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TE WINNEN : Een ongewoon verblijf voor 10 personen met

• een overnachting in de pelsjagershut met ontbijt

• een volledige maaltijd (aperitief, barbecue of raclette naargelang het seizoen, 
dessert en dranken tijdens de maaltijd)

• activiteiten zoals de beren voederen, speleo, PassHan tickets

Hoe deelnemen ?

1. Ga naar de homepagina van de 
website van Namur Congrès :

 www.namurcongres.be

2. Beantwoord de vragen en vul
 het deelnemingsformulier in.

De prijs wordt toegekend aan de 
persoon die het formulier invulde zoals 
het hoort, de eerste twee vragen juist 
beantwoordde en het juiste antwoord op 
de schiftingsvraag het dichtst benadert.

Deelnemen aan deze wedstrijd houdt 
de volledige aanvaarding van het 
wedstrijdreglement in, dat te lezen is op
www.namurcongres.be

DOE MEE AAN ONZE WEDSTRIJD
OM EEN UNIEKE BELEVENIS TE WINNEN

OP HET DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN

« SLAPEN BIJ DE BEREN »

Lottrekking op 17 december 2018

Meer info op www.grotte-de-han.be/nl/pelsjagersnacht

Verblijf geldig in 2019 tijdens de openingsperiode van het Domein van de Grotten van Han, onder voorbehoud van 
beschikbaarheid en niet op feestdagen en op de vooravond van feestdagen en in de nacht van zaterdag op zondag.
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Sinds de Spa Waux-Hall Club dertien jaar geleden werd opgericht, heeft er 
altijd een vriendschappelijke dwarsrelatie bestaan met de Francofolies de Spa. 
Dit is een verhaal van gedeelde waarden en passies, maar ook van twee mannen 
met zeer verschillende karakters die elkaar toch uitstekend aanvullen, namelijk 
Étienne Proesmans en Jean Steffens. Etienne Proesmans is de oprichter van de 
Spa Waux-Hall Club, terwijl Jean Steffens alweer 25 jaar geleden samen met de 
overleden Pierre Rapsat en zijn assistent Charles Gardier aan de wieg stond van 
de Francofolies. 

Ze vinden elkaar ook in een gemeenschappelijke ambitie, namelijk het versterken 
van de aantrekkelijkheid en uitstraling van Spa als echte «toeristenlokker» in het 
hart van de Ardennen. Spa heeft dan ook heel wat te bieden: geneeskrachtige 
bronnen, natuurtoerisme, diverse musea, interessant erfgoed, een vliegveld, een 
casino, het mooiste circuit ter wereld… en de Francofolies! Impact Diffusion, 
een vooraanstaande partner van de Spa Waux-Hall Club, noemt zich een 
ontwikkelaar van evenementen en emoties en dat is precies wat de mannen 
met de club en het festival willen bereiken !

«Binnen de club voelen we ons voortdurend geroepen om unieke evenementen 

te organiseren en mensen in onverwachte situaties te plaatsen », zegt Étienne 
Proesmans. «Het is echt geen gewone club», verduidelijkt Jean Steffens. «Het is 

een van de mooiste lidmaatschappen die ik ken in Wallonië en de diversiteit is even 

verheugend als de kwaliteit » «De leden komen uit heel België, inclusief Vlaanderen, 

waar we steeds meer contactpersonen hebben, maar ook uit de Oostkantons en het 

Groothertogdom Luxemburg», voegt Étienne Proesmans eraan toe. Er wordt 
trouwens vaak gezegd dat zich veel kunstenaars onder de leden bevinden. Het 
zijn in elk geval uiterst creatieve leden, 
die gezegend zijn met een flinke dosis 
humor en zelfspot. Het doet juist goed 
om serieuze onderwerpen te bespreken 
zonder zichzelf serieus te nemen ! Maar 
wel altijd met het vereiste niveau dat het 
DNA van de club moet blijven vormen. 
Het is duidelijk dat de Francofolies altijd 
een mooie etalage zijn geweest voor 
de club en Belgomania, de vzw die de 
Francofolies organiseert. De club onder 
voorzitterschap van Philippe Suinen 
(voormalig directeur van het Awex) 
zal dus alomtegenwoordig zijn tijdens 
het festival om zijn onweerstaanbare 
netwerk nog verder te ontwikkelen.

Een heel bijzondere 
businessclub !

De Spa Waux-Hall Club 
wil een centrum van 
vriendschappelijke, intellectuele, 
wetenschappelijke, economische, 
kunstzinnige en literaire 
bijeenkomsten vormen dat vrij van 
politieke, culturele en filosofische 
stromingen is om de sociale en 
professionele banden en relaties 
tussen zijn leden te versterken.  
Onze vereniging streeft ernaar om 
onderscheid, saamhorigheid en 
uitmuntendheid te cultiveren bij de 
ontwikkeling van professionele, 
sociale en menselijke relaties.

De leden moeten bij een van de 
onderstaande profielen passen :

- ondernemers

- directieleden

- vrije beroepen

-  universitair docenten en 
onderzoekers

- hoge ambtenaren

-  vooraanstaande kunstenaars, 
sportmensen, journalisten enz.

www.spawauxhallclub.com

PHILIPPE SUINEN

Voorzitter
Spa Waux-Hall Club asbl

JEAN STEFFENS 
Vicevoorzitter 

Spa Waux-Hall Club asbl  

ETIENNE PROESMANS

Voorzitter
Spa Waux-Hall Club 

Management
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Girls in Hawaii 

ELEKTRISCHE 
MELANCHOLIE

I Florence Thibaut // V Olivier Donnet

Star WAW

Als geliefde kinderen van 
Waals-Brabant kraken de Girls 
in Hawaii al meer dan 15 jaar de 
Belgische radio. In september 
jongstleden brachten ze 
«Nocturne», hun 4e opus, nog 
altijd even zweverig, maar  
met meer synthetische en 
elektro-accenten. Na het 
doorkruisen van Frankrijk en 
België zal de groep deze zomer 
optreden in Dour, tijdens de 
Francofolies, in Ronquières…

B R A I N E - L'A L L E U D

Waals-Brabant
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De dromerige Belgische pop-rockgroep 
die zeven jaar vroeger in Eigenbrakel 
ontstond, prijkte in september 2008 
bovenaan op de affiche van de tweede 

editie van WAW Magazine en heeft sindsdien 
heel wat weg afgelegd. Indertijd bracht de groep 
“Plan your escape”, zijn tweede album na het 
veelbelovende “From here to there”, waarmee 
het zijn debuut op de Belgische scene maakte. 
“Everest” volgde in 2013, een soort renaissance 
na de brutale schok die werd veroorzaakt door 
het verdwijnen van Denis Wielemans, de 
drummer van de groep, die in 2010 omkwam in 
een verkeersongeval. In september jongstleden 
ontstond: “Nocturne”, een album dat door de 
groep van zes was opgevat als een “nacht”-album. 
Het nog steeds even melancholische en etherische 
werk heeft ditmaal meer nadrukkelijke en 
deskundig gedistilleerde elektrotoetsen. Je 
herkent daarin de stijl van de Girls in Hawaii, 
maar met een twist. We hadden een gesprek met 
Lionel Vancauwenberghe, zanger, gitarist en een 
van de denkers van de band die een van de parels 
van de Belgische rock is geworden. 

Hoe kijkt u terug op het afgelopen decennium ? 
Lionel : Die tien jaar waren in alle opzichten 
onverwacht, zowel ten goede als ten kwade. We 
verloren Denis, een onbeschrijf lijk menselijk 
verlies. Dat heeft de groep veranderd, muzikaal 
en in zijn werkwijze. Dat zette een koers voor 
ons uit. In een band zoals de onze heeft elk ele-
ment zijn belang. Er werd een nieuw evenwicht 
gevonden. Juist voor de dood van Denis, had 
Christophe besloten ons te verlaten. Dat is steeds 
een breuk. We moesten ons opnieuw uitvinden. 
Een groep is altijd het product van een onver-
klaarbare en onherhaalbare alchemie. Er waren 
ook verscheidene platen. De jongste daarvan, 
«Nocturne», leidde ons naar een akoestische 
tournee, een van de mooiste. Op persoonlijk vlak 
zijn we vader geworden, wat ook een avontuur 
is. Natuurlijk zijn we veranderd, maar misschien 
minder dan we denken. 
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« We verloren Denis, een onbeschrijflijk menselijk 
verlies. Dat heeft de groep veranderd, muzikaal en in 
zijn werkwijze. Dat zette een koers voor ons uit.  
In een band zoals de onze heeft elk element zijn belang.»

Hoe werd «Nocturn» ontvangen ?
Je kunt vandaag moeilijk het effect van een 
release beoordelen. Ik denk dat sommigen verrast 
waren door de koudere, meer elektro-kant ervan. 
We wilden de volmaakte en synthetische kant 
benadrukken – een beetje artificieel. We waren 
er supertevreden over. Op het podium is het een 
goed live-album. Het brengt ons iets anders, iets 
meer elektrisch. Daardoor konden we ons palet 
verruimen. Op commercieel vlak bleef onze 
verkoop tamelijk constant. Wij hebben nooit 
grote schommelingen gekend.  

Is jullie werkwijze veranderd sinds jullie 
zorgeloze debuut ? 
Geleidelijk leerden we onze energie beter te 
gebruiken. Een kwestie van ervaring. We 
worden ook beter omringd. Ik zou niet meer 
kunnen schrijven zoals vroeger, en we zouden 
ook geen plaat meer kunnen maken gelijk toen, 
op zulk een intense wijze. Dat was chaotisch. We 
konden zes nachten na elkaar in de studio blijven, 
bier drinken en discussiëren. Het had iets van 
knutselwerk. Wat we verloren aan frisheid en 
kwetsbaarheid, wonnen we aan efficiëntie.  

Bleef  uw professionele omgeving dezelfde ? 
In de muzieksector verandert alles heel vlug. Dat 
geldt vooral voor Frankrijk, het land waar we het 
meeste succes hebben. Om de twee jaar verandert 
het team van een label volledig. Wij hebben het 
geluk dat we een zekere stabiliteit rondom ons 
konden behouden. Pierre Van Braekel, onze 
manager, is al vanaf het begin bij ons. Hij weet 
waar we vandaan komen en helpt ons te weten 
waar we naartoe gaan. Dat is een ijkpunt. Girls 
in Hawaii ontstond als een familietje en we zijn 
dat gebleven. 62 TV Records, ons eerste label, 
bestond uit tien personen. Door haar vluchtige 
en onmiddellijke kant is muziek niet gemaakt om 
te blijven. Groepen die lang bestaan, vallen 
buiten het normale. In de Belgische golf van tien 
of vijftien jaar geleden verdwenen er veel 
groepen die samen met ons ontstonden. 
Loopbanen zijn dikwijls kort, zeker vandaag.     
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Hoe verklaart u deze lange levensduur in een 
sector die steeds op nieuwigheden uit is ?
Antoine (Wielemans, nvdr) en ik schreven altijd 
samen. Dat verkleinde de hoeveelheid werk maar 
verdubbelde de creativiteit en de ideeën. Tijdens 
het eerste deel van de geschiedenis van de band 
schreef ik meer. Nu is er meer evenwicht. Er zijn 
fasen. In de 15 jaar dat we bestaan, hebben we 
slechts vier albums uitgebracht. Daardoor 
geraakten we zelf niet buiten adem en begonnen 
we het publiek niet te vervelen. We hebben een 
trouw publiek in Frankrijk, Zwitserland en 
België. Sommigen volgen ons al vanaf de eerste 
plaat. Ze zijn met ons opgegroeid. «From here to 
there» had een ietwat onverklaarbare generatie-
gebonden en nostalgische kant. Vandaag roept 
dat herinneringen op bij hen.

Deze zomer treedt Girls in Hawaii op tijdens 
verscheidene festivals. Is dat een andere ervaring 
dan een klassiek concert? Hoe bereidt de groep 
zich daarop voor ?
Fest iva lpubl iek i s  een beet je  a nders . 
Festivalgangers komen naar veel verschillende 
groepen kijken. Sommigen landen per toeval 
voor het podium. Van de 50.000 personen zijn 
er soms maar 1.000 die ons kennen. Er heerst 
geen speciale verwachting en ook geen druk, 
maar je moet er wel voor zorgen dat ze blijven. 
Dat is een opwindende uitdaging. Het optreden 
is tweemaal korter. Als toeschouwer is dat voor 
mij de ideale lengte. Dat dwingt ons ertoe meer 
geconcentreerde, sterkere en brutalere nummers 
te spelen om er onmiddellijk de spanning in te 
brengen en ook te houden. We hebben het 
voordeel dat we al dikwijls hebben gespeeld. De 
data voor deze zomer liggen in de lijn van onze 
huidige tournee. We zullen voor de 4e keer 
optreden op de Francofolies. Dat blijft voor ons 
een zeer intens moment, een leuke ontmoeting. 
De geest van de avond is altijd verrassend.  

Everest 
2013

From here to there 
2003

Hello strange 
2014

Nocture
 2017

Plane your escape 
2008
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Wat gaat u deze zomer zoals doen, afgezien van 
de festivals ? 
We gaan vooral trachten uit te rusten! Met een 
veertigtal concerten is het jaar 2018 al heel druk 
geweest. We zijn een tamelijk ambachtelijke 
groep. Aangezien we veel intern doen en we er 
allemaal sterk bij betrokken zijn, hebben we altijd 
activiteiten in het vooruitzicht. Dat is ons leven... 
Bovendien gaat mijn vriendin bevallen : dat is 
niet niks voor mij !  

Girls in Hawaii ontstond en groeide op in Waals-
Brabant. Bent u nog verankerd in die regio ? 
Zelf ben ik geboren in Waterloo. Hoewel ik niet 
meer in Waals-Brabant woon, staat die streek 
toch voor mijn kindertijd, mijn ouders, mijn 
familie. Ze is mijn speeltuin. Wanneer ik aan het 
componeren ben, komen veel beelden daar 
vandaan. Toen ik jonger was, ging ik dikwijls 
fietsen en componeerde ik graag in de natuur. Ik 
werd meer bepaald geïnspireerd door de Chemin 
des Cochons, in Waterloo. Ik kwam op een liedje, 
ik schreef de tekst en dan rende ik naar mijn auto 
om ze op te nemen. Ik deed hetzelfde in het 
Hallerbos. We hebben ook sterke banden 
behouden met het Cultureel Centrum van 
Eigenbrakel, waar ik al met mijn eerste band 
kwam en waar we onze eerste concerten hebben 
gegeven. We bereiden altijd onze verblijven daar 
voor en tijdens elke uitstap geven we er een 
privéconcert voor onze kring. We keren ernaar 
terug om de plek te ondersteunen. Dat is 
belangrijk voor ons.  

Waar gaat u naartoe wanneer uw Brusselse 
vrienden op bezoek komen ? 
Ik breng ze graag naar het kasteel van Terhulpen, 
een heel chique plaats, maar ook een beetje 
onconventioneel en excentriek of zelfs 
surrealistisch.  

Wat is uw beste concertherinnering ?
Onze eerste keer in Dour blijft een beetje 
magisch. Om 10u30 traden we op het grote 
podium op, zes maanden na het uitbrengen van 
onze vijf titels. Het veld lag vol blikjes en 
wrakken. De meesten sliepen nog, maar onze 
families waren er en de vakmensen ook. Het was 
ongeloof lijk, we stonden te trillen op onze 
benen... Een andere sterke herinnering is een 
concert dat we in 2009 gaven op het Paleizenplein 
in Brussel, tijdens het Irisfeest. We hadden 
onverwachts de groep Aaron moeten vervangen 
en er waren 65.000 toehoorders, dat was 
geweldig! Als toeschouwer ga ik heel graag naar 
k leine groepen kijken. Ze zijn dikwijls 
ontroerend fris en naïef. Ze kennen dikwijls 
momenten van onzekerheid. Ik vind dat 
superprachtig. Een groep met ervaring 
onderbreekt zichzelf nooit en weet hoe hij weer 
moet opveren. Hij verliest iets van zijn 
aanvankelijke gekte, van zijn ruwe energie.  

Welke groepen volgt u momenteel op ?
Ik luister dikwijls naar Mortalcombat, een Franse 
groep die naïeve pop brengt. Hij doet ons een 
beetje denken aan de jaren 1980 van Jacno. Ons 
nummer «Indifference» was er trouwens door 
geïnspireerd, meer bepaald tijdens zijn oranje 
periode. Naar andere groepen gaan kijken blijft 
leuk, ook al doe ik dat minder dan toen ik 25 jaar 
was. Ik bracht mijn tijd door in de Rotondes van 
de Botanique en in de AB. En ook op festivals.  

ZOMERTOURNEE
 

Na op 1 mei in het kader van de Aralunaires een concert te hebben  
gegeven in Aarlen, zal Girls in Hawaii in juni een goed gevuld festivalseizoen 
aanvatten. De band treedt op drie belangrijke data in België op : 

15/07 : Dour Festival
19/07 : Francofolies de Spa
05/08 : Ronquières Festival
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OLIVIER DONNET
FOTOGRAAF

V Olivier Donnet

BIO EXPRESS
  

Geboren te Charleroi in 1974.

Nadat hij enkele jaren economie 
studeerde aan de ULB,  

kiest hij een andere richting en  
gaat les volgen aan de 

fotografieschool van Brussel.

Hij wordt assistent van een groot 
aantal fotografen uit de mode   

en publiciteitssector.

Vervolgens specialiseert hij zich in 
de muziek  en de modewereld, 
publiceert veel in Belgische en 

buitenlandse magazines (Vice, Elle, 
Le Vif, Libération…) en maakt 

platenhoezen (Melanie De Biasio, 
Experimental Tropic Blues Band, 
Blondy Brownie...) en persfoto’s 

(Girls In Hawaii, Fugu Mango, 
Mountain Bike…).

Meer dan 10 jaar geleden begon hij 
aan zijn «ONEMINUTEAFTER»-

project, waarvoor hij kunstenaars 
fotografeert op het ogenblik waarop 

ze het toneel verlaten. In de loop 
van volgend jaar zal hij daarover 

een boek publiceren.

Hij werkt in Brussel.
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25e EDITIE 
Francofolies 

de Spa

V A N  1 9  T O T  2 2  J U L I



1919

nr. 41Francofolies

De Francofolies de Spa werden in 1994 opgericht en zijn 
geïnspireerd op de Francofolies van La Rochelle en 
Montreal. Heel snel zijn de Francofolies de Spa dé zomer-
referentie voor Franstalige artiesten en, in het bijzonder, 

voor de Belgische bühne geworden.

Het festival uit Spa, dat aan muziek, meer bepaald aan alle soorten 
Franstalige muziek is gewijd, heeft zich aan de muzikale ontwikke-
lingen aangepast zonder zijn eigen DNA te verliezen : hoofdacts en 
ontdekkingen in een gezellige familiale sfeer in het hart van de 
thermenstad.

Het merendeel van de Franstalige sterren stond ooit al op het  
festivalpodium en talloze Belgische kunstenaars zijn ook in het begin 
van hun carrière tijdens de Francos opgetreden.

In 25 edities hebben de Francofolies de Spa duizenden concerten 
aangeboden, tienduizenden muzikanten ondersteund en honderd-
duizenden festivalgangers verwelkomd ! Het is zeker niet makkelijk 
om uit zoveel goede momenten te kiezen, maar hier dan, in tien 
afbeeldingen, enkele markante herinneringen aan de Francofolies.

Pierre Rapsat zette zich met hart en ziel in voor  
de creatie van het festival: zonder hem waren er 
misschien geen Francofolies geweest in Spa. Na een 
«Fête à» in 1994 nam hij in 1996 de gewaagde opening 
act van Johnny voor zijn rekening en zou in 1999 nog 
eens terugkomen. Na zijn tragische dood in 2002 
hebben de organisatoren het hoofdpodium naar  
hem vernoemd.

In 1994 zat Indochine in Frankrijk enigszins 
in een dieptepunt maar niet in Spa waar de 

groep van Nicola Sirkis de hoofdact van 
deze eerste editie verzorgde en deelnam 

aan de lancering van het festival. Later zou 
de groep nog twee keer terugkomen.

Hét evenement van 1996 : Johnny 
Hallyday staat voor de derde editie op 
de affiche van de Francofolies, die voor 
het eerst uitverkocht waren! Nodeloos 
te zeggen, hoe blij zijn fans waren.

Met zijn groep Les Charts, trad Calogero in 
1995 voor het eerst op in de Francos. Een paar 
jaar later barstte zijn solocarrière los maar 
toch bleef hij trouw aan het festival. In 2011 
bood hij de Francofous een exclusief concert 
aan met zijn symfonietournee. 
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De 25ste editie staat symbool voor wat het DNA van de 
Francofolies is: een subtiel cocktail van Franstalige 
hoofdacts, een stevige dosis Belgische artiesten en om 
opkomend talent te steunen, een grote portie ontdek-
kingen. Een subtiele cocktail rijk aan muzikale 
diversiteit.

Met de nieuwe locaties wordt het aanbieden van deze 
cocktail makkelijker want voortaan is elk concert en 
elke artiest toegankelijk voor alle festivalgangers.

NIEUWE FORMULE  
EN PROGRAMMERING 2018

Na een eerste concert in 
2008 triomfeerde het toen 
nog onbekende magische  
trio Puggy meerdere malen in 
het Village Francofou. Hier 
staan ze in 2016 naast de 
festivalvrijwilligers voor een 
emotionele finale.

In 1996 begint de fantastische carrière van Pascal Obispo. Na zijn 
optreden in het Parc de 7 Heures keert hij als hoofdact terug in 
het Casino en geeft hij geregeld een concerten op de Place de 
l'Hôtel de Ville. Een buitengewone showman en zanger.

In 2015 en 2017 waren beide concerten van 
Bigflo & Oli in het Village uitverkocht. Niet alleen 
zetten de twee broers de scène in vuur en vlam, 
maar ze gooien er ook met glans en talent 
intelligente teksten uit. Schitterend !

Sinds het uitbarsten van de Bruelmania in het 
begin van de jaren '90 heeft het succes van 
Patrick Bruel nooit aan intensiteit ingeboet 

en zijn al zijn concerten uitverkocht ! Een 
grandioos podiumartiest, die zowel omringd 

door muzikanten als solo op zijn gemak is.

Stromae verovert de wereld in 
2014. Zijn ongelooflijke show 

zet de Place de l'Hôtel de Ville 
in vuur en vlam. Om hem te 

kunnen verwelkomen met zijn 
overvolle agenda is het festival 
gedwongen, een avond eerder 

te beginnen dan gepland.  
Een unicum.

De onmiskenbare Belgische kunstenaar  
Loïc Nottet van 2017 presenteerde in de 

zomer zijn allereerste ambitieuze show waarin 
zang, dans en strakke visuals op elkaar 

werden afgestemd. De typische Belgische 
regenbuien tijdens het concert in Spa hebben 

in geen geval het enthousiasme van de  
vele fans bedorven.

Beknopt overzicht van de artiesten,  
van alle scenes gecombineerd.
Het festival behoudt zijn Franstalige wortels met Francis 
Cabrel, Calogero, Christophe Willem, Cœur de Pirate, 
Suarez, Daran, en met de nieuwe Franstalige generatie : 
Tim Dup, Amir, Aliose, Clara Luciani, Lea Paci, 
Arcadian, Foé, Hoshi... En de Belgen Samir Barris, 
Charlotte, Faon Faon, Paleis Zappeur, Isolde, Ebbene, 
Greg Houben, Simon Delannoy, Atomic Spliff's reggae... 
en de coming back van Chance en Jérôme Mardaga, die 
beiden terugkeren met heel verschillende projecten dan 
wat ze eerder presenteerden. Twee échte, mooie 
verrassingen.

10
JAAR
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Dit jaar heeft de Belgische hiphop ook zijn plaats veroverd aan 
de top van de affiche met Roméo Elvis x Le Motel, Caballero & 
Jeanjass, L'Or du Commun en de terugkeer van La Smala. 

Electro zal ook in de spotlights staan en wel op een hele bijzon-
dere manier, namelijk met Lost Fréquencies en Henri PFR op de 
affiche !
De eerste komt deze zomer als primeur in Spa in een live-formule 
tijdens een uniek concert in Franstalig België; de tweede zal het 
festival afsluiten!

Verder zien we nog Todiefor, Alex Germys en Mosimann, die 
elke avond het dagprogramma afsluiten en het gezelschap 
St-James Hiphoptronics dat het allereerste concert op de nieuwe 
locatie van het podium Pierre Rapsat zal geven.
En last but not least wordt op deze 25ste editie een gedegen dele-
gatie DJ’s uit Spa in de bloemetjes gezet.

De Engelstalige poprockscène blijft in al haar diversiteit zeer 
dynamiek in België en heeft haar plaats in de Francos, en niet 
alleen de Belgen: Girls in Hawaï, Ozark Henry, Cats on Trees, 
Typh Barrow, Piano Club, Daan, Sonnfjord, Pale Grey, Fugu 
Mango, Mat Bastard, Bacon Caravan Creek, Lylac, Yew, Mathilde 
Renault, Ykons, Tanaë, Monday Penny, de terugkeer van Huy!...
Alsook Blanche, die haar eerste tournee begint, en de artiesten 
uit Quebec die dankzij de Québécofolies altijd naar Spa komen: 
Les Hôtesses d'Hilaire, Gabriella en Joseph Edgar.

Tot slot, The Human League, symbool van de Engelse electro-pop 
80's, op en top in vorm én in volle wereldtour die hun talloze fans 
zullen verrukken!

Francos Juniors 

Er zijn ook kindershows opgenomen in het algemene programma 
van het festival. Drie zullen op het Playright/Vitrines-podium 
te zien zijn: Les Déménageurs, Geneviève Laloy en AnA. Een 
vierde voorstelling is gepland op het Proximus-podium: Zombie 
Kids, van en met Saule.

Gratis toegang voor kinderen onder de 10 jaar. Ouders moeten 
natuurlijk een ticket of abonnement kopen om ze te begeleiden.

Le Franc’Off

Traditie kan je niet veranderen en de Franc'off zal altijd een 
springplank zijn als opstart voor jonge artiesten. 
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BELEEF DE FRANCOS  
ALS EEN VIP

The place to be !
Het festival in Spa heeft zich in 24 edities ontpopt als 
HET must-attend zomerevent waar elk jaar 
topfiguren uit de artistieke, sportieve, economische, 
media- of politieke wereld elkaar ontmoeten in een 
bijzondere VIP-infrastructuur die uitermate geschikt 
is voor het onderhouden en uitbreiden van zakelijke 
relaties.

Voor deze 25ste editie van het festival bieden de 
Francos in 2018 totaal nieuwe VIP-pakketten aan die 
alleen maar voordelen bieden :

•  Een beveiligde VIP-parking met shuttle die u naar de 
VIP-receptie van het festival brengt.

•  Een persoonlijke ontvangst in de prachtige Salon Bleu 
van het Casino of in het Radisson Blu Palace Hotel in 
het centrum van Spa.

•  Toegang tot ALLE op die dag geplande concerten : 
maar liefst 25 shows in plaats van 3 !

