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Vochtbestrijding Tibas garandeert een professionele en definitieve oplossing voor veel voorkomende
vochtproblemen zoals opstijgend vocht, water in de kelder, condens-problemen,

natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming.
Ervaren en gediplomeerde specialisten voeren de werken snel, stipt en ordelijk uit

en dit aan eerlijke prijzen.

Lekproblemen en lekdetectie worden
vakkundig opgelost door het
partner-bedrijf Polygon
(0800 96 600 - www.polygongroup.be)

GRATISOFFERTE
0800 62 136

GRATISOFFERTE
0800 62 136

0800 62 136 - www.tibas.be

Vaarwel vocht!

0800 62 136 -

OPSTIJGEND VOCHT - KELDERDICHTING - CONDENS EN SCHIMMEL

Voor meer informatie over de diensten van Vochtbestrijding Tibas, kijk op

www.tibas.be
Voor een gratis offerte kan u bellen op het nummer0800 62 136

of een mail sturen naar info@tibas.be*
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Voorwoord

Ik ben fan! Van droomfabriek tot speltbrood, al dan niet voor morgenvroeg…

Bart Peeters heeft op mij altijd - al sinds de beginjaren van zijn publieke
carrière - een troostende uitwerking gehad. Zijn enthousiasme werkt
aanstekelijk en uit elke vezel van zijn lichaam straalt de ontembare passie
voor hetgeen hij doet en hetgeen waarvoor hij staat.

Hij heeft aandacht voor de broosheid van het leven en zet die broosheid op
zo’n sterke manier neer, niet alleen in zijn liedjes maar bijvoorbeeld ook
tijdens interviews, dat ik er telkens weer stil van word.

De herkenbaarheid overvalt me opnieuw bij het lezen van ons coverartikel.
Bart Peeters op z’n best: een eigen, typerende kijk op hoe het leven zou
moeten zijn… Zouden we allemaal wat meer geloof hebben in elkaar, met
onszelf op de eerste plaats, hoe mooi zou Vlaanderen zijn?!

Daarnaast ben ik persoonlijk bijzonder
ontvankelijk voor het aanstekelijke

enthousiasme en de globale gekte rond ‘onze
Vlaamse Schlagers’. En laat het nu toeval zijn

dat ook Bart houdt van de muziek waarop
ik spontaan een polonaise inzet (meestal

tot ergernis van mijn vrienden).

Meneer Peeters, u stijgt hierdoor zelfs nóg in
mijn achting.

Veel leesplezier!

onszelf op de eerste plaats, hoe mooi zou Vlaanderen zijn?! 

Daarnaast ben ik persoonlijk bijzonder 
ontvankelijk voor het aanstekelijke 

enthousiasme en de globale gekte rond ‘onze 
Vlaamse Schlagers’. En laat het nu toeval zijn 

dat ook Bart houdt van de muziek waarop 
ik spontaan een polonaise inzet (meestal 

tot ergernis van mijn vrienden). 

Meneer Peeters, u stijgt hierdoor zelfs nóg in 
mijn achting.

Veel leesplezier!

Colofon
Rondom Magazine
Tienen-Aarschot-Diest
81.762 exemplaren

Coördinatiemagazine
Maarten Carlier
Redactiecoördinator Rondom
Geert Desmytere
Verantwoordelijke uitgever
Bernard De Riemacker
Abeelstraat 29a - 9600 Ronse
redactie@rondom.be - 055 23 55 52
Rondom Magazine is een publicatie
van nv Corelio Connect Noord
BTW BE 0444.716.591
Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden

Media-adviseur:
Karine Engelborghs: 0474 85 20 38
karine.engelborghs@corelio.be
Patricia Schulz: 0475 96 66 19
patricia.schulz@corelio.be
Tini Ceuleers: 0473 80 88 03
tini.ceuleers@corelio.be

Halensebaan 72 - 3290 Diest-Webbekom - 013 32 13 15
info@n8slaapcomfort.be - www.n8slaapcomfort.be

Openingsuren: elke dag van 10u - 12u en 13u - 18u, zaterdag 11u - 18u, dinsdag gesloten
AZRSZ00A

VAL VOOR ONZE OKTOBERACTIE!!!
Neem een kijkje op onze website voor meer details



Zijn favoriete film is Monty Python and the Holy Grail.
“Omdat ik daar ontzettend hard heb moeten mee la-
chen toen ik hem de eerste keer zag.” Maar ook Some
like it hot. “Vanwege Marilyn.” En uiteindelijk: Lenny.
Over de Joodse comedian Lenny Bruce die in de ja-
ren 50 en 60 van vorige eeuw de Amerikaanse auto-
riteiten provoceert met zijn optredens en ten onder
gaat aan drugs. Schuilt er een Lenny in Bart Peeters?
Met de nieuwe cd en tournee Brood voor Morgen-
vroeg lijken zijn zorgen elders te liggen. Maar de artis-
tieke duizendpoot raakt vriend en vijand op zijn ma-
nier. “Ik doe niets zonder er passioneel in te geloven”.

Geert Desmytere / Foto’s: Hugo VanBeveren

“Van de
lente en
de herfst
word ik zeer
nerveus”

Bart Peeters
trekt het land door
met een boodschap:



Coverstory

Wat hij dan écht denkt als hij voor één de
Zomerhit van Radio 2 presenteert en aan
het dankbare publiek vraagt of ze gaan
voor Niels Destadbader dan wel voor
Slongs Dievanongs?
“Dat is één van mijn guilty pleasures. De
Vlaamse schlagerwereld interesseert
mij oprecht. Ik koop die cd’s nooit maar
ik ben daar wel mee begaan. Als ik in bij-
voorbeeld Spanje met vakantie ben, dan
koop ik de Vlaamse kranten niet om het
wereldnieuws te lezen maar wel om op
de hoogte te blijven van hoe het gaat met
Willy Sommers of Jo Vally. Dat zijn ook
mannen die zich helemaal smijten, altijd
weer opnieuw.Mijn respect is dus authen-
tiek. En het is heerlijk presenteren omdat
het er eigenlijk ookniet toe doet. Er komen
zangeressen aanvliegen met een helicop-
ter live tijdens de uitzending. Ik maak me
daar niet druk om. Als ze het halen, die
uitzending dus, ben ik blij en indien niet:
maakt niets uit.”

Het Songfestival mag dan ook in die
categorie ‘maakt niets uit’ vallen?

“Pas op, het Songfestival doe ik niet meer.
Zelf gevraagd aan de VRT om daarvan ge-
dispenseerd te worden. Ik was een beetje
bang dat ik wat te lacherig zou gaan doen.
Ik lig niet wakker van de liedjes op het
Songfestival, zeer integendeel. Maar het
spektakel is kleurrijk en heel erg ondenk-
baar, zegmaar. Ik betrapte ermezelf op dat
ik het soms wat te licht ging opnemen en
ik wil absoluut de mensen voor wie dit op
een bepaalde manier ernstig is, niet schof-
feren.”

Stijn Meuris zou zich afvragen waar-
om men in de Vlaamse muziekwereld
toch zo braaf en voorzichtig is.
“StijnMeuris heeft het talent omzichboos
te maken en kritische teksten te schrijven.
Ik vond zijn eindejaarsconference Tirade
geweldig. Ik ben blij dat hij dat doet. Dan
hoef ik niet zo nodig. Je kunt jezelf niet an-
ders maken dan je bent. Ik doe niet aan po-
litiek. Maar in mijn liedjes kijk ik wel naar
de wereld. Een wereld waarmee het niet al
te best gaat. Kan ik dat veranderen? Niet
echt. Ik kan hoogstens zorgen dat ik het in
mijn omgeving wat vooruit help. Door te

zorgen dat er morgenvroeg brood is voor
mijn vrouwenkinderen, zoals het een goe-
de vader past. En in het verlengde daarvan
door te zorgen voor wat troost, wat liefde
en wat aandacht voor de broze dingen van
ons leven.”

Waarmee we naadloos bij jouw nieu-
we cd komen.
“Voilà. Ik ben ervan overtuigd dat het hart
het toch altijd weer haalt van het verstand
en de intuïtie van het brein. Angela Mer-
kel die zegt: “Wir schaffen das!”. Daar viel
ik van achterover. Van bewondering. Die
vrouw zegt dat zonder politieke bereke-
ning, ver van alle strategie. Zij zegt dat
gewoon omdat ze dat zo voelt, wellicht tot
wanhoop van haar adviseurs. Dat soort
mensen hebben we nodig. Als je de hele
tijd denkt wat de gevolgen zullen zijn van
een beslissing, doe je helemaal niets. Zo’n
TrumpofErdogan, diemensenhebbenook
ooit de nood gevoeld aan liefde en warmte.
Die moeten zich ook ooit hebben afge-
vraagd of dat buurmeisje hen zag zitten.
Melania ziet Donald niet meer zitten, dat
merk je intussen wel. En misschien helpt
dat gemis hemomtochwatmeer aandacht
te hebben voor emoties en gevoelens.”

Donald zal zich geen zorgen maken of
hij morgenochtend boterhammen op
zijn bord krijgt…
“Nee, maar ik wel. Als ik naar huis rij na
een optreden en aan een broodautomaat
moet stoppen. En dan weet je: ik moet een

spelt hebben voor de zoon en een wit voor
de dochter en ook nog een bruin. Want dat
is ook niet meer zo eenvoudig als toen.
Mijn vrouw heeft vaak de oplossing. En
anders eten we gewoon cornflakes, zegt ze
dan.”

Intussen speel je weer vol uitver-
kochte zalen met de Ideale Mannen
tot ergens in mei volgend jaar. Hoe slo-
pend is dat?
“Dat is topsport, elke avond tussen 20 uur
en 23 uur. En alles moet absoluut kloppen
en juist zijn. Elk concert is het concert van
ons leven. Ik heb geen fans maar wel een
hoop mensen die op dezelfde golflengte
zitten als ik. Ik mag die niet ontgoochelen.
Ze komen uit alle leeftijdsgroepen, dat is
het bijzondere. Die vragen mij nu: waarom
zing jij een nummer van Céline Dion? Dat
is een onmogelijke situatie: Peeters zingt
Dion. Een nummer met drie modulaties!
Altijd een toon hoger. Ik ben er nog ge-
raakt ook. Voor de cd heb ik dat ’s nachts
ingezongen, helemaal alleen. Geen pot-
tenkijkers. Alleen ik en de microfoon. En
de ultieme versie is gemaakt in Los An-
geles. Door iemand die geen Nederlands
begrijpt. Dat is de beste manier om er op
muzikaal vlak alles uit te halen.”

Bart Peeters, dat is nog altijd de
beste vriend van Sinterklaas. Winter,
sneeuw en open haarden. Dat is iets
voor jou?
“Ofwel een hittegolf ofwel het putje van
de winter. Alles daartussen is mijn ding
niet. Ik hou in het dagelijkse leven van een
lichte vorm van overdrijving en dus ook in
mijn affiniteit met de seizoenen. Van de
lente en de herfst word ik zeer nerveus.”
Dat belooft.

Angela Merkel die zegt:
“Wir schaffen das!”.
Daar viel ik van achter-
over. Van bewondering.

