - als ik die beslissing neem - dat dit abrupt is, dat het een beslis-
sing wordt van vandaag op morgen. Zo zou het tenminste overkomen 
naar de buitenwereld, terwijl er wel degelijk goed werd over nagedacht. 
Stel dat ik zou stoppen met zingen, dan wil ik zeker nog actief blijven in 
de muziekbranche. Schrijven en produceren voor andere artiesten of 
misschien ook nieuwe talenten gaan begeleiden. Alleszins moet ik iets 
kunnen doen met muziek, want dat is mijn lange leven.

WAT DENK JE VAN PERSONEN DIE JE STOMME VRAGEN 
STELLEN?
Je hebt vragen waar je kunt op antwoorden, dat zijn dan intelligente 
vragen. En je hebt soms vragen waar je niet weet wat je precies moet 
antwoorden, omdat de interviewer bijvoorbeeld al het antwoord gaf in 
de vraag. Dat zijn dan natuurlijk de stomme vragen (lacht). Maar ik maak 
het gelukkig niet vaak mee.

LOOG JE TIJDENS DIT GESPREK?
Nee.

MERCI OM HIERAAN DEEL TE NEMEN, JOHN!
Graag gedaan!

Met dank aan Ment TV.

De sympathieke zanger John Terra bracht vorig jaar een 
drieledig album (“Even van de wereld”) uit met niet alleen 
nieuwe liedjes, maar met ook zijn grootste hits als zanger 
én als componist/producer. We konden dus geen beter mo-
ment uitkiezen voor onze “What’s on your mind”-babbel…
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JOHN TERRA
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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
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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
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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
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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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Dertien jaar na zijn laatste doortocht is de 
veelzijdige zanger-entertainer Sergio einde 
maart 2023 opnieuw van de partij op Het 
Schlagerfestival. De goedlachse volksfiguur 
uit het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge weet 
als geen ander hoe je het publiek moet 
bespelen. Na zijn Nederlandstalige debuut, 
het succesverhaal als frontman van Touch 
of Joy, maar ook de solosingles ‘Ik ben de 
Sergio’, de voetbalhymne ‘Allez Allez Allez’, de 
Songfestivalinzending ‘Sister’ én zijn Vlaamse 
nummer 1-hit ‘Alleen bij jou’, groeide hij de 
voorbije decennia uit tot een vaste muzika-
le waarde. Sergio glimlacht spontaan als hij 

terugdenkt aan zijn vorige twee doortochten 
op Het Schlagerfestival. “Toen ik de eerste 
keer op het podium stond, met een liveorkest 
en een immense mensenzee voor mij, was 
het toch eventjes schrikken. Ik ben toen echt 
uit mijn pijp moeten komen, maar het was 
toen al een ongelofelijke ervaring. Drie jaar la-
ter had ik opnieuw datzelfde, overweldigende 
gevoel. De groeiende publieke belangstelling, 
maar vooral ook het enthousiasme van het 
publiek, zowel op het podium als in de zaal, 
is echt iets speciaals. Je moet het meema-
ken om het te kunnen begrijpen. Ik kijk er 

nu al naar uit om er volgend jaar weer bij te 
zijn. Of ik ook iets van Hazes ga zingen? Dat 
zou kunnen. We hebben nog genoeg tijd om 
de liedjes uit mijn repertoire te selecteren.” 
Naast Sergio is Kürt Rogiers ook weer van de 
partij als gastheer. “Het thema dit jaar is ‘glit-
ter en glamour’. Een glittervestje, een stijlvol 
pak of een glamoureuze jurk. Christoff, Yves 
Segers, Luc Steeno en Matthias Lens zullen 
met Lisa del Bo, Willy Sommers en Laura Lynn 
Het Schlagerfestival 2023 opwarmen in de 
Hasseltse Trixxo Arena en dat voor de 16de 
editie van Het Schlagerfestival.