•  Een aparte VIP-ingang met directe toegang tot de 
VIP-zone van de Place Royale. 

•  Verbeterde maaltijdformules.

•  U woont de belangrijkste shows bij vanaf een VIP-zone 
tegenover het grote podium.

•  Permanente toegang tot de VIP-bars en -terrassen in 
een rustige, sfeervolle   omgeving in het centrum van 
het festival.

•  Toegang tot de afterparty's na afloop van de 
concerten.

EEN VIP-DAG OP DE FRANCOS 
 

12u30  Aanvang van de concerten op  
de verschillende podia van het 
festival en opening van de  
VIP-ruimte op de Place Royale, 
met toegang tot de VIP-bars  
en -terrassen.

17u30  Maaltijd (naargelang de formule, 
walking dinner of aan tafel 
geserveerd).

19u30  Eerste hoofdact op het podium 
Pierre Rapsat.

22u45  Belangrijkste hoofdact.
23u00  Opening van de afterparty.
03u00 Afsluiting van de dag.

M E E R  I N F O R M A T I E  E N  R E S E R V A T I E S : 

www.francofoliesvip.be

Tijdens de Francofolies  
bruist de hele stad ! 
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Na twee jaar afwezigheid bereidde Maurane haar terugkeer 
voor met een eerbetoon aan Jacques Brel. Helaas besloot het lot 
er anders over: de mooiste stem van het Franse chanson heeft 
ons verlaten, terwijl we ons zo op haar terugkeer verheugden.
Ze stond op elke bühne van het festival: het podium Pierre 
Rapsat, de grote Salle des Fêtes van het Casino en trad op in het 
Petit Théâtre, in een intiemere sfeer.
Ze hield van artistieke ontmoetingen, gasten en duo’s : we zagen 
haar in het Fête à Fugain, voor een memorabel duet met haar 
vriendin Lara Fabian, met Jean-Louis en Marie Daulne (Zap 
Mama), Jean-Jacques Vannier en natuurlijk Philippe Lafontaine.
We denken hierbij ook terug aan de onvergetelijke « collectieve » 
Belgomania-avond, een creatief optreden op de Francos van La 
Rochelle in het Théâtre de la Coursive.
Een onvergetelijke avond met 100 % gegarandeerd Belgisch 
talent dat nog lange tijd één van de grote successen zal blijven 
van de Francos de Spa, geëxporteerd met Carton, Marka, Jeff 
Bodart, Philippe Lafontaine en Maurane. Kortom, een cocktail 
van de sfeer en productie Made in Belgium!
Maurane betekent ook een geweldige muzikale ervaring: van 
Starmania tot Les Enfoirés met experimentele ontmoetingen, 
waaronder het zeer mooie HLM-trio (Steve Houben, Charles 
Loos en Maurane). Geweldige herinneringen, die ons voor altijd 
bijblijven.
Al onze dank voor deze prachtige momenten.

Met of zonder Machiavel heeft ook Mario Guccio de 
geschiedenis van de Francofolies geschreven.
Je hoeft maar te denken aan het beroemde «Fête à Sttellla» in 
1996, waarbij Machiavel weer optrad en de band nieuw leven 
inblies. Er was een hechte band ontstaan.  
Trouw aan het festival en in nauwe samenwerking met de 
organisatoren, heeft Mario onder alle omstandigheden het beste 
van zichzelf gegeven.
Ook hij, een groot zanger, componist, schrijver in zijn vrije tijd 
met een fantasievolle persoonlijkheid, heeft ons té snel verlaten. 
Hij hield van de Francofolies en dit was wederzijds.
Zeker is dat deze artiesten met uitzonderlijke stemmen 
daarboven allemaal zingen met Pierre Rapsat, Jeff Bodart en 
Jean-Louis Foulquier, oprichter van de Francofolies en grote 
radiopersoonlijkheid die ze altijd bijstond.

Deze 25ste editie is gewijd aan twee 
grote artiesten die dit jaar zijn 
overleden en die, elk op hun eigen 
manier, een stempel hebben gedrukt 
op de geschiedenis van het festival : 

Maurane en Mario Guccio.
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Precies tien jaar geleden, in juni 2008, 
hielden we WAW boven de doopvont. 

De inhoudsopgave van dit eerste 
nummer noemde onder meer William 

Dunker, de 70ste verjaardag van 
Robbedoes, het prins-bisschoppelijk 
paleis in Luik, de moleculaire keuken 

van Sang Hoon Degeimbre en het 
windenergiebedrijf Air Energy. Mensen, 

ondernemingen en evenementen die 
originaliteit, dynamiek en 

ondernemingsgeest uitstralen. 
Artikelen die een minder bekende kant 

van Wallonië belichten en de lezer 
verleiden tot de uitroep: «WAW, wat 

een interessante regio is dat !»

Nu – 10 jaar, 40 nummers en 
honderden mooie momenten later 
– heeft ons magazine besloten om 

terug te kijken op het afgelopen 
decennium. Wat is er van al die 

mensen, ondernemingen en 
evenementen geworden ? Hoe hebben 

ze zich ontwikkeld ? 

Daarom presenteren we hier tien 
onderwerpen – één voor elk jaar – die 

onze aandacht hebben getrokken en 
die we nu actualiseren. Zoals u zult 

zien, is er niet veel ruimte  
voor teleurstelling.

Veel plezier met deze  
hernieuwde kennismaking !

HOE STAAN ZE  
ER 10 JAAR  
LATER VOOR  ?

Terugblik

W A W  N R . 2 

2 0 0 8
Bernard Depoorter

Geknipt voor Parijs

Toen we hem in de zomer van 2008 ontmoetten, 
had Bernard Depoorter zich al een mooie weg 
gebaand in de wereld van de haute couture. Hij had 
vakkennis opgedaan in de ontwerpstudio’s van 
onder meer Dominique Sirop, Christian Dior, 
Stéphane Rolland en Jean-Louis Scherrer, zijn eigen 
modehuis opgezet en in 2004, dat wil zeggen op 

22-jarige leeftijd, zijn eerste collectie in Parijs gepresenteerd. 
Zijn toekomst leek verzekerd, maar het moeilijkste moest nog 
komen : de grote modehuizen ervan overtuigen dat hij geknipt 
was voor de Europese modehoofdstad. Dat is een voldongen 
feit sinds zijn modeshow – in juni 2017 – in de salons van de 
Belgische ambassade in Parijs, waar zijn Hitchcock-collectie 
met applaus werd ontvangen door de driehonderd 
vooraanstaande genodigden.

“Ik heb gezien hoe de professionals reageerden en dat heeft me 

gerustgesteld”, zegt de man die ondertussen de jurken van 
verschillende beroemdheden (Lara Fabian, prinses Claire, 
koningin Mathilde, Line Renaud en anderen) heeft 
ontworpen. «Ik heb inmiddels de ambitie om mijn modehuis in 

Parijs te ontwikkelen met steun van een groep in luxeartikelen, 

zoals LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) of Kering (Yves Saint-

Laurent). Momenteel bereid ik een groot evenement voor dat begin 

2019 op een prestigieuze en historische locatie in Parijs wordt 

gehouden. Mijn collectie is een eerbetoon aan een filmicoon en twee 

gerenommeerde Franse kunstenaars. »

2
0

0
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2
0
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I Christian Sonon
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W A W  N R . 4 

2 0 0 9
Het Grand Curtius  

Via de Maas verbonden 

met La Boverie

W A W  N R . 1 0 

2 0 1 0
Flying-Cam  

Nieuwe perspectieven voor 

de «vliegende camera »

Hij is wat je noemt een pionier. In 1988 besloot 
Emmanuel Prévinaire, een kei van een vliegtuig-
modelbouwer, om een camera in een kleine radio-
grafisch bestuurde helikopter in te bouwen om 

spectaculaire opnamen te maken die niet op andere manieren 
mogelijk waren. De deuren van Hollywood gingen wagen-
wijd open en de Luikse Flying-Cam (vliegende camera) werd 
gevraagd om opnamen te maken voor tal van films, waar-
onder James Bond-films en afleveringen van Harry Potter. 
Het succes was zo groot dat het bedrijfje uit Oupeye snel tot 
wereldleider uitgroeide en kantoren in Los Angeles en 
Hongkong opende.
Begin jaren tien leek de concurrentie van de drones de dood-
steek voor het bedrijf te betekenen, maar Flying-Cam kwam 
er weer bovenop door zijn modellen te perfectioneren. Zo 
leverde de ontwikkeling van Sarah (de afkorting van Special 
Aerial Response Autonomous Helicopter) het bedrijf in 2014 
een tweede Oscar op na een eerdere voor beste innovatie in 
1995.
Maar hoewel Flying-Cam zich nog onderscheidde door opna-
men te maken voor afleveringen van het zevende seizoen 
van de serie «Game of Thrones», heeft het bedrijf nu, gesti-

muleerd door een Amerikaanse industrieel investeerder 
en dankzij een nieuwe, nog krachtigere helikopter, 
besloten om zich niet meer tot de filmindustrie te beper-
ken : «We gaan onze activiteiten richten op alle sectoren die 

behoefte aan technologieën hebben om informatie vast te  

leggen vanuit een luchtvaartuig», zegt Emmanuel 
Prévinaire, die militaire bewaking en behoud van erf-
goed als voorbeelden noemt. Rest ons te zeggen dat 
Flying-Cam ter gelegenheid van zijn 30ste verjaardag in 
maart van dit jaar een nieuwe onderscheiding heeft 
gekregen  een Technology & Engineering Emmy Award !

Op 7 maart 2009 opende het Grand Curtius zijn deuren 
voor het publiek. Een grandioze opening voor het 
nieuwe museumcomplex, dat sindsdien het 
Curtiusmuseum (musea voor archeologie en decoratieve 
kunst), het museum voor religieuze en Maaslandse 
kunst, het wapenmuseum en het glasmuseum omvat. 
Het Grand Curtius is gevestigd op een historische plek 
aan de oevers van de Maas.
Beantwoordt het nieuwe culturele instrument negen 
jaar later aan de verwachtingen ? «Met gemiddeld 65.000 

bezoekers per jaar zijn we tevreden», antwoordt Alain 
Delaunois, wetenschappelijk medewerker bij de musea 
van de stad Luik, die eraan herinnert dat het niet de 
opdracht van een museum is om zo veel mogelijk 
bezoekers te trekken, maar om erfgoed aan te kopen, te 
conserveren en te bestuderen. «Vanwege de grote 

belangstelling van de bezoekers voor onze civiele 

wapencollecties, gaan we de oppervlakte van dit museum 

daarom uitbreiden met twee extra verdiepingen! Voor deze 

reorganisatie is een budget van 800.000 euro over een periode 

van vijf jaar gereserveerd.»
De opening van La Boverie in mei 2016 (zie WAW  
nr. 33) kan als kers op de taart worden beschouwd : in 
nauwelijks twee jaar tijd trok dit museum al  
330.000 bezoeker s! «Met dit instrument kunnen we Luik 

op het culturele wereldtoneel laten stralen. Deze twee musea 

zijn inmiddels via een pendelboot met elkaar verbonden en 

met een combiticket te bezoeken».



2626

nr. 41

crémant rosé gaf. Het echtpaar, dat logischerwijs veel 
energie steekt in de Commanderie des Vins de la Vallée 
mosane (Wépion), is van plan om de voormalige Sint-
Nikolaaskerk in Dinant te verbouwen tot een ruimte voor 
evenementen, exposities en proeverijen. Hun bedrijf is 
tegenwoordig gevestigd op het industrieterrein Sorinnes.

Jeanette en Piotr van der Steen, het 
Nederlandse echtpaar dat zich in 2000 in 
Lustin (Profondeville) vestigde om de wijn-
bouwtraditie op de hellingen van de Maas 
te doen herleven (17 hectare aangeplant, 

waarvan 15 in Yvoir), kan trots zijn op de vooruitgang 
van Château Baron sinds 2011 : acht tot veertien druiven-
rassen (o.a. pinot noir, pinot gris, pinot blanc, chardonnay, 
garanoir en gamaret), twintig tot veertig seizoenarbeiders 
die van april tot november bezig zijn en 20.000 tot 60.000 
(in sommige jaren zelfs 100.000) flessen per jaar. Hun 
rode en witte wijnen hebben niet alleen allemaal het pre-
dicaat AOC Côtes de Sambre et Meuse gekregen, maar 
spelen ook mee met de grote jongens, zoals blijkt uit de 
nationale, maar vooral internationale, prijzen die elk jaar 
in de wacht worden gesleept. «In 2017 behaalde een van onze 

wijnen een gouden medaille op de wedstrijd ‘Muscat du monde’ 

in Languedoc-Roussillon, terwijl een andere zilver won op de 

wedstrijd ‘Chardonnay du monde’ in Bourgondië», legt de 
eigenares uit, die zelf de bijnaam ‘La Baronne’ aan een 

Terugblik

W A W  N R . 1 5 

2 0 1 1
Château Bon Baron  

AOC Côtes de Sambre et Meuse

Het Biopark   

Verdubbeling van de werkgelegenheid in 10 jaar

W A W  N R . 1 9 

2 0 1 2

De ULB, die voor zichzelf graag een steunpunt in 
Wallonië wilde realiseren, opende in 1999 haar Institut 
de Biologie et de Médecine Moléculaire (IBMM) op het 
Aéropole Science Park bij Charleroi. Het Biopark, dat 
zich op biotechnologie en life sciences richt, zou weldra 
een belangrijke speler worden in verband met de soci-
aaleconomische ontwikkeling van de regio. Eind 2012 
werkten er 600 mensen in dit nieuwe gezondheidscom-
plex, dat toen vier onderzoekscentra, tal van technolo-
gieplatforms, een incubator, een trainingscentrum en 
een stuk of vijftien bedrijven, waaronder grote namen 
als Bone Therapeutics en Delphi Genetics, omvatte.
Nog geen vijf jaar later heeft het Biopark een dusdanig 
sterke ontwikkeling doorgemaakt dat er nu ongeveer 
1300 mensen werken. Er hebben zich bijna vijftig bedrij-

ven gevestigd, waaronder spin-offs en startups, maar 
ook internationale ondernemingen als Caprion (Canada) 
en Ncardia (Nederland), die aangetrokken worden door 
de reputatie van Wallonië in de biofarmaceutische sec-
tor, de reputatie van het universitair onderzoek en de 
financieringsmogelijkheden. «Het Biopark is bijzonder 

aantrekkelijk omdat het door zijn omvang een echt ecosysteem 

is geworden dat veel mogelijkheden biedt om verbindingen 

– en dus synergie – tussen alle betrokkenen tot stand te bren-

gen», legt directeur Dominique Demonté uit. «Omdat 

ons groeiplan een verdubbeling van de werkgelegenheid in 

tien jaar voorziet, is de uitdaging voor ons om de infrastruc-

tuur daarvoor gereed te maken. Zo zijn we van plan om een 

nieuw gebouw neer te zetten, waarvan 20.000 m
2

 wordt 

gebruikt om biotechnologiebedrijven een plek te geven. »
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Fabienne Bister 

Een wedergeboorte  

in Ciney

In een van de artikelen in ons nummer over vrou-
wen zei Fabienne Bister destijds tegen ons dat men-
sen niet per se voorbestemd zijn om hun hele leven 
leiding te geven aan een familiebedrijf en dat ze 

regelmatig aanbiedingen kreeg om haar talenten elders aan 
te wenden. Vijf jaar later staat de onderneemster uit Jambes 
nog steeds aan het hoofd van de mosterdfabriek Bister (in 
1995 volgde ze haar vader op), die zich daar niet over 
beklaagt. Doordat het bedrijf in 2013 het oude pand in het 
centrum van Jambes verliet om zich op het industrieterrein 
Achêne (Ciney) te vestigen, kreeg het eindelijk ruimte om te 
ademen en zich te reorganiseren. De 2800 m2 van de nieuwe 
gebouwen zijn benut om producten en diensten op maat te 
ontwikkelen (gevarieerde mosterd voor sausfabrikanten, in 
blokjes gesneden augurken enzovoort), waardoor de omzet 
van het Belgische bedrijf tot meer dan 3 miljoen euro is geste-
gen. Als de opbrengsten van de Franse vestiging 
(Champagne) erbij worden geteld, bedraagt de omzet zelfs 
meer dan 5 miljoen.
Tegelijkertijd heeft Fabienne Bister enkele investeringen 
gedaan, maar wel met mate. «We moeten directeuren van bedrij-
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Dirty Monitor  

Een gewaad voor  

de hoogste toren  

ter wereld !

Dirty Monitor is de koning van de videomapping, een 
techniek waarmee 3D-beelden dankzij creatieve soft-
ware op gebouwen of oppervlakken geprojecteerd kun-
nen worden om ze een nieuw uiterlijk te geven. In 2014 
gaf dit kunstenaarscollectief uit Charleroi zijn visite-
kaartje af met de musical Peter Pan in Vorst Nationaal 
en de opening van het Beijing International Film 
Festival. Sindsdien hebben de uitvoeringen elkaar opge-
volgd. In België waren ze aanwezig op Mons 2015 en de 
200ste herdenking van de Slag bij Waterloo. In het 
Midden-Oosten hebben ze de mooiste culturele centra 
en musea aangekleed. In Dubai werd hun klank- en 
lichtspel op de hoogste toren ter wereld, de Burj Khalifa, 
wereldwijd uitgezonden tijdens de jaarwisseling van 
2015 en 2016. En dit jaar tellen ze de projecten in onder 
meer Koeweit, Vietnam, China en Texas niet eens meer. 
«We geven vier of vijf uitvoeringen per maand. Het is zelfs 

wel eens voorgekomen dat we binnen tien dagen in drie lan-

den op twee continenten een uitvoering moesten geven!», zegt 
Orphée Cataldo, een van de directeuren van het bedrijf 
(30 medewerkers), dat tegenwoordig in het beeldcen-
trum van Charleroi is gevestigd. «De grote verandering is 

dat onze omzet inmiddels voor een derde uit museuminstal-

laties afkomstig is. Zo zijn we deze zomer op de Heizel aan-

wezig voor de expositie in het kader van de 60ste verjaardag 

van de Smurfen.» Wat is het geheim van Dirty Monitor 
om aan de top te blijven? Motivatie. «Voor elk project 

moeten we nieuwe ideeën zoeken, nieuwe technologieën  

ontwikkelen enzovoort. Dat is fascinerend ! »

ven vooral geen schuldgevoel geven door hun te vertellen dat 

ze de digitaliseringstrein dreigen te missen», zegt deze voor-
vechtster van het mkb en de levensmiddelenindustrie. 
«Je moet natuurlijk je bedrijf moderniseren, maar niet koste 

wat het kost investeren. Voor ons bedrijf hebben we een audit 

laten uitvoeren om na te gaan wat er verbeterd kon worden en 

we hebben dan ook gehandeld naar gelang de prioriteiten.”
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Mons 2015  

Een biënnale  

met Niki de Saint-Phalle

In 2015 verhief Bergen (Mons) zich tot culturele 
hoofdstad van Europa om meer dan driehonderd 
evenementen en een duizendtal originele activi-
teiten te organiseren, waaronder de expositie Van 
Gogh in de Borinage, stedelijke installaties, het 
Café Europa, het Festival au Carré, Les Ailleurs 
en Folie, en La Cité Miroir. Die vonden niet alleen 
plaats in het centrum en de voorsteden, maar in 
heel Picardisch Wallonië, in naburige culturele 
instellingen (Mac’s, Pass, Musée de la Photographie 
enzovoort) en zelfs in het noorden van Frankrijk. 
Er werden meer dan twee miljoen bezoekers 
geteld. Het evenement, waarvoor een budget van 
71 miljoen euro was gereserveerd (plus 250 mil-
joen voor de renovatie van de infrastructuur), zou 
5,5 keer zo veel hebben opgeleverd voor de horeca.
Wat is er drie jaar later over van deze ongelooflijke 
geestdrift ? Is de soufflé weer ingezakt of is cultuur 

een zeer belangrijke activiteit voor Bergen geble-
ven ? Voor Caroline Kadziola, secretaris-generaal 
van de Fondation Mons 2025, is het antwoord 
duidelijk : «Tussen onze stichting, de museumcluster 

van de stad en Mons Arts de la Scène (MARS) is een 

driepartijenovereenkomst gesloten om de culturele geest 

levend te houden die met Mons 2015 is ontstaan. 

Dankzij dit evenement konden de mensen met andere 

ogen naar cultuur kijken.

Die is nu niet alleen meer in de musea te vinden, maar 

heeft zich ook de stedelijke ruimte toegeëigend. In die 

zin hebben we het programma van onze eerste biënnale 

opgesteld. Tussen september 2018 en juni 2019 organi-

seren we onder meer een overzichtstentoonstelling van 

de kunstenares Niki de Saint-Phalle, het participatie-

project Le Grand Huit, internationale voorstellingen, 
wijkfeesten en gastronomische activiteiten.»
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Iets meer dan een jaar geleden, op 26 januari 2017, riep CMI 
de Fondation John Cockerill in het leven om het historische 
en culturele erfgoed in stand te houden dat aan de groep 
was toevertrouwd. Dat was geen toeval, want precies op 
die dag was het tweehonderd jaar geleden dat de beroemde 
Engelse industrieel het kasteel van Seraing kocht. Als eerste 
initiatief zette de stichting een reeks activiteiten in verband 
met deze gebeurtenis op touw, waaronder een film, een 

boek en de expositie «John Cockerill, 200 
jaar toekomst» in La Boverie, die door onge-
veer 20.000 mensen is bezocht.
Een mooie poging om het grote publiek 
bewust te maken van de uitdagingen van industriële inno-
vatie, maar ook een meesterlijke zet, want dankzij deze 
acties won CMI op 29 maart van dit jaar de Caïus du 
Mécénat en Patrimoine, die door de vereniging Prométhéa 
wordt uitgereikt.
De Fondation John Cockerill heeft besloten om het daar 
niet bij te laten. Naast de acties om de herinnering en 
geschiedenis levend te houden en de samenwerking met 
Luikse culturele instellingen zet de stichting zich namelijk 
met de hulp van partnerbedrijven in om het grootste beeld 
ter wereld, de Arc Majeur, te laten maken door de Franse 
kunstenaar Bernard Venet. Het werk, dat uit twee monu-
mentale bogen bestaat, wordt in het Centre d’Expertise 
Soudage van CMI in Seraing uitgevoerd en daarna aan 
het Waals Gewest aangeboden om op de autosnelweg E411 
ter hoogte van Lavaux-Sainte-Anne te worden geplaatst. 
Over de onthulling, die in de herfst zal plaatsvinden, 
wordt een prestigieuze publicatie uitgegeven.
Een manier voor CMI om financiële sponsoring met 
Waalse knowhow te combineren.

Terugblik

CMI en de Fondation John Cockerill    

Een Caïus-prijs en binnenkort een boog
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Vésale Pharma   

Volgende doelen : Oekraïne en Texas

Als dat al nodig was, heeft het jaar 2017 de onge-
veer vijftig werknemers en twintig artsenbezoe-
kers van Vésale Pharma (Eghezée) gerustgesteld 
over hun toekomst bij het bedrijf dankzij de ope-

ning van een nieuwe permanente vertegenwoordiging in 
India met steun van het Awex, de toegang tot een reusachtige 
nieuwe markt door een samenwerkingsovereenkomst met 
de firma Honz Pharma voor de distributie van zijn pediatri-
sche Bacilac-producten in China, de publicatie in de 
Verenigde Staten van een nieuw octrooi (Drops) in verband 
met oliehoudende oplossingen voor probiotica en de ontdek-
king van een compleet nieuw beschermings- en behande-
lingsmechanisme tegen met name urogenitale infecties. «We 

blijven meer dan ooit investeren in onderzoek en ontwikkelin», 
zegt communicatiedirecteur Eric Poskin, die aankondigt dat 
de laboratoria en de productie-eenheid begin 2019 van Ghlin 
naar Hannuit worden verplaatst. «Tegelijkertijd proberen we 

ons te positioneren op de grote buitenlandse markten. Zo gaan we 

in 2018 een verkoopmaatschappij in Texas openen en een nieuwe 

distributieovereenkomst voor onze producten in Oekraïne 

sluiten.»

Ter herinnering : door in 2007 al zijn activiteiten op 
probiotica te richten en vier jaar later een octrooi aan 
te vragen voor Intelicaps®, het procedé voor micro-in-
kapseling dat deze bacteriën tijdens de darmpassage 
beschermt, deed Jehan Liénart het voorbereidende werk 
waardoor zijn bedrijf de wereldleider op dit gebied  
kon worden.
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Software

VAN DE BOERDERIJ ! 

Business

In iets minder dan tien jaar is dit bedrijf uit Waals-Brabant er 
dankzij een open-source managementsoftwarepakket in 
geslaagd om zich op de veelbelovende mkb-markt te doen 
gelden. En om een speler te worden die meetelt in de wereld. 
We richten de schijnwerpers op een boerderij in Grand-Rosière. 

I  Gilles Bechet

In 2002 ontwikkelde Fabien Pinckaers op een studen-
tenkamer in Louvain-la-Neuve de eerste versie van 
een managementsoftware die toen nog Open ERP 
heette. De opvolger daarvan, Odoo, telt nu bijna 4 

miljoen gebruikers en wordt ontwikkeld in een voorma-
lige boerderij in Grand-Rosière (Ramilies) in de provincie 
Waals-Brabant. De jonge onderneming, die een wereld-
tournee (Europa, Zuid-Amerika en Azië) heeft gemaakt 
om de elfde en nieuwste versie van haar eigen pakket te 
presenteren, wilde haar tweehonderd medewerkers graag 
de ruimte geven en heeft haar kantoren daarom onlangs 
uitgebreid naar een andere, nabijgelegen boerderij om in 
die idyllische omgeving een digitale campus op te zetten 
die met de hele wereld verbonden is. «Economisch gezien 

is dat interessant, omdat tegenwoordig niemand meer een boer-

derij wil en het is ook een voordeel voor het comfort van de 

werknemers», zegt de CEO van Odoo, die in 2015 door Le 
Soir werd uitgeroepen tot topmanager van het jaar.