Elk concert is het
concert van ons leven

Ik doe niets zonder er
passioneel in te geloven



Interview

Geert Bourgeois: van koorknaap tot
minister-president van Vlaanderen
Er zit geen rem op, als Geert Bourgeois (N-VA) in zijn kantoor aan het statige Martelaars-
plein over het regeringswerk en zijn visie op het Vlaanderen van de toekomst spreekt: de
begroting, saneringen, de kenniseconomie, publieke investeringen, ruimtelijke ordening…
Bevlogen ernst. Met zijn 66 jaren, waarvan het merendeel politiek actief, maakte hij de gro-
te veranderingen in België, Vlaanderen en zijn eigen politieke familie van dichtbij mee. Een
persoonlijk gesprek met de minister-president van Vlaanderen. Tekst en foto: Stijn Delabie

Geert Bourgeois woont in het West-
Vlaamse Izegem, de stad waar hij ook
opgroeide en – buiten de nationale poli-
tiek – al heel zijn professionele leven ac-
tief is. Wat maakt van hem zo’n verstokte
Izegemnaar? “Ik ben er volledig gewor-
teld, op alle vlakken”, erkent de minister-
president. “Ik liep er school, van de lagere
tot de humaniora in het College. Na een
pauze van vijf jaar aan de Universiteit van
Gent, waar ik rechten studeerde, keerde
ik naar Izegem terug en bouwde er mijn
advocatenkantoor uit. Ik heb in Izegem
mijn buren, mijn vrienden, het vereni-
gingsleven en natuurlijk ook de lokale
politiek. Ik ben actief in de gemeenteraad
sinds 1 januari 1977, dat is veertig jaar”,

zegt hij met enige trots.
De politieke microbe had hem al op jonge
leeftijd te pakken. Als kind hield hij er nog
degewonehobby’s opna.Zokon jehemop
zondag in korte broek naar de KSA zien
fietsen, hem een gedicht horen proclame-
ren in de dictieles of horen zingen bij het
plaatselijke jeugdkoor, waar hij als knaap
mee allerlei vieringen en plechtigheden
muzikaal opluisterde. Tot hij de baard in
de keel kreeg en ook zijn politieke daden-
drang groeide. “Ik was al vrij vroeg een
overtuigd flamingant”, blikt Bourgeois
terug. “Een van de eerste concrete uitin-
gen daarvan was de Blauwvoetvendels, de
jeugdbeweging die ik samen met enkele
vrienden oprichtte, maar die helaas niet

zo lang heeft bestaan. (lacht) Daarnaast
was ik op mijn zestiende al actief in de
VU. In de poësis, het voorlaatste jaar van
de humaniora, had ik het zelfs tot secre-
taris geschopt van de plaatselijke afde-
ling. Later richtte ik in Izegem ook nog de
Volksuniejongeren op.”
De minister-president woont samen met
zijn vrouw in een alleenstaand huis, cen-
traal gelegen in Izegem. “De straat is vrij
druk, maar ik kan gemakkelijk te voet
naar het centrum. Dat is handig als er iets
te doen is of de gemeenteraad plaatsvindt.
Zo kom je bovendien onderweg nog men-
sen tegen voor een babbel of om eens naar
elkaar te zwaaien als ze zich aan de an-
dere kant van de straat bevinden.”
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Zondag van 14 tot 18u.
Woensdag gesloten.

Stationsstraat 84 - 3110 Rotselaar - 016 44 48 16

A
X
E
E
B
00

B



Ivoren toren
“Ik durf de uren in de week niet te tellen
die naar mijn job van minister-president
gaan”, bekent Geert Bourgeois. “Om tien
overvijf gaatdewekker.Uitzonderlijkben
ik eens wat vroeger thuis, rond een uur of
acht dan, maar meestal is het tussen tien
en elf. En dat loopt door in het weekend,
met telkens heel wat politieke activitei-
ten. Maar wanneer ik dan toch tijd voor
mezelf vind, dan vul ik die graag in met
mijn gezin. We hebben twee zonen, die
nu zelf ook kinderen hebben, vijf in totaal.
Mijn kleinkinderen zijn nu tussen de drie
en acht jaar oud.Weworden echte kame-
raden.Het is eennieuw levendat voor ons
begonnen is. Maar ook buren en vrienden
passeren geregeld. Dan zitten we samen
rond de tafel in de keuken of buiten op
het terras als het mooi weer is. Die con-
tacten vind ik ontzettend belangrijk. Ik
ben er als de dood voor om alleenmaar in
een politieke ivoren toren te leven. Daar-
naast fiets en wandel ik graag. Ik stap ge-
makkelijk 25 tot 30 kilometer. Dat heb ik
ook nodig om fysiek paraat te blijven. De
meeste uren alsminister-president breng
je al zittend door. Dan is wat beweging in
je vrije tijd een absolute noodzaak. Maar
natuurlijk ontsnap je ook dan niet volle-
dig aan je functie. Als publiek figuurword
je herkend en aangesproken. Dat hoort er
nu eenmaal bij. Over het algemeen zijn de
meeste mensen heel vriendelijk, dus dat
vind ik helemaal niet zo erg. Dikwijls vra-
gen ze zelfs of ze een selfiemetmijmogen
nemen. (lacht)”

Geert Bourgeois was de laatste voorzit-
ter van de Volksunie, toen die uit elkaar
spatte in Spirit enN-VA, waar hij ook zelf
– voor Bart DeWever – de eerste voorzit-
ter vanwas. “Ik heb hartstochtelijk van de
VU gehouden en er verschrikkelijk hard
voor gewerkt”, klinkt het. “Ik ging elke
weekals jongepoliticusop stapvoorhuis-
bezoeken om mensen aan te spreken en
te overtuigen. Zelfs in tijden dat het met
de VU wat minder ging, haalden we zo in
Izegem nog eenmooie 24 procent. De VU
heeft twee grote verdiensten, ze heeft het
federalisme op de kaart gezet enmee hel-
pen realiseren.Ten tweedeheeft deVUde
Vlaming rechtop laten lopen. Ik groeide
op in een Vlaanderen waar de christe-

lijke, socialistische en liberale zuilen al-
lesbepalendwaren. Voor om het evenwat
had je het dienstbetoon van een politicus
nodig.DeVUwashet enige alternatief om
die oudemachtsstructuren te doorbreken
en demensen opnieuw vrij te maken. Het
is jammer dat de top van de partij destijds
de VU kapot heeft gemaakt. Ze duwden
ons in de richting van klein-links. Daar
was geen toekomst voor. Ik zag mijn kie-
zers zo door mijn vingers glippen. De
mainstream in Vlaanderen is centrum-
rechts. Daar is de N-VA het antwoord op.
Onze eerste leuze is ‘sterk en sociaal’. Je
hebt een sterke economie nodig om een
goed sociaal weefsel te hebben. Daar-
naast sterke, maar ook verantwoordelijke
mensen, die zelf hun keuzes maken en
voor de samenleving zorg willen dragen.
Ennatuurlijk zijn ookhetVlaamse enEu-
ropese aspect een constante.”
Niet dat de N-VA van bij het begin zo’n
groot succeswas. “Nadat deVUophield te
bestaan, zat ik in 2003 voorN-VA als enig
verkozene in deKamer. Hetwas zogezegd
een eenmanspartij, een klein ambach-
telijk bedrijfje. Dat waren harde tijden,
waarin ik privé en professioneel heel wat
opofferingen hebmoeten doen.Maarmet
de hulp en ondersteuning van veel vrien-
den, zijn we erin geslaagd om de N-VA
uit te bouwen tot de grootste partij van
Vlaanderen en van het land. Uit onder-
zoek blijkt dat we een potentieel van 40
procent hebben. We zijn het aan onszelf
verplicht om de rol van leidende volks-
partij te blijven opnemen: hervormingen
doorvoeren en Vlaanderen klaarmaken

voor de toekomst.”

Onafhankelijkheid
Met de onafhankelijkheid van Vlaande-
ren of de invoering van het confedera-
lisme – het eerste programmapunt van
de N-VA – is het evenwel nog niet gelukt.
Voor de volgende verkiezingen lijkt het
verrassend zelfs volledig uit de campagne
verdwenen. “Toch blijft het onze grootste
prioriteit”, reageert de minister-presi-
dent. “We gaan voor de volgende verkie-
zingen een sterke campagne voeren, met
thema’s die mensen sterk beroeren, maar
zonder achterwege te laten wie wij zijn.
Laat daar geen twijfel over bestaan. Als
we het confederalisme kunnen realise-
ren, gaan we dat ook doen. Maar dan zul-
len we zo sterk mogelijk moeten zijn en
dus zoveel mogelijk kiezers moeten kun-
nen overtuigen.”

N-VA lijkt tegenwoordig vrij alleen te
staan met de eis om meer Vlaamse zelf-
standigheid. “Er was in 2014 al geen en-
kele Franstalige partij én geen enkele
Vlaamse partij die werk wou maken van
meer autonomie voor de deelstaten. Wij
stonden toen helemaal alleen en die si-
tuatie blijft voorlopig voortduren. Dus
ofwel ga je dan aan de kant staan en krijg
je Di Rupo II met als gevolg dat de PS op-
nieuwmee België en dus ook Vlaanderen
bestuurt. Ofwel neem je je verantwoor-
delijkheid op en geef je de Vlamingen het
bestuur waarvoor ze hun stem uitbrach-
ten. Maar we wachten strategisch het
momentum af omVlaanderen de autono-
mie te geven waar het volgens ons recht
op heeft.”
Hadhij ooit gedacht dat hij nog opde stoel
van minister-president van Vlaanderen
zou zitten? “Als adolescent al was het
mijn ambitie om volksvertegenwoordiger
te worden. Meer eigenlijk niet. Vlaande-
ren had toen nog geen eigen parlement,
laat staan een regering. Daar heb ik in
mijn carrière mee zwaar voor gestreden.
Dat ik nu aan het hoofd van de Vlaamse
regering sta en invulling kan geven aan
die felbevochten Vlaamse autonomie, is
een nooit gedroomde droom die zich toch
voordoet. Ik kan de jonge, zich pas enga-
gerende politicus die ik vroegerwas recht
in de ogen kijken,met enige trots zelfs.”

Ik ben er als de dood
voor om alleen maar in
een politieke ivoren toren
te leven

We zijn het aan onszelf
verplicht om de rol van
leidende volkspartij te
blijven opnemen

Interview

©Vlaams Parlement
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Interview

‘Mijn roots liggen niet in Ankara waar ik geboren
ben, maar in Limburg waar ik ben opgegroeid en
als student nog in de fruitpluk werkte’, lacht Fa-
roekÖzgünes (53). In die 26 jaar heeft hij bij VTM
al zowat alles gedaan: verslaggeving, eindredac-
tie, nieuwsanker. Maar met tv-reportages over
massamoordenaars, rechtspraak en terrorisme
bouwde hij als misdaadjournalist een stevige
reputatie uit. Hij won er zelfs vier prestigieuze
Belfius-persprijzenmee, voorDePlantage, InGu-
antánamo, De Sheriff van de Westhoek en Salah
Abdeslam. Zopas beëindigde hij nog een opleiding
over defensie, veiligheid en terrorismebestrijding
aan de Koninklijke Militaire School. Met het op-
sporingsprogramma Faroek scoort hij eveneens.
‘De opsporingsberichten van de politie zijn nogal
beperkt’, aldus Özgünes. ‘Hun mededelingen du-
ren amper een halve minuut, met een voice-over
en een kleine foto. In samenwerking met gerecht
en politiemakenwijmet ‘Faroek’ een heus opspo-
ringsprogramma,met het relaas, de exclusieve ca-
merabeelden, demodus operandi en een gedetail-
leerde reconstructie vande feiten.Dat vergroot de
herkenning enorm. Eén misdaaddossier op drie
raakt zo opgelost. Sterker nog: we scoren gemid-
deld 42%!’