EIND MAART DRIE DAGEN 
SCHLAGERFESTIVAL HASSELT

Willy Sommers © Etienne Vercauteren
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Groendesign Roskams in Heusden-Zolder heeft 33 jaar 
ervaring in het creëren van tuinen die smaakvol en duur-
zaam het karakter van je woning respecteren en verster-
ken. “We zijn niet gebonden aan een bepaalde stijl”, verze-
kert zaakvoerder Dirk. “We sluiten zoveel mogelijk aan bij 
de persoonlijkheid van de klant en de stijl van zijn woning, 
in nauwe samenspraak met de architecten. Voor 90 pro-
cent werken we voor de particuliere markt en meestal 
worden we gevraagd om totaalconcepten uit te werken. 
Aan de hand van een vragenlijst maken we een volledig 
ontwerp, zodat je een gedetailleerd overzicht hebt van 
alle beplantingen en verhardingen. Dat werken we dan 
uit in een offerte. Krijgen we groen licht, dan zorgen we 
in eigen beheer voor de hele aanleg, tot beregening of 
tuinverlichting toe. Daarvoor hebben we een hecht team 
van eigen mensen. Maar met evenveel liefde voor het vak 
verzorgen we kleinere projectjes. Als ontwerper-tuinaan-
nemer met een hart voor groen maakt dat voor ons team 
geen verschil.”

Uiteraard zijn de meeste referenties van Groendesign 
Roskams in Limburg te bewonderen, maar de creatieve 
ideeën van deze ervaren tuinaannemer zijn ook tot in 
het Brusselse en het Antwerpse populair. Originaliteit en 
vakmanschap kennen geen grenzen!

33 JAAR ERVARING
IN KARAKTERVOLLE TUINEN
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Deze eerste helf t van het jaar staat 
Natalia met haar nieuwe theatertournee 
HALLELUJAH TO THE BEAT in drie Vlaamse 
provincies op het podium. De afgelopen 
jaren stichtte ze een gezin, maar nu is het 
terug tijd om te knallen. 2023 wordt het 
jaar van Natalia. De nieuwe single ‘When 
You Came By’ is net verschenen (eind 
januari) en de ticketverkoop voor de theater- 
tournee is al sinds 1 februari gestart. 

De populaire Kempense zangeres maakte 
maar al te graag haar plannen voor een 
nieuwe theatertournee bekend. Haar 
nieuwe single ‘When You Came By’ is een 
pure liefdessong waarmee ze vele harten 
wil doen smelten. Haar nieuwe album 
“Hallelujah to the beat” komt pas in voor-
jaar uit. Ze mikt op begin april en brengt 
de liedjes voor het eerst live tijdens een 
korte theatertournee in mei en juni.

Onder andere op vrijdag 26 mei staat 
ze op het podium in Capitool Gent, op 
vrijdag 2 juni in Trixxo Theater Hasselt 
en afsluiten doet ze op zaterdag 3 juni in 
Stadsschouwburg Antwerpen. Haar laatste 
theatertournee dateert al van 2019, toen 
ze een reeks concerten speelde met pi-
anist Jef Neve. Anderzijds is het intussen 

al 20 jaar geleden dat 
de wereld haar leerde 
kennen tijdens de talen-
tenshow Idool. Na een 
spannende finale bracht 
ze in 2003 de single 
‘Without You’ uit. De rest 
is geschiedenis. Natalia 
is na 8 studio-albums, 3 
livealbums, 45 singles, 3 
muziek-dvd’s, een ontel-
baar aantal concerten en 
televisieprogramma’s la-
ter klaar voor een nieuw 
avontuur dat ze in 2023 
start met haar nieuwe 
single.

We willen ook alvast 
meegeven dat ze het jaar 
zal afsluiten in november 
in de Lotto Arena met 
twee soloconcerten om 
haar 20-jarige carrière te 
vieren. En of we ernaar 
uitkijken!