Tweehonderd aanvragen per dag
Odoo, dat als een suite van applicaties werkt, is een mul-
tifunctionele gereedschapskist voor bedrijven. Odoo 
kan worden ingezet voor het beheer van websites, 
e-mails, servers en klantrelaties, de ontwikkeling van 
gepersonaliseerde apps, kostenbeheersing, boekhouding 
en tal van andere taken. De softwaresuite is gratis te 
downloaden op de site. De kleinste bedrijven kunnen 
kiezen voor een hostingpakket van 20 euro, terwijl 
bedrijven met meer dan vijftig werknemers een abon-
nement moeten nemen waarbij ondersteuning en onder-
houd in de service zijn inbegrepen. 
Bij concurrerende producten, zoals SAP en Microsoft 
Dynamics, is sprake van propriëtaire software, die vaak 
zwaar en duur is voor het mkb, terwijl Odoo zich juist 
onderscheidt door zijn toegankelijkheid en veelzijdige 
inzetbaarheid. Een van de kenmerken van Odoo is dat 
het open source is. Fabien Pinckaers heeft om ethische 

G R A N D - R O S I È R E

Waals-Brabant
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redenen daarvoor gekozen. «Ik wilde een transpa-

rant en toegankelijk project om het mkb een geïnte-

greerde en goedkope managementsoftware te 

bieden.»
Met open source moest wel een verdienmodel 
bedacht worden. «Tien jaar lang hebben we geld 

verloren en moesten we doorzetten totdat we het juiste 

evenwicht hadden gevonden. Nog maar twee jaar 

geleden verloren we 500.000 euro per maand, terwijl 

we nu zover zijn dat we 500.000 euro winst maken », 
zegt de jonge directeur verheugd. «We krijgen 

momenteel tweehonderd aanvragen van klanten per 

dag, maar we zijn een piepkleine speler in een reus-

achtige markt. Voor ons is het probleem om efficiënt 

te groeien, de juiste medewerkers aan te trekken en 

ze te trainen. »

De kracht van Odoo is dat het kan rekenen op 
een netwerk van dienstverlenende bedrijven over 
de hele wereld. Partners die toezien op het hele 

onderhouds- en personaliseringstraject in de bedrijven 
die een abonnement afsluiten. Verspreid over 140 landen 
zijn er nu duizend van deze partners, die door het moe-
derbedrijf getraind en ondersteund worden. Ze genere-
ren 65% van de winst van het bedrijf.

Internationale expansie
In maart 2017 heeft Odoo een joint venture-overeen-
komst gesloten met Inspur, de grootste aanbieder van 
internetservers en op twee na grootste aanbieder van 
managementsoftware in China. Het doel was om de 
oplossingen van Odoo door te verkopen op de reusach-
tige mkb-markt in het «Rijk van het Midden».

Business

Odoo concentreert iets meer dan de helft van zijn per-
soneel in België, waar 224 mensen werken, en heeft 95 
medewerkers in India, 90 in de Verenigde Staten, 31 in 
Hongkong en 7 in Luxemburg. De internationale expan-
sie is heel vroeg en heel natuurlijk gekomen. «We hebben 

snel bekendheid gekregen via internet en we hebben gerea-

geerd op aanvragen uit de hele wereld. Onze concurrenten 

hebben meestal moeite om klanten te vinden, maar bij ons is 

dat het tegenovergestelde. We hebben te veel aanvragen en 

niet genoeg partners.»

Odoo is een voorbeeld van een bedrijf dat niet los kan 
worden gezien van zijn enige product, maar Fabien 
Pinckaers beschouwt dat niet als een rem op de ontwik-
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keling. «We hebben een team van zeven mensen die naar de 

behoeften en verwachtingen van de gebruikers luisteren. Dat 

is al een eerste indicatie om onze ontwikkeling op te richten. 

We verbeteren onze software voortdurend en introduceren 

daarnaast twee tot drie belangrijke doorbraken waardoor we 

stappen vooruit kunnen zetten. We hebben te maken met alle 

bedrijfsaspecten en er is nog enorm veel te doen, zelfs op die 

gebieden waar we de indruk hebben dat we alles al hebben 

bekeken.» 

Salariscalculator
Odoo, dat opviel door spectaculaire fondsenwervingen 
(4 miljoen dollar in 2010 en 10,4 miljoen in 2014), kan 
tegenwoordig op eigen vermogen draaien, maar zorgt 
ervoor dat het gericht investeert en zorgvuldig zijn doe-
len uitkiest. Dat gebeurt door de toegevoegde waarde 
van het product – kwaliteit, ergonomie en doeltreffend-
heid – te versterken, ook al gaat dit ten koste van de 
marketing.
Deze benadering is uiteraard terug te zien in het 
wervingsbeleid. Onder de circa tweehonderd mensen 
die dit jaar in België bij het bedrijf worden aangenomen, 
bevinden zich 120 ontwikkelaars. Aangezien de UCL 

er nauwelijks enkele tientallen en de Université de 
Namur nog iets minder af levert, gaat het om een 
ambitieuze doelstelling. Om die te halen, rekent het 
bedrijf op vijf fulltime recruiters, die een rondgang langs 
de universiteiten maken en in bedrijven op jacht gaan 
om met interessante kandidaten terug te komen.
Odoo is niet alleen vernieuwend qua producten, maar 
ook op het gebied van management en personeelszaken. 
De aanwezigheid van een salariscalculator op de site 
heeft veel kandidaten aangetrokken. Met enkele 
muisklikken kunnen ze hun salarispakket berekenen 
door te spelen met de aanpassingsvariabelen: 
verlofdagen, vervoer, auto van de zaak en bijdrage in de 
internetkosten. Daarna kunnen alle sollicitatie- 
gesprekken in drie uur worden afgerond. Hieruit blijkt 
dat Odoo niet alleen met zijn software uitblinkt in 
transparantie en snelheid.
Afgezien van zijn economische resultaten en 
technologische innovaties heeft elk bedrijf altijd een 
moment waarop de legende begon. Voor Odoo was dat 
niet in een garage in Waals-Brabant, maar in een 
feestzaal van de UCL, waar Fabien Pinckaers een 
programma ontwikkelde om de stroom bierfusten 
optimaal en rationeel te beheren. De jonge directeur 
kan nu al met tevredenheid terugkijken op de weg die 
hij heeft afgelegd. Op dertienjarige leeftijd ontwikkelde 
hij zijn eerste professionele programma, maar daar heeft 
hij tegenwoordig niet veel tijd meer voor. Dat is de 
keerzijde van het succes. «Het ontwikkelen is vaak veel 

leuker en intellectueel stimulerender dan het managen, maar 

het is ook heel belangrijk om de koers en identiteit van Odoo 

te bewaken. »

Waar ziet Fabien zijn bedrijf over vijf of zes jaar ? «Ik 

ben altijd heel slecht geweest in voorspellingen», zegt hij 
lachend. «Het enige wat ik weet, is dat we over een jaar of 

tien een consolidatie in de markt voor managementsoftware 

kunnen verwachten, net zoals we dat bij de computers hebben 

gezien. Er blijven dan nog maar drie of vier spelers over. En 

Odoo zal er daar één van zijn. »

De kracht van Odoo is dat het kan rekenen op  
een netwerk van dienstverlenende bedrijven over  
de hele wereld.
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Exype, 

THE PLACE TO RACE

I  Muriel Lombaerts

Waar kun je ervaren hoe het is om met meer dan 300 km/u over de mooiste circuits 
ter wereld te rijden zonder risico op materiële schade of lichamelijk letsel? In Waterloo, 
in de professionele simulators van Exype, een bedrijf dat is opgezet door Benoît 
Laurent, een jonge ingenieur uit Bergen.
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Benoît Laurent, die middelbaar onderwijs aan het 
SHAPE volgde, als civiel ingenieur in de informatica 
en bedrijfskunde afstudeerde aan de Université de 
Mons en daarna tot ondernemer werd opgeleid, 

droomde al snel na zijn studie van een attractiepark voor 
extreme sporten : «Extreme Urban Sport». «Het was een project 

van 15 miljoen euro. Ik was jonger dan 25 jaar en had tegen mezelf 

gezegd dat het me zou lukken om het benodigde kapitaal bijeen te 

brengen. Maar dat project heeft niet op die manier gestalte gekregen.» 

Benoît wordt namelijk aangenomen bij de IT-dienstverlener 
EASI, die in Nijvel is gevestigd. EASI is opgericht door Salvatore 
Curaba, een oud-voetballer die ondernemer is geworden. «Ik 

heb één jaar in België gewerkt. Het jaar daarop vertrok ik naar 

Luxemburg om te proberen de markt voor EASI te ontwikkelen. 

Tegelijkertijd ging ik door met mijn project om een eigen bedrijf te 

beginnen. In 2013 besloot ik om me fulltime daarmee bezig te gaan 

houden.»

«Door aanhoudend over mijn revolutionaire ‘superproject’ te praten, 

kwam ik steeds meer mensen tegen die me wilden helpen. Gaandeweg 

verzamelde ik een groep adviseurs om me heen. Om de twee maanden 

nodigde ik ze uit voor een etentje in een restaurant om te vergaderen 

en over het project te praten. » Onder de adviseurs die Benoît weet 
aan te trekken, bevinden zich de IT-directeur van AXA België, 
de algemeen directeur van Walibi en de huidige directeur van 
Fair Trade Belgium, maar ook ingenieurs van zijn leeftijd, 
IT’ers, architecten en een vrouw. In totaal een stuk of tien men-
sen, allemaal echte experts op hun gebied, die Benoît met hun 
waardevolle adviezen in staat stellen om de juiste keuzes te 
maken. «Ik dacht dat ik in één jaar een eigen bedrijf kon opzetten, 

maar uiteindelijk heeft het vier jaar geduurd.»

In samenwerking met Sébastien Loeb
De startup wordt uiteindelijk in 2015 opgericht in Bergen. Met 
de eerste investering – een racesimulator – is veel geld gemoeid. 
Het project van Benoît Laurent is namelijk duidelijker gewor-
den: hij wil een plek creëren waar mensen kunnen ervaren hoe 
het is om een autocoureur te zijn. Door achter het stuur van een 
professionele simulator te kruipen, kun je met meer dan  
300 km/h over de mooiste circuits ter wereld racen !
«Hoewel het oorspronkelijke idee van een attractiepark is aangepast 

wegens gebrek aan benodigde financiële middelen, blijft het principe 

hetzelfde : een sensationele activiteit met een adrenalinekick aanbieden 

in een hoogstaande omgeving om unieke momenten te kunnen delen», 
legt de jonge ondernemer uit. «Met de mensen in mijn omgeving 

heb ik besproken en gekeken wat op andere plaatsen, in andere landen 

werkt. Zo hebben we ons gericht op een autoraceactiviteit met profes-

sionele simulators die door echte coureurs worden gebruikt om te 

trainen. We gebruiken zesassige dynamische rijsimulators die in 

samenwerking met Sébastien Loeb door het Franse bedrijf Ellip6 zijn 

ontwikkeld.»

Deze state-of-the-art simulators dragen bij aan het succes van 
Exype. Het is wel zo dat de beroemde rallyrijder de simulato-
rinstellingen heeft verbeterd, zodat de ervaringen zo veel moge-
lijk de realiteit benaderen. Sébastien Loeb heeft onlangs ook de 
nieuwe attractie in het themapark Futuroscope geopend, die 
op exact dezelfde technologie gebaseerd is. 

« Een plek waar je na het werk een uurtje of 

twee doorbrengt, wat drinkt en plezier beleeft 

aan dezelfde vrijetijdsbesteding. Om iets 

anders te delen dan de dagelijkse problemen 

en bijvoorbeeld over auto’s te praten. »
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Plezier beleven met vrienden en collega’s
Het bijzondere van Exype is dus dat bezoekers dankzij de simu-
lators echt kunnen ervaren hoe het is om in GT-auto’s, Formule 
1-bolides, personenauto’s, rallywagens en zelfs prototypes te 
rijden. «Toen ik mijn bedrijf oprichtte, wilde ik vooral een buitenge-

wone activiteit aanbieden, iets wat je met vrienden en collega’s samen 

kunt doen. Net als iedereen beleef ik graag plezier, maar ik vind het 

nog leuker om de mensen ontspanning te bieden. Het idee was dus om 

een concept te bieden waardoor mensen een band met elkaar kunnen 

krijgen. Een plek waar je na het werk een uurtje of twee doorbrengt, 

wat drinkt en plezier beleeft aan dezelfde vrijetijdsbesteding. Om iets 

anders te delen dan de dagelijkse problemen en bijvoorbeeld over auto’s 

te praten.»

In april 2017 heeft Exype zich in Waterloo gevestigd. 
Tegenwoordig heeft zijn bedrijf tien aandeelhouders. Zijn ven-
noot Frédéric Hambye werkt er parttime en de rest van het team 
bestaat uit vier medewerkers. Er zijn vier rijsimulators aanwe-
zig, die keuze bieden uit een stuk of vijftig auto’s en ongeveer 
honderd circuits. Ze zijn bovendien voor iedereen toegankelijk. 
«We hebben enthousiaste liefhebbers en coureurs die de circuits bij ons 

komen verkennen. Daardoor zijn ze beter in conditie wanneer ze op 

bestaande circuits, zoals Spa, gaan racen. Er is geen leeftijdseis, je 

moet alleen minimaal 1,40 meter zijn. Constantin, een jongen van acht 

jaar, is een van de besten! Dat is een beetje verwarrend en zelfs 

frustrerend.»

Naast de simulators wilde Benoît er een gezellig centrum van 
maken. Er is een bar aanwezig en onlangs is een nieuwe zaal 
van meer dan 120 m2 voltooid, waar onder meer verjaardagen, 
conferenties en gastronomische diners gehouden kunnen wor-
den. De ondernemer heeft overal aan gedacht. Hij heeft samen-
werkingsverbanden opgezet met mkb-bedrijven uit de regio, 
waaronder met name twee traiteursdiensten : «La Toque 
Blanche» en «Cook For You». «We bieden ook de mogelijkheid om 

wat te drinken door ons zowel aan het budget als aan de vraag aan te 

passen. We willen een gezellige plek creëren in Waterloo. We werken 

ook samen met andere mensen, zoals Jean-Philippe Watteyne, om een 

gastronomische maaltijd te organiseren. We willen graag de liefheb-

bers van autoraces aantrekken, maar ook mensen die daar minder 

interesse in hebben en gewoon samen iets leuks willen beleven.»

Investeren in Vlaanderen ?
De huidige klanten komen uit de streek, maar ook uit 
Henegouwen, Luik, Bastenaken, Namen en Vlaanderen : het 
voor België unieke concept trekt steeds meer mensen. «We 
hebben ook een samenwerking met ‘Come to you racing’ en we 
organiseren challenges.»
De bedenker van Exype lonkt tegenwoordig steeds meer naar 
Vlaanderen. «Antwerpen en Gent zijn steden waar we al aan hebben 

gedacht. En als we een kans zien in Barcelona, waarom niet? Het 

belangrijkste is om gemotiveerde mensen te vinden die hoogstaande 

rijsimulatorcentra willen ontwikkelen.»

Eind 2016 had Benoît een campagne opgezet met Hello Crowd, 
het crowdfundingplatform van Hello Bank BNP Paribas. «We 

slaagden erin om 16.000 euro op te halen en hadden 200 backers achter 

ons staan.» In 2018 doen Benoît en zijn bekwame team mee aan 
een «tour on bus» als voorbeeld van een crowdfundingcampagne.

Testimonials
• Didier Franz, een klant van het eerste uur
«Ik heb Benoît en zijn project leren kennen 
dankzij een collega. Omdat ik van autosport 
houd, ben ik het concept gaan bekijken. Ik werd 
meteen heel goed ontvangen. Er werd een 
challenge georganiseerd en ik heb de finale 
gewonnen. Ik had wel eens simulators getest, 
maar die waren veel statischer. De ervaringen, 
vooral wanneer je remt, zijn heel indrukwekkend. 
Jonge F1-coureurs die nog nooit op alle 
wedstrijdcircuits hebben gereden, kunnen 
dankzij de simulator een nieuw circuit leren 
kennen. Het is dus een uitstekende eerste 
kennismaking, die bovendien minder duur is dan 
het huren van een auto, vooral als je crasht. 
Exype is ook een heel aangename plek om met 
vrienden samen te zijn, zelfs voor mensen die 
geen gebruikmaken van de simulators.»

• Jonathan Robberechts, een competitierijder
«Ik had nog nooit de gelegenheid gehad om 
simulators uit te proberen. Vanuit mijn huiskamer 
deed ik mee aan online kampioenschappen met 
zeer elementaire apparatuur, waarmee ik toch 
heel behoorlijke resultaten behaalde. De 
professionele simulators staan veel dichter bij de 
werkelijkheid dan alles wat ik hiervoor heb 
geprobeerd, zowel op console als op pc. Het 
minste verlies van grip wordt doorgegeven via de 
simulator: een bocht, een blokkerend wiel 
enzovoort. Alles is opmerkelijk goed voelbaar. 
Dankzij de simulator kun je de wereld echt 
buitensluiten wanneer je een run maakt ... Wat er 
om je heen gebeurt, is niet meer van belang. Het 
enige wat telt, is de tijd en het gedrag van de auto 
om zo veel mogelijk snelheid te kunnen houden.»

WAT E R LO O

Waals-Brabant
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I  Marc Vanel

Gin de Binche is ontstaan uit een 
grappige woordspeling, maar is 
inmiddels ook een commercieel 

succes. Het aroma van 
bloedsinaasappelen, die zo’n 

belangrijke rol spelen tijdens het 
carnaval van Binche, overheerst 

natuurlijk. En de vorm van de fles 
doet denken aan de straatklinkers in 

de stad. Een echte sfeermake r!

B I N C H E

Henegouwen

       In maart 2017 zit hij met enkele vrienden aan tafel 
wanneer een woordspeling wordt gemaakt. «Gin de 
Binche» (in plaats van «Gilles de Binche») ligt zo voor 
de hand dat ze zich afvragen waarom nooit eerder 
iemand daarop gekomen is ! De aanwezigen vinden de 
uitdrukking zo grappig dat Jérôme Urbain en zijn vrouw 
Céline Harvengt besluiten om er nieuw merk van te 
maken. 
«We wonen aan de grote markt», legt Jérôme uit, «ons leven 

volgt het tempo van de stad... en we houden van gin. We  

wilden een stap verder gaan door een drank te ontwikkelen 

die rechtstreeks verband houdt met Binche. Zonder te aarzelen 

hebben we gekozen voor het overheersende aroma van 

bloedsinaasappelen, als verwijzing naar het carnaval en de 

beroemde offergave van de Gilles. We wilden iets maken wat 

tamelijk rond en zacht is. Daarom hebben we al onze wensen 

op papier gezet.»

Jérôme Urbain, die sinds 2006 het ambt van schepen 
vervult in Binche, heeft een passie voor marketing, 
maar ook voor het cultureel erfgoed van zijn stad.

Gin uit de stad 

VAN DE «GILLES» 
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www.gindebinche.be

Om deze zeer zomerse gin-orange  
te maken, mengt u 60 ml Gin de Binche, 
100 ml sinaasappelsap,  
10 ml aardbeienpuree, 10 ml druivensap 
en veel ijs. Proost  !

Jérôme Urbain en zijn vrouw 
Céline Harvengt besluiten om 
er nieuw merk van te maken. 

Business

Lokaal produceren
Het echtpaar schakelt de hulp in van Laurent Monniez, een 
bevriende graficus en designer, waarna het project snel vordert. 
Voor de productie valt de keuze op de dichtstbijzijnde distil-
leerderij, de Distillerie de Biercée in Thuin, die gespecialiseerd 
is in eaux de vie en likeuren, waaronder de alom bekende Eau 
de Villée. «We hebben overwogen om distillatiecursussen in Engeland 

of Duitsland te volgen, maar we wilden een lokaal product. We hebben 

een cirkel op de kaart getekend en Biercée lag op minder dan tien 

kilometer afstand.» 

In de eerste fase van de receptontwikkeling ging de distilleerder 
Pierre Gérard proefondervindelijk te werk op basis van een 
twaalftal monsters. «Na afloop van die fase hebben we onze gin laten 

testen door vrienden die geen ervaring met sterkedrank hadden en 

door een aantal restaurants, waaronder ‘Le Pilori’ in Ecaussinnes, die 

hem als aperitief aan de klanten serveerde», zegt de ondernemer 
uit Binche. «Gezien de positieve reacties hebben we het recept goed-

gekeurd en 3000 flessen van 70 cl laten produceren, die we in december 

2017 op de markt hebben gebracht.»

Voor de Gin de Binche wordt een onalledaagse fles gebruikt, 
die qua vorm op een straatklinker lijkt: niet helemaal 
rechthoekig en licht gebold. Alle aanduidingen worden via 
zeefdruk rechtstreeks op de fles aangebracht door een lokale 
ambachtsman. Het oog voor detail is hier duidelijk merkbaar. 
Als logo van het merk is natuurlijk een gerestylede vorm van 
het embleem van de stad gebruikt : een zwarte leeuw op een 
zilveren ondergrond. Het geheel is verpakt in een zeer fraaie 
geschenkdoos. 
De gin was meteen een succes en omdat de eerste voorraad al 
uitgeput is, wordt momenteel een tweede partij van 3000 flessen 
gedistilleerd. Er is ook een nieuw, in Groot-Brittannië veelge-
bruikt 35 cl-formaat ontwikkeld, dat begin deze zomer in 5000 
exemplaren wordt verspreid. «We zijn vaak benaderd door de 

inkoopcentrales van grootwinkelbedrijven», verduidelijkt Jérôme 
Urbain, «maar we hebben geweigerd, zowel vanwege de voorraad als 

vanwege het imago.» «We houden ons zelf bezig met de directe verkoop: 

alle wederverkopers die de gin proeven, nemen hem af. Voorlopig 

hebben we een stuk of vijftig verkooppunten die op onze site worden 

vermeld.»

En de smaak ?
Gin wordt gemaakt door diverse specerijen, schillen en planten 
in ethylalcohol te laten weken en fermenteren. In de Gin de 
Binche wordt elke specerij apart gedistilleerd om kwaliteitsver-
schillen te voorkomen. Door de verwarming au bain-marie in 
kuipen van gehamerd koper kan deze gin zijn zeer bijzondere 

karakter ontwikkelen. Het aroma van bloedsinaasappel over-
heerst, maar ook citroen, lavendel, jeneverbes, hop, kruidnagel, 
anijszaad, karwij, koriander, komijn, venkel en hysop (een strui-
kachtige plant met paarse bloemen) zijn erin terug te vinden. 
Het resultaat is een zeer geurige en toch zachte gin, met eerst 
een mooie florale toets, gevolgd door een kruidachtige noot van 
jeneverbessen. Deze verfijnde en subtiele gin kan puur gedron-
ken worden zonder een verbrande slokdarm te riskeren, maar 
leent zich natuurlijk ook voor cocktails. Dan moet wel een 
neutrale tonic met natuurlijke aroma’s gebruikt worden om de 
smaak niet te vervormen. «Onze gin valt misschien meer in de 

smaak bij vrouwen», constateert Jérôme, «want mannen zoeken iets 

met meer pit, maar dat is precies wat we wilden.»

Al twee medailles
Wat begon als een toevallige woordspeling, is uitgegroeid tot 
een commercieel succes. De drie initiatiefnemers spelen het spel 
mee en presenteren hun gin inmiddels op internationale wed-
strijden. Ze hebben al twee medailles gewonnen in Londen en 
Berlijn en dat is waarschijnlijk nog maar het begin. «De ginmarkt 

in België groeit, wat best een beetje verrassend is omdat we de laatste 

jaren al een enorme groei hebben gezien», constateert de leer-
ling-distilleerder. Op de vraag hoe rendabel het allemaal is, 
antwoordt hij glimlachend : «Als we rekening houden met de ont-

wikkelingskosten, de vervaardiging van de fles, de verpakking, de 

belastingen (10 euro exclusief btw!) en de marge van de wederverkoper, 

verdienen we maar een paar euro’s op een verkochte fles van 50 euro. 

Maar onze bekendheid komt goed op gang. We hopen dat de gin uit 

Binche zo ver mogelijk komt!»
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WHO IS WAW  !
ZES WINNAARS VAN DE GRAND PRIX 
WALLONIE À L’EXPORTATION 2018

UITZONDERLIJKE VERMELDING VAN DE JURY

UCB, innovatieve geneesmiddelen en 
oplossingen
UCB, dat in 1928 werd opgericht, is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek 
en ontwikkeling om nieuwe geneesmiddelen en innovatieve oplossingen te vinden voor 
mensen met ernstige aandoeningen van het immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel. 
De onderneming heeft 7500 werknemers in ongeveer veertig landen. Bijna 2000 van hen 
zijn werkzaam in de vestiging te Eigenbrakel, waar de werkgelegenheid de laatste drie jaar 
met 12% is gestegen en waar UCB onlangs circa 100 miljoen euro heeft geïnvesteerd in zijn 
biotechnologische proeffabriek. Sinds de eeuwwisseling vormt biotechnologie namelijk het 
nieuwe speerpunt van het bedrijf.
UCB investeert jaarlijks ruim 1 miljard euro in R&D om nieuwe oplossingen te vinden voor 
zijn drie miljoen patiënten, die bijna overal ter wereld wonen. Het bedrijf uit Waals-Brabant 

exporteert namelijk meer dan 99 % van zijn productie! De belangrijkste markten zijn de Verenigde Staten, Duitsland, 
Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Japan en China.
In 2017 bereikte de omzet van UCB een nieuw record: 4,5 miljard euro.  

GRAND PRIX WALLONIE À L’EXPORTATION 

Lasea, de specialist op het gebied van 
microlaserbewerking
Lasea is een bedrijf met 68 medewerkers dat gespecialiseerd is in het bouwen van uiterst 
nauwkeurige microlaserbewerkingsmachines (tot 0,2 µm, dat wil zeggen 250 keer minder 
dan de diameter van een haar). Het in Luik gevestigde bedrijf is sinds 2012 ook aanwezig 
in Bordeaux en heeft onlangs twee dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en 
Zwitserland geopend. Lasea, dat 250 machines in 27 landen en vier werelddelen heeft 
geïnstalleerd, stelt zijn innovatieve technologieën ter beschikking aan de farmaceutische, medische, 
elektronische en uurwerkindustrie. De onderneming exporteert haar machines met name naar Australië voor de 
productie van elektronische gehoorimplantaten, naar de Verenigde Staten voor intra-oculaire implantaten en naar 
Zwitserland voor de vervaardiging van horloges (versieringen en uurwerkonderdelen). Onder haar klanten bevinden 
zich bekende namen uit Silicon Valley en verschillende bedrijven uit de top vijf van de Zwitserse uurwerkindustrie. 
De export vertegenwoordigt 95% van de omzet van het bedrijf, waarvan 88% buiten de EU. Lasea had in 2014 al de 
Prix Tremplin à l’Exportation gewonnen. Sindsdien heeft het Luikse bedrijf meer dan drie keer zoveel werknemers 
(72 mensen exclusief overname Ciseo), terwijl zijn omzet meer dan verdubbeld is (7 miljoen euro).