‘De Kasteelmoord is
een ideaal
filmscenario’
Faroek Özgünes werkt reeds 26 jaar als journalist
voor VTM. ‘Maar ik ben reeds 15 jaar voltijds ge-
rechtsjournalist’, voegt hij er snel aan toe. Het opspo-
ringsprogramma Faroek is een geheid succes. Zopas
verscheen zijn meest recente boek ‘Kroniek van een
aangekondigde dood’ met het gedetailleerde relaas
van de Kasteelmoord. ‘Een schoolvoorbeeld van hoe
dewerkelijkheid fictie kan overtreffen’, vindt hij.

Tekst en foto’s: Georges Gielen

De crimi-blik van

Faroek
Özgünes
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Onderwereldfiguren en incest
En dan is er dus nu het boek over de be-
ruchte Kasteelmoord, zo genoemd om-
dat Stijn Saelens vermoord werd in het
kasteel Carpentier in Wingene. Even
opfrissen: op 31 januari 2012 rijdt Eli-
sabeth Gyselbrecht, de echtgenote van
Stijn Saelens, ‘s middags naar huis, waar
haar man aan het werk is. Bij het bin-
nenkomen treft ze een grote plas bloed
en een kogelhuls aan, maar van haar
echtgenoot geen spoor ... Zijn lichaam
wordt pas op 17 februari teruggevon-
den in het bos van Maria-Aalter. De

autopsie toont aan dat hij is omgeko-
men door een kogel in de rechterlong.
Na jarenlange ontkenning bekent zijn
schoonvader, André Gyselbrecht, op
het proces dat hij aan Pierre Serry de

opdracht gaf Stijn Saelens om het leven
te brengen. ‘Ik heb die zaak van bij de
prille start gevolgd, getuigenissen verza-

meld, nota’s genomen… aanvan-
kelijk als een loutere ver-

dwijningszaak,’ vertelt
Faroek. ‘Dit kon net zo
goed uitdraaien op een
cold case, zonder lijk of
dader, laat staan dat ik
aan een boek zou den-
ken. Maar uiteindelijk
wordt het verhaal niets
minder dan een Sha-
kespearean drama.’ Fa-

roeks boek toont in de-
tail hoe de Kasteelmoord

een aaneenschakeling
wordt van juridische mani-

pulatie, stiekem opgenomen
gesprekken, incest, sigaret-
tensmokkel, onderwereld-
figuren, hormonenhandel,
Tjetsjeense huurmoorde-
naars, afpersing… ‘Inder-
daad, soms overtreft de
werkelijkheid alle fictie’,
glimlacht Faroek. ‘De
Kasteelmoord is een
gedroomd filmscena-
rio. Het dossier telt wél
60.000 bladzijden…’

Jihadisten en gangsters vinden
elkaar

Heeft criminaliteit in ons land een eigen
identiteit, ànders dan onze buurlanden?
‘Wat ons onderscheidt is het potentieel
aantal terroristen’, zegt Faroek. ‘Neder-
land heeft bijvoorbeeld meer te kampen
met een heuse drugsscène, waar ben-
des op straat met elkaar afrekenen. Je
kan niet ontkennen dat in Brussel – en
zeker in Molenbeek – jihadisten zich
soepel konden inwerken in het gewone,
criminele milieu. Ze raakten niet alleen
erg makkelijk aan valse documenten en
Kalasjnikovs, maar ook aan safehouses,
garageboxen, onderduikadressen. Die
verwevenheid is opvallend. Is het toeval
dat de aanslagen van Parijs vanuit België
werden bedacht? En laten we wél we-
zen: er waren wel degelijk no go-zones
in Brussel. Het resultaat van jarenlang
slecht bestuur. Dat is nu aangepakt met
het Kanaalplan van minister Jan Jam-
bon.’

Hoe veilig kunnen we ons nog voelen in
België? ‘Tja, ik geef daar soms lezingen
over’, reageert Faroek. ‘Het fenomeen
van aanslagen in commando-stijl is ei-
genlijk in mei 2014 begonnen met de
aanslag op het Joods Museum in Brussel
door Mehdi Nemmouche. Nu het kalifaat
van IS zijn einde nadert, denk ik dat we
geen aanslagen in ware commando-stijl
meer moeten verwachten. De dreiging
zal komen van do-it-yourself-jihadi’s,
home grown extremisten die radicalise-
ren achter hun computer en ongestruc-
tureerd uithalen. Spijtig genoeg zijn die
wél moeilijker op te sporen.’ Nog actue-
ler: de mogelijke vrijlating van Dutroux?
‘Dutroux vindt zelf dat hij klaar is met
zijn straf en voor de maatschappij, maar
daar beslist de strafuitvoeringsrecht-
bank uiteindelijk over. Weet je: Freddy
Horion, seriemoordenaar Staf Van Ey-
ken (De Vampier van Muizen)… ze zit-
ten nog steeds in de cel. Andras Pandy
is erin gestorven. Er zijn zoveel strenge
voorwaarden. Eerlijk, volgens mij komt
Dutroux nooit meer vrij.’

Gerechtsjournalist
Faroek Özgünes:

‘Er waren wel degelijk
no go-zones in Brussel.’

Foto ggm

Interview
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“Het Tweede Gelaat is het sluitstuk van de
politietrilogie van Jef Geeraerts”, stelt Ver-
heyen zijn productie voor. “De ZaakAlzhei-
mer en Dossier K gingen er aan vooraf. In
deze film krijgt het speurdersduo Vincke
en Verstuyft te maken met een serial kil-
ler. Koen De Bouw en Werner De Smedt
vervullen opnieuw die hoofdrollen. Voor
het eerst in de Vlaamse filmgeschiedenis is
er veel geld en tijd gegaan naar echt goede
actiescènes: achtervolgingen over daken,
schietscènes, achtervolgingen met vracht-
wagens… Het publiek is wat gewoon op dit
vlak. Dan kan je niet afkomenmet een oude
Opel Vectra die van een slechtgeplaatste
schans in een kanaal terechtkomt. Daarom
was onze stuntverantwoordelijke al van bij
het begin betrokken bij het uitschrijven van
het script. Ik zie ons nog zitten aan mijn
bureau, met de speelgoedwagentjes in de
handomtebepalenwatwekondendoen, en
vooral goed doen. Oorspronkelijk hadden
we vier dergelijke scènes, maar daar heb-
benwe er drie van gemaakt om de kwaliteit
te bewaken. Zo duurt een onderdeel van de
finale hoop en al twee minuten, maar we
hebben er wel ruim een week aan gedraaid.
En dat ziet er godverdoeme goed uit! Het

was echt kicken voor de hele ploeg.”
Publiek

Eind oktober komt Het Tweede Gelaat in
de zalen. Geen zenuwen? “Ik maak films
voor een ruim publiek, dus wil ik graag
veel volk in de bioscopen zien. Voor mij is
dat altijd heel spannend: gaan ze komen
en met hoeveel? Of het nu een krantenar-
tikel, theaterstuk of een film is, ze krijgen
pas bestaansrecht in confrontatie met het
publiek. Soms zie ik mensen in talkshows
verschijnen, glimmend van zelfgenoeg-
zaamheid, die statementsmaken als ‘ik heb
deze filmgemaakt voor dekleinstmogelijke
doelgroep, namelijk mijzelf.’ Dan denk ik
tof! Maar vind je dan dat de gemeenschap
daar 650.000 euro inmoet steken? Die van-
zelfsprekendheid kan ik niet hebben. Poli-
tici worden de laatste tijd met pek en veren
de stad uitgedreven omdat ze 250 euro per
vergadering krijgen. Maar als ik naar mijn
eigen sector kijk, dan gaat het over miljoe-
nen die over de balk worden gegooid voor
vanity- of hobbyprojecten. Dan denk ik: oei,
hier klopt toch iets niet!”
Overaanbod

Wat heeft een film nodig om te slagen? “Er
is tegenwoordig een ontzettend overaan-
bod. Wij concurreren nu met erg knappe
reeksen op televisie. Die sector heeft een
enorme inhaalbeweging gemaakt. Wat je
daar aantreft, is soms interessanter dan
wat je in de zalen te zien krijgt. En ook de
Vlaamse fictiereeksen zijn op niveau geko-
men. Je moet beseffen dat je voor 11 euro
in de maand Netflix hebt en voor datzelfde
bedrag maar één keer naar de cinema kunt.
Dan moet je de mensen een duidelijke re-
den geven om naar je film te komen kijken:
hij moet gewoon verdomd goed zijn!”

Over FC De Kampioenen wordt soms wat
smalend gedaan. “Ik ben het daar niet mee
eens en ik niet alleen. Ook Stijn Coninx
heeft de Urbanusfilms gemaakt en Robbe
De Hert heeft met Gaston en Leo gewerkt.
Die succesfilms waren altijd een zegen
voor de Vlaamse film in zijn geheel. Maar
humor is misschien het moeilijkste genre,
het iswel hetmeest bevredigende. Als je als
regisseur in de zaal voor het eerst met pu-
bliek je eigen film ziet, tel je af. En dan krijg
je effectief die lach, die vanachternaar voor
door de zaal golft. Dat is fantastisch! Daar-
naast zit FC de Kampioenen als icoon in
het collectieve geheugen van Vlaanderen
gegrift. Welke reeks kan zeggen dat ze ver-
schillende, opeenvolgende generaties blijft
aanspreken?Aande kassa’s passeren vader,
moeder, de kinderen en bomma en bompa.
Daarom is het een vreemde verantwoorde-
lijkheid om een dergelijke film te draaien.
Dat geeft wel wat stress. Daarnaast ben je
als regisseur de nieuwkomer, want de cast
endepersonages liggenal vast.Normaal ge-
zien is dat omgekeerd. Je kan bijvoorbeeld
moeilijk tegenMarijnDevalck zeggen: ‘Hey,
den Boma, zo gaan we die toch niet neer-
zetten!’ (lacht) Voordeel is dan weer dat ik
mij veelmeer kon concentreren op de grote
scenes, op het grotere geheel. Daarnaast
had FC De Kampioenen een behoorlijk
budget, waarmee ik me als regisseur flink
kon uitleven. We zaten een maand in Zuid-
Afrika, in de mooiste landschappen en met
stunts die best spannendwarenom te doen.
Dat is als regisseur gewoon heel plezant.
Ik hou van heel veel soorten films, ik ben
op dat vlak een gulzige omnivoor. Daarom
draai ik ook zoveel. Er is nu eenmaal heel
veel dat ik heel graag doe!”