NIEUWE SINGLE EN LANGVERWACHTE 
THEATERTOUR VOOR NATALIA

Natalia 2015 © Eelco van Loo Natalia 2008 © LegarsLegars
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Meer nog dan voor de muziek of de 
beruchte Zundays stond Zillion vooral 
bekend om zijn hoogtechnologische 
state-of-the-artuitrusting. Frank Verstraeten 
bouwde een club zoals die nog niet be-
stond. Van bewegende dansvloeren over 
indrukwekkende lichtinstallaties tot een 
gigantisch aquarium voor de dansacts. En 
alsof dat nog niet voldoende was, voegde 
Zillion er nog vuurspuwers, windtunnels, 
indoor vuurwerk en tal van andere special 
acts aan toe. Bezoekers kwamen oren en 
ogen tekort en al hun zintuigen werden 
geprikkeld. Eens je de club betrad, kwam 
je als het ware in een andere dimensie 
terecht. Het is dat gevoel om in een ‘andere 
wereld en dimensie’ binnen te stappen dat 
Frank Verstraeten tot het uiterste wil drij-
ven met ‘Iluminati’, een gloednieuw party- 
concept dat doorgaat op vrijdag 5 mei in 
het Sportpaleis.

Om die wereld te creëren, zullen kosten 
noch moeite worden gespaard. Zo wordt in 
het Sportpaleis een gigantische blackbox 
gebouwd. Met een capaciteit van 14.000 
personen de grootste in zijn soort. In die 
blackbox zal je als bezoeker op geen enkel 
moment het gevoel hebben in een con-
certzaal te staan. 360° lichtprojecties, een 
constant spel van licht en 3D-illusie, geuren 
en wind, warmte en koude en zelfs water en 
sneeuw, dat alles overgoten met de diepe 

bassen van de Zillion Techno Sound. Wie 
in de Iluminati Blackbox stapt, zet al zijn 
zintuigen op scherp.  Het is ondertussen 
al meer dan 20 jaar geleden dat Frank alle 
mogelijk technologie die voorhanden was 
gebruikte om de bezoekers aan Zillion 
omver te blazen en mee te nemen in een 
andere wereld, met een uniek samenspel 
van licht en geluid. Nu, zoveel jaren later, 
zijn de technologische mogelijkheden 
haast onbeperkt. Daarom wil hij met dit 
unieke concept iedereen samenbrengen 

in één gigantische blackbox en de bezoe-
kers onderdompelen in een haast nieuwe 
wereld. Hij besef t dat het moeilijk te 
omschrijven is wat je als bezoeker mag 
verwachten, maar de mensen moeten hem 
vertrouwen en erin geloven dat hij hen din-
gen zal laten zien en beleven die ze nooit 
eerder hebben meegemaakt. Zelfs niet 
voor de oudere Zillionbezoekers. Misschien 
toch even meegeven dat de minimum leef-
tijd voor deze party 18 jaar is, tenzij je onder 
begeleiding bent van een volwassene.

ZILLION PRESENTS ILUMINATI

© Sportpaleis
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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, led- 
verlichting of een watergordijn. Wil je energie 
sparen, dan plaatsen ze een toerentalgeregel-
de pomp of een invertergestuurde warmte-
pomp. 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 
regio’s in de wereld die contrastrijke en 
ongerepte gebieden bieden die soms 

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?”