Business

De Grand Prix Wallonie à l’Exportation is een tweejaarlijkse wedstrijd die door het 
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (Awex) wordt 
georganiseerd om bedrijven te onderscheiden die door een verhoging van hun 
exportvolume of de verovering van lastige markten hebben bijgedragen aan de 
promotie van de Waalse kwaliteit en knowhow in het buitenland. De zestiende editie 
van deze wedstrijd heeft geleid tot de aanwijzing van zes winnaars, die op 31 mei 2018 
zijn onderscheiden : UCB, Lasea, Euresys, Thales Alenia Space, Ampacimon en Pollet.
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PRIX À L’EXPORTATION « GRANDE EXPORTATION »

Euresys, frame grabbers en software
Euresys, gevestigd in het Parc Scientifique du Sart Tilman in Luik, is een mkb-bedrijf dat sinds 1989 
elektronische frame grabbers en beeldbewerkingssoftware ontwikkelt. Met de eerste kan een HD- of 
hogesnelheidscamera op een pc worden aangesloten, terwijl de Open eVision-software uit een groot 
aantal beeldbewerkingsbibliotheken bestaat die het mogelijk maken om tekens uit te lijnen, te meten 
en te herkennen en om barcodes of QR-codes te lezen.
De producten van Euresys zijn bestemd voor de machine vision-markt, die camera’s, sensoren, 
verlichting, objectieven en computers omvat. Deze onderdelen worden gebruikt in productielijnen in 
de medische, elektronische, farmaceutische, grafische, auto- en levensmiddelenindustrie en maken 
twee- of driedimensionale identificatie, controle en meting mogelijk.
Euresys, dat tegenwoordig met Amerikaanse, Duitse en Japanse multinationals wedijvert, 
exporteert 99% van zijn productie vanuit het moederbedrijf en 
dochterondernemingen in Singapore, Tokio, Shanghai en 
Californië. In 2017 was 92% van de export bestemd voor landen 
buiten de Europese Unie, waarvan 80% in Azië. 
Euresys heeft zich sterk ontwikkeld in Zuid-Korea en Taiwan, waar 
groeicijfers van 124% en 190% over een periode van drie jaar zijn 
gehaald. Zuid-Korea vormt tegenwoordig de belangrijkste markt 
van het bedrijf.

PRIX WALLONIE À L’EXPORTATION « EUROPE »

Thales Alenia Space, nr. 1 in elektronische  
ruimtevaarttoepassingen
En Belgique, Thales Alenia Space est représentée par sa filiale Thales Alenia Space Belgium (700 collaborateurs), à In 
België wordt Thales Alenia Space vertegenwoordigd door zijn dochterbedrijf Thales Alenia Space Belgium  
(700 medewerkers) in Charleroi, Leuven en binnenkort Hasselt. Deze onderneming is niet alleen de grootste aanbieder 
van elektronische ruimtevaarttoepassingen voor satellieten en draagraketten in België, maar ook een wereldleider 

in de opslag en distributie van energie voor  
satellieten en een belangrijke leverancier van 
elektronica voor de Europese draagraketten. 
Thales Alenia Space Belgium, dat bijna 100% van 
zijn omzet uit de export haalt, heeft zich met 
name onderscheiden door zijn dynamische rol 
binnen de Europese ruimtevaartsector. De 
onderneming levert niet alleen 50% van de elek-
tronica van de Ariane 5, maar werkt ook mee 
aan de ontwikkeling van het veiligheidssysteem 
en de systemen om de straalbuizen van de Ariane 
6-draagraket in te schakelen. Daarnaast is Thales 
Alenia Space Belgium binnenkort het enige 
bedrijf in Europa dat automatisch zonnepanelen 
voor satellieten produceert.

Business
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PRIX TREMPLIN « GRANDE EXPORTATION »

Ampacimon, intelligent beheer van 
elektriciteitsnetten
Ampacimon, dat in 2010 werd opgericht naar aanleiding van onderzoek 
dat sinds 2003 aan de Universiteit van Luik werd gedaan, heeft 
innovatieve systemen ontwikkeld die het mogelijk maken om 
elektriciteitsnetten in de hele wereld uit te rusten met de zogeheten 
Dynamic Line Rating-technologie (DLR) in het kader van een 
intelligent netbeheer (smart grid). De technologie omvat autonome 
sensoren die op de hoogspanningslijnen worden geplaatst en software die verbonden 
is met het dispatchingcentrum van een netbeheerder. De installatie bestaat uit een lijnbewakingssysteem, 
waarmee in realtime verschillende parameters (trillingen, doorbuiging en windsnelheid) gemeten kunnen 
worden die bepalend zijn voor het maximale vermogen dat in verhouding tot de thermische limiet door 
de lijn getransporteerd kan worden. Met andere woorden, hiermee wordt de belastingscapaciteit van de 
hoogspanningslijn bepaald. In 2014 is de onderneming begonnen met het ontwikkelen van een netwerk 
van vertegenwoordigers in het buitenland: eerst in Azië, de Golfstaten en Zuid-Amerika, daarna in 
Duitsland, Oost-Europa, de Verenigde Staten, India en Zuidoost-Azië. In drie jaar tijd heeft Ampacimon 
zo vrijwel overal ter wereld een handelsvertegenwoordiging opgebouwd. Tegenwoordig is 57% van de 
export van het bedrijf bestemd voor de landen van de Europese Unie. Daarvan gaat 30% naar Frankrijk, 
10% naar Nederland en 10% naar Duitsland. Dankzij een doeltreffende ontwikkelingsstrategie (producten 
en diensten), nieuwe samenwerkingsverbanden en technisch-commerciële verdragen heeft het bedrijf de 
laatste drie jaar een gemiddelde groei van meer dan 50% per jaar gerealiseerd.

PRIX TREMPLIN « EUROPE »

Pollet, milieuvriendelijke 
reinigingsmiddelen
Het bedrijf Pollet uit Doornik is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de 
productie en verkoop van professionele reinigingsmiddelen die efficiënt, 
milieuvriendelijk en biotechnologisch zijn.
De onderneming heeft nu 50 medewerkers en is wereldwijd in zeventien landen 
aanwezig. Meer dan 60% van de verkoop vindt in het buitenland plaats en die 
trend wordt elk jaar voortgezet. Frankrijk, de Verenigde Staten, Nederland, 
Italië, Roemenië, Canada en Spanje zijn de zeven belangrijkste landen waar het 

marktaandeel stijgt. De productlijnen en innovaties van Pollet die furore maken in het buitenland, hebben betrekking 
op vloeronderhoud en -bescherming, biotechnologische bestrijding van geurtjes en reiniging in de levens- 
middelenindustrie. 
In 2017 heeft de onderneming 38 verbeteringen of nieuwe producten op de markt gebracht en twee innovatieprijzen 
gewonnen dankzij een nieuwe productlijn (Cap’s), waarvoor octrooi is aangevraagd. In dat jaar vormden de 
milieuvriendelijke reinigingsmiddelen meer dan 56% van de totale productie van Pollet. Het bedrijf heeft de ambitie 
om tussen nu en 2020 op 70% uit te komen.



CosyNE5T

4 Suites & 2 Duplex
From authenticity to High tech

Privatized Hotel between 12 and 18 persons
 HASTENS's Bedding

WellNE5T

Indoor pool & Hammam
Massages and facial skincare

*7/7 possible for non-residents too.

LinkNE5T

Seminar room & projection
Restaurant for groups between 8 and 16

persons
Professional meeting

info@ne5t.com - 003281588888 - Namur - Belgique - www.ne5t.com
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Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme 
(CGT) wijdt nu al enkele jaren het toeristische 
jaar aan een bepaalde thematiek. Na de fiets in 
2016 en Lekker Wallonië verleden jaar, wordt in 
2018 het ongewone onder de aandacht gebracht. 

Wie in Wallonië op zoek gaat naar het ongewone, krijgt 
een andere kijk op ons gewest, verlaat de platgetreden 
paden, neemt een duik in een verbluffend landschap, 
dringt een sprookjesachtige site binnen, brengt de nacht 
door in een andere wereld, wandelt in de lucht, danst 
op het water... en ontwaart een ander aspect van 
Wallonië, dat de verschillende actoren uit de toeristische 
sector maar al te graag zullen tonen tijdens dit thema-
tisch jaar.

Het ongewone is alomtegenwoordig ! Terwijl het grote 
publiek, kinderen, senioren en buitenlandse bezoekers 
hun nieuwsgierigheid en hun zucht naar avontuur 
bevredigen, blijft het zakentoerisme niet achter. 
Vergaderingen, logementen, incentives en teambuil-
dings..., heel het aanbod van MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions & Events) opsommen, is 
gewoon onmogelijk.

In samenwerking met de firma Kazanou stelt het 
Provinciaal Domein van Chevetogne een gegaran-
deerd 100 % «transcendente » wijsgerige hut ter beschik-
king van groepen. Die hut voor het «oplossen van con-
flicten » biedt plaats aan 8 personen, die er in alle rust 
kunnen vergaderen. Ongewoon, als je weet dat het om 

ONTDEK 
ongewoon Wallonië

een boomhut gaat. Op zes meter boven de grond heeft 
men er alle belang bij met elkaar overeen te komen en 
– vooral – «zen » te blijven…

Ook de logementen zijn niet minder ongebruikelijk. Het 
Domein van Béronsart, in Gesves, laat u met zijn 
bivakformule terugkeren naar uw tijd bij de jeugdbewe-
ging. Op papier biedt de organisator een «residentiële 
studiedag op de site van een oude molen » aan, maar na 
een gezellige avond, terwijl de personeelsleden denken 
dat ze in een hotel in de buurt zullen overnachten, wacht 
hun de verrassing van hun leven: een reeks tenten die 
in het geheim werden opgesteld in een grote en prachtig 
ingerichte serre op het domein. 

Voor incentives en teambuildings heeft het ongewone 
vooral wortel geschoten in de vruchtbare verbeelding 
van de plaatselijke professionals. In Namen biedt 
Cuisine sauvage, een jonge vereniging die het gebruik 
van eetbare wilde planten wenst te promoten, een sma-
kelijke rally aan in de vorm van een afdaling van de 
citadel in een fietswagen. Een «wilde escapade » voor 
de maag op een helling van 5 % !

Een concert in een gigantische ondergrondse grot in 
Han-sur-Lesse, een partij «hoevegolf » te midden van 
de koeien, een «Fort Bayard » in de kelders van het 
Chateau de Namur, een «Escape Game » in een vroegere 
groeve aan het Château de la Poste in Maillen, een schat-
tenjacht in elektrisch aangedreven bootjes op de Maas, 
aquagolf op de Lacs de l'Eau d'Heure… Nu hoeft u enkel 
nog maar uw keuze te maken ! 
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B U R O G E S T  O F F I C E  P A R K

Avenue des Dessus-de-Lives 2
B-5101 Namur
+32 (0)81 20 66 40
 
www.burogest.be

BUROGEST  
OFFICE PARK, 
VEEL MEER 
DAN ALLEEN 
KANTOREN
Bent u zelfstandig ondernemer of directeur van een 
bedrijf en op zoek naar een ingerichte werkruimte waar 
u zich gedurende een aantal maanden of jaren kunt ves-
tigen om een bepaald project uit te voeren?

In Loyers (Namen) exploiteert Burogest Office Park 
sinds 2007 een complex van 3000 m2 met kantoren in 
diverse afmetingen, waarvan het kleinste een opper-
vlakte van 16 m2 heeft. Het betreft een all-informule, 
want de huurprijs omvat niet alleen vaste lasten, toegang 
tot internet, reiniging en gebruik van de kitchenette…

«Wij bieden voorzieningen en diensten aan die 
bedrijven in staat stellen om zich op hun core business 
te richten in een werkomgeving die het welzijn van 
mensen bevordert », zegt Laurence Soetens, eigenares 
en directrice van Burogest. «Wij bieden onze klanten 
een heel flexibele dienstverlening, of ze nu wel of niet 
in het gebouw aanwezig zijn. Daarbij kun je denken aan 
telefoonbeantwoording, administrat ieve en 
verkoopondersteuning, financiële ondersteuning, 
ondersteuning op het gebied van digitale communicatie 
en bedrijfshulpverlening. »

In september 2017 heeft het bedrijf, waar zo’n twintig 
mensen werken, een volgende stap gezet door een « flex 
office » in te richten. Dit bestaat uit een gemeenschap-
pelijke ruimte met vier werkplekken voor verschillende 
ondernemingen. Zelfstandige of rondreizende onder-

nemers beschikken zo over een professionele en com-
fortabele werkruimte in Namen, waar ze 24 uur per dag 
terecht kunnen.

Voor vergaderingen en seminars beschikt Burogest over 
zes vergaderzalen, waaronder drie grote modulaire 
ruimtes, die volledig zijn ingericht en naar wens aan-
gepast kunnen worden, en over een eigen restaurant, 
La Rotonde, dat zowel voor klanten als voor mensen 
van buiten toegankelijk is. Dit bedrijvencentrum biedt 
dus heel wat voordelen, waaronder met name zijn geo-
grafische ligging. Het bevindt zich namelijk op een 
steenworp afstand van de E411 (afslag Loyers).

Burogest-community 

Een andere vernieuwing voor alle Office 
Park-gebruikers is de introductie van een 
platform dat het mogelijk maakt om gemak-
kelijker samen te werken bij de uitvoering 
van diverse gemeenschappelijke projecten, 
zoals de levering van lokale producten 
(groenten, fruit, graanproducten, kaas) in 
samenwerking met Les Artisans de Bossimé, 
waarvan het landbouwbedrijf ook in Loyers 
is gevestigd. «Door deze community te vor-
men, hopen we de banden tussen de bedrij-
ven in het complex te versterken en hun 
werkomgeving op die manier nog comforta-
beler en gezelliger te maken », verduidelijkt 
Laurence Soetens.
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T E R R A  N O V A  -  

C I T A D E L L E  D E  N A M U R

Route Merveilleuse 64
B-5000 Namur
+32 (0)81 24 73 76
 
www.citadelle.namur.be

De citadel van Namen is een militair-historisch 
meesterwerk, dat op de lijst van uitzonderlijk Waals 
erfgoed staat. Door de nieuwe verlichting die in oktober 
2017 is aangebracht, wordt het imposante silhouet van 
de citadel nu op sprookjesachtige wijze weerspiegeld in 
het water van de Maas, die even verderop samenvloeit 
met de Samber. 

Dat is een goede zaak voor Terra Nova, dat hierdoor in 
het licht van de schijnwerpers komt te staan. De 
voormalige kazerne (1690) heeft heel wat argumenten 
om zowel het grote publiek als het bedrijfsleven te 
verleiden: een bezoekerscentrum dat 2000 jaar stedelijke 
en militaire geschiedenis in Europa aanschouwelijk 

TERRA NOVA - CITADEL VAN NAMEN
SEMINARS OP  
HISTORISCHE BASIS

maakt met een nieuwe scenografie over de stad en zijn 
citadel, een bezoek aan een deel van de onderaardse 
gewelven met geluidseffecten en 3D-presentaties, een 
rit per toeristentreintje binnen de vesting, en een 
wandeling over de middeleeuwse laag van de citadel  
in combinatie met een bezoek aan de Jardin des Deux 
Tours. 

Al deze activiteiten kunnen gecompleteerd worden door 
een kennismaking met de lokale gastronomie volgens 
verschillende arrangementen, zoals een lichte lunch van 
streekproducten in het zelfbedieningsrestaurant Made 
in Namur, een maaltijd in café-restaurant La Reine 
Blanche of in Le Château de Namur.

Teambuildingactiviteiten rond wijn en bier

Maar wist u dat de citadel van Namen ook een evene-
mentenlocatie met vier volledig gerenoveerde ruimtes 
van meer dan 400 m2 is ? Ongeacht het bezoek of maal-
tijdarrangement dat u kiest, kunt u dus voorafgaand een 
seminar of naderhand een receptie organiseren. Andere 
voordelen van de citadel zijn de schitterende toegangs-
weg, de bijzondere omgeving en het grote parkeerter-
rein waarvan u gratis gebruik mag maken.
De citadel biedt bedrijven ook de mogelijkheid om een 
van de grootste vestingen van Europa (opnieuw) te ont-
dekken via teambuildingactiviteiten rond het thema 
wijn («Trésors de caves ») of bier («À la santé de 

Blanche de Namur »). De eerste, die in een bakkerij uit 
de middeleeuwen wordt georganiseerd, bestaat uit het 
proeven van Naamse wijnen (Château Bon Baron uit 
Lustin en Domaine du Ry d’Argent uit La Bruyère) 

geserveerd met Waalse kazen, gevolgd door een team-
quiz. De tweede, die in het voormalige kruithuis wordt 
gehouden, tapt uit hetzelfde vaatje, met dit verschil dat 
nu de bieren van Brasserie du Bocq in het zonnetje wor-
den gezet. Deze twee teambuildingactiviteiten, die 
vooraf worden gegaan door een bezoek aan de onder-
aardse gewelven, krijgen wegens hun onweerstaanbare 
sfeer een hoge waardering van de deelnemers.
Bij de activiteit «Ludus pro patria », een spreuk die op 
de tribunes van de renbaan staat, is het de bedoeling dat 
de deelnemers elkaar tijdens verschillende ludieke 
wedstrijden op de proef stellen (ontdekking van de 
onderaardse gewelven, blindproeven, raadsels en 
behendigheidsspelletjes). Zoals u ziet, zijn er tal van 
arrangementen, die u kunt combineren om aan uw 
wensen te voldoen.
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LACS DE L’EAU D’HEURE  
SEMINARCENTRUM  
EN KAMERS MET UITZICHT

De site van de Lacs de l'Eau d'Heure ligt schrijlings op 
het grondgebied van de gemeenten Cerfontaine (Namen) 
en Froidchapelle (Henegouwen) en ze vormt de grootste 
kunstmatige waterpartij van België (met een 
oppervlakte van 600 ha en 70 km aan oevers). Omwille 
van de 1.800 hectare die gewijd zijn aan natuur, 
ontspanning en openluchtsport, kreeg deze toeristische 
site in 2013 het zeer gegeerde label «Wallonie, 
Destination Qualité ».

Jaar na jaar krijgen de toeristen een groter en meer 
gevarieerd activiteitenaanbod: wandelingen en 
fietstochten, diverse watersporten (stand-up paddle, 
surfplank, kajak, jetski, waterteleski…) en golf, 
ontspanning in het wellnesscentrum «À l’heure du bien-
être »,  rondleiding naar de dam van de «Plate Taille » 
en de panoramatoren, avontuurlijk parcours in het 
Natura Parc, luchtdoop in samenwerking met Gravity 
Park... En bovenop dat alles nog een uitstekend 
horeca-aanbod.

Met haar spitstechnologisch en volledig moduleerbaar 
seminarcentrum van 600 m², heeft de site sinds 
september 2017 nog meer argumenten om haar MICE-
klanten te overtuigen. De zeven volledig uitgeruste 
zalen (van 54 tot 82 m²) kunnen volgens negenenvijftig 
verschillende configuraties worden ingericht naargelang 
de behoeften van de ondernemingen. Zo kan het 
centrum verscheidene kleine groepen ontvangen in 
diverse kleine zalen of voor een walking-dinner worden 
omgevormd tot één enkele evenementenruimte voor 
450 deelnemers.

Hotelresidentie en Golden Lakes Village

Een belangrijke troef is, dat het seminarcentrum begin 
2018 deel zal uitmaken van een 4* hotelresidentie ter 
aanvulling van het logementaanbod van de Groep Lamy 
(Golden Lakes Village - met op termijn 250 villa’s). De 

negenenzeventig kamers van het hotel zullen worden 
gespreid over verscheidene modules met een heden-
daagse, zuivere en sobere architectuurstijl en in een 
uitzonderlijk landschapsdecor aan de oever van het meer 
van de «Plate Taille ». En aangezien het ontspannings-
aspect ook zeer op prijs wordt gesteld,  zal de 
Hotelresidentie over haar eigen wellnessruimte beschik-
ken, met sauna, hammam, zwembad en jacuzzi.

Dankzij die nieuwe infrastructuren zal de directie van 
de Lacs de l'Eau d'Heure pakketten kunnen aanbieden 
met een combinatie van logement, horeca, seminarzalen 
en incentiveactiviteiten. De vele voordelen die de site 
biedt, waaronder de mogelijkheid om het Aquacenter of 
het Pro 1 Golf Entertainment Center voor te behouden 
voor groepen, maken er vandaag al een uitstekende 
MICE-bestemming van.

G O L D E N  L A K E S  V I L L A G E

Route de la Plate Taille 51
6440 Boussu-Lez-Walcourt

+32 (0)71 31 71 19
 

www.goldenlakeshotel.be



494949

n°41Toerisme

49

© The Royal Snail Hotel

STAY 
Van de 4*-kamers tot de gezelligheid  

van vakantiehuisjes

is aangekondigd onder de vlag van Mercure 4*, met 
ongeveer honderd kamers, een wel lness en 
vergaderzalen.

Voor het organiseren van residentiële seminars is er nog 
een andere logementsvorm die een steeds toenemend 
succes kent. Sinds enkele jaren is er een toename van 
zakenonderkomens in de provincie Namen, net zoals 
elders in Wallonië. Meestal bevinden ze zich op de 
buiten, beschermd tegen nieuwsgierige blikken, en 
worden ze op prijs gesteld voor hun gezellige en 
authentieke sfeer, terwijl ze geschikt zijn voor kleine 
groepen. Voor de catering zijn alle opties mogelijk, van 
de eenvoudigste (soep  en broodmaaltijd) tot de meest 
verfijnde (gastronomisch menu). Ofwel zorgt de 
eigenaar er zelf voor, ofwel komt een lokale partner-
traiteur ter plaatse koken. En wat kan men bij aankomst 
meer verlangen dan een glas bubbels waarvan men 
naargelang het seizoen kan genieten bij de haard of op 
het terras ?

In Celles, een van de mooiste dorpen van Wallonië, kan 
men logeren  in de gîte «Cœur de Ferme», die zich in 
een volop in bedrijf zijnde hoeve bevindt. De vakantie-
verblijven «La Classe » (een vroegere school die werd 
verbouwd tot een modern onderkomen) en «La 
Micheline » (een gewezen stationnetje op de buiten) 
liggen allebei in het dal van de Molignée. Op het plat-
teland van de Condroz treft men in de buurt van Ciney 
de «Ferme de Choquenée » aan, met haar 4 vergaderza-
len en 4-arenlogement voor ondernemingen.

Naast die standingvolle onderkomens zijn er in de streek 
van Namen nog andere, meer rustieke of dichter bij de 
natuur staande formules. Bij de Grotten van Han kan 
men tegenwoordig te midden van het dierenpark in de 
bomen slapen. Een unieke ervaring ter aanvulling van 
de vele activiteiten die het domein te bieden heeft.

«Stay in Namur, it's just like being at home.» Kiezen 

voor de provincie Namen om er een residentieel 

seminar te organiseren, is de voorkeur geven aan 

gezelligheid en direct contact met de natuur.

Het Château de Namur (midden op de Citadel), The 
Royal Snail Hotel (aan de Maasoever in Namen), de 
Tanneurs (in oud-Namen), de Malle Poste (Rochefort) 
en het Castel de Pont-à-Lesse (in volle natuur, in Dinant) 
bieden allemaal een prachtige omgeving die uitermate 
geschikt is voor het organiseren van al dan niet 
residentiële seminars. Terwijl het hotelaanbod in de 
provincie Namen uitblinkt door zijn pittoreske 
gezelligheid en meestal gepaard gaat met een uitstekende 
keuken, is de ruimte er toch tamelijk beperkt, met 
gemiddeld een dertigtal kamers. 

Die toestand is niettemin aan het veranderen, aangezien 
er verscheidene hotelprojecten het daglicht zien of in de 
loop van de komende jaren zullen worden uitgevoerd. 
Vanaf deze zomer zal de nieuwe hotelresidentie Golden 
Lakes Village aan de Lacs de l'Eau d'Heure grotere 
groepen kunnen ontvangen dankzij zijn 54 kamers en 
24 suites. In Suarlée, in het Ecolys-park, zou het Business 
Center Actibel met zijn 120 kamers in januari 2019 zijn 
deuren moeten openen. In het Château de la Poste in 
Maillen schieten de werken goed op, zodat het huidige 
aanbod zal kunnen worden uitgebreid met een dertigtal 
kamers. En dan hadden we het nog niet over het 
toekomstige Casino Resort van Namen, dat voor 2020 
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C H Â T E A U  D E  N A M U R

Avenue de l’Ermitage 1
B-5000 Namur
+32 (0)81 72 99 68

www.chateaudenamur.com

Toerisme

Het Château de Namur  werd in 1931 gebouwd op de site 
van het «Grand Hôtel de la Citadelle », dat tijdens de 
Eerste Wereldoorlog door brand werd verwoest. Het 
Château de Namur is een statig hotel dat sinds 1978 als 
praktijkschool dient voor de leerlingen van de provin-
ciale hotelschool van Namen en sinds 1988 als 
beheersmodel voor de studenten van de Hogeschool van 
de provincie. 

De faam van het restaurant ervan, dat geleid wordt door 
Axel Devillers, hoeft niet meer te worden gemaakt. Het 
viersterrenhotel, waarvan de negenentwintig kamers 
in 2017 volledig werden gerenoveerd, hoeft in kwaliteit 
niet onder te doen voor het restaurant. De fitnesszaal 
en het terras, dat een prachtig uitzicht geeft op de vallei, 
zijn troeven die zeer op prijs worden gesteld door de 
klanten. Kers op de taart die boven de citadel uitsteekt : 
het hotel en het restaurant kregen het «groene sleu-
tel »-label als beloning voor de duurzaamheid waarvoor 
het geheel staat. Het «Château de Namur » heeft stevige 
argumenten om ondernemingen te verleiden, aangezien 
het over vier schitterende en volledig uitgeruste verga-
derzalen voor seminars beschikt. 

Een «Fort Bayard » in de kelders

En hoe zit het met de incentives en de teambuildings ? 
Directeur Cédric Vandervaeren, die meewerkte aan de 
oprichting van Disneyland Parijs, tovert een verrassing 
uit zijn hoed. «Het Château de Namur kan, in samen-
werking met partners uit de streek, verscheidene acti-
viteiten aanbieden, zoals uitstappen per Segway op de 
flanken van de citadel of ondernemingsspelen. » 

Maar de grootste attractie van het kasteel is «Fort 

Bayard », op basis van het Franse televisiespel dat de 
vroegere militaire vesting in de buurt van het eiland 
Oléron beroemd hielp maken. «Die teambuilding is het 
resultaat van een samenwerking tussen het Château de 
Namur en het agentschap Sem'On Business, legt de 
directeur uit. Het werd in 2013 gecreëerd om de onge-
bruikte ruimten onder het kasteel op te waarderen, zoals 
de kelders, de wijnkelder en het zwembad. Het enorme 
voordeel van Fort Bayard is dat het in alle weersom-
standigheden kan plaatsvinden ! »

Begint u al te watertanden ? De deelnemers worden 
verwelkomd door de spelleider en trekken dan op avon-
tuur in de kelders en andere zwarte gaten, waar hun 
verscheidene proeven (en rare beesten) opwachten. Om 
te slagen, zullen ze moeten samenwerken ! Het tweede 
deel is sportiever : voorzien van een helm en een kop-
pelriem moeten de avonturiers langs een «via ferrata » 
(beklimming), een hangbrug, een gevaarlijke put en een 
tokkelbaan ontsnappen uit die helse doolhof. «Al die 
voorzieningen werden in het vroegere zwembad 
geplaatst, maar onherkenbaar gemaakt door een rook-
scherm », zegt Cédric Vandervaeren. «Je zou denken dat 
je in volle natuur aan het boomklimmen bent, terwijl 
je je in een ondergronds zwembad bevindt ! » Als de 
deelnemers de proef met succes afleggen, kunnen ze 
gaan feestvieren in het kasteel. Anders wacht hun de 
gevangenis en – misschien – een troep tijgers !