Interview

Verheyen kleurt dit
najaar de cinema
Regisseur Jan Verheyen werpt zich gulzig
op de Vlaamse filmzalen. In oktober komt
de actiethriller Het Tweede Gelaat uit, in
december – amper twee maanden later –
de familiefilm FC De Kampioenen Fore-
ver. Een pittig gesprek, zonder blad voor de
mond. Tekst: Stijn Delabie - foto: if

Het TweedeGelaat
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We gingen zogezegd “gewoon op wandelvakantie naar Dene-
marken”, samen met zoonliefs beste vriendinnetje en haar ou-
ders, dus u kunt zich het gehalte aan ‘uitpuilende ogen’ en ‘door
het dolle heen’ wel voorstellen toen de bus ons afzette aan het
Legoland Holiday Village. Dat we ook nog eens in een Ninjago-
cabine zouden overnachten, maakte het kindergeluk compleet.
Er zat echter een kleine kink in de kabel. Denemarken, dat ligt
in het noorden, en in het noorden is het koud. En regent het veel.
Onophoudelijk veel. Gelukkig weet Legoland dat, en kun je er
een uiterst charmante regenponcho kopen, wat dan ook ons
eerste wapenfeit in het pretpark werd. Het voordeel van al die
regen was dan weer dat we nauwelijks moesten aanschuiven.

Zo weinig, dat we onze favoriete attracties gewoon vijf keer
na elkaar konden opnieuw doen.

Reizen

Miniland, maxiplezier!
Toen ik negen was, bouwde ik af en toe een huis of een

auto met de Legoblokjes van mijn broer, maar ver-
der had ik vooral aandacht voor Barbies. Toch
stond het wellicht toen al in de sterren ge-
schreven dat ik dertig jaar later naar Billund

zou vliegen. In Billund ligt namelijk Legoland,
en het toeval wil dat ik intussen een zevenjarige

zoon heb die Lego bouwt, denkt en ademt. Geen idee
of iemand verslaafd kan zijn aan Lego, maar wanneer er

eens een dag niet kan gebouwd worden, stellen we hier
in huis hevige afkickverschijnselen vast. Bovendien
is Lego voor de echtgenoot stiekem ook een beetje

een guilty pleasure, dus op een dag kwam die trip ge-
woon vanzelf in de agenda te staan.

Tekst en foto’s: Delphine D’haenens & Eneko Illarramendi
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Specialist in inlijstingen, spiegels,
fotomontages, ophangsystemen,
wissellijsten, kunstrestauraties en kunst.
Alle inlijstingen worden vakkundig
en met de grootste nauwkeurigheid
afgewerkt in ons eigen atelier. Er wordt
alleen gewerkt met de beste materialen.
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Keukens - Badkamers - dressings

Lekker koken begint met een keuken van bij ons

ERVARING

45
jaar

2 GENERATIES

OPEN: dinsdag tot zaterdag van 13u - 18u. Dinsdag- tot zaterdagvoormiddag op afspraak.
OOK OPEN OP ZONDAG van 14u tot 17u. Maandag gesloten

CHRISTOPHE EN DOMINIQUE MEUREAU
Linter - Orsmaal

St-Truidensesteenweg 143 - 3350 LINTER
Tel. 011 78 11 42 - Fax 011 78 08 04 - info-linter@eurocash.be

www.eurocash.be

Najaarsacties*

*Voorwaarden in de showroom
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Reizen

En favoriete attracties, die hadden we
in overvloed. Achtbanen en brand-
weerwagens, muziekinstrumenten
met afstandsbediening, klimmuren en
uitzichttorens. 3D-films, piratenboten
en avontuurlijke jungles. En natuurlijk
– daar doe je het ten slotte voor – alles
wat je maar kan bedenken in Legoblok-
jes. Een haai, een fotograaf en een farao.
Ninja’s, koolmeesjes en totempalen.

Het mooiste en meest magische gedeel-
te van het pretpark is ongetwijfeld Mini-
land. Je stapt er binnen in een fascine-
rende miniwereld waar alles is gemaakt
uit Lego. Mini-Kopenhagen, miniberg-
weides, ministation, minicamping, mi-
nihuwelijk. Indrukwekkend technisch
vernuft ook: sluizen, spaceshuttles en
treinen die echt bewegen. Replica’s van
de Eifeltoren en de Shanghai Tower. En
Star Wars! Een complete afdeling Star
Wars! Het mag er nog zo hard regenen,
het leven gaat in Miniland permanent

ongestoord verder. En de bezoekers kij-
ken hun ogen uit, urenlang. Lego is heus
niet alleen voor kinderen.
Afsluiten deden we, hoe kan het ook an-
ders, in de grootste Legoshop ter wereld,
waar je kunt kopen, kijken én zelf bou-
wen. Het was een fijne trip. Nat en koud,
maar gezellig, grappig en avontuurlijk.
De medewerkers waren stuk voor stuk
vriendelijk en goedgezind. De ouders
werden weer even kind, de kinderen
hadden de tijd van hun leven. Wanneer
gaan we nog eens?!
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NIEUWSTE TECHNIEKEN VOOR VERWARMING EN VENTILATIE
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BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOMBOORDEVOL IDEEËN
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Functieomschrijving
Easykit hecht een groot belang aan service en support voor al zijn
klanten. Als technieker ben jij een spil figuur binnen deze unieke
service. Je start niet alleen de installatie van onze klanten op
maar je staat ook in voor het onderhoud en de herstelling.

Profiel
Heb je een passie voor techniek en ben je een geboren problem
solver. Beschik je over een GI (G1/G2 attest) en rijbewijs B? Dan
ben jij de persoon die wij zoeken om ons Service team uit te
breiden.

Aanbod
Via interne en externe opleidingen zorgen we ervoor dat je steeds
op de hoogte bent van de nieuwste technieken. We zijn een
trendzetter op het gebied van verwarming, ventilatie en elektri-
citeit! Wij bieden je een zeer afwisselende en boeiende job binnen
een jong en succesvol bedrijf. Wij bieden je een aantrekkelijk
salaris aangevuldmet extralegale voordelen. Tijdens dewerkuren
krijg je een bestelwagen ter beschikking voor de
verplaatsingen.

Geïnteresseerd?
Stuur vandaag nog je cv naar : johan.verhegge@easykit.be

Easykit is de specialist en marktleider inzake zelfbouwsystemen
voor verwarming, sanitair, elektriciteit en ventilatie,

met maar liefst 9 vestigingen in heel België.
Meer informatie over Easykit vind je op www.easykit.be

Wij zijn ter versterking van ons Service team op zoek naar m/v:

SERVICE TECHNIEKER HVAC

BAHFT00A



Nieuw in de
showroom

Audi A8: zelfstandiger dan ooit
Audi vernieuwt de A8 van de
eerste tot de laatste schroef
en maakt zijn toplimousine
klaar om deels zelfstandig te
rijden. Door op de zogenaam-
deAI-knop in demiddencon-
sole te duwen, neemt hij de

taak vanhet rijden in traag verkeer (tot 60 km/u) helemaal over
op hoofd- en snelwegen. Met een app op zijn smartphone kan
de bestuurder in of uit een parkeerplaats rijden zonder zelf in
de auto te moeten zitten. De nieuwe A8 en 13 cm langere A8 L
beschikken trouwens standaard over vierwielaandrijving.

BMWX3: derde generatie
De derde generatie van de
BMWX3 is klaar omhet suc-
ces van zijn twee voorgan-
gers (1,5 miljoen verkopen)
voort te zetten. De nieuweX3
heeft een dynamischer de-
sign, met onder meer grotere

wielen (standaard 18 in plaats van 17 duim), grotere ‘BMW-
nieren’ in de neus, led-koplampen en twee uitlaten op alle mo-
torversies. Vanbinnen is het verschil in design nog groter, on-
der meer dankzij het hogergeplaatste centrale aanraakscherm
(10,2 duim) en de volledig digitale instrumenten (optioneel).

CitroënC3Aircross:meer ruimte
De nieuweC3Aircross is een
4,15meterkorteSUVenstaat
zo’n 20 millimeter hoger dan
de C3 vijfdeurs. Hij creëert
een aangenaam ruimtege-
voel, onder meer dankzij het
glazen panoramisch dak dat

je kunt openen om frisse lucht binnen te laten. Het interieur
lijkt qua stijl sterk op dat van de C3 vijfdeurs, inclusief het ge-
bruiksvriendelijke aanraakscherm voor het centrale multime-
diasysteem. De krachtbronnen (1.2 PureTech als benzine of 1.6
BlueHDi als diesel) werden overgenomen uit de C3.

BOSTORE I Wolvendreef 90 (Langs Diestsesteenweg) I 3210 Linden I bostore@skynet.be I ✆ 016 53 53 88
www.bostore.be

Buitenzonwering I Raamdecoratie I Rolluiken I Garagepoorten I Outdoor Living

Geniet van onze speciale condities
tijdens de opendeurdagen van 16 tot 21 oktober

OPENDEURACTIE
GRATIS

codeklavier of RAL-k
leur

Tijdens onze opendeurdagen krijg u bij aankoop van een
garagepoort een codeklavier of uw gekozen RAL-kleur gratis.
Bij aankoop van een zonnetent of outdoor living ontvangt u
gratis een LED-verlichting t.w.v. min. € 600 .

* Bezoek onze toonzaal tijdens de opendeurdagen voor meer info.
Actie geldig tot 21 oktober 2017.

LED-ve
rlichtin
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GRATI
S*

bij aankoop van een garagepoort*



Twee- en vierwielers

FordFiesta: geavanceerd
De nieuwe Fiesta is een tech-
nologisch geavanceerde auto
die je kunt uitrusten als een
luxewagen met bijvoorbeeld
een panoramisch dak of een
verwarmd stuurwiel. Of je nu
houdt van Adele, de Foo Figh-

ters of klassiekemuziek, hetB&OPlay-audiosysteemvandeFie-
sta laat alle genres mooi klinken. De multimedia bedien je met
een ‘zwevend’ aanraakscherm met een diameter van maximaal
8 inch. Tot slot biedt Ford veel afwerkingsmogelijkheden en be-
staat de Fiesta als sportieve driedeurs of functionele vijfdeurs.

Opel GrandlandX: stijlvolle SUV
Na deMokka X en Crossland
XlanceertOpeldeGrandland
X. Deze volledig nieuwe SUV
staat op hetzelfde platform
als de Peugeot 3008/5008 en
de Citroën C5 Aircross. Ver-
warring is echter uitgesloten:

zowel qua design als uitrusting is dit duidelijk een Opel. De
Grandland X biedt onder meer persoonlijke assistentie via het
OnStar-callcenter, ergonomische zetels, verkeersbordenher-
kenning en led-koplampendie hun lichtsterkte vanzelf aanpas-
sen. Hij kost 25.000 euro (benzine) of 26.800 euro (diesel).