BELLO LIFEstyle magazine52

B E L L O

maar enkele dagen per jaar over zee 
bereikbaar zijn. Zo is Ittoqqortoormiit in 
Groenland, gesticht in 1925, een van de 
meest geïsoleerde steden ter wereld. De 
nabijheid van de langste en grootste fjord 
ter wereld, de Scoresby, maakt het een es-
sentiële tussenstop voordat de passagiers 
naar de rode zandstenen kliffen van Red 
Island varen. Het contrast met het diepe 
blauw van de oceaan en het hypnotiseren-
de 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 levens- 
oms t an digh e den in  d i t  lan d v an 
extremen hebben de eerste bewoners, 
vermoedeli jk  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 reiz iger vanuit het comfor t van 
het expeditiejacht World Explorer de 
natuurlijke pracht van IJsland ontdek-
ken, zo dicht mogelijk bij de geolo- 
g ische oms tandighe den 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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GERECHT VOOR 2 PERSONEN

INGREDIËNTEN
• 400 gr groentemix
• 15 gr kruidenmix ( pittige, Mexicaanse )
• 1 blik kidneybonen
• 200 gr ijsbergsla
• 60 gr smokey yoghurt dressing
• 100 gr kerstomaten
• 250 gr gehakt ( runds )
• 1 avocado
• 1 el olijfolie
• zakje tortillachips als je wil zondigen

BEREIDINGSWIJZE
• Verhit 1 eetlepel (olijf)olie in een wok. Bak hierin de 

groentemix op middelhoge temperatuur in 8-10 
minuten gaar en zet apart. 

• Verhit de rest van de olie in een wok en bak hierin 
het gehakt op middelhoge temperatuur 5-6 
minuten. Voeg in de laatste minuut de kruiden toe 
en bak mee. 

• Snijd de avocado in plakjes en halveer de 
cherrytomaten. 

• Verdeel de slamix over de borden en verdeel 
hier het gehakt, groentemix, avocado, dressing, 
gehalveerde cherrytomaten en tortillachips over. 

• Eventueel toevoegen: verse koriander, zure room

GOED VULLENDE MEXICAANSE SALADE MET GEHAKT EN AVOCADO: EEN TOPPER!

MEXICAANSE SALADE
Voedingsspecialist Tim Torfs bezorgt ons elke 
verschijning een lekker, gezond en calorie-
arm recept om heerlijk van te smullen. Hoog 
tijd dus om zelf even achter de kookpotten 
plaats te nemen en dit smakelijke recept te 
proeven….
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Reno Ville is het sympathieke familiebe-
drijf van Timmy Brepoels, zijn vriendin 
Veronique Nijssen en schoonvader Filip 
Nijssen. Zij gooien al hun ervaring in de 
strijd om iedereen van A tot Z te begelei-
den in het volledige traject naar een nieu-
we badkamer. Dit gaat van de praktische 
kant van de zaak tot het volledige design 
en invullen van alle materiaalkeuzes. 

Na een bezoek aan de showroom 
en een hartelijk gesprek met de 
zaakvoerders zal u snel overtuigd 
zijn van de meerwaarde van XXL-
formaat tegels en platen. “Zeker 
in douchezones bewijzen Kerlite 
tegels en keramische platen hun 
nut”, verzekert Timmy. “Dankzij de 
grote formaten wordt het aantal 
voegen tot een minimum beperkt, 
wat de waterdichtheid en het 
onderhoud ten goede komt. Je hebt 
geen problemen met loskomende 
siliconen, verkleurde voegen, voch-
tige muren,... Bovendien hoef je niet 
in te leveren op design. Alle elegante 
motieven die je in tegels vindt, vind 
je ook in keramische platen. Het 
gaat van sober tot chique, in alle 
mogelijke kleuren en ontwerpen. 
In al hun verscheidenheid en duur-
zaamheid verdringen ze de klassieke, 
kleinere tegels in de badkamers van 
vandaag.”

Heb je een keuze gemaakt in de 
materialen en de inrichting, dan kun je 
bij Reno Ville vervolgens terecht voor 
de totale uitvoering van je renovatie, 
ook in sanitair. Tot het laatste likje verf 
op het plafond kun je rekenen op de 
vakkennis van de medewerkers en de 
bereikbaarheid van de zaakvoerders, 
die je op een persoonlijke manier bij-
staan. Eén aanspreekpunt tijdens het 
hele traject zorgt voor het mentale 
comfort van de verbouwers.  