CHÂTEAU 
DE NAMUR 
KLIM HOGER !
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H O S T E L L E R I E  

«   L E  C H A R M E  D E  L A  S E M O I S   »

Rue de Liboichant 12
B-5550 Alle-sur-Semois
+32 (0)61 50 80 70

www.charmedelasemois.be

Toerisme

Het was in 1998 dat Jane en Dimitri Everard hotel «La 
Charmille » in Alle-sur-Semois kochten. Een paar 
maanden jaar later werd dat mooie en oude vierkante 
gebouw volledig gerenoveerd, voorzien van een lift, van 
een buitenzwembad en van een prachtig heraangelegde 
tuin. 

Vandaag is Le Charme de la Semois – met een andere 
naam maar met dezelfde charme – een 3*-hotel-restau-
rant met achttien standaardkamers, vijf superieure 
kamers en acht recentelijk ingerichte suites met uit-
zichtop de Semois. De eigenaar staat zelf aan het fornuis. 
Hij bereidt er een heerlijke en creatieve Franse keuken, 
met producten uit de streek en van elders. Zijn 
prijs-kwaliteitsverhouding leverde hem in 2013, voor 
vijf opeenvolgende jaren, een «bib gourmand» van de 
Michelin-gids op.

«Le Charme de la Semois » heedt ook verscheidene troe-
ven waarmee het ondernemingen kan aantrekken. Het 
hotel is voorzien van een vergaderzaal voor een dertigtal 
personen. Bovendien kan hij, dankzij zijn partnerschap 
met de evenementenorganisator «Semois Aventure », 
verscheidene teambuildingprogramma’s samenstellen 
op aanvraag. Bijvoorbeeld de «Challenge du Charme », 
een parcours met uiteenlopende proeven (boogschieten, 
hout zagen, abseilen...) of de «Duathlon de la Semois », 

een activiteit die een oriëntatietocht combineert met 
het afdalen van de rivier op een vlot. 

Voor wie een originele en onuitgegeven activiteit zoekt, 
biedt Semois Aventure zijn «Fort Bouillon », een 
teambuilding waarbij verschillende teams het tegen 
elkaar opnemen om via een omweg het beroemde fort 
te veroveren, dat door een beschermingsgordijn wordt 
verdedigd. Onderweg moeten die dappere ridders 
sportieve en ludieke proeven af leggen (touwladder, 
snelle tokkelbaan of deathride, kruisboogschieten, oude 
spelen…). De meeste van die proeven kunnen op 
verzoek ook in de buurt van het hotel worden 
georganiseerd.

Orval-ambassadeur 

Dit is het meest bekende bier 
van de streek en Dimitri is er 
zo tuk op, dat hij er de 
specialiteit van zijn café- 
restaurant heeft van 
gemaakt. In de loop der jaren 
heeft hij het serveren ervan 
verfijnd. Hij gebruikt het ook 
voor sommige van zijn 
culinaire bereidingen, zoals 
zijn kroketten/balletjes met 
Orval-kaas, zijn stoofvlees 
met bier en zijn Orval-
sabayon. «Ik heb ook twee 
vitrines gewijd aan dat 
trappistenbier en ik maak er 
voortdurend reclame voor », 
zegt de chef. Daardoor 
hebben we in 2003 het 
Orval-label verkregen en zijn 
we ambassadeur van dat  
bier geworden! »

« LE CHARME DE LA SEMOIS » 
DE VEROVERING VAN  
HET FORT VAN BOUILLON
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De ene Collard  

NA DE ANDERE
I  Laurence Cordonnier

G R A N D V O I R

Luxemburg
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Grandvoir is een Ardens dorpje van 300 inwoners in de buurt van 
Neufchâteau, Bertrix en Libramont. Een dorpje waardoor een rivier 
loopt, de Vierre, en dat ook een befaamd en prachtig gerenoveerd 
kasteel heeft, waarin een hotel en een gastronomisch restaurantje 
zijn gevestigd, alsook een microbrouwerij die het bier Le Vaurien 
produceert

W   a nneer het  Kasteel  va n 
Grandvoir juist is gebouwd, 
weet men niet met zekerheid. 
Het bestond in alle geval reeds 

«vóór 1642», aangezien die datum op de schoor-
steenmantel van de vroegere bibliotheek staat, 
zodat het gebouw wel vroeger moet zijn opge-
trokken. De plek wordt hoe dan ook al lang 
bewoond en het kasteel in zijn huidige vierhoe-
kige vorm is het resultaat van opeenvolgende 
toevoegingen in de loop der tijden. Naar het 
schijnt was het kasteel in de middeleeuwen 
omringd door water (de Vierre was omgelegd) en 
kon men het bereiken langs een ophaalbrug, net 
zoals bij Robin Hood ! 

De Collards de Belloy
Vanaf 1668 worden er in Grandvoir smidsen 
gevestigd door een adellijke familie die verschei-
dene smederijen en heerlijkheden bezat in de 
provincie Luxemburg, namelijk de familie Petit. 
De smidsen kenden prachtige jaren, tot ze aan 
het begin van de 19e eeuw ten onder gingen. In 
die tijd kwamen de «Collards» naar Grandvoir. 
Collard is een familienaam die in de Ardennen 
evenveel voorkomt als Dupont en Dupond. Ze 
behoorden tot de burgerij en vonden zichzelf 
geen gewone «Collards». Daarom verfraaiden ze 
hun familienaam tot «Collard de Belloy». 
Jean-Herman Collard, een schitterend letterkun-
dige en wetgever, kocht het kasteel in 1813. 
Doordat hij het domein streng beheerde, maakte 
hij in het dorp enkele vijanden, waardoor hij 
amper één jaar nadat hij zich in Grandvoir ves-
tigde, met overgesneden keel in de bossen werd 
teruggevonden.  

Na die moord, die nog steeds niet opgelost is, nam 
zijn broer het beheer van het kasteel in handen 

en liet het later over aan zijn dochters Joséphine 
en Elisabeth Collard de Belloy. Joséphine was 
getrouwd met een rijke maar gokverslaafde (en 
rokkenjagende) industrieel, waarvan ze uitein-
delijk scheidde. Elisabeth bleef ongehuwd en 
treurde in het geheim omwille van een onwaar-
schijnlijk huwelijksaanzoek vanwege prins 
Pierre-Napoléon Bonaparte, de neef van de 
beroemde Napoleon. Men vertelt dat ze voor hem 
het kasteel van Rochefort kocht, in de hoop dat 
hij bij haar zou komen wonen. De prins was ech-
ter een brutaal en omstreden iemand (die niet 
enkel in de oorlog slachtoffers maakte, maar ook 
enkele moorden zou hebben gepleegd). Hij leefde 
al met een andere vrouw, maar profiteerde van 
zijn relatie met Elisabeth om zijn jagerslust bot 
te vieren op het grondgebied van Grandvoir.
 
Een bibliotheek van onschatbare waarde
Joséphine en Elisabeth Collard de Belloy stierven 
berooid. Ze werden gepluimd door twee van hun 
bedienden, die met hun fortuin aan de haal gin-
gen. Na hun overlijden liet hun erfgenaam de 
plaats niettemin grondig onderzoeken en dat was 
zeker een goed idee. Kelders, zolders, muren en 
zelfs parketvloeren bevatten grote rijkdommen, 
meer bepaald een bibliotheek van onschatbare 
waarde, die wellicht uit gierigheid waren verbor-
gen. Hij besloot alles openbaar te verkopen.    

Vervolgens kwam het kasteel terug in handen 
van de afstammelingen van de familie Petit, die 
het al bezaten in de tijden van de smidsen. Later 
kende het nog verscheidene andere eigenaars en 
viel uiteindelijk ten prooi aan de tand des tijds. 
In 2011 werd het domein gekocht en prachtig 
gerestaureerd door een jong koppel, Geoffroy et 
Barbara Dewitte, die veel belangstelling hadden 
voor onthaal, jacht en gastronomie. 
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1. De tafel
Onthoud goed deze naam : Antoine Rigaux. Deze 
23-jarige Chef serveert maaltijden met gedurfde maar 
perfect beheerste gerechten met plaatselijke producten 
(bij het opdienen vertelt men u waar de ingrediënten 
vandaan komen). Er zijn twee menu’s : het Vaurien-menu 
en het marktmenu. Het Vaurien-menu laat de biersma-
ken heel geslaagd tot hun recht komen: gerst, hop en 
tarwe. Na het diner is er tijd voor een interview met de 
jonge Chef, die zijn sporen heeft verdiend bij een zekere 
Maxime… Collard. 

2. De Vaurien-brouwerij
Dit bier verwijst naar de naam van de inwoners van de 
dorpen Grandvoir en Petitvoir. Dat lichte bier van hoge 
gisting lest bijzonder goed de dorst en is ideaal voor het 
vieren van overwinningen! En daar kan men in 
Grandvoir van meespreken, aangezien de Brouwerij de 
plaatselijke voetbalclub uit 3e provinciale sponsort. 

3. De binnenhuisinrichting van het kasteel
Wie de gerenoveerde salons van het kasteel, het restau-
rant of de kamers binnengaat, heeft de indruk dat hij 
door een tijdschrift voor binnenhuisinrichting bladert. 
Niets werd aan het toeval overgelaten, alles is zorgvuldig 
geschikt om vanaf de eerste seconden een «WAW»-
gevoel te wekken. En dat gevoel is zo warm en oprecht 
als het geknetter van het hout dat in de grote open haar-
den van het kasteel brandt. De eigenaars van het gebouw 
hebben zin voor detail en een buitengewoon goede 
smaak, waardoor het erfgoed van het kasteel harmoni-
eus samengaat met een oude bidstoel, een verfijnd 
hedendaags ontwerp zoals de schitterende en indruk-
wekkende stalen trappen en de jagersgeest die zichtbaar 
in die plaatsen heerst. De verlichting is heel subtiel 
gedoseerd, de geuren zijn discreet betoverend en de 
plaatsen worden voorbeeldig onderhouden. Men kan 
zich er alleen maar goed voelen. 

4. Ongewone hoekjes  
Tussen de klok van het kasteel, de rookkamer, het ruim-
teschip van Darth Vador en de grafstenen van de 
Collards, valt er nog veel te bekijken in Grandvoir! En 
het kasteel heeft nog andere verrassingen in petto !

C H Â T E A U  D E  G R A N D V O I R 

 
La Cornée 66
B-6840 Neufchâteau
+32 486 99 83 85 
Restaurant  :
restaurant-chateaugrandvoir.be

www.chateaugrandvoir.be

GRANDVOIR,
LIEVER VIJF 
DAN ÉÉN KEER !
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Gesprek met de Chef   

Zijn favoriete technische ingreep
« Vlees en vis bakken. Ik ben dol op vuur, ook 
al werken we hier met inductie. »

Zijn favoriete confituur
«Ik heb een voorkeur voor worst! Maar van  
de confituren die ik in het Kasteel serveer, heb 
ik het liefst die van abrikozen, steranijs, vanille 
en sinaasappel. »

Zijn favoriete ingrediënt
« Ik hou veel van originele en van Aziatische 
specerijen. Bijvoorbeeld van szechuanpeper, 
groene citroen, gember en gebrand 
sesamzaad.»

Zijn favoriete gerecht  
«Wanneer ik op restaurant ga en er is slechts 
één menu, dan verander ik niets. Als ik kan 
kiezen, dan neem ik altijd vlees en geen vis.  
Ik hou bijzonder veel van krachtig vlees, wild 
en vooral haas. »

Zijn favoriete drank
«Gin. Een glas drinken, kan bij mij wel  
40 minuten duren. Bij elke slok ontdek ik  
een nieuw aroma.»

Zijn favoriete dessert  
« Meringuetaart met citroen, omwille van de 
zure smaak en de frisheid aan het einde van  
de maaltijd. »

IN HET KORT  
 

Plaatsbeschrijving : een vierhoekige herenhoeve rondom een 
binnenplaats. Twee grote woongedeelten, een wachthuis, stallen  
en een schuur. 

Materialen : zandsteengroefschalie (streeksteen)

Bouw : de plek waar het kasteel ligt, schijnt al bewoond te zijn geweest  
in de Romeinse tijd. In de middeleeuwen werd ze versterkt en in de  
17e en de 18e eeuw heropgebouwd.  

Verbouwing : in 2012 werd Grandvoir gerenoveerd door een jong 
Brussels koppel met een heel goede smaak en ongetwijfeld met de hulp 
van uitstekende vakmensen. 

Vandaag : een hotel met 8 kamers, een gastronomisch restaurantje met 
18 tot 20 plaatsen, enkele elegante salons, twee feestzalen en ten slotte 
een microbrouwerij die het bier Le Vaurien produceert. 

Onze voorkeur gaat uit naar de rookkamer, een aanbid-
delijk mooi salonnetje dat heel lekker ruikt. Er heerst 
een lichte en verfijnde bloemengeur. En het prachtigste 
in die rookkamer is ongetwijfeld het tweede salonnetje, 
een even ongewone als onwaarschijnlijke plaats, die heel 
bevallig is ondergebracht in de vroegere broodoven. 
Men moet men zich dubbelvouwen om plaats te kunnen 
nemen in een van de zetels, die met evenveel smaak 
gekozen zijn als de rest van het kasteelmeubilair. 

In de vergaderzaal zullen de liefhebbers van Star Wars 
onder meer een van de gevechtsruimteschepen van 
Darth Vader en een met Lego®-blokjes nagebouwd 
model van de X Wing Starfighter herkennen. Dat is een 
persoonlijke toets vanwege de door die fantastische 
wereld gefascineerde zoon van de eigenaars. 

In de balzaal vindt men een van de historische schatten 
van het kasteel, namelijk de grafstenen van de familie 
Collard (de Belloy). Maar er zijn slechts vier stenen, 
terwijl de Collards met zes waren! Waar bleven de twee 
andere ? Niemand weet het, maar er wordt verteld dat 
er bij het overlijden van de voorlaatste Collard geen 
grafsteen nodig was, omdat de laatste afstammeling 
blind was… En toen die op zijn beurt stierf, was de fami-
lie zozeer door de dorpelingen gehaat, dat niemand zich 
de moeite getroostte om een steen op zijn graf te 
leggen !

5. Jagersgeest
Grandvoir betekent jagen. Jachtliefhebbers vinden er 
veel trofeeën en een door de jacht geïnspireerde 
binnenhuisinrichting. Aangezien de Chef van het 
restaurant van krachtig vlees houdt, zal er in de herfst 
waarschijnlijk ook wild op het menu staan !  
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DIT KEER WIL 
Eric Boschman  

ONS DOEN 
SCHUIMBEKKEN !

I  Alain Voisot

De bierroute
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Na zijn «  wine man show» Ni Dieux Ni maîtres, 
mais du rouge, besliste de sommelier om de 
kurk nog iets verder te duwen en een Belgisch 
nationaal monument aan te pakken. Zijn 

voorstelling «L’âge de la bière» zet onze veilige 
zekerheden en overtuigingen op de helling.

Eric Boschman is volslagen onbekend bij confor-
misten, ontbreekt op de lijsten met ingewijden 
in de normen van het redelijke, maar intrigeert, 
irriteert, charmeert en provoceert het brave 

oude dametje België, dat niet wil dat er wordt gesnoten 
in haar zakdoekjes van fijne Brugse kant. 
Deze duizendpoot weet als geen ander gebruik te maken 
van de verschillende communicatiekanalen en neemt 
een aparte plaats in de media in. Nadat hij in 1988 werd 
uitgeroepen tot beste Belgische sommelier, vervolgens 
een hele bibliotheek over koken, wijnen en andere 
geneugten bijeenschreef, ruilde hij de televisie in voor 
het podium met zijn voorstelling Ni Dieux Ni maîtres, 
mais du rouge. Nu heeft hij een nieuwe voorstelling 
klaar, en wel over hét Belgische nationale monument : 
bier. Dit culturele misdrijf, deze provocatie, dit verraad 
zal ongetwijfeld frontaal botsen met het legertje fervente 
aanhangers van de nationale drank. Als een bulldozer 
gaat hij in tegen de clichés over elke fase in het brouw-
proces, de stijve degustatierituelen, de vorm van de 
glazen, de etiketbieren, de overdreven marketing, … 
Kortom, mannen zullen niet meer weten waarom ze 
nog bier moeten drinken. Alles overgoten met de typi-
sche Belgische gezelligheid en aparte humor die ken-
merkend is voor Boschman.

Bombardeer het hoofdkwartier !
Met zijn onvoorspelbare strategie, gebaseerd op impro-
visatie en anekdotes, plaatst Eric Boschman overal mij-
nen. Ga maar eens grasduinen op zijn website, waar je 
een aantal veelzeggende citaten vindt, die de beledigende 
en aanvallende toon zetten: « Bestaat Belgisch bier eigenlijk 

wel ? Ja, ik weet het wel, het is uitgeroepen tot werelderfgoed, 

retteketet, maar wat maakt dat schuim eigenlijk Belgisch ? 

Niets, het is een«knowhow», die eigenlijk niet altijd «knows 

how». Wanneer de grote producenten in het buitenland ’bel-

gian style’ brouwen, dan proberen ze een model te reproduce-

ren, een recept, maar hoe zit het met de ziel, het hart van het 

product ? Kunnen ze die ook imiteren? Het antwoord is door-

gaans «ja». En dan proberen we onze waardigheid te behouden 

door er verontwaardigd op te wijzen dat het maar een imitatie 

is, al zijn die bieren in werkelijkheid vaak beter dan de lokale 

producten».

« L’âge de la bière »
Zo luidt de veelbelovende titel van deze voorstelling in 
wording. We stellen ons Eric Boschman voor op het 
podium terwijl hij het artillerievuur probeert te ontwij-
ken om met getrokken sabel het sein voor de aanval te 
geven. Aan welke kant zal hij staan ? Jemappe, Fleurus of 
Waterloo ? Vast staat in ieder geval dat de aanval van de 
cavalerie wordt gevolgd door een algemeen offensief met 
de bajonet op het geweer. Bedoeling van die kruistocht ? 
Volgens onze sommelier, die de toekomst vast kan lezen 
in het brouwsel in de ketel, heeft de slechte marketing de 
brouwers verwijderd van hun wortels. Tijd om terug te 
keren naar de basis van de brouwkunst. Terug naar het 
tijdperk van het bier, weg met het spookbeeld van de 
fatale achteruitgang, tijd voor een radicale ommekeer!
Tijdens deze voorstelling van anderhalf uur worden drie 
bieren aangeboden : een geus, tripel en saison, zodat je 
dit beschaafde getier zonder kleerscheuren overleeft. 
Eric Boschman hoopt in Wallonië en Brussel te toeren, 
maar hij kan eender waar toeslaan. Blijf dus waakzaam. 
En ga zeker niet alleen kijken, je weet maar nooit ! Voor 
je het weet vraagt hij Gambrinus ons allemaal neer te 
bliksemen…

De bierroute
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DE  «FINEST CRAFT 
BEER SELECTION »,
BY JOHN MARTIN

Deze metafoor over de voorbereiding van het 
offensief Boschman brengt ons naadloos naar 
Waterloo, dé referentie in alle handboeken 
militaire strategie. John Martin, een Brit die 

in 1886 in Newmarket, Suffolk, werd geboren, trad in 
de voetsporen van Wellington en vestigde zich in 1909 
in Antwerpen om er bier te brouwen, waarbij hij de 
Engelse traditie en Belgische knowhow op een unieke 
en gewaagde manier combineerde. En dat was ook 
nodig, als je weet dat elk Belgisch dorp in die tijd zijn 
eigen brouwerij had. Het gamma werd nog uitgebreid 
met de lancering van Schweppes Indian Tonic in 1910. 
In 1912 werd hij de officiële invoerder van Guinness in 
België, waarna hij zich in de jaren 30 in Genval vestigde. 
Na de wereldoorlogen ontwikkelde het huis John Martin 
in 1949 Bulldog Pale Ale, dat later de beroemde Martin’s 
Pale Ale zou worden. In 2004 werd Anthony Martin, 
kleinzoon van de stichter, CEO van de groep John 
Martin. Edward Martin, zoon van Anthony, is brouwer, 
en zijn broer Jonathan staat in voor het commerciële 
beleid van het bedrijf.

Brouwerij Timmermans
Tot zover de familie. En de brouwerijen dan, zult u vra-
gen. Wel, de eerste is sinds 1993 lid van de «Finest Craft 
Beer Selection» van Anthony Martin. Het gaat om brou-
werij Timmermans, die er nog steeds uitziet als weleer 
en ook de knowhow van vroeger heeft behouden, maar 
tegelijkertijd ook voordeel haalt uit de dynamiek van de 
groep «Martin’s Finest Beers Selection». Het bier is het 
resultaat van een familietraditie van meer dan 300 jaar 
oud want in 1702 begon de familie in Itterbeek (Dilbeek), 
op een paar kilometer van het centrum van Brussel, een 
Gueuze Lambic te brouwen. In die tijd stond de brou-
werij bekend onder de naam «Brasserie de la Taupe».
Nog een parel van de «Finest Craft Beer Selection»  : 
brouwerij Bourgogne des Flandres, die na bijna 60 jaar 
terugkeerde naar het centrum van Brugge met zijn eigen 
brouwinstallatie 

Waterloo, Waterloo !
Laatste nieuwkomer in de schoot van Anthony Martin 
is brouwerij Waterloo. Deze microbrouwerij is gevestigd 
in de historische gebouwen van de Ferme de Mont-
Saint-Jean, waar het Britse veldhospitaal zich tijdens de 
slag bevond. Binnen deze muren worden de meest 
recente brouwtechnieken toegepast, waardoor ketels 

De bierroute
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EEN LEGER VAN BIEREN
 

Het gamma van Waterloo bestaat uit bieren van  
hoge gisting.

• Waterloo Strong Dark is een mooi donkerbruin bier 
met 8% alcohol. Het koffiearoma doet denken aan 
huzaren in galop. Zijn smaak verspreidt zich geleidelijk 
over de tong als een strategisch plan op het 
doorslaggevende moment van de strijd. De zachte 
likeurachtige afdronk benadrukt de roes van de 
overwinning, zonder triomfalisme.

• Waterloo Récolte is een echt hoevebier op basis  
van tarwe. Als een echte verkenner tast het bier het 
verhemelte af. Het moet aandachtig worden 
gedegusteerd en heeft een veelzijdig smakenpalet. 
Het verrast met zijn voorhoede van mout en tarwe uit 
de streek. Daarachter gaat echter een bittere 
ondertoon schuil.

• Waterloo Triple Blonde is net als Waterloo Strong 
Dark een topproduct van de brouwerij, Net als de twee 
vorige bieren is het het hele jaar door verkrijgbaar. 
Deze tripel is zowel eenvoudig als complex. Hij dankt 
zijn eenvoud aan een eerste zoete toets op de tong, 
die daarna snel wordt bedekt met een verrassende 
bitterheid. Complex, omdat het alcoholpercentage van 
8% de grondstof perfect tot zijn recht laat komen. Het 
lijkt in de mond te ontploffen, als ononderbroken 
artillerievuur. De ballistische precisie zorgt voor een 
perfect evenwicht tussen de bitterheid van de hop en 
de souplesse van de mout.

• Waterloo Récolte Hiver is uitsluitend beschikbaar 
aan het eind van het jaar. Dit hoevebier is een typisch 
streekproduct. Het frisse en karaktervolle bier is licht 
met hopaccenten. De bruine suiker en gebrande mout 
geven het een donkere kleur en een bijzonder 
aangename karamelachtige afdronk.

• Waterloo Strong Kriek sluit de gelederen. Geef acht ! 
De meester-brouwer vond het perfecte evenwicht 
tussen een bier van hoge gisting en een typische 
kriekenlambiek. Rust !

van tien hectoliter kunnen worden gebruikt. Dankzij 
de instelbare bodem van het kookvat kan het volume 
van de verwerkte producten worden aangepast. De twee 
boilers voeren permanent warm water aan, zodat er 
onafgebroken kan worden gebrouwen.  Dankzij deze 
technologie kunnen alle fases worden gerespecteerd, 
vanaf de ontwikkeling tot de rijping, zodat de fermen-
tatie in de beste omstandigheden kan plaatsvinden. 

Onder het waakzame oog van meesterbrouwer Willem 
Van Herreweghen heeft een team jonge brouwers 
(Thomas Vandelanotte, Edward Martin, Kloris Devillé 
en Bram Van Wesemael) het lot van de bieren van 
Waterloo in handen genomen. Met behulp van de laatste 
evoluties op het vlak van de brouwtechnologie willen 
zij de kwaliteitsstrijd winnen.
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Als ook streekproducten  

BUITENGEWOON WORDEN
I  Carole Depasse, Guy Delville, Laurence Cordonnier en  
Marie-Marthe Schuermans / Dossiercoördinatie : Carole Depasse

Wallonië legt in 2018 
de nadruk op het 
buitengewone ? 
Profiteer daarvan  
en ontdek tegelijk  
dat ook onze 
streekproducten u 
soms kunnen 
verrassen. Hierna 
volgen enkele 
voorbeelden van 
een harmonisch 
samengaan van 
ongewone 
toeristische plaatsen 
en korte 
voedselketens.
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«Ongewoon », zei u ? 

DAT IS VREEMD !

De brochure «Wallonie Insolite 201» (Buitengewoon 
Wallonië 2018) van de Waalse toeristische dienst 
«Wallonie Belgique Tourisme» (WBT) bevat 
ongeveer tweehonderd ongewone activiteiten, een 

evenementenkalender en ‘buitengewone’ verblijven. Een heel 
programma! De WAW-redactie heeft zich over die ongewone 
brochure gebogen om in het zomernummer de aandacht te 
vestigen op enkele zorgvuldig gekozen stukken. Die keuze is 
onvermijdelijk subjectief, want wat voor de ene ongewoon is, 
zal dat niet noodzakelijk voor de andere zijn.

Buitengewoon ? Het synoniemenwoordenboek somt nogal wat 
woorden met dezelfde betekenis op:  allerdolst, barok, excen-
triek, ongewoon, zeldzaam... Wij voegen daar nog het woord 
‘verbluffend’ aan toe. Want wanneer u een plaats of activiteit 
uit de brochure kiest, verlangt u zeker één ding, namelijk zoda-
nig verrast te worden, dat u de kluts kwijtraakt en wilt afhaken. 
En wees er maar gerust in dat er verrassingen zullen zijn! Soms 
zijn ze subtiel uit de toon vallende passies, aangrijpende con-
frontaties, miraculeus op de Aarde gevallen stenen, surrealis-

tische tradities, een besef van vertraging, heimwee naar vroeger 
of in een gerecht verborgen anekdotes. 