Renault Alaskan: nieuwe pick-up
Met de Captur, Kadjar en
Koleos (in orde van grootte)
heeftRenault al eenruimaan-
bod aan SUV’s. Vanaf novem-
ber komt daar ook deze pick-
up bij, de Alaskan. In België
levert Renault de Alaskan al-

tijd met een dubbele cabine en vierwielaandrijving. De Alaskan,
die heel wat techniek van partner Nissan gebruikt, wordt aange-
dreven door een 2.3 dCi-motor van Renault. Hij heeft een nuttig
laadvermogenvaneen ton.Door de vele conversiemogelijkheden
is de Alaskan interessant voor particulieren en vaklui.

VolkswagenT-Roc: opvallend design
Ook Volkswagen draagt vol-
op bij tot de SUV-rage. Na de
Tiguan – die overigens uit-
stekend verkoopt – volgt een
nieuwe SUV voor vijf per-
sonen in de compacte mid-
denklasse. Deze T-Roc houdt

met zijn daklijn in coupéstijl wat meer het midden tussen een
klassieke SUV zoals de Tiguan en een hatchback zoals de Golf.
De stijl van het tweekleurige koetswerk is opvallend speels. De
T-Roc laat de keuze tussen voor- of vierwielaandrijving door
benzine- en dieselmotorenmet vermogens van 115 tot 190 pk.

JAVA Shop Wingepark 20, Rotselaar (016 300 404) | Shop online shop.tjcc.be

Geschenken waarmee je
echt iederéén blij maakt.

Cadeau-
manden

Allerlei lekkers

Originele
hebbedingen



Nissan Leaf:met één pedaal
De Tesla Model 3 verbreekt
misschien wel het record,
maar voorlopig is de Nissan
Leaf de bestverkochte elek-
trische auto van de wereld
met 280.000 exemplaren.
Sinds oktober noteert Nissan

orders voor de volledig nieuweLeaf, die in januari bij de dealers
staat. Hoewel hij nog altijd een klassiek rempedaal heeft, zal
de bestuurder dit niet vaak gebruiken. Versnellen en vertragen
kan met het e-Pedal. Wanneer de bestuurder dit loslaat, komt
de Leaf zelf tot stilstand. Hij haalt een rijbereik van 378 km.

Seat Arona: Ibiza als SUV
Seat bouwt geen breakversie
meer van de nieuwe Ibiza,
maar de nieuweArona neemt
de rol van functionele stads-
auto perfect over. De Arona is
79mmlangeren99mmhoger
dandenieuwe Ibiza vijfdeurs,

waarop hij technisch gebaseerd is. De kleine SUV biedt enkele
voordelen tegenover de Ibiza, zoals een hogere bodemvrijheid,
meer hoofd- en beenruimte achterin en een grotere kofferruim-
te (400 liter). De bestuurder kan ook vlotter instappen en heeft
een beter overzicht op het verkeer door de hogere zitpositie.

Kia Stonic: nieuwe klanten
Met de Stonic hoopt Kia heel
wat nieuwe klanten te ver-
overen. Hij past binnen het
populaire segment van de
kleine SUV’s, dat vandaag
goed is voor 1,1miljoenverko-
pen in Europa en tegen 2020

volgens experts misschien wel 2 miljoen auto’s. Kia verwacht
dat de Stonic een van zijn populairste modellen wordt. De Sto-
nic is een trendy SUV met een vijfdeurskoetswerk dat heel wat
persoonlijkheid en elegantie uitstraalt. Zo kun je de buitenkant
laten lakken in een van de twintig tweekleurige combinaties.

JeepCompass: op elk terrein
Door de komst van de nieuwe
Compass is Jeep nu vertegen-
woordigd in zowat elk SUV-
segment. De nieuwste Jeep
past in de klasse van de com-
pacte SUV’s, tussen de klei-
nere Renegade en de grotere

Cherokee. Jeepmaakt zich sterkdat deCompassniet alleen inde
stadmaar ook opmoeilijker terrein zijnmannetje staat. Zo heeft
hij twee verschillende 4x4-systemen en kunnen offroadrijders
kiezen voor de hogere Trailhawk-uitvoering met 2,5 cm meer
bodemvrijheid, speciale bodembescherming en offroadbanden.

Twee- en vierwielers

AXILO00C

Swarovski Leuven
Bondgenotenlaan 37, 3000 Leuven

016 89 31 21 - www.facebook.com/SwarovskiLeuven

Ontvang een Swarovski sieraden etui
bij besteding vanaf €150*.

* Zolang de voorraad strekt.



Twee- en vierwielers

Winter op de weg
Nu de temperaturen aan het zakken zijn, is het een goed moment om even
te checken of jouw auto wel klaar is voor de komende winter. We geven bo-
vendien enkele interessante nieuwighedenmee voor wie op zoek is naar een
nieuwe auto.. Vroom - Foto’s: if

Wanneerwinterbanden?
Winterbanden zijn in België niet
verplicht, maar wel aanbevolen
voorwie veiligwil rijden.Wanneer
je het best omschakelt van zomer-
naar winterbanden? Grosso modo
rijd je tussen oktober en april beter
op winterrubber, maar het is beter
om te kijken naar de gemiddelde
temperatuur. Onder 7 °C worden
zomerbandenminder doeltreffend
en zijn winterbanden met hun
zachtere rubbersamenstelling in
het voordeel. Vergeet ze niet tijdig
weer te wisselen, want boven 7 °C
verslijten winterbanden sneller en
verhogen ze het verbruik.

Ditmag niet ontbreken
Je auto (en vooral de accu) even
laten checken in de garage is al-
tijd een goed idee, maar sommige
zaken kun je ook eenvoudig zelf
voorzien om problemen te voorko-
men. Denk bijvoorbeeld aan vries-
bescherming voor de voorruit, een
ijskrabber (liefst geïntegreerd in
een handschoen), een spuitbus
met ontdooimiddel voor de rui-
ten, een ontdooiproduct voor de
sloten (buiten de auto te bewaren)
en een deken (voor mocht je toch
eens met pech aan de kant staan).
Ook glasreiniger en een doek om je
voorruit proper te houden, komen
van pas tegen de laagstaande zon.

Keep it cool
Rijden op een nat of besneeuwd
wegdek vraagt een aangepaste rij-
stijl, want ook winterbanden heb-
ben hun limieten. Het is vooral be-
langrijk om niet verkrampt achter
het stuurwiel te zitten en je wagen
zo geleidelijkmogelijk te bedienen.
Houd ook altijd voldoende afstand
met je voorligger, want in winterse
omstandigheden moet je rekening
houdenmet een aanzienlijk lange-
re remafstand. Zoek een referen-
tiepunt en tel vier seconden tussen
jou en je voorligger (het dubbele
van normaal).
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WEDDING & COCKTAIL FASHION

!! NIEUWE BRUIDSCOLLECTIES 2018 BINNEN !!

HASSELT
HAVERMARKT 29
KAPELSTRAAT 20

011/27.43.27
Gesloten op zondag

LEUVEN
VISMARKT 17
016/28.23.20

Gesloten op zondag en maandag

AARTSELAAR
(opening op 3/11/2017)

ANTWERPSESTWG 19 (naast A12)
03/201.15.30

Gesloten op zondag en dinsdag

www.linx-fashion.be



“Alhoewel iedereen wel met een be-
paalde verwachting in het vliegtuig is
gestapt, hadden we nooit gedacht dat
het zo een grote impact op ons leven zou
hebben”, getuigt Robin. “Zelfs maan-
den na de laatste uitzending op televisie
worden we nog elke dag aangesproken
door mensen die ons herkennen, die
vaak al hun moed hebben verzameld
om ons om een selfie te vragen.” En
terwijl de deelname aan De Mol het le-
ven van sommige deelnemers ook heel
praktisch heeft veranderd – denk maar
aan Bouba die via StuBru de zaligste
vakantiejob van zijn leven kreeg – zijn
het toch vooral de vriendschapsbanden
tussen de deelnemers die voor de groot-
ste verrassing zorgden. “Ik had nooit
verwacht er zoveel vrienden aan over
te houden”, aldus Marzena, beaamt Ro-
bin. “Plots was daar die groep jonge en
hevige mensen met wie ik op het eerste
zicht geen band had. Maar eenmaal we
uit het vliegtuig stapten was er plots
die klik. En alhoewel dit misschien niet
altijd zo leek, waren er nooit strubbe-
lingen.” Resultaat: de sterke band die er
nu nog steeds tussen allen bestaat. “We
waren de hele tijd alleen op elkaar aan-
gewezen”, voegt Davey eraan toe “We

leefden de hele tijd samen en aangezien
iedereen met een carte blanche, zonder
vooroordelen begon, kon je ook echt je-
zelf zijn en leerden we mekaar door en
door kennen, met een enorm groepsge-
voel tot gevolg.”

Het grote terugzien
De deelnemers hadden een formeel ver-
bod gekregen elkaar te contacteren eens
ze werden uitgeschakeld. Na elk rood
scherm volgde dus een lange periode
van leegte.
Tot ze door Woestijnvis naar een B&B
in Peer werden uitgenodigd om samen
naar de finale te kijken. “Op weg naar
Peer zag ik plots Bouba op de autostra-
de”, vertelt Robin lachend. “Toen ik hem
de laatste keer had gezien had hij nog
geen rijbewijs en nu dus wel. We zijn
meteen als gekken beginnen te toete-
ren en zwaaien, om nadien 24 uur aan
een stuk bij te praten.” Want eindelijk
konden ze praten over hun ervaringen
met mensen die hetzelfde hadden mee-
gemaakt. “Alleen diegenen die zijnmee-
gegaan wéten echt wat er in je omgaat”,
aldus Annelies. “Samen hebben wij
hetzelfde beleefd, zaten we in hetzelfde
schuitje, en dat smeedt een band.

Vriendschap op hoger niveau
Net zoals het contactverbod, werd ook
het contactfiat door alle deelnemers zeer
nauwgezet opgevolgd. “Diezelfdedagheb-
ben we een Whatsapp-groepje gemaakt,
dat mijn gsm soms doet tilt slaan”, voegt
Robin er lachend aan toe. “Een 100-tal
berichtjes per dag is geen uitzondering.”
Natuurlijk bleef het niet bij berichtjes,
maar wordt er sindsdien ook veelvuldig
afgesproken, waarbij iedere reden goed
is om elkaar op te zoeken. Samen naar
een match van een geliefde voetbalclub
gaan kijken of supporteren bij de tennis-
wedstrijd, samen naar een festival of de
Gentse Feesten gaan, zijn maar enkele
voorbeelden. Daarnaastworden er ook bij
de deelnemers thuis –intussen legendari-
sche - feestjes georganiseerd. “Het laatste
feestje was bij Robin thuis en nu ben ik
eentje aan het plannen”, aldus Marzena.
“Soms denk ik: we zijn voor een reden
door de mensen van De Mol samenge-
bracht. Ik ben alleszins doodgelukkigmet
die nieuwe vriendschappen en hopelijk
zijn die het effectief voor het leven.Dat
kan bijna niet anders”
De Mol keert in 2018 terug op Vier in het
voorjaar. Aan kandidaten geen gebrek. De
selecties werden stopgezet.