In de recent vernieuwde toonzaal 
van Reno Ville in As vind je alle 
inspiratie voor een grondige bad-
kamerrenovatie. Je ontdekt er de 
voordelen van grote tegels en kera-
mische platen, die hun waterdicht-
heid en onderhoudsvriendelijkheid 
koppelen aan mooie designs in alle 
stijlen.

VOOR EEN STRALEND NIEUWE 
BADKAMER MET EIGENTIJDSE TEGELS
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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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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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Aan productkennis geen gebrek bij Caro. De 
zaakvoerders waren, voordat ze de winkel 
openden, in dienst bij een fabrikant van bed-
den. Daar ontdekten ze welke materialen cru-
ciaal zijn in een matras, wat die doet voor je 
lichaam en hoe hij nog verbeterd kan worden. 
Ze kennen het product van binnen en van bui-
ten. In Caro Slaapcomfort koppelen ze die ex-
pertise aan veel advies en service om jou naar 
de ideale aankoop voor je nachtrust te leiden.

Om het beste antwoord te bieden op de wen-
sen en noden van de klanten, zweren de zaak-
voerders bij puur Belgische kwaliteit. Hét sym-
bool hiervan zijn de matrassen van Equilli. Dit 
wetenschappelijk onderbouwde merk zorgt 
ervoor dat we door middel van een drukscan 
exact weten hoeveel druk elke zone van ons 
lichaam nodig heeft. Met de juiste toplaag, 
hard, zacht of ventilerend, krijg je een bed he-
lemaal op jouw maat. Als kers op de taart kan 
je er ook voor kiezen om je persoonlijke matras 
binnen het jaar nog te wijzigen. 

Caro Slaapcomfort is exclusief verdeler van 
Equilli in de regio. Naast de volledige collectie 
Equilli matrassen en hoofdkussens vind je er 
ook andere Belgische kwaliteitsmerken. Alle 
medewerkers kregen een uitgebreide oplei-
ding over de producten en meettechnologie, 
zodat ze je met deskundig advies kunnen bij-
staan. Ze begeleiden je van A tot Zzzz.

Caro Slaapcomfort is dé speciaalzaak 
voor een heilzame nachtrust. Met ad-
vies, kennis en service word je naar 
de matras geleid die jou de perfecte 
slaap bezorgt. Een bed dat helemaal 
op jouw maat is, maakt een wereld 
van verschil.

DE BESTE MATRASSEN VOOR DE BESTE 
NACHTRUST
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GUY, WAT ZOU JE DOEN, MOCHT JE 1 DAG ONZICHTBAAR ZIJN?
(lacht) Ik dacht te zeggen, het eerste dat in mijn gedachten opkomt is 
een bank overvallen, maar dat is natuurlijk als grap bedoeld.

WIE WAREN JE JEUGDIDOLEN?
In de tijd van de glamrock - toen was ik nog piepjong - was dat Gary 
Glitter, weliswaar een beetje een fout figuur. In de periode van de punk 
was ik vooral fan van The Clash. 

HEB JE EEN FOBIE?
Ja, ik heb hoogtevrees.

IN EXTREME MATE?
Ja, vrij extreem. En dat is heel vreemd. Toen ik jong was, had ik eigenlijk 
het tegenovergestelde. Als 12-jarige heb ik zelfs een hoogspannings-
mast beklommen. Mijn tante heeft me toen betrapt. Schrik had ik im-
mers totaal niet. Ik dacht bij mezelf: niet naar beneden kijken en gewoon 