Verhalen op uw bord? Jawel: u kunt in Wallonië moeilijk een (al 
dan niet buitengewone) plaats bezoeken, zonder dat die nauw 
verbonden is met haar streek. Villa 1900 in Waulsort, bijvoor-
beeld, is een slowfood-brasserie, in de grotten van Folx-les-Caves 
bevindt zich een champignonkwekerij, op het verhaal van 
Anthony sluit dat van een brouwer en van een kaasmaakster aan, 
Thuin heeft wijngaarden opgehangen aan zijn tuinen en zijn 
straatstenen in banketgebak veranderd, wijn wordt opgelegd in 
de steenkoolmijn van Blegny en de fondue-paardenkar van 
Daverdisse laat de plaatselijke melk in haar kielzog stromen. 

Kortom : laat u tot uw genoegen verrassen. Buitengewoon 
Wallonië is een uitnodiging om de dingen los te laten, om vanuit 
het alledaagse over te stappen naar het «ongebruikelijke». Als 
u geen gewaagde keuzes durft maken, dreigt u een heel aan-
trekkelijke andere wereld mis te lopen! Volg het licht. Laat alles 
los. Verras uzelf.                          www.wallonieinsolite.be

Door elk jaar een toeristisch thema te kiezen, vestigt men de aandacht 
op welbepaalde plaatsen, activiteiten, evenementen en onderkomens. 
Nadat Wallonië « op de fiets » kroop en nadien «lekker » werd, zal het dit 
jaar «buitengewoon » zijn. Verrassingen gegarandeerd !
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Een korte keten is een bevoorradingsketen die slechts 
bestaat uit een beperkt aantal economische operatoren 
die betrokken zijn bij de plaatselijke economische 
samenwerking en ontwikkeling en waarbij er nauwe 

geografische en sociale banden bestaan tussen producenten, 
verwerkers en consumenten. Die commerciële banden tussen 
consumenten en producenten moeten duurzaam en plaatselijk 
zijn. Wanneer er in Wallonië veel meststoffen worden gebruikt 
bij het kweken van fruit, gaat het wel om plaatselijke producten, 
maar niet om duurzame. En uit Australië ingevoerd fruit dat 
bij ons wordt verkocht, is niet plaatselijk. Laten we daar nog 
aan toevoegen dat er wel degelijk samenwerkingsverbanden en 

VEELZEGGENDE KORTE 
KETENS !

Waarom zouden we iets van de andere kant van de wereld halen, als we het zelf ter 
plaatse hebben ? Waarom zouden we niet de voorkeur geven aan de lokale handel 
en producenten ? Philippe Limbourg, gewezen directeur van de Gault&Millau-gids, 
legt ons uit wat hij van korte ketens denkt. Een weloverwogen mening.

billijkheid in de financiële uitwisselingen moeten bestaan en 
in acht worden genomen.

Om te spreken over die problematiek en over de uitlopers ervan 
op gastronomisch gebied, heeft WAW een ontmoeting gehad 
met Philippe Limbourg, gewezen directeur van de Gault&Millau-
gids. Door zijn vele contacten met de «keuken»-wereld is hij 
positiever gaan denken over de chefs en wilde hij dat het publiek 
het werk van de koks beter zou leren kennen en meer waarderen. 
Het is immers een beroep waarvan men niet altijd beseft hoe 
enorm moeilijk en gevaarlijk het voortdurend is.

Terwijl die kenner van eetwaren meent dat korte ketens de 
toekomst zijn, moeten ook de consumenten daar nog van wor-
den overtuigd. Het is de vraag die het aanbod moet creëren en 
niet omgekeerd. Het is absoluut nodig dat we onze kinderen een 
rijke grond zonder pesticiden geven en nalaten. Daarbij rijzen 
veel vragen. Waarom zouden we van de andere kant van de 
wereld dingen laten aanvoeren, die we hier ook hebben ? 
Waarom respecteren we bij onze dagelijkse consumptie het 
ritme van de jaargetijden niet ? Waarom geven we niet de voor-
keur aan de plaatselijke handel en producenten ? Waarom 
«leven» we niet dichter bij huis en ontdekken we niet alle waar-
den die we bij de hand hebben ?

« Het is evident dat plaatselijke producten duidelijke voordelen hebben, 

zoals het herontdekken van seizoensproducten, de versheid van zopas 

geoogste vruchten en vooral het weer in evenwicht brengen van ons 

leven en zelfs het organiseren van onze werktijd » legt onze specialist 
uit. «We moeten tijd leren nemen en ‘wachten’ op de natuur. Een van 

de moeilijkheden is, dat we niet alles op dezelfde plaats vinden, maar 

we zien dat er meer en meer initiatieven opduiken . » (cf. pagina 66).

Voor wat de Belgische gastronomie betreft, is Philippe 
Limbourg van mening dat de diversiteit tussen het zuiden en 
het noorden van ons landje een enorm voordeel biedt, waarbij 
iedereen zijn eigenheid moet bewaren. «Laat ons dus stoppen 
met jaloers te kijken naar wat er buiten gebeurt en laten we trots 
blijven op onze chefs en onze producenten. En laten we samen 
nadenken over de manier waarop we onze naaste buren kunnen 
sensibiliseren en overtuigen om naar ons te komen, en tegelijk 
‘lokaal’ blijven bij al onze contacten. » 

Laten we ook niet vergeten dat de toename en de verspreiding 
van de plaatselijke producten de ontwikkeling van het toerisme 
in onze regio’s stimuleren. De aantrekkelijkheid van een plek 
wordt vergroot door leuke verrassingen op het bord. Wat wil 
je nog meer? Iets buitengewoons? Daaraan is in Wallonië ook 
al geen gebrek!

Philippe Limbourg, gewezen directeur 
van de Gault&Millau-gids
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Toprestaurants 
Goede adressen die met korte ketens werken ? 
De vroegere directeur van de Gault&Millau kent 
er verscheidene van buiten : «L’Air de rien», in 

Esneux, waar autodidact Stéphane Diffels originele 

dingen doet; «Little Paris», in Waterloo, waar je onge-

wone gerechten kunt eten; «Vino Vino», in Namen, 

die zijn wijnbar omvormde tot een jong en ietwat maf 

restaurant; «Grappe d’or», in Torgny, waar Clément 

Petitjean een purist van het zuiverste water is gewor-

den; «L’Air du Temps», in Liernu, waar San Degeimbre 

een massa gewaagde creaties serveert…» 

BON.COMME, IN WALHAIN
 
 
Hier zijn er geen nutteloze versieringen.  
De bakkerij is zoals een kunst met een lange 
traditie. Voor Pascal Donnet begint alles met het 
kiezen van het meel, hoofdzakelijk spelt, omwille 
van de smaak. Geen additieven zoals 
«verbeteraars» om het deeg vlugger te doen  
rijzen en om elke dag identieke broden te maken.  
«Het deeg moet rijzen bij maximum 20 graden», 
legt de heer des huizes uit. «Bij een hogere 
temperatuur, moet je er meer water aan 
toevoegen en ervoor zorgen dat het deeg 
veerkrachtig is, wat het brood ook goed 
verteerbaar maakt.» (J.G.)

LA FERME À L’ARBRE DE LIÈGE
 

Dit is een gezellige, gespecialiseerde en duurzame voedingswinkel. Gezellig 
omdat hij met zijn ecologisch en harmonieus concept contacten stimuleert.  
Op 350 m² vindt men er een zeer volledig assortiment bio-producten in een 
ruimte op mensenmaat, waar alles binnen handbereik is. Gespecialiseerd omdat 
men er bio-producten op alle gebied vindt en de medewerkers deskundig en 
behulpzaam zijn met raad en daad. En duurzaam omdat de winkel zowel de 
biologische als de lokale kaart trekt. Voor veel producten bevindt de klant er zich 
zelfs bij de producent ! Ten slotte is er nog een gezellig restaurant.

L’ATELIER DE LA 
MANUFACTURE URBAINE
 

Dit is een gevarieerde plek in het centrum van 
Charleroi. Er wordt bier gebrouwen, brood 
gebakken en koffie gebrand. Klanten zijn er 
welkom voor een degustatie, een glas met 
vrienden of een snack. Er is ook een 
kruidenierswinkel die lokale producten verkoopt. 
Bovendien zijn er interventies, concerten, 
tentoonstellingen, workshops en evenementen 
op maat. Een plek waar men de “kunst om iets te 
doen” onderhoudt en met elkaar deelt en waar 
cultuur in alle betekenissen wordt gemaakt.
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BUITEN DE MUREN
 

Wat is er voor een Chef van een geheime tafel zo 
ongewoon aan ? «Ongewoon is, dat men risico loopt 
en zijn comfortzone (d.w.z. zijn keuken) verlaat. Maar 
dat opent dan weer je geest en geheimzinnige 
plaatsen zijn inspirerend. De uitdaging voor een  
Chef is het vinden van de lokale producten om een 
maaltijd voor honderd disgenoten te maken.  
Maar wie zoekt, die vindt. »

Pierre Balthazar, Chef van “The Restaurant” (Brussel) 
en Chef 2018 van de Geheime Tafel van Anhée.

Agenda 2018 

Durbuy :  
vrijdag 29 juni om 19u 

Ciney : 
 zaterdag 7 juli om 19u en zondag 8 juli om 12u

Bièvre et Vresse-sur-Semois :  
vrijdag 13 juli om 19u

Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville : 
vrijdag 3 augustus om 19u

Walcourt :  
vrijdag 7 september om 19u

Bastogne :  
vrijdag 14 of zaterdag 15 september  

(nog te bevestigen)

Neufchâteau : 
zaterdag 22 september om 19u

I N F O S 

 
+32(0)82 69 86 35
nicolas.debeurme@anhee.be

www.tables-secretes.be 

In 2017 werd een van de 
“Geheime Tafels” gedekt in  
de gieterij van de Moulins-
fabrieken in Warnant (Anhée). 

Die zullen deze zomer in de provincies Namen (6 tafels) 
en Luxemburg (7 tafels) worden georganiseerd door 
de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen die aan 
dit project deelnemen.

Het principe is eenvoudig : op de speciale website zoekt u de 
tafel waaraan u wilt deelnemen. Met één klik gaat u naar een 
online-plaatskaartenverkoop (60 euro per persoon, met inbegrip 
van één drankconsumptie). Meteen bent u ingeschreven en kent 
u de datum, de gemeente, de naam van de Chef en zelfs het menu 
dat u zal worden geserveerd. Enkel de precieze plaats weet u 
nog niet. Het behoort tot het spel dat u die pas op de dag vóór 
de afspraak zult vernemen per SMS (of op en andere manier, 
indien u een hekel hebt aan de nieuwe technologieën). 
Dat mysterie kruidt uw dag en de formule kent een denderend 
succes. De inschrijvingen voor 2018 waren pas opengesteld, of 
de tafels begonnen zich zienderogen te vullen. Dat is het bewijs 
van een toenemende en onomkeerbare belangstelling voor 
kwaliteitsproducten uit korte ketens, die worden bereid door 
Chefs uit dezelfde of uit aangrenzende gemeenten. Maar niet 
alleen dat! Er zijn nog andere min of meer meetbare parameters 
die het succes van «Geheime Tafels» verklaren. Het beperkte 
aantal plaatsen (ongeveer 1.300 plaatsen voor 2.550 Facebook-
abonnees), de (schijnbare) eenvoud van het gebeuren, de liefde 
voor het erfgoed en de muziek voor een zacht sfeer. Of speelt 
er nog iets anders mee ? In de dolle tijd van sociale media en 
virtuele contacten brengen de «Geheime Tafels» de mensen 
lichamelijk samen. Een sensuele nostalgie ? 

GA ETEN IN DE STREEK !
Bent u het beu steeds naar hetzelfde restaurant te gaan ?  
Eet u liever extreme gerechten dan dat u aan 
bungeejumping doet ? Schrikken maaltijden met een 
honderdtal disgenoten u niet af? Behoorde het eten van 
verse en lokale producten tot uw goede voornemens voor 
2018? Dan bent u de ideale kandidaat voor een van de 
dertien «Geheime Tafels 2018 ».
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Het Waulsort uit de Belle Époque was een mon-
dain, toeristisch oord, dat vooral in trek was 
bij rijke Brusselaars en in de mode zijnde 
artiesten. Er verrezen schitterende villa’s met 

een typische architectuur en in het hoogseizoen ver-
schaften honderden zomergasten werk aan vele kleine 
handelaars (cafés, ambachtslieden en winkels). Villa 
1900 is een van die elegante burgerhuizen waar men het 
breed liet hangen ! Dat verleden wil de coöperatieve 
«Projet NOW» (Nouvelles Opportunités Wallonnes / 
Nieuwe Waalse opportuniteiten) opnieuw tot leven 
brengen. Een bijzonder goed geslaagd, duurzaam en 
sociaal initiatief inzake toerisme, erfgoed en cultuur.

Het onthaal in Villa 1900 geeft de toon aan. Olivier, de 
butler, en Diane, de chef van de brasserie, zijn gekleed 
zoals in die tijd en spelen het spel. De architectuur en 
de inrichting van het huis, die een kruising vormen van 
Maaslandse stijl, Jugendstil en Art-decostijl, bleven 
bewaard en worden nog steeds heel zorgvuldig onder-
houden. De eetkamer behield haar oorspronkelijke 
functie. Daar wordt de gasten een zogenaamde slow-
food-keuken geserveerd. De naam is terecht gekozen. 
Diane heeft geen kaart, zij is de kaart. Ze zet zich bij u 
aan tafel, haalt een volgekrabbeld stuk papier boven en 
leest u voor welke gerechten u kunt eten. Het menu 
wordt ’s ochtends samengesteld met de plaatselijke pro-
ducten die verkrijgbaar zijn en het verschilt van dag tot 
dag. Sommige gerechten verdwijnen (omdat ze uitgeput 
zijn) en andere duiken op (als er nieuwe producten gele-
verd zijn). Vers uit de keuken ! Er wordt niets op voor-
hand bereid. 
Onder de lokale producten die in de brasserie worden 
geserveerd en die u ook zelf kunt kopen in de kruide-
nierswinkel van Villa 1900, is er biologische kip «Coq 
des Prés» van kwekerij Gardin in Hermeton-sur-Meuse, 
biologische boter en groenten van de Champignol-hoeve 
in Surice, struisvogelvlees van Autrucherie du Pont 
d'Amour in Dinant, wijn van Château Bon Baron in 
Lustin en bier van Caracole in Falmignoul (de laatste 
brouwerij in Europa die nog op houtvuur brouwt). 
Na de maaltijd kunt u een kijkje nemen in het 
Waulsortium-museum voor verhalen en plaatselijke 
geschiedenis, elektrische fietsen huren voor een tochtje 
op de nabijgelegen RAVeL of het raadsel van de boven-
kamer oplossen, waar Albert, een voorouderlijke grap-
jas, zijn testament verborgen heeft.

VILLA 1900 :  
EEN TELETIJDMACHINE
In het begin van de 20e eeuw stonden er in het dorp Waulsort veel 
prachtige buitenverblijven! Farniente en tea time op de Riviera van de 
Bovenmaas! In Villa 1900 leidde men er een luxeleven... dat u vandaag 
opnieuw kunt meemaken.

Het geheim van  
grootoom Albert 

Weet u hoe het Ontsnappingsspel werkt ?  
Heel eenvoudig : u wordt opgesloten in 
ongewoon ingerichte kamer en krijgt precies 
zestig minuten tijd om een raadsel op te lossen 
en te worden bevrijd! In een kamer van Villa 
1900 heeft grootoom Albert zijn testament 
verborgen. Om de hand te leggen op dat 
kostbare document en de erfenis op te strijken, 
moet u raadsels oplossen, onder het bed 
zoeken, bloempotten omkeren... Een 
hersenbreker in de vorm van een leuk 
gezelschapsspel.

E S C A P E  G A M E  W A U L S O R T 

 
Rue des Jardins
B - 5540 Waulsort
+32 470 46 26 99

waulsort.be 

WAU L S O R T

Namen
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La Villa Anémone 

1907 : het gezin van Alain Decaux, een lid 
van de Franse Academie, wacht op het 
perron van het station van Waulsort op de 
komst van de heer Maillien, die 
gemeenteontvanger en dorpsonderwijzer is. 
Beide partijen hebben afgesproken om een 
van de drie villa’s van deze laatste te kopen. 
Er werd een akkoord bereikt en Villa 
Anémone werd verkocht.
2018 : het team van Villa 1900 en hun 
verklede handlangers spelen voor u het 
tafereel van de vastgoedtransactie na.  
Het is op datzelfde stationsperron (nu een 
parking), dat u, toekomstige kopers van een 
weelderige Maaslandse villa, wordt 
verwelkomd door de heer Maillien. Opdat u 
een oordeelkundige keuze zou kunnen 
maken, leidt de onderwijzer-
vastgoedmakelaar u door de straatjes van 
het dorp om u zijn eigendommen te tonen. 
Met het akkoord van de familie Decaux opent 
u het tuinpoortje van Villa Anémone,  
die bijna een eeuw geleden werd gekocht, 
vooraleer u ten slotte Villa 1900 bezoekt, die 
niet aan de heer Maillien toebehoorde – wat 
de enige verdraaiing van de historische 
werkelijkheid is.

Praktisch : rondleiding tijdens de Ongewone 
Erfgoeddagen, op 8 en 9 september 2018.

De veerman 

De oversteekplaats werd gemaakt in 1871, na 
het aanleggen van de spoorweg van Dinant 
naar Givet. Ze bevindt zich op twee stappen 
van Villa 1900 en stelde de bewoners van de 
op de andere oever gelegen dorpen 
Falmagne en Falmignoul, in staat om naar 
Waulsort te gaan en daar de trein naar de 
stad te nemen. Vandaag is de veerman nog 
de enige die op de Maas in functie is. Hij 
trekt de bak manueel met behulp van een 
« slede » of een « schoen » die hij over een 
stalen kabel laat glijden. Romantisch!

Van 1 mei tot 30 september, van maandag tot 
donderdag van 10 tot 18 uur, en op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 10 tot 19u30.  
Van 1 oktober tot 4 november, enkel tijdens 
de weekends, van 10 tot 18 uur.
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Hedendaagse kunst kan men ook ontdekken buiten 
de zalen van grote musea. In Thuin gebeurt dat 
onder een bewolkte hemel en de tentoongestelde 
werken vindt men in een hoekje van een wal, het 

belfort of een steegje dat zich tussen de muren van de han-
gende tuinen slingert...
Na drie edities die heel wat succes kenden en waarvan de 
laatste plaatsvond in het kader van «Mons 201», zal «Fluide 
2018« feestelijk worden geopend tijdens de komende 
Erfgoeddagen in september. Tien Belgische en buitenlandse 
kunstenaars werden geselecteerd om de stad met hun werken 
aan te kleden. En opdat ze de bezoekers er zouden toe aan-
zetten om een nieuwe kijk te krijgen op hun omgeving, heb-
ben ze zich vooraf «doordrongen» van Thuin: ze hebben de 
stad in het lang en het breed doorkruist en hebben historisch 
beladen plaatsen ontdekt, alsook vreemde of ongewone hoek-
jes en landschappen die gekleurd zijn door vroegere gebeur-
tenissen. Ze hebben geluisterd naar legenden en verhalen uit 
de geschiedenis van de stad, hebben haar bewoners ontmoet 
en op basis van die interacties hebben ze nieuwe werken 
gemaakt. Wat is er zo bijzonder aan ? De projecten worden 
op de verschillende plaatsen (het belfort, de wallen, de han-
gende tuinen en de straatjes ervan, het «Grand Bon Adieu»-
bos, de «Ravage»-wijk, de kerk van «Notre-Dame d’el Vaux» 
en van de «Mont-Carmel», «l’Hermitage»…) echt in het land-
schap opgenomen. Ze zijn meestal monumentaal en duurzaam 
en raken aan begrippen zoals sporen, verdwijningen en 
volkstradities.

De werken en de kunstenaars
Dit jaar lieten weer veel van de geselecteerde kunstenaars 
zich inspireren door de hangende tuinen. Zo maakte 
Charlotte Beaudry er een eerbetoon aan in de vorm van een 
monumentaal schilderwerk dat de ter plaatse aanwezige kau-

THUIN EN ZIJN  
ARTISTIEK «FLUÏDUM»

Hedendaagse werken 
integreren in een landschap 
met middeleeuwse trekken, dat 
is de gewaagde uitdaging voor 
«Fluide» (Fluïdum), een 
openbaar kunsttraject 
waarvoor het Cultureel 
Centrum van Thuin het initiatief 
nam, in samenwerking met 
BPS22. Het concept : 
kunstenaars uitnodigen om de 
stad Thuin te bekijken en er 
hun kunst mee te vermengen. 

T H U I N

Henegouwen
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STREEKWIJN EN…   
Op initiatief van enkele vrolijke kwanten die, onder de naam «de Zoeave», uit hun in 2002 geplante 
wijngaarden een zeer lekkere drank halen. In de loop der jaren werd dit een zachte natuurlijke wijn 
om te drinken bij ganzenlever, Roquefort, een dessert en andere lekkernijen. Hij heeft tamelijk veel 
succes, aangezien de Zoeaven in 2017 meer dan 700 flessen van een halve liter hebben geoogst.  
In de wijntijd zijn er feestelijke bijeenkomsten, die men zeker niet mag missen, omwille van de folklore 
of omdat de nazomer een schitterend palet van gouden kleuren toont. Wilt u er meer over weten ? 
Neem dan op de eerste zondag van augustus deel aan de uitstap «Thuin et ses recoins, ses jardins  
et son vin» (enkel op inschrijving).

… ZACHTE STRAATSTENEN  
Wist u dat men in Thuin de straatstenen kan eten? De familie Huart, van wie de banketbakkerij al  
55 jaar bestaat, is bekend voor haar zoete specialiteit : de Straatstenen van Thuin. Ongeveer 40 jaar 
geleden werd het recept ervan uitgewerkt door de heer Huart vader. Het bestaat uit amandeldeeg, 
suiker en een scheutje Grand Marnier. Sindsdien mag dat dessert op geen enkele tafel ontbreken in 
Thuin en zelfs daarbuiten.

I N F O S 

 
+32 71 59 54 54 
thuin@thuintourisme.be

www.fluide-thuin.be  
www.thuin.be

wen groet (onder verwijzing naar het «Pays des 
Choucas» (Land van de kauwen), een bijnaam die 
het volk gaf aan de hangende tuinen en aan de 
lager gelegen Piraille-wijk. Door middel van een 
monumentaal droomachtig beeldhouwwerk, 
heeft de Senegalees Serigne Mbaye Camara het 
over het gebrek aan waterbevoorrading in de 
hangende tuinen. Met materiaal van de (recente) 
afbraak van het oude casino, maakt Mattia Paco 
Rizzi een werk om te bewonen, een ruimte die 
wordt opgehangen in de hangende tuinen. In het 
«Grand Bon Dieu»-bos demonteert en hermon-
teert Mario Ferreti twee eeuwenoude bomen die 
zullen moeten verdwijnen. In«Chant des 
Oiseaux», een beroemd gehucht van Thuin, geeft 
kunstenares Cathy Coëz een nieuwe kijk op de 
vergeten zuilen van die gedenkplaats. Mostafa 
Saifi Rahmouni, die zich laat inspireren door 
werkelijke, persoonlijke of collectieve feiten, 

heeft de meest stedelijke plaatsen van Thuin 
opgespoord. Te midden van de resten van de 
laatste scheepswerf van Thuin, aan de oevers van 
de Samber, roept Pauline Debrichy het rijke 
scheepsverleden van de gemeente op. Een rivier-
verleden, dat ook Daniel Fauville heeft geïnspi-
reerd voor zijn zware afbeeldingen van schepen 
die schipbreuk leden en nu een uitnodiging vor-
men om te reizen en te dromen. 
Behalve dit laatste werk, dat zich al op zijn plaats 
bevindt, zullen de andere op 8 september feeste-
lijk worden ingewijd naar aanleiding van de  
Erfgoeddagen. Ze zullen dan gevoegd worden bij 
de veertien werken die ter gelegenheid van 
«Mons 2015» werden geïnstalleerd. Op 9 decem-
ber, wanneer «Fluide 2018» wordt afgesloten, 
zullen vijf ervan worden teruggeven aan hun 
eigenaar, terwijl de andere duurzaam erfgoed 
vormen, dat bij elke editie nog zal uitbreiden.

In Thuin gebeurt dat onder  
een bewolkte hemel en de 
tentoongestelde werken vindt 
men in een hoekje van een wal, 
het belfort of een steegje dat 
zich tussen de muren van de 
hangende tuinen slingert...



7272

© L’Histoire d’Anthony

© L’Histoire d’Anthony

nr. 41 Dossier

DE GESCHIEDENIS  
VAN ANTHONY,  
EEN KRUIDIG  
VERHAAL   
In het dorp Thorembais-Saint-Trond (Perwez), koesteren zes  
are grond de kostbare bollen van een legendarische bloem.  
Een bloem die geen prijs heeft en gekweekt wordt door een 
echtpaar dat de tijd ervoor genomen heeft.

Anthony Minet en zijn 
echtgenote Pauline zijn door 
die bloem gefascineerd en 
kweken ze in hun tuin, die de 
enige saffraankwekerij van 
Waals-Brabant is. Ze doen dat 
volgens de regels van de 
kunst, zonder machines en 
zonder fytosanitaire producten 
te gebruiken.

T H O R E M B A I S - S A I N T-T R O N D 

Waals-Brabant



73

© Les Caprices de Louise

nr.  41

De Crocus sativus is een elegante lilakleurige bloem die 
een schat verbergt : drie scharlaken en geurige stig-
mata die worden gebruikt voor het produceren van 
een begeerde specerij, namelijk saffraan. Anthony 

Minet en zijn echtgenote Pauline zijn door die bloem gefasci-
neerd en kweken ze in hun tuin, die de enige saffraankwekerij 
van Waals-Brabant is. Ze doen dat volgens de regels van de 
kunst, zonder machines en zonder fytosanitaire producten te 
gebruiken. Want de Crocus sativus is een plant met karakter : 
opdat zijn filamenten aan het begin van de herfst rood zouden 
worden, heeft hij niet enkel gezonde grond nodig, maar ook 
zorgvuldige en geregelde verzorging.
Wanneer de bloemen bloeien, worden ze dagelijks met de hand 
geplukt, wat zeer vermoeiend is. Daarna worden ze gesnoeid, 
een ingreep waarbij de stigmata één voor één worden verwij-
derd en dan gedroogd om het kruid de tijd te geven om zijn 
aroma te ontwikkelen. Om één gram saffraan te verkrijgen, zijn 
er ongeveer tweehonderd bloemen nodig. Een zeldzame en 
veeleisende kweek, die verklaart waarom de specerij zoveel 
kost : 40.000 euro per kilogram. En denk nu niet dat u slimmer 
bent door tegen dumpingprijzen tot poeder vermalen saffraan-
capsules te kopen : de specerij zou dan wel eens naar bedrog 
kunnen smaken ! «Om reden van doorzichtigheid en om de 
consument ervan te verzekeren dat hij een uitzonderlijk product 
koopt, heb ik mijn saffraan in 2015 laten ontleden door een 
laboratorium dat gecertificeerd is voor expertises inzake de 
kwaliteit van producten», legt Anthony uit. «Ik ben er trots op 

dat mijn product scores haalde waardoor het als een saffraan van 

topkwaliteit wordt beschouwd.» 