Televisie

In de schaduw van De Mol worden
hechte vriendschapsbanden gesmeed
In het voorjaar keek heel Vlaanderen toe hoeGilles DeCostermet 11 Vlamingen naar Zuid-
Afrika trok om er DeMol te spelen. Een half jaar later verzamelen ze opnieuw voor een re-
unie. Niet dat ze elkaar sedertdien niet meer hebben gezien of gehoord. “Ons Whatsapp-
groepje slaat regelmatig tilt van alle berichtjes...” Tekst en foto: Conny Justé





Een rolmodel voor andere alleenstaande
moeders wil ze hoegenaamd niet zijn,
maar heel veel onder hen – en ook een
pak ouders tout court – zullen zich wel
heel duidelijk herkennen in de lotgeval-
len van Lotte Debrouwere en haar nu
driejarige dochtertje Loes. “Het is altijd
mijn droom geweest om voor de krant
een column te schrijven en toen ik die
kans kreeg was het onderwerp vlug ge-
vonden”, gaat Lotte glimlachend van
start. “De inspiratie ervoor lag gewoon
in mijn armen en ik vond het meteen
leuk om wat warmte te brengen tussen
al dat koude nieuws in de krant.”

Vrolijke ellende
“Loes is nu drie. Er is steeds meer com-
municatie en die kan puur en wonderlijk
zijn. Ik sta soms versteld van de mooie
dingen die ze zegt: ‘Kijk mama, daar
danst een blaadje’ of: ‘Mama, de lucht
gaat gaan slapen, de wolken en de zon
ook.’ Prachtig, pure poëzie. Maar zo is
het niet altijd geweest, integendeel. Na
de geboorte van Loes , het mooiste mo-
ment in mijn leven, werd mij meteen
ook iets anders duidelijk: de roze wolk
bestaat echt niet”, aldus Lotte die er drie
jaar geleden bewust voor koos om alleen
een kind op de wereld te zetten. “Mijn
biologische klok begon almaar sneller
te tikken. Ik was 35 en de pure biologie
heeft het toen overgenomen van mijn
verstand. Ik heb er wel degelijk heel ern-
stig over nagedacht, maar eerlijk, ik kon
echt niet inschatten wat er zat aan te ko-
men, net zoals een twee-oudergezin dat
overigens ook niet kan, trouwens. Het
leven met een vikingdochter – de naam
wordt gebruikt voor kindjes die ver-
wekt zijn met Deens sperma omdat er
in ons land een tekort aan donoren is -
die moeiteloos switcht tussen schattige

prinses en kleine dictator met een hef-
tig temperament blijkt net iets minder
rooskleurig dan aanvankelijk gedacht,
maar tegelijk ook veel rijker dan dat ik
ooit had kunnen vermoeden. Liefde vol-
staat, maar dan wel gecombineerd met
een chronisch gebrek aan slaap. De erg-
ste momenten zijn de eindeloze slape-
loze nachten waarvan ik dacht: dat kan
toch de bedoeling van het leven niet zijn.
De titel van het boek ‘slaap kindje slaap
verdomme’ is misschien hard, maar als
je kind niet slaapt in het holst
van de nacht, dan lukt
het niet met ‘slaap
kindje slaap’. Dan
vloek je ook.” Wat
ik ook erg vind is
de isolatie die
een alleen-
staande moe-
der willens
nillens moet
o n d e r g a a n .
Die is ronduit
enorm. Ik moet
als het ware de
mensen naar
mijn huis lok-
ken.”

Reizen

Aangrijpend, leuk, soms hard, soms heel ontroerend, maar altijd eerlijk en vol liefde: journa-
liste Lotte Debrouwere schrijft in haar eigen unieke stijl wekelijks haar ervaringen over het
leven zoals het is: alleenstaande moeder neer in een column in het Nieuwsblad. Die stukjes
verschenen onlangs in de bundel Slaap kindje slaap verdomme, en vergis u niet: die vlag
dekt zeker de lading. DanyVan Loo

Lotte Debrouwere bundelt columns in ‘Slaap kindje slaap verdomme’

Een (h)eerlijke ode aan het ouderschap

ooit had kunnen vermoeden. Liefde vol-
staat, maar dan wel gecombineerd met 
een chronisch gebrek aan slaap. De erg-
ste momenten zijn de eindeloze slape-
loze nachten waarvan ik dacht: dat kan 
toch de bedoeling van het leven niet zijn. 
De titel van het boek ‘slaap kindje slaap 
verdomme’ is misschien hard, maar als 
je kind niet slaapt in het holst 
van de nacht, dan lukt 
het niet met ‘slaap 
kindje slaap’. Dan 
vloek je ook.” Wat 
ik ook erg vind is 
de isolatie die 
een alleen-
staande moe-
der willens 
nillens moet 
o n d e r g a a n . 
Die is ronduit 
enorm. Ik moet 
als het ware de 
mensen naar 
mijn huis lok-

‘Slaap kindje slaap
verdomme’ verscheen
bij uitgeverij Lannoo.
Naast de columns die
in Het Nieuwsblad
verschenen, staan er
eveneens een 20-tal
nieuwe in. “Ik heb er de meest
gevoelige bijgevoegd, omdat die beter
pasten in de intimiteit van een boek.”
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Interview

Frank De Bleeckere:
scheidsrechter op rust met de nodige drive

Oudenaarde – Hoog tijd om voormalig scheidsrechter Frank De Bleeckere nog eens aan het
woord te laten, dachten we. En dus trok Rondom naar Oudenaarde, de stad van zijn hart. In
de Priorij van Elsegem praatte hij openhartig over het hedendaagse voetbal en de scheids-
rechters, maar ook over het leven daarbuiten. Tekst en foto: Joris Vliegen

Roeping
De Bleeckere kwam uit een scheidsrech-
tersnest, want ook zijn vader en grootva-
der waren scheidsrechters in onze hoog-
ste voetbalklasse. “Achteraf gezien was
het wel een roeping voor mij. Ik denk dat
je ervoor geboren moet zijn, anders zal je
het niet lang uithouden, ook niet bij de
jeugd.”

Opnieuw eenBelgische topref
De ex-scheidsrechter werkt vandaag als
brand ambassador van Expoline, het be-
drijf dat de ‘vanishing spray’ produceert
voor de Europese topcompetities. “Het
is de perfecte combinatie om in de arbi-
tragewereld te blijven.” Daarnaast bege-
leidt De Bleeckere opnieuw de Belgische
scheidsrechters, die sinds kort als semi-
prof aande slag zijn. “Onzeambitie is om
tegen 2020 opnieuw een internationale
topscheidsrechter af te leveren.”
De Bleeckere ziet de kwaliteit van de ar-
bitrage positief evolueren, mede dankzij
de videoref. “Wemogenerwelniet te
veel vanverwachten,wantdiscussie
zal er altijd blijven. Maar als we de

duidelijke fases er al uit kunnen halen, is
het al een stap in de goede richting.”

Op een hoogtepunt gestopt
De Bleeckere beëindigde in 2011 in één
klap zowel zijn internationale als natio-
nale scheidsrechterscarrière. “Het was
goed geweest. Je mag ook het mentale
aspect niet vergeten. Ik heb genoten van
mijn laatste jaar. Mijn hart wilde nog
doorgaan, maar mijn verstand zei om op
een hoogtepunt te stoppen.”
“Je moet veel energie en tijd investeren
in een carrière als scheidsrechter: je
hebt trainingen, bijeenkomsten, stages,
wedstrijden... En dat naast je job en je
gezin. Scheidsrechter zijn is echt top-
sport, dus de training is navenant.” Ook
voor een arbitersvrouw is het niet ge-
makkelijk. “Mijn vrouw en ik zijn altijd
een team geweest. Zij heeft zich steeds
weggecijferd. Zonder een goede
partner is het niet evident.”

“Hetmoeten is eraf”
“Nu is dat allemaal weggevallen bij mij.
De druk is weg en ik heb nu meer vrije
tijd. Het moeten is eraf, wat wel aange-
naam is.” Een nieuwe man zou hij zich-
zelf wel niet noemen. “Mijn vrouw nam
destijds het huishouden voor haar reke-
ning en er is nu niet veel verschil. Hoe-
wel ik weleens in de tuin werk.”
De Bleeckere oogt nog steeds scherp. Al-
cohol dringt hij nog altijd zelden. “Af en
toe wel een glaasje wijn, maar daar ga ik
sober mee om. Er zijn een paar kilo’s bij
gekomen, maar het is onder controle.”
De Bleeckere vindt zijn uitlaatklep mo-
menteel in het lopen. “Dat is een ver-
slaving. Ik loop zo’n drie keer per week
om fit en gezond te blijven. Ik kan nu op
buikgevoel en voor de fun lopen. Ik doe
ook nooit meer mijn hartslagmonitor
om, terwijl dat vroeger mijn beste vriend

was.” Het leven na zijn carrière als
scheidsrechter bevalt hem duide-
lijk.



Wij maken van uw huis een thuis !

Ambachtenlaan 4 • 3300 TIENEN • Tel. 016 81 83 99
Fax 016 82 07 46 • info@ms2000.be

Openingsuren: weekdagen 9u00 tot 12u00 - 13u30 tot 18u30
zaterdag: 10u00 tot 18u00 • zondag: 14u00 tot 18u00. Woensdag gesloten

www.ms2000.be
3 GENERATIES

MEUBELEN
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Ontdek onze lanceringsvoorwaarden
voor de Nieuwe Generatie brugslaapkamers met
uitgebreide kleur- en afmetingsmogelijkheden !

GRATIS OFFERTE
MET 3DTEKENING

Bezoek ook MSWoonshop - onze afdeling meeneemmeubelen - vlak naast de hoofwinkel



Recepten van de hotelschool

Gerookte makreel op verrassende wijze
Uitgekozen door Floor Rombouts (Hotelschool Ter Duinen in Koksijde)

Dit voorgerecht is één van de favorieten van de
twaalfjarige Floor Rombouts die les volgt in de pas
opgerichte eerste graad van de befaamde hotel-
school Ter Duinen in Koksijde. Ze is afkomstig uit
Poederlee en wil dolgraag kok worden om later een
eigen zaak te kunnen starten: “Een droom die ik al
jaren koester.”

Bereiding
“Kookde aardappelen inde schil.Maak éénkant van
demakreel los en snijd het visvlees in blokjes. Snijd
een mooie dikke reep uit de andere kant van de ma-
krelen om alles in te presenteren.Meng de sjalot, de
dille met de zure room en enkele druppels citroen-
sap. Pel de aardappelen en snijd ze in kleine blokjes.
Meng met de blokjes gerookte makreel. Schep de
makreel, de aardappelblokjes en de kruidenroom
door elkaar en kruid met peper en zout. Dresseer
deze tartaar in de gerookte makreel. Werk af met
fijngesneden radijzen en plokjes dille.