verder klimmen. Ik heb dat dan ook gedaan. Wij speelden daarnaast ook 
op het oefenterrein van de para’s in Diest. Daar waren luchtoefeningen, 
heel hoog in de bomen. Als ik daar nu naar terugkijk hoe hoog dat dit 
was, dan denk ik: moest mijn zoon 12 jaar zijn en ik zie hem dat doen, 
dan wordt hij ongetwijfeld gestraft. De hoogtevrees is ontstaan toen 
ik kinderen gekregen heb. Op een bepaald moment zaten we in een 
achtbaan, waarvoor ze eigenlijk nog te jong waren. Dit werd echter 
oogluikend toegestaan door de attractieverantwoordelijke. Op weg 
naar boven begon ik te panikeren en heb ik hun hand vastgepakt. Ik 
weet nog dat onze Eno toen zei: “Papa, je knijpt zo hard” (lacht). Ik dacht 
immers bij mezelf: als mijn kinderen uit hun zitje schieten, dan heb ik ze 
tenminste vast. Sindsdien heb ik hoogtevrees gekregen.

WAT ZOU JE DOEN MET JE LAATSTE 2 EURO?
Dan veronderstel ik dat ik ook niet veel bezittingen meer heb, dus dan 
zou ik wellicht een brood kopen. Of een half brood, want voor 2 euro 
zal dit niet lukken (lacht).

WAT EET JE TOTAAL NIET GRAAG?
Vroeger waren dat spruiten, maar dat heb ik leren eten. Ik ben wel ie-
mand die veel lust en ben altijd bereid om te experimenteren. Als ze 
me dingen voorschotelen die ik nog niet gegeten heb, dan zal ik daar 
zeker van proeven.

WAT IS DAN JE FAVORIETE GERECHT?
Ik hou heel veel van de Szechuanse keuken (de Chinese keuken van 
Hongkong).

De meeste lezers kennen Guy Swinnen als de frontman 
en gitarist van de legendarische Belgische rockband The 
Scabs. De laatste tijd zien we hem vaak in culturele centra 
opduiken met tal van projecten. Bello was te gast op één 
van zijn optredens met The Ladies (met o.m. Isabelle A, Nina 
Babet en Lien Van de Kelder), waar ze originele coverversies 
brachten van o.m. Elvis Presley, Prince en Neil Young. De 
bijzonder sympathieke muzikale duizendpoot nam er met 
plezier deel aan ons “What’s on your mind”-gesprek.

WHAT’S ON YOUR MIND?

GUY SWINNEN
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WAT ZOU JE NOOIT DOEN? ZELFS NIET 
VOOR EEN MILJOEN EURO.
Een optreden geven voor één of andere 
Arabische prins.

WAT ZOU DE TITEL ZIJN VAN JE 
AUTOBIOGRAFIE?
Ik weet niet … “Rocker in hart en nieren” of 
zoiets.

GING JE GRAAG NAAR SCHOOL?
Periodes niet en periodes wel. De laatste drie 
jaar van de middelbare school ben ik van een 
college naar een atheneum verhuisd. Die 
switch beviel me eigenlijk wel, omdat het 
een stuk vrijer was. Het was ook gemengd 
onderwijs. De leerkrachten waren er meer 
open-minded en je mocht daar uw gedacht 
zeggen. Terwijl dat in een katholieke school 
veel minder het geval was.

AAN WELK SCHOOLVAK HAD JE DESTIJDS 
EEN GROTE HEKEL?
In de hogeschool was dat mechanica, terwijl 
economie tijdens mijn humaniora totaal mijn 
ding niet was. 

WAT IS JE ULTIEME DROOM?
Ik heb eigenlijk een beetje een beperktere 
ambitie gekregen. Maar ik zou toch nog graag 
blijven platen maken en zo lang mogelijk kun-
nen optreden.

GELOOF JE IN REÏNCARNATIE?
Nee.

NAAR WELKE MUZIEK BEN JE MOMEN-
TEEL AAN HET LUISTEREN?
Ik heb nu Spotify opstaan in mijn auto, dus ik 
luister een beetje naar vanalles. Daarnaast ben 
ik een beetje in Lou Reed-modus. Niet alleen 
zijn bekende nummers, maar ik probeer ook 

wat obscure nummers te ontdekken. Begin 
2024 gaan we wellicht een Lou Reed Tribute-
tournee doen, vandaar dat ik nu een beetje aan 
het grasduinen ben in zijn repertoire. 