Keuken en natuurgeneeswijze
Saffraan heeft veel kwaliteiten en wordt zuinig gebruikt. In de 
keuken zijn saffraanstrengen een uitstekende smaakverbeteraar 
en een natuurlijke (goudgele) kleurstof voor voedingswaren. 
Kenners laten saffraanstrengen trekken in water, melk, bouillon 
en zelfs champagne, vooraleer ze aan een bereiding toe te 
voegen, opdat de speciale smaak en de kleur ervan een perfecte 

combinatie zouden vormen met de ingrediënten van het gerecht.
Anthony en Pauline verkennen de gebruiksmogelijkheden van 
hun kruid en de lijst van producten met saffraan groeit 
naargelang hun ex per imenten vorderen: zu ivere 
saffraanstrengen, gelei van kweeperen, van appelen en peren, 
frambozenconfituur, wafels en, als jongste, een ambachtelijk 
bier «La 4 Pistils». Een witbier dat wordt gearomatiseerd met 
sinaasappel  en citroenschillen en gemaakt door de Brasserie 
coopérative de la Lesse, in Éprave (Rochefort). Door saffraan 
toe te voegen bij het bottelen, maakt men het verschil met 
hetzelfde witbier zonder saffraan. Aan de geur, de smaak en de 
kleur is de aanwezigheid van de specerij in «La 4 Pistils» 
merkbaar en ze sublimeert de citrusvruchtensmaak van de 
verfrissende en aangenaam zurige drank.
Saffraan is niet enkel een aromatische kleurstof, maar heeft ook 
verbluffende geneeskrachtige eigenschappen, namelijk 
fytotherapeutische krachten die al in de tijd van de farao’s waren 
gekend en die helpen in geval van overspanning, angst, 
spijsverteringproblemen, te veel cholesterol en seksuele 
asthenie. Saffraan in honing zou zelfs wonden en brandwonden 
kunnen genezen. 
Kortom, een universeel middel dat we allemaal zouden willen 
kweken. «Dat is doenbaar in kleine hoeveelheden. Daarom verkopen 

we trouwens bollen, want meer en meer nieuwsgierigen willen zich 

aan dat kweekavontuur wagen. Zelfs in de stad volstaat een pot op 

een terras om enkele stampers te verkrijgen», verzekert Anthony 
ons. Op afspraak organiseert hij bezoeken en degustaties voor 
groepen.

Louise is niet zo wispelturig als ze zegt! Het was niet 
zomaar in een opwelling dat deze boerendochter 
kaasmaakster werd. Ze behoort tot een familie van 
landbouwers en veefokkers. Om meer afwisseling in 

het bedrijf te brengen, had de broer van Louise liever geiten 
dan koeien. Nu zijn er driehonderd van die dieren en een aan-
zienlijke melkproductie, waarvan Louise een deel afneemt 
voor het maken van een reeks geitenproducten : verse kaas, 
feta, halfharde kaas, yoghurt, platte kaas, pudding, roomijs en 
zoute lekkernijen. Producten die minder lactose bevatten en 
dus gemakkelijker verteren. Hoewel ze geen bio-label hebben, 
bevatten ze toch geen bewaarmiddelen. Er worden enkele 

kruidencombinaties aan toegevoegd, waarvan Louise het ge-
heim heeft. Om haar gamma uit te breiden (en de concurren-
tie het hoofd te bieden), is Louise van plan een ruimer gamma 
roomijs uit te brengen. Ze verkoopt haar producten op  
bestelling en ook elke zaterdag van 10u tot 18u op de hoeve.

Dossier

L ' H I S T O I R E  D ' A N T H O N Y 

 
+32 473 77 47 13 
lhistoiredanthony@hotmail.com

www.lhistoiredanthony.be

L E S  C A P R I C E S  D E  L O U I S E 

 
Rue du Gros Chêne 94 
B-5130 Liernu 
+32 494 82 79 55

DE GRILLEN VAN LOUISE  
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De gemeente Blegny ligt ten noordoosten 
van Luik, aan het begin van het Land 
van Herve, in het gebied van de 
Benedenmaas. De steenkoolmijn van 

Argenteau-Trembleur is een van de belangrijke 
Waalse mijnsites die, onder de naam «Blegny-
Mine», door de Unesco is erkend a ls 
Werelderfgoed. Jacques Crul, de directeur ervan, 
geeft enthousiast en dynamisch leiding aan een 
toegewijd team dat deze laatste mijnconcessie uit 
de streek tot haar recht wil doen komen en, onder 
de hoede van de Provincie, de originele reconver-
sie ervan tot toeristisch domein en gedenkplaats 
tot een goed einde wil brengen.
Aangezien de site de enige in België is waarvan de 
ondergrondse gangen nog via een oorspronkelijke 
schacht toegankelijk zijn voor bezoekers, kan deze 
mysterieuze en fascinerende wereld heel 
authentiek worden getoond tijdens boeiende 
rondleidingen. Ongewoon toerisme ? Zeker en 
vast, maar echt origineel wordt het pas wanneer 
de smaakpapillen betrokken worden bij de dorst 
naar kennis. De eerste vrijdag van elke maand (tot 
oktober) biedt «Blegny-Mine» immers een 
«Mijnaperitief» aan, waarvoor men dient te boeken. 

Afdalen in een kooi
Om dit mooie avontuur mee te beleven, sluiten 
we ons aan bij een groepje. We krijgen eerst een 
film te zien over de geschiedenis van en het leven 
op de plaats. Dan komt het grote ogenblik. De 
kleine Thomas (8 jaar) houdt de hand van zijn 
mama wat steviger vast. Valérie, die al bijna 12 
is, kijkt ernstig maar is ook een beetje bang. Een 
bejaard koppel vraagt zich af of heup, knieën en 
enkels het wel zullen uithouden. Maar de 
gesprekken verstommen al. De bezoekers trek-
ken de felgekleurde jassen aan en zetten de hel-
men op. Alles is klaar om met een «mijnkooi» af 
te dalen naar de ingewanden der aarde, eerst tot 
30 en vervolgens tot 60 meter diep... Geen geluid 
meer in deze gedenkplaats, waar men ons des-
kundig en met een vleugje humor onbekende 
plekken toont : steengangen, lange mijngangen, 
pijlers en vooral het lawaai van de machines, het 
afmattende werk van de kompels.

MIJNAPERITIEF 
Kennismaken met de geschiedenis 
van een steenkoolmijn en met het 
werk van de kompels door 60 meter 
onder de grond liggende galerijen 
te bezoeken, is verre van banaal. 
Maar in Blegny kan dat bezoek 
bovendien met de ontdekking  
van nieuwe smaken gecombineerd 
worden.

B L E G N Y

Luik
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B L E G N Y - M I N E

Rue Lambert Marle, 23 
B - 4670 Blegny 
+32 4 387 43 33
domaine@blegnymine.be
 
www.blegnymine.be

Het bier van de «Houyeux» en de «Hèrtcheûses»
Het is in die boeiende wereld, die alle recht doet aan de 
rol en het lijden van de mensen in die onherbergzame 
omgeving, dat er enkele streekproducten worden aan-
geboden tijdens twee versnaperingspauzes om weer op 
adem te komen… Op het menu : kazen van de Fromagerie 

du Vieux Moulin (zie kaderstuk), heerlijke ambachtelijke 
vleeswaren van de Waide-hoeve in Blegny en bieren van 
de Houyeux en de Hèrtcheûses (die speciaal werden 
gemaakt door de brouwerij van de Abbaye du 

Val-Dieu). 
Zodra onze groep, nog nauwelijks van zijn emotie beko-
men, weer het daglicht ziet, kan hij de weg volgen die 
de steenkool aflegde naar de sorteer  en waseenheden. 
Alle stappen worden getoond. Men valt van de ene ver-
bazing in de andere verrukking bij het zien van die 
gebouwen, die nog in alle authenticiteit en eenvoud de 
geest van weleer uitstralen. En op het gezicht van de 
«mijnwerkers van één dag» verschijnt een glimlach…

IN DE MIJN OPGELEGDE WIJN  
Sinds een jaar is er een duizendtal flessen Château du Coureau (een 
Graves-wijn uit Bordeaux) opgelegd in de ondergrondse gangen van de 
mijn en in het zich onder water bevindende deel van de Put. Die wijn 
werd «Rouge de la Mine» gedoopt en werd dus opgelegd in speciale 
omstandigheden (buiten het bereik van licht, lawaai en thermische 
schokken, bij constante temperatuur). Men kan er de wijn proeven en 
kopen. Dankzij dat unieke experiment op initiatief van de 
gespecialiseerde wijnbouwer Franck Labeyrie, verkrijgt men een wijn 
met unieke kenmerken, die zeer op prijs wordt gesteld door vinologen 
en ervaren kenners: een mooie neus van zwarte vruchten, een volle 
mond en een mooie lange afdronk.

Een klompje geluk
Het Land van Herve bestaat uit weiden, heggenland-
schappen en beken. De koeien grazen er vreedzaam. 
Daar ontstond in de 13e eeuw de authentieke en hoog-
waardige Hervekaas. In 1996 kende de Europese 
Commissie enkel aan de Hervekaas een «beschermde 
oorsprongsbenaming» toe. Dat BOB-label beschermt 
«de naam van een product waarvan de productie, de 
verwerking en de uitwerking plaats moeten vinden 
binnen een bepaalde geografische zone en met een 
erkende en vastgestelde knowhow.»
De onnavolgbare bijzonderheid van het erfgoedsymbool 
is te danken aan het klimaat en de aard van het weide-
gras : een smaak die de aroma’s ervan onthult. Hij heeft 
een krachtige geur, karakter en persoonlijkheid. Zijn 
opvallende smaak verleent hem een plaats op de beste 
kaasschotels. 
Volledig in de lijn van de traditie wordt Hervekaas heel 
eenvoudig met Luikse siroop op een snee brood 
gesmeerd. Daarbij kan men een goede kop koffie drin-
ken (ine clapante jate di neur cafè), een halfzachte witte 
wijn, of een streekbier. Hij wordt hermetisch verpakt 

in de koelkast bewaard, waaruit hij één uur vóór de 
maaltijd wordt gehaald om hem zachter en romiger te 
maken. De Fromagerie du Vieux Moulin wordt geleid 
door Madeleine Hanssen-Polinard, die instaat voor de 
productie en de distributie van Hervekaas van ruwe 
melk, die wordt gemaakt zoals vroeger, maar dan met 
de technieken van vandaag.
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Om te genieten van deze in zijn genre 
unieke toeristisch-gastronomische 
uitstap, mag u niet vergeten lang op 
voorhand te boeken. Met andere 

woorden : als u een verblijf in de Ardennen plant, 
schrijft u zich maar beter tegelijk in voor die uit-
stap, anders zou u er wel eens naast kunnen pak-
ken. En dat zou bijzonder jammer zijn ! Vooreerst 
omdat men zoiets niet alle dagen kan meemaken. 
Vervolgens omdat u tijdens de aangeboden 
brunch, lunch en tea break een smakelijke tocht 
maakt door de streek, aangezien de scheppers 
van de Fonduekar lokale en seizoensgebonden 
producten gebruiken. Ten slotte zult u letterlijk 
door mooie Ardense plaatsen reizen en kunnen 
genieten van de ontelbare anekdotes die uw koet-
sier vertelt. 
Maar welke plaatselijke producten zult u op uw 
bord krijgen ? Om te beginnen de heerlijke gei-
tenkaas van de Chèvrerie du Bois des Mûres. 
Andere kazen komen van de Ferme du Bijou. 
Bakkerij Donche levert het brood. De dranken 
komen van Cafermi en de confituren van Saveurs 
de Fruits. En het toppunt voor de vleeseters 
wordt geleverd door de ambachtelijke slager uit 
Croix-Scaille. 
Als u van duurzaam toerisme houdt, van korte 
ketens en Ardense landschappen, dan wedt u op 
het goede paard door u in te schrijven voor een 
smakelijke uitstap met de Fonduekar! 

DE VERBAZENDE 
FONDUEKAR VAN 
DAVERDISSE 

Het verhaal begint met een 
onwaarschijnlijke combinatie : 
trekpaarden en een kar (dat is nog heel 
gewoon), maar daarbij voegt men een... 
fondue! Een vlees, kaas  of 
chocoladefondue, dat speelt geen rol. 
Het concept van de Fonduekar bestaat 
uit het even geslaagde als 
onwaarschijnlijke samengaan van  
die drie elementen. 

L E  C H A R I O T  À  F O N D U E

Porcheresse en Ardenne  
+32 495 21 53 78 
chariotafondue@gmail.com
 

http://chariotafondue.wixsite.com/laetitia

DAV E R D I S S E

Luxemburg
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TUIN EN TUINIER IN 
HET BOEKENLAND... 

À  L A  S O U R C E 

Rue de saint Hubert 7
B-6890 Redu
+32 493 12 94 37
contact@alasource.be
 
http://alasource.be

A V E C  V O U S  A U  J A R D I N 

John Guillaume 
+32 499 50 73 44
 
www.facebook.com/Eveliotis

Libin, dat betekent tegelijk met je neus in de boe-
ken zitten (Redu) en naar de sterrenhemel kij-
ken (Euro Space Center, te Transinne). Maar 
wist u dat u ook met de handen in de grond 

kunt ploeteren tot u er sterretjes van ziet ?
Dat is immers het effect van een bezoek aan «À la 
Source», in Redu. Vanop de dorpsweg valt er niets te 
bespeuren van deze verbluffende mandalavormige tuin, 
die bewerkt wordt volgens de beginselen van de perma-
cultuur (de kunst om de natuurlijke ecosystemen in acht 
te nemen) en die enkele onwaarschijnlijke smaken voor 
u in petto heeft. Met oesterkruid, kikkererwten en 
andere aromatische gewassen kunt u kennismaken tij-
dens de op afspraak georganiseerde rondleidingen in de 
tuin. De liefhebbers van superverse groenten kunnen 
er op vrijdag en zaterdag, van juni tot september, zelf 
aan het plukken gaan.  

In de tuin ontmoetten we John Guillaume, de bedenker 
van het unieke concept «Avec vous au jardin» (Met u in 
de tuin), die wel eens uw beste vriend zou kunnen wor-
den. Als kenner bij uitstek van de permacultuur en 
onklopbare plantenspecialist, helpt hij u om uw tuin 
duurzaam en met succes te veranderen. Uw eerste sla 
eten vanaf april of uw eigen saffraan kweken, klinkt dat 
niet boeiend ? Zoals de naam «Met u in de tuin» het zegt, 
komt John, naargelang de tijd waarover u beschikt en 
volgens uw wensen, in heel Wallonië bij u langs met al 
het nodige om uw dromen voor uw moes  of siertuin te 
verwezenlijken. Telkens brengt hij zijn planten, gereed-
schap, actieplannen, adviezen en energie mee. Hij voert 
alles samen met u uit in een recordtijd. Zelfs uw stoutste 
dromen worden werkelijkheid dankzij zijn kostbare 
ervaring.
Een uitgelezen partner voor al wie «wel zou willen, 
maar niet kan», doch ook voor ervaren tuiniers die hun 
moes  of siertuin nog willen verbeteren met enkele 
ongewone dingen.  
 
Wat zo fijn is aan John…
« Amper twee maanden na onze ontmoeting met John dronken 

we thee van ons eigen ijzerkruid en aten we snijbiet, sla en 

allerlei sterk geurende aromatische kruiden. Op minder dan 

een jaar tijd onderging onze tuin een gedaanteverandering. 

Wat zo fijn is aan John, is dat hij zich zowel aan onze wensen 

als aan onze mogelijkheden aanpast. Hij zit ook vol creatieve 

ideeën en heeft een uitgesproken zin voor schoonheid. Binnen 

enkele minuten hebben we bijvoorbeeld met notelarentakken 

een tipi gebouwd, die in de zomer zult worden bedekt met 

reukerwten. Dat zult achteraan in de tuin ook een mooi gra-

fisch element vormen en onze dochter zult binnenkort een 

leuk schuilhoekje hebben ! ». Maxime, een klant van John. 

L I B I N

Luxemburg
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Deze aankondiging is echt! De familie Racourt 
is al vele generaties eigenaar van die «grot-
ten» en stelt ze nu met spijt te koop. Eigenlijk 
zijn het geen natuurlijke grotten, maar een 

ondergrondse groeve waarvan de ontginning teruggaat 
op de middeleeuwen en werd stopgezet in de 19e eeuw. 
Het is een labyrint van gewelfde gaanderijen die rusten 
op merkwaardige pijlers van turfkrijtsteen. Dus niet 
«ongewoon» ? Toch wel, want tijdens de Terreur (1793-
1797) verborgen religieuzen zich in die gangen om aan 
de revolutionaire razernij te ontsnappen en ze hakten 
er twee altaren in uit om de heilige Mis op te dragen. 
Die ‘grotten’ werden op veel manieren gebruikt. Als 
groeve hebben ze in de loop der tijden en gedurende 
gewapende conflicten, zoals in de Tweede Wereldoorlog 
(de slag van Jandrain) als schuilplaats gediend. Volgens 
de legende was er omstreeks 1750 een bekende bandiet, 
Pierre Colon, een soort plaatselijke Robin Hood, die aan 
de hem achtervolgende politiemannen kon ontsnappen 
door ze verloren te laten lopen in de duistere onder-
grondse doolhof. Op een meer swingende wijze orga-

EEN ONGEWONE 
BALZAAL ! 

« Te koop, in de gemeente Orp Jauche (Waals-Brabant), drie hectare 
ondergrondse ‘grotten’, op een diepte van 13 tot 18 meter. Uitstekende 
staat. Stabiele temperatuur in winter en zomer. Ideaal voor het bewaren 
van wijn of het kweken van champignons. »

F O L X - L E S - C A V E S

Rue A. Baccus 35
B - 1350 Folx-les-Caves (Orp-Jauche)
+32 81 81 36 20

www.folx-les-caves.com

O R P -JAU C H E

Waals-Brabant

DE BROEDERSCHAP VAN 
DE CHAMPIGNONS  
Ze werd in 1985 door een groepje vrienden 
opgericht voor het promoten van de 
champignons van Folx-les-Caves, met hun 
vulling op basis van witte ham, 
champignonstengeltjes, sjalot, peterselie, look 
en paneermeel. Gekruid met peper en zout en 
in de oven gebakken kan die vulling gebruikt 
worden als warm of koud voorgerecht en in de 
hoofdschotel. De Broederschap houdt haar 
kapittel op de laatste zaterdag van juni in de 
grotten van Folx-les-Caves en verenigt zich 
dan met de dorpelingen rond een met myceten 
versierde tafel.

niseerde het dorp er op Pinksteren, vóór 1910 (met 
kaarsen) en van 1952 tot 1989 (met elektrische verlich-
ting), bals in een zaal die speciaal was betegeld om te 
voorkomen dat de dansers hun enkels zouden 
verstuiken. 

200 kilogram champignons per dag  !
Van 1886 tot 1975 werden ze als champignonkwekerij 
gebruikt door de familie Racourt. Het idee om cham-
pignons te kweken op stroken mest die op de vloer 
waren gelegd, kwam van de eigenaar van de grotten, die 
toen herbergier in Folx-les-Caves was. Die ambachte-
lijke kwekerij beleefde haar hoogdagen tijdens het inter-
bellum, meer bepaald dankzij de overvloed aan paar-
denmest die van de legerstallen en de omliggende 
hoeven kwam, alsook dankzij de goedkope arbeids-
krachten. Omstreeks 1948 produceerde de familie 
Racourt tot 200 kilogram per dag, die soms per fiets 
werden geleverd aan de Belgische hotels. 
Een in meer dan één opzicht ongewone plek, die men 
op afspraak kan bezoeke.
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De mooie orchideeën van Phytesia
De Luikse Condroz is een streek die wordt gekenmerkt door water en kastelen. 
Enkele schitterende locaties vragen om een nadere kennismaking, zoals de kastelen 
van Modave, Vervoz en Vierset, de rivier de Hoyoux en de beken Pailhe en Triffoy. 
In Tinlot bevindt zich een orchideeënparadijs. Phytesia, een spin-off van de 
Universiteit van Luik, is gespecialiseerd in de productie en verkoop van zeldzame 
en ongewone planten. In de loop der jaren heeft het bedrijf een origineel sortiment 
orchideeën voor de gematigde streken ontwikkeld. Deze zijn bestand tegen het 
Europese of Noord-Amerikaanse klimaat en kunnen dus zonder problemen in onze 
tuinen geplant worden. Phytesia beschikt over een laboratorium voor micropropa-
gatie in vitro met een jaarlijkse capaciteit van ongeveer één miljoen planten en een 
kassencomplex van bijna 4000 m2 om de jonge planten uit het laboratorium te laten 
acclimatiseren en de verschillende variëteiten tot hun bloeistadium op te kweken.

www.phytesia.com

THE PLACE TO 
BE WAW !
—  Kennismaking met onze ambassadeurs

Cultuur
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Het meer van Robertville
Midden in het Natuurpark Hoge Venen-Eifel ligt het meer van 
Robertville, dat zich uitstrekt over meer dan 60 hectare. Diepe 
valleien, imposante bossen en het unieke veenbiotoop vormen 
de achtergrond. Dit stuwmeer, dat in 1928 ontstond, is tegen-
woordig de ideale omgeving om te wandelen, vissen, kanovaren 
of zwemmen (in het bassin). Vlakbij is kasteel Reinhardtstein 
een bezichtiging waard.

Op de Vespa  
door Spa
Wat is er nou leuker dan een Vespa om 
alleen, met zijn tweeën, in familie- 
verband of met vrienden op een vlotte 
manier de streek te verkennen ? Het 
verhuurbedrijf V’Spa organiseert 
ontdekkingstochten voor groepen en 
verhuurt ook scooters aan bedrijven, 
bijvoorbeeld om aan teambuilding  
te doen.

Het Silva Hotel laat  
de bal rollen
Het Silva Hôtel Spa Balmoral is de ideale 
zomerbestemming, met comfortabele 
kamers en suites, een restaurant, een 
wellnessruimte en vergaderzalen. Hier 
grijpen ze bovendien elke gelegenheid aan 
om te innoveren, want nadat begin deze 
winter een restaurantchalet op het terras 
van de zesde verdieping werd geopend, 
beschikt het hotel nu op hetzelfde terras 
over een jeu-de-boulesbaan (met bar), die 
de hele zomer voor iedereen toegankelijk is 
op vrijdag, zaterdag en zondag. U moet wel 
opletten dat u uw bal niet kwijtraakt !

Cultuur
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Het springconcours van Arville 
Sinds 2006 dient het prachtige Domaine de Béronsart in Gesves als decor 
voor het Concours Complet International*** van Arville, dat tot de 
mooiste Europese springconcoursen behoort en jaarlijks bijna 10.000 
bezoekers trekt.
Tijdens de dertiende editie, die van 21 t/m 24 juni plaatsvindt, 
organiseert het springconcours van Arville de prestigieuze Event Rider 
Masters, een nieuwe wedstrijdserie met technologische innovaties 
waaraan de meest gelauwerde ruiters ter wereld deelnemen, zoals de 
Brit Oliver Townend, nummer één van de wereld, het legendarische duo 
Tim en Jonelle Price, winnaars van de bronzen medaille op de 
Olympische Spelen van Rio in 2016, Karin Donckers, nummer één van 
België en negende op de wereldranglijst, en de Fransman Astier Nicolas, 

winnaar van een zilveren (individueel) en een gouden medaille (team) in Rio.
Tegelijkertijd organiseert Arville klassieke rijproeven met één, twee of drie sterren en het Belgisch Kampioenschap 
Pony’s.

www.arville.be

Cultuur

Een blauwe kijk op het leven
De Smurfen zijn tijdloos. Toch bestaan ze pas zestig jaar. Om 
die verjaardag feestelijk te smurfen, nodigen de schepseltjes 
van Peyo het publiek deze zomer uit voor een originele, 
overweldigende ervaring in Brussels Expo. Als bij toverslag 
worden de bezoekers zo klein dat ze in een paddenstoelendorp 
in een reusachtig bos wonen. Daar hebben ze verrassende 
ontmoetingen met Grote Smurf, Moppersmurf en Smurfin. 
Maar ze moeten op hun hoede blijven, want de 
boosaardige Gargamel is nooit ver weg. Als de zaak fout 
loopt, kunnen ze altijd op de rug van de ooievaar 
klimmen om er vliegensvlug vandoor te gaan. Even later 
kunnen ze weer bijkomen door een vrolijk dansje te 
leren. Hologrammen, Virtual Reality, Facelift en 
videomapping worden gebruikt om van dit interactieve 
bezoek een meer dans levensecht digitaal avontuur  
te maken.  

www.smurfexperience.com

—  Evenementen



8282

Highly skilled 
AVAILABLE
WORKFORCE

an exceptional 
QUALITY
OF LIFE

COMPETITIVENESS
CLUSTERS in

LEADING-EDGE sectors
6

FOREIGN
INVESTMENTS

in 14 years1250 CONSUMERS
r e a c h a b l e 

WITHIN ONE DAY
400 M

Very high density of 
UNIVERSITIES and higher 
education establishments

of business
turnover comes
from EXPORTS70%

n° 41

Bijeenkomsten in  
Le Bois du Cazier
Le Bois du Cazier organiseert diverse 
activiteiten tijdens de zomer. Elke woensdag en 
vrijdag om 13.30 uur kunnen gezinnen het 
terrein van de voormalige steenkoolmijn van 
zijn natuurlijke en culturele kant ontdekken 
(insecten die op de slakkenbergen leven, 
creatieve workshops, oriëntatietochten 
enzovoort). De bijeenkomsten op zondag 15 

en 29 juli en 5 en 19 augustus (om 10.30 uur en 15 uur) vormen een 
originele gelegenheid om het uitzonderlijke erfgoed van Le Bois du Cazier 
aan de hand van vier thema’s te ontdekken: «UNESCO-erkenning» als 
belangrijke mijnbouwlocatie in Wallonië’, «Europees Erfgoedlabel», 
«Sociale kunst» en «Le Bois du Cazier anders» (in het kader van het 
themajaar ‘Buitengewoon Wallonië’). 

« Quadra » in het Mac’s
In de tuinen van Le Grand-Hornu zijn acht plan-
tenbakken van de onlangs overleden kunstenaar 
Jef Geys geplaatst. Dit project, dat samen met 
het zoölogisch laboratorium van de Université 
de Mons wordt georganiseerd, hangt samen met 
de Quadra Medicinale die in 2009 voor de 
Biënnale van Venetië werd ontworpen. De 
vorm van deze «gebiedjes», die allemaal 
dezelfde oppervlakte hebben, geeft schema-
tisch de contouren van de gekozen Europese 
landen weer : Duitsland, Nederland, Italië, 
Spanje, Portugal, Groot-Brittannië, Frankrijk 
en België.
De gangbare medicinale planten, die het culturele team van het 
museum samen met de correspondenten van de acht betrokken landen 
heeft verzameld, ontwikkelen zich in de loop van de zomer in deze 
specifieke biotopen.