4 nieuwe aardappelen
4 gerooktemakrelen
1 sjalot, fijngehakt
1 bosje bieslook, fijngehakt
1 bosje dille, fijngehakt +
enkele plukjes voor de afwerking
1 potje zure room
Het sap van 0,5 citroen
Peper en zout
1 bosje radijzen, fijngesneden
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MET GEÏNTEGREERDE ACCU

Mannenberg 194 | 3272 Messelbroek
T 013/77 15 66 | F 013/78 18 52 | www.cresens.beEigen hersteldienst

HERFSTKLUSSEN
ZO GEKLAARD

HSA 45 € 129
ACCUHEGGENSCHAAR
MET GEÏNTEGREERDE ACCU

MSA 200 C-BQ € 339
ACCUKETTINGZAAG 30cm
PRIJS ZONDER ACCU EN LADER

T 013/77 15 66Eigen hersteldienst

Met behulp van de HSA 45 zet u tot 80m2 heggen
en struiken weer in hun gewenste vorm.

Deze machine weegt net geen 2,3 kg en is uitgerust
met een 50cm lang mes

dat zuivere snoeiresultaten
levert.

Accukettingzaag met hoog zaagvermogen voor
gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. STIHL ket-
tingsnelspanner, kettingrem QuickStop Super, gereed-
schapsloze tankdop, velkam in metaal, gewicht 3,3 kg
zonder accu, met zaagblad en zaagketting.

Ook beschikbaar
in 35cm
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ACCUKETTINGZAAG 30cm

GEMAAKT VOOR
PROFESSIONELE
PRESTATIES

Sophie Pittomvils - BIV 508000

0471 57 25 54
info@immorentenreno.be - www.immorentenreno.be

VERKOOP - VERHUUR - BEHEER

immo rent&reno
HANDELSPAND TE KUMTICH VERHUURD

Weldra OPENING

AXFDB00B



Recepten van de hotelschool

Steenvoorde-duif met wortelen en knollen:
gevogelte op z’n best Uitgekozen door Mathis Eggermont (Hotelschool Ter Duinen in Koksijde)

Mathis Eggermont uit Ronse is amper 12 jaar,
maarweet al perfectwat hijwil: eenheel goeie
chefworden.Hij trok daarvoor dit jaar naar de
hotelschool Ter Duinen. “Ik lust werkelijk al-
les, maar deze heel bijzondere bereiding van
duif, zorgde voor een leuke en vooral lekkere
verrassing. Je niet laten afschrikken door de
ingrediënten of de bereidingswijze, is de
boodschap. Zo is de Japanse andoorn een ori-
gineel alternatief voor aardappelen.”

Bereiding
“Haal de borsten van de duiven, even aankleu-
ren met de knoflook en de boter en daarna
verder laten garen in de oven op 180°. Was en
droog de wortelen. Blancheer de jonge en Pa-
rijse wortelen en de Japanse andoorn kort in
het gevogeltefond . Stoof daarna gaar in boter.
Kook de gelewortelen in demelkmet saffraan
zodat ze eenmooie gele kleur krijgen. Stoof de
miniwortelen gaar in boter. Schik de duiven-
borsten op borden enwerk afmet dewortelen
en de andoorn.”

4 duiven
1 teentje knoflook
Boter
4 jongewortelen
4 Parijse wortelen
100 gram Japanse andoorn
(crosne)
2 liter gevogeltefond
4 dikke gele wortelen
1 litermelk
1 dosis saffraan
8miniwortelen

Stoppen met roken, vermageren, beheersen van stress,
omgaan met pijn door middel van hypnose

Hypno- of virtuelemaagband
VERMAGEREN DANKZIJ HYPNOSE

VIRTUELE MAAGBAND
Nu NIEUW, nog betere resultaten.

Neem
het heft

in eigen handen

en word meester

over uw gewicht

op een positieve
en blijvende
manier.

www.gezondheidsconsulenteinge.be | Kretbosstraat 25 - 2280 Grobbendonk | T. 0499 19 25 84

BA
FS
O
00
AMaak nu een afspraak.

Een opmerkelijk resultaat zonder
• Een dure operatie
• Littekens
• Vitaminetekort

• Verdoving
• Pijn

◾ Op een gezonde evenwichtige manier afvallen
zonder moeite?

◾ Hebt u alles al geprobeerd?
Bent u het ‘jojo’-effect beu?

Dan is de virtuele maagband voor u de oplossing.

✔

✔



Seksualiteit

Nee, ik heb het niet over SOA’s, zwan-
gerschapstesten of andere zaken die
uw seksleven kunnen compliceren. Ik
heb het over die ene vrolijke noot in
deze sombere kakofonie des levens. Er
bestaan datingsites die mensen kop-
pelen aandehand vandedingendie ze
haten. Heeft u het niet voor belache-
lijk kleine kraantjes in openbare wc’s
waar je amper je vingertoppen onder
kunt krijgen? Ergens loopt iemand
rond die deze frustratie deelt en graag
met jou zou werken aan een wereld
waar alle kranen groot genoeg zijn om
minstens vier handen onder te was-
sen. (Bel mij. Nummer verkrijgbaar
via de redactie)
Onderzoek heeft echter uitgewezen
dat relaties die gebaseerd zijn op po-
sitieve aspecten gemiddeld langer du-
ren en beide partners een pak geluk-
kiger maken. Koppels die praten over
hun favorietemuziek in plaats van sa-

men de nieuwsteColdplay de grond in
te boren, hebben meer seks, slimmere
kinderen en krijgen meer gedaan in
het huishouden. (Van zichzelf of el-
kaar, dat vermeldde de studie niet.)

Vind ik LEUK
Schattige kattenfilmpjes en helden-
series floreren in deze sombere tij-
den van Trump, kernraketten en an-
dere vergissingen van moeder natuur.
Mannen en vrouwen die positief zijn,
complimenten geven, anderen doen
lachen en een pak minder Zaniken,
Zeuren en Zagen dan hun soortge-
noten, komen vaker en beter aan hun
trekken.
Laat die slaapverwekkende ZZZ’s dus
maar achterwege. Klaag niet over het
werk, maar vertel hoe lekker de lunch
was. Je zal zien dat je levenskwaliteit
snel de hoogte ingaat, met extra hoog-
tepunten in de slaapkamer.

Positief is het nieuwe sexy

Rechterstraat 33, 3511 Kuringen
Tel: 011/22.76.48 - Mobiel: 0475/38.42.21

info@coenenvanlaer.be
www.coenenvanlaer.be

Klassieke en moderne
(her)stofferingen, restylen,
opwaarderen en maatwerk

SPECIAALZAAK VOOR
Klassieke en moderne 
(her)stofferingen, restylen, 
opwaarderen en maatwerk

SPECIAALZAAK VOOR
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bekroond Belgisch
ambachtelijk vakmanschap

Vrijblijvend advies en offerte!

NIEUW
Luchtgomtechniek van klassiek
naar hedendaags interieur
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Brouwersstraat 5 • Leuven • 016 22 07 95 • info�bodycentrum.be
www.bodycentrum.be • shop.bodycentrum.be
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Wilt u uw contouren verbeteren door kleine en grote vetrolletjes
te bevriezen? Het kan nu perfect met de nieuwe unieke cryolipolyse

van Zimmer Medicals (via de Coolsculpting methode).
Geen operatieve ingreep, geen naalden, geen naverzorging,

maar wel lokale vetvermindering (20-25%) na 1-3 behandelingen.

VOORWIE IS CRYOLIPOLYSE
VIA DE COOLSCULPTING METHODE?
• Vetophopingen aan buik • Love-handles

• Dijen • Heupen • Armen
• Mannenborsten • Vetkussentjes boven de knie



Technologie

Weetwaar het over gaat
Het fenomeen heet
phishing. Een schurk pro-
beert zich voor te doen als
een officiële instantie en u
zo waardevolle informatie
te ontfutselen. Vaak geeft u
die informatie niet bewust,
maar krijgt de schelm toegang
tot alles wat op uw computer
staat, én op elke computer waarmee u
ooit verbonden was. Gebruikt u wel eens
(stiekem) het draadloze netwerk van uw
ziekenhuis? Dan kan men in theorie dat
hele netwerk bereiken. Denk dus niet dat
ze u “niet moeten hebben”.
Check en dubbelcheck

Hoe herkent u nu zo’n phishing mail?
Ten eerste zijn dergelijke mails altijd on-
verwachts endringend.Uwbankvraagtu
plots om uw e-mailadres te bevestigen of
ze zullen nu meteen uw rekening afslui-
ten. Phishers spelen op uw emoties en
bezorgen u stress.

Letookopspelfouten(die laten
phishers nogal eens staan)
en verdachte e-mailadres-
sen. TheRealPresident-
Trumf@hotmail.com zou
ik bvb niet vertrouwen.
Controleer ook zeker of

de link waarop men vraagt
te klikken begint met https://

(die ‘s’ staat voor ‘secure’).
Bij twijfel: vraag advies

Voor u klikt of antwoordt, kunt u te rade
gaan bij vrienden of bellen naar de of-
ficiële instantie die gebruikt wordt in
de mail. Verdacht bericht van uw bank?
Bel even naar het hoofdkantoor en vraag
meer uitleg. Ze zullen zeer dankbaar zijn
voor de melding.
Indien u toch in de val trapte, is er geen
reden om u te schamen. Meld dit zo snel
mogelijk via https://meldpunt.belgie.be
(deze link kunt u vertrouwen).
Hang dit artikel ergens goed zichtbaar
naast uw pc.

Laat u niet bedriegen via uw mailbox
Ik heb het niet over even-
tuele affaires, die moet u
zelf maar uitvechten, maar
over de bedrieglijke mail-
tjes die u soms kunt ont-
vangen. We weten inmid-
dels allemaal dat er geen
Soedanese prinsen met
bakken geld lopen te leu-
renviauwdigitalepostbus.
En dat ook vreemde bood-
schappen met verdachte
links van kennissen best
te negeren zijn. Maar hoe
voorkomt u dat uw com-
puter gehackt wordt?