WAT IS JOUW FAVORIETE DAG VAN DE 
WEEK?
Ik hou wel van de zondag, omdat daar zo een 
bepaald ritueel aan verbonden is: ‘s morgens 

vroeg op te staan, ongeacht of ik gespeeld heb 
de dag voordien, en om 9u naar de bakker en 
de beenhouwer te gaan, zodat we verse pisto-
lets kunnen eten. 

EVENTUEEL ONTBIJT OP BED?
Nee (lacht). Gewoon aan de ontbijttafel. Maar 
dat is iets wat we al een aantal jaar doen en we 
houden er wel aan vast.

WELKE FILM KAN JE ONTELBARE KEREN 
BEKIJKEN?
Véél films. Bijna gans het oeuvre van Wong 
Kar-Wai, met favorieten “In the mood for love”, 
“Fallen Angels” en “Days of being wild” (was 
trouwens de inspiratie voor de hoes van de 
laatste Scabs-cd “Ways of a wildheart”) . Die 
films beschouw ik als subtiele romantiek. “Help 
me Eros” van de Koreaanse regisseur Kang-
sheng Lee vind ik ook een heel sterke film. Het 
is weliswaar een zwaarmoedige prent, maar ik 
heb hem ondertussen al twintig keer bekeken 
en krijg er niet genoeg van. “Dead man” van 
Jim Jarmush met Johnny Depp vind ik een su-
perfilm. Met een geweldige soundtrack van 
Neil Young. Naar verluidt heeft hij de muziek 
thuis gecomponeerd en in één ruk ingespeeld. 
Maar zoiets weet je nooit natuurlijk. Uiteraard 
mag ik ook “Blade Runner” niet vergeten. Ik 
ben immers een grote fan van science-fiction 
en dit is gewoonweg één van de beste films in 
dat genre. Zeker ook omdat de combinatie van 

film noir en het dystopische toekomstbeeld 
een perfecte sfeerschepper is voor deze film. 
De films van Sion Sono zijn ook de max, al 
heb je er wel een stevige maag voor nodig. 
Ik noem enkele titels: “Strange Circus”, “Guilty 
of romance” en “Antiporno”. Daarnaast mag ik 
enkele klassiekers niet vergeten, met op stip 
“Gilda” en “Rumble Fish”. Na dit interview zal ik 
wellicht nog op enkele titels komen, waarvan 

ik denk: “Dju, vergeten!!!”. Anderzijds zou jouw 
magazine daarvoor te klein zijn (lacht).

WAT IS VOOR JOU HET GROOTSTE 
TIJDSVERLIES?
Televisie kijken. Dat doe ik bijzonder weinig. 
Als ik nu naar een quiz of zo gekeken heb, dan 
heb ik altijd het gevoel dat ik beter iets anders 
had kunnen doen met mijn tijd. Een film kijken, 
bijvoorbeeld (lacht).

WAT VIND JE VAN PERSONEN DIE JE 
STOMME EN VREEMDE VRAGEN STELLEN?
Ja, zijn er stomme vragen? Ik ben op dat ge-
bied nogal beleefd, want ik oordeel nooit 
over iemand voor ik ze heb leren kennen. Dus 
ik probeer zo min mogelijk vooroordelen te 
hebben.

LOOG JE TIJDENS DIT GESPREK?
Ik denk het niet.

BEDANKT OM HIERAAN DEEL TE NEMEN, 
GUY!
Graag gedaan!

Verdere informatie over Guy Swinnen (met 
o.m. de concertagenda én zoveel meer), kan 
je terugvinden op volgende website:
www.guyswinnen.com.

Met dank aan Vrijetijdsdienst Kuurne. Te
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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