Cultuur

—  Zomerse ontdekkingen



Highly skilled 
AVAILABLE
WORKFORCE

an exceptional 
QUALITY
OF LIFE

COMPETITIVENESS
CLUSTERS in

LEADING-EDGE sectors
6

FOREIGN
INVESTMENTS

in 14 years1250 CONSUMERS
r e a c h a b l e 

WITHIN ONE DAY
400 M

Very high density of 
UNIVERSITIES and higher 
education establishments

of business
turnover comes
from EXPORTS70%



84

n° 41

–
 0

4
TE

N
D

EN
S



858585

nr. 41Tendens

Aan tafel  

MET HEEL 
HET GEZIN !

De gebruikelijke regels breken en 100% Waalse 
meubels maken, dat was de uitdaging die twee 
neven uit de streek van Luik met succes aangingen 
en die aan de basis lag van het merk BANDI. In 
2017 werd er al een vijftigtal combinaties (tafel en 
stoelen) verkocht en dit jaar zou de productie 
moeten verdubbelen.

I  Cédric Wautier

Soms leidt frustratie tot het ontstaan van mooie 
dingen. Omdat Thomas Crucifix het vier jaar 
geleden beu was showrooms af te dweilen om 
banken voor zijn salontafel te vinden, tekende 

hij zelf het geschikte meubel en liet het door een 
ambachtsman uit zijn buurt maken. «Ik vond alles ofwel 

te duur ofwel niet naar mijn zin», legt hij uit. «Ik wilde iets 

lichts dat uit één stuk bestond». De man is nochtans hele-
maal geen ontwerper, doch handelsingenieur. Maar iets 
heel persoonlijks ontwerpen, is verleidelijk. «Al vlug 

vroegen vrienden en familieleden me waar ik die bank gevon-

den had. Ze wilden er ook zo een. En bovendien een tafel voor 

hun terras. Toen vroeg ik me af of er misschien iets te doen 

viel...». 

Om zijn plan ten uitvoer te brengen, deed Thomas een 
beroep op zijn neef Olivier Collette, een architect. 
Beiden vullen elkaar aan. De ene barst van de ideeën 
terwijl de andere zakelijker is. «Toen er moest worden 

nagedacht over technische oplossingen voor een grootschalige 

productie, of toen we sommige lijnen moesten verfijnen om 

het product te verbeteren en de kosten te drukken, bleken de 

kennis en kunde van Olivier zeer belangrijk», legt Thomas 
uit. Er ontstond al snel een ontwerp. Een tafel en een 

AWA N S

Luik
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bank die zowel binnen  als buitenshuis konden 
worden gebruikt. Het BANDI-gamma was 
geboren. « Een terras met mooie meubelen verfraait 

alles en geeft persoonlijkheid aan het geheel. Ik kan u 

verzekeren dat onze witte tafel (de meest verkochte 

kleur, NVDR) in de zomerzon een prachtig effect 

heeft! »

In Wallonië gemaakt
Maar beide mannen denken al veel verder. Ze 
willen dat die creaties betaalbaar en duurzaam 
zijn en – heel belangrijk – in Wallonië worden 
gemaakt. «Alles wordt dicht bij ons gefabriceerd en 

hier niet enkel afgewerkt, zoals bij sommige van onze 

concurrenten», benadrukt Olivier. «We bevinden 

ons in een streek, namelijk Luik, die door en voor 

metaal heeft geleefd. Het gereedschap bestaat en de 

kennis is er ook nog. Die industrie en dat ambacht 

moeten opnieuw worden uitgevonden. Waarom iets 

in het buitenland fabriceren, terwijl we hier een echt 

potentieel bezitten ?» 

Verscheidene maanden lang tekenen, verbeteren 
en verf ijnen de twee neven het concept. 
Meerdere onderaannemers sluiten zich bij hen 
aan en brengen ook hun vakmanschap in. «Het is 

ongelooflijk te zien wat je hier allemaal kunt doen», 
vervolgt Olivier. «Een voorbeeld : een van onze leve-

ranciers heeft nog een oude pers om platen te plooien. 

Met die machine kunnen we doen wat we willen. Onze 

concurrenten hebben die flexibiliteit niet meer». 
Maar al vlug krijgen de neven te maken met de 
werkelijke toestand op de markt en met de pro-
ductiekosten in België. Ze laten zich echter niet 
ontmoedigen, doch passen hun product en hun 
productiecriteria aan. «Wij bieden industrieel vak-

manschap aan», legt Olivier uit. «We moeten vol-

doende produceren om de kosten te verlagen en tegelijk 

‘ambachtelijk werk’ te blijven leveren.» En Thomas 
geeft meer uitleg : «Het is duidelijk dat 2.500 euro 

voor een tafel en 1.000 euro voor een bank veel geld 

blijft. Daarom moeten we een tijdeloos design aanbie-

den, dat het terras of de tuin echt zal verfraaien. En 

dat heel lang meegaat! »

De nadruk op kwaliteit
Elke tafel en elke bank van BANDI is gemaakt van alu-
minium, een materiaal dat in grafisch opzicht even fijn 
is als robuust in het gebruik. Ook de schildering is van 
het industriële type en staat borg voor een lange levens-
duur. «We hebben echt de nadruk willen leggen op kwaliteit. 

Die verf is zeer sterk. Kijk maar eens hoe sommige minder 

dure houten tafels er na enkele jaren uitzien. Zoiets willen 

wij absoluut vermijden », besluit Olivier. 
Vandaag kent BANDI meer en meer succes. In 2017 
werd er een vijftigtal combinaties (tafel en banken) ver-
kocht en dit jaar zou de productie dubbel zo groot moe-
ten worden. «Er bestaat een echte trend om bij ons geprodu-

ceerde topproducten te kopen», gaat Thomas voort. «Men 

is er trots op een stuk ‘made in Wallonia’ te bezitten. Het zijn 
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Zone industrielle d'Awans
Rue de la Chaudronnerie 2
B-4340 Awans
+32 4 290 29 30
 
www.bandi.design

onze klanten zelf die dat zeggen. Ze zoeken plaatselijke pro-

ducten, zowel voor hun eten als voor de andere aspecten van 

het dagelijks leven. En wat maakt daar meer deel van uit dan 

het huis en de inrichting ervan ?» 

Vlaanderen overtuigen ?
Een andere reden waaraan het merk zijn succes mis-
schien te danken heeft, is het verkoopcircuit met een 
korte keten en zonder tussenpersonen. «Met de marge die 

tussenpersonen nemen, hadden we geen betaalbaar prijzen-

gamma kunnen aanhouden», geeft Olivier toe. «We werken 

dus anders. De sociale netwerken en de mond-tot-mondre-

clame zijn vandaag onze beste bondgenoten». En Thomas 
voegt daaraan toe : «We amuseren ons met een beetje 
uit de toon vallende campagnes. Als je iemand aan het 
lachen brengt, win je waarschijnlijk een klant. Maar het 
is ook heel belangrijk dat die klant de tafel kan aanraken 
en op de banken kan zitten. Daarom werken we met 

regionale ambassadeurs. Firma’s en merken, maar ook 
particulieren die van onze producten houden en ze 
tonen». 
Gezeten op het terras van hun kantoor en leunend op 
de jongste versie van hun tafel, zien beide vennoten de 
toekomst met een zekere opwinding tegemoet. «We zou-

den met ‘made in Wallonia’ heel graag gaan prospecteren in 

Vlaanderen», bevestigt Thomas. «De markt is veel groter 

voor topproducten», legt Olivier uit. «We zouden ook graag 

onze eigen productiewerkplaats oprichten. Door het werk aan 

onderaannemers uit te besteden, hebben we tot nu toe niet veel 

risico genomen, maar binnenkort zullen we wel een keuze 

moeten maken».

In gedachten zien beide mannen het BANDI-gamma al 
anders evolueren. Meer komen we daar echter niet van 
te weten. «Daarover zullen we het te zijner tijd hebben», 
zeggen ze met een brede glimlach.

«Met de marge die tussenpersonen nemen,  

hadden we geen betaalbaar prijzengamma  

kunnen aanhouden. We werken dus anders.  

De sociale netwerken en de mond-tot-mondreclame 

zijn vandaag onze beste bondgenoten»
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Saroléa, 

MET EEN 
SOCIAAL TINTJE

De voormalige Saroléa 
motorenfabrieken waren 
ondergebracht in wat nu het 
Motorium Saroléa is. Dat pand 
was het toneel van alle 
technische, sociale en 
arbeidsontwikkelingen in 
Herstal. In de loop der tijd heeft 
de plaats zich ontpopt tot een 
museum en restaurant met een 
maatschappelijke doel.

I  Michel Jonet

De vier lettergrepen Saroléa vormen de 
grondslag van een dol avontuur op 
twee wielen. De wanden van het oude 
gebouw trillen van emotie als ze 

terugdenken aan de dag van 1850 waarop 
Matthias Joseph Saroléa zich in deze wijk, toen 
Hayeneux genoemd, vestigde om er een kleine 
wapenfabriek te openen. Ook al trotseerde het 
kleine wapenarsenaal met moeite de Frans-
Pruisische oorlog, toch moest het snel zijn koers 
zien te wijzigen want aan het einde van de 19e 
eeuw was de fiets in opkomst, die op zijn beurt 
al snel werd ingehaald door de motorfiets. 
Vanaf 1901 kon je het eerste geknetter van de 
Saroléa-motorfiets horen in de straten van 
Herstal. Al snel gevolgd door uitspattingen van 

Tendens
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Luik
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DE ELEKTRISCHE RENAISSANCE 
 

Met de sluiting van de fabriek in 1973 is het verhaal van de Saroléa-motorfiets 
nog niet af. 
In 2009 besloot de tweeling Bjorn en Torsten Robbens, ondernemers en 
gepassioneerde motorliefhebbers - de laatste won de 24 uur van Le Mans in 
2004 - het historische, iconische merk "Demoiselles de Herstal" over te kopen 
en de productie ervan in een werkplaats in de buurt van Gent opnieuw te 
lanceren. Hun inzet daarbij was Saroléa nieuw leven in te blazen om 
hoogwaardige elektrische motorfietsen op de markt te brengen, niet alleen  
voor racers maar ook voor particulieren. De SP7 (204 pk, 190kg, 270 km/u max.) 
heeft al een interessant debuut gemaakt op circuits, terwijl er al sinds 2017 een 
twintig Manx-7 zijn verkocht aan gepassioneerde afficionados in België, 
Australië, de Verenigde Staten en Thailand... De twee broers hebben de ambitie 
om in 2019 zo’n 250 motorfietsen per jaar te produceren en een tweede model 
te presenteren, weliswaar meer 'sport touring‘ en comfortabeler, met een 
actieradius tot 400 kilometer.

vreugde : in 1912 werden er maar liefst 10.000 
motorfietsen verkocht. In datzelfde jaar was er 
ook de overwinning in de motorrace Parijs-Nice 
en werden er zes gouden medailles binnenge-
sleept in de race Parijs-Luik. In de twintiger jaren 
stelden de fabrieken Saroléa, FN en Gillet in 
Herstal meer dan tweeduizend werknemers 
tewerk. Op Saroléa renden toen de Belgische 
kampioenen Mineur (1923), Lambert (1935) en 
Grégoire (1938). Een prachtteam !
Inmiddels is de rust in de wijk teruggekeerd. De 
sterke groei van de automobielmarkt voor kleine 

Tendens

voertuigen (Renault 4 HP, Citroën 2 HP) na de 
tweede wereldoorlog en de concurrentie van de 
Japanse motorfietsen, dwongen Saroléa ertoe, na 
een sterke terugval in de jaren zeventig, om haar 
deuren te sluiten.
 
Een begeleidingscentrum
Nadat een papierfabriek zich erin had gevestigd, 
werden de oude gebouwen aangekocht door de 
AIGS (Association Interrégionale de Guidance 
et de Santé), waarvan de bestuurders overtuigd 
waren van de behoefte om er een begeleidings-
centrum te stichten. Het ging daarbij om het 
verhogen van het sociaal-culturele niveau van 
de bevolking, en meer bepaald dat van kinderen 
en risicogezinnen, in een dynamiek van gelijk-
heid, vrijheid en rechtvaardigheid.
Zo bracht de AIGS, onder impuls van haar 
secretaris-generaal Marc Garcet, een aantal van 
haar diensten onder binnen de muren van de 
voormalige Saroléa-fabrieken : ondersteunende 
diensten (begeleidingscentrum, spelotheek, 
dagcentrum...), culturele en educatieve 
activiteiten (tentoonstellingen, wandelingen, 
kunstgalerijen, conferentieruimte...) en een 
restaurant met een socio-professioneel doel.
Dit overblijfsel van het rijke, industriële verleden 
van de regio heet nu Motorium. In het museum 
wordt de geschiedenis uiteengezet van Herstal 
en de Saroléa-fabrieken, vanaf 1830 tot op heden, 
waarbij een parallel getrokken wordt met de 
geschiedenis van de werknemers, de sociaal- 
economische omwentelingen van mei 1968, de 
emancipatie van de vrouw enzovoort. Via een 
rondleiding - enkel op reservatie – ontdekt u er 
de werktuigen van de smederijen en wapenwerk-
plaatsen, de sfeer van de cabarets «Belle 
Epoque»en de motorfietsen die de roem aan de 
naam Saroléa hebben gegeven. Naast het museum 
worden er geregeld tentoonstellingen georgani-
seerd door de provincie Luik, bibliotheken, en 
zo meer.
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Een sociaal en solidair restaurant  
Met het onderbrengen van een restaurant in een oud 
industriegebouw waar cultuur en gastronomie 
samensmelten ter gelegenheid van t ijdel ijke 
tentoonstellingen wordt aan een belangrijke vraag van 
de bevolking voldaan. Maar het is nog sterker wanneer 
dit restaurant een sociaal doel heeft. Het restaurant «Le 
Saroléa» is immers één van de locaties van het Centrum 
voor Sociaal-Professionele Integratie (CISP) van de door 
Wallonië erkende vennootschap Work'inn. Het 
pedagogische doel van het programma is stagiairs de 
kans geven in een reële werkomgeving een technische 

stage of algemene opleiding te volgen, zodat zij een vak 
aanleren en zich in het beroepsleven kunnen 
herintegreren. 
Om er te komen moet men een lange gang door waar 
expo’s van de ArCaché-galerie en tijdelijke evenementen 
plaatsvinden. Het restaurant ademt de sfeer van zowel 
de Parijse bistro als de Italiaanse cantinetta. Je wordt er 
bediend aan een imposante bar waar het cliënteel van 
stamgasten bestaat uit plaatselijke winkeliers, bekende 
advocaten, scherpe fijnproevers en mensen die het 
beroepsherinschakelingsprogramma volgen.
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W O R K ’ I N N  A S B L L

Rue Saint Lambert 84
B-4040 Herstal
+32 4 248 48 18
sarolea@aigs.be

In het restaurant van Patrick Marée en Frédéric 
Pelzer, wordt je er bediend aan een imposante bar 
waar het cliënteel van stamgasten bestaat uit 
plaatselijke winkeliers, bekende advocaten, 
scherpe fijnproevers en mensen die het 
beroepsherinschakelingsprogramma volgen.

Twee ervaren chefs
Het restaurant wordt gerund door twee vrienden, twee 
grote namen uit de Luikse restaurantsector met een rijke 
ervaring : Patrick Marée en Frédéric Pelzer. Alle pro-
ducten zijn vers en seizoensgebonden en worden door 
hen geselecteerd volgens hun inspiratie.
We kennen Patrick Marée, met zijn rugbylook en legen-
darische «glimlach» van Robert Lesenne's restaurants 
(voornamelijk de Bistrot d'en Face) en zijn eigen Luikse 
restaurant, «Le Pancione». Afgepeigerd door de onze-
kerheid in het dagelijkse horecaleven, besloot hij zijn 
vakkennis door te geven aan mensen die het moeilijk 
hebben.
Wat streekproducten aangaat, kent de chef het klappen 
van de zweep. Ook al kan hij je een meesterlijke vertol-
king van niertjes op Luikse wijze of een bloedworst met 
plaatselijke compote serveren, samen met een aardap-
pelpuree op Joël Robuchon’s wijze, waagt hij zich ook 
graag aan Franse streekgerechten zoals een rijkelijke 
cassoulet of een overheerlijk vijf uur lang gestoofd lams-
boutje met boterboontjes. 
Kortom, Patrick is gepassioneerd en heeft een hart voor 
gastronomie. Hij staat alom bekend voor zijn onthaal. 
Met vaak dat kleine glimlachje dat lijkt te zeggen : «Als 
je bij mij aan tafel gaat zitten, word je als een vriend 
onthaald. Geniet van dit moment en dan zien we wel, 
basta cosi ! ».
Hoewel de twee kompanen erin slaagden een verscholen 
juweeltje voor fijnproevers op te zetten, is het aangera-
den vooraf te boeken omdat het restaurant slechts  
32 zitplaatsen telt. Prijzen zijn schappelijk (alle dagscho-
tels komen op 10 euro) en de porties rijkelijk.
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EEN HELE voorstelling !

Deze onderneming uit Trois-Ponts is een van de partners 
van de Francofolies de Spa, waarvoor het de volledige 
technische regie verzorgt. Jean-Marc Closjans,  
die sinds 1991 aan het hoofd van het bedrijf staat,  
is een echte duizendpoot.

I  Alain Voisot

P L I C P L O C

Mont de Fosse 4
B-4980 Trois-Ponts
+32 487 02 16 27

http://plicploc.be/regie/
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Plicploc. Een belgicisme dat iedereen begrijpt : 
iets wat geïmproviseerd is, ineengeflanst, een 
rommeltje. Maar om een onderneming die 
zoveel precisie vergt zo te noemen, dat wijst 

toch op heel wat zelfspot en zelfvertrouwen.
Soms biedt het lot je een kans aan die je niet mag laten 
liggen. Sinds 1991 staat Jean-Marc Closjans aan het hoof 
van PlicPloc, een bedrijf dat de regie backstage van een 
aantal van de grootste culturele evenementen in 
Wallonië en daarbuiten voor zijn rekening neemt. Alles 
begon met de Frères Taloche, een komisch duo, voor 
wie hij de klank en het licht verzorgde. Al heel snel 
bouwde hij een stevige reputatie in en liepen de 
contracten binnen. Niet veel later volgde de Francofolies 
de Spa, die in 1994 ontstonden naar het voorbeeld van 
de Francofolies de La Rochelle (1985). Slechts weinig 
mensen weten dat dit event verwijst naar het 
Superfrancofête de Québec van 1974. Deze grote 
momenten van de francofonie bestaan nog steeds en 
tonen aan dat het Franse chanson generatie na generatie 
creatief en dynamisch is gebleven. 
Jean-Marc Closjans, die trots is op die referentie, haalt 
contract na contract binnen en wordt regisseur van de 
Anthisnoises, het Festival du Rire de Rochefort (23 
edities), het Festival du Rire in Luik en de Foire de 
Châlons-en-Champagne. De trouw van zijn klanten is 
het beste bewijs van de kwaliteit van zijn diensten. Het 
merendeel van de technische aspecten voor, tijdens en 
na de voorstelling, festival of show besteedt hij uit en 
coördineert hij. Samen met zijn team verzorgt en 
coördineert hij verlichting, klank, opbouw van het 
podium, de tent… maar ook de logistiek, uurroosters 
voor artiesten en technici, werking van de microfoons… 
Hij controleert de podiumplannen, de planning van de 
technische interventies, veiligheid van de tenten en 
canopy’s, plaatsing van de containers, offertes van elke 
dienstverlener en staat zelfs in voor de catering voor 
het technisch personeel. PlicPloc neemt de volledige 
organisatie en coördinatie van het evenement voor zijn 
rekening.

T R O I S - P O N T S

Luik

DE PODIUMBEROEPEN 
 

Elk evenement in de openlucht vergt een specifieke 
organisatie vanaf een aantal dagen voor tot een aantal dagen 
na de voorstelling. Eerst moeten de tenten worden geplaatst 
en wordt het podium opgebouwd. Die zware structuren 
bestaan uit bruggen, stellingen, banken en verhogingen. 
Vervolgens moeten de verlichtings-, klank- en projectie-
elementen worden gemonteerd. Tot slot is het decor aan de 
beurt. Bij dat alles wordt een beroep gedaan op 
verlichtingstechnici die de kabels plaatsen, de 
verlichtingsapparatuur installeren en bevestigen, de kabels op 
de verlichtingsuitrustingen aansluiten, de lichtinstallaties 
testen, de aansluitingen controleren, het geheel onder 
spanning plaatsen en de werking van de installaties testen 

(projectoren, dimmers, console).
De podium- en klanktechnici hebben dezelfde taak. Zij werken 
samen met de elektro-machinisten, installeren het 
podiummateriaal en sluiten het aan, en breken het vervolgens 
met dezelfde nauwkeurigheid ook weer af.
Het opbouwen van een tent is een indrukwekkend gebeuren 
en vergt doorgedreven technische vaardigheden. Het 
materiaal moet geladen en gelost worden en vervolgens 
moeten de onderdelen van de tent, de palen, platen, 
horizontale raveelbalken enz. op de grond worden 
gemonteerd. Daarna wordt de vloer geplaatst volgens een 
vaststaand montageplan. Na elk evenement moeten de 
opbouwers van de tent de verschillende onderdelen en zeilen 
schoonmaken en herstellen. Soms moeten ze bepaalde 
onderdelen zelf vervaardigen. Ze zijn immers in staat om zeilen 
te versnijden, te monteren, banken te maken, enz. Dat alles 
gebeurt volgens erg strenge veiligheidsnormen.



La Résidence Hôtelière
GOLDEN LAKES VILLAGE | ARDENNES

Bien plus qu’un hôtel :
l’infrastructure de votre réussite !

Infos
087/31 65 04 | info@lamy.be

www.ardenneshotel.be

 Situation au cœur des 5 plus grands lacs de Belgique avec 70km de berge
 sur un domaine de 1800 ha

 1001 activités nautiques, pédestres, ludiques, sportives, culinaires et culturelles 

 Hôtel 4 étoiles, en bordure du lac de la Plate Taille 

 79 chambres et suites spacieuses, de 2 à 4 personnes 

 Espace Wellness, restaurant et centre de séminaire de 600m2

Envie d’investir ?
UN CONCEPT UNIQUE ...
La Résidence Hôtelière du Golden Lakes 
est basée sur un nouveau concept d’achat 
de chambre ou studio hôtelier.

ESPACE

SEMINAIRE
UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
pour vivre et échanger des idées
nouvelles au cœur de l ’Europe
dans une économie mondialisée !

Une rencontre entre nature et confort
Découverte et détente 
entre Meuse et Molignée
L’hôtel 4*, Les Jardins de la Molignée (Anhée) 
vous séduira par ses infrastructures des plus com-
plètes, dédiées au tourisme d’affaires.
Jouissant d’une magnifique situation entre les 
rives de la Meuse, et la pittoresque vallée de 
la Molignée, l’hôtel vous propose 52 chambres 
spacieuses et confortables et 6 salles modulables 
(dont 3 avec vue sur le parc) d’une capacité 
totale de 120 personnes, dotées d’équipement 
performant (beamer, sonorisation, wifi,..), le tout 
baignant dans une atmosphère calme et déten-
due, propice aux sessions de travail intense.

Côté cuisine, si l’hôtel compte 2 restaurants à 
proximité (italien, brasserie), le catering événe-
mentiel est assuré par le célèbre traiteur Pau-
lus qui vous proposera des menus attrayants, 
concoctés à partir de produits du terroir.
Vous aimerez vous délasser dans l’espace dé-
tente de l’hôtel (piscine couverte et sauna), arpen-
ter les allées du parc ou vous lancer sur les courts 
de tennis de l’hôtel pour une partie endiablée.

082/61 33 75  |  reception@jardins.molignee.com  |  Rue de la Molignée, 1 - 5537 Anhée  |  www.jardins.molignee.com

Enfin, côté découverte, la charmante vallée de 
la Molignée vous offrira une large palette d’ac-
tivités culturelles ou récréatives (L’Abbaye de 
Maredsous, Les Draisines de la Molignée, Les 
Jardins d’Annevoie, La Brasserie du Bocq...) ! 
N’hésitez pas à demander votre offre person-
nalisée : une équipe commerciale dynamique 
et trilingue répondra par retour à toutes vos 
questions.

Hôtel****- Restaurant
Les Jardins de la Molignée

Meeting Center
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PHOTOGRAPHIE
TENTOONSTELLINGEN TE ZIEN TOT 16/09

Liliane Vertessen
A love supreme

Giancarlo Romeo
Emosong

Entrechats

Tendens

Ons «Guggenheim» van de foto biedt tot de herfst drie intrigerende tentoon-
stellingen aan. Bekijk de allesbehalve clichématige foto’s in de ruimten die 
gewijd zijn aan Liliane Vertessen (A love supreme) en aan Entrechats en 
Giancarlo Romeo (Emosong). U zal die sterke beelden zeker naar waarde 
kunnen schatten en de werken beter begrijpen dankzij de bijkomende digitale 
content via Admented.
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Rob Hornstra, Alexander Zelekson,  
Nijny Nougorod, Russie, 2007
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Blue feathers, 1978 
Coll. Muhka
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Door de samensmelting van Sligro en ISPC kunnen we u als klant een 
totaalassortiment en optimale service bieden. Het wordt een combinatie van 
het beste van beide werelden en dit volledig aangepast naar uw behoefte en 
uw vraag als Belgische foodprofessional. 

Wij leggen deze puzzel maar u bent het onmisbare puzzelstuk in dit verhaal.

www.sligrofoodgroup.be
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#francosdespaWWW.FRANCOFOLIES.BETICKETS   

... parmi plus
de 100 concerts ! 

LOST FREQUENCIES live
ROMÉO ELVIS X LE MOTEL
GIRLS IN HAWAII // AMIR // DELTA
TODIEFOR // LA SMALA // LÉA PACI
L’OR DU COMMUN // CLARA LUCIANI
BACON CARAVAN CREEK ...

Vendredi 20/7

Un seul site / 6 scènes
Pass 4 jours / 100 concerts : 113,5 €

Ticket journalier / 25 concerts : 53,5 €

NOUVEAUTÉ 2018 :
Jeudi 19/7

Dimanche 22/7

Samedi 21/7

FRANCIS CABREL
CATS ON TREES // OZARK HENRY

SUAREZ // ALEX GERMYS // ARCADIAN
PALE GREY // SONNFJORD 

CHARLOTTE // JÉRÔME MARDAGA ...

VIANNEY // HENRI PFR
CŒUR DE PIRATE // HUMAN LEAGUE

CABALLERO & JEANJASS
BLANCHE // FÙGÙ MANGO

CHANCE // MAT BASTARD
FAON FAON ...

CALOGERO // CHRISTOPHE WILLEM
MOSIMANN // TYPH BARROW
SOLDOUT // PIANO CLUB // DAAN
GRANDGEORGE // TIM DUP 
DARAN ...

LES FINES CHARCUTERIES DU TERROIR

Avec le soutien 
de la Wallonie