::

ROTSELAAR Torenstraat 5

BOORTMEERBEEK Industrieweg 6

Bekijk ons ruim aanbod op

www.garage-vanderborght.be

FORD

VOLVO

JAGUAR

LAND ROVER

NIEUW EN TWEEDEHANDS

STERK IN

PRIJS

SERVICE

WAARBORG

ONAFHANKELIJK VERDELER

Méér dan 200 stockmodellen
& tweedehandswagens

✔ direct leverbaar ✔ tot 5 jaar garantie
✔ zeer scherpe prijzen

Range Rover VelarJaguar F-PACEVolvo XC60New Ford Fiesta

Ontdek de nieuwe modellen

BALEE00A

Range Rover VelarJaguar F-PACEVolvo XC60New Ford Fiesta

Ontdek de nieuwe modellen



Als uitvalsbasis is de Zweedse stad Ki-
runa een prima optie. De stad dankt
haar bestaan aan een van de grootste
ijzerertsmijnen ter wereld, maar heeft
door de ijzerontginning te kampen met
grondverzakkingen, waardoor de hele
stad moet verhuizen en binnen twintig
jaardriekilometerverderopmoet liggen!
Je kunt in het centrum een wandeling
maken en de schattige kerk bezoeken,
maar de meeste toeristen vullen hun
-meestal korte- tijd in Kiruna met aller-
lei sneeuwactiviteiten: sneeuw-
scooteren, ijsvissen, skiën,
sneeuwschoenwande-
len, ... In de buurt ligt
ook het beroemde
Ice Hotel. Voor elk
wat wils dus. Maar
laat vooral de hus-
kysafari niet aan
je voorbijgaan, en
kies als het even kan
voor een meerdaagse
tocht. Je gaat op pad
met een musher en zijn
kennel. Bij aankomst krijg je
een aangepaste winteruitrusting,
wat zelfs tijdens milde winters geen
overbodige luxe is. De musher neemt
de tijd om enkele basisregels uit te leg-
gen. Het besturen van zo’n hondenspan
vergt namelijk enige oefening en het is
belangrijk om je slee nooit of te nimmer
los te laten, de husky’s zoudenmijlenver
blijven lopen en pas stoppen als ze hele-
maal uitgeput zijn. Ten slotte krijg je je
eigen hondenspan.Wat achteraf nog het
meeste bijblijft, is het uitgelaten geblaf
wanneer de musher de honden uit hun

kooien haalt en naar de sleeën brengt.
Het vurig enthousiasme van de viervoe-
ters werkt aanstekelijk en schept met-
een een vriendschapsband die je nooit
meer vergeet. De dieren trekken non-
stop aan de slee omdat ze, gedreven door
hun instinct, zo snel mogelijk willen be-
ginnen lopen. Het geblaf gaat maar door
tot iedereenklaar is, dangeeftdemusher
zijn span een paar korte commando’s en
in luttele secondengaat de oorverdoven-
de chaos over in een indrukwekkende

stilte. De urenlange tocht door
besneeuwde sprookjesbos-

sen en oneindige witte
vlakten kan begin-
nen. Commando’s
hoef je zelf niet te
geven, de honden
volgen gewoon
de eerste slee van
de musher. Je ge-
niet van prachtige

vergezichten terwijl
de sneeuw onder je

doorglijdt. ’s Avonds
houdt de groep halt bij een

wildernishut. Eerst worden de die-
ren verzorgd en gevoerd. Je bereidt je
eigen maaltijd voor op een houtvuur of
een kachel terwijl de honden zich in een
holletje ingraven voor de nacht. Na het
eten is ernog tijd voor eenverkwikkende
saunabeurt of kun je gezellig nagenieten
bij het haardvuur. En vergeet ’s nachts
vooral niet omhoog te kijken: de kans is
groot dat je wordt overweldigd door het
magische schouwspel van het noorder-
licht... En de volgende dag? Dan begint
alles gewoon opnieuw!

Reizen

Machtige
sneeuw
Lapland. Niet alleen de bijtende kou kruipt er in je botten,
maar vooral de schoonheid, de oneindige witte vlakten en
de vurige husky’s. Laat je leiden door de ongerepte natuur!

Tekst en foto’s: Delphine D’haenens &Eneko Illarramendi



Een leuk najaarsmoment
Kom snel de nieuwste najaarstrends ontdekken in onze noba winkels te

BILZEN, BREE, HASSELT, TIELT-WINGE, ZANDHOVEN
WWW.NOBA.BE
FB.COM/NOBA.FASHION

Een stijlvolle en comfortabele outfit. De ideale combinatie.

AWXCJ00X



MEX. HOOFD-
DEKSEL

OPTREDEND
ZANGER

BETOVERING

SNAAR-
INSTRUMENT

GELEED-
POTIG DIER

VALDEKSEL

BEROEMD-
HEID

OOST-
EUROPEAAN

INDISCHE
MOERBEI

LESRUIMTE

KOPER-
GRAVURE

INTEREST

RANSELEN

SCHAPEN-
KAAS

ZEEDIER

DE GENADE-
SLAG GEVEN

NEERSLAG

NIEUW- 6

MIN

GEESTELIJKE

STEKKEN

EEN ZEKERE

MUZIEKSTUK

VOORZETSEL

1

RIV. IN
FRANKRIJK

PIEPSCHUIM

PLAKSEL

KLAP

STIJF

TEKENS
GEVEN

STREKKEN

WERKTUIG

SPAANSE
UITROEP

HUISELIJKE
TWIST

HOUTSOORT

SPITS

KLEPPER

VRUCHT

TAAL-
OEFENING

INGANG

PROFEET 5

VLAKTEMAAT

VOGELGELUID

IETS VERLEI-
DELIJKS

LOFLIED

KOUD

SNAAR-
INSTRUMENT

GEZANG

BEGINNEN

LABEL

9

ONTSLOTEN

ZEUREN

ZANGSTEM

LUCHT
(VOORV.)

BENZINE

ONDER-
WERELD

SPORT-
ORGANISATIE

BOOM

ENIG

SOORT
ONDERWIJS

TROPISCH
HARDHOUT

RONDHOUT

PLUS

GROTE AUTO

DRANK

GROND 2

ZEEMACHT

NOOT

GROENTE

PUS

BEENDER-
GESTEL

KLEDINGSTUK

GRIEZEL

ZINTUIG

VOCHTIGE
KOU

OPROER

BRIJ

NAAR DE
MOND PRATEN

DEEL V.E.
SCHIP

BAZIGE
VROUW

DOPING-
CONTROLE

ERWTENSOEP 4

GASTE
NUMERO

BRANDSTOF 7

SPORT-
ARTIKEL

VERHARDE
HUID

VERSIE-
RINGSBAND

BEVEL

GAST

MOMENT

KANT

VLOEIBARE
SPIJS

EENZAAM

AFWIJZING

PLUSPUNT

NAAD

LEKKERNIJ

IN ORDE

STUDEREN

ENGELSE
TITEL

PRIKKELING

BINNEN 3

FIJNE GEUR

VAN
BEPAALDE

STEENSOORT

DAARMEE
VERBONDEN

8

BILJARTSTOK

REDAC-
TIONEEL

VERZORGEN

TOON-
AFSTAND

SCANDINAVI-
SCHE TAAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

WIN DE NIEUWE
IPHONE 8

Wedstrijd t/m 09/11/2017 23u59 - Deelname per sms: €1/sms verzonden/ontvangen, 4 sms’en per correcte deelname, €4 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd
en op www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Mediahuis NV, ter attentie van Mobile Interactivity,
Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen

Brengde letters uit de genummerde vakjes over
naar de gelijkgenummerde vakjes vandeoplossingsbalk.

SMShet juisteWOORD naar 6022 (1 euro verzonden/ontvangen sms)

De iPhone 8 heeft een heel sterk glazen design, een
betere camera en de slimste en de krachtigste chip die
een smartphone ooit heeft gehad. Draadloos opladen
gaat echt moeiteloos. En met augmented reality wor-
den er dingen mogelijk die je eerder
voor onmogelijk hield.

iPhone 8 = een nieuwe generatie iPhone.

• 4.7 inch RETINA HD scherm
• 64 GB intern geheugen
• Wi-Fi, 4G/LTE, bluetooth
• 12 megapixel camera



MOOI BRUIN EN FIT…
ZORGT DAT U KLAAR BENT

…VOOR DE FEESTEN!!!

ELECTRO

ELECTRO

WE LIKE

AZQSC00A

Leuvensestraat 16-18 / 3300 Tienen / Tel. 016/81 33 21 / Fax 016/82 24 92
www.electrovandeput.be

info@electrovandeput.be

✃
✃
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BEZOEK ONZE
SHOWROOM

LEVERING GRATIS
+ AANSLUITING

- PRIMA SERVICE -

Béter dan de zon… én die hebben we nodig!
Dit zijn lampen die mooi bruinen en tegelijkertijd een huidverjongend resultaat ge-
ven! Zéér vlug gaat U merken dat uw huid véél soepeler gaat aanvoelen en tevens
minder droog is. Uw huid zal er met de COLLASUN-lampen véél mooier, gezonder,
elastischer, glanzender, … uitzien als nooit tevoren. Van deze zonnecombi is het
genieten i.p.v. liggen te puffen en te verbranden in de zon.

Collasun NIEUW!

ZONNE
COMBIS
VANAF

1.195

COLLA SUN
COMBIS
VANAF

2.290

OOK ALLE
ZONNEBANK-

LAMPEN
VERKRIJG-

BAAR
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2.400M2

SHOWROOM

… PLAATSGEBREK? … COMPACTE MOBILE SUN!Vanaf
€ 299

Vanaf
€ 499

HOMETRAINERS

CROSSTRAINERS

AIR-FIETSEN • AIR-TRAINERS

KOM VRIJBLIJVEND

TESTEN!!!
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Vanaf
€ 999

LOOPBANDEN

ROEIAPPARATEN

TOT… TOT…

ENZ… ENZ… ENZ… ENZ…
KRACHTSTATIONS

Vanaf
€ 499

Vanaf
€ 499

SPECIALIST IN: ZONNEBANKEN - FITNESS

Minstens ‘n 50-tal verschillende modellen
van zonnebanken tentoon.

NIEUW!

NERGENS
DIE KEUZE!!!

Schwinn
Airdyne
AD8 total
fitness
bike

In gamma
vanaf € 499

Vanaf € 2.499

DE PERFECTE COACH
BINNEN HANDBEREIK
MEER DAN 1.000 OEFENINGEN
MEER DAN 250 PROGRAMMA’S

MAXTRAINERS

ONGELIMITEERDE
MOGELIJKHEDEN



Diestsesteenweg 356 - 3202 Rillaar (recht over de kerk)
T 016 50 00 66 - F 016 50 07 66 - e-mail: nvmues@telenet.be

www.elektromues.be

service & kwaliteit
Open: alle dagen van 9-12 en van 13-18.00u.

Zaterdag van 9-12 en van 13-17. Zon- en feestdagen gesloten.

Tot€ 300 cashback
En maak kans op een reis
naar de Grand Prix van Abu Dhabi
bij aankoop van een Philips OLED TV*.
* zie de actievoorwaarden

Philips Oled TV.
Looks Better.
Een Philips Oled TV biedt de mooiste kleuren, het
scherpste beeld en het hoogste contrast. Beleef
de enige 4K OLED-TV met Ambilight en Android
TV ter wereld. Ga helemaal op in een wereld die
veel verder gaat dan het beeldscherm dankzij
driezijdig Ambilight.

Ga voor de Grand Prix
met Philips Oled TV
In de race om de beste tv’s heeft Philips met
OLED TV al veel prijzen gewonnen,
waaronder de EISA award voor
Beste Koop OLED TV.

Nu tot € 300 Cashback
Van 16 september tot en met 31 oktober zijn het
Philips OED Race Fever weken.
Als u in deze periode een Philips OLED TV koopt,
krijgt u tot € 300 op uw bankrekening gestort
en maakt u kans op een reis naar Abu Dhabi voor
de Grote Prijs Formule 1.
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Diestsesteenweg 356 - 3202 Rillaar (recht over de kerk)
T 016 50 00 66 - F 016 50 07 66 - e-mail: nvmues@telenet.be

www.elektromues.be

service & kwaliteit
Open: alle dagen van 9-12 en van 13-18.00u.

Zaterdag van 9-12 en van 13-17. Zon- en feestdagen gesloten.
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